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A heat pump is an electrical device that extracts heat from one location to another via work. Two common types of heat 
pumps for heating purpose are air-coupled and ground-coupled heat pumps. Ground-source heat pumps draw heat from 
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Käytetyt termit ja lyhenteet

COz-ekv Ekvivalenttinen hiilidioksidi

COP Coefficient of performance

GWP Global warming potential

HFC HydroFluoroCarbon

IILP Ilma-ilmalämpöpumppu

IVLP llma-vesilämpöpumppu

LTO Lämmöntalteenotto

MLP Maalämpöpumppu

PILP Poistoilmalämpöpumppu

RET Rakennusten energiatehokkuuden laskenta

SPF Seasonal performance factor

SULPU Suomen Lämpöpumppuyhdistys

TEWI Total equivalent warming impact

VTT Valtion teknillinen tutkimuskesku
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1 Johdanto

Nykyisten mittausten mukaan maapallon keskilämpötila on noussut 0,74 °C viimeisen 
sadan vuoden aikana. Samalla maapallon merenpinnan taso on noussut keskimäärin 10 - 
20 cm. Ihmisen toiminta on nostanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noin 30 
prosenttia viime vuosimiljoonat vallinneen vaihteluvälin yläpuolelle ja tämän lisäksi 
myös ilmakehän metaani- ja typpidioksidipitoisuudet ovat nousseet. Tämä voimistaa 
kasvihuoneilmiötä ja nostaa maapallon keskimääräistä lämpötilaa. Ihmisen aiheuttamat 
muutokset ilmastoon ovat nousseet yhä merkittävämmiksi. Muutoksia aiheuttavat 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi otsonikato ja maankäyttö. Uudet todisteet viittaavat siihen, 
että ihmistoiminnasta johtuvien muutosten ilmakehän koostumuksessa ja ilmastossa 
oletetaan jatkuvan myös tällä vuosisadalla. Esimerkiksi hallitusten välinen 
ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arvioi 
maapallon keskilämpötilan nousevan 1,1 - 6,4 astetta ja merenpinnan 20 - 60 cm vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2100 mennessä. Nykykäsityksen mukaan asteen nousua maapallon 
keskilämpötilassa nykyiseen verrattuna pidetään kriittisenä rajana, jonka ylittyminen 
merkitsisi vakavia maailmanlaajuisia ongelmia.

Rakennusten energiankäyttö on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jota täytyy tarkastella 
ilmastonmuutoksen kannalta lähitulevaisuudessa. Rakennukset käyttävät noin 40 % 
primäärienergiasta Suomessa ja Euroopassa, josta Suomessa 22 prosenttiyksikköä kuluu 
asuin- ja palvelurakennusten lämmittämiseen. Kasvihuonekaasujen vähentäminen 
tuomalla rakennuksiin ympäristöystävällisiä lämmitysratkaisuja olisi yksi mahdollisuus 
pienentää ympäristön kuormitusta ja saavuttaa esimerkiksi Kioton ilmastosopimuksen 
mukaiset tavoitteet.

Yksi lupaavimmista kasvihuonekaasuja vähentävistä lämmitystekniikoista on 
lämpöpumppu, joka taijoaa tehokkaan tavan tuottaa energiaa tilojen lämmitykseen ja 
lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpöpumppu on laite, joka siirtää lämpöä paikasta 
toiseen työn avulla. Yleensä lämpöä siirretään matalammassa lämpötilassa olevasta 
lämmönlähteestä korkeammassa lämpötilassa olevaan ns. lämpöaltaaseen. Lämpöpumpun 
toimintaperiaate on sama kuin jääkaapilla, mutta päinvastainen. Lämpöpumppulämpö on 
epäsuoraa sähkölämmitystä eikä toimi ilman sähkövirtaa. Kuitenkin verrattuna suoraan 
sähkölämmitykseen sillä on mahdollista säästää huomattavia määriä sähköä. 
Lämpöpumpun käytöstä aiheutuva sähkönkulutus riippuu lämpöpumpputyypistä. 
Normaalisti rakennusten pääasialliseen energiantuotantoon valitaan maalämpöpumppu, 
jota voidaan Suomessa käyttää päälämmitysmuotona. Maalämpöpumpulla voidaan 
tuottaa lämpöä ympäri vuoden vuorokaudenajasta ja olosuhteista riippumatta, kun 
esimerkiksi aurinkokeräimet toimivat ainoastaan auringon paistaessa ja tuulivoimalat 
vain kun tuulta on tarpeeksi. Maalämpöpumppu kerää maahan kesällä varastoitunutta 
auringon energiaa ja siirtää sen rakennuksen käytettäväksi. Maalämpö on täten 
uusiutuvaa energiaa, jota voidaan taloudellisesti kannattavasti tuottaa hajautetusti pienissä 
yksiköissä. Muita lämpöpumpun sovelluskohteita ovat mm. ilmalämpöpumppu, joka 
ottaa lämpöä suoraan ulkoilmasta ja poistoilmalämpöpumppu (PILP), joka ottaa lämpöä 
rakennuksen ilmanvaihdon poisto ilmasta.
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Tarkasteltaessa maalämpöpumppua on sen mitoituksella suuri merkitys sähköntuotannon 
kannalta. Osateholle mitoitettu maalämpöpumppu voi tuottaa energiaa rakennukselle vain 
tietyllä teholla, joka on maksimaalista lämmitystehontarvetta pienempi. Ulkolämpötilan 
laskiessa tietyn rajalämpötilan alle, täytyy tarvittava lisäenergia tuottaa jollakin 
vaihtoehtoisella energian tuotantotavalla. Tämä tapahtuu yleensä lämpöpumppu- 
jäijestelmässä olevan erillisen sähkövastuksen avulla. Täydelle teholle mitoitettu 
maalämpöpumppu tarkoittaa yleensä laitetta, joka voi tuottaa energiaa vielä rakennuksen 
suunnitteluvaiheen m i to itus lämpö ti las sa (esim. -26°C). Lämpötilan laskiessa 
mitoituslämpötilan alle tarvitaan lisälämmitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimman 
osan vuodesta lämpöpumppujen käyttö vähentää sähkön kulutusta ja sitä kautta 
sähköntuotannon tarvetta, mutta kovilla pakkasilla lisälämmitys, joka yleensä on suoraa 
sähköä, kasvattaa sähkölaitosten lisääntynyttä tuotantotarvetta suhteellisesti yhä 
enemmän. Mitä suurempi on lämpöpumpun teho sitä matalammissa lämpötiloissa se voi 
tuottaa kaiken rakennuksen tarvitseman energian ja helpottaa täten sähköntuotannon 
taakkaa. Osateholle mitoitetut maalämpöpumppujäijestelmät saattavat tällöin aiheuttaa 
ongelmia sähköntuotannossa. Poistoilmalämpöpumppujen sähköntuotanto riippuu lähinnä 
ilmanvaihdossa käytettävästä ilmavirrasta. Ilmanvaihtokertoimen kasvaessa saadaan 
enemmän lämpöä talteen, mutta toisaalta korvausilman lämmittämiseen tarvitaan lisää 
lämpöä. Täten poistoilmalämpöpumppua käytettäessä on hyvä tietää optimaalinen 
ilmanvaihtokerroin kyseiselle rakennukselle. Ilmalämpöpumppujen käyttöä rajoittaa 
yleensä matala ulkolämpötila ja kyseenalainen mahdollisuus käyttöveden 
lämmittämiseen. Tästä johtuen ilmalämpöpumppua voidaan yleensä käyttää vain tilojen 
lämmitykseen tiettynä vuodenaikana. Kylmimpinä päivinä vuodesta ilmalämpöpumpuilla 
ei voida tuottaa lämpöä, joten rakennus on varustettava lämmitysjärjestelmällä, joka voi 
tuottaa koko rakennuksen maksimaalisen lämmitystehontarpeen. Ilmalämpöpumppua ei 
ole järkevää ylimitoittaa koko rakennuksen maksimaalisen lämmitystehontarpeen 
mukaan. Ilmalämpöpumppu on lämpöpumpputyypeistä normaalisti halvin vaihtoehto 
investointikustannuksiltaan, joten sen hankintakynnys on tältä osin matalin. Ilmalämpö
pumppujen määrä onkin kasvanut Suomessa voimakkaasti viime vuosina.

Lämpöpumppu ei itsessään aiheuta merkittäviä kasvihuonepäästöjä, mutta sen käyttämän 
sähkön tuotannossa päästöjä sen sijaan syntyy. Sähkönkäytön vaikutuksia päästöihin on 
kuitenkin hyvin vaikea arvioida johtuen sähkön moninaisista tuotantotavoista. Useat eri 
selvitykset ovat pyrkineet tätä tekemään, mutta ilmeisesti yhtä oikeaa tapaa ei ole 
olemassa tai sitä on mahdotonta kehittää. Tarkastelut ovat pääasiassa olleet joko lyhyen 
aikavälin marginaalitarkasteluja tai pitemmän aikavälin keskimääräiseen sähkönkäyttöön 
perustuvia arvioita. Suomessa tuotetaan sähköä lähinnä ydin- ja vesivoimalla sekä 
yhteis tuotantolaitoksissa ja lauhdutusvoimalaitoksissa. On selvää, että eri tavoin tuotettu 
sähkö aiheuttaa eri määrän kasvihuonepäästöjä. Lisäksi mahdollisuus sähkömarkkinoihin 
muiden maiden kanssa vaikeuttaa sähkön alkuperän selvittämistä. Jos halutaan tietää 
sähkönkäytön aiheuttamat päästöt, on ensin tiedettävä, mistä sähkö on milloinkin 
peräisin. Paikallisia päästöjä arvioitaessa onkin tarpeellista selvittää paikallisen 
sähköntuotantoyhtiön sähköntuotantomuodot. Tässä työssä tarkastellaan sähkökäytön 
päästöjä yleisemmällä tasolla. Lämpöpumppujen sähkönkulutusrakenne poikkeaa jonkin 
verran suorasta sähkölämmityksestä. Tällöin arvioitaessa lämpöpumppulämmityksen 
aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ei ole mielekästä käyttää esimerkiksi koko sähkön
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tuotannon keskimääräistä päästökerrointa tai sähkö lämmitykselle erikseen arvioitua 
päästökerrointa, vaan tarkastelussa on otettava huomioon sähköntuotantorakenne sekä eri 
lämpöpumppujäijestelmien sähkönkulutusrakenne.

Suomessa on noin 1,1 miljoonaa pientaloa ja vuosittain rakennetaan noin 15000 lisää. 
Tämän lisäksi suomalaisilla on noin puoli miljoonaa vapaa-ajanasuntoa, jotka enenevässä 
määrin lämmitetään sähköllä. [2] Tähän voidaan lisätä vielä rivi- kerros- ja muut talot. 
Lämpöpumppuja ajatellen markkinat ovat siis olemassa. Suomen rakennuskannan 
lämmitysjärjestelmien päästöt ja energian kulutus määräytyvät tulevaisuudessa pitkälti 
siitä, mitä tapahtuu Suomen olemassa olevalle rakennuskannalle. Esimerkiksi osa 
Suomen 0,26 miljoonasta öljylämmitteisestä talosta luultavasti muutetaan tulevaisuudessa 
lämmitettäväksi muilla lämmitysmuodoilla öljyn hinnan kasvaessa. Tällöin on 
tarkasteltava lämpöpumppulämmityksen etuja ja haittoja eri osa-alueilla.

Tässä työssä pyritään etsimään vastauksia ensinnäkin eri lämpöpumpputyyppien 
sähkönkulutukseen ja tätä kautta vaikutuksia Suomen sähköntuotantoon ja 
kasvihuonepäästöihin. Työn tavoitteena on selvittää lämpöpumppujen soveltuvuutta 
lämmitysmuodoksi sekä uusiin, että saneerattaviin rakennuksiin. Tarkasteluperusteina 
käytetään lämpöpumppujen sähkönkulutusta ja sähkönkulutusrakennetta sekä 
ympäristövaikutuksia. Työ tehtiin Teknillisessä korkeakoulussa.
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2 Lämpöpumpun toiminta

2.1 Toimintaperiaate

Lämpöpumppu, jota käytetään lämmittämiseen, ottaa energiaa alhaisessa lämpötilassa 
olevasta lämmönlähteestä (maaperä, ilma, vesi) ja muuttaa sen kompressorin avulla 
energiaksi, joka on halutussa korkeammassa lämpötilassa. Lämpöpumpussa käytetään 
hyväksi kiertävän aineen ns. kylmäaineen höyrystymistä ja lauhtumista. 
Lämpöpumppuprosessin periaate on esitetty kuvassa 1. Periaatteessa kaikki lämpöpumput 
koostuvat lauhduttimesta, paisuntaventtiilistä, höyrystimestä ja kompressorista. Höyrystin 
toimii lämmönvaihtimena, joka höyrystää ja luovuttaa samalla lämpöä kiertävälle 
kylmäaineelle. Höyrystymisessä sitoutuva lämpöä otetaan esimerkiksi maahan 
sijoitetussa putkistossa kiertävästä liuoksesta. Lauhduttimessa kiertävä kylmäaine 
luovuttaa höyrystimessä sitoneensa lämmön lauhduttimen läpi viilaavalle vedelle tai 
ilmalle. Tällöin korkeapaineinen lämmin höyry jäähtyy ja nesteytyy uudelleen. 
Höyrystimen ja lauhduttimen välillä on kompressori, joka korottaa kiertävän aineen 
paineen ennen lauhdutinta ja tällöin myös aineen lämpötila nousee. Ennen höyrystintä 
paine alennetaan paisuntaventtiilissä.

Paisunta-
venttuli

Lauhdutin

Kuva 1. Lämpöpumppuprosessi

Kompressori
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2.2 Lämpökerroin

Kiertävän aineen puristus vaatii kompressorissa työtä, mikä saadaan sähkömoottorista. 
Höyrystimessä sitoutunut lämpö on kuitenkin huomattavasti suurempi, kuin lisälaitteiden 
vaatima työ. Lauhduttimessa poistuva lämpövirta eli lauhduttimessa hyödyksi saatava 
lämpö on höyrystimessä sitoutuneen lämmön ja kompressorin tekemän työn summa. 
Lämpöpumppuprosessin ideaalinen Camot-prosessin mukainen lämpökerroin on 
lauhduttimen luovuttaman lämpövirran ja kompressorin vaatiman tehon suhde[3]:

Ф,.
Ф.-Фя

(1)

missä
COPc on Camot-prosessin mukainen lämpökerroin

on lauhduttimen lämpövirta 
Фя höyrystimen lämpövirta

Koska lauhduttimen ja höyrystimen lämpövirrat ovat verrannollisia absoluuttisiin 
lauhtumis- ja höyrystymislämpötiloihini^ ja TH), saadaan lämpökertoimelle myös 
lauseke[3]:

COPc = —^— (2)
TL-TH

Kompressorin lisäksi esimerkiksi maalämpöpumppu kuluttaa sähköä liuosta 
kierrättävässä pumpussa sekä hiukan säätölaitteissa. Tarkkaan ottaen lämpöpumpun 
lämpökertoimen määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös apulaitteiden tehot ja 
lämpö virrat[3]:

COP = ф-— (3)
Pk ~Pa

missä
Ф on hyödyksi saatu lämpö
Pk kompressorin teho
Pa apulaitteiden käyttämä teho.

Lauhtumis- ja höyrystymislämpötilat vaihtelevat yleensä vuodenajan mukaan, joten 
lämpöpumpun taloudellisuutta arvioitaessa on käytettävä keskimääräistä lämpökerrointa
CÖP[ 3].

11



(4)COP =———
Wk+zPa

missä
Q on hyödyksi saatu lämpömäärä
Wk on vuotuinen kompressorin käyttämä energiamäärä
г apulaitteiden käyttöaika
Pa apulaitteiden teho.

Vuoden keskimääräisestä lämpökertoimesta käytetään usein nimitystä SPF-kerroin 
(seasonal performance factor).

2.3 Lämpöpumpputyypit

Termi lämpöpumppu on yhteinen monille eri laitteille, jotka käyttävät samaa toiminta
periaatetta. On siis olemassa monia lämpöpumpputyyppejä, jotka soveltuvat eri 
käyttötarkoituksiin ja käyttävät hyväkseen erilaisia ulkoisia olosuhteita. Yleisesti ottaen 
lämpöpumput on jaettu eri ryhmiin sen perusteella, mitä lämmönlähdettä ne käyttävät ja 
miten ne luovuttavat lämpöään. Erityyppiset lämpöpumput kuluttavat eri tavalla sähköä ja 
tällöin myös niiden kasvihuonekaasupäästöt eroavat toisistaan.

2.3.1 Ilmalämpöpumppu

Ulkoilmalämpöpumppua kutsutaan usein myös ilma-ilmalämpöpumpuksi, koska lämpö 
otetaan ulkoilmasta ja luovutetaan tavallisesti suoraan huoneilmaan. Mahdollista on myös 
luovuttaa lämpö vesikiertoiseen järjestelmään jolloin puhutaan ilma-vesi-lämpöpumpusta. 
Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää tilojen lisäksi myös käyttövettä. 
Ulkoilmalämpöpumppu on maailmanlaajuisesti yleisin lämpöpumppu-sovellus. 
Ulkoilmalämpöpumpun suorituskyky on kuitenkin verrannollinen ulkoilman lämpötilaan 
ja tällöin joudutaan epäsuosiolliseen tilanteeseen lämpötilan laskiessa. Kun lämmitystarve 
kasvaa ilman kylmettyä, heikkenee ulkoilmalämpöpumpun suorituskyky. Kuvassa 2 on 
esitetty ilmalämpöpumpun tyypillinen käyttäytyminen. Tietyssä pisteessä kyseisellä 
lämpöpumpulla ei voida tuottaa lämpöä enää ollenkaan, vaan joudutaan käyttämään 
lisälämmitystä. Yleisesti uiko ilma lämpöpumput eivät voi toimia lämpötilan laskiessa alle 
(-15 °C) - (-20 °C). Kylmissä olosuhteissa tämä kasvattaa lisä- tai vastaavasti 
päälämmityslaitteiden vaatimuksia, joiden täytyy olla suunniteltuja kattamaan 
rakennuksen koko maksimaalinen lämmitystehontarve. Täten ilmalämpöpumppu ei 
sovellu käytettäväksi rakennuksen ainoana lämmitysmenetelmänä ainakaan kylmissä 
olosuhteissa. Esimerkiksi Suomessa se soveltuu parhaiten käytettäväksi suoran 
sähkölämmityksen kanssa säästämään sähköä. Toinen ongelmallinen puoli 
ilmalämpöpumpuissa on kylmän ja kostean ilman muodostama jää höyrystinyksikössä, 
jonka sulattamiseen tarvitaan ajoittain ylimääräistä lämpöä. [1,4]
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kW

üsälämmitys

Lämpöpumpusta 
, -saatava lämpö

Tarvittava sähkö

-15 °C

Kuva 2. Ilmalämpöpumpun tyypillinen käyttäytyminen[4]

23.2 Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä talosta koneellisesti poistettavaa 
ilmanvaihtoilmaa, kuten kuvasta 3 voidaan nähdä. Poistoilmalämpöpumpulla ei voida 
tuottaa Suomen olosuhteissa tarvittavaa huippulämmitystehoa, vaan tarvitaan 
lisälämmitystä lämpöpumpun kapasiteetin loputtua. Rakennuksen sisäilman lämpötila 
pysyy läpi vuoden suunnilleen samana, joten myös poistoilmalämpöpumpun suorituskyky 
säilyy. Täten lisälämmityksen ei tarvitse olla täydelle teholle mitoitettu, vaan 
poistoilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa aina jonkin verran lämpöä ulkolämpötilasta 
riippumatta. Poistoilmalämpöpumppu luovuttaa lämpönsä yleensä veteen, joten sillä 
voidaan lämmittää sekä tiloja, että käyttövettä.

LAUHDUTIN

7 ULKOILMA

X PAISUNTAVENTTIILIKOMP
RESSORI

21 °C
POISTOILMA

HÖYRYSTIN

Kuva 3. Poistoilmalämpöpumppujäijestelmän kaavio[3]
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23.3 Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on tavallisin lämpöpumpputyyppi Suomessa, kun tarkastellaan sen 
tuottamaa energiaa, vaikka määrällisesti ilmalämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu 
ovat yleistyneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Maalämpöpumpussa 
lämmönlähteenä toimii joko maaperä, kallioon porattu reikä tai vesistö. Maaperään 
varastoituu Suomen olosuhteissa kesäaikana lämpöä, joka kerätään maalämpöpumpussa 
vaakasuuntaisella putkistolla noin metrin syvyydestä. Tämä oli aiemmin yleisin 
lämmönkeruumuoto, mutta koska maaperän laatu-ja käyttörajoitukset ovat tiukentuneet 
viime vuosina, on kallioon porattu ns. lämpökaivo yleistynyt huomattavasti. Syvällä 
kalliossa lämpötila pysyy lähes vakiona vuodenajasta riippumatta. Samalla periaatteella 
lämpöä voidaan kerätä myös esimerkiksi järven pohjaan sijoitetulla putkistolla. 
Maalämpöpumppulämmitysjäijestelmän eräs toimintaperiaate on esitetty kuvassa 4. 
Maalämpöpumppua voi Suomen olosuhteissa käyttää päälämmitysmuotona.

Hyvän lämpökertoimen kannalta lämmönluovutuspiirin lämpötilan tulisi olla alhainen ja 
lämmönlähteen lämpötila korkea. Tämä voidaan nähdä kaavasta 2. Tehokas 
lämmönjakotapa lämpöpumpun kannalta on lattialämmitys, jossa lämmönluovutuspiirin 
maksimilämpötila on vain noin 30 °C. Lattialämmitystä käytetäänkin yleisesti uusien 
maalämpöpumppujen lämmönjakomuotona.

KOMPRESSORI

VESI VARAAJA

lammönottoputket

Kuva 4. Maalämpöpumpun periaate [5]
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3 Lämpöpumppu sähkönkäyttäjänä

Lämpöpumppulämpö on epäsuoraa sähkölämmitystä eikä lämpöpumppu toimi ilman 
sähkövirtaa. Lämmityskäyttöön tarkoitettu lämpöpumppu kuluttaa normaalitilanteessa 
sähköä yleensä noin kolmanneksen sen tuottaman lämmön määrästä. 
Lämpöpumpputyypistä riippuen ei ole yleensä mahdollista kattaa koko 
lämmitystehontarvetta ainoastaan lämpöpumpun avulla. Vuoden kylmimpinä päivinä 
tarvitaan usein lisälämmitystä, joka yleensä hoidetaan ylimääräisen sähkövastuksen 
avulla. Tilannetta voidaan tarkastella lämpötilan tai vastaavasti tehontarpeen 
pysyvyyskäyrän avulla. Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen tilanne lämpöpumpun 
toiminnasta vuoden aikana. Kesäaikana, kun lämmitystä ei tarvita, lämpöpumppua 
käytetään ainoastaan lämpimän käyttöveden valmistamiseen. Suurin osa 
lämmitysenergiantarpeesta voidaan hoitaa lämpöpumpun avulla, mutta riippuen laitteen 
ominaisuuksista joudutaan lisälämmityksellä tuottamaan osa lämmitysenergiasta 
kylmimpinä aikoina. Ominaisuudet, jotka vaikuttavat lisälämmityksen suuruuteen, ovat 
ainakin lämpöpumpputyyppi, lämpöpumpun teho, asennuksen ammattitaitoisuus ja 
lämpötilatasot lämmönlähteessä sekä lämmönj ako laitteistossa. Saman tehon omaava 
lämpöpumppu voi siis tuottaa vuoden aikana hyvinkin erilaisen lämpökertoimen riippuen 
olemassa olevista lämpötilatasoista ja asentajan pätevyydestä. Näiden lisäksi 
lämpöpumpun energiantuotantoon vaikuttaa mm. rakennuksen maantieteellinen sijainti ja 
maa- tai kallioperän lämmönjohtamisominaisuudet.

Pientalon vuotuisen tehon tarpeen jakautuminen lämpöpumpulla
kW

lisälämmltys

lämpöpumppu

käyttövesi

ÏÔÜÔ 2ÜÖÜ 3ÜÖÖ 4ÜÖÖ 5ÖÜÖ 6СЮ0 7ÜÜÖ 8000 h

Kuva 5. Pientalon tehontarpeen jakautuminen lämpöpumpulla [1]
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TEHONTARVE

HEINÄKUU HELMIKUU KESÄKUU

Kuva 6. Lämpöpumpulla tuotettu energia ja lisälämmitys [21]

Lämpöpumput voidaan myös mitoittaa kattamaan koko rakennuksen huipputehontarve. 
Lämpöpumppu on kuitenkin investointikustannuksiltaan melko kallis hankinta, mutta 
käyttökustannuksiltaan halpa. Neljän kilowatin lämpöpumpun hinta on noin 5000 € ja 10 
kilowatin lämpöpumppu saattaa maksaa jo 8000 €. Tällöin täydelle teholle mitoitetun 
lämpöpumpun elinkaarikustannukset luultavasti nousevat korkeammiksi, kuin osateholle 
mitoitetun, vaikka sillä saavutetaankin säästöä kylmimpinä aikoina. Suurimmat 
lämmitystarpeet esiintyvät vain hyvin pienen osan vuodesta. Lämpöpumpulla saatu säästö 
ei siten pienene kovin nopeasti lämpöpumpun teho-osuuden pienetessä, kuten huomataan 
kuvasta 6. Esimerkiksi ainoastaan 60 %:n teholle mitoitettu lämpöpumppu pystyy 
tuottamaan jo yli 90 % kokonaislämmöntarpeesta. Sähköntuotannon kannalta osateholle 
mitoitettu lämpöpumppu ei kuitenkaan ole niin hyvä asia, koska se aiheuttaa lisääntynyttä 
sähköntarvetta juuri huipputehoaikaan.

3.1 Sähkönkulutuksen laskenta

Lämpöpumpun sähkönkulutuksen laskentaan voidaan käyttää VTT:n RET-projektissa 
kehittämää laskentaohjetta[6]. Ohjeessa on käytetty perustana EN-standardien 255 osia 
1-4 ja prEN 14355 osaa 4. Tarkastelussa on lähtökohtana rakennuksen lämmöntarpeen 
tunteminen, jolloin lämpöpumpun toimintaa voidaan tarkastella pysyvyyskäyrä- 
analyysillä. Menetelmässä pysyvyyskäyrä jaetaan alueisiin, joita rajoittavat valitut ylä- ja 
alarajalämpötilat. Lämpöpumpun toiminta-arvot määritellään erikseen kunkin alueen 
keskellä sijaitsevassa ns. toimintapisteessä, vallitsevien lämpötilaolosuhteiden 
perusteella. Toimintapisteen oletetaan edustavan lämpöpumpun toiminta-arvoja koko 
valitun toiminta-alueen olosuhteissa. Alueena voidaan käyttää esimerkiksi yhden päivän 
mittaista ajanjaksoa ja toimintapisteenä päivän keskimääräistä lämpötilaa. Kuvassa 7 on 
esitetty periaate kyseisestä toimintatavasta.
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AIKA (h)

Kuva 7. Ulkoilman pysyvyyskäyrän jakaminen alueisiin[6]

Lämpöpumpulla tuotettava lämmitysenergia toimintapisteissä riippuu lämmöntarpeesta 
sekä lämpöpumpun tuotto-ominaisuuksista. Toimintapisteissä, joissa lämpöpumpun 
tuotto ei riitä kattamaan lämmöntarvetta, lopputarve katetaan tukilämmityksellä. Tämä 
tapahtuu ns. tasapaino lämpötilan alituttua eli tällöin lämpöpumpun koko 
tuotantokapasiteetti on käytössä. Lämpöpumpun tuotto voidaan laskea kaavoista 5 ja 6.

Qou,,gxi = Qou',g,h ■ w, • (1 - PbuXi )

missä
Qoul,g,h,i

Q,

W,.

P bu.hj

on lämpöpumpulla tuotettava lämmitysenergia tietyssä 
toimintapisteessä (kWh)
on lämmitysenergiantarve lämmitysajanjaksolla (kWh) 

on toimintapisteen painokerroin, kaava (6) 
on tukilämmityksen osuus lämmöntuotosta.

vv, = ■
HDH^-HDH^

HDH,

missä
vv,

HDH
HDH

виррег

Blower

on toimintapisteen painokerroin
on ylempää lämpötilarajaa vastaava astetuntiluku
on alempaa lämpötilarajaa vastaava astetuntiluku

(6)
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HDH, on koko lämmityskauden astetuntiluku.

Sähkökäyttöisen lämpöpumpun lämmityskauden sähkönkäyttö saadaan laskettua kaavalla 
7. Kaavassa on laskettu yhteen toimintapisteiden energiankulutukset erikseen pelkästään 
lämmityskäytölle sekä yhdistetylle lämmitys-ja käyttövesikäytölie.

r. Qout,g,A,sin,/ Ph,combi ) ^rd,g

hi,g.h - 2j
w.

i= 1 COP

n (~)
g,h,i + ^out,g,combi

i=1

-n k W,i г h,combi rd,g g,combi,i

COPcombi ,i

(7)

missa
Êi.g-h
Qout,g,h„sm,i

Qout, g,h „combi ,i

P h,combi 

krd.g

wg.hj

wg ,combi ,i

соя
COPcombi ,i

on lämpöpumpun sähkönkulutus lämmityskaudella
on lämpöpumpulla tuotettava energia tietyssä toiminta-pisteessä, pelkässä 
lämmityskäytössä, kWh
on lämpöpumpulla tuotettava energia tietyssä toiminta-pisteessä, 
yhdistetyssä lämmitys-ja käyttöveden tuotto-käytössä, kWh 
on yhdistetyn käytön osuus
on apulaitteiden lämpöhäviöistä lämmityksessä hyödyntyvä osuus 

on apulaitteiden energiankulutus lämmityskäytössä, kWh 

on apulaitteiden energiankulutus samanaikaisessa lämmitys-ja 
käyttö veden tuo tto käytössä, kWh 
on lämpöpumpun lämpökerroin lämmityskäytössä
on lämpöpumpun lämpökerroin samanaikaisessa lämmitys-ja 
käyttö veden tuo tto käytö ssä

Erittely kahteen toimintoon on perusteltua, jos lämpökerroin eri toiminnoissa on erisuuri.

Apulaitteiden energiankulutus lasketaan seuraavalla yhtälöllä:

Wg=Pa (8)

missä
Wg on apulaitteen energiankulutus kWh
Pa on apulaitteen teho, kW
ton a on apulaitteen käyntiaika, h
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3.2 Rakennuksen energiankulutuksen laskenta

Koska lämpöpumpulla tuotettava lämmitysenergia toimintapisteissä riippuu voimakkaasti 
rakennuksen lämmöntarpeesta, on tärkeää osata oikealla tavalla laskea tämä suure. 
Laskentaan voidaan käyttää esimerkiksi luonnosta uudistumassa olevasta Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osasta D5 Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitys- 
tehontarpeen laskenta[8]. Menetelmä on energiatasemenetelmä, mikä tarkoittaa, että 
saman aikavälin aikana rakennuksen sisään tuleva energiamäärä on sama kuin 
rakennuksesta poistuva energiamäärä. Lähtötietoina voidaan käyttää esimerkiksi yleisiä 
säätiedostoja ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Rakennuksen energiantarve koostuu 
käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen lämmitystarpeesta, sähköenergian tarpeesta ja 
jäähdytystarpeesta, jotka katetaan järjestelmien siirtämällä lämpöenergialla, 
sähköenergialla, jäähdytysenergialla, sekä rakennukseen tulevilla ns. ilmaisenergioilla 
kuten auringon säteilyenergialla. Tilojen lämmityksen energiantarpeeseen lasketaan 
mukaan edellä mainitut osatekijät lukuun ottamatta sähköenergiantarvetta. Jos sähköä 
käytetään lämmitykseen, se sisältyy tilojen lämmitysenergiantarpeeseen. Tilojen 
lämmityksen energiankulutuksen muodostavat osatekijät on esitetty kuvassa 8. 
Seuraavassa on esitetty peruspiirteiltään rakennuksen energiankulutuksen laskenta. 
Laskennan tarkemmat vaiheet on esitetty lähteessä [8].

Rakennuksen energiankulutus Erakennus koostuu lämmitysenergiasta Q,ammim,

sähköenergiasta WsäAkä ja jäähdytysenergiasta QjMhdytysMlat seuraavasti

F —O + W + П^ rakennus ¿¿lämmitys r sähkö jäähdytys,tilat

Lämmitysenergian kulutus Qlämmitys on tilojen lämmitysenergian Q]ämmmitys t„a, 
käyttöveden lämmitysenergian Qlkv summa

(9)

ja lämpimän

Qlämmitys = Qlämmmitys, tilat + Qth

Tilojen lämmitysenergia lasketaan seuraavasti

Qlämmmitys,tilat Qlämmitys ,tilat, netto + Q,lämmitys, tilat, hirviöt -QLTO,LP,tilat

(10)

(11)

missä
Q
Q

lämmitys Jilat, netto 

lämmi tys, tilat, häviöt

QLTO,LP,tilat

on rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kWh 
on rakennuksen tilojen lämmitysjäijestelmän lämpöhäviöenergia, 
kWh
lämmöntalteenottolaitteistolla/lämpöpumpulla talteenotettu ja 
tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
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LÄMMITYSENERGIAN
NETTOTARVE

TILOJEN
, LÄMMITYSENERGIAN 
I TARVE

Energiavirran suunta

RAKENNUKSEN ENERGIAN 
KOKONAISKULUTUS Qd

ENERGIALÄHTEIDEN 
YHTEISMITALLISTETTU 
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS Qp

л Häviö /\Hävß 1 /К Häviö
i
1
1

LÄMMITYSENERGIAN
KOKONAISKULUTUS

I—■--------- • л
1
1

—i —i— oj /
Lámpo

Lämpö ( 4j

LUOVUTUS JAKELU

/4
VARASTOINTI

7Г
TUOTTO

Lämmitys- 
energian 
lähteet
öljy .sähkö, puu,' 
kaukolämpö 
,maakaasu

^2
Apulaitteet 

Laskennan suunta 

I

JT" F4L

Lämmönluovutus Lämmöniakelu Lämmönvarastointi Lämmön tuotto

Kuva 8. Tilojen lämmityksen energiankulutuksen muodostavat osatekijät [7]

Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve lasketaan seuraavasti

Q
lämmitys,tilat .netto = Qjoh, +övuotoilma + Q,v - Qs is.lämpö (12)

missä
Q hl on rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kWh

Qvuntoiima оп vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kWh
Q.v on ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema, energia, kWh
Qsis , on lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kWh

Käyttöveden lämmityksen energiankulutus lasketaan seuraavasti

Qlkv Q ¡kvartetto Qlkv.häviöt Q. LTO.LP.¡kv ' '

missä
Qikv neun on käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia, kWh

Qikv häviöt on käyttöveden lämmitysjäijestelmän lämpöhäviöenergia, kWh 
Qlto LPikv on lämmöntalteenottolaitteistolla/lämpöpumpulla talteenotettu ja 

käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kWh
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3.2.1 Pientalon energiankulutus

Pientalon osalta energiantarpeen laskennassa käytettiin taulukon 1 mukaista tyyppitaloa. 
Samantyyppistä tyyppipientaloa käytetään myös yleisesti peruspientalon mallina[15]. 
Taulukkoon on merkitty tarpeellisia suureita, joita tarvitaan laskettaessa energiantarvetta 
lähteen 8 mukaan. Määrittelyssä on oletettu lämmönjakomuodon olevan lattialämmitys, 
joka vaikuttaa energiantarpeeseen jonkin verran arvioitaessa lämmitysjärjestelmän 
lämpöhäviöenergioita. Ilmanvaihdon on oletettu perustilanteessa olevan käytössä 
jatkuvasti ja se on varustettu lämmöntalteenotolla, jonka hyötysuhde on 45 %. 
Rakennuksessa on käytetty keskiraskaita rakenteita. Sisäilman lämpötilana 
lämmityskäytössä on 21 °C ja maaperän lämpötilana on laskennassa käytetty vuoden 
keskimääräistä arvoa kyseisellä laskentavyöhykkeellä. Suomi on jaettu neljään 
säävyöhykkeeseen, ja tässä työssä rakennus on sijoitettu vyöhykkeelle I eli Etelä- 
Suomeen. Säätiedostona laskennassa on käytetty Helsinki-Vantaan päivittäisiä säätietoja 
vuodelta 1979. Laskenta on suoritettu käyttämällä yhden päivän ajanjaksoa ja sen 
keskimääräistä lämpötilaa. Säätiedosto on melko vanha, mutta lämmitystarpeen 
laskentaan se on vielä sopiva. Jäähdytystarpeen laskentaan kesän lämpötilat ovat 
luultavasti liian alhaiset. Laskenta on suoritettu edellisen kappaleen periaatteita 
noudattaen. Sisäiset lämmönlähteet ja aurinkolämpö on huomioitu laskennassa. 
Laskennan tarkemmat vaiheet on esitetty lähteessä 8. Laskennassa on käytetty apuna 
Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.

Taulukko 1. Tyyppitalon määrittely
RAKENNUSMITAT
Rakennustilavuus 466 m3

Bruttoala 163 m2

Huoneala 142 m2

Huoneistoala 147 m2
Huonekorkeus 2,5 m

llmatilavuus 383 m3
RAKENNUSOSIEN PINTA-ALAT
Ulkoseinä 114 m2

Yläpohja 147 m2

Alapohja (maanvastainen) 147 m2

Ikkunat yhteensä 18,9 m2

Ikkunat pohjoinen 8,52 m2
Ikkunat koillinen Om2

Ikkunat itä 2,36 m2
Ikkunat kaakko Om2

Ikkunat etelä 7,04 m2
Ikkunat lounas Om2

Ikkunat länsi 0,95 m2
Ikkunat luode Om2

UI ko-ovet 8,2 m2
RAKENNUSOSIEN U-ARVOT
Ulkoseinä 0,25 W/m2K
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Yläpohja 0,16 W/m2K

Alapohja(perusmaan vastus mukana) 0,2 W/m2K

Ikkunat 1,4 W/m2K

Ovet 1,4 W/m2K
IKKUNOIDEN AURINGON SÄTEILYN LÄPÄISY
g-arvo 0,495

Kehäkerroin, Fkehä 0,75

Verhokerroin, Fverho 0,8
Ympäristön varjostuskulma 0 0
Yläpuolinen varjostuskulma 0°
Sivuvarjostuskulma 0°
RAKENNUKSEN TEHOLLINEN LÄMPÖKAPASITEETTI 17115 Wh/K

VUOTOILMAN VAIHTO
Ulkovaipan ilmanvuotoluku, n50-luku 4 1/h
Vuotoilmakerroin 0,16 1/h
ILMANVAIHTO
llmanvaihtokerroin 0,5 1/h
Ilmanvaihdon käyttöaika jatkuva käyttö

Vuorokautinen käyntiaika, ^ 24 h

Viikoittainen käyntiaika, tv 7 vrk
Käyttöaika 0-24 h
Käyttöajan muuntokerroin, r 1
Ilmanvaihdon LTO:n hyötysuhde 45%
VEDEN KULUTUS 125 dm3/henk/vrk
lämpimän veden osuus 40%
lämpimän veden kulutus 50 dm3/henk/vrk
LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
Lämmönkehityslaitteiden lämpöhäviöenergia 2000 kWh/a
Lämmitysjärjestelmän jakelu-, luovutus-ja säätöhäviöt (lattialämmitys) 3097 kWh/a
Lämmitysvesiva raajan koko 2,5 m3
KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
Kehityslaitteiden lämpöhäviöt 0 kWh/a
Lämminvesivaraajan tilavuus 300 dm3
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 4
HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ 1
KERROSTEN LUKUMÄÄRÄ 1
SISÄLÄMPÖTILA, LÄMMITYS 21 °C
MiTOrrUS ULKOLÄMPÖTILA -26 °C
MAAPERÄN LÄMPÖTILA ALAPOHJAN ALLA 8 °C

Tarkastellun pientalon tehontarpeen vuosittainen vaihtelu on esitetty kuvassa 9. Kuvasta 
nähdään, että huipputehontarve on noin 8,7 kW. Kesäaikana tilojen lämmitykseen ei 
tarvita energiaa, mutta lämpimän käyttöveden valmistus vaatii kyseisessä tapauksessa 
noin 1,1 kWm perustehon. Kuvassa 10 rakennuksen tehontarve on esitetty 
pysyvyyskäyrämuodossa. Tämä on kätevä tapa tarkastella lämpöpumppujen käytön
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vaikutusta rakennuksen tehontarpeeseen ja sähkönkulutukseen. Rakennuksen 
ko kon ai slämmi tysener gian tarve on vuoden aikana noin 24000 kWh.

Tehontarve

Kuva 9. Pientalon lämmitystehontarve vuoden aikana

Tehontarve

Kuva 10. Pientalon lämmitystehontarve pysyvyyskäyrätarkasteluna
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3.2.2 Rivitalon energiankulutus

Taulukossa 2 on esitetty tässä työssä käytetyn tyyppirivitalon laskenta-arvot. 
Rakennuksessa asuu 12 henkilöä viidessä huoneistossa, joiden keskimääräinen huoneisto
ala on 50 m2. Rakenteet ovat pientalon kaltaiset ja rakennus sijaitsee itä-länsisuunnassa, 
jolloin suurin osa ikkunoista sijaitsee joko etelään tai pohjoiseen päin. Rakennuksen 
energiankulutus on laskettu ylläesitetyllä tavalla ja osa tuloksista on esitetty kuvissa 11 ja 
12. Rivitalon energiantarveprofiili on hyvin pitkälle samantyyppinen kuin pientalon 
edellisessä kappaleessa. Maksimitehontarve on noin 17 kW ja kesäaikainen tehontarve 2 
kW. Rakennuksen kokon ai slämmi tysenergi an tarve on vuoden aikana noin 48 MWh.

Taulukko 2. Tyyppirivitalon määrittely
RAKENNUSMAAT
Rakennustilavuus 790 m3

Bruttoala 275 m2

Huoneala 240 m2

Huoneistoala 250 m2
Huonekorkeus 2,5 m
llmatilavuus 650 m3
RAKENNUSOSIEN PINTA-ALAT
Ulkoseinä 183 m2

Yläpohja 250 m2

Alapohja (maanvastainen) 250 m2

Ikkunat yhteensä 90 m2

Ikkunat pohjoinen 35 m2
Ikkunat koillinen 0 m¿

Ikkunat itä 5 m2
Ikkunat kaakko 0 m2

Ikkunat etelä 45 m2
Ikkunat lounas 0 m2

Ikkunat länsi 5 m2
Ikkunat luode 0 m2

Ulko-ovet 20,5 m2
RAKENNUSOSIEN U-ARVOT
Ulkoseinä 0,25 W/m2K

Yläpohja 0,16 W/m2K

Alapohja(penjsmaan vastus mukana) 0,2 W/m2K

Ikkunat 1,4 W/m2K

Ovet 1,4 W/m2K
IKKUNOIDEN AURINGON SÄTEILYN LÄPÄISY
g-arvo 0,495

Kehäkerroin, Fkehä 0,75

Verhokerroin, Fverh0 0,8
Ympäristön varjostuskulma 0°
Yläpuolinen varjostuskulma 0°
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Sivuvarjostuskulma 0°
RAKENNUKSEN TEHOLLINEN LÄMPÖKAPASITEETTI 28875 Wh/K
VUOTOILMAN VAIHTO
Ulkovaipan ilmanvuotoluku, n50-luku 4 1/h
Vuotoilmakerroin 0,16 1/h
ILMANVAIHTO
llmanvaihtokerroin 0,5 1/h
Ilmanvaihdon käyttöaika jatkuva käyttö

Vuorokautinen käyntiä ikä, ^ 24 h

Viikoittainen käyntiaika, tv 7 vrk
Käyttöaika 0-24 h
Käyttöajan muuntokerroin, r 1
Ilmanvaihdon LTO:n hyötysuhde 45%

VEDEN KULUTUS 125 dm3/henk/vrk
lämpimän veden osuus 40%
lämpimän veden kulutus 50 dm3/henk/vrk
LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
Lämmönkehityslaitteiden lämpöhäviöenergia 2000 kWh/a
Lämmitysjärjestelmän jakelu-, luovutus- ja säätöhäviöt (lattialämmitys) 5225 kWh/a
Lämmitysvesivaraaian koko 2,5 m3
KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
Kehityslaitteiden lämpöhäviöt 0 kWh/a
Lämminvesivaraajan tilavuus 500 dm3

HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 12
HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5
KERROSTEN LUKUMÄÄRÄ 1
SISÄLÄMPÖTILA, LÄMMITYS 21 °C
MITOITUS ULKOLÄMPÖTILA -26 °C
MAAPERÄN LÄMPÖTILA ALAPOHJAN ALLA 8 °C

Tehontarve

Kuva 11. Kerrostalon lämmitystehon tarve vuoden aikana
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Tehontarve

Kuva 12. Kerrostalon lämmitystehontarve pysyvyyskäyrätarkasteluna

3.2.3 Pienkerrostalon energiankulutus

Pienkerrostalon määrittely on tehty taulukossa 3. Apuna määrittelyssä on käytetty mm. 
lähdettä [16], jossa on laskettu malliasuinkerrostalon energiankulutusta. Tarkasteltava 
rakennus on kolmekerroksinen ja jokaisessa kerroksessa on 10 huoneistoa. Rakennuksen 
sisälämpötilaksi on oletettu normaali 21 °C koko rakennuksen osalta. Rakennus ei sisällä 
varasto- tai autotallitiloja, joiden lämpötila eroaisi rakennuksen normaalista 
sisälämpötilasta. Käytetyt oletukset ovat suurimmaksi osaksi samantyyppisiä, kuin 
pientalon kohdalla. Kuvissa 13 ja 14 on esitetty kyseisen rakennuksen tehontarve sekä 
vuoden mukaan, että pysyvyyskäyrätarkasteluna. Kuvista voidaan erona pientaloon 
huomata ainakin, että pienkerrostalon tilojen lämmityskauden pituus on noin 240 
vuorokautta, kun se pientalolla on noin 270 vuorokautta. Tämä johtuu lähinnä 
pienkerrostalon suuremmasta aikavakiosta, joka on suoraan verrannollinen rakennuksen 
teholliseen lämpökapasiteettiin ja kääntäen verrannollinen rakennuksen 
ominaislämpöhäviöön[8]. Näihin tekijöihin taas vaikuttavat voimakkaasti käytetyt 
rakennusmateriaalit ja tarkasteltava rakennustyyppi. Tässä työssä tarkastelluissa 
rakennuksissa on käytetty keskiraskaita rakenteita. Rakennuksen kokonais- 
lämmitysenergiantarve on vuoden aikana noin 126 MWh.

Taulukko 3. Tyyppipienkerrostalon määrittely
RAKENNUSMITAT
Rakennustilavuus 2256 m3

Bruttoala 752 m2

Huoneala 690 m2

Huoneistoala 703 m2
Huonekorkeus 2,7 m
llmatilavuus 1898 m3
RAKENNUSOSIEN PINTA-ALAT
Ulkoseinä 374 m2
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Yläpohja 234 m2

Alapohja (maanvastainen) 234 m2

Ikkunat yhteensä 267 m2

Ikkunat pohjoinen 24 m2
Ikkunat koillinen 0 m2

Ikkunat itä 104 m2
Ikkunat kaakko Om2

Ikkunat etelä 35 m2
Ikkunat lounas Om2

Ikkunat länsi 104 m2
Ikkunat luode 0 m2

UI ko-ovet 8,2 m2
RAKENNUSOSIEN U-ARVOT
Ulkoseinä 0,25 W/m2K

Yläpohja 0,16 W/m2K

Alapohja(perusmaan vastus mukana) 0,2 W/m2K

Ikkunat 1,4 W/m2K

Ovet 1,4 W/m2K
IKKUNOIDEN AURINGON SÄTEILYN LÄPÄISY
q-arvo 0,495

Kehäkerroin, Fkehä 0,75

Verhokerroin, Fverh0 0,8
Ympäristön varjostuskulma 0°
Yläpuolinen varjostuskulma 0°
Sivuvarjostuskulma 0°
RAKENNUKSEN TEHOLLINEN LÄMPÖKAPASITEETTI 116560 Wh/K

VUOTOILMAN VAIHTO
Ulkovaipan ilmanvuotoluku, n50-luku 2,3 1/h
Vuotoilmakerroin 0,092 1/h
ILMANVAIHTO
llmanvaihtokerroin 0,5 1/h
Ilmanvaihdon käyttöaika jatkuva käyttö

Vuorokautinen käyntiaika, td 24 h

Viikoittainen käyntiaika, tv 7 vrk
Käyttöaika 0-24 h
Käyttöajan muuntokerroin, r 1
Ilmanvaihdon LTO:n hyötysuhde 45%
VEDEN KULUTUS 125 dm3/henk/vrk
lämpimän veden osuus 40%
lämpimän veden kulutus 50 dm3/henk/vrk
LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
Lämmönkehityslaitteiden lämpöhäviöenergia 2000 kWh/a
Lämmitysjärjestelmän jakelu-, luovutus-ja säätöhäviöt (lattialämmitys) 14288 kWh/a
Läm m itysvesiva raajan koko 4 m3
KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT
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Kehityslaitteiden lämpöhäviöt 0 kWh/a
Lämminvesivaraajan tilavuus 500 dm3

HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 74

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ 30
KERROSTEN LUKUMÄÄRÄ 3

SISÄLÄMPÖTILA, LÄMMITYS ro O

MrTOrrUS ULKOLÄMPÖTILA -26 °C
MAAPERÄN LÄMPÖTILA ALAPOHJAN ALLA 8 °C

Tehontarve

Kuva 13. Pienkerrostalon lämmitystehontarve vuoden aikana

Tehontarve

Kuva 14. Pienkerrostalon lämmitystehontarve pysyvyyskäyrätarkasteluna
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3.3 Maalämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus

3.3.1 Sähkönkulutuksen laskenta

Lämpöpumpun lämmöntuotto ja sähkönkulutus riippuvat toimintaolosuhteista eli 
rakennuksen energiantarpeesta sekä lämmönkeruup iirin ja lämmönluovutuspiirin 
lämpötiloista. Laskennassa on oletettu, että lämpöpumpun teho on tiedossa ja koko 
lämpöpumpun teho voidaan tarvittaessa käyttää rakennuksen lämmittämiseen. 
Lämmöntarpeen ja lämpöpumpun lämmöntuoton välinen mahdollinen erotus katetaan 
tukilämmitysjäijestelmällä, joka on yleensä lämpöpumppujäijestelmään yhdistetty 
sähkövastus. Lämpöpumpun sähkönkulutus ja kokonaislämmityssähkönkulutus voidaan 
tämän jälkeen laskea, kun tiedetään lämpöpumpun lämpökerroin. Kokonais- 
lämmityssähkönkulutuksen laskentaan voidaan käyttää kaavaa 7, kun lämpöpumpun 
sähkönkulutukseen lisätään vielä lisälämmityksen aiheuttama sähkönkulutus. Tämän 
työn laskennassa on oletettu, että lämpöpumppu on jatkuvasti yhdistetyssä lämmön- ja 
käyttöveden tuotossa ja apulaitteiden lämpöhäviöistä lämmityksessä hyödynnettävä osuus 
on oletettu niin pieneksi, että sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Ajanjaksona laskennassa on 
käytetty säätiedoston mukaista yhden vuorokauden mittaista jaksoa. 
Kokonaislämmityssähkönkulutus on laskettu kaavan 15 mukaan.

365 Qo 365
w-, _ ^out,g,h,combi,i /л

i=l COP lämmitysj-aout, g,h,combi ,)
combi ,i

(14)

365 365

^ Elot -
COP

- D 24 • PLP, + X<CW.. - 24 • PLPJ )

combi i—1 Z—1
(15)

missä

C out, g,h,combi,i

0lämmitys ,i

COPcombi ,i

cop
24

LP, i

lämmitys ,rak ,i

on rakennuksen kokonaislämmityssähkönkulutus, kWh/a 
on lämpöpumpulla tuotettava energia tietyssä toimintapisteessä, 
yhdistetyssä lämmitys-ja käyttöveden tuotto-käytössä, kWh 
on rakennuksen lämmitysenergiantarve tietyssä toimintapisteessä, kWh

on lämpöpumpun lämpökerroin samanaikaisessa lämmitys-ja 
käyttövedentuottokäytössä tietyssä toimintapisteessä 
on vuoden aikainen keskimääräinen lämpökerroin (SPF-kerroin) 
on kerroin, jolla muutetaan teho energiaksi yhden päivän aikana, h 
on lämpöpumpun teho tietyssä toimintapisteessä, kW, jolle pätee

^LP.i~ ^lämmitys,rak,i' jOS ^lämmitys,rak,i < ^LP.max » mUUten PLP ¡ PlP.wh\

on rakennuksen lämmitystehontarve tietyssä toimintapisteessä, kW 

on lämpöpumpun maksimiteho, kW

Kaavoissa 14 ja 15 ensimmäiset summatermit vastaavat lämpöpumpun sähkönkulutuksen 
laskentaa ja jälkimmäiset summatermit lisälämmityksen sähkönkulutuksen laskentaa.
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Maalämpöpumpun lämpökertoimen tarkka laskenta on vaikea tehtävä johtuen maalämpö- 
putkiston tuoton monimutkaisesta laskennasta. Lämpöpumpun tuotto riippuu maaperän 
lämpötilasta, jota putkistosta otettavan lämpö virta muuttaa. Porakaivossa lämpötila pysyy 
vuodenajasta riippuen suhteellisen vakiona. Maalämpöpumpun laskentaan on olemassa 
tiettyjä mallinnusohjelmia, joilla tarkennettuja laskelmia voidaan suorittaa. Tässä työssä 
ei ole mielekästä lähteä näin yksityiskohtaiseen tarkasteluun, vaan työssä on käytetty 
arviota vuoden keskimääräisestä lämpökertoimesta eli SPF-kertoimesta. Maaperän tai 
vesistön lämpötila ei vaihtele vuoden aikana kovin paljoa, joten lämpö kerroinkin pysyy 
suhteellisen vakiona. Tässä tapauksessa lämpökertoimen keskimääräistämisellä ei 
luultavasti tehdä suurta virhettä. Esimerkiksi lähteessä 5 on maalämpöpumpulle annettu 
keskimääräiseksi lämpökertoimeksi 2,6- 3,6. Lämpökerroin vaihtelee laitteesta riippuen 
ja myös asennuksella on suuri merkitys lämpökertoimen kannalta. Tässä työssä on 
käytetty uuden maalämpöpumppujäijestelmän SPF-kertoimelle arvoa 3,5.

Lämpöpumppujen lämpökertoimet määritellään standardin EN 14155 mukaan. 
Standardin mukaan määritetyissä lämpökertoimissa pitäisi olla otettu huomioon 
kompressorin sähkönkulutuksen lisäksi myös lämpöpumppujäijestelmään kuuluvien 
pumppujen, puhaltimien sekä höyrystimen ja lauhduttimen painehäviöistä aiheutuva 
sähkönkulutus. Tässä työssä käytettävässä lämpökertoimen arvossa lisälaitteiden 
sähkönkulutus on otettu huomioon ja myös lämpöpumppuvalmistajien ilmoittamissa 
lämpökertoimissa lisälaitteiden sähkönkulutus pitäisi olla mukana.

3.3.2 Sähkönkulutuslaskennan tulokset

Oheinen laskenta on suoritettu kappaleessa 3.2.1 määritellylle pientalolle edellisen 
kappaleen periaatteita noudattaen. Kuvassa 15 on esitetty rakennuksen 
lämmityssähkötehontarve eri tehoisille maalämpöpumpuille ja taulukkoon 4 on laskettu 
tunnuslukuja, jotka selvittävät lämpöpumppujen käytön aiheuttamia muutoksia 
rakennuksen energiankäytössä.

Kuvasta 15 nähdään, että jo 2 kW:n maalämpöpumpulla voidaan tuottaa koko 
rakennuksen tarvitsema lämmin käyttövesi sekä pieni osa rakennuksen lämmityksestä. 
Tasainen osa kuvaajan oikeassa reunassa on kesäaikaa, jolloin tehoa tarvitaan ainoastaan 
lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Teholtaan suuremmat lämpöpumput voivat 
tuottaa yhä suuremman osan koko rakennuksen energian- ja tehontarpeesta. 
Tehontarvekäyrät kulkevat yhtenevinä pisteeseen, jossa pienemmän tehon omaavan 
lämpöpumpun teho alittaa rakennuksen tehontarpeen ja joudutaan ottamaan käyttöön 
lisälämmitys eli tässä tapauksessa suora sähkölämmitys. Tarkasteltavan rakennuksen 
huippulämmitystehontarve ilman lämpöpumppua on 8,7 kW, joka voidaan lukea kyseisen 
käyrän ja pystyakselin leikkauskohdasta. 9 kW:n lämpöpumpulla voidaan siten tuottaa 
koko rakennuksen lämmitys ilman, että tarvitaan lisälämmitystä.

Huipputehontarpeella tarkoitetaan suurinta hetkellistä lämmityksen tehontarvetta vuoden 
aikana. Tähän kuuluu sekä lämpöpumpun käyttämä sähkö, että lisälämmityksen vaatima 
sähköteho. Kuvasta 16 nähdään, että rakennuksen huippu tehontarve laskee lineaarisesti 
käytetyn maalämpöpumpun tehon kasvaessa. Tilanne ei kuitenkaan ole sama
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— О kW
----- 1 kW

-----3 kW
----- 5 kW
-----7 kW
----- 9 kW

Tehontarve

Kuva 15. Maalämpöpumppujäijestelmien lämmitystehontarve pysyvyyskäyränä. 
Lämmitystehontarve sisältää sekä lämpöpumpun käyttämän sähkön, että lisälämmityksen

sähkönkulutuksen

Taulukko 4, Maalämpöpumppujen tunnuslukuja

Huipputehontarve
kW

Lämmityssähkön 
kulutus yhteensä 

kWh/a

Lisälämmityksen 
osuus lämmityksen 
sähkönkulutuksesta

%

Energian säästö 
vs. suora sähkö %

Sähkö 8,7 23981 100 0
MLP 1 kW 8 17724 85,9 26,1
MLR 2 kW 7,2 13576 69,3 43,4
MLP3 kW 6,5 10566 49,2 55,9
MLP5 kW 5,1 7774 16,6 67,6
MLP7 kW 3,8 6970 2,4 70,9
MLP 9 kW 2,5 6852 0 71,4

rakennuksen lämmitysenergian kannalta, mikä nähdään kuvassa 17. Pienitehoisilla 
lämpöpumpuilla lämmitysenergia vähenee melko voimakkaasti, mutta väheneminen 
pienenee, kun siirrytään suurempitehoisiin lämpöpumppuihin ja pysähtyy lopulta 
kokonaan. Tästä voidaan jo päätellä, että täydelle teholle mitoitettu lämpöpumppu ei ole 
luultavasti kustannusten kannalta yhtä edullinen vaihtoehto, kuin osateholle mitoitettu 
laite, jos lämpöpumppujen hinnat kasvavat lineaarisesti tehoon verrattuna. Tehtyjen 
laskelmien mukaan lisälämmityksen sähkönkulutus kokonaiskulutuksesta on vain noin 
14 prosenttia, kun maalämpöpumppu on mitoitettu 60 prosentille huipputehosta. Tällöin 
korkein lämpötila, jossa lisälämmitystä tarvitaan, on noin -8 °C. Huipputehontarpeen 
kannalta on kuitenkin selvää, että mitä suurempitehoinen on lämpöpumppu niin, sitä
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pienempi huipputeho tarvitaan. Ylimitoitetusta lämpöpumpusta ei ole hyötyä 
huipputehontarpeen kannalta eikä myöskään energiansäästön kannalta. Tyypillisellä 
maalämpöpumpulla säästetään sähköä suoraan sähkölämmitykseen verrattuna noin 70 %.

Huipputehontarve

LP:n teho kW

Kuva 16. Tyyppitalon huippulämmitystehontarve lämpöpumpun tehon funktiona

Lämmityssähköntarve

30000

25000

2 20000

15000

10000

LP:n teho kW

Kuva 17. Tyyppitalon lämmityssähkön tarve lämpöpumpun tehon funktiona
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Sähköntuotannon kannalta paras ratkaisu olisi mahdollisimman pienen 
huipputehontarpeen omaava lämmitysjärjestelmä. Tällöin maalämpöpumpuista paras 
vaihtoehto on täydelle teholle mitoitettu laite, jonka tehontarvepysyvyyskäyrä on koko 
vuoden ajan melko tasainen eikä siinä ole huipputehontarpeen aikaan suurta piikkiä, 
kuten osateholle mitoitetuissa maalämpöpumpuissa. Täydelle teholle mitoitetulla 
lämpöpumpulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lämpöpumppua, jolla voidaan kattaa 
rakennuksen koko vuoden aikainen lämmitys, ei ainoastaan mitoituslämpötilaan saakka. 
Vaikein tilanne sähköntuotannon kannalta on osateholle mitoitetut lämpöpumput, joiden 
tehontarve suurimman osan vuodesta on melko alhainen, mutta kovilla pakkasilla niiden 
vaatima teho kasvaa lisälämmityslaitteiden käyttämän sähkön takia voimakkaasti. Tällöin 
sähköntuotannossa on varauduttava suhteessa yhä suurempaan lisätehontuotantoon.

3.4 Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus

3.4.1 Järjestelmän toiminta

Tässä työssä tarkastellaan tilannetta, jossa poistoilmalämpöpumppu toimii 
lämmityslaitteen ohella ilmanvaihtolaitteistona. Laite imee lämmintä poistoilmaa yleensä 
rakennuksen kosteista tiloista. Lämpöpumppu ottaa tämän lämpimän ilman energian 
talteen ja siirtää sen rakennuksen muihin tiloihin puhallettavaan tuloilmaan, lämpimän 
käyttöveden lämmittämiseen ja lämmitysjärjestelmän käyttöön. Energiantarpeen 
laskelmissa rakennuksen muu ilmanvaihtolaitteisto mukaan lukien lämmöntalteenotto 
korvataan poistoilmalämpöpumpulla. Ilmanvaihdon ilmanvaihtokerroin on tällöin sama 
kuin poistoilmalämpöpumpun ilmanvaihtokerroin. Poistoilmalämpöpumppuun on usein 
yhdistetty erillinen sähkövastus, jolla voidaan korvata tarvittava lisätehontarve. Kuvassa 
18 on esitetty poistoilmalämpöpumppujärjestelmän periaatekuva.

Kuva 18. PILP-järjestelmän toiminta[14]
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3.4.2 Sähkönkulutuksen laskenta

Oletetaan lähtötietoina poistoilmalämpöpumppujäijestelmästä olevan lämpöpumpun 
lämpökerroin vuositasolla sekä ilmanvaihtokerroin, jonka kyseinen laite saa 
rakennuksessa aikaan. Kun lisäksi tiedetään rakennuksen ilmatilavuus, voidaan laskea 
lämpöpumpussa kulkeva poistoilman massavirta.

4 m = Pilma ' П ' Vih
1 kg 

3600 5

missä
qm on poistoilman massavirta poistoilmalämpöpumpussa kg/s
pUma on ilman tiheys, kg/ m'
n poistoilmalämpöpumpun ilmanvaihtokerroin, l/h
Vilma rakennuksen ilmatilavuus, m3

—1— kerroin, jolla muutetaan tunnit sekunneiksi
3600

(16)

Lämpöpumpun ilmasta poistama teho voidaan laskea, kun oletetaan, että jäteilman eli 
ulos puhallettavan ilman lämpötila on laskenut lämpöpumpussa tiettyyn lämpötilaan 
esimerkiksi 0 °C. Teho lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa.

P,=(.Tr-Tl) qm c„ (17)

missä
Pp on poistoilmasta saatava teho, W

T on poistoilman lämpötila, °C
Tj on jäteilman lämpötila, °C
qm on poistoilman massavirta poistoilmalämpöpumpussa, kg/s
cpi on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1008 J/kgK

Laiteesta hyödyksi saatava teho saadaan laskettua käyttämällä kaavaa 3, kun tiedetään 
poistoilmasta saatava tehoja lämpöpumpun lämpökerroin.

COP = Ф,
Pk-Pa

Po + Л 
p - pГк ra

Pp+COP-Pa 
COP-1

(18)

(19)
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(20)
Pp + COP- Pa _ COP{Pp + Pg)

COP-1 COP-1

missa

COP

on hyödyksi saatu teho, W 
on poistoilmasta saatava teho, W 
on kompressorin teho, W 
on apulaitteiden teho, W 
on lämpökerroin

Apulaitteiden sähkönkulutusta on arvioitu esimerkiksi lähteessä [7], jonka mukaan 
poistoilmalämpöpumpun apulaitteiden sähkönkulutus on 0,2 kWh/bmva. Tässä 
tapauksessa teho muodostuu niin pieneksi, että se voidaan jättää laskennassa 
huomioimatta. Tämän jälkeen voidaan rakennuksen vuosittainen lämmityssähkönkulutus 
laskea kaavasta 15.

3.4.3 Sähkönkulutuslaskennan tulokset

Laskennassa on käytetty poistoilmalämpöpumpulle vuoden keskimääräistä 
lämpökertoimen arvoa 3. Poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin ei vaihtele vuodenajan 
mukaan kovin paljoa, koska se ei ole itsessään tekemisissä ulkoilman kanssa. 
Poistoilmalämpöpumpun kannalta lämpö kerto imellä ei ole niin suurta merkitystä, kuin 
muilla lämpöpumpputyypeillä, koska ilmaislämmön määrä pysyy lähes vakiona koko 
ajan. Lämpökertoimen nostaminen ei suoraan lisää ilmaisenergian määrää, vaan 
paremmalla lämpöpumpulla voidaan saada poistoilmasta enemmän lämpöä talteen. Toisin 
sanoen poistoilman lämpötilaa voidaan laskea alemmas. Kesäaikana, kun koko 
lämpöpumpun tuottoa ei tarvita, on lämpökertoimen arvolla enemmän merkitystä. 
Poistoilmalämpöpumppuja on tarkasteltu kolmella eri pientalon ilmanvaihtokertoimella ja 
tarkasteluun on otettu mukaan myös pelkällä lämmön talteenotolla varustettu pientalo. 
Ilmanvaihtokerroin 0,2 l/h on todennäköinen esimerkiksi tilanteessa, jossa rakennus on 
väliaikaisesti tyhjillään tai kovilla pakkasilla, jolloin ilmanvaihtoa on pienennetty 
normaalista. Ilmanvaihtokerroin 0,34 l/h lisättynä tarkastellun rakennuksen 
vuotoilmanvaihdolla 0,16 l/h täyttää Suomen rakennusmääräyksissä vaaditun 0,5 l/h 
kokonaisilmanvaihtokertoimen. Poistoilmalämpöpumpun ilmanvaihtokerroin 0,5 l/h 
täyttää tämän vaatimuksen jo itsessään.

Tulokset on esitetty kuvassa 19 ja taulukossa 5. Kuvasta nähdään mm. se, että 
poistoilmalämpöpumppu on tehontarpeen kannalta parempi ratkaisu kuin pelkkä 
lämmöntalteenotto koko vuoden ajan. Ainoastaan suurimman tehontarpeen aikana 
poistoilmalämpöpumpun käytön yhteydessä tehontarve nousee lähelle tilannetta, jossa 
käytetään pelkkää lämmöntalteenottoa. Tämä nähdään myös tarkastelemalla taulukossa 5 
esitettyjä lämmityksen huipputehontarpeita. LTO:n huipputehontarve on vain hieman 
suurempi, kuin samalla ilmanvaihtokertoimella 0,5 l/h varustetun poistoilma
lämpöpumpun. Tilanne on sama myös muilla ilmanvaihtokertoimilla. Ilmiö johtuu siitä, 
että lämpöpumpun tuotto pysyy koko ajan samana ja täten pienenee suhteessa, kun
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lämmitystehontarve kasvaa. LTO:n hyötysuhde pysyy myös jatkuvasti samana, mutta 
sillä saavutettava hyöty ei pienene suhteessa yhtä nopeasti, kuin poistoilma- 
lämpöpumpulla saatava hyöty. Lämpöpumpun tuotto pienenee suhteessa verrattuna 
lämmitystehontarpeeseen, kun taas LTO:n tuotto pienenee suhteessa verrattuna uiko- ja 
sisälämpötilojen eroon. Suuremman ilmanvaihtokertoimen ollessa kyseessä, on myös 
huipputehontarve suurempi, joka johtuu siitä, että ilmanvaihdon tarvitsema 
lämmitysenergia kasvaa.

Lämmitysenergian kokonaiskulutus muodostui tarkastelussa poistoilmalämpöpumppujen 
osalta pienemmäksi kuin lämmöntalteenotolla. Energiankulutuksen minimi saatiin 
tarkastelussa ilmanvaihtokertoimella 0,3 l/h. Erot olivat eri ilmanvaihtokertoimen 
omaavilla laitteilla hyvin pieniä, kuten taulukosta 5 voidaan nähdä. Voidaan kuitenkin 
nähdä selvästi, että ilmanvaihtokertoimen lähestyessä arvoa 0,5 l/h, myös energian 
kulutus alkaa kasvaa. Myös pienen ilmanvaihtokertoimen omaava laite näyttäisi olevan 
energiankäytön kannalta epäedullisempi ratkaisu. Tämä johtuu siitä, että pienemmällä 
ilmanvaihtokertoimella lämpöpumpusta saatava hyöty pienenee ja täten energiantarve 
kasvaa. Suuremmalla ilmavirralla taas ilman lämmittämisen osuus kasvaa huomattavasti 
ja täten energiantarve lähtee jälleen kasvamaan. Kuvassa 20 on esitetty 
poistoilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuva lämmitysenergiantarve ilmavaihtokertoimen 
funktiona.

Lisälämmityksen osuus pienenee luonnollisesti ilmanvaihtokertoimen kasvaessa, kun 
lämpöpumpulla saatu hyötyenergia kasvaa. Energian säästö suoraan sähkölämmitykseen 
verrattuna riippuu rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta ilman lämpöpumppua ja 
toteutuneesta lämmitysenergiantarpeesta kaavan 21 mukaan. Rakennuksen 
lämmitysenergiantarve ilman lämpöpumppua on vakio ja tällöin energiansäästö on 
suoraan verrannollinen rakennuksen lämmitysenergiantarpeeseen. Suurin säästö 
saavutetaan tällöin ilmanvaihtokertoimella noin 0,3 l/h.

ES =
Erak, lämmitys -Etod

Erak,lämmitys

(21)

missä
ES on energian säästöprosentti verrattuna suoraan sähkölämmitykseen
Erak iämn,itvs on rakennuksen lämmitysenergiantarve ilman lämpöpumppua 
Elod on rakennuksen toteutunut lämmitysenergiantarve lämpöpumpulla

Kuvasta 19 nähdään, että uiko lämpötilan kasvaessa suuremman ilmanvaihtokertoimen 
omaava lämpöpumppu on tehontarpeen kannalta hienoisesti parempi ratkaisu ja 
kylmemmällä ilmalla pienemmällä ilmanvaihtokertoimella toimiva laite on edullisempi. 
Ulkolämpötila, jossa tämä muutos tapahtuu, on tässä tarkasteltavassa tilanteessa noin 2 
°C. Näyttäisi siltä, että kesäaikana poistoilmalämpöpumpun ilmavirtaa kannattaa 
kasvattaa, jos se on tarpeellista energiantarpeen kannalta ja kylminä aikoina pienentää. 
Työn kannalta tärkeänä tuloksena voidaan vielä mainita, että huipputehon tarpeeseen 
poistoilmalämpöpumpun käytöllä ei ole kovin suurta merkitystä.
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Lämm ¡tystehontarve

— LTO
— PILP 0,2 1/h 

PILP 0,34 1/h
— PILP 0,5 1/h

Kuva 19. Poistoilmalämpöpumppulämmityksen kuluttama sähköteho pysyvyyskäyränä. 
Lämmitystehontarve sisältää sekä lämpöpumpun käyttämän sähkön, että lisälämmityksen

sähkönkulutuksen

Taulukko 5. Poistoilmalämpöpumppujen tunnuslukuja

Huipputehon- 
tarve kW

Lämmityssähkön 
kulutus yhteensä 

kWh/a

Lisälämmityksen 
osuus lämmityksen 
sähkönkulutuksesta

%

Energian 
säästö vs. 

suora sähkö %

LTO 0,5 1/h 8,7 23981 100 0
PILP 0,1 1/h 7,5 18830 93,7 21,5
PILP 0,2 1/h 7,8 18044 86,9 24,8
PILP 0,3 1/h 8,0 17453 80,1 27,2
PILP 0,34 1/h 8,1 17466 78,3 27,2
PILP 0,4 1/h 8,3 17520 75,7 26,9
PILP 0,5 1/h 8,5 17674 71,7 26,3
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Lämmityssähkön kulutus
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Kuva 20. PILPm energiankulutus ilmanvaihtokertoimen funktiona

3.5 Ilmalämpöpumppujärjestelmien sähkönkulutus

3.5.1 Sähkönkulutuksen laskenta

Ilmalämpöpumpun käyttöä rajoittaa uiko lämpötila. Yleensä alle -20 °C:n lämpötilassa 
nykyaikaisen ilmalämpöpumpun tuotto ei ole enää suurempi, kuin sen käyttämä energia. 
Se ei siis tuota enää ilmaisenergiaa, jolloin sen käyttö ei ole kannattavaa. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että laitteen lämpökerroin laskee alle yhden. Ilmalämpöpumpun 
lämpökertoimen tarkka ulkoisista olosuhteista riippuva laskenta on hankala tehtävä. 
Ongelmana on höyrystimen jäätyminen ja sen sulattamisesta aiheutuvat häviöt, jotka 
saattavat olla merkittäviä. Tämän takia tässä työssä on käytetty ilmalämpöpumpun 
lämpökertoimelle lineaarista riippuvuutta arvojen 1 lämpötilassa -20 °C ja 4 lämpötilassa 
12 °C välillä. Vuoden keskimääräisen kertoimen käyttö vääristää tilannetta melko paljon 
sähkönkäytön rakenteen osalla. Tämän lisäksi on siis oletettu, että lämpöpumppu ei ole 
enää toiminnassa ulkolämpötilan laskiessa alle -20 °C. Lisäksi on oletettu, että 
ilmalämpöpumpun ohessa käytetään normaalia ilmanvaihtoa lämmöntalteenotolla, kuten 
maalämpöpumpun kohdalla. Tämä pitää paikkansa ainakin tilanteessa, jossa 
ilmalämpöpumpun energia luovutetaan lämmitysjärjestelmän veteen eikä ilmaan. Tällöin 
lämpöpumppu toimii yleensä päälämmitysmuodon tukilämmitysjärjestelmänä. Veteen
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energiansa luovuttavasta ilmalämpöpumpusta käytetään nimeä ilma-vesilämpöpumppu 
(IVLP). Ilmaan lämpönsä luovuttavasta ja ilmasta lämpönsä ottavasta lämpöpumpusta 
käytetään nimitystä ilma-ilmalämpöpumppu (IILP). Käyttämällä yllä olevia oletuksia 
voidaan rakennuksen vuosittainen lämmityssähkönkulutus laskea kaavasta 14.

Ilma-ilmalämpöpumppua käytetään yleensä tukilämmitysjärjestelmänä tai 
energiansäästölaitteena. Tämä on ilmalämpöpumpun pääasiallinen tehtävä ainakin 
pohjoisilla leveyspiireillä. Lämpimissä maissa ilma-ilmalämpöpumppua käytetään 
pääasiallisesti jäähdytystarkoitukseen. Tässä työssä ei ole jäähdytystä otettu tarkasteluun, 
vaikka Suomessakin on rakennusten kesäaikainen jäähdytys lisääntynyt viimeaikoina 
huomattavasti. Ilma-ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäyttö ei kuitenkaan aiheuta 
sähköntuotantoon kovinkaan suurta lisäystä. Suomessa on tällä hetkellä noin 66000 ilma- 
ilmalämpöpumppua, joiden yhteenlaskettu maksimiteho jäähdytyskäytössä on 
maksimissaan noin 150 MW. Tyypillinen tehontarve Suomessa kesäaikaan on noin 9000 
MW eli ilmalämpöpumppujen osuus tästä on vain noin 1,7 %.[5,17]

3.5.2 IVLP-järjestelmän sähkönkulutuslaskennan tulokset

Ilma-vesilämpöpumppu luovuttaa energiansa päälämmitysjäijestelmän käyttöön, joten 
sitä voidaan käyttää sekä tilojen lämmitykseen, että lämpimän käyttöveden tuottamiseen. 
Kuvassa 21 on esitetty eri tehoisten ilma-vesilämpöpumppujen käytöstä aiheutuva 
tyypi pien talon lämmitystehontarve. Kuvasta nähdään, että rakennuksen perustehontarve 
kesäaikana on noin 1,1 kW, joka tarvitaan lähinnä lämpimän käyttöveden lämmitykseen. 
Ilman lisälämmitystä tähän tarvittava teho voidaan tuottaa jo 2 kW:n lämpöpumpulla. 
Huipputehontarpeeseen ilmalämpöpumpuilla ei ole vaikutusta, mutta energian
säästölaitteena ja päälämmitysmuotonakin ilma-vesilämpöpumppu on varteenotettava 
vaihtoehto rakennuksiin, joissa on olemassa vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. 
Taulukossa 6 on esitetty ilma-vesilämpöpumppujen käyttöön liittyviä energia- 
tunnuslukuja. Laitteella, joka on mitoitettu 60 % teholle rakennuksen huippu- 
tehontarpeesta, voidaan tuottaa laskelmien mukaan 57 %i\ säästö suoraan sähkö- 
lämmitykseen verrattuna. Täydelle teholle ilma-vesilämpöpumppua ei kannata mitoittaa, 
koska laitteella ei ole kannattavaa tai mahdollista tuottaa lämpöä ulkolämpötilan laskiessa 
tietyn rajan alapuolelle. Ilma-vesilämpöpumpun rinnalla tarvitaan siis 
lämmitysjärjestelmä, jolla voidaan tuottaa koko rakennuksen maksimaalinen lämmitys- 
energia.

Taulukko 6. Ilma-vesilämpöpumpun tunnuslukuja

Huipputehontarve
kW

Lämmityssähkön 
kulutus yhteensä 

kWh/a

Lisälämmityksen 
osuus lämmityksen 
sähkönkulutuksesta

%

Energian 
säästö vs. 

suora sähkö
%

Sähkö 8,7 23981 100 0
IVLP 2 kW 8,7 14651 65,6 38,9
IVLP 4 kW 8,7 11033 28,5 54,0
IVLP 6 kW 8,7 10179 10,7 57,6
IVLP 8 kW 8,7 10118 7,8 57,8
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Ilma-vesilämpöpumput

----- 0 kW

C
N1 kW

4 kW

C
D1 kW

C
D1 kW

Kuva 21. Ilma-vesilämpöpumppujen lämmityssähköntarve pysyvyyskäyrätarkasteluna

3.5.3 IILP-järjestelmän sähkönkulutuslaskennan tulokset

Ilma-ilmalämpöpumppu luovuttaa energiansa rakennuksen sisätiloihin puhallettavaan 
ilmaan. Tällöin sitä voidaan käyttää ainoastaan tilojen lämmitykseen eikä lämpimän 
käyttöveden valmistukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäaikana ilma- 
ilmalämpöpumpusta ei ole hyötyä ajatellen rakennuksen lämmitysenergiantarvetta, joka 
nähdään myös kuvasta 22. Ilma-ilmalämpöpumppua voidaan tällöin käyttää mahdollisesti 
jäähdytykseen, mutta tätä ei ole työssä huomioitu. Taulukossa 7 on esitetty ilma- 
ilmalämpöpumpun laskennassa saatuja tuloksia. Laitteella, joka on mitoitettu 30 % 
teholle rakennuksen huipputehontarpeesta, voidaan tuottaa laskelmien mukaan 22 %:n 
säästö suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Tämä tarkoittaa noin 5500 kW:n säästöä 
sähkönkulutuksessa vuosittain tarkastellussa omakotitalossa. Uudenaikaisilla ilma- 
ilmalämpöpumpuilla voidaan päästä vieläkin parempiin tuloksiin. Ilma- 
vesilämpöpumpun rinnalla tarvitaan lämmitysjärjestelmä, jolla voidaan tuottaa koko 
rakennuksen maksimaalinen lämmitysenergia.
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Huipputehon- 
tarve kW

Lämmityssähkön 
kulutus yhteensä 

kWh/a

Päälämmityksen 
osuus lämmityksen 
sähkönkulutuksesta

%

Energian 
säästö vs. 

suora sähkö
%

Sähkö 8,7 23981 100 0
IILP 1 kW 8,7 20902 90,4 12,8
IILP 2 kW 8,7 19128 82,1 20,2
IILP 3 kW 8,7 18435 77,0 23,1
IILP 4 kW 8,7 18212 74,4 24,1
IILP 5 kW 8,7 18184 73,7 24,2

Ilma-ilmalämpöpumput

----- 0 kW
— 1 kW
----- 2 kW

3 kW

----- 5 kW

Kuva 22. Ilma-ilmalämpöpumppujen lämmityssähköntarve pysyvyyskäyrätarkasteluna

3.6 Lämpöpumppujärjestelmien sähkönkulutusten vertailu

Tässä kappaleessa suoritettu lämpöpumppujen sähkönkulutuksen vertailu on suoritettu 
kappaleessa 3.2.1 määritellylle pientalolle käyttäen Helsinki-Vantaan säätiedostoa 
vuodelta 1979. Tulokset on esitetty pysyvyyskäyrämuodossa kuvassa 23. Kuvissa 24 - 26 
on vertailtu eri lämpöpumpputyyppien käytöstä aiheutuvaa lämmityksen maksimaalista 
sähkötehontarvetta ja sähköenergiankulutusta. Vertailuun on otettu mukaan 
maalämpöpumput, jotka on mitoitettu 60 %:n ja 100 %:n teholle sekä ilma- 
ilmalämpöpumppu ja ilma-vesilämpöpumppu, jotka on mitoitettu 30 %:n ja 60 %:n
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Kuva 23. Lämmityssähköntarpeen vertailu rakennuksessa, joka on varustettu 
erityyppisillä lämpöpumpuilla. Lisälämmitys on myös hoidettu sähköllä.

teholle rakennuksen maksimaalisesta lämmitystehontarpeesta. Tarkastelussa on mukana 
myös poistoilmalämpöpumput, joiden ilmanvaihtokertoimet ovat 0,2 l/h, 0,34 l/h ja 0,5 
l/h. Tarkastelussa maalämpöpumppujen vuoden keskimääräisenä lämpökertoimena 
käytettiin arvoa 3,5 ja poistoilmalämpöpumpuille 3. Ilmalämpöpumpuille käytettiin 
lineaarista lämpökertoimen muutosta arvojen 1 (-20 °C) ja 4(12 °C) välillä.

Maalämpöpumppu on ainoa lämpöpumpputyyppi, jolla saadaan aikaan merkittävää 
huipputehontarpeen alenemaa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Poistoilma- 
lämpöpumpuilla saadaan mahdollisesti huipputehontarve alenemaan jonkin verran 
varsinkin pienillä ilmanvaihtokertoimilla. Pienestä ilmanvaihtokertoimesta on kuitenkin 
seurauksena sisäilman heikompi laatu. Ilmalämpöpumppujen käytöllä ei ole merkitystä 
lämmityksen huipputehontarpeeseen ainakaan tarkastellussa ilmastossa. Lämpimässä 
ilmastossa ilmalämpöpumpulla voidaan mahdollisesti tuottaa energiaa koko vuoden 
ympäri, jolloin huipputehontarve alenee.

Energiankulutuksen kannalta osateholle mitoitettu maalämpöpumppu on lähes yhtä 
edullinen, kuin täydelle teholle mitoitettu maalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumpuilla 
saavutettava energiansäästö näyttää olevan ilmanvaihtokertoimesta riippumatta melko 
vakio. Ilmalämpöpumpuilla saavutettava säästö riippuu laitteen tehosta, mutta niillä 
saavutettava maksimaalinen säästö ei yllä maalämpöpumpun tasolle, johtuen ulkoisista ja
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teknillisistä rajoittavista tekijöistä. Ilma-ilmalämpöpumpulta saavutettava maksimaalinen 
lämmityssähkönsäästö kyseisessä tarkastelussa on noin 24 % suoraan sähkölämmitykseen 
verrattuna. Luvun pienuus johtuu rajoittavasta uiko lämpötilasta ja siitä, että laitteen 
käyttö rajoittuu tilojen lämmitykseen. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan maksimissaan 
päästä noin 58 %:n säästöön lämmityssähkönkulutuksessa.

Huippusähkötehontarve eri lämpöpumppulämmityksillä
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Sähkö MLP 60 % MLR 100 PILP 0,2 PILP 0,34 PILP 0,5 IVLP 60 % IILP 30%
% 1/h 1/h 1/h

Kuva 24. Eri lämpöpumpputyyppien käytöstä aiheutuva lämmityksen huipputehontarve

Lämmitysähkön kulutus
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Kuva 25. Eri lämpöpumppulämmitysten lämmityssähkönkulutus vuoden aikana
pientalossa
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Lämmityssähkön säästö vs. suora sähkö

MLR 30 %
1/h

Kuva 26. Eri lämpöpumppulämmitysten sähköenergian säästö suoraan 
sähkölämmitykseen verrattuna

3.7 Lämpöpumppu]ärjestelmien sähkönkulutus rivitalossa

Tässä kappaleessa esitetyt tulokset on laskettu käyttäen perustana kappaleessa 3.2.2 
määriteltyä rivitaloa. Rivitalo ei rakenteellisesti eronnut kovin paljoa pientalosta, joten 
esitetyt tulokset ovat varauksella yleistettävissä myös pinta-alaltaan suurempaan 
omakotitaloon. Laskenta on suoritettu samalla tavoin kuin pientalolle ja tulokset on 
esitetty kuvissa 27 ja 28.

Huipputehontarpeen osalta paras ratkaisu on luonnollisesti edelleen täydelle teholle 
mitoitettu maalämpöpumppu. Todellisuudessa täydelle teholle mitoitettu 17 kW:n 
maalämpöpumppu mahdollisesti korvattaisiin useammalla pienemmällä maalämpö- 
pumpulla, mutta tämä ei vaikuta laskennan lopputulokseen. Eri lämpöpumpputyyppien 
käytön aiheuttama sähkönkulutus on rinnastettavissa pientalon vastaavaan. 
Lämmitysenergiankulutus suhteessa sähkö lämmitykseen on kaikille lämpöpumpuille 
suunnilleen sama kuin pientalossa. Tästä voidaan päätellä, että rakennuksen pinta-alalla 
ei luultavasti ole suurta merkitystä lämpöpumpusta saatavaan hyötyyn, jos lämpöpumppu 
on mitoitettu suhteellisesti samalle teholle verrattuna rakennuksen lämmityksen huippu- 
tehontarpeeseen. Myös maksimaalinen lämmityssähköntarve eri lämpöpumpuille on 
pysynyt suhteellisesti samalla tasolla.
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Kuva 27. Lämmityssähköntarpeen vertailu rivitalossa, joka on varustettu erityyppisillä 
lämpöpumpuilla. Lisälämmitys on myös hoidettu sähköllä.

Lämmityssähkönkulutus
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Kuva 28. Eri lämpöpumppulämmitysten lämmityssähkönkulutus vuoden aikana
rivitalossa
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3.8 Lämpöpumppujärjestelmien sähkönkulutus pienkerrostalossa

Arvioitaessa lämpöpumppujen käytön aiheuttamaa lämmitysenergiankulutusta pien
kerrostaloissa käytettiin hyväksi kappaleessa 3.2.3 määriteltyä tyyppipienkerrostaloa. 
Laskenta suoritettiin kuten pien- ja rivitalolle ja tulokset on esitetty kuvissa 29 ja 30. 
Laskennassa käytetyt lämpöpumppujen lämpökertoimet ovat kuten edellä.

Kerrostaloissa käyttöveden valmistuksen osuus koko lämmityksestä on suurempi kuin 
pien- ja rivitaloissa johtuen lähinnä suuremmasta asukastiheydestä. Tämä näkyy myös 
saaduissa tuloksissa. Esimerkiksi ilma-ilmalämpöpumpun hyöty pienenee huomattavasti 
verrattuna aiemmin esitettyihin laskelmiin. Lämmityssähkön säästö verrattuna 
sähkölämmitykseen tippuu noin yhdeksään prosenttiin. Koska tilojen lämmityksen osuus 
pienenee kerrostalossa, pienenee tällöin myös ilma-ilmalämpöpumpulla saatava hyöty. 
Päinvastoin käy poistoilmalämpöpumpulle, jolla saavutettava lämmitysenergiansäästö 
nousee suuremmilla ilmanvaihtokertoimilla jo yli 30 prosenttiin. Kerrostalossa näyttäisi 
suurempi ilmanvaihtokerroin olevan edullinen sähkönkulutuksen karmalta ja siksi 
tarkasteluun on otettu 0,5 l/h:n ilmanvaihtokertoimella toimiva lämpöpumppu. 
Maalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen lämmitysenergiankulutus noudattelee 
pien- ja rivitalon vastaavia. Huipputehontarpeen kannalta pienkerrostaloon asennetuilla 
lämpöpumpuilla ei ole eroa verrattuna pien- ja rivitaloon eli saavutettava hyöty on 
suhteessa yhtä suuri.

Lämpöpumppujen vertailu

« 30
— MLR 60 %
— MLR 100%
— PILP 0,5 1/h
— IVLP 60 %
— MLR 30 %

Kuva 29. Lämmityssähköntarpeen vertailu pienkerrostalossa, joka on varustettu 
erityyppisillä lämpöpumpuilla. Lisälämmitys on myös hoidettu sähköllä.
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lämmityssähkönkuiutus
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Kuva 30. Eri lämpöpumppulämmitysten lämmityssähkönkuiutus vuoden aikana
pienkerrostalossa
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4 Lämpöpumppu päästöjen aiheuttajana

Tavalliseen lämmöntuotantokattilaan verrattuna lämpöpumpun aiheuttamat paikalliset 
kasvihuonepäästöt vähenevät lähes olemattomiin. Lämpöpumpun käyttämän sähkön 
tuotantolaitoksissa syntyy kuitenkin epäsuoria päästöjä, joiden määrä riippuu 
voimakkaasti sähköntuotantotavasta. Sähköntuotantolaitokset tuottavat yleisesti kuitenkin 
suhteessa vähemmän päästöjä kuin talouskäytössä olevat pienet keskuslämmityskattilat. 
Lämpöpumpusta aiheutuvat epäsuorien päästöjen määrä riippuu myös lämpöpumpun 
tehokkuudesta. Mitä tehokkaampi lämpöpumppu on, sitä matalammissa lämpötiloissa se 
voi tuottaa lämpöä ja sitä vähemmän tarvitaan lisälämmitystä kattamaan rakennuksen 
energiantarvetta. Sähköntuotannossa kasvihuonekaasut normaalisti lisääntyvät 
kylmimpinä aikoina, johtuen siitä, että tuotantolaitokset käyttävät huipputehon 
aikaansaamiseksi usein lauhdetuotantoa, jonka kasvihuonepäästöt ovat korkeammat kuin 
normaalissa tuotannossa. Lämpöpumppujen epäsuorat päästöt riippuvat siten sekä 
lämpöpumpun omasta tehokkuudesta että myös tuotantolaitosten sähköntuotannon 
tehokkuudesta. Lämpöpumpulla saatava mahdollinen hyöty ajatellen kasvihuonepäästöjä 
riippuu tällöin myös paikallisen sähköntuotannon rakenteesta.[4]

Lämpöpumput aiheuttavat myös suoria päästöjä käytön aikana. Nämä päästöt aiheutuvat 
kylmäaineen vuodoista ympäristöön lämpöpumppujäijestelmän eliniän aikana. Vuotojen 
vaikutus ympäristöön riippuu käytettävästä kylmäaineesta. Käytön aikaisten vuotojen 
lisäksi kylmäainetta saattaa vuotaa ympäristöön laitteiston purkamisen yhteydessä. 
Nykyisin yleisimmin käytettävät kylmäaineet ovat ns. HFC-yhdisteitä (hydrofluoro- 
carbons). Nämä yhdisteet eivät aiheuta otsonikatoa, mutta saavat aikaan ilmakehän 
lämpenemistä, joten niiden käyttö vaatii huolellisuutta.[4]

4.1 Lämpöpumpun käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset

Arvioitaessa lämpöpumpun aiheuttamia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on otettava 
huomioon sekä epäsuorat päästöt sähköntuotannossa että suorat päästöt kylmäaineesta 
johtuen. Vakiintunein tapa arvioida sekä suoria, että epäsuoria päästöjä on ns. TEWI- 
laskentamalli (Total Equivalent Warming Impact), joka ilmaisee yhdellä luvulla koko 
elinkaaren aikana syntyneet päästöt ekvivalenttisena hiilidioksidimääränä. [4]

TEWI - (n- Lm- GWP) + (n ■ Е^Шатеп • EF) + {Lpurku ■ m ■ GWP) (22)

missä
n
L
m
G WP

vuosittainen

EF

on laitteiston käyttöikä, vuotta 
on vuosittainen vuotomäärä, % 
kylmäaineen määrä, kg
on ns. global warming potential, kg ССЬ/kg kylmäainetta 
on vuosittainen energiankulutus
on lämpöpumpun käyttämän energian(sähkö) päästökerroin, kg CCb/kWh 
on purun aikana tapahtuva kylmäaineen vuoto ympäristöön, %
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GWP on luku, joka ilmaisee kyseisen kasvihuonekaasun ilmastolle aiheuttaman 
vaikutuksen verrattuna hiilidioksidiin. Tällä tavalla voidaan verrata eri kasvihuonekaasuja 
toisiinsa niiden aiheuttaman vaikutuksen perusteella. Liitteessä 1 on listattu joitakin HFC- 
yhdisteiden GWP-lukuja.

4.2 Päästökertoimet eri lämmitysmuodoille

Jotta voitaisiin vertailla lämpöpumpun aiheuttamia päästöjä muihin lämmitysmuotoihin, 
täytyy tietää kunkin lämmitystavan aiheuttamat päästöt kulutettua energiamäärää kohden. 
Tällöin otetaan tarkasteluun kullekin energianlähteelle ominaiset päästökertoimet, jotka 
ilmaisevat päästön määrän rakennuksessa käytettyä energiayksikköä kohti. 
Päästökertoimet on saatu Motiva OY:n teettämästä selvityksestä ja ne on listattu 
taulukossa 8 [10].

Omaan lämmöntuotantoon ja lämmön tuotantolaitosten tuotantoon käytettyjen 
polttoaineiden (kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, nestekaasu, turve, kivihiili, 
koksi ja puuperäiset polttoaineet) päästökertoimissa ei ole epäselvyyksiä. Kaukolämmön 
yhteistuotannolle annettu kerroin on koko Suomea koskeva keskimääräinen CO2- 
päästökerroin ja se on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Hyödynjakomenetelmässä 
yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet ja päästöt jaetaan vaihtoehtoisten 
hankintamuotojen polttoainekulutusten suhteessa. Tällöin yhteistuotannon hyöty 
hiilidioksidipäästöjen osalta jakautuu tasaisesti sähkölle ja lämmölle. Kaukolämmön 
erillistuotannon päästökerroin edustaa erillistuotannon keskimääräistä CO2- 
ominaispäästöä. Lähteessä [10] on myös esitetty eriteltynä eri paikkakuntien 
kaukolämmön erillistuotannon päästökertoimet jotka vaihtelevat välillä 20 - 500 
kgCCb/MWh.

Sähkönkäytöstä aiheutuvat päästöt lasketaan Motiva OY:n mukaan ensisijaisesti 
käyttämällä tarkasteltavan kulutuskohteen sähkönmyyjän ilmoittamaa myydyn sähkön 
C02-päästökerrointa. Taulukossa 8 esitetty Suomen keskimääräistä sähkönhankintaa 
kuvaava C02-päästökerroin, jota käytetään, jos myyjän esittämää päästökerroin ta ei ole 
saatavilla. Keskimääräinen päästökerroin lasketaan tässä tarkastelussa 5 vuoden 
liukuvana keskiarvona eli Suomen sähkön kokonaistuotannon C02-päästöt 5 vuoden 
ajalta jaetaan Suomen sähkön kokonaistuotannon ja netto tuonnin summalla kyseisenä 
ajanjaksona. Sähkön tuonti on laskennassa päästötöntä. Kun arvioidaan ainoastaan 
yksittäisen energiasäästötoimenpiteen kulutusmuutoksen vaikutusta C02-päästöihin, 
voidaan sähkölle käyttää marginaaliperusteista päästökerrointa. Marginaaliperusteista 
kerrointa ei voi käyttää laskettaessa tarkasteltavan kohteen ko kon ai senergian käytön 
aiheuttamia CCL-päästöjä.
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Taulukko 8. Päästökertoimet energialähteittäin [10]
Energianlähde Päästökerroin, kgC02/MWh
Kevyt polttoöljy 267
Raskas polttoöljy 279
Maakaasu 202
Nestekaasu 227
Turve 382
Kivihiili 341
Koksi 389
Puuperäiset polttoaineet 0
Kaukolämpö erillistuotanto 226
Kaukolämpö yhteistuotanto 220
Sähkö keskimääräinen 200
Sähkö marginaalinen 700

Lämpöpumpun osalta sähkön kulutusrakenne poikkeaa suorasta sähkölämmityksestä ja 
normaalista sähkönkäytöstä. Lämpöpumppulämmitys kuluttaa suhteellisesti enemmän 
sähköä kylmimpinä aikoina, jolloin lämpöpumppu ei itse pysty enää tuottamaan enempää 
lämpöä ja joudutaan käyttämään lisälämmitystä, joka yleensä hoidetaan suoralla 
sähkölämmityksellä. Yllä esitetty sähkön keskimääräinen päästökerroin on luultavasti 
liian pieni arvioitaessa lämpöpumpun sähkönkäytön päästökerrointa lämmityskäytössä. 
Tämä johtuu juuri lämpöpumpun epätasaisesta sähkönkulutusrakenteesta verrattuna 
suoraan sähkölämmitykseen ja siitä, että yllä esitetyssä päästökertoimessa on otettu 
huomioon myös taloussähkö ja muu sähkönkulutus kuten teollisuuden kuluttama sähkö, 
joka voidaan ajatella tuotettavan vähän päästöjä aiheuttavalla perustuotannolla eli ydin-ja 
vesivoimalla.

Juhani Heljo on raportissaan [1] pyrkinyt arvioimaan sähkönkäytön päästökerrointa 
tarkastelemalla sähkönkäytön pysyvyyskäyrää ja erottelemalla siitä perustehoalueen 
sähkön, välitehoalueen sähkön ja huipputehoalueen sähkön. Kullekin alueelle on arvioitu 
eri päästökerroin, joiden perusteella voidaan laskea sähkönkäytön kokonaispäästökerroin, 
jonka arvoksi on saatu lämmityskäytössä noin 300 - 400 kgCOaekv/MWh riippuen 
sähkönkäytön rakenteesta. Alueiden rajoina ovat ulkolämpötilojen avulla määritetyt rajat. 
Pohja- ja välitehoalueen välinen raja määrittyy ulkolämpötilasta, jolloin lämmityskausi 
alkaa ja loppuu eli noin -12 °C. Välitehoalueen ja huipputehoalueen välinen raja määrit
tyy lämpötilasta, jolloin kaukolämmön yhteistuotanto on täysin käytössä eli noin - 5 °C, 
riippuen kuitenkin laitoksesta. Perusteko ajatellaan tehtävän pitkälti ydinvoimalla ja 
vesivoimalla ja siksi sen ekvivalenttisten hiilidioksidipäästöjen päästökerroin on alhainen, 
112 kgCCbekv/MWh. Ydinvoimalla tuotetaan sähköä jatkuvasti ja sen määrää ei juuri voi 
säädellä. Täten se soveltuu perussähköntuotantoon. Väliteho rakennusten lämmitykseen 
liittyen ajatellaan tehtävän pitkälti yhteistuotantolaitoksissa ja sen päästökertoimeksi on 
arvioitu 459 kgCCbekv/MWh. Kyseinen kerroin on sähköntuotannon ekvivalenttinen 
päästökerroin lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Huipputeho tuotetaan 
lauhdevoimalaitoksissa ja sen päästökertoimeksi arvioitiin 867 kgCCbekv/MWh. Kuvassa 
31 on esitetty kyseisen menetelmän perusperiaate.[l]
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Pysyvyys käyrät tyyppitalon sähkön kulutukselle 
(kuukauden keskilämpötiloihin lisätty vuotuiset pakkasjaksot 1vk n-25 °C ja 4vk -15 °C),
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Kuva 31. Päästökertoimen arviointi pysyvyyskäyrän avulla [ 1 ]

4.3 Maalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat COz-päästöt

Lämpöpumppujen käytöstä aiheutuva vuosittainen ekvivalenttinen hiilidioksidipäästöjen 
määrä lasketaan kaavan 22 avulla. Sähkönkulutuksen arvioinnissa on käytetty hyväksi 
luvun 3 tuloksia ja oletuksia. Purkamisesta aiheutuvat päästöt jaetaan tasan kullekin 
vuodelle, kun laitteiston käyttöiäksi oletetaan 30 vuotta. Purkamisen aikana kylmäaineen 
vuodoksi arvioidaan 15 %. Lämpöpumppujen sähkönkäytöstä aiheutuvia päästöjä on 
tässä työssä arvioitu käyttämällä Motiva OY:n antamaa keskimääräistä sähkönkäytön 
päästökerrointa 200 kgCCb/MWh sekä Juhani Heljon raportissaan esittämää 
kuormitukseen perustuvaa tarkastelua. Maalämpöpumpuissa kylmäaineen oletetaan 
olevan R-407C, jonka GWP-luku on 1530 kgC02/kg [9]. Vuosittaiseksi kylmäaineen 
vuotomääräksi arvioidaan 2 %. Maalämpöpumppujen kylmäaineen määränä käytetään 
yhtälön 23 antamia arvoja. Yhtälö on muodostettu tarkastelemalla eri valmistajien 
maalämpöpumppujen kylmäainemääriä tehon funktiona ja sovittamalla suora saatuihin 
havaintopisteisiin.

w = 0,11 • P +1,2 (23)

missä
m on kylmäaineen määrä, kg
P on maalämpöpumpun teho, kW

Kuvissa 32 - 34 on esitetty eri sähkönkäyttöprofiilej a, joissa on eroteltu perus teho alueen 
sähkö, välitehoalueen sähkö ja huipputehoalueen sähkö. 60 %:n teholle mitoitettu 
maalämpöpumppu pienentää perus- ja välitehoalueen sähkönkulutusta verrattuna suoraan 
sähkölämmitykseen, mutta huipputehoalueen sähkönkulutukseen se ei vaikuta niin paljoa.
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Sähkölämmitys

□ huipputehoalue 

■ välitehoalue
□ perustehoalue

päivä

Kuva 32. Sähkölämmityksen sähkönkulutus ja eri tehoalueet pysyvyyskäyrämuodossa

Maalämpöpumppu 60 %

П huipputehoalue 

■ xälitehoalue 

□ perustehoalue

päivä

Kuva 33. 60 %m teholle mitoitetun maalämpöpumppulämmityksen sähkönkulutus ja eri
tehoalueet pysyvyyskäyrämuodossa
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Maalämpöpumppu 100 %

□ huipputehoalue 

■ xälitehoalue

□ perustehoalue

päivä

Kuva 34. 100 %:n teholle mitoitetun maalämpöpumppulämmityksen sähkönkulutus ja eri
tehoalueet pysyvyyskäyrämuodossa

Täydelle teholle mitoitettu maalämpöpumppu pienentää kaikkia tehoaineita, myös 
huipputehoalueen sähkönkulutus pienenee huomattavasti. Suhteessa jokainen tehoalue 
pienenee yhtä paljon suoraan sähkölämmitykseen verrattuna, koska 100 %:n teholle 
mitoitetun maalämpöpumpun rinnalla ei tarvita lisälämmitystä. Todellisuudessa 
tehoaineiden suuruuksissa tapahtuu jonkin verran muutoksia johtuen maalämpöpumpun 
lämpökertoimen muutoksista ulkoisten olosuhteiden muuttuessa. Huipputehoalueen osuus 
on mahdollisesti jonkin verran suurempi lämpökertoimen pienentyessä, kun maaperän 
lämpötila laskee ja pumpun lämpökerroin pienenee. Toisaalta maaperän lämpötila ei 
seuraa suoraan ulkolämpötilaa vaan tulee aina hieman myöhässä.

Kuvassa 35 on esitetty tyyppipientalolle tehdyn laskennan sähkönkäytön päästökerroin 
maalämpöpumpun tehon funktiona. Motivan ilmoittama sähkönkäytön keskimääräinen 
päästökerroin on vakio, mutta pysyvyyskäyrätarkasteluun pohjautuva laskenta antaa 
muuttuvan päästökertoimen. Nähdään, että yli kahden kilowatin maalämpöpumpuilla 
päästökerroin pienenee tehon kasvaessa. Lasku kuitenkin hidastuu tehon kasvaessa. 
Mentäessä alle kahden kilowatin alkaa päästökerroin jälleen laskea, mutta näin pieniä 
maalämpöpumppuja ei markkinoilla tai rakennuksissa juuri ole. Pysyvyyskäyrä- 
tarkastelussa päästökerroin muodostui pientalon osalta suuremmaksi kuin keskimääräinen 
päästökerroin, mikä oli myös odotettavissa. Suoran sähkölämmityksen päästökertoimeksi 
pysyvyyskäyrään perustuvissa laskelmissa saatiin 345 kgCCb/MWh. Pienempitehoisten 
maalämpöpumppujen suurempi päästökerroin suurempitehoisiin laitteisiin verrattuna 
johtuu siitä, että pienitehoisilla lämpöpumpuilla huippu- ja välitehoalueiden suhteellinen 
osuus lämmityksestä kasvaa. Päästökertoimen nouseminen pienillä tehoilla johtuu siitä, 
että lämpöpumppu kuluttaa ainoastaan perustehoalueen sähköä. Tällöin perustehoalueen 
sähkön osuus kokonaiskulutuksesta pienenee ja päästökerroin kasvaa.

53



Sähkönkäytön päästökerroin

S 400

------ Motiva

------ HeljoS 300

c 250

Maalämpöpumpun teho kW

Kuva 35. Sähkönkäytön päästökerroin eri tehoisille maalämpöpumpuille

Maalämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt tehon funktiona on esitetty 
kuvassa 36. Tässä on otettu huomioon sähkönkäytön lisäksi myös kylmäaineesta 
aiheutuvat COiekv-päästöt. Kylmäaineen osuus päästöistä muodostui pieneksi, vain noin 
50 - 100 kgCChekv/a, joka on vain noin 1 - 5 % kokonaispäästöistä. Suurempitehoisilla 
lämpöpumpuilla kylmäaineesta johtuvien päästöjen osuus kasvaa johtuen suuremmasta 
kylmäainemäärästä ja pienemmistä kokonaispäästöistä. Kylmäaineesta johtuvien 
päästöjen osuus riippuu voimakkaasti myös sähkönkäytön päästökertoimesta. Maissa, 
joissa sähköä tuotetaan ympäristöystävällisesti eli päästökerroin on pieni, voi 
kylmäaineesta johtuvien päästöjen osuus kokonaispäästöistä nousta huomattavan 
suureksi, näin ei Suomessa kuitenkaan ole. Kokonaispäästöt vähenevät lämpöpumpun 
tehon kasvaessa. Keskimääräiseen päästökertoimeen ja pysyvyyskäyrätarkasteluun 
perustuvat laskelmat antavat samantyyppisen käyttäytymisen päästöille. 
Pysyvyyskäyrätarkastelun antamat päästöt laskevat yleisesti hieman voimakkaammin 
lämpöpumpun tehon kasvaessa, koska suurempitehoisten laitteiden väli- ja 
huipputehoalueet ovat suhteessa pienemmät kuin pienempi tehoisilla laitteilla. 
Ylimitoitettujen laitteiden käyttö ei pienennä hiilidioksidipäästöjä. Kuten kuvasta näkyy, 
tehon kasvaessa yli rakennuksen maksimitehontarpeen, joka tässä tapauksessa on noin 
8,7 kW, ei päästöjen määrä enää pienene, vaan se pysyy vakiona tai lähtee jopa pieneen 
kasvuun kylmäaineen lisääntyneen määrän aiheuttamien lisääntyneiden päästöjen myötä.
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Maalämpöpumppujen kokonaispäästöt

V 6000

------ Motiva

------ Heljo
:¡S 4000

c 3000

Maa lämpöpumpun teho kW

Kuva 36. Maalämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt vuoden aikana

4.4 Poistoilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat COa-päästöt

Kylmäaineen määrä poistoilmalämpöpumppujen osalta arvioitiin olevan 1,4 kg, joka 
vastaa edellisen luvun kaavalla 23 laskettuna noin 1,5 kW:n tehoista poistoilma- 
lämpöpumppua. Tämä on tyypillinen poistoilmalämpöpumpun käytönaikainen teho. 
Kylmäaineena poistoilmalämpöpumpuissa käytetään tässä työssä R-134a:ta, jonka GWP- 
luku 1300 kgCChekv/MWh saadaan liitteestä 1, kun tarkasteluajanjaksona käytetään 100 
vuotta. Poistoilmalämpöpumpun sähkönkulutuksen arviointiin on käytetty luvun 3 
tuloksia ja oletuksia.

Sähkönkäytön pysyvyyskäyrään perustuva päästö tarkastelu on esitetty kuvassa 37 
poistoilmalämpöpumpulle, jonka ilmanvaihtokerroin on 0,34 l/h. Pysyvyyskäyrän profiili 
ja tehoalueiden rajat eivät ole juurikaan riippuvaisia ilmanvaihtokertoimesta. Tällöin 
myöskään kokonaispäästöt eivät riipu ilmanvaihtokertoimesta kovin paljoa, joka nähdään 
myös kuvasta 38. Pysyvyyskäyrään perustuvalla laskennalla päästöt kasvavat hitaasti 
ilmanvaihtokertoimen kasvaessa. Keskimääräiseen päästökertoimeen perustuvassa 
mallissa kokonaispäästöt ovat suoraan verrannollisia rakennuksen lämmitys- 
energiantarpeeseen. Tällöin pienimmät päästöt saadaan, kun ilmanvaihtokerroin on noin 
0,3 l/h, joka nähdään kuvasta 38 ja myös kuvasta 20. Pysyvyyskäyrätarkastelu antaa siis 
hieman erilaisen käyttäytymisen kokonaispäästöille, kuin vakiopäästökertoimen käyttö. 
Ero näiden välillä ei kuitenkaan ole huomattava. Päästöjen absoluuttinen määrä sen sijaan 
riippuu paljon tarkastelutavasta. Huomattavaa tässä tarkastelussa on, että vaikka 
poistoilmalämpöpumpulla saatava energia kasvaa ilmanvaihtokertoimen kasvaessa,
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vaikuttaa se päinvastoin hiilidioksidipäästöihin ja osittain myös kokonaisenergian- 
kulutukseen, kuten nähtiin luvussa 3.4.

Kokonaispäästö kerro in pysyvyyskäyräanalyysillä poistoilmalämpöpumpuille on noin 440 
kgCCbekv/a, mikä nähdään kuvasta 39. Pienillä ilmanvaihtokertoimilla päästään hieman 
pienempään päästökertoimeen kuin suurilla ilmanvaihtokertoimilla. Yli 0,3 l/h:n 
ilmanvaihtokertoimella toimivien poistoilmalämpöpumppujen sähkönkäytön päästö- 
kerroin on suunnilleen vakio. Päästökerroin muodostuu tässä tarkastelussa huomattavasti 
suuremmaksi verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Tämä johtuu siitä, että 
poistoilmalämpöpumppu pienentää tehontarvetta suhteellisesti enemmän, kun 
rakennuksen tehontarve on pieni eli poistoilmalämpöpumppu pienentää lähinnä 
perustehoalueen sähkönkulutusta. Tämä voidaan nähdä myös kuvasta 37. Tästä johtuen 
huipputehoalueen ja välitehoalueen sähkönkulutus muodostuu suhteessa suuremmaksi 
kuin suorassa sähkölämmityksessä ja tämä kasvattaa päästökerrointa.

Poistoilmalämpöpumppu 0,34 1/h

D huipputehoalue 

■ välitehoalue 

D perustehoalue

päivä

Kuva 37. 0,34 l/h ilmanvaihtokertoimella toimivan poistoilmalämpöpumppulämmityksen 
sähkönkulutus ja eri tehoalueet pysyvyyskäyrämuodossa
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Kokonaispäästöt

------ Motiva

------ Heljo

Poistoilmalämpöpumpun ilmanvaihtokerroin 1/h

Kuva 38. Poistoilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat CCh-ekv-päästöt vuoden aikana

Sähkönkäytön päästökerroin

Poistoilmalämpöpumpun ilmanvaihtokerroin 1/h

Kuva 39. Sähkönkäytön päästökerroin eri ilmanvaihtokertoimella toimiville
poistoi lmalämpöpumpu il le
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4.5 Ilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat COz-päästöt

4.5.1 llma-vesilämpöpumpun käytöstä aiheutuvat C02-päästöt

Ilma-vesilämpöpumpuissa kylmäaineena on R-407c, jonka tehosta riippuva määrä on 
laskettu käyttämällä kaavaa 23. Sähkönkulutus on laskettu luvussa 3, kun lisälämmitys on 
oletettu hoidettavan erillisellä sähkövastuksella. Ilmalämpöpumppujen käyttöä rajoittaa 
alle -20 °C:n lämpötila, joka on myös huomioitu päästöjen laskennassa. Ilma- 
vesilämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt on esitetty kuvassa 40. 
Keskimääräiseen kertoimeen perustuva määritys noudattaa rakennuksen 
sähköenergiantarvetta eli lämpöpumpun ja lisävastuksen kuluttamaa sähköä yhteensä, 
joka on myös sama kuin rakennuksen lämmityssähköntarve. Pysyvyyskäyrätarkasteluun 
perustuva käyrä laskee hieman nopeammin tehon kasvaessa kuin keskimääräiseen 
kertoimeen perustuva käyrä. Tilanne on samankaltainen kuin maalämpöpumpuilla. Tämä 
johtuu siitä, että ilmalämpöpumppu vähentää lähinnä välitehoalueen sähkönkulutusta 
tehon kasvaessa. Maalämpöpumppu leikkaa myös huipputehoalueen sähkönkulutusta, 
joten sen kokonaispäästöt vähenevät nopeammin kuin ilma-vesilämpöpumpun. Ilma- 
vesilämpöpumpulla voidaan vähentää huipputehon kulutusta, mutta määrä ei ole yhtä 
suuri, kuin maalämpöpumpulla johtuen lämpö kerto imen pienenemisestä ulkolämpötilan 
laskiessa.

Myös päästökerroin käyttäytyy pysyvyyskäyrätarkastelussa hieman eri tavalla ilma- 
vesilämpöpumpulle kuin maalämpöpumpulle. Tämä nähdään kuvasta 41. Ilma- 
vesilämpöpumpun tehon kasvattaminen ei pienennä päästökerrointa kovin voimakkaasti, 
mikä johtuu siitä, että kyseinen laite vähentää lähinnä välitehoalueen sähkönkulutusta, 
jonka päästökerroin (459 kgCCbekv/MWh) on lähellä pysyvyyskäyrätarkastelussa 
muodostuvaa eri tehoalueiden mukaan painotettua päästökerrointa (noin 480 
kgCCWMWh). Tällöin välitehoalueen leikkaaminen ei vaikuta kovin voimakkaasti 
päästö kertoimeen. Tehon kasvattaminen kattamaan tilanteita, joissa ulkolämpötila on alle 
-20 °C, ei ole kannattavaa, koska tämä ei alenna päästöjä.
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Kokonaispäästöt

:s 4800

llma-vesilämpöpumpun teho kW

Kuva 40. Ilma-vesilämpöpumpun käytöstä aiheutuvat CCh-ekv-päästöt vuoden aikana

Sähkönkäytön päästökerroin

------ heljo

------ motiva

280 -

llma-vesilämpöpumpun teho (kW)

Kuva 41. Sähkönkäytön päästökerroin eri tehoisille ilma-vesilämpöpumpuille
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4.5.2 Ilma-ilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat COj-päästöt

Ilma-ilmalämpöpumpuissa kylmäaineena on R-407c, ja sen määrä on laskettu käyttämällä 
kaavaa 23. Ilmalämpöpumpun ja sen ohessa toimivan päälämmitysmuodon (suora 
sähkölämmitys) sähkönkulutus on laskettu luvussa 3. Ilmalämpöpumppujen käyttöä 
rajoittaa alle -20 °C:n lämpötila. Ilma-ilmalämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt on esitetty kuvassa 42. Kuormitusanalyysillä päästöt muodostuvat jälleen 
keskimääräiseen kertoimeen perustuvaa analyysiä suuremmiksi. Ilma-ilmalämpöpumpun 
tapauksessa kyseisten menetelmien välinen ero muodostuu pienempitehoisilla 
lämpöpumpuilla suuremmaksi kuin suurempitehoisilla laitteilla. Tämä johtuu siitä, että 
suurempitehoisilla laitteilla voidaan leikata enemmän suurempipäästöistä 
sähkönkulutusta. Ilma-ilmalämpöpumppu vaikuttaa vain huippu- ja välitehoalueiden 
sähkönkulutukseen, koska pemstehoalueen sähköllä voidaan ajatella lämmitettävän vain 
käyttövettä, mikä ei ole ilma-ilmalämpöpumpulla mahdollista.

Edellisestä seuraa päästökertoimen hidas lasku lämpöpumpun tehon kasvaessa. Tämä 
nähdään kuvasta 43. Ilma-ilmalämpöpumppulämmityksen päästökerroin muodostuu 
pysyvyyskäyrämenetelmällä pienemmäksi kuin sähkölämmityksen päästökerroin. Tämä 
johtuu siitä, että ilma-ilmalämpöpumppu ei vaikuta pemstehoalueen sähkönkulutukseen, 
vaan leikkaa lähinnä välitehoalueen sähköä. Koska väli- ja huipputehoalueiden 
päästökertoimet ovat suuremmat kuin sähkölämmityksen päästökerroin, muodostuu ilma- 
ilmalämpöpumpun käytön päästökerroin pienemmäksi kuin sähkölämmityksen.

Kokonaispäästöt

■Й 6500

ö 6000

------ Motiva

------ Heljo
2 5500

£■ 5000

o 4500

Ilma-ilmalämpöpumpun teho (kW)

Kuva 42. Ilma-ilmalämpöpumpun käytöstä aiheutuvat CC>2-ekv-päästöt vuoden aikana
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Sähkönkäytön päästökerroin

o 320

------ Motiva

------ Heljo« 260

c 240

220

200 -

llma-ilmalämpöpumpun teho (kW)

Kuva 43. Sähkönkäytön päästökerroin eri tehoisille ilma-ilmalämpöpumpuilie

4.6 Lämpöpumppujen käytöstä aiheutuvien COa-päästöjen vertailu

Kuvassa 44 on vertailtu eri lämpöpumpputyyppien lämmityskäytöstä aiheutuvia 
ekvivalenttisia hiilidioksidin päästökertoimia pysyvyyskäyrämenetelmällä. Lämpö- 
pumppua on käytetty joko päälämmitysmuotona, jonka mahdollinen lisälämmitys 
hoidetaan sähköllä tai energiansäästölaitteena (ilmalämpöpumput), jonka pää
lämmitysmuotona on käytetty sähkölämmitystä. Täydelle teholle mitoitetun maalämpö- 
pumpun sähkönkäytön päästökerroin muodostuu samaksi kuin sähkölämmityksen 
päästökerroin, koska tällöin lämpöpumppu voi tuottaa energiaa tasaisesti koko vuoden 
ajan ja vaikuttaa tällöin samalla tavoin kaikkiin tehoalueisiin. Kylmäaineen takia 
ekvivalenttinen kokonaispäästökerroin on täydelle teholle mitoitetun maalämpöpumpun 
osalta hieman sähkölämmitystä suurempi. Ilma-ilmalämpöpumppu on päästökertoimen 
osalta paras ratkaisu. Se ei vaikuta perustehoalueen sähkönkäyttöön vaan leikkaa lähinnä 
välitehoalueen yhteistuotantosähköä. Tällöin ilmalämpöpumppujen suuremman luokan 
käyttö vähentäisi lähinnä yhteistuotannon tarvetta, kun täyden tehon maalämpöpumppu 
vähentää kaikkia sähköntuotantomuotoja samassa suhteessa. Poistoilmalämpöpumppujen 
ja ilma-vesilämpöpumpun päästökertoimet muodostuivat tarkastelussa suurimmiksi. 
Poistoilmalämpöpumpun energian tuotto pysyy vuoden aikana melko vakiona, joten sen 
suhteellinen tuotto painottuu perustehoalueelle ja kesäaikaan, jolloin tehontarve on pieni. 
Tällöin päästökerroin kasvaa. Ilma-vesilämpöpumppu pienentää myös suhteessa eniten 
perustehoalueen sähkönkulutusta, koska sen lämpökerroin on suurimmillaan kesäaikana, 
jolloin perussähköä kulutetaan. Myös osateholle mitoitetun maalämpöpumpun 
päästökerroin on melko korkea, johtuen siitä, että kyseinen laite ei pysty pienentämään
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merkittävästi huipputehoalueen suuripäästöistä lauhdesähköä, vaan vähentää lähinnä 
yhteistuotannolla, ydinvoimalla ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Kaikki lämpöpumpputyypit vähentävät kokonaispäästöjä sähkölämmitykseen verrattuna, 
mikä nähdään kuvasta 45. Sininen Motiva-palkki on keskimääräiseen kertoimeen 
perustuvan laskennan tulos ja siinä päästöt ovat suoraan verrannollisia lämpöpumppu- 
lämmityksen sähkönkulutukseen. Sähkön tuotantorakenteeseen perustuvan tarkastelun 
tulokset on esitetty punaisella Heljo-palkilla. Tässä päästöt eivät ole suorassa suhteessa 
sähkönkulutukseen vaan eri sähkönkulutusalueille on annettu omat päästökertoimet luvun
4.2 mukaan. Tällöin edullinen sähkön kulutusrakenne voi korvata tietyissä määrin 
korkeampaa sähkön kokonaiskulutusta. Tämä nähdään esimerkiksi verrattaessa ilma- 
ilmalämpöpumppua ja poistoilmalämpöpumppuja. Vaikka ilma-ilmalämpöpumpun 
käytön aiheuttama sähkönkulutus on tässä tapauksessa hieman suurempi kuin poistoilma- 
lämpöpumpun vastaava, sen kulutusrakenne eroaa niin paljon poistoilmalämpöpumpusta, 
että kokonaispäästöt muodostuvat huomattavasti pienemmiksi. Osateholle ja täydelle 
teholle mitoitettujen maa lämpöpumppujen sähkönkulutus on lähes sama, mutta päästöjen 
kannalta edullisemman sähkönkulutusrakenteen ansiosta täydelle teholle mitoitetun 
maalämpöpumpun päästöt ovat osateholle mitoitettua pienemmät. Verrattaessa kaikkia 
lämpöpumpputyyppejä toisiinsa, muodostuu maalämpöpumppu huomattavasti 
edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Sen hiilidioksidipäästöt ovat yli puolet pienemmät kuin 
sähkölämmityksen ja muihin lämpöpumpputyyppeihin verrattuna lähes puolet pienempi. 
Tämän takia tulisi suosia maalämpöpumppua ajatellen kasvihuonepäästöjä. Toiseksi 
paras vaihtoehto kokonaispäästöjen kannalta pientaloon on ilma-vesilämpöpumppu 
suuresta päästökertoimestaan huolimatta. Poistoilmalämpöpumput eivät vähennä päästöjä 
merkittävästi.

Päästökerroin lämmityskäytössä

Sähkö MLR 60% MLR 100 PIIP 0,2 PIIP 0,34 PILP 0,5 IVLP 60 % IILP 30 %

Kuva 44. Eri lämpöpumppulämmitysten ja sähkölämmityksen päästökertoimet
pientalossa
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Kokonaispäästöt

9000

Kuva 45. Eri lämpöpumpputyyppien ja sähkölämmityksen kokonaispäästöt vuoden
aikana tyypp ¡pientalossa

4.7 Lämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat СОг-päästöt rivitalossa

Tässä kappaleessa esitetyt tulokset on laskettu käyttäen perustana kappaleessa 3.2.2 
määriteltyä rivitaloa. Laskenta on suoritettu samalla tavoin kuin pientalolle ja tulokset on 
esitetty kuvissa 46 ja 47. Päästökertoimet on laskettu käyttämällä pysyvyyskäyrään 
perustuvaa analyysiä. Päästö kerro in ten suuruus toisiinsa nähden on pysynyt 
samankaltaisena kuin pientalon tilanteessa. Päästökerrointen suuruus verrattuna pientalon 
vastaaviin on kuitenkin jonkin verran kasvanut. Pientalossa sähkölämmityksen 
päästökerroin on noin 345 kgCCbekv/MWh, kun se rivitalossa on noin 355 
kgCCbekv/MWh. Syynä tähän on rivitalon suhteellisesti ottaen pienempi perustehoalueen 
sähkönkulutus pientaloon verrattuna. Sähkölämmityksen teho alue iden osuudet ovat 
pientalossa seuraavat; perustehoalue 42 %, välitehoalue 50 % ja huipputehoalue 8 %. 
Rivitalossa vastaavat prosenttiosuudet ovat 40 %, 52 % ja 8 %. Sama tilanne toistuu 
kaikilla lämmitysmuodoilla. Sähkönkäytön paino siirtyy enemmän välitehoalueelle mikä 
lisää ns. yhteistuotantosähkön kulutusta. Tässä täytyy huomata, että rivitalon rakenteiden 
ja muiden ominaisuuksien määrittelyllä on vaikutusta saatuihin lopputuloksiin. 
Toisenlaisella määrittelyllä voidaan saada erilaiset tulokset.

Kokonaispäästöt on esitetty kuvassa 47. Keskimääräisellä kertoimella lasketut päästöt 
ovat edelleen suoraan verrannollisia lämmitysenergian kulutukseen ja täten suhteessa 
rakennuksen lämmitystehon tarpeeseen yhtä suuria kuin pientalossa. Pysyvyyskäyrä- 
tarkastelulla lasketut kokonaispäästöt sen sijaan ovat hieman kasvaneet suhteessa 
pientaloon, mikä voitiin nähdä jo päästökertoimista.
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Päästökerroin lämmityskäytössä
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Kuva 46. Eri lämpöpumppulämmitysten ja sähkö lämmityksen päästökertoimet rivitalossa

Kokonaispäästöt
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Kuva 47. Eri lämpöpumpputyyppien ja sähkölämmityksen kokonaispäästöt vuoden
aikana rivitalossa
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4.8 Lämpöpumppujen käytöstä aiheutuvat СОг-päästöt 
pienkerrostalossa

Tässä kappaleessa on arvioitu eri lämpöpuppulämmitysten ja sähkölämmityksen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä edellä määritellyssä pienkerrostalossa. Kuvassa 48 on 
kuormitusanalyysin ja TEWI-menetelmän perusteella lasketut päästökertoimet eri 
lämmitysmuodoille ja kuvassa 49 on esitetty vastaavien lämmitysmuotojen kokonais- 
hiilidioksidipäästöt, joihin on sisällytetty sekä sähköntuotannossa että lämmityskäytössä 
syntyvät ekvivalenttiset hiilidioksidipäästöt. Päästökerrointen absoluuttinen suuruus on 
huomattavasti pienempi verrattuna pien- ja rivitaloon. Sähkölämmityksen päästökerroin 
on alle 260 kgCChekv/MWh ja ilma-ilmalämpöpumpulle vieläkin pienempi. Tästä 
voidaan päätellä jo se, että keskimääräiseen kertoimeen ja pysyvyyskäyrään perustuvien 
kokonaispäästölaskelmien tulokset ovat lähempänä toisiaan kuin edellä olleissa 
rakennustyypeissä. Tämä johtuu siitä, että pienkerrostalossa perustehoalueen sähkön
kulutus on suhteellisesti ottaen suurempi pientaloon ja rivitaloon verrattuna. Sähkö- 
lämmityksen tehoalueiden osuudet ovat pienkerrostalossa perustehoalueelle 68 %, 
välitehoalueelle 23 % ja huipputehoalueelle 9 %. Nähdään, että perustehoalueen 
sähkönkulutus on huomattavasti suurin. Sama tilanne toistuu myös lämpöpumppujen 
käytössä. Sähkönkäytön paino siirtyy enemmän perustehoalueelle mikä lisää tämän 
tarkastelumallin mukaan ydin- ja vesisähkön kulutusta. Kokonaispäästöjen osalta 
käyttäytyminen on suunnilleen samanlainen kuin pien-ja kerrostaloissa. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta huomataan poistoilmalämpöpumppujen kohdalla. Suuri ilmanvaihtokerroin 
aiheuttaa suurimmat kokonaispäästöt suuren päästökertoimen takia, vaikka sen 
energiankäyttö on alhaisin.

Päästökerroin lämmityskäytössä

Sähkö MLP 60 % MLR 100 PILP 0,2 PILP 0,34 PILP 0,5 IVLP 60 % IILP 30 %

Kuva 48. Eri lämpöpumppulämmitysten ja sähkölämmityksen päästökertoimet
pienkerrostalossa
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Kuva 49. Eri lämpöpumpputyyppien ja sähkölämmityksen kokonaispäästöt vuoden
aikana pienkerrostalossa
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5 Suomen sähkö-ja lämpöhuolto

Jotta voitaisiin arvioida lämpöpumpun vaikutuksia sekä sähköntuotantoon, että CO2- 
päästöihin yksittäistä kohdetta laajemmalla tasolla, tarvitaan tietoa Suomen yleisestä 
sähkö-ja lämpöhuollosta. Sähköhuoltoon vaikuttaa suuresti se seikka, että Suomi kuuluu 
Ruotsin, Noijan ja Tanskan kanssa yhteispohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, joilla 
kilpailu on vapaata. Noin kolmannes sähkön kulutuksesta kaupataan pohjoismaisen 
sähköpörssi Nord Poolin kautta. Koska pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuotetaan 
erittäin paljon sähköä vesivoimalla, vaikuttaa veden riittävyys ja Noijan ja Ruotsin 
vesivoiman tuotannon suuret vaihtelut merkittävästi markkinoihin. Tämä vaikuttaa myös 
sähköntuotannon rakenteeseen ja tätä kautta hiilidioksidipäästöihin, jotka saattavat 
poiketa hyvinkin paljon vuodesta riippuen. Myös suuret hinnanvaihtelut sähköpörssissä 
ovat markkinoille tyypillisiä.

Lämmitysjäijestelmän valinta on yksi pientalon suunnittelun tärkeimmistä päätöksistä. 
Valinnassa täytyy ottaa huomioon mm. taloudelliset näkökohdat, ulkoiset olosuhteet, 
lämmitysjäijestelmän ominaisuudet ja mahdolliset omat mielipiteet, kuten esim. 
ympäristövaikutusten merkitys. Rakennuksen lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat 
rakennuksen koko ja energiantarve. Suuren rakennuksen elinkaarikustannukset 
muodostuvat yleensä pienemmiksi, jos valitaan lämmitysjärjestelmä, joka tuottaa halpaa 
lämpöä, vaikka se olisikin rakentamiskustannuksiltaan kalliimpaa. Pienissä, hyvin 
eristetyissä rakennuksissa investoinneiltaan halvempi, mutta kalliimpaa lämpöä tuottava 
järjestelmä tulee usein edullisemmaksi.

5.1 Sähköntuotanto Suomessa

Sähköenergiaa tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja 
tuotantomuodolla. Vuonna 2006 tuotettiin Suomessa sähköä yhteensä 90 TWh. 
Tärkeimmät sähköntuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili ja 
maakaasu. Tämä nähdään myös kuvasta 50, jossa on esitetty sähkön hankinnan kehitystä 
energialähteittäni. Ydinvoimaa voidaan käyttää perusvoiman tuotantoon, koska sitä 
voidaan tuottaa jatkuvasti täydellä teholla eikä ydinvoiman tehontuotantoa ole 
käytännössä mahdollista säädellä. Vesivoima sopii myös pemsvoiman tuotantoon, mutta 
myös vuorokauden ajasta riippuvaan säätöön. Lämpövoimalaitokset sopivat parhaiten 
sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä huippu-ja varavoimalaitoksiksi.

Suomessa ja pohjoismaissa lauhdesähkön tuotanto on selvästi riippuvainen ainakin 
vesivoimalla tuotetun sähkön määrästä. Hyvinä vesivuosina lauhdesähkön osuus pienenee 
ja huonoina kasvaa. Vuosina 2004 - 2005 lisääntynyt vesivoimatuotanto Pohjoismaissa 
vähensi selvästi lauhdesähkön tuotantomääriä. Suomen sähköstä lähes kolmannes 
tuotetaan yhteistuotantona, joka voidaan nähdä kuvasta 51. Sähköä tuodaan Suomeen 
Ruotsista, Noijasta sekä Venäjältä. Vuonna 2006 teollisuus ja rakentaminen käyttivät 
sähköstä noin 54 prosenttia, koti-ja maataloudet 24 prosenttia sekä palvelut ja julkinen 
kulutus yhteensä 18 prosenttia. Siirto-ja jakeluhäviöihin kului vuonna 2006 noin neljä 
prosenttia. Kuvassa 52 on esitetty sähkönkäyttökohteet eriteltynä vuodelta 2006.
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■ tuonti
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■ tuulivoima
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Kuva 50. Sähkön hankinnan kehitys energialähteittäni 11]

Kuva 51. Sähköntuotantomuodot Suomessa vuonna 2006 [11]
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Kuva 52. Sähkön käyttö Suomessa vuonna 2006[11]

5.2 Lämmöntuotanto Suomessa

Kiinteistöjen lämmöntuotanto jakautuu Suomessa kuvan 53 mukaisesti. Lähes puolet 
lämmöstä tuotetaan kaukolämmöllä. Sähköllä ja kevyellä polttoöljyllä tuotetaan 
molemmilla noin 10 TWh lämpöä. Lämpöpumppujen osuus on vielä melko pieni, mutta 
niiden osuus on ollut 2000-luvulla melko voimakkaassa kasvussa. Ennen kaikkea 
keskitetyt järjestelmät eli kaukolämmitys, sähkölämmitys ja lämpöpumppu ovat 
kasvattaneet markkinaosuuttaan, kun taas paikallisten polttoaineiden eli puun, öljyn ja 
turpeen osuus on pienentynyt. Kaukolämmitystä käytetään yleensä kaupungeissa ja se 
soveltuukin hyvin kerrostaloihin. Sähkölämmitystä käytetään yleisimmin 
omakotitaloissa.

Kannattavuuslaskelmien tekemistä varten on hyvä tarkastella vaihtoehtoisten 
energialähteiden kustannusten kehitystä viimeisten vuosien aikana. Todennäköistä on, 
että kustannuskehitys jatkuu samanlaisena myös tulevaisuudessa. Energian hintakehitystä 
on vertailtu taulukossa 9. Kunkin energianlähteen hinta on otettu kyseisen vuoden 
kesäkuussa ja hinta sisältää arvonlisäveron. Sähkön, kaukolämmön ja polttohakkeen 
hinnan kasvu on ollut parin prosentin vuosivauhtia, kun kevyen polttoöljyn hinta on 
noussut lähes 10 prosenttia vuodessa.
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Lämpöpumput Puu ja turve 6,8 
2,3 TWh '

Kaukolämmitys 
27,2 TWh

Kuva 53. Kiinteistöjen lämmöntuotanto Suomessa vuonna 2004 [12]

Taulukko 9. Energian hintakehitys [12]
Kaukolämpö

€/MWh
Sähkö
€/MWh

Kevyt polttoöljy 
€/MWh

Raskas polttoöljy 
€/MWh

Maakaasu
€/MWh

Polttohake
€/MWh

1995 35,2 58,5 25 17 12,6 12,3

1996 35,4 63,7 26 17 13,5 11,7

1997 36,4 65,4 32 18 14,5 10,9

1998 37,3 66,9 27 16 14,5 9,3

1999 37,8 64,9 25 16 14,3 9,4

2000 38,2 63,7 38 27 16,8 9,4

2001 40,4 63,0 41 24 19,4 10

2002 42,1 67,6 35 23 18,7 11,1

2003 43,8 70,8 40 29 19,6 12,2

2004 44,7 78,8 42,7 26,2 18,7 11,7

2005 46,7 76,6 60,7 33,5 20,7 13

Nousu/v 3 % 3% 9% 7% 5% 1 %
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6 Lämpöpumppujen käytön vaikutus kansallisella tasolla

6.1 Lämpöpumppujen vaikutus sähköntuotantoon Suomessa

Tässä kappaleessa arvioidaan lämpöpumppujen tämänhetkistä vaikutusta Suomen 
sähköntuotantoon ja sen rakenteeseen. Kappaleessa käytettävät vuoden keskimääräiset 
lämpökertoimet eri lämpöpumpputyypeille ovat seuraavat, maalämpöpumppu 2,5 ja 
poistoilmalämpöpumppu 2. Ilmalämpöpumppujen lämpökertoimena käytetään edellä 
esitettyä lineaarista riippuvuutta ulkoilmasta arvojen 1 (-20 °C) ja 4 (12 °C) välillä. 
Pienemmät lämpökertoimet edellisiin tarkasteluihin verrattuna johtuvat siitä, että nyt 
tarkastellaan olemassa olevaa lämpöpumppukantaa, joka ei ole yhtä modernia kuin tällä 
hetkellä asennettavat uudet laitteet. Toisaalta vanhempien rakennusten energiankäyttö 
saattaa olla suurempaa uusiin rakennuksiin verrattuna johtuen huonommasta 
lämmöneristävyydestä. Tyyppitalon ominaisuuksiin ei ole kuitenkaan tehty muutoksia. 
Suunnilleen puolet nykyisistä maalämpöpumpuista on asennettu 80-luvun vaihteessa ja 
puolet vuoden 1997 jälkeen [5]. Lähes kaikki ilmalämpöpumput on asennettu viime 
vuosina. Tästä johtuen ilmalämpöpumpun lämpökertoimia ei ole alennettu. Voidaan 
myös arvioida, että rakennuskanta, johon lämpöpumppuja on asennettu, on melko uutta.

Kaikilla lämpöpumpuilla on mahdollista saavuttaa hyötyä energiankulutuksessa sekä 
lisäksi maa-ja poistoilmalämpöpumpuilla myös huipputehontarpeessa. Näitä tekijöitä on 
tarkasteltu pientalon osalta taulukoissa 11 ja 12. Laskelmissa on oletettu, että suurin osa 
lämpöpumpuista on asennettu pientaloihin. Jotta saataisiin tietoa lämpöpumppujen 
kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta Suomessa, tarvitaan tietoa eri 1 ämpöpumpputyyppien 
määrästä rakennuksissa. Vuoden 2006 lopun lämpöpumppumäärä Suomessa S ULPU ry:n 
keräämien markkinatietojen perusteella oli taulukon 10 mukainen. Laskennassa on 
oletettu, että puolet maalämpöpumpuista on täydelle teholle ja puolet 60 %:n teholle 
mitoitettuja. Lisäksi on oletettu, että lämpöpumppuja on yksi yhtä rakennusta kohden. 
Huippusähkötehon säästöä laskettaessa vertailukohtana on käytetty sähkölämmitteistä 
taloa. Taulukon 11 mukaan lämpöpumppujen käyttö vähentää maksimaalista lämmitys- 
sähkötehontarvetta noin 150 MW. Säästöstä suurin osa muodostuu maalämpöpumppujen 
käytöstä. Ilmalämpöpumput eivät alenna huipputehontarvetta ja poistoilma- 
lämpöpumputkin vain vähän. Tarkasteltaessa tuloksia täytyy muistaa, että laskenta on 
suoritettu käyttäen Etelä-Suomen säätiedostoa ja uudisrakennusta vastaavaa 
tyyppipientaloa. Jos tarkastellaan maalämpöpumppua, joka on mitoitettu täydelle teholle 
esim. Sodankylässä, missä rakennuksen huippulämmitystehontarve on suurempi, on sillä 
saavutettava huipputehonsäästö tällöin myös suurempi kuin Etelä-Suomessa. Tästä 
johtuen saatu arvo saattaa olla hieman todellisuutta pienempi.

Lämpöpumpuilla säästettiin Suomessa sähköä vuonna 2006 noin 900 GWh, jos oletetaan, 
että lämpöpumput korvaisivat sähkölämmitystä. Tämä on noin prosentti Suomen 
kokonaissähköntuotannosta ja noin viisi prosenttia kotitalouksien sähkönkulutuksesta. 
Eniten säästöä syntyy ilma-ilmalämpöpumpuista, Ilma-ilmalämpöpumppujen määrän 
voimakas kasvu nostaa niiden aikaansaaman säästön korkeaksi, vaikka yksittäinen ilma- 
ilmalämpöpumpun säästö ei olekaan yhtä suuri kuin maalämpöpumppujen.
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Taulukko 10. Lämpöpumppujen määrä vuonna 2006 [5]
Lämpöpumpputyyppi Määrä kpl
MLR 34100
PILP 11950
IILP 66000
IVLP 400

Taulukko 11. Lämpöpumppulämmityksen aiheuttama sähkötehonsäästö 
huippukulutuksessa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen

Määrä
Huipputehontarve

kW Huipputehon säästö kW
Säästö yhteensä

kW
MLP60 % 17050 5,6 3,1 52855
MLP 100 % 17050 3,5 5,2 88660
PILP 0,34 1/h 11950 8,2 0,5 5975
IVLP 60 % 400 8,7 0 0
IILP 30 % 66000 8,7 0 0

YHT 112450 147490

Taulukko 12. Lämpöpumppujen vaikutus sähkönkulutukseen verrattuna suoraan 
sähkölämmitykseen

Määrä
kpl

Pientalon 
lämmityssähkön 

kulutus kWh/a

Lämmityssähkön säästö 
vs. suora sähkölämmitys 

kWh/a

Säästö yhteensä 
MWh/a

MLP60 % 17050 10240 13740 234267
MLP 100 % 17050 9590 14390 245350
PILP 0,34 1/h 11950 18580 5400 64530
IVLP 60 % 400 10350 13630 5453
IILP 30 % 66000 18640 5340 352342

YHT 112450 901988

Lämpöpumppujen vaikutusta koko sähköntuotantorakenteeseen arvioidaan tässä työssä 
edellisissä kappaleissa esitetyllä sähkönkäytön pysyvyyskäyrään perustuvalla 
kuormitusmenetelmällä. Tällöin tarkastellaan lämpöpumppujen vaikutusta huippu-, väli-, 
ja perustehoalueiden sähkönkulutukseen. Taulukossa 13 on esitetty eri tehoalueiden 
prosentuaaliset osuudet sähkö- ja lämpöpumppulämmitykselle sekä kaikkien 
lämpöpumppujen yhteiskulutus eri tehoaineilla. Lämpöpumppujen yhteisvaikutus eri 
tehoalueilla on laskettu kertomalla jokaisen lämpöpumpputyypin lukumäärä sen 
sähkönkulutuksella tietyllä tehoalueella ja tämän jälkeen laskemalla kaikkien 
lämpöpumpputyyppien vaikutus yhteen. Lämpöpumppujen käyttö aiheuttaa suurimman 
sähkönkulutuksen perustehoalueella, kun se sähkölämmitteisissä taloissa on painottunut 
enemmän välitehoalueelle.

Prosentuaalisten sähkönkulutuksien avulla on laskettu taulukkoon 14 eri lämpöpumppu- 
tyyppien aiheuttama sähköenergian säästö eri tehoalueilla koko Suomen lämpöpumppu- 
kannalla verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Lämpöpumppujen käyttö vähentää 
eniten välitehoalueen sähkönkulutusta. Lämpöpumppujen käyttö lisää suhteellisesti
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Taulukko 13. Eri lämmitysmuotojen prosentuaalinen sähkönkulutus eri tehoalueilla

Huipputehoalueen 
sähkönkulutus %

Välitehoalueen 
sähkönkulutus %

Perustehoalueen 
sähkönkulutus %

MLR 60 % 13,84 46,62 39,54
M LP 100% 7,99 49,78 42,22
PILP 0,34 1/h 10,65 61,67 27,69
IVLP 60 % 26,20 49,90 23,90
IILP 30 % 13,73 33,10 53,17

YHT 12,87 39,51 47,63
Sähkölämmitys 7,99 49,78 42,22

huipputehoalueen sähkönkulutusta sähkölämmitykseen verrattuna, ja myös absoluuttinen 
kulutus on suurempi, vaikka maalämpöpumput pienentävätkin huippukulutusta. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että ilma-ilmalämpöpumput lisäävät huipputehoalueen sähkön
kulutusta huomattavasti niiden suuren määrän vuoksi. Ilma-ilmalämpöpumppujen 
sähkönkulutuksen säästö kohdistuu lähes kokonaan välitehoalueeseen. Ainoastaan 
maalämpöpumput pienentävät huipputehoalueen sähkönkulutusta. Myös poisto ilma- 
lämpöpumput lisäävät huipputehoalueen sähkönkulutusta, joka on taulukossa 14 merkitty 
miinusmerkkisenä säästönä. Lisääntyminen johtuu siitä, että kyseiset laitteet lisäävät 
suhteessa huipputehoalueen sähkönkulutusta verrattuna sähkölämmitykseen. Sama 
tilanne on myös osateholle mitoitetulla maalämpöpumpulla, mutta sillä aikaansaatu 
energiansäästö on kokonaisuudessaan niin suuri, että huipputehoalueen sähkönkulutus ei 
kasva. Po is to i lm alämpöpu rappujen käyttö kuluttaa eniten välitehoalueen sähköä, joten 
säästö muodostuu suurimmaksi perustehoalueella.

Kuormitustarkastelun pohjalla on oletus, että perusteho tuotetaan vähäpäästöisellä ydin- 
ja vesivoimalla, väliteho yhteistuotannossa ja huipputeho lauhdevoimalla. 
Lämpöpumppujen aiheuttama sähkönsäästö kohdistuu täten lähinnä yhteistuotantoon sekä 
ydin- ja vesivoimaan. Koska pemstehoalueen sähkönkulutus pysyy koko vuoden 
suunnilleen samana, voidaan laskea jatkuvasti saavutettu tehonsäästö kyseisellä 
tehoalueella. Jakamalla perustehoalueella saavutettu säästö koko vuoden pituisella 
ajanjaksolla, saadaan jatkuvaksi tehon säästöksi noin 32 MW.

Taulukko 14. Lämpöpumppujen käytön vaikutus eri teho alueisiin Suomessa verrattuna 
suoraan sähkölämmitykseen____________ ______________________________ ______

Kokonaissäästö 
huipputehoalue MWh/a

Kokonaissäästö 
välitehoalue MW h/a

Kokonaissäästö 
perustehoalue MWh/a

MLP 60 % 8510 122160 103610
MLP 100% 19610 122150 103610
PILP 0,34 1/h -740 5740 59530
IVLP 60 % -320 2710 3060
IILP 30 % -42700 380660 14090

YHT -15300 633400 283900
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6.2 Lämpöpumppujen kansalliset ympäristövaikutukset

Kioton sopimuksen mukaan Suomen kasvihuonepäästöjen tulee olla pöytäkiijan 
velvoitekaudella vuosina 2008 - 2012 perusvuoden 1990 päästötasolla. Koko 
viisivuotisen Kioton velvoitekauden sallittu päästömäärä on täten perusvuoden päästöt 
kerrottuna viidellä. Vuonna 1990 kasvihuonekaasut olivat Suomessa 71,14 miljoonaa 
tonnia ekvivalenttista hiilidioksidia (Mt C02 ekv). Kasvihuonekaasujen päästötrendi on 
ollut nouseva, vaikka vuonna 2005 päästiinkin alle tavoitetason. Tämä nähdään myös 
kuvasta 54. Tavoitetason alitus johtui lähinnä poikkeuksellisen hyvästä vesitilanteesta 
Pohjoismaissa. Energiantuotannon osuus kokonaispäästöistä oli vuonna 2005 32 %.[2]

Tässä kappaleessa on tarkasteltu tämän hetkisen lämpöpumppukannan vaikutusta 
Suomen kasvihuonepäästöihin. Myös tässä kappaleessa on käytetty aiempaa tarkastelua 
hieman pienempiä vuoden keskimääräisiä lämpökertoimia, johtuen vanhemmasta 
lämpöpumppukannasta. SPF-kertoimet ovat maalämpöpumpulle 2,5 ja poistoilma- 
lämpöpumpulle 2. Ilmalämpöpumpuille on käytetty jo edellä määriteltyä lämpökertoimen 
lineaarista riippuvuutta ulkolämpötilasta. Taulukossa 15 on laskettu Suomen 
lämpöpumppukannan vaikutus päästöihin vuonna 2006. Taulukossa ilmoitetut päästöt 
ovat pysyvyyskäyrään perustuvan laskennan tuloksia. Laskenta on suoritettu ottamalla 
vertailukohdaksi sähkölämmitteinen pientalo. Toisaalta lämpöpumppujen käyttö voi 
korvata muitakin lämmöntuotanto muotoja, jolloin hiilidioksidipäästöjen muutos voi olla 
erilainen. Tätä aihetta käsitellään seuraavassa kappaleessa. Lämpöpumppulämmitteisten 
rakennusten kokonaispäästöt olivat vuonna 2006 noin 630000 tonnia ekvivalenttista 
hiilidioksidia eli 0,63 Mt C02 ekv. Jos sama määrä rakennuksia lämmitettäisiin sähköllä, 
olisi päästömäärä noin 0,93 Mt C02 ekv. Lämpöpumppujen käyttö pienentää 
kasvihuonepäästöjä suoraan sähkölämmitykseen verrattuna tällöin 0,3 Mt C02-ekv eli 32 
%. Tämä luku on kaikkien lämpöpumpputyyppien yhteisvaikutus. Maalämpöpumppujen 
käyttö vähentää päästöjä sähköön verrattuna jopa 60 %, kun taas ilma-ilma- 
lämpöpumpulla jäädään noin 25 %:iin.

Verrattaessa lämpöpumpuilla saavutettavaa kasvihuonekaasupäästöjen säästöä vuoden 
2005 kokonaispäästöihin 69,32 Mt C02 ekv, on saavutettava säästö noin 0,4 %. 
Energiantuotannon kasvihuonepäästöjä alennetaan lämpöpumppujen käytöllä noin 1,3 %. 
Kasvihuonekaasujen määrä on kasvanut vuodesta 1990 lähtien noin 0,9 % vuodessa. 
Nähtiin, että lämpöpumppujen käytöllä ei ole suurta merkitystä kokonaispäästöjä 
ajatellen, mutta jos lämpöpumppujen määrä jatkaa voimakasta kasvuaan, voidaan tällä 
tavoin ainakin hillitä päästöjen kasvavaa trendiä.

Jos jaetaan saavutetut päästövähennykset eri tehoalueille, saavutetaan huomattavasti 
suurin säästö välitehoalueella, yhteensä 291 kt C02 ekv. Tämä tarkoittaa sitä, että 
välitehoalueen sähkönkulutuksen väheneminen aikaansaa suurimmat päästövähennykset. 
Tämä luku on saatu kertomalla taulukon 14 tietyn tehoalueen kokonaissähkönkulutuksen 
säästö kyseisen tehoalueen päästökertoimella. Perustehoalueen päästövähennys, 32 kt 
C02 ekv, jää pieneksi pienen päästö kerto imen takia. Huipputehoalueen päästölisäys, 13,3 
kt C02 ekv, on pieni vähäisen sähkönkulutuksen lisääntymisen takia kyseisellä alueella.
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Kuva 54. Kasvihuonekaasujen päästötrendi 1990-2005 suhteessa Kioton pöytäkiijan
tavoitetasoon^]

Taulukko 15. Lämpöpumppujen käytön vaikutus hiilidioksidipäästöihin

Määrä kpl

Yksittäisen 
rakennuksen 

päästöt kgC02 
e kv/a

Kokonaispäästöt 
kt kgC02 e kv/a

Säästö suoraan 
sähköön verrattuna 

kt kgC02 e kv/a

MLR 60 % 17050 3875 66,1 75,0
MLR 100% 17050 3310 56,4 84,7
PILP 0,34 1/h 11950 7550 90,2 8,7
IVLP 60 % 400 5066 2,0 1,3
MLR 30 % 66000 6218 410,4 135,8

YHT 112450 625,1 305,5
Sähkö 112450 8276 930,6 0

Säästö 305,5 305,5

6.3 Skenaario eri lämmitysmuodoista lämpöpumppuun

Tässä kappaleessa on tarkoitus arvioida lämpöpumppujen mahdollisia vaikutuksia 
sähköntuotantoon ja kasvihuonepäästöihin tulevaisuudessa. Kappaleessa käytettävät 
lämpöpumppujen vuoden keskimääräiset lämpökertoimet ovat tällä hetkellä uusille 
lämpöpumpuille tyypillisiä kertoimia eli maalämpöpumpuille 3,5 ja poistoilma- 
lämpöpumpuille 3. Ilmalämpöpumppujen lämpökertoimelle on käytetty samaa lineaarista 
riippuvuutta lämpötilasta kuin aikaisemmissa tarkasteluissa. Tarkastelussa on oletettu 
sähkönkäytön päästökertoimien pysyvän samana nykyhetkeen verrattuna. 
Todellisuudessa kyseinen päästökerroin tulee todennäköisesti pienenemään ajan kuluessa 
sähköntuotantorakenteen muutosten seurauksena, mikä parantaa sähkönkäytön 
kannattavuutta päästöjen osalta esimerkiksi öljylämmitykseen verrattuna.
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Lämpöpumppujen kehitys johtaa parempiin lämpökertoimiin ja tätä kautta 
lämpöpumppujen kannattavuus paranee entisestään. Taulukossa 16 on laskettu Suomen 
kiinteistöissä saavutettava kasvihuonekaasupäästöjen alenema, kun olemassa olevia 
lämmitysjärjestelmiä korvataan maalämmöllä sekä ilma-ilmalämpöpumppuja asennetaan 
jo olemassa olevien lämmitysjäijestelmien rinnalle. Ilmalämpöpumput eivät 
todennäköisesti tule korvaamaan rakennusten päälämmitysjäij es telmiä, mutta ne toimivat 
energi ansäästäjinä. Tämän lisäksi uusiin rakennuksiin tullaan asentamaan 
lämpöpumppuja. Käytetyt oletukset ovat seuraavat:

Tarkasteluajanjakso on noin 15 vuotta
Uusia pientaloja rakennetaan vuodessa noin kappaletta 15000 [2]

- Puolet tämänhetkisistä öljylämmitteisistä kiinteistöistä korvataan maa- 
lämmöllä

- Neljännes tämänhetkisistä sähkölämmitteisistä kiinteistöistä korvataan 
maalämmöllä. Korvaus koskee luultavasti lähinnä vesikiertoisia lämmitys
järjestelmiä

- Neljännekseen tämänhetkisistä sähkölämmitteisistä kiinteistöistä asennetaan 
ilma-ilmalämpöpumppu
Kolmannekseen uusista pientaloista asennetaan ilma-ilmalämpöpumppu ja 
toiseen kolmannekseen maalämpöpumppu
Puolet maalämpöpumpuista on täydelle teholle mitoitettuja ja puolet 60 %:n 
teholle
60 %:n teholle mitoitetun maalämpöpumppulämmityksen sähkönkulutus on 
31,8 % sähkölämmityksestä (saatu aiemmista laskelmista pientalon kohdalla) 
100 %:n teholle mitoitetun maalämpöpumppulämmityksen sähkönkulutus on 
28,6 % sähkölämmityksestä (saatu aiemmista laskelmista pientalon kohdalla)

- 30 %:n teholle mitoitetun ilma-ilmalämpöpumppulämmityksen sähkönkulutus 
on 77,7 % sähkölämmityksestä (saatu aiemmista laskelmista)
Öljykattilan hyötysuhde on 0,95

Maalämpöpumppujen päästökertoimina on käytetty pysyvyyskäyrään perustuvalla 
menetelmällä laskettuja arvoja pientalolle. Lämpöpumput tulevat todennäköisesti 
korvaamaan lähinnä pientalojen lämmitysjäijestelmiä, joten päästökerroinarvio on 
perusteltu. Taulukossa 16 on arvio kiinteistöissä tapahtuvasta muutoksesta viidentoista 
seuraavan vuoden aikana, johtuen lämpöpumppujen käytöstä. Uusien rakennusten 
energiankulutus on saatu kertomalla rakennusten määrä kyseisen lämpöpumppu- 
lämmityksen energiankulutuksella, joka on saatu aiemmista laskelmista. Taulukkoon on 
myös suluissa merkitty energiankulutus, joka vastaa tilannetta jossa uudet rakennukset 
lämmitettäisiin suoralla sähköllä. Maalämmöllä korvattavien sähkö- ja 
öljylämmitystalojen energiankulutus on jaettu tasan molemmille maalämpöpumppu- 
tyypeille, joiden osuus tulee tällöin olemaan noin 4 TWhm osuus. Kun tämä luku 
kerrotaan kyseisen maalämpöpumpun kuluttamalla energiaosuudella suhteessa 
sähkölämmitykseen (31,8 % tai 28,6 %), saadaan alla olevassa taulukossa olevat 
lämpöpumppujen energiankulutukset. Ilma-ilmalämpöpumpun kohdalla on toimittu 
samoin. Sähkö- ja öljylämmitteisten kiinteistöjen energiankulutus on saatu kuvasta 53, 
kun öljylämmityksen energiankulutus on jaettu öljykattilan hyötysuhteella 0,95.
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Taulukko 16. Kiinteistöissä saavutettava kokonaispäästöjen ja energiankulutuksen säästö

Lämmitysmuoto
Uudet

rakennukset 
kpl/15v

Uusien 
rakennusten 

lämmitys- 
sähkön kulutus 

TWh/a

Olemassa
olevaa

rakennuskantaa 
korvataan TWh

Päästökerroin
kgC02/MWh

Kokonaispäästöt 
Mt CO2 ekv /a

Sähkö (3,597) 4,9 345,1 2,93
Kevyt öljy 5,11 267 1,36
Raskas öljy 0,474 279 0,13

MLR 100 % 37500 0,26 1,15 357,1 0,50
MLR 60 % 37500 0,29 1,28 407 0,64

MLR 30 % 75000 1,4 1,90 333,6 1,10

Säästö 1,65 6,15 2,19

Kokonaispäästöt muodostuvat esitetyillä oletuksilla lämpöpumppujen käytöllä 2,19 Mt 
CO2 ekv /a pienemmiksi kuin vertailukohtana olevalla lämmitysjäijestelmärakenteella. Se 
on noin kolme prosenttia vuoden 2005 kokonaiskasvihuonepäästöistä ja lähes kymmenen 
prosenttia energiantuotannon kasvihuonepäästöistä. Tämän lisäksi saavutetaan 7,8 TWh:n 
säästö energiankulutuksessa. Energiansäästö tosin tulee koskemaan lähes pelkästään öljyn 
käyttöä. Sähkönkulutus pysyy tällä tarkastelulla suunnilleen ennallaan riippuen pitkälti 
siitä mitä lämmitysjäijestelmiä uusiin rakennuksiin asennettavien lämpöpumppu- 
järjestelmien ajatellaan korvaavan. Tässä vertailukohdaksi on otettu suora sähkö- 
lämmitys.

Lämpöpumppujen käytöllä saavutettavia kokonaispäästöjen alenemaa voidaan verrata 
esimerkiksi tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin, jotka olivat vuonna 2002 Suomessa noin 
11 Mt ССЬ/а [20]. Jotta tieliikenteessä saavutettaisiin 2,19 miljoonan hiilidioksiditonnin 
säästö, täytyisi joka viidennen autoilijan poistua liikenteestä.

Taulukossa 17 on pyritty arvioimaan lämpöpumppujen lisääntyvän käytön vaikutusta 
sähköntuotannon maksimaaliseen tehon tuotanto tarpeeseen. Oletuksena on:

Sähkölämmitteisistä pientaloista (noin 450000 kpl [13]) noin neljännes 
korvataan maalämmöllä eli 112500 kpl
Puolet öljylämmitteisistä pientaloista (noin 260000 kpl [13]) korvataan 
maalämmöllä eli 130000 kpl [13]
Puolet maalämpöpumpuista on täydelle teholle mitoitettuja ja puolet 60 %:n 
teholle

- 60 %:n maalämpöpumppulämmityksen sähkön huipputehontarve 
tyyppipientalossa on 5,0 kW (saatu aiemmista laskelmista pientalon kohdalla) 
100 %:n maalämpöpumppulämmityksen sähkön huipputehontarve 
tyyppipientalossa on 2,5 kW (saatu aiemmista laskelmista pientalon kohdalla)

- Öljylämmityksen huipputehotarpeeksi on arvioitu 0,5 kW, jonka ajankohta on 
sama kuin lämpöpumpuilla
Ilmalämpöpumppujen käytöllä ei ole vaikutusta tähän tarkasteluun, koska ne 
eivät vielä ainakaan alenna sähkönkulutuksen huippua.
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Kyseisillä oletuksilla sähköntuotannon huipputeho pienenisi noin 130 MW. Tarkastelussa 
on oletettu maalämmön korvaavan suoraa sähkölämmitystä, mikä ei täysin pidä 
paikkaansa. Varaavan sähkölämmityksen maksimaalinen lämmityssähkön tehontarve on 
jonkin verran suoraa sähkölämmitystä pienempi. Jos sähkölämmityksen huipputehontarve 
on esimerkiksi vain 7,5 kW, saavutetaan alla olevilla rakennusten lukumäärillä tilanne, 
jossa kokonaishuipputehontarve ei muutu lainkaan. Lämmityssähkön maksimaalisessa 
tehontarpeessa ei luultavasti tule olemaan kovin suuria muutoksi suuntaan eikä toiseen 
johtuen lämpöpumppujen käytöstä. Maalämpöpumppujen käyttö pienentää huipputehoa 
sähkölämmitykseen verrattuna, mutta kasvattaa sitä öljylämmitykseen verrattuna. 
Laskennan mukaan sähköntuotannon huipputeho pysyy samana, jos kolmea maalämmöllä 
korvattua öljylämmitystaloa vastaa kaksi maalämmöllä korvattua suoralla sähköllä 
lämmitettyä taloa. Oheinen laskenta on suoritettu Etelä-Suomen säätiedoilla, joten 
yleistettäessä tarkastelu koskemaan koko Suomea saattaa tulos poiketa jonkin verran 
esitetystä. Pohjoisemmassa lämpöpumpulla saavutettava huipputehontarpeen säästö on 
jonkin verran suurempi verrattuna sähkölämmitykseen, mutta öljylämmitykseen 
verrattuna häviö on taas suurempi, joten eroa ei luultavasti ole paljoa.

Taulukko 17. Pientaloissa tapahtuva huipputehontarpeen muutos

Lämmitysmuoto
Lämmityssähkön 
maksimaalinen 
tehontarve kW

Rakennusten lkm
Lämmityssähkön 

maksimaalinen tehontarve 
yhteensä MW

Sähkö 8,7 112500 979
Kevyt Öljy 0,5 130000 65
Raskas Öljy 0,5

MLR 100 % 2,5 121250 303
MLR 60 % 5,0 121250 606

Säästö 134
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7 Kannattavuuslaskelmat

7.1 Yleistä kannattavuuslaskelmista

Tarkasteltaessa investoinnin kannattavuutta täytyy ottaa huomioon, mikä on kannattavaa 
pitkällä aikavälillä. Tällöin täytyy ottaa huomioon, pääoman tuottovaatimus eli 
nimelliskorko, hintatason nousu eli inflaatio sekä energiakustannusten reaalihinnannousu 
eli eskalaatio. Korkoyhtälöiden avulla saatetaan investointiin liittyvät kustannukset tai 
vastaavasti voitot keskenään vertailukelpoisiksi siirtämällä ne samaan ajankohtaan. 
Yksittäinen suoritus voidaan siirtää nykyhetkeen seuraavalla kaavalla: [18]

P = A{\ + Ï)~n (24)

missä
P on pääoman arvo nykyhetkellä
A on n:n vuoden lopussa tapahtuva suoritus
i on vuoden ajalta maksettava nimelliskorko
n on vuosien määrä

Jos kunkin vuoden lopussa suoritetaan summa A, voidaan kokonaissumma eli nykyarvo 
laskea seuraavalla kaavalla. Yhtälö on saatu diskonttaamalla jokaisen vuoden suoritus 
nykyhetkeen ja laskemalla suoritukset yhteen. [18]

P = A (25)

Kun laskelmissa halutaan ottaa huomioon inflaatio, on kätevää siirtyä käyttämään 
reaalikorkoa. Reaalikorko on inflaation ja nimelliskoron avulla ilmaistuna seuraava: [18]

r = i-f
1 + /

(26)

missä
r on inflaation huomioon ottava reaalikorko
i on nimelliskorko
f on inflaatio

Tällöin kaava 25 saa muodon

P = A 1 -O + r)-"
r

(27)
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Kun otetaan huomioon vielä energiakustannusten nousu, käytetään eskalaation huomioon 
ottavaa reaalikorkoa seuraavasti: [18]

r -e 
\ + e

(28)

missä
re on eskalaation huomioon ottava reaalikorko
e on eskalaatio
r on inflaation huomioon ottava reaalikorko

Eskalaation huomioon ottavaa reaalikorkoa re voidaan käyttää kaavassa 27 inflaation 
huomioon ottavan reaalikoron r paikalla.

7.2 Kustannusvertailu eri lämmitysmuotojen välillä

Kustannusvertailuun on otettu mukaan sähkölämmitys, öljylämmitys ja lämpöpumppu- 
lämmitys. Lämpöpumppua on tarkasteltu 60 %:n ja 100 %:n tehoille mitoitettuna. Lisäksi 
herkkyystarkastelussa on otettu mukaan tilanne, jossa öljyn eskalaatio on sama kuin 
sähkön eskalaatio. Taulukossa 18 on esitetty käytetyt laskenta-arvot. Energian hintoina 
on käytetty taulukosta 9 saatuja vuoden 2005 arvoja ja eskalaatiot on arvioitu käyttäen 
samaa taulukkoa. Koijaus- ja uusimisinvestointien oletetaan laskennassa tapahtuvan 15 
vuoden käytön jälkeen. Investoinnilla ei ole jäännösarvoa. Energiankulutukset saadaan 
aiemmista laskelmista. Öljylämmityksen energiankulutuksessa on huomioitu öljykattilan 
hyötysuhde. Öljykattilan sähkönkulutusta ei ole otettu huomioon.

Taulukko 18. Investointilaskennan lähtöarvot
Tarkasteluaika 30 vuotta
Inflaatio 2 %
Nimelliskorko 10%
Eskalaatio
Sähkö 3 %
Öljy 9 %/3%

Energian hinnat
Sähkö 76,6 €/MWh
Kevyt polttoöljy 60,7 €/MWh

Investointikustannukset
Sähkölämmitys 7000 €
Öljylämmitys 13000 €
Maalämpö 60 % (5,2 kW) 16300 €
Maalämpö 100 % (8,7 kW) 19400 €

Korjaus- ja uusimiskustannukset
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Sähkölämmitys 700 €
Öljylämmitys 3500 €
Maalämpö 60 % (5,2 kW) 2800 €
Maalämpö 100 % (8,7 kW) 3000 €

Energiankulutus
Sähkölämmitys 23981 kWh/a
Öljylämmitys (hyötysuhde 0,95) 25243 kWh/a
Maalämpö 60 % (5,2 kW) 8717 kWh/a
Maalämpö 100 % (8,7 kW) 7994 kWh/a

Lasketaan elinkaarikustannukset jokaiselle lämmitysmuodolle. Tämän avulla voidaan 
asettaa investoinnit kustannusten kannalta paremmuusjärjestykseen. Mitä pienemmät 
elinkaarikustannukset ovat, sen parempi on investointi. Elinkaarikustannukset lasketaan 
seuraavalla kaavalla:

TC = I + A l-(l + re) -30

+ £(l + r)' (29)

missä
TC on kokonaiselinkaarikustannukset, €
I on investoinnin suumus, €
K on korjausinvestoinnin suumus, €

Kaavan oikean puolen ensimmäinen termi on alkuinvestointi, toinen termi on 
vuosittaisten energiakustannusten nykyarvo ja kolmas termi on korjausinvestoinnin 
nykyarvo. Kun tähän kaavaan sijoitetaan yllä annetut alkuarvot, saadaan kuvan 55 
mukaiset tulokset.

Inflaatio ja reaalikorko eivät suuresti vaikuta lämmitysmuotojen keskinäisiin suhteisiin 
vaan lähinnä elinkaarikustannusten absoluuttisiin suuruuksiin. Eskalaatio sen sijaan 
vaikuttaa lämmitysmuotojen välisiin suhteisiin. Öljyn eskalaation kasvattaminen 
vaikuttaa luonnollisesti öljylämmityksen elinkaarikustannuksia nostavasti. Toisaalta 
sähkön eskalaation nousu nostaa sähkö- ja lämpöpumppulämmitysten elinkaari- 
kustannuksia. Sähkön eskalaatio vaikuttaa kuitenkin suhteellisesti enemmän sähkö- 
lämmitykseen kuin lämpöpumppulämmitykseen eli sähkölämmitys on herkempi sähkön 
hinnan nousulle.

Voidaan tarkastella myös tilannetta, jossa vanha öljylämmityskattila vaihdetaan uuteen, 
jolloin investointikustannukset eivät nouse yhtä korkeiksi kuin uudessa järjestelmässä. 
Oletetaan investointikustannusten olevan öljylle 3500 € eskalaation ollessa 9 %. 
Muutamalla investointikustannuksia edellä esitetyllä tavalla saadaan öljylämmityksen

81



Lämmitysmuotojen elinkaarikustannukset
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Kuva 55. Eri lämmitysmuotojen elinkaarikustannukset

elinkaarikustannuksiksi noin 59000 € eli vieläkin huomattavasti tarkastelun suurin eikä 
kannattavuus ole juuri parantunut. Jotta öljylämmitys olisi näillä investointi
kustannuksilla yhtä kannattava lämmitysmuoto kuin suora sähkölämmitys, tulisi öljyn 
eskalaation olla noin 5 %/a, joka saattaa olla mahdollista tulevaisuudessa. Jotta 
päästäisiin yhtä kannattavaan investointiin 60 %:n teholle mitoitetun maalämpöpumpun 
kanssa, olisi öljyn eskalaation oltava vain 1,8 %/a, mikä ei liene mahdollista. 
Herkkyysanalyysin tilanne, jossa uusi öljylämmitys on laskettu 3 %m eskalaatiolla, 
kilpailee kannattavuudessaan lähinnä suoran sähkölämmityksen kanssa. Tulokset ovat 
samansuuntaiset esimerkiksi Motiva OY:n lämmitystapajäijestelmien vertailupalvelun 
antamien tulosten kanssa [19].

Kustannusanalyysin perusteella voidaan määrittää paras mahdollinen maalämpöpumppu, 
jolla saavutetaan pienimmät elinkaarikustannukset. Teho, joka tässä tapauksessa minimoi 
elinkaarikustannukset on 4,9 kW eli noin 56 % huipputehontarpeesta. 
Elinkaarikustannukset ovat tällöin noin 27360 €, kun ne 60 %:n teholle mitoitetussa 
maalämpöpumpussa olivat 27390 €. Kustannukset käyttäytyvätkin melko hillitysti 56 
%:n tehon molemmin puolin eli tämän mukaan kustannusten kannalta lämpöpumpun 
teholla ei tällä alueella ole suurta merkitystä. Tämä nähdään myös kuvasta 56.
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Elinkaarikustannukset
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Kuva 56. Maalämpöpumpun elinkaarikustannukset tehon funktiona
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8 Yhteenveto

Ilmastonmuutos uhkaa maapalloa tulevaisuudessa. Ihmisen aiheuttamat eli 
antropogeeniset muutokset ilmastoon ovat nousseet yhä merkittävämmiksi. Tällä hetkellä 
muutoksia aiheuttaa erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä kasvu. Rakennusten 
energiankäyttö on yksi merkittävimmistä tekijöistä tarkasteltaessa tulevaisuutta päästöjen 
kannalta. Lämpöpumppu on yksi potentiaalinen vaihtoehto vähentää rakennusten 
lämmityksessä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Lämpöpumppu käyttää hyväkseen 
uusiutuvaa energiaa eli maahan, ilmaan tai veteen varastoitunutta auringon 
säteilyenergiaa. Sen käyttämän sähkön tuotannossa syntyy tuotantotavasta riippuen 
jonkin verran päästöjä, mutta lämpöpumpun käyttämän sähkön määrä on yleensä 
huomattavasti pienempi verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Lämpöpumppulämmitys 
lisää myös jonkin verran energiaomavaraisuutta. Lämpöpumppu korvaa mm. 
öljylämmitystä ja vähentää sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden määrää.

Sähköntuotantolaitosten kannalta lämpöpumppu ei ole aina hyvä ratkaisu. Osa 
lämpöpumpuista ei voi tuottaa tarpeeksi tai ollenkaan lämpöä kovimpina pakkaskausina, 
jolloin tarvitaan lisälämmitystä. Tämä hoidetaan useimmiten sähköllä, mutta myös 
muiden lämmitysmuotojen kuten puulämmityksen käyttö on mahdollista. 
Lisälämmityksen ollessa suoraa sähköä osa tuotantolaitoksista joutuu varautumaan yhä 
suurempaan huipputehon tuotantoon, vaikka suurimman osan vuodesta ne toimivat 
huomattavasti pienemmällä teholla. Suhteellisesti lämpöpumppujen käyttö kasvattaa tätä 
huipputehontarvepiikkiä entisestään. Tuotantolaitosten kannalta tulisikin suosia 
tehokkaita lämpöpumppuja, jotka voivat tuottaa koko rakennuksen lämmöntarpeen 
kylminä aikoina. Vaikka osateholle mitoitetut maalämpöpumput ovat ongelmallisia 
sähköntuotannon kannalta, ei se tarkoita, että ne olisivat epäedullinen vaihtoehto 
kuluttajan tai ympäristön kannalta. Noin 60 %:n teholle mitoitettu maalämpöpumppu on 
elinkaarikustannuksiltaan edullisempi ratkaisu, kuin täydelle teholle mitoitettu ja sen 
kasvihuonepäästötkään eivät kokonaisuudessaan nouse kovin paljoa täydelle teholle 
mitoitettua laitetta suuremmiksi. Tässä onkin ristiriita, joka voidaan ratkaista esimerkiksi 
myöntämällä tukea täydelle teholle mitoitetuille lämpöpumpuille.

Lämpöpumpun käytöstä aiheutuvien päästöjen arviointi on vaikeaa, johtuen sähkön 
monimuotoisesta tuotantorakenteesta ja lämpöpumppulämmityksen epätasaisesta sähkön
kulutuksesta. Sähkönkäytön ja päästöjen arvioinnin perustana voidaan pitää tarkkaa 
rakennuksen energian- ja tehontarpeen tuntemista. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 
uusia tarkkoja laskentamenetelmiä esimerkiksi uudistumassa olevaa rakentamis
määräyskokoelman osaa D5 [8]. Lämpöpumpun kannalta on tärkeää tuntea lämmitystarve 
päiväkohtaisesti tai jopa tarkemminkin, koska kovimmat pakkasjaksot kestävät yleensä 
vain muutamia päiviä. Useat laskentamenetelmät perustuvat kuukausitason 
energiatasemenetelmään, mutta näitä menetelmiä on kuitenkin usein mahdollista soveltaa 
myös päiväkohtaisesti, jolloin lämpöpumpun laskennan kannalta tärkeät pakkaspäivät 
eivät ”piiloudu” kuukausittaisiin keskilämpötiloihin. Pysyvyyskäyrätarkastelu sopii hyvin 
lämpöpumpusta aiheutuvan sähkönkäytön arviointiin.
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Sähkönkäytön päästökertoimen arvioinnissa on mahdollista käyttää valmiiksi määriteltyjä 
arvoja, joissa päästö kerro in on esimerkiksi saatu kokonaispäästöjen liukuvana 
keskiarvona koko Suomen sähkönkulutukselle. Tämä kerroin ei anna oikeaa kuvaa 
pelkästään lämpöpumppujen aiheuttamista päästöistä. Kaiken kaikkiaan päästökertoimen 
määritteleminen tarkasti eri kulutustarkoituksille on hyvin vaikeaa ja jopa mahdotonta. 
Sähköntuotanto tavat vaihte levat laitoksesta riippuen ja siten parhaan arvion paikallisista 
päästöistä saa käyttämällä oman sähköntuottajan antamia arvoja. Lämpöpumppu- 
lämmityksen päästökertoimen arviointi on vieläkin vaikeampaa verrattuna sähkö- 
lämmitykseen. Lämpöpumppulämmitys on yhdistelmä sähkölämmitystä sekä päästötöntä 
ilmaislämpöä ja näiden suhde vaihtelee lämmitystarpeen mukaan. Päästö kerto imet 
vaihtelevat lämpöpumpputyyppien välillä ja tämän lisäksi ainakin lämpöpumpun mitoitus 
vaikuttaa päästökertoimeen. Keskimääräisen päästökertoimen käyttö aliarvioi kasvi
huonepäästöjä melko paljon, joten sen käyttö ei ole järkevää arvioitaessa rakennusten 
lämmityksestä aiheutuvia päästöjä. Päästöjen arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi 
sähköntuotantorakenteeseen ja sähkönkulutusrakenteeseen perustuvaa menetelmää, kuten 
tässä työssä on tehty. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida eri lämmitysmuotojen kasvi
huonepäästöjä sähkönkäytön pysyvyyskäyrän perusteella. Suoraan sähkölämmitykseen 
verrattuna lämpöpumppulämmitys vähentää päästöjä, koska sähkönkulutus vähenee, 
mutta päästöjen määrä riippuu lämpöpumpputyypistä ja lämpöpumpun tehosta.

Laskelmissa tultiin siihen tulokseen, että tällä hetkellä lämpöpumppujen kokonais
valtainen käyttö vähentää lähinnä välitehoalueen sähkönkulutusta, joka on käytetyssä 
laskentamenetelmässä oletettu tuotettavan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa. 
Välitehoalue ulottuu lämmityskauden alusta ajanhetkeen, jolloin koko lämmön ja sähkön 
yhteistuotanto on käytössä eli ulkolämpötilan ollessa noin välillä (12 °C) - (-5 °C). Ennen 
kaikkea ilma-i lmalämpöpumppuj en lisääntyvä käyttö vähentää välitehoalueen 
sähkönkulutusta huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpöpumppujen suuremman 
luokan käyttö muokkaisi sähköntuotantorakennetta siten että perusteko alueen ja 
huipputehoalueen suhteellinen sähkönkulutus tulisi kasvamaan. Tämä taas tarkoittaa sitä, 
että hyppäys perustehoalueelta huipputehoalueelle muuttuisi sähköntuotannossa 
jyrkemmäksi. Lämmityksen maksimaalinen tehontarve ei luultavasti kasva, jos oletetaan, 
että maalämpöpumppu tulisi korvaamaan päälämmitysmuotona suunnilleen yhtä paljon 
sähkö- ja öljylämmitystä tai jopa jonkin verran enemmän öljylämmitystä. Ilmalämpö- 
pumppujen käyttö ei vaikuta huipputehontarpeeseen ja poistoilmalämpöpumppujen vain 
vähän.

Tämän hetkinen lämpöpumppujen käyttö Suomessa pienentää kasvihuonepäästöjä 
suoraan sähkölämmitykseen verrattuna noin 32 %. Tämä luku on kaikkien 
lämpöpumpputyyppien yhteisvaikutus. Maalämpöpumppujen käyttö vähentää päästöjä 
sähköön verrattuna jopa 60 %, kun taas ilma-ilmalämpöpumpulla jäädään noin 25 %:iin. 
Vuonna 2005 lämpöpumppujen käyttö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen vähensi 
kokonaishiilidioksidipäästöjä Suomessa noin 0,3 %. Suurin osa säästöistä muodostuu 
yhteistuotantosähkön määrän pienenemisestä. Ilma-ilmalämpöpumppujen määrän nopea 
kasvu voimistaa tätä ilmiötä entisestään, koska nämä pienentävät juuri välitehoalueen 
sähkönkulutusta. Rakennuksen energiantarpeen kannalta suurin säästö saavutetaan 
maalämpöpumpuilla. Maalämpöpumpun mitoituksella ei ole energiankulutukseen suurta
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merkitystä. Maalämpöpumppua voidaankin käyttää rakennusten päälämmitys- 
jäijestelmänä. Saatujen tulosten mukaan myös ilma-vesilämpöpumppu on vaihtoehto 
rakennuksen päälämmitysjärjestelmäksi, mutta sen rinnalla tarvitaan lämmitysjärjestelmä, 
joka voi tuottaa koko rakennuksen maksimaalisen lämmitystehontarpeen. Poistoilma- 
lämpöpumppuja ja ilma-ilmalämpöpumppuja voidaan käytännössä pitää energiansäästö- 
laitteina, koska niiden sähkönkulutuksen määrä ei poikkea ratkaisevasti sähkö- 
lämmityksestä.

Tulevaisuudessa sähköntuotantoon ja päästöihin tulee vaikuttamaan luultavasti ainakin 
päästökauppa, uudet ydinvoimalaitokset ja yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat. 
Päästökaupan avulla pyritään vähentämään päästöjä. Itse päästökauppa ei vähennä 
päästöjä, mutta päästökiintiöt pyritään asettamaan siten, että ne rajoittavat 
ilmastonmuutosta. Kaupan piiriin kuuluvat laitokset tai yritykset tarvitsevat päästöjään 
vastaavan määrän päästöoikeuksia, joilla ne voivat myös käydä kauppaa. Täten myös 
sähköntuotantolaitokset pyrkivät vähentämään päästöjään, jos se on halvempaa kuin 
päästöoikeuksien osto. Pidemmällä ajanjaksolla sähköntuotannon päästökertoimet voivat 
siten pienentyä. Ydinvoimalla tuotettu sähkö on vähäpäästöistä. Suomeen on tällä 
hetkellä rakenteilla viides ydinvoimala ja kuudeskin suunnitteilla, joten myös tätä kautta 
sähkönkäytön päästöt tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti pienentymään. Yhteis
pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kautta sähkön tuonti ja vienti vaikuttaa 
sähköntuotannon päästöihin. Tuontisähkö on päästötöntä, mutta Suomesta vietävä sähkö 
on yleensä lauhdevoimalla tuotettua ja aiheuttaa merkittäviä päästöjä. Näiden lisäksi 
Venäjältä tuodaan Suomeen sähköä, joka vaikuttaa päästöjä alentavasti. Sähkömarkkinat 
toisaalta vaikeuttavat sähkön alkuperän ja tuotantorakenteen selvittämistä, joten 
sähkönkäytön päästöjen arviointi hankaloituu entisestään. Sähköntuotannon päästöjen 
väheneminen ei merkittävästi muuta lämpöpumppulämmityksen ja sähkölämmityksen 
välistä paremmuusjäijestystä, koska päästövähennys koskee molempia lämmitysmuotoja. 
Verrattuna öljylämmitykseen tulee sähkönkäyttö kuitenkin yhä edullisemmaksi 
sähkönkäytön päästöjen alenemisen myötä.

Sähkölämmitteiseen rakennukseen asennettu lämpöpumppu vähentää energian käyttöä ja 
kasvihuonepäästöjä oli lämpöpumppu minkälainen tahansa. Huipputehontarve pienenee 
kaikilla maa- ja poistoilmalämpöpumppuratkaisuilla. Öljylämmitykseen verrattuna 
sähkönkulutus on lämpöpumpuilla huomattavasti suurempi, mutta taloudelliset seikat ja 
mahdollisuus vähentää öljyn käyttöä ovat lämpöpumpun etu. Suomessa on noin 260 000 
öljylämmitteistä pientaloa, joka on noin neljännes maan kaikista pientaloista. Suuri osa 
öljylämmitysjäijestelmistä alkaa olla sen ikäisiä, että niiden uusiminen on ajankohtaista.
[13] Uusinnan yhteydessä öljylämmitysjäijestelmän vaihtaminen muihin energia
muotoihin tulee jossakin vaiheessa varmasti ajankohtaiseksi. Lämpöpumpun ohella 
markkinoista kisailevat ainakin biopolttoaineet, mutta lämpöpumppu tulevaisuus näyttää 
valoisalta ainakin taloudellisten, tilankäytöllisten ja luotettavuustekijöiden kannalta. 
Lämpöpumppujen kehitys on vanhasta keksinnöstä huolimatta yhä käynnissä ja parempia 
lämpökertoimia omaavia lämpöpumppuja on jatkuvasti tulossa markkinoille. Uudet 
tekniikat, kuten invertterisäätöiset lämpöpumput poistavat pohdintaa monessa 
tapauksessa lämpöpumppujen eduksi. Päälämmitysjäijestelmiä tarkasteltaessa maa- 
lämpöpumppu tulee olemaan pääasiallinen valinta, joko täydelle tai osateholle
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mitoitettuna. Pidemmällä aikavälillä maalämpöön ja muihinkin lämmitysmuotoihin 
vaihtaminen on jo taloudellisesti selkeästi kannattavaa, mutta suuremmat investointi
kustannukset maalämmön kohdalla jarruttavat vielä muutosta. Ihmisten tietoisuus kasvaa 
ja asenteet saastuttavia lämmitysmuotoja kohtaan alkavat muuttua negatiivisemmiksi. 
Lisäksi öljyn ja sähkön nouseva hinta ajaa muutokseen. Tällöin lämpöpumppu on yksi 
varteenotettava vaihtoehto rakennusten, muidenkin kuin pientalojen, lämmittäjänä, sekä 
öljyn, että suoran sähkölämmityksen korvaajana. Tehtyjen laskelmien perusteella 
näyttäisi siltä, että lämpöpumppujen käytöllä on mahdollista saavuttaa huomattavia 
säästöjä sekä kasvihuonepäästöjen osalla, että myös energiankulutuksessa.
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Liite 1. HFC-yhdisteiden GWP-lukuja [9]

Yhdiste Molekyyl ¡kaava Elinaika,
vuotta GWP4uku (tarkastelujakso)

20
vuotta

100
vuotta

500
vuotta

Hiilidioksidi

OO 1 1 1
HFC-23 CHF3 260 9400 12000 10000
HFC-32 CH2F2 5 1800 550 170
HFC-41 CH3F 2,6 330 97 30
HFC-125 CHF2CF3 29 5900 3400 1100
HFC-134 chf2chf2 9,6 3200 1100 330
HFC-134a ch2fcf3 13,8 3300 1300 400
HFC-143 chf2ch2f 3,4 1100 330 100
HFC-143a CF3CH3 52 5500 4300 1600
HFC-152 ch2fch2f 0,5 140 43 13
HFC-152a ch3chf2 1,4 410 120 37
HFC-161 ch3ch2f 0,3 40 12 4
HFC-227ea cf3chfcf3 33 5600 3500 1100
HFC-236cb ch2fcf2cf3 13,2 3300 1300 390
HFC-236ea chf2chfcf3 10 3600 1200 390
HFC-236fa cf3ch2cf3 220 7500 9400 7100
HFC-245ca ch2fcf2chf2 5,9 2100 640 200
HFC-245fa CHF2CH2CF3 7,2 3000 950 300
HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3 9,9 2600 890 280
HFC-43-1 Omee cf3chfchfcf2cf3 15 3700 1500 470
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