ÖLJYSTÄ UUSIUTUVIIN –
TIETOPAKETTI
LÄMMITYÖSMUODON
VAIHDOKSEEN
Jukka Huttunen

YLEISTÄ
• Siirtyminen öljylämmityksestä uusiutuvaan
lämmitysmuotoon
• pienentää asumisesta johtuvia hiilidioksidipäästöjämme,
• mutta samalla on monesti myös hyvin tuottoisaa!
• allekirjoittaneella lämmityskulut tippuivat 1975 rakennetussa
omakotitalossa (130 lämmintä neliötä)
• öljyn 2912 €/v (öljy + öljypolttimen sähkö)
• => pelletti 770 €/v (pelletti) + 14,18 €/v (kiertovesipumpun
sähkö) + 14,78 €/v (pellettipolttimen sähkö)=yht. 799 e
• säästö 2113 €/v!

YLEISTÄ – Sähkön hintakehitys
• Suuressa kokoluokassa uusiutuvan sähkön tuotanto
alkaa olla Suomessakin hyvin halpaa – esim.
tuulivoima vain 1,5 c/kWh (LCOE)
• kuitenkin tällainen sähkö myydään pääosin ohi sähköpörssin,
joten viive sähkömarkkinaan on pitkä

• Tuulivoimaa on suomessa 2284 MW, mutta haussa on
18500 MW edestä tuulivoimahankkeita
• => tulee vaikuttamaan sähkön hintaan valtavasti
• => (sähkön hinta) vaihtelee hyvin halvasta hyvin kalliiseen
• huomioiden siirtoverkkojen rakentamisen, verot, sekä
markkinoiden epävarmuuden => kuluttajan loppulasku kasvaa

HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
• Huomioon otettavia seikkoja uuden järjestelmän hankinnan
osalta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nykyinen lämmityskierto talossa - patterikierto/lattialämmitys
Uuden järjestelmän tilavaraus
Vanhan järjestelmän jäljellä oleva elinikä
Uuden järjestelmän huoltotarve vs. vanha järjestelmä
Uuden järjestelmän käytettävyys vs. vanha järjestelmä
Uuden järjestelmän asennuksen vaatima aika + ammattimiesten tarve
Polttoaineen hinta ja sen kulutus
Onko uusi järjestelmä pääjärjestelmä vai tukijärjestelmä
Investoinnin suuruus ja mahdollinen liitynnän hinta
Muut tekijät

NYRKKIVAKIOITA
• 1000 kg pellettiä (suursäkki) vastaa noin 500 l öljyä = n. 5 kWh/kg
• 1 m3 polttoöljyä vastaa n. 10000 kWh = n. 10 kWh/l
• 1500 kg puuta vastaa noin vastaa noin 500 l öljyä = n. 3,3 kWh/kg

Lähde: Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

PELLETTILÄMMITYS
• 500 kg pellettiä (suursäkki) vastaa noin 250 l öljyä = n. 5 kWh/kg

• Pelletti maksaa 500 kg suursäkissä marketissa n. 140 e/säkki ja pellettitoimittajilla n. 115
e/säkki – eli polttoaineena 4,5 – 5,5 c/kWh

• Pellettikattila ja poltin ovat suurinpiirtein öljykattilan kokoisia

• Näiden lisäksi tarvitaan pellettisiilo (tai vähintään 500 l viikkosiilo) ja pellettiruuvi
• Viikkosiilo on kooltaan n. 720 x 720 x 1300 mm
• Minimissään pannuhuone tulee olla noin 3 m2, jotta pellettikattila, ruuvi, sekä viikkosiilo
mahtuu pannuhuoneeseen
• Tällaisessakin tapauksessa ruuvin nostomatka jää lyhyeksi

• Jos pellettiä kuluu runsaammin, kannattaa harkita ulos
sijoitettavaa suurempaa pellettisiiloa

• Pellettikattilan asennus on jotakuinkin samanlainen kuin öljykattilan

• Siinä on oma muutaman sadan litran vesitilavuus ja lämmityskierukat
=> ne kytketään käyttö ja lämmitysvesipiiriin
• Kattilassa olevaan pellettipolttimeen tuodaan muovinen pellettitorvi (palokatko) ja
ja ruuvi kytketään kattilan virransyöttöön
• Kattilan sähkövastuksille tuodaan erillinen virransyöttö
• Työt kestävät yhdestä kahteen päivää (putkimies + sähkömies)

PELLETTILÄMMITYS
• Pellettikattilan käytettävyys on heikompi kuin öljylämmityksen
• Häiriöitä tulee herkemmin, kuin öljylämmityksessä (pudotustorven tukkeutuminen, kuumailmapuhalluksen tukkeutuminen
(kylmäkäynnistykset), liekinvalvontahälytykset)
• Allekirjoittaneella keskimäärin jonkinlainen hälytys kerran kahdessa viikossa, mutta keskittyneet yleensä ryppäisiin
• Normaalit toimenpiteet
•
•
•
•
•
•

Viikkosiilon täyttö lämmityskaudella kerran kahdessa viikossa, muulloin kerran kuukaudessa – n. 20 min
Suursäkin purku n. 45 min – allekirjoittaneella 7 kertaa vuodessa
Kattilan nuohoaminen kerran kuukaudessa – n. 1 h/kerta
Takavedon pikanuohous spiraaleilla kerran viikossa – n. 5 min/kerta
Päivittäin kattilan vilaisu, että poltin on pysynyt päällä – muutama minuutti/kerta
Kattilan yksityiskohtainen putsaus (savukaasupuhaltimet, savukaasun vaakakanava jne.)
– kerran vuodessa – noin päivän urakka

• Huollon kannalta helposti kuluvia osia lähinnä tiivisteet
• Myös savukaasuimuri voi hajota hankalien olosuhteiden vuoksi ja ajastaan sekoituspumppu

• Viikkosiilon, pellettiruuvin, pellettikattilan ja polttimen investointi oli 4980 e
•
•
•
•
•

Pannuhuoneen putkiston uusiminen (putkimiehet) ja kiertovesipumpun vaihto invertterikäyttöiseen 2200 e
Patterikierron vaihto vesikiertoiseen lattialämmitykseen - tarvikkeet ja vuokrat – 1700 e + 1500 e = 2900 e
Käyttövesiputkiston uusiminen 4500 e, josta vajaa puolet oli lattialämmitykseen liittyviä kytkentöjä = n. 2000 e
Yhteensä noin 12 100 e
Jos olisin uusituttanut patterit, summa olisi ollut ehkä 6300 e + 2200 e + 4980 e = n. 13 500 e

• Elinikä tyypillisesti 20 – 30 vuotta
• Otettava huomioon myös paloturvallisuus!

PUULÄMMITYKSEN HYÖTYSUHTEITA
• Uusilla laitteilla hyötysuhteet ovat nousseet

• Pellettitakan palamishyötysuhde n. 80 – 85%
• Pellettikattilan palamishyötysuhde n. 85 – 105%
• Pellettikeskuslämmityksen vuosihyötysuhde vaihtelee järjestelmästä riippuen 70 –
101%
• Klapikattiloiden palamishyuötysuhteet 70 – 90 %
• Muurattujen tulisijojen palamishyötysuhteet jopa 85%

Lähde: Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

KLAPILÄMMITYS
• Pinokuutio koivuklapia vastaa noin 1200 kWh
• Maksaa 69 e/pino m3 – 5,8 c/kWh

• Klapikattila on kooltaan tyypillisesti hieman suurempi kuin pellettikattila ja
vaatii mahdollisesti hieman suuremman pannuhuoneen sekä tilan
energiavaraajalle
• Suositus energiavaraajan kooksi on 1800 – 3000 l
• Yhden pesällisen energiamäärä on kuvan kattilassa 120 kWh ja
paloaika n. 3 h

• Klapikattilan asennus on jotakuinkin samanlainen kuin
pellettikattilan

• Klapikattilassa on kuitenkin yleensä huoltoluukkuja enemmän ja
se tarvitsee ympärilleen enemmän tilaa kuin pellettikattila
• Klapikattilassa ei välttämättä ole erillisiä sähkövastuksia, vaan ne
on ajateltu olevan erillisessä energiavaraajassa
• Kattilan laitteille tuodaan erillinen virransyöttö
• Työt kestävät yhdestä kahteen päivää (putkimies + sähkömies)

• Huom! Klapikattila on myös tyypillisesti painavampi kuin pellettikattila

Aritermin klapikattila

KLAPILÄMMITYS
• Klapikattilan käytettävyys on heikompi kuin öljylämmityksen
• Häiriöitä voi syntyä esim. savukaasupuhaltimeen, joka tukkeutuu tervamaisista komponenteista ja ei enää jaksa pyöriä
• Jos kattila sisältää palamisilmapuhaltimen, myös sen häiriöt mahdollisia
• Kattilaveden ylilämmöt ja alilämmöt myös mahdollisia
•

Monesti liittyvät kattilan puhdistukseen sekä lämmityspiirin säätöön tai epätavalliseen käyttöön

• Vaatii käyttäjältä viitseliäisyyttä polttaa kattilassa pesällisiä
•

Jos yksi pesällinen on 120 kWh, niin tarkoittaa vuodessa noin 200 pesällistä (24 000 kWh, josta hyödyksi vajaa 20 000 kWh)

• Jatkuvia huoltotöitä on
•
•
•
•

Kattilan nuohoaminen kerran pari kuukaudessa – n. 1 h/kerta
Takavedon pikanuohous spiraaleilla kerran viikossa – n. 5 min/kerta
Päivittäiset työ kattilan kanssa - ?? min/kerta
Kattilan yksityiskohtainen putsaus (savukaasupuhaltimet, savukaasun vaakakanava jne.)
– kerran vuodessa – noin päivän urakka

• Huollon kannalta helposti kuluvia osia pellettikattiloiden tapaan lähinnä tiivisteet
• Myös savukaasuimuri voi hajota hankalien olosuhteiden vuoksi ja ajastaan sekoituspumppu

• Klapikattilan hinta n. 2500 - 5000 € riippuen tyypistä
• Jos haluaa siihen erillisen pellettipolttimen, niin hinta viikkosiiloineen n. +3000 – 4000 €
• Muut asennukset samaa luokkaa kuin pellettikattilassakin
• Hinta kaikkine asennuksineen samaa luokkaa kuin pellettikattilassa (ilman lisäjärjestelmiä)

• Elinikä tyypillisesti 20 – 30 vuotta
• Löytyy monipolttoainemahdollisuuksia – esim. manuaalisesti klapi ja automaattinen pelletti
• Hybridikäyttö entistä helpompaa: aurinkolämpö, VILP jne..

Aritermin hybridikattila

VARAAVAT TULISIJAT
• Jos talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, niin tulisijojen
osalta kannattaa miettiä vesikiertoista takkaa
• Vesikiertoiset takat maksavat halvimmillaan 2000 – 3000 €
• mutta putkitöineen, kuorineen, mahdollisine hybridivaraajineen hinta
nousee 6000 – 12000 €

• Vesikiertoon saadaan yleensä noin 30 – 50% energiasta
• Loppu energia siirtyy takkaa ympäröivään huonetilaan

• Voi toimia päälämmitysjärjestelmänä passiivi/matalaenergiatalossa, mutta yleensä apujärjestelmänä
• Esim. 200 lämmityskertaa, 15 kg/lämmityskerta
• Tuottaa 4500 kWh lämmintä käyttövettä
• Ja 5500 kWh huoneiston suoraa lämmitysenergiaa

Tulikivi Green W10

PUULÄMMITYKSEN HYÖTYSUHTEITA

Lähde: Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

PUULÄMMITYKSESTÄ
• Pienhiukkaset ovat terveyshaitta
• Syntymekanismi on epätäydellinen palaminen => nokea ja hiilivetyjä
• Panospoltossa enemmän häkä-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä jatkuvaan
polttoon verrattuna
• Tehoton puun poltto muodostaa mustaa hiiltä => nopeuttaa arktisen alueen
lämpenemistä
• Pienpoltto kaikkea muuta kuin merkityksetön
• Hiukkasia saa vähennettyä tehokkailla laitteilla, hyvällä polttoaineella ja oikealla käytöllä

• EU-laajuinen asetus kattiloiden suunnitteluun – Ecodesign 2020
• Voi johtaa => myös kotikattiloihin puhdistuslaitteistot pakolliseksi
keskieuroopan tapaan??

Puhdistuslaitteistoja – lähde: Olli Sippula, UEF

KAUKOLÄMPÖ
• Kaukolämpöön liittyminen maksaa Kuopiossa 3100 – 4100 € riippuen kohteesta ja sen
toteutettavuudesta

• Sisältää 15 m linjan rakentamista talon omistajan tontin puolella Kuopion energian puolelta
• Yksittäinen talo liitetään, jos max. 50 m päässä nykyisestä kaukolämpölinjasta
• Jos on talo täysin kalliolla, niin sitten eivät välttämättä pysty tekemään liityntää (louhinta hyvin kallista)

• Kuopion energia rakentaa linjan energiamittarille saakka – sen jälkeen talon omistajan vastuulla
• Lähivuosina Kuopion energia kytkenyt satoja pientaloja – tällä hetkellä 3800 pientaloasiakasta

• Purkutöineen ja liittymineen n. 10 000 € investointi

• Lämmönjakokeskuksen hinta putkitöineen Kuopiossa tyypillisesti 4000 – 4500 €
• Liittymän rakentamisesta ei saa kotitalousvähennystä, mutta entisen järjestelmän purkutyöstä sitä saa
• Samaten lämmönjakokeskuksen asennustyön osalta, jonka osuus on 1000 – 1500 e tuosta n. 4000 e hankinnasta

• Tarvittu lämmönjakokeskus on öljykattilaa pienempi – max. 1,5 m2 tarvitsee pinta-alaa
tyypillisesti
• Pienimmät öljylämmitteisten talojen pannuhuoneet yleensä 2 neliötä ja sitä suurempia

• Lämmönjakokeskuksella ei varsinaista huollon tarvetta

• Säätöventtiilit, pumput yms. kuitenkin kuluvia osia, joita joutuu vaihtamaan silloin tällöin
niiden vikaantuessa
• Lämmönjakokeskuksen elinikä tyypillisesti 20 – 25 vuotta
Gebwellin lämmönjakokeskus

KAUKOLÄMPÖ
• Kaukolämmön hinta

• 26 000 kWh – n. 1900 €/v (perusmaksu + energiamaksu) – 7,3 c/kWh
• 20 000 kWh – n 1700 €/v (perusmaksu + energiamaksu) – 8,5 c/kWh
• Kausihinnoittelu
•
•
•
•

kesä 35 €/MWh (MWh = 1000 kWh)
syksy/kevät 55 €/MWh
talvi 66 €/MWh
Perusmaksu sidottu rakennustilavuuteen

• Kuopion energia käytti 60 % uusiutuvia energialähteitä lämmöntuotannossaan
• Uusiutuvia – puupolttoaineet, biokaasu sekä lämpöpumpuilla
hyödynnetty hukkalämpö
• Tavoite heillä nostaa 5:n vuoden sisällä 80 %:iin
• Löytyy pelkkä puulämpötuote – 1,2% korkeampi energiamaksu

• Heidän asiakaspalvelusta saa edustajan kotikäynnille tekemään laskelman ja
katsomaan tilanteen tarkemmin paikan päälle

ILMALÄMPÖPUMPPU
• Ilmalämpöpumppu toimii varsinaisen lämmitysjärjestelmän tukilämmityslaitteena

• Ottaa energian ilmasta (käänteinen jäähdytyslaite) ja kuluttaa sähköä tässä prosessissa

• Kunnollinen ilmalämpöpumppu asennettuna lämmityskäyttöön maksaa n. 2000 – 3000 €
• Asennustyön osuus tyypillisesti 600 – 900 €, josta saa kotitalousvähennystä
• Tyypillisesti sähkö/öljylämmittäjän lasku pienenee 300 – 500 €/vuosi

• Ammattilainen (kylmäasentajan pätevyyksinen) asentaa ilmalämpöpumpun

• Asennusaika on puolesta päivästä päivään
• Kannattaa varmistua lämpöpumpun äänekkyydestä
• Kannattaa myös varmistua, että lämpöpumpussa on kunnolliset värinäkatkot <= vältetään
matalataajuisten äänien kantautumista talossa

• Lämmityksen kannalta ilmalämpöpumppu kannattaa asentaa sellaiseen kohtaan, jossa se pääsee
puhaltamaan vapaasti talon suuriin tiloihin
• Puhallusta on hankala saada yltämään kaikkialle talossa
• Yleensä kunnollisissa ilmalämpöpumpuissa ilma voidaan jakaa sivusuunnassa vähintään kahteenkolmeen puhallussuuntaan
• Lämmityskäytössä parasta toiminta-aikaa ovat kevät ja syksy
• Talon kunnollisella lisäeristyksellä lämpöpumpun energia mahdollista saada
”riittämään pitempään”
• Allekirjoittanut saanut parhaimmillaan 600 – 700 € vuotuista säästöä öljylämmityksestä
Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö – lämpöpumppu.info

ILMALÄMPÖPUMPPU
• Pumpun lämpökerroin COP ilmaisee, kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä suhteessa sen
käyttämään sähköenergiaan

• Esim. COP 3, tarkoittaa lämpöpumpun tuottavan lämpöä 3 kW, kun se itse käyttää 1 kW sähköä
• Mitä kylmempi ilma, sitä pienempi COP arvo
• Nykyään käytetään COP:in sijasta yleensä SCOP arvoa, joka kertoo keskimääräisen lämmityskauden COP
arvon (4 eri ulkolämpötilaa)
• Nyrkkisääntönä on, että 1 kW lämmitysteho riittää noin 30 m2 lämmittämiseen

• Käytettävyyden ja haettavan hyödyn kannalta

• Päälämpöjärjestelmän patterien termostaatit kannattaa säätää muutamia asteita ilmalämpöpumpun
lämpötilaa alemmas
• Laitteen etäkäyttö ja kunnollinen viikkokello nostavat pumpun tuottamia säästöjä
• Pumppua on mahdollista ohjelmoida toimimaan järkevästi, ilman että sitä tarvitsee säätää joka
päivä erikseen

• Ilmalämpöpumpun huoltokohteet

• Sisäyksikön suodattimien kuukausittainen imurointi
• 5 vuoden välein ammattilaisen tekemä sisäyksikön tehopesu
• 5 – 10 vuoden välein huolto, jossa täydennetään kylmäaine sen putkistoissa ja
tarkistetaan muu tekniikka (kompressorit tahtovat ajastaan kulua)

• Ilmalämpöpumpun elinikä hyvin hoidettuna voi olla yli 15 vuotta
• Tyypillisesti ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin 6 – 10 vuodessa

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö – kylmähilden.fi

MAALÄMPÖ
• Maalämpöjärjestelmä ottaa energiaa maalämpöputkistossa/porakaivossa kiertävästä kiertonesteestä
• Periaate pohjimmiltaan sama, kuin esim. ilmalämpöpumpuissa

• Yleensä investointina hinnakas – 15000 – 22000 € (alv 24%) (vanhaan taloon investoitaessa)
• Säästää kuitenkin tyypillisesti 2/3 sähköenergiasta vastaavan kokoiseen sähkölämmitettyyn taloon verrattuna
• Esim. omaan talooni (130 lämmintä neliötä) 15 000 – 20 000 € (alv 24%), josta
•
•
•

Maalämpöpumpun hinta on 7000 – 8500 € (alv 24%)
Asennuksen osuus 2500 – 3500 € (alv 24%)
Porakaivon osuus 5000 – 7000 € (alv 24%)

• Porauksen ja asennuksen osuus on kotitalousvähennyskelpoista ja yleensä vähennyskelpoista osuutta riittää usealle vuodelle
•

Tästä syystä osa porauttaa lämpökaivon jo edellisenä vuonna ja vasta vuodenvaihteen jälkeen asennuttaa lämpöpumpun

• Hinnasta osa tulee itse laitteesta, osa lämpöpiirin asennuksesta maahan tai energiakaivon porauksesta
• Yleensä lämpöpiirin asennus maahan on hiukan halvempi kuin energiakaivon poraus
•
•

Maahan kaivettaessa lämpöpiirin putkien väli tulisi olla vähintään 1,5 m – mielellään enemmän
Savimaa parasta lämmön siirtymisen kannalta, hiekkamaa heikointa

• Lämpöpiiri voidaan asentaa myös vesistöön
• Energiakaivon hinta on tyypillisesti noin puolet koko investoinnin arvosta
•
•
•
•

•

Energiakaivon porauksen ja maalämpöpiirin kaivamisen osalta tarvitsee rakennustoimelta hakea toimenpidelupa
Energiakaivo ei saa tulla 5 m lähemmäksi tontin rajaa ja sen poraussuunnat ovat myös säädeltyjä
(ei voida porata naapurin tontin alle)
Kaivon poraamiseen myös muita seikkoja, joten sen arviointi kannattaa ammattilaiselle ja pyytää sitä esim.
tarjouksen teon yhteydessä
Luvan saantiin vaikuttavat muun muassa mahdolliset maanalaiset rakenteet taajama-alueella, pohjavesialueet ja suojaetäisyydet
rakennuksiin, tonttirajoihin ja muihin kaivoihin.
Jos putkistoa suunnitellaan asennettavaksi vesistöön, vesialueen omistajan lupa on myös saatava.
Maalämpöpumppu (ilman varaajaa) – Gebwell, T² - sarja

MAALÄMPÖ
• Itse maalämpöpumppujärjestelmä tarvitsee merkittävät määrät sähköä kompressorin pyöritykseen
• Itse maalämpöpumpussa tai energiavaraajassa on varavastukset häiriöiden varalta
• => Nämä vaativat kunnolliset riittävän kokoiset sähkölähdöt sähköpääkeskuksesta

• Lattialämmitys on vuotuisen energiakulutuksensa kautta hieman energiapihimpi, koska lattialämmityksessä
ei tarvita niin lämmintä kiertovettä
• Tämä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen asia

• Tilavarauksensa puolesta maalämpöjärjestelmää voi olla vaikea saada mahtumaan erilliseen
pannuhuoneeseen, jos se vaatii mukaansa erillisen energiavaraajan
• Integroidulla varaajalla varustettu maalämpöpumppu mahtuu kuitenkin helposti pannuhuoneeseen, jos
erillisvaraajaa ei tarvita

• Maalämpöjärjestelmä tarvitsee monesti oheen myös energiavaraajan, joka yleensä hieman parantaa
maalämpöpumpun hyötysuhdetta ja lämmin käyttövesi riittää pidempään
• Maalämpöpumpuissa on monesti oma integroitu varaaja, joka riittää tietyn kokoisille talouksille, mutta
toisinaan lämpimän käyttöveden riittävyydessä voi tulla monihenkisissä perheissä joskus ongelma
• On olemassa myös maalämpöpumppuja, joissa integroitua varaajaa ei ole, vaan lämpö säilötään
erillisvaraajaan

Maalämpöpumppu (integroitu varaaja) – Gebwell, Qi - sarja

MAALÄMPÖ
• Maalämpöjärjestelmän käytettävyys on yleensä erinomainen
• Alkusäädön jälkeen se toimii ilman suurempaa käyttäjän puuttumista sen toimintaan
• Häiriöitä voi tulla, jos lämpöpiiristä otetaan liian paljon energiaa ja kiertonesteen lämpötila tippuu
pakkasen puolelle => alkaa jäätää
• Myös muita häiriöitä voi ilmetä liittyen lämpöpiirin tai vesipiirin nesteiden liikkeeseen putkistossa
• Yleensä häiriöiden osalta maalämpöpumppu täytyy kuitata, tehdä tarvittavat toimenpiteet häiriön
poistamiseksi ja käynnistää pumppu uudestaan
• Vakavampien häiriöiden osalta paikalle yleensä tarvitaan ammattilainen selvittämään ongelma
• Huollon kannalta kompressori on tyypillisesti kuluva osa, jonka saattaa joutua vaihtamaan
maalämpöpumpun eliniän aikana
(kompressorin elinikä tyypillisesti yli 10 vuotta)
• Huoltoja joutuu tekemään pumpun elinaikana tyypillisesti muutamalla tonnilla

• Maalämpöpumpun elinikä tyypillisesti on vähintään 20 vuotta, ääritapauksissa
jopa 30 vuotta

Maalämpöpumppu (integroitu varaaja) – Gebwell, Qi - sarja

ILMAVESILÄMPÖJÄRJESTELMÄ
• Ilmavesilämpöpumppu toimii talon varsinaisena
lämmitysjärjestelmänä
• On toiminnaltaan ikäänkuin ilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun sekoitus
• Lämpöpumppu siirtää energiaa veteen kuten maalämmön kohdalla, mutta ottaa energian
ilmasta, kuten ilmalämpöpumppu

• Investointina kohtalaisen kokoinen – tyypillisesti 7000 – 15000 € (alv24%)
• Ilmavesilämpöpumpun hinta alimmillaan on noin 5000 €, tyypillisesti 7000+ €
• Lisäksi tarvitaan energiavaraaja, jonka hinta on tyypillisesti 1000+ €
• Ilmavesilämpöpumpuista löytyy myös malleja integroiduilla varaajilla

• Ja asennustyöt, tarvittavat siirtopumput ja tarvikkeet päälle – 1500 € - 2500 €

• Säästöä syntyy tyypillisesti alle 50%
• Sähkölämmitteisissä taloissa sähkönkulutus saattaa puoliintua
• Öljylämmitteisissä taloissa säästöä voi syntyä 50% prosenttia öljynkulutuksesta
• Äärimmilleen järjestelmä vietynä, säästöjä saattaa tulla jopa 70% isolla varaajalla

Jäspi Basic Split, 8 kW

ILMAVESILÄMPÖJÄRJESTELMÄ
• Säästöjen määrä korreloi aika voimakkaasti energiavaraajan
kapasiteetin kanssa
• Suuri puskurivaraaja antaa mahdollisuuksia säilöä energiaa varaajaan oikea-aikaisesti
• Nykyisin suositellaan aina puskurivaraajaa, jotta IVLP voi käyttää automaattisulatusta

• Ilmavesilämpöpumppu sisältää myös sähkövastukset
• Vastuksia tarvitaan talvella kovien pakkasten aikaan
• Laadukkaat ilmavesilämpöpumput pystyvät tekemään 100 °C lämpöä -10 °C, mutta..
• Tuotetun veden lämpötila on enää noin 60 °C -20 °C pakkasella ja sitä kovemmilla pakkasilla
järjestelmä käyttää sähkövastuksia. Parhaat laitteet toimivat vielä -25 °C pakkasessa

• Vuosittainen sähkölasku vastusten käytöstä tyypillisesti on 100 – 150 euroa

• Ilmavesilämpöpumppu on nopea- ja helppo asentaa
• Ei tarvitse pääsääntöisesti kunnalta minkäänlaista lupaa
• Koko urakka sujuu tyypillisesti parissa päivässä
• Lämpökatko tavallisesti pysyy työpäivän mittaisena

Jäspi Basic Split, 8 kW

ILMAVESILÄMPÖJÄRJESTELMÄ
• Itse ilmavesilämpöpumppu kuluttaa itsessään myös merkittävät määrät sähköä, kuten maalämpökin
• Sähköpääkeskuksesta tulee löytyä riittävän kokoiset lähdöt lämpöpumpulle

• Lattialämmitys on vuotuisen energiakulutuksensa kautta energiapihimpi, koska lattialämmityksessä ei tarvita
niin lämmintä kiertovettä – tällä on korostunut merkitys ilmavesilämpöpumpun osalta
• Tilavarauksensa puolesta on hyvin samankaltainen, kuin maalämpöjärjestelmä
• Hyötyy kuitenkin huomattavasti enemmän erillisestä puskurivaraajasta maalämpöjärjestelmään verrattuna

• Ilmavesilämpöpumpun elinikä on noin 10 – 20 vuotta
• Vaatii kompressorin uusinnan elinikänsä aikana – noin 1000 – 2000 €

• Ilmavesilämpöpumpun käytettävyys on yleensä erinomainen
• Alkusäädön jälkeen se toimii ilman suurempaa käyttäjän puuttumista sen toimintaan
• Häiriöitä voi tulla enemmän, jos ei ole kunnollista puskurivaraajaa (ottaa puskurivaraajasta
sulatustehon)
• Yleensä häiriöiden osalta ilmavesilämpöpumppu täytyy kuitata, tehdä tarvittavat toimenpiteet häiriön
poistamiseksi ja käynnistää pumppu uudestaan
• Vakavampien häiriöiden osalta paikalle yleensä tarvitaan ammattilainen selvittämään ongelma
• On myös huomioitava pumpun tuottamat desibelit ja äänen siirtyminen rakenteissa
Jäspi Basic Split, 8 kW

AURINKOKERÄÄJÄT
• Lämpö sitoutuu keräimissä kulkevaan nesteeseen, joka siirtää
lämmön varaajaan
• Keräimistä löytyy taso- ja tyhjiöputkikeräimiä
• Tyhjiöputkikeräimet pystyvät nostamaan tuotetun lämpötilan korkeammaksi

• Tuottaa energiaa varsinaisen lämmitysjärjestelmän oheen aikaisesta keväästä syksyyn
• Järjestelmän laskennallinen elinikä on noin 30 vuotta
• Eivät vaadi juurikaan ylläpitoa
• Keväällä hyvä poistaa lunta pinnoilta pehmeällä harjalla, jonka jälkeen
keräin sulattaa itsensä äkkiä sen pintalämpötilan noustessa

• Talon järjestelmiin littämiseksi vaatii yleensä järkevän kokoisen
puskurivaraajan ja vesikierukan (aurinkolämpökierukka), joka siirtää
lämmön keräyspiirin nesteestä talon lämminvesikiertoon
Aurinkokeräin Savosolar

AURINKOKERÄÄJÄT
• Järjestelmän pumppu kuluttaa sähköä vain 0,01 – 0,03 c/kWh (lähinnä investointi
maksaa)
• Järjestelmän hinta riippuu paljon järjestelmän koosta, mutta pienet järjestelmät
maksavat asennuksineen halvimmillaan jokusia tonneja
• Pienet järjestelmät (4-20 m²) kaikkineen maksavat 500 – 1000 €/keräinneliö ja keskisuuret
järjestelmät (20-100 m²) 500 – 750 €/keräinneliö
• Tuotto Suomessa on tyypillisesti 400 – 500 kWh/keräinneliö/vuosi
• Tuotetun energian hinta on pienissä järjestelmissä on 4 – 8 c/kWh
• Takaisinmaksuaikaodotus 8 – 15 vuotta

• Järjestelmän ylläpitokustannukset 30 v. aikana ovat 5 – 10 %
alkuinvestoinnista
• Elinikänsä aikana tyypillisesti joutuu vaihtamaan paisunta-astian ja
ohjausyksikön kertaalleen ja lämmönsiirtonesteet kahdesti
Tyhjiöputkikeräin Brightsolar

HYBRIDIJÄRJESTELMÄT
• Hybridijärjestelmät ovat järjestelmiä, joissa vähintään 2
lämmitysjärjestelmää on kytketty samaan kulutuskohteeseen
toisiaan tukevalla tavalla
• Jos esim. jätät vanhan öljykattilan lämmitystä tukevaan käyttöön ja otat uudeksi
pääjärjestelmäksi esim. ilmavesilämpöpumpun, on tämä kytkentä jo hybridijärjestelmä

• Hybridijärjestelmässä erilaiset lämmitysjärjestelmät kannattaa liittää toisiinsa
riittävän suuren puskuri/energiavaraajan kautta
• Tärkeää olisi, että varaajassa on riittävästi tuloja ja lähtöjä eri korkeustasoilla (=>
kovimmat lämmöt tahtovat kerrostua varaajan yläosaan)
• Myös itse lämmityslaitteissa tulisi olla riittävä määrä lähtöjä
sopivien kytkentöjen tekemiseksi
• Jokainen hybridijärjestelmä vaatii kuitenkin oman suunnittelunsa
• Käyttökohteita ja niiden toiminnalle yksilöllisiä variaatioita on paljon

Syrjäläinen - aurinkolämpökytkentä

YLEISTÄ
• Moni voi ajatella, että minulla ei ole varaa tehdä
muutosinvestointia omaan taloon, mutta..
• Ajatellaan asiaa hetki ulkopuolisen investorin näkökulmasta..
• Moni investori toimii lainarahalla ja heillä on vain vähän omaa pääomaa
tarvittavasta kokonaissummasta
• Jos kuitenkin investoinnin tuotto jaettuna investoinnin eliniälle on
suurempi kuin sijoitettu oma raha + laina + korot, niin investointi tuottaa
vakaasti joka kuukausi lainasta huolimatta!
• => jos vuotuinen säästö uudesta järjestelmästä on suurempi kuin
lainaerät + korot, jäät voiton puolelle muutoksesta!

• Investoinnin kannattavuutta voi laskea seuraavalla laskurilla
• http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

www.savonia.fi

