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Tässä diplomityössä keskitytään vedestä tapahtuvaan lämmöntalteenottoon kotitalouden 

näkökulmasta. Rakennusten ilmanvaihdossa on nykyisin yleistä lämmöntalteenotto, ja 

tulevaisuudessa voitaisiin ottaa enemmän esille myös veden lämmöntalteenottoa. 

Rakennusten lämpimässä vedessä on suuri energian säästöpotentiaali, jonka 

hyödyntämiseen lämmöntalteenotossa pyritään. Energiaa säästyy, kun lämpöä otetaan 

talteen kaikenlaisista ulkoilmaa kuumemmista lämpötiloista. Lämpimän viemäriveden 

osuus kotitaloudesta poistuvasta hukkaenergiasta on noin 15–20 %. 

Kuumavesi on tämän työn laskelmissa 55-celsiusasteista, ja kylmäveden lämpötilana 

käytetään 5 celsiusastetta. Lämmin käyttövesi saadaan sekoittamalla sopiva määrä 

kuuma- ja kylmävettä. Lämpimästä, esimerkiksi suihkun noin 37-celsiusasteisesta 

vedestä otetaan lämpöä talteen, ennen kuin se johdetaan viemäriin. 

Tyypillinen veden lämmöntalteenottolaite on lämmönvaihdin. Lämmönvaihtimessa 

kylmempi vesi lämpenee sen läheltä kulkevan kuumemman veden ansiosta. Suihkua 

varten on markkinoilla tarjolla lämmöntalteenottolaitteita. Jo pelkästään suihkun käytössä 

näiden laitteiden avulla saadaan useita kymmeniä euroja säästöä vuodessa henkilöä 

kohden, jos suihkuvettä kulutetaan keskimääräisesti. 

Lämmöntalteenottolaitteita voidaan sijoittaa esimerkiksi suihkun alle tai suihkukaapin 

alatilaan. Suihkukaapin alaosa on erinomainen paikka lämmöntalteenottolaitteelle 

muutamista syistä. Tällaiseen paikkaan asetettuna se ei vie ylimääräistä tilaa. Valmistajat 

voivat asentaa lämmöntalteenottolaitteen valmiiksi suihkukaappiin, jolloin kuluttaja 



 

 

säästää asennuskustannuksia. Suihkukaapin käyttö ylipäätään on suositeltavaa sen 

homeriskiä pienentävän vaikutuksen kautta. Uutta lämmöntalteenottolaitetta 

suunniteltaessa pitää ottaa huomioon Rakentamismääräyskokoelman määräykset 

kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoille. Niiden pyrkimys on varmistaa ensisijaisesti 

veden puhtaana pysyminen sekä vesilaitteiston kestävyys, jolla estetään vesivahingot. 

Työssä tarkastellaan hieman myös suuremmassa mittakaavassa veden 

lämmöntalteenottoon käytettyjä keinoja, jotta voidaan verrata, sopisivatko ne 

kotitalouksiin. Esimerkkinä suuremmasta kohteesta mainittakoon, että 

ilmalämpöpumpuissa tunnettua lämpöpumpun periaatetta hyödynnetään Helsingin 

Energian lämpöpumppulaitoksessa otettaessa lämpöä talteen jätevedestä. 

veden lämmöntalteenotto, energiansäästö, kestävä kehitys, kotitalousvesi 



 

 

ABSTRACT 

Household water heat recovery 

Sara Salminen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2015, 110 p. + 14 p. appendixes 

Supervisor: Juhani Niskanen 

 

The focus in this master's thesis is on heat recovery from household water. Nowadays, 

ventilation systems in buildings often include heat recovery, and it is possible that water 

heat recovery could be increasingly located in households of the future. There is 

significant potential for energy savings in warm water in buildings, and heat recovery is 

one such way of making these savings. Heat recovery is useful in situations where the 

inside temperature is higher than the outside temperature, and warm waste water forms 

15–20 % of household waste energy. 

In this thesis hot water signifies water of 55 °C and cold water is taken to mean water at 

5 °C. Warm water is produced by mixing together suitable amounts of hot and cold 

water. In cases of warm shower water (approximately 37 °C) the heat is recovered 

before the water is conducted into drains. 

A typical water heat recovery device is a heat exchanger. In this device colder water 

warms up due to the warmer water which runs nearby. Heat recovery devices for 

shower water are readily available on the market, and they can decrease the cost of 

shower water by up to fifty euros per person per year, if the amount of water used is 

about average.  

Heat recovery devices can be located under the shower or on the lower part of the 

shower cabin. The latter is an excellent choice for such a device due to the fact that it 

would take up relatively little room. Furthermore, it is often the case that manufacturers 

could have already installed it into the shower cabin, which means less cost for the 



 

 

consumer. Finally, the use of the shower cabin is recommended in all cases because it 

can decrease the risk of mold. When developing a new heat recovery device, orders of 

articles for household water and drain devices must be taken into account. The main 

aims are to ensure the drinkability of water by not making it any dirtier; and to keep the 

device strong, thereby preventing water damage to buildings. 

This thesis also addresses water heat recovery on a slightly broader scale in order to 

examine whether it might be suitable for household purposes. One such example of this 

larger scale is the heat pumps that are used in Helsingin Energia’s heat pump plant 

when heat is extracted from waste water. 

 

Keywords: water heat recovery, energy savings, sustainable development, household 

water 
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1 JOHDANTO 

Veden lämmöntalteenotto on valittu aiheeksi siksi, että energian säästöllä edistetään 

kestävää kehitystä. Työssä pyritään selvittämään, millaisia erityisesti kotitalouksiin 

suunnattuja veden lämmöntalteenottolaitteita on markkinoilla. Tarkoituksena on myös 

laskea, paljonko vuodessa voidaan saada säästöä veden lämmityskustannuksissa, kun 

tiedetään näiden laitteiden hyötysuhteet. Työtä tehdessä päämääränä on lisäksi ottaa 

huomioon veden lämmöntalteenottojärjestelmien mahdolliset terveys- sekä muut riskit ja 

selvittää näihin liittyvät määräykset. Vastauksia etsitään ideoimalla kirjallisuuslähteiden 

pohjalta tai kokoamalla monien kirjallisuuslähteiden asioita yhteen. 

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi suunnitellaan oma ehdotus mahdollisimman hyvästä 

lämmöntalteenottolaitteen rakenteesta. 

Työn aikana tavoitteena on etsiä ideoita lämmöntalteenottoesimerkeistä sekä 

asuinrakennuksissa että asuinrakennusten ulkopuolella. Pyrkimyksenä on näin saada 

käsitys rakennuksissa jo käytetyistä veden lämmöntalteenottomenetelmistä ja 

mahdollisesti niihin sopivista uusista lämmöntalteenottomenetelmistä. 

Lämmöntalteenotosta on tehty tutkimusta. Näihin tutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi 

diplomityöt Oulun yliopistossa adiabaattisen prosessin hyödyntämisestä poistoilman 

lämmöntalteenotossa sekä adiabaattisen prosessin hyödyntämisestä paperikoneen 

kuivatusosan lämmöntalteenotossa. Kuitenkaan veden lämmöntalteenotto ei ole niin 

yleistä kodeissa kuin ilman lämmöntalteenotto, ja siksi on tarvetta tämän diplomityön 

kaltaiseen tutkimukseen. Työn kautta tulee esille se, onko veden lämmöntalteenottoon 

olemassa yksi vai useampia keinoja. Veden lämmöntalteenotto voisi tulevaisuudessa olla 

iso osa rakennusten energiansäästömahdollisuuksista. Lisäksi pyritään tarkastelemaan, 

voidaanko kaasun lämmöntalteenotosta ottaa ideoita veden lämmöntalteenottoon. Työssä 

on tarpeen myös tutkia sitä, onko teollisuudessa käytetystä veden lämmöntalteenotosta 

hyötyä myös kotitalouksissa. 

Seuraavaksi on koottu tämän työn tavoitteet: 

1) Esitellä kotitalousveden lämmöntalteenottoon markkinoilla olevia laitteistoja, 
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2) Tarkastella, onko järkevää hyödyntää ilman tai muun kaasun lämmöntalteenoton 

periaatteita veden lämmöntalteenottoon, 

3) Tarkastella myös muualla kuin kotitalouksissa käytettyjä veden 

lämmöntalteenottokeinoja siltä varalta, että niitäkin voitaisiin soveltaa kotitalouksiin, 

4) Keskittyä terveydelle vaarattomiin ratkaisuihin kaikista veden 

lämmöntalteenottojärjestelmistä, 

5) Esittää arvioivia laskelmia veden lämmöntalteenotolla saavutetun hyödyn suuruudesta, 

6) Suunnitella lämmöntalteenoton ja kunnossapidon kannalta mahdollisimman hyvä 

lämmöntalteenottolaite. 

Näillä tavoitteilla edistetään seuraavia asioita: 

- Maapallon kestävää kehitystä, 

- Terveyttä. 
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2 LÄMMÖNTALTEENOTTO 

Kotitalouksista poistetaan lämmintä vettä, josta voitaisiin ottaa lämpöä talteen ennen 

sen päästöä viemäriin. Rakennuksen poistoilma voi toimia lämpöpumpun 

lämmönlähteenä (Senera). Jätevedestä voidaan ottaa lämpöä samalla lämpöpumpun 

periaatteella, mutta kotitalouksissa tämä ei ole tunnettu menetelmä (Helsingin Energia). 

Lämpöpumppujen lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi lämmönvaihtimia. 

2.1 Lämmöntalteenotto nykyään 

EU:n direktiivissä vuodelta 2010 vaaditaan rakennusten energiatehokkuuden 

parantamista. Siinä painotetaan muun ohella nollaenergiatalojen rakentamisen lisäämistä 

(kappale Passiivitalo). EU:n tavoitteisiin kuuluu 20 %:n energiansäästö vuoteen 2020 

mennessä. (Betoniteollisuus Ry 2010: 13.) 

Suomalainen hiilijalanjälki on yksi maailman pahimmista, keskimäärin 10 000 kiloa 

vuodessa. Siitä eniten tulee asumisesta (3000 kiloa). Ruuasta ja liikenteestä tulee 

molemmista noin 2000 kiloa. (Laitinen 2010: 13-14.) Energiankulutus Suomessa tulee 

kasvamaan muun muassa siitä syystä, että sähkölaitteiden määrä kasvaa, varuste- sekä 

laatutasoa kohotetaan ja rakennuskannan koko kasvaa vuosittain 0,5-1 % (Lappalainen 

2010: 197). Lämmitysenergian lisäksi energiankulutukseen kuuluvat veden 

lämmittämiseen tarvittava energia sekä käytetty sähköenergia. (Lappalainen 2010: 197). 

Rakennusten tuottama ympäristökuormitus muodostuu niiden lämmitys- ja 

sähköenergiasta sekä vedestä, jätevedestä ja jätteistä (Kaleva et al. 2011: 17). Energian 

säästyessä ollaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Energiaa säästyy aina, jos 

lämmöntalteenottoa tehdään ulkoilmaa lämpimämmästä kohteesta. Energiaa 

rakennuksissa voidaan säästää monin tavoin, kuten kuva 1 osoittaa. Kuvassa 2 nähdään 

energiankulutuksen ”virtoja” rakennukseen ja siitä ulos. 
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Kuva 1. Erilaisia energiansäästön ja lämmöntalteenoton mahdollisuuksia. (The Self 

Builder.) 

 

Kuva 2. Kerrostalon ja rivitalon lämpötase. (Motiva 2013, 2.) 

Lämmönhukkaa suositellaan vähennettäväksi ensisijaisesti rakenteellisin ratkaisuin 

(Betoniteollisuus Ry 2010). Tämän keinon lisäksi mukana on lämmöntalteenoton 

hyödyntäminen. Rakennuksesta voidaan pyrkiä selvittämään lämmönhukkaa laskemalla 

lämmönläpäisykerroin ja lämmöneristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto 2005: 14, 18). Massiivisilla rakenteilla eurooppalaisten 

tutkimusten mukaan saadaan säästöä lämmitysenergiassa 5-15 % enemmän 

(tutkimustulosten ääriväli 1-20 %) ja pohjoismaisten tutkimusten mukaan 3-14 % 

enemmän kuin kevytrakenteisissa rakennuksissa. (Betoniteollisuus Ry 2010: 7.) 

2.2 Hajautettu lämmöntalteenotto 

Hajautetulla lämmöntalteenotolla tarkoitetaan nimenomaan pienten kohteiden, kuten 

kotitalouksien yksittäisiä lämmöntalteenottopisteitä. Lämmöntalteenotolla saavutetaan 

kiistatta suurta hyötyä ja säästöjä, jotka näkyvät muun muassa ilman lämmöntalteenotolla 
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saaduissa tuloksissa. Poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan säästää ostoenergian 

kustannuksissa 30-40 % , mikä antaa uskoa hyötyihin kotitalouksien veden 

lämmöntalteenotossa (Senera). Erään lähteen mukaan nykyaikaiset rakennukset 

menettävät lämmöstään 25 % hallitsemattoman ilmanvaihdon ja ilmavuotojen takia. 

Lämmöntalteenoton ansiosta jopa 92 % ilman lämmöstä voidaan saada talteen. (The Self 

Builder.) Myös veden lämmöntalteenoton käyttämättömyys aiheuttaa suurta 

energiahukkaa. Vuoden 2010 alusta lähtien on pitänyt ilman lämmöntalteenottimilla olla 

vähintään 45 %:n vuosihyötysuhde (Lappalainen 2010: 197). Pientalossa ilmanvaihdon 

osuus lämmitysenergiasta voi olla 30-50 %, ja veden lämmitykseen tarvitaan energiaa 

esimerkiksi rivitaloissa 15-20 % lämpötaseesta. (Laurila et al. 2013: 80, Motiva 2013, 2.) 

Kun pyritään parempaan lämmöntalteenottoon veden ja muun lämmöntalteenoton osalta, 

se ei saa johtaa siihen, että kotitaloudet ovat liian herkkiä sähkökatkoille. Ainakin 

kriisitilanteissa sähkölaitteita sisältämättömät luonnonmukaisemmat ratkaisut ovat 

toimivia, koska sähkökatko ei merkitsisi suurta poikkeamatilannetta, jossa kaikki pitäisi 

ajatella uusiksi esimerkiksi ilman laadun takia (Laurila et al. 2013: 20). Lisäksi sähkö- ja 

muiden lämmöntalteenottolaitteiden valmistaminen on vaatinut enemmän resursseja kuin 

luonnonmukaisten talojen materiaalien valmistus, mutta käytettäessä oikealla tavalla 

lämmöntalteenottolaitteita päästään huomattavan suuriin energiansäästöihin 

(Westermarck 1998). 

2.3 Keskitetty lämmöntalteenotto 

Keskitetyllä lämmöntalteenotolla tarkoitetaan lämmöntalteenottoa, jossa kerätään 

useiden kohteiden lämpöä. Tämä merkitsee siis muuta kuin kotitalouksissa tehtävää 

lämmöntalteenottoa. Kotitalousveden lämmöntalteenotossa olennaista on se, että lämpöä 

ei tarvitse siirtää kaukaisiin kohteisiin, joihin lämpöä kuljetettaessa lämmönhukkaa 

tapahtuisi välimatkalla. Lämpöä esimerkiksi jäähalleista tai tehtaista riittää siirrettäväksi 

asti, jolloin johtaminen voidaan tehdä esimerkiksi kasvihuoneisiin, biopolttoaineissa 

käytettävän levän kasvatukseen tai liikuntahalleihin (Alez 2012: 100, Lappalainen 2010: 

125). Lämpöä tulee otetuksi talteen, jos ylimääräistä lämpöä johdetaan sitä tarvitseviin 

pisteisiin (Sipilä et al. 2009). Eri kylmäprosesseissa saatavaa lämpöä voitaisiin laskea 

kaukolämpöverkkoon. (Rentola 2014.) Myös lämmönsiirrolla edistetään 
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lämmöntalteenottoa, mutta kotitalousmittakaavassa ei jää ylimääräistä lämpöä, sillä 

kaikki lämpö voidaan käyttää paikan päällä. 

2.4 Passiivitalo 

Passiivitalon ekologisuus sisältää myös veden lämmöntalteenottoon liittyviä asioita. Syyt 

tähän ovat eristyksen hyvä laatu sekä se, että passiivitalon määritelmässä sanotaan tietty 

raja, jota veden lämmitys, sähkö, lämmitys ja muu energiankulutus eivät yhteenlaskettuna 

saa ylittää. (Laurila et al. 2013: 18-19; Lappalainen 2010: 119, Eco Friendly Houses 2014, 

Alez 2012: 175, Cherrymortgages 2013). Passiivitalossa hyödynnetään paljon myös 

sähkökäyttöisistä laitteista syntyvää tahatonta lämpöä (Betoniteollisuus Ry 2010: 40). Jos 

lämmöntalteenottolaite kuluttaa sähköä, sen ylimääräinen lämpö tulee hyödynnettyä 

paremmin passiivitalossa eristyksen laadun ansiosta. Passiivitalon vaatimukset ovat: 

- Vuosittaisen lämmitystarpeen on oltava korkeintaan 15 kWh/m2 ja jäähdytysenergian 

korkeintaan 15 kWh/m2 vuodessa tai sen huippulämmön tulee olla korkeintaan 10 W/m2, 

- Kokonaisenergiankulutus tärkeimpiin toimintoihin, kuten sähköön, lämmitykseen ja 

lämpimään veteen, on vuosittain korkeintaan 120 kWh/m2, 

- Rakennus ei saa vuotaa enempää ilmaa kuin 60 % talon tilavuudesta tunnissa 50 Pascalin 

paineella. (Alez 2012: 175.) 

Nolla- ja plusenergiatalot ovat periaatteeltaan samaa kuin passiivitalo, mutta menevät 

enemmän äärimmäisyyksiin. Passiivitalossa lämmittämiseen kylminä aikoina ja 

jäähdyttämiseen lämpiminä aikoina käytetään mahdollisimman vähän energiaa. 

MINERGIE-P –standardi on samankaltainen, mutta ulottuu asuinrakennusten lisäksi 

joihinkin virastorakennuksiin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Uusien rakennusten 

lisäksi sitä joskus aletaan käyttää myös vanhemmissa rakennuksissa. (Alez 2012: 172.) 

Passiivitalo on etukäteen jopa 14 % kalliimpi kuin muut rakennukset. Erityisesti 60 

leveysasteen yläpuolella kustannukset kasvavat merkittävästi. Sen lisäksi, että uusia 

tekniikoita kehitettiin alusta alkaen passiivitaloon, siinä hyödynnetään myös aiemmin 
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keksittyjä tekniikoita. Näitä ovat erinomainen eristys ja passiivinen aurinkolämmön 

hyödyntäminen rakennuksen sijainnin ja ikkunoiden valinnan kautta. (Alez 2012: 174-

175.) 

Betonirakenteet varastoivat hyvin lämpöä. Ilman esilämmityksessä käytetään toisinaan 

kierrättämistä ontelolaattojen kautta. (Betoniteollisuus Ry 2010: 31, Termodeck).  

Samanlaista keinoa voidaan harkita käytettäväksi myös tuloveteen. Tällöin tulee ottaa 

huomioon, että kylmäveden lämpötila ei saisi nousta yli 20 celsiusasteeseen bakteerien 

kasvun välttämiseksi (Finlex Ympäristöministeriö 2007). 

2.5 Ilman ja muun kaasun lämmöntalteenoton periaatteet 

Ilman ja muun kaasun lämmöntalteenottolaitteissa tarvitaan joitakin esimerkkejä lukuun 

ottamatta sähköä (Ripatti 2005). Tämä tekee ne todennäköisesti kotitalousveden 

lämmöntalteenottoon sopimattomiksi, sillä sähköä kuluttamattomissa veden 

lämmöntalteenottolaitteissa on melko hyvä hyötysuhde (jopa 60 %) eikä niiden käytössä 

kulu rahaa (ReTherm 2008). Fluidia voidaan pyörittää lämmönsiirron tehostamiseksi, 

mutta veden tapauksessa tästä johtuva sähkönkulutus aiheuttaisi todennäköisesti 

kokonaishyödyn jäämisen matalalle tasolle. Toinen este ilman ja kaasun 

lämmöntalteenottolaitteiden hyödyntämisessä on se, että monissa niistä fluidit 

sekoitetaan. Kotitalouden tulovesi ei saa likaantua jätevedestä. Kuvissa 3 ja 4 nähdään 

joitakin ilman ja muiden kaasujen lämmöntalteenottoon käytettyjä laitteita. 

 

Kuva 3. Ilman ja muiden kaasujen lämmöntalteenottolaitteita. (A: FläktWoods, B: 

Hunter 2013.) 
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Kuva 4. Ilman ja muiden kaasujen lämmöntalteenottolaitteita. (A: Hydrocell 2014, B: 

Korkala et al. 2012: 91, Korkala et al. 2002, C: Miller 2008.) 

Ilman lämmöntalteenottoon kuuluu systeemejä, jotka käyttävät yleisimmin 

lämmönsiirtimiä eli lämmönvaihtimia. Taloon tulevaa ilmastoinnin tuloilmaa voidaan 

lämmittää esimerkiksi asettamalla poisto- ja tuloilma toistensa läheisyyteen, jolloin 

poistoilmasta siirtyy lämpöä tuloilmaan. Lämmönvaihtimista, jotka toteuttavat tätä, on 

monia versioita. (Lokkinen 2009, Seppä 2011.) Poistoilman lämmöntalteenotossa 

levylämmönsiirtimillä ilman jäätymistä on 70 %:n hyötysuhde. (Lappalainen 2010: 197.) 

Regeneratiivisessa eli pyörivässä lämmöntalteenottolaitteistossa hyötysuhde 

lämmöntalteenotossa voi olla jopa 80-90 %. (Suomäki et al. 2013: 89.) Regeneratiivisessa 
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lämmönvaihtimessa pyörittämiseen tarkoitettu sähkömoottori kuluttaa lisää energiaa 

verrattuna levylämmönvaihtimeen, mutta yhteensä hyötysuhde pyörivällä 

lämmönvaihtimella on parempi, koska lämpöä saadaan paljon enemmän tuloilmaan kuin 

levylämmönvaihtimella (Isosaari 2012: 41). 

2.6 Veden lämmöntalteenottoon sopivat laitteet 

2.6.1 Lämmönvaihdin 

Lämmönvaihtimessa kylmä ja kuumempi fluidi kulkevat toistensa vierestä, jolloin 

lämpöä siirtyy kuumemmasta kylmempään fluidiin (Peyman 2013). Lämmönvaihdin on 

tyypillinen veden lämmöntalteenottolaite, vaikkakin sitä käytetään erilaisiin aineisiin 

kaikissa olomuodoissaan (Thevenard 2008). Kuvassa 5 nähdään eräs lämmönvaihdin. 

Lämmönsiirto tehostuu, jos fluidit laitetaan kulkemaan vastakkaisiin suuntiin. Ideaalisen 

hyvin eristetyssä lämmönvaihtimessa lämmön menetys kuumemmasta fluidista olisi 

samansuuruinen kuin kylmemmän fluidin lämmönnousu. Kaavana asia voidaan ilmaista 

seuraavalla tavalla:  

   �̇�𝑓,𝑘𝑐𝑝(𝑇𝑓,𝑘𝐿 − 𝑇𝑓,𝑘𝐴) =  −�̇�𝑓,𝑘𝑦𝑐𝑝(𝑇𝑓,𝑘𝑦𝐿 − 𝑇𝑓,𝑘𝑦𝐴),        (1) 

missä  �̇�𝑓,𝑘 = kuumemman fluidin massavirta [kg/s], 

   𝑐𝑝 = fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg°C], 

   𝑇𝑓,𝑘𝐿= kuumemman fluidin loppulämpötila [°C], 

   𝑇𝑓,𝑘𝐴= kuumemman fluidin alkulämpötila [°C], 

   �̇�𝑓,𝑘𝑦 = kylmemmän fluidin massavirta [kg/s], 

   𝑇𝑓,𝑘𝑦𝐿= kylmemmän fluidin loppulämpötila [°C], 

𝑇𝑓,𝑘𝑦𝐴= kylmemmän fluidin alkulämpötila [°C]. (Peyman 

2013, Tammertekniikka 2008.) 
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Kuva 5. Kaksoisputkilämmönvaihdin (Peyman 2013.) 

Vastavirtaperiaatteen mukaisesti johdettu virtaus tuo paremman lämmönsiirron (Union 

College). Seuraavan kuvan 6 mukainen ratkaisu toteuttaa vastavirtaperiaatetta. 

Kotitalousvesi sisältää likapartikkeleita, ja kuluttaja joutuisi puhdistamaan pieniä putkia 

viemäriveden kuljettamiseen sisältävän rakenteen tarpeettoman usein. Myös kuvissa 7 ja 

8 nähdään lämmöntalteenottolaitteita. 

 

Kuva 6. Vastavirtaperiaate spiraalilämmönvaihtimessa. (DouglesChan 2015.) 

http://scopewe.com/wp-content/uploads/2013/07/double-pipe-hex.jpg
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Kuva 7. Eräiden lämmönvaihtimen rakennetta. (A: Helkem, B: Prosessitekniikka, C: 

DouglesChan 2015.) 
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Kuva 8. Levylämmönvaihdin. (DouglesChan 2015.) 

2.6.2 Lämpöpumppu 

Lämpöpumppu perustuu tiivistymisen vapauttamaan energiaan, toisin kuin 

lämmönvaihdin (Peyman 2013). Lämpöpumpuilla voidaan myös ottaa lämpöä talteen 

(Building & Engineering Services Association 2014). Tiivistyminen luovuttaa lämpöä ja 

höyrystyminen sitoo lämpöä. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun ollessa 

lämmitystoiminnossa sen ulkoyksikön puolella kylmäaine höyrystyy putkistossa ja ottaa 

lämpöä ulkona olevasta ilmasta. Sisäyksikössä kylmäaine tiivistyy putkistossaan ja 

luovuttaa tällöin lämpöä ympäröivään sisäilmaan. (Building & Engineering Services 

Association 2014.) Lämpöä sisältyy kylmäänkin lämpötilaan, kun ei olla lähellä 

absoluuttista nollapistettä. 

Lämpöpumppu ei sovellu hyvin pienten vesimäärien lämmöntalteenottoon, sillä se 

kuluttaa sähköenergiaa ja sähköä käyttämätön laite on siinä määrin hyvä 

hyötysuhteeltaan, että kokonaishyöty on sähköttömällä laitteella parempi vähäisten 

jätevesien ollessa kyseessä. Jos kotitaloudessa kuitenkin on jo esimerkiksi ilma-

vesilämpöpumppu, voidaan pohtia, pystyttäisiinkö sen käyttöä yhdistämään jäteveden 

lämmöntalteenottoon. Lisätietoa ilma-vesilämpöpumpusta löytyy liitteestä 3. 
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Kuvassa 9 nähdään lämpöpumpun periaate. Tätä periaatetta hyödyntävät myös 

lämpöputket ottaessaan lämpöä esimerkiksi kaasusta tai vedestä. Lämpöpumpun periaate 

muistuttaa kappaleen 5.2 lämpöakkujen periaatetta siinä, että molemmat hyödyntävät 

faasimuutosenergiaa. Tiivistyminen ja haihtuminen nähdään fysikaalisesti sekä kuvin 

esitettynä kuvassa 10. 

 

Kuva 9. Lämpöpumpun kylmäaineen kierto (Mark group). 
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Kuva 10. Faasimuutoksia. Tiivistyminen on alhaalla vasemmalla ja oikealla ylhäällä on 

faasimuutosten periaate. Kiehumisessa ja haihtumisessa sitoutuu lämpöä, ja 

ne molemmat ovat höyrystymistä. Sulamista ja jäätymistä lämpöpumpun 

toiminta ei tarvitse. (Lavonen et al., FlippedScience 2012, Baechler 2012, 

Advanced Damp Proofing, Beetham 2013, Mr Kent’s Chemistry Page, 

Wagoner Tribune 2014, Motiva 2012.) 

Vasemmalla ylhäällä olevassa valokuvassa tapahtuu kiehumishöyrystymistä. 

Oikeanpuolisessa alhaalla olevassa kuvassa on käynnissä haihtumishöyrystymistä. 

Oikealla alhaalla olevassa valokuvassa näkyvä sumu ei ole kuitenkaan höyryä vaan 

tiivistynyttä vettä. Haihtumista höyryksi tapahtuu, mutta sitä ei nähdä kuvista. Vesihöyry 

on näkymätöntä. Kiehuminen ja haihtuminen ovat keskenään muuten sama asia, mutta 

kiehumisessa höyrystymistä tapahtuu myös nesteen sisällä eikä pelkästään pinnalla. Sekä 

kiehuminen että haihtuminen sitovat lämpöä. Lämpimään ilmaan mahtuu enemmän 

höyryä kuin kylmään ilmaan. (Lavonen et al., FlippedScience 2012, Baechler 2012, 

Advanced Damp Proofing, Beetham 2013, Wagoner Tribune 2014.) 
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2.6.3 Lämpöputki 

Lämpöputken lämpimämmässä päässä tapahtuu työaineen höyrystyminen, jossa aiheutuu 

työaineeseen lämmön sitoutumista ympäristöstä. Sitten työaine siirtyy kylmempään 

lämpöputken päähän ja tiivistyy takaisin nestemäiseksi luovuttaen ympäristöönsä 

energiaa. (GreenTerraFirma 2013.) 

Lämpöputki sopii lämmöntalteenottoon monenlaisista lämpötiloista (Alez 2012). 

Lämpöputki ei tarvitse sähköä (Le Berre et al. 2002, Maydanik et al. 2005, SpiraxSarco, 

Young-Sik et al. 2013). Lämpöputki on tehokas lämmönsiirtäjä myös suurilla matkoilla, 

ja sillä on hyvä joustavuus, suunnan muuttumisen sekä kiihtyvyyden sietokyky, pieni 

paino ja yksinkertainen rakenne (Faghri 1995, Pastukhov et al. 2003, Pauken et al. 2003). 

Lämpöputkilla voidaan siirtää lämpöä sata kertaa enemmän kuin kuparilla, jonka 

lämmönjohtavuus on erinomainen. (Alez: 99, Kupari.) Lämpöputkia on uusiutuvan 

energian käytössä putkikeräiminä (evacuated tube collector), joiden periaate on esitetty 

kuvassa 11. (Alez: 99.) Kuvassa 12 nähdään lämpöputkikeräimen käyttö ja rakennetta. 

 

Kuva 11. Lämpöputkikeräin. (GreenTerraFirma 2013.) 
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Kuva 12. Lämpöputkikeräin. (GreenTerraFirma 2013, Alternative-Heating-Info.com.) 

2.6.4 Eksoottiset menetelmät 

Lämpösähkögeneraattori (Thermoelectric) aiheuttaa kahden levyn välillä olevan 

lämpötilaeron ansiosta suoraan pienen tasavirran (Seebeck, Peltier, Thomson ilmiö), mitä 

voidaan käyttää tuotettaessa käyttösähköä. (Alez 2012: 100.) Koska ainoa peruste on 

lämpötilojen ero, tätä voidaan hyödyntää myös veden lämmöntalteenotossa. (Scansen 

2011.) 

Yläosa ja pohja ovat TE-generaattorissa usein alumiinioksidikeraamia, jotta saadaan hyvä 

sähköinen eristys ja lämmönjohtavuus. Puolijohdepelletit on liitetty yhteen sähkön 

kannalta sarjaan kytkennän ja termisen rinnakkain kytkennän luomiseksi. 

Lämpösähköistä energiaa hyödyntävä generaattori pystyy hyödyntämään pientäkin 

lämpötilaeroa. Laitteisto ei kestä erittäin korkeita lämpötiloja. (Scansen 2011, Sirén 1995: 

82-83, 102-104.) 

Hukkalämmön talteenottolaitteisiin voi sisältyä esimerkiksi ORC-prosessi (Organic 

Rankine Cycle), jossa työaineena on aina orgaaninen fluidi. (Alez 2012: 100, Domingues 

et al. 2013.) ORC-syklillä on yhteensä korkea energiatehokkuus, sillä 98 % tulevasta 

lämmönsiirtofluidin lämpöenergiasta muuntuu sähköksi sekä lämmöksi ja vain 2 % on 

termistä vuotoa, joka johtuu esimerkiksi säteilystä ja häviöistä generaattorissa (Turboden 

2014, Turboden 2014, 2). ORC-prosessi sopii kuitenkin parhaiten korkeampiin 
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lämpötiloihin, kuin mitä kotitalousvesi on (Transpacific Energy, Inc. 2014, Larjola et al. 

1991.) 

Tyypillisesti lämmöntalteenottolaitteita on kehitetty kohteisiin, joissa esiintyy erittäin 

kuumia lämpötiloja. Esimerkkejä kuumissa lämpötiloissa tehdystä lämmöntalteenotosta 

ovat HRSG-generaattori, regeneraattori, rekuperaattori, ekonomaiseri, regeneraattori ja 

dieselgeneraattorin lämmöntalteenotto (Raghupatruni et al.: 12, 17, BIOS, Victory 

Energy 2014, CMI, GEA Process Engineering, MassEngineers, Alez 2012, Ganapathy 

1996). Osa korkeista lämpötiloista tarkoitettavaan lämmön talteenottoon tehdyistä 

laitteista on sopimattomia viileämpiin lämpötiloihin. Hukkalämmön talteenottolaite 

(WHRU, Waste Heat Recovery Unit) tarkoittaa lämmönvaihdinta, joka ottaa lämpöä 

talteen suurienergisistä virroista, kuten dieselgeneraattorin savukaasuista, 

jäähdytystornin höyrystä ja teräksen jäähdytyksessä käytetystä vedestä. (Alez 2012: 99-

100, Diesel Service & Supply 2013.) Lämpöpumput ja lämpöputket ovat esimerkkejä 

sekä kuumiin että viileisiin lämpötiloihin sopivista laitteista (Alez 2012: 99). 

Lämpöpumpuilla voidaan ottaa lämpöä talteen sekä suurienergisistä että viileistä 

virroista. Sellaisen orgaanisen fluidin käyttäminen, joka kiehuu matalissa lämpötiloissa, 

tarkoittaa, että energia voitaisiin tuottaa uudestaan jätevirroista. (Alez 2012: 99.) 

 



31 

 

3 LÄMMÖNTALTEENOTTO VEDESTÄ 

Tässä osassa esitellään yleisimpiä veden lämmöntalteenottomenetelmien esimerkkejä. 

Harvinaisemmista laitteista, kuten lämpöputkesta, TEG-generaattorista ja ORC-

prosessista on tietoa kappaleessa 2.6. Jäteveden lämmöntalteenottoon ovat ainakin 

seuraavat kolme mahdollisuutta: 

1) Kuluttaja tai teollisuuslaitos ottaa lämmön välittömästi talteen. Ongelmaksi 

voi tulla epäjatkuva jätevesivirta. Tällöin voidaan asentaa keräyssäiliö, mutta sitten 

ilmenee kuluttajalle ongelmia lietteen ja kerrostumien kerääntymisenä. (Tikka et al. 1982: 

VII.) Keräyssäiliöiden sijaan lämmintä vettä voidaan johtaa vesivaraajaan tai 

lämpöakkuun, jos vesivirta on epäjatkuva. Kappale 4 keskittyy tähän kuluttajan 

lämmöntalteenottoon. 

2) Lämpö voidaan ottaa talteen viemäriverkon puhdistamattomasta 

jätevedestä, joka kerätään säiliöihin. Näin päästään muihin vaihtoehtoihin verrattuna 

suurempiin tehoihin, kun jäteveden lämpötila nousee 30 celsiusasteeseen. Lämpöpumput 

saavat lämpöä talteen tässä tilanteessa korkealla tehokertoimella. Tehokerroin tarkoittaa 

koneesta kuumalle puolelle kulkevan lämpövirran suhdetta koneen tarvitsemaan tehoon 

(Lappeenranta University of Technology). 

3) Jätevedenpuhdistamolla voidaan ottaa lämpöä talteen. Jos lämpö johdetaan 

kuluttajille, seuraa lisäkustannuksia. Täten pyritään hyödyntämään jätelämpö prosessissa, 

laitoksen lämmityksessä ja muissa tarpeissa, kuten ilmastoinnissa. (Tikka et al. 1982: 

VII.) Helsingin Energian lämpöpumppulaitoksessa otetaan lämpöä talteen jätevedestä 

Katri Valan puiston maan alla. Katri Valan puisto on maailman suurin kaukolämpöä ja -

jäähdytystä samassa prosessissa tuottava lämpöpumppulaitos. (Tekniikka & Talous 

2012.) 
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3.1 Lämmöntalteenotto jätevedestä lämpöpumppulaitoksessa 

Kesäisin Helsingin Energia tuottaa kaukojäähdytystä, ja taloissa kiertänyt 

kaukojäähdytysvesi käytetään kaukolämmön valmistamiseen (Helsingin Energia). 

Lämpöpumput aikaansaavat kesällä sekä kaukojäähdytystä että –lämpöä (HSY 2011). 

Vuodesta 2006 lähtien Helsingin Energia on käyttänyt viemäriveden lämpöä hyväkseen. 

Puhdistettu jätevesi menee mereen, mutta sitä ennen Katri Valan 

lämpöpumppulaitoksessa siitä saadaan lämpöä talteen. Merestä saadaan tarvittava kylmä 

jäähdytysenergia kesäisin lämmönsiirtimien avulla. Puiston alle louhitussa laitoksessa 

risteävät jäteveden purkutunneli ja kaukolämpötunneli. Kaukolämpötunnelin avulla 

siirretään tuotettu lämpö- ja jäähdytysenergia asiakkaille. Jäteveden ja meren lämpöä 

käytetään hyväksi eikä päästetä juuri ollenkaan hukkaan, ja voimala onkin ympäristöä 

ajatellen hyvä ratkaisu. Sen hiilidioksidipäästöt ovat noin viidennes siitä, mitä 

voimalaitos tai lämpökeskus aiheuttaa tuottaessaan vastaavan energiamäärän. Katri Valan 

lämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä, joiden määrä kattaisi 

Forssan kokoisen kaupungin lämmöntarpeen. (HSY 2011.) Kaikki viisi lämpöpumppua 

ovat keskenään yhtä tehokkaita. (Kenttäväylä 2009.) 

800 000 kaupunkilaisen jätevedet eli yhteensä 260 000 kuutiota jätevettä päivässä 

käytetään Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa hyväksi. Normaalisti puiston alla 

lämpöpumppujen sijaintipaikassa ei työskentele kukaan, vaan laitoksen ohjaus tapahtuu 

Sähkötalon kaukolämpövalvomosta päin. (Kenttäväylä 2009.) Laitoksen kannattavuuden 

varmisti kaukojäähdytyksen kysyntä. Vesi saapuu 10…20 -celsiusasteisena ja lähtee 

kaukolämpöön lämpöpumpun jälkeen 88-celsiusasteisena. (Kenttäväylä 2009.) 1980-

luvun jätevesilämpöpumppulaitoksesta on eräs kuva liitteessä 2, ja sieltä nähdään 

muitakin 1980-luvulle mennessä tehtyjä lämmöntalteenottoratkaisuja. Kuvassa 13 

nähdään Helsingin lämpöpumppulaitosta. 
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Kuva 13. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen rakennetta. (Kenttäväylä 2009.) 

3.2 Lämmöntalteenotto jätevedenpuhdistamolla 

Lämmöntalteenottoa puhdistamojen jätevedestä Suomessa on suunniteltu 1970-luvulta 

lähtien. Ensimmäinen suuri hanke alkoi 1980 Savonlinnassa. Silloin tehtiin aloite lämmön 

talteenotosta lämpöpumpuilla ja ilmastusaltaisiin asennetuilla lämmönkeruuputkistoilla. 

(Tikka et al. 1982: I.) Ilmastusaltaat ovat mekaanisen puhdistuksen jälkeen oleva 

biologinen puhdistus, joka perustuu mikro-organismien kykyyn hajottaa epäpuhtauksia 

(Jyväskylän seudun puhdistamo Oy 2009). Huolenaiheena pidettiin 

lämmönkeruuputkiston likaantumista, joka aiheuttaisi lämmöntuoton vähentymisen 

lisäksi puhdistuskuluja. Tarkoitus oli selvittää lämmöntalteenoton tekniset edellytykset ja 

vaikutukset puhdistamon muuhun toimintaan. Noin yhdeksässä kuukaudessa saatiin 

käyttökuntoon koelaitteisto, joka muodosti puolet lopullisesta 

lämmöntalteenottolaitteistosta. (Tikka et al. 1982: I). Tutkimuksissa selvisi, että 

lämmönkeruuputkistot pysyivät koko talven puhtaina ilman mitään saostumia ja 

kerrostumia putkien päällä. (Tikka et al. 1982: VI.) Esimerkiksi lattialämmitys kuuluu 

matalalämpöjärjestelmiin, jotka puolestaan sopivat hyvin jätevedenpuhdistamon 

lämmöntalteenotosta saatavaan lämpöön (Ebeco).  Toisinaan tarvittiin 

lisälämmönlähdettä täyttämään kyseisen jätevedenpuhdistamon lämmöntarve. 

Öljylämmityksen käyttäminen ei ole kestävän kehityksen mukaista, ja muutenkin 
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kokeilujaksossa todettiin, että kevytöljylämpökattilan hyötysuhde huononee 

osakuormituksessa ja jaksoittaisessa käytössä. (Tikka et al. 1982: 30.) Pintojen 

pitämiseen puhtaana tarvitaan suuria nopeuksia, jolloin edelleen vaaditaan säännöllistä 

huuhtelua ja pesua. Hyvä lämmönvaihdinratkaisu oli pystyyn sijoitettu 

putkilämmönvaihdin, jossa jätevesi oli putkien sisällä ja putket riittävän suuria harjausta 

varten. (Tikka et al. 1982: 31-32.) Jätevedenpuhdistamoissa saatetaan tehdä 

lämmöntalteenottoa myös puhdistetusta vedestä (Tikka et al. 1982: VII). Voi olla 

kuitenkin energiatehokkainta suorittaa lämmöntalteenotto mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jolloin lämpöä ei ole kerennyt siirtyä monissa kohdin ympäristöön. 

Ruotsissa jätevedenpuhdistamossa oli ollut lämmöntalteenottolaitteisto 1979 lähtien ja 

rakenteilla oli yli 10 muuta hanketta 1980-luvun alussa. Siellä lämmöntalteenotto tapahtui 

yleensä puhdistetusta jätevedestä, jota pumpattiin lämmönvaihtimeen, mutta joissain 

projekteissa myös puhdistamattomasta jätevedestä otettiin lämpöä talteen. (Tikka et al. 

1982: V-VII.) Kun minimi- ja maksimivirtaamat eivät poikkea paljon keskivirtaamasta, 

sopii jätevedenpuhdistamo paremmin lämmöntalteenottoon (Tikka et al. 1982: 11). 

Lähteen tutkimuksissa todettiin, että jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenotto on 

kannattavaa, mikäli lämpö voidaan käyttää riittävän suurien tilojen puhdistamossa, 

muualla lähiseudulla tai mikäli lämpö voidaan myydä matalalämpöjärjestelmään. 

Jätevettä voidaan pumpata höyrystimen läpi toiminnan tehostamiseksi. (Tikka et al. 1982: 

31.) Suurissa jätevedenpuhdistamoissa lämpöpumppujen kompressorien 

energianlähteenä voisi käyttää kaasumoottoreita sähkömoottorien sijaan, jos lietekaasua 

on tarjolla. Tämä lisäisi tehokkuutta huomattavasti. (Tikka et al. 1982: 32.) Lisätietoa 

1980-luvun alkuun mennessä tehdystä jäteveden lämmöntalteenotosta löytyy liitteestä 2. 

3.3 Eräs uimahalleissa käytetty veden lämmöntalteenottolaite 

Lämmöntalteenottoa on useissa kymmenissä uimahalleissa tai pesuloissa Suomessa. 

Lämmönsiirrintä käytettäessä uimahallissa vedet lämmittävää laitetta ei tarvitse käyttää 

yhtä paljon, kuin silloin, jos lämpöä ei oteta talteen poistovesistä. Vedet lämmittävä laite 

kuluttaa sähköenergiaa, ja mitä vähemmän energiaa lämmönsiirrin siihen verrattuna 

kuluttaa, sitä järkevämpää on lämmönsiirtimen käyttö. Termihaukan lämmönsiirtimessä 
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sähköenergiaa tarvitaan puhdistusharjojen pyörittämiseen, puhtaan veden johtamiseen 

lämmönsiirtimen kautta ja likaisen veden kierrättämiseen. Puhdistusharjoja pyyhitään 

harjakoneikolla, mihin tarvitaan sähköenergiaa. Puhdistus takaa paremman hyötysuhteen 

lämmönsiirrossa. Lähteen mukaan samaa laitetta voidaan hyödyntää yli 20 vuotta. 

(Termihaukka, 1.) 

Kyseinen lämmönsiirrin muodostuu sylinterisäiliöstä, jossa on sisäkkäin 2-9 lämpölevyä. 

Lämpölevyjen sisällä virtauskanavien kautta virtaa puhdas vesi ja ulkopuolella lämmin 

poistovesi. Kuvassa 14 nähdään lämmönsiirtimen lämpölevyt, jotka on valmistettu 

pistehitsaamalla. Parhaan lämmönsiirtotehon saavuttamiseksi virtauksen turbulenttisuus 

varmistetaan optimoimalla virtauskanavien koko parhaaksi käyttökohteen mukaan. 

Virtauskanavat voivat olla esimerkiksi 2-7 millimetriä korkeita, ja ne on valmistettu 

pullistamalla lämpölevyjä erilleen korkean paineen avulla. (Termihaukka, 1.) 

  

Kuva 14. Eräs lämmöntalteenottolaite, jota käytetään uimavesien ja pesuloiden veden 

lämmöntalteenottoon. Alhaalla vasemmalla nähdään virtauskanavat, jotka 

ovat lämpölevyn sisällä ja josta kylmä, puhdas vesi johdetaan. Lämmin 

jätevesi johdetaan lämpölevyjen ulkopuolelta. (Termihaukka, 1). 
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Lämpölevyjen muodostamat puoliympyrät kytketään kuvan 15 mukaisesti sarjaan siten, 

että lämmönsiirtoon syntyy vastavirtaperiaate ulkopuolella virtaavan jäteveden kautta. 

Erittäin suurilla virtaamilla voidaan osa tai kaikki levyistä kytkeä rinnan painehäviöiden 

välttämiseksi. (Termihaukka, 1.) 

  

Kuva 15. Lämpölevyjen kytkentä jäteveden lämmöntalteenottolaitteessa. Kuvassa S 

tarkoittaa sarjankytkentää ja R rinnankytkentää. Puhdas, kylmä vesi johdetaan 

lämpölevyjen sisältä sekä likainen, lämmin vesi johdetaan lämpölevyjen 

ulkopuolelta. (Termihaukka, 1.) 

3.4 Erään sairaalan veden lämmöntalteenotto 

Sairaala eroaa kotitalouksista erityisesti siinä, että siellä käytetään paljon vettä. Eräässä 

opinnäytetyössä tutkittiin kolmea vaihtoehtoa Espoon sairaalan ja terveysaseman veden 

lämmitykseen: 

1) käyttöveden lämmitys kaukolämmöllä,  

2) käyttöveden esilämmitys käyttäen jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmää, jolloin 

loput käyttöveden lämmityksestä katetaan kaukolämmöllä, 

3) käyttöveden esilämmitys lämmöntalteenottojärjestelmällä sekä lämpöpumpulla, 

jolloin loput käyttöveden lämmityksestä saadaan kaukolämmön avulla. 

Kyseisen opinnäytetyön laskelmissa päädyttiin tulokseen, että jälkimmäinen vaihtoehto 

on paras tutkimuksen esimerkkikohteelle. (Grönholm 2011.) Tästä voidaan päätellä 

erityisesti se, että veden lämmöntalteenotto oli kannattavaa kyseisessä sairaalassa. 
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3.5 Julkisten rakennusten veden lämmöntalteenoton soveltuvuus 

kotitalouksiin 

Jos aiemmin kappaleessa 3.3 esitelty lämmönvaihdin olisi käytössä kotitalouksissa, 

käynnistäisi ihminen tai automatiikka mahdollisesti laitteen puhdistusharjat vain suihkun 

tai muun pesuveden käytön ajaksi. Puhtaalle ja likaiselle vedelle pitäisi rakentaa 

putkistojen jatkeita, jotta puhdas vesi menisi läheltä likaista vettä. Uimahalleissa ja 

pesuloissa eräät lämmönsiirtimien sijoituspaikat nähdään kuvasta 16. Alhaisemmilla 

lämpötiloilla tällaiset lämmönsiirtimet voidaan yhdistää lämpöpumppujen käyttöön 

kannattavuuden tavoittelemiseksi (Termihaukka, 1). Niiden sanotaan sopivan erityisesti 

prosesseihin, joissa käytetään runsaasti lämmintä vettä (Termihaukka, 1). 

 

  

Kuva 16. Jäteveden lämmönsiirtimen sijoituspaikkoja. Ylhäällä nähdään suihkuveden 

lämmöntalteenottolaitteen sijaintiesimerkki ja alhaalla nähdään pesuloiden 

jäteveden lämmöntalteenottolaitteiden asennukselle sopivat järjestelyt. 

(Termihaukka 2.) 
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4 LÄMMÖNTALTEENOTTO KOTITALOUSVEDESTÄ 

Kylmävesi on useimmiten 5 celsiusastetta ja kuumavesi 55-celsiusasteista, ja näitä sopiva 

määrä sekoittamalla saadaan lämmintä käyttövettä (Finlex Ympäristöministeriö 2007, 

Neuvonen 2006). Lämpöä otetaan talteen suihkussa noin 37-celsiusasteisesta vedestä 

aikaisemmin, kuin vesi johdetaan viemäriin. Kotitalousveden lämmöntalteenotto eroaa 

suurempien kohteiden lämmöntalteenotossa siinä, että sähköä ei saisi kulua, koska 

vesimäärät ovat pieniä ja säästö jäisi joko mitättömäksi tai kustannuksia tulisi enemmän 

kuin säästöä. 

4.1 Riskit kotitalousveden lämmöntalteenotossa 

Likaantumattomissa, sähköä käyttämättömissä malleissa ei ole muuta riskiä kuin 

epäonnistumisen vaara investointikustannuksen kattamisessa. Ilman lämmöntalteenoton 

tapaan sähköä tarvitsevilla veden lämmöntalteenottolaitteilla saadaan parhaat tulokset 

energian- ja rahan säästämisessä silloin, kun mukana on luotettavaa automatiikkaa tai 

käyttäjä huolehtii puhdistuksesta (Laitinen 2010: 10, 50, 59). Veden lämmöntalteenoton 

laitteiden etu verrattuna ilman lämmöntalteenottolaitteisiin on se, että ne voivat olla 

tehokkaita myös passiivisina, sähköä kuluttamattomina rakenteina. Sähköä kuluttavaa 

lämmöntalteenottolaitetta väärin käytettäessä energiankulutus voi jopa kasvaa, vaikka 

päämääränä on energiankulutuksen vähentäminen (Laitinen 2010: 10, 50, 59). Veden 

lämmöntalteenottoon käytetyistä laitteista sähköä ottavat versiot vaativat oikeanlaista 

käyttöä ja hyvän asennusmenetelmän, jotta vältetään energiankulutuksen kasvaminen. 

Oikealla käytöllä saavutetaan energiankulutuksen vähenemistä. 

4.1.1 Sähköä kuluttamattoman veden lämmöntalteenottolaitteen riskit 

Jos laitteessa likavesi ei kulje kapeita putkia pitkin, tässä kappaleessa kerrottuja 

puhdistamiseen liittyviä riskejä ei esiinny. Sähköttömän veden lämmöntalteenottolaitteen 

riskit kytkeytyvät muun muassa puhdistamiseen: 

- Jos käyttäjä ei puhdista laitetta usein, sen teho heikkenee. 
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- Jos käyttäjä ei puhdista laitetta usein, se voi tukkeutua osittain tai kokonaan. 

Tukkeutumisesta seuraa suurempi todennäköisyys liitoskohtien pitämättömyyteen, 

vesivahinkoon muualla kuin märkätiloissa ja laitteen korjaus- tai ostokustannukseen. 

- Pienet vesimäärät kotitalouksissa tai vähäinen lämpimän veden tarve voi aiheuttaa 

sen, että laitteen hankintakustannuksen takaisinmaksuaika pitenee. 

- Likainen, suuria partikkeleita sisältävä vesi voi aiheuttaa hajoamista, mikä lisää 

korjauskustannuksia tai voi vaatia uuden laitteen ostamista. Laitteella toisinaan 

tällaisessa tilanteessa ei kyetä kattamaan investointikustannusta. Mikäli laite menee 

rikki nopeasti, ei ehkä kannata hankkia eikä käyttää samanlaista, kyseisiä olosuhteita 

kestämätöntä mallia. 

4.1.2 Sähköä kuluttavan veden lämmöntalteenottolaitteen riskit 

Sähköä käyttävä veden lämmöntalteenottoon tarkoitettu laite todennäköisesti 

kotitalouskäytössä jää pienien vesimäärien takia kannattamattomammaksi kuin sähköä 

kuluttamaton veden lämmöntalteenottolaite. Poikkeus voisi olla käytössä olevaan ilma-

vesilämpöpumppuun yhdistäminen. Sähköä kuluttavan veden lämmöntalteenottolaitteen 

riskit ovat seuraavat: 

- Jos lämmöntalteenottolaite ei ole itsepuhdistuva, edellisessä kappaleessa mainittuja 

samanlaisia riskejä esiintyy. 

- Jos lämmöntalteenottolaite on itsepuhdistuva, mutta ei sisällä sopivaa 

automatiikkaa, kotitalouskuluttaja joutuu käynnistämään sen joka kerta vesipistettä 

käyttäessään välttääkseen edellisessä kappaleessa mainittuja tukkeutumisen tuomia 

riskejä ja toisaalta estääkseen sähkönkulutuksen lämmöntalteenotolle mahdottomina 

hetkinä. 

- Mitättömät vesimäärät kotitalouksissa tai pieni lämpimän veden tarve voivat 

aiheuttaa laitteen hankintakustannuksen takaisinmaksuajan kasvamista. 
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- Isoja likapartikkeleita kuljettavasta vedestä voi seurata rikkoontumista, mikä nostaa 

korjauskustannuksia tai voi aiheuttaa tarpeen uuden laitteen ostamiselle. Laitteella 

joskus tällaisessa tilanteessa ei voida kattaa investointikustannusta. Mikäli laite 

menee hajalle pian, ei kannata ostaa eikä käyttää samanlaista, kyseisiin olosuhteisiin 

sopimatonta mallia. 

4.2 Lämmöntalteenottolaitteisiin liittyvät määräykset ja ohjeet 

Rakennusmääräyskokoelmasta nähdään kaikki ohjeistus kiinteistöjen vesi- ja 

viemärilaitteistoja varten. Koska keittiö ei ole yleensä märkätilaa, on lisäviritelmien 

asentaminen vesi- ja viemärilaitteistoihin siellä riskialttiimpaa kuin muiden vesipisteiden 

lähellä. Vesiliitännöistä aiheutuu vuotovahinkoja usein jo ilman, että niihin on lisätty 

minkäänlaista lämmönvaihdinta tai muuta lämmöntalteenottolaitetta (Työtehoseuranta). 

Rakentamismääräyskokoelmassa uusimmat ohjeet vesi- ja viemärilaitteistoihin ovat 

vuodelta 2007, lukuun ottamatta vuoden 2010 vesimittareihin liittyvää asetusta 

(Ympäristöministeriö 2015, Finlex Ympäristöministeriön asetus 2010, Finlex 

Ympäristöministeriö 2007). Rakentamismääräyskokoelman mukaan sellaisen 

lämmöntalteenoton, joka liittyy myös terveydelle vaarallisiin nesteisiin, tulee noudattaa 

seuraavan kuvan 17 periaatetta.  

 

Kuva 17. Terveysriskien estäminen lämmönvaihdinratkaisuissa. (Finlex 

Ympäristöministeriö 2007.) 
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Rakentamismääräyskokoelman vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyvät määräykset, jotka 

tulevat esiin lämmöntalteenottolaitteita asentaessa, johtuvat erityisesti veden puhtaana 

pysymisen tarpeesta. Tämän lisäksi ne liittyvät kestävyyteen (vesivahingon välttäminen), 

haitallisen odotusajan ja tapaturman välttämiseen. Kestävyys saadaan kuntoon 

asentamalla laitteet vesitiiviisti ja oikeilla materiaaleilla. Tapaturman riski on vähäinen, 

koska useissa veden lämmöntalteenottolaitteissa ei ole niistä itsestään johtuvaa 

sähkötapaturman vaaraa. Kestävyyden lisäksi materiaalissa otetaan huomioon 

liukenemattomuus. Vesilaitteistoissa käytetään usein kuparia, ruostumatonta terästä, PE-

, PE-X – ja PP-muovia sekä monikerrosmuoviputkia. Kestävyyteen kuuluu sekin, että 

vesilaitteissa tulee huomioida virtaamat lämmöntalteenottoa hyödyntävässä vesipisteessä 

sekä tuleva paine, jotta estetään vesivahingot. Vesilaitteisto huuhdellaan ennen käyttöön 

ottamista talousvedellä. Suuren vesivahingon välttämiseksi vesijohto ja siihen kytketyt 

laitteet sijoitetaan siten, että vesivuoto tullaan havaitsemaan luotettavasti ja ajoissa. 

(Finlex Ympäristöministeriö 2007.) 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi otetaan huomioon se, että kylmän ja lämpimän veden 

lämpötila on tietyllä alueella. Useissa veden lämmöntalteenottoon tarkoitetuissa laitteissa 

pintalämpötila ei nouse haitallisissa määrin, sillä niistä useat eivät ole sähkölaitteita. 

Pintalämpötilan haitallista nousua ei Rakentamismääräyskokoelman mukaan sallita. 

Sähköttömissä lämmöntalteenottolaitteissa ei lämpötila kasva suuremmaksi kuin 

kuumaveden johdossakaan. Henkilökohtaiseen puhtaanapitoon tarkoitetuista 

lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei saa olla yli 65 celsiusastetta. Kyseinen 

määräys liittyy enemmän kuumavesiputkeen, eikä lämmöntalteenottolaitteessa lämpötila 

ole tätä suurempi. Kylmävesijohdoissa lämpötila ei saa nousta haitallisesti; yleensä ei ole 

sallittua sen nousevan yli 20 celsiusasteeseen. (Finlex Ympäristöministeriö 2007.) Jos 

ennen vedenlämmitintä aiotaan lämmittää kuitenkin lämmöntalteenottolaitteen avulla 

nimenomaan kylmää vettä, pitää tarkistaa, miten tämä on Rakentamismääräyskokoelman 

mukaan mahdollista. Lämmöntalteenottolaitteella voidaan suunnitella tämän sijaan 

esilämmitettävän kuumavedeksi johdettavaa vettä. (Finlex Ympäristöministeriö 2007.) 

Seuraavaksi on kooste veden lämmöntalteenottolaitteessa huomioon otettavien 

määräysten aiheista: 

- puhdas vesi; oikeat materiaalit, lika- ja puhtaan veden sekoittumisen esto, 
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- vesivahingon välttäminen; laitteiston kestävyys, hyvät liitokset, mitoitukset, materiaalit, 

- tapaturman välttäminen; etenkin sähkölaitteiden huomiointi, 

- kylmän ja lämpimän veden lämpötilan pitäminen määritetyissä rajoissa, 

- haitallisen odotusajan välttäminen. (Finlex Ympäristöministeriö 2007.) 

Seuraavia ohjeita on löydettävissä muualta kuin Rakentamismääräyskokoelmasta, mutta 

ne ovat osittain päällekkäisiä sen kanssa. Astianpesukoneen alla tulee olla muovikaukalo, 

mikäli lattiamateriaali ei ole vesitiivis. (Työtehoseuranta, Isännöintiverkko.) Sen kuuluu 

olla ainakin taka- ja sivureunoilta ylösnostettu kaukalo (Finanssialan keskusliitto 2009). 

Myynnissä on kosteuden tunnistimia, jotka antavat äänimerkin tunnistaessaan kosteutta. 

Tällainen kosteuden tunnistin voidaan kytkeä vesitulojärjestelmään. Astianpesukoneisiin 

on kiellettyä tehdä omia letkuviritelmiä, paitsi pidennettyjä poistoletkuja, joita voi 

hankkia huoltoliikkeistä.   (Työtehoseuranta.) 

Jos liitetään astianpesukonetta lämmönvaihtimeen, liitäntöjen pitävyyden tarkistamisen 

eli vesivahinkojen välttämisen lisäksi on huolehdittava turvallisuudesta. 

Astianpesukoneen tulovesiletkua ei saa esimerkiksi lyhentää, sillä se voi sisältää 

jännitteisiä osia (Miele 2006). Astianpesukoneisiin lämmöntalteenottolaitteita liitettäessä 

tulee ottaa huomioon, että niissä on paljon vesivahingon estämiseen tarkoitettuja 

turvajärjestelmiä (TTS). 

Astianpesukoneen poistopumpun teho on rajallinen, ja liitettäessä veden 

lämmöntalteenottolaitetta voi olla tarpeen valita sellainen astianpesukone, jossa on 

suurempi pumpputeho. Poistoletkun pituus ja poistokorkeus ovat pumpun tehosta johtuen 

myös rajattuja. Lisäksi korkeussuunnassa olevat mutkat heikentävät pesuveden 

poistumista, mikä voi olla tarpeen tiedostaa asetettaessa lämmöntalteenottoa. 

(Työtehoseuranta.) Myös pyykinpesukoneen pumpun teho on huomioitava. Jos viemäriin 

menevästä vedestä otetaan hieman kauempana pesukoneeseen nähden lämpöä talteen, 

pesukoneiden pumpun tehoa ei tarvitse huomioida. 
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4.3 Lämpimän veden kulutus Suomessa 

Seuraavasta kuvasta 18 nähdään, kuinka paljon suomalaiset kuluttavat vettä vuorokautta 

kohden ja mihin vettä keskimäärin kuluu. Vesipisteet, joiden lämmöntalteenottoa 

esitellään, perustuvat tähän kuvaan vedenkulutusjakaumasta. Astianpesukoneen ja 

pyykinpesukoneen lämmöntalteenottoa käsitellään tarkemmin kappaleissa 4.7 ja 4.8. 

Suihkun lämmöntalteenotosta on kappaleissa 4.5 ja 4.6. WC-pöntössä johdetaan kylmää 

vettä, joten siitä ei lämmöntalteenottoa tehdä. 

 

Kuva 18. Suomalaisten kotitalouksien vedenkulutuksen kohteet. (Kesto, Motiva 2014.) 

Seuraavassa kuvassa 19 nähdään kuuman ja kylmän veden käytön osuus 

keskimääräisessä suomalaisessa kotitaloudessa suihkun osalta vasemmalla ja yhteensä 

kaikesta vedestä oikealla. Kuumavesi on 55-celsiusasteista ja kylmävesi 5…20 

−celsiusasteista (Motiva 2014). 
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Kuva 19. Kuuman ja kylmän veden osuus suomalaisessa kotitaloudessa. (Motiva 2014.) 

4.4 Energiankulutus veden lämmityksessä Suomessa 

 
Kuva 20. Suomalaisen kotitalouden energiankulutusjakauma. (Motiva 2014.)  

Kuvasta 20 nähdään, paljonko suomalaisen kotitalouden energiankulutuksesta on veden 

lämmittämisestä johtuvaa. Suomessa on käytetty 9727 gigawattituntia veden 
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lämmitykseen vuonna 2013. Suomen asukasluvun ollessa 5,439 miljoonaa tämä tarkoittaa 

asukasta kohden 1788 kilowattituntia. (Korpelainen 2015, Tilastokeskus 2014, 2.) 

Tilastokeskukselta seuraavia julkaisuja asumiseen liittyen saadaan 20.11.2015 

(Tilastokeskus 2014). Vuonna 2013 asumiseen kulunut energia, eli asuinrakennusten 

lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin kulunut energia oli 63 427 gigawattituntia (GWh). 

Tähän sisältyy veden lämmitykseen käytetty energia. (Tilastokeskus 2014.) 

Motivan mukaan vuonna 2011 on asunnoissa käytetty veden lämmitykseen sähköä 1827 

gigawattituntia (Motiva 2013). Tilastokeskuksen mukaan asumisen energiankulutuksessa 

veden lämmitykseen vuonna 2011 on käytetty 9584 gigawattituntia (Korpelainen 2015, 

Tilastokeskus 2014, 2). Ero johtuu ainakin siitä, että veden lämmitykseen on käytetty 

myös muita lämmönlähteitä kuin sähköä, esimerkiksi kaukolämpöä. 

4.5 Suihkuveden lämmöntalteenotossa olemassa olevia järjestelmiä 

Suihkuveden lämmöntalteenottoon on olemassa laitteistoja (Lappalainen 2010: 125). 

Uimahallirakennuksissa voidaan ottaa talteen 30-50 % viemäriveden lämpöenergiasta, 

kun suihkuviemärin yhteyteen on rakennettu lämmöntalteenotto (Lappalainen 2010: 

125). Liitteessä 2 on yksi kuva uimahallin lämmöntalteenottolaitteistosta 1980-luvulla. 

 

Kuva 21. Suihkuveden lämmöntalteenottolaite. (MS Energy.) 

Kuvassa 21 on eräs markkinoilla ollut lämmönvaihdin, joka on tarkoitettu suihkukaapin 

alle. Tällainen lämmönvaihdin on kokoluokaltaan helppo; mitään tilaa se ei vie lisää 
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niissä kotitalouksissa, joissa on suihkukaappi. Riskinä voi olettaa olevan likaantuminen. 

Nelihenkiselle perheelle säästöjen on sanottu voivan olla jopa 240 euroa vuodessa, ja 

ostohinta on 380 euroa. Tällöin alle kahdessa vuodessa laite maksaisi itsensä takaisin. 

Valmistajan laskut eivät kuitenkaan kerro, paljonko suihkussa on käyty. Suihkuveteen 

käytettyjä lämmönvaihtimia sanotaan myös suihkuvaihtimiksi. Suihkuveden 

lämmitykseen kuluvat kustannukset ovat ilman lämmönvaihdinta 40 % suuremmat kuin 

tämän lämmönvaihtimen kanssa. (MS Energy, MS Energy, 2.) Suihkukaapin alle 

sijoitettavat lämmöntalteenottolaitteet ovat siksi hyviä, että niitä voitaisiin myydä 

valmiiksi suihkukaappeihin asennettuina. 

 
Kuva 22. Kanadalainen suihkuveden lämmöntalteenottolaite. Tällä laitteella väitetään 

olevan jopa 60 %:n lämpötilahyötysuhde. Kuvassa on esitetty, että jätevedellä 

esilämmitetty vesi johdetaan vedenlämmittimelle. Tämän tilalta se voidaan 

johtaa myös suoraan suihkusekoittajaan. (Klobut et al. 2009. ) 

 

Kuvan 22 kanadalainen ReTherm on eräs DWHR-laitteista (Drain Water Heat Recovery 

Device) eli se ottaa lämpöä talteen viemäriin menevästä vedestä. ReTherm-

lämmöntalteenottolaite on kunnossapidon kannalta parempi kuin edellä mainittu MS 

Energyn lämmönvaihdin. Se ei vaadi käytännössä ollenkaan huoltoa tukkeutumisen 

estämiseksi, mutta viemäriputken sisäpintoihin pienenkin likakerroksen kertyessä sen 

hyötysuhde vähenisi huomattavasti. Siinä kylmä vesi kierrätetään spiraalimaisesti putkia 

pitkin ja se lämpiää spiraalin sisällä kulkevan viemärivesiputken avulla (ReTherm, 2). 

Lämmennyt kylmä, puhdas vesi johdetaan suihkusekoittajaan, vedenlämmittimille tai 
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lämminvesivaraajiin. (Gushinan 2008, Klobut et al. 2009.) Jos kotitaloudessa ei ole 

lämminvesivaraajaa, talteen otettua lämpöä pystytään kuitenkin hyödyntämään lähes 

koko suihkun ajan. Tämä lämmöntalteenottolaite sopii esimerkiksi pesuloihin ja 

omakotitalojen suihkuihin, kunhan suihkun alla on tilaa - esimerkiksi kaksikerroksisessa 

talossa näin on (Gushinan 2008). Tämä ReTherm-laite tulee asentaa pystysuoraan, sillä 

vaakatasossa lämmöntalteenotossa saadaan vain viidesosa siitä hyödystä, joka 

pystysuoraan asennetussa ReTherm-laitteessa saavutetaan (ReTherm 2008). Niiden 

kokoluokka on useimmiten 0,75-1 metriä (ReTherm 2008, 3). Leveyssuunnassa ne eivät 

vie paljon tilaa. 

 

ReTherm on turvallinen ja ei pidä ääntä (ReTherm 2008, 2). Sen parempi tehokkuus 

verrattuna joihinkin muihin lämmöntalteenottolaitteisiin (60 %) perustuu ohueen 

vesikalvoon, joka toiminnassa syntyy. Ohut vesikalvo mahdollistaa erittäin tehokkaan 

lämmönsiirron. Tällainen veden lämmitys vähentää joko suihkusekoittajan lämpimän 

veden tarvetta kylmäveden lämpenemisen kautta tai pienentää varaajan 

vedenlämmittimeltä sekä muulta vedenlämmittimeltä vaadittavaa veden lämpötilan 

noston suuruutta esilämmityksen ansiosta. On mahdollista tehdä edellä mainittuja myös 

yhtä aikaa; toisin sanoen sekä lämmittää kylmävettä että esilämmittää kuumavedeksi 

menevää vettä. Lisäksi lämminvesivaraajaan saadaan lisää kapasiteettia. Kaukolämpöä 

käyttävissä kotitalouksissa vedenlämmitintä ei ole, joten kyseeseen tulee 

suihkusekoittajaan lämmitetyn veden johtaminen tai kuljettaminen esilämmitettynä 

mahdolliseen varaajaan (Energiateollisuus). On käytännöllistä, että spiraalissa kulkee 

kylmävesi, sillä kapeisiin osiin likavedestä tulisi helpommin tukkeumia. Kuvassa 23 

nähdään tarkemmin ReTherm-laitteen rakennetta. 
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Kuva 23. ReTherm-laite. (Gunshinan 2008.) 

 

ReTherm-laitteen asentamisen sanotaan kestävän 1-2 tuntia rakennusvaiheessa olevaan 

taloon ja 4-6 tuntia vanhaan rakennukseen. Kestoiän arvio on 40 vuotta, sillä laitteessa ei 

ole liikkuvia osia ja se on valmistettu kestävästä materiaalista, kuparista. Jos ReTherm-

laite asennetaan alle huoneenlämpötilan alueeseen suihkun alle, se kannattaa eristää. 

Huoneenlämpötilan ympäristössä eristystä ei tarvita. Jos vettä johdetaan 

lämminvesivaraajan vedenlämmittimeen tai muuhun vedenlämmittimeen 

suihkusekoittajan sijasta, kannattaa sinne johtavat kupariputket eristää. (ReTherm 2008.) 

Kuvan 24 mukaan ReTherm-laitetta voidaan käyttää vedenlämmittimen kanssa. 

Kuitenkin yksinkertaisin ratkaisu olisi todennäköisesti suihkusekoittajaan yhdistäminen. 

Sinne kytkettäessä ei tarvita useita putkia ja liitoksia, ja lisäksi kaikissa suihkua 

käyttävissä kotitalouksissa on suihkusekoittaja. Vedenlämmitintä ei ole kaukolämpöä 

käyttävissä kotitalouksissa (Energiateollisuus). 
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Kuva 24. ReTherm-lämmöntalteenottolaite voidaan yhdistää vaihtoehtoisesti 

vedenlämmittimeen. Spiraalimaisesti menevä kupariputki on osa ReTherm-

ratkaisua. (Terrylove2012.) 

 

Kappaleen 3.3 lämmönvaihdin on käytössä suihkun lämmöntalteenottoon, mutta ei 

kotitalouksien osalta. Sen käyttöä on harkittu isoihin asuinkiinteistöihin. (Hyrki 2015.) 

4.6 Ehdotettu konstruktio suihkuveden lämmöntalteenottoon 

Tämä ehdotettu ratkaisu tulisi suihkukaapin alle, kuten MS Energyn lämmönvaihdin. 

Suihkukaapin alatilaan voitaisiin harkita tehtävän kuvan 25 spiraalinmuotoinen 

lämmönvaihdin, ja kaiken kaikkiaan suihkukaappeihin asennettavilla lämmönvaihtimilla 

todennäköisesti saavutetaan paras säästö. Nimittäin suihkukaappivalmistajat voisivat 

alkaa asentaa niitä suihkukaappeihin sarjatyönä, jolloin jokainen kuluttaja ei joutuisi 

maksamaan suurta hintaa yksittäisistä asennuksissa. Suihkukaapin alatilassa 

lämmöntalteenotto on myös hallittua eikä aiheuta homeriskiä. Spiraali voisi olla 

seuraavan kuvan muotoinen. Vastavirtaperiaatteen toteutuessa lämpötilahyötysuhde 

paranisi muunlaiseen rakenteeseen nähden (Union College). Poistuessaan lämmin 

likavesi, joka kulkee keskellä olevaa lattiakaivoa kohti, ohittaisi kylmimmän kohdan 

vedestä. Rakentamismääräyskokoelma kieltää yli 30 celsiusasteen tiloihin vesiputkien 
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eristämättömänä asettamisen (Finlex Ympäristöministeriö 2007). Kotitalouksien huoneet 

kuitenkin ovat lämpötilaltaan tämän alle. Jokin tilavuus vettä jää kylmävesiputkiin joka 

tapauksessa. Tämän spiraalin takia vettä jäisi vielä enemmän putkiin suihkun käytön 

loputtua. Tämä lisää hieman bakteerien kasvun riskiä, mutta jos tämä vesi johdetaan 

vedenlämmittimelle, bakteerit kuolevat. Riski ei ole todennäköisesti suuri myöskään 

suihkusekoittajaan johdettaessa, koska kaikenlaisiin kylmävesiputkiin jää jäljelle jonkin 

verran vettä. 
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Kuva 25. Suihkukaapin alla oleva lämmöntalteenottolaite voisi olla spiraalinmuotoinen. 

(Kylpyhuonemarket.) Kylmä vesi kulkisi spiraaliputkistossa ja lämpenisi 

suihkukaapin alatilaan tulevan 37-celsiusasteisen veden ansiosta. Siitä se 

jatkaisi matkaa vedenlämmittimeen kuumaksi vedeksi muutosta varten tai 

suihkusekoittajaan kylmänä vetenä. Suihkukaapin ei tarvitse olla tarkalleen 

kuvassa olevan kaltainen. 
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4.6.1 Virtausnopeuden rajat Rakentamismääräyskokoelman mukaan 

Talousvesilaitteistolla tarkoitetaan Rakentamismääräyskokoelman perusteella tarkalleen 

ottaen laitteistoa talousveden johtamista varten. Rakentamismääräyskokoelmassa 

sanotaan, että virtausnopeuden talousvesilaitteistossa tulee yleensä olla alle 3 metriä 

sekunnissa. (Finlex Ympäristöministeriö 2007.) Tarkistetaan, onko tämä voimassa. 

Suihkun virtaama on 0,2 litraa sekunnissa (Finlex Ympäristöministeriö 2007). Putken 

sisähalkaisijaksi valittaessa standardiputkista pienimmän halkaisija saadaan 

mahdollisimman suuri virtausnopeus. Tämä pienin sisähalkaisija on 8,4 millimetriä 

(Finlex Ympäristöministeriö 2007). Jaettaessa virtaama poikkipinta-alalla saadaan nyt 

virtausnopeuden arvo 3,6 metriä sekunnissa (Koivurova 2013). Jos käytetään tällaista 

putkea suihkun kohdalla, ollaan hieman suositusten ulkopuolella. 

4.6.2 Putkihäviöt 

Putkihäviöiden laskemista voidaan käyttää paineen muuttumisen arviona sekä – olettaen, 

että laskut tehdään asiallisesti ja virheettömästi – myös seinämänvahvuuden 

määrittämisen perusteena. Talousvettä kuljettavalle vesilaitteistolle on määritetty 

Rakentamismääräyskokoelmassa se, että niiden on kestettävä 1000 kilopascalin paine. 

Rakentamismääräyskokoelmassa on ilmoitettu muutama standardiputken halkaisija ja se, 

mitä seinämänvahvuutta käytetään, jotta 1000 kilopascalin kestokyky on voimassa. 

(Finlex Ympäristöministeriö 2007.) Tästä syystä talousvesilaitteistolle 

seinämänpaksuutta valittaessa ei tehdä putkihäviölaskuja kestokyvyn arvioimista varten, 

vaan tässä työssä laskut tehdään paineen arvioimisen takia. Standardiputkeksi valitaan 10 

millimetrin ulkohalkaisijan omaava putki, jonka sisähalkaisija on 8,4 millimetriä. 

Standardiputken valintaperusteena on järkevintä käyttää sitä, että spiraalille tulee 

mahdollisimman suuri pinta-ala, jolloin lämmönsiirto tehostuu ja lämpöä saadaan talteen 

mahdollisimman paljon. 

Putkihäviötä laskiessa tarvitaan Colebrookin kaavaa, joka on seuraava kaava (2).  

1

√𝜆
=  −2 log(

𝜀∙𝑑−1

3,7
+

2,51

𝑅𝑒𝑦∙√𝜆
) ,         (2) 

missä  λ = putkihäviökorkeus [m], 
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  𝜀/d = putken pinnan karheus [mm], 

  Rey = Reynoldsin luku []. (Koivurova 2013.) 

Putken pinnan karheus kupariputkelle on 0,15 millimetriä Rakentamismääräyskokoelman 

mukaisesti (Finlex Ympäristöministeriö 2007). Reynoldsin luku saadaan määritettyä 

seuraavalla kaavalla 3.  

𝑅𝑒𝑦 =  
𝜌∙𝑣∙𝑑

𝜇
 ,         (3) 

missä  ρ = tiheys [kg/𝑚3], 

  v = virtausnopeus [m/s], 

  d = putken sisähalkaisija [m], 

  μ = dynaaminen viskositeetti [Pa∙s]. 

Sijoittamalla kaavoihin 2 ja 3 pinnan karheuden arvon 0,15 millimetriä, virtausnopeuden 

3 metriä sekunnissa, tiheyden 999,97 kg/𝑚3ja sisähalkaisijan 0,0084 metriä saadaan 

putkihäviökorkeuden arvoksi 0,048 metriä. Seuraavan kaavan 4 avulla saadaan tietää, 

paljonko tämä vastaa paineen vähentymisessä. 

𝑝𝐿 = λ ∙ 
𝐿𝑝

𝑑
∙

𝜌∙𝑣2

2
,              (4) 

missä  𝑝𝐿= painehäviö [Pa], 

  𝐿𝑝= putken pituus [m], 

  d = putken sisähalkaisija [m], 

v = virtausnopeus [𝑚/𝑠]. (Koivurova 2013.) 
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Spiraalin pituus on 7,63 metriä, kuten kuvassa 36 on esitetty. Painehäviön suuruudeksi 

tulee noin 290 kPa. Putkihäviöihin kuuluvat myös häviöt, joita tulee putkien liitoksista 

tai mutkista (Koivurova 2013, Finlex Ympäristöministeriö 2007). 

Rakentamismääräyskokoelman mukaan riittävän laajat mutkat aiheuttavat käytännössä 

mitättömän suuruisia painehäviöitä (Finlex Ympäristöministeriö 2007). Täten spiraalin 

mutkat eivät aiheuta nähtävissä olevia painehäviöitä. Laskettu kitkasta johtuva putkihäviö 

täytyy olla riittävän pieni, jotta spiraalin jälkeen vettä virtaa suihkusta sujuvasti. 

4.6.3 Spiraaliputken seinämänpaksuus 

Spiraaliputken seinämänpaksuus on riittävän vahva, jos se valitaan 

Rakentamismääräyskokoelman mukaisista standardeista. Tällaiset standardiputket on 

mitoitettu ottamaan vastaan hetkelliset 1000 kilopascalin paineet, joita vesilaitteistoissa 

voi esiintyä. (Finlex Ympäristöministeriö 2007.) Spiraaliputken sisällä veden aiheuttama 

paine on normaalisti paljon tätä pienempi, mutta tarkkaa arvoa ei tarvitse laskea mitoitusta 

varten, sillä vesilaitteiston on kuitenkin kestettävä hetkelliset huomattavasti suuremmat 

paineet. 

Tarkalleen ottaen tällaiseen lämmöntalteenottolaitteeseen voidaan ottaa pienempiä 

seinämän vahvuuksia, mutta silloin lämmöntalteenottolaitteen alue pitäisi olla tehty niin 

sanotuksi ”käyttämättömänä paineettomaksi” eli ”käyttämättömänä suljetuksi” 

rakenteeksi. Tämä taas olisi hankala toteuttaa standardimallisella suihkusekoittajalla, 

joten kustannusten kasvamisen estämiseksi pyritään käyttämään standardiputkia. 

4.7 Astianpesukoneen lämmöntalteenotto 

Verrattuna suihkuun sekä pyykinpesukoneeseen on astianpesukoneeseen enemmän 

riskialtista asettaa ylimääräisiä laitteistoja, sillä keittiöissä lattiat eivät ole yhtä vesitiiviitä 

kuin suihkun ja pyykkikoneen tiloissa. Astianpesukoneen lämmöntalteenotossa on 

muutenkin haastetta verrattuna suihkun lämmöntalteenottoon, sillä lämminvesivaraajia 

tai muuta varastointia saatetaan tarvita poisto- ja tuloveden kulkiessa hieman eri aikaan 

(samoin kuin pyykinpesukoneessa). Tulovesi on korkeintaan 60 celsiusastetta, ja 

pesukoneella sitä lämmitetään tarvittaessa lisää (Kuluttaja 2013).  
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UPO:n astianpesukoneessa on esipesun ja pesun lisäksi kolme huuhtelua, ja tällöin 

yhteensä vettä poistuu 5 kertaa. Monissa astianpesukoneissa viimeinen huuhtelu on 

lämmin ja muut ovat kylmiä. Poistuvia pesu- sekä huuhteluvesiä ei jäähdytetä koneen 

sisällä, toisin kuin joissakin pyykinpesukoneissa. (Lehtonen 2015, UPO 2012.) 

Astianpesukone voi ottaa yhteensä esimerkiksi noin 13 litraa vettä pesukertaa kohti. Vesi 

johdetaan ensin astianpesukoneen pohjalle sekoittumaan pesuaineen kanssa ja sitten 

pumpataan kulkemaan ylhäällä olevien pyörivien varsien kautta. Likainen vesi kulkee 

tämän jälkeen viemäriputkeen, ja uutta vettä otetaan huuhtelemaan. Tämä pesu ja 

huuhtelu toistetaan yleensä muutaman kerran. (Fay 2013.) 

Lämmöntalteenotto astianpesukoneesta eroaa suihkun tai vesihanan 

lämmöntalteenotosta, eikä lämpöä voida käyttää heti hyväksi astianpesukoneessa. Lämpö 

voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi lämminvesivaraajan veden esilämmityksessä. 

4.7.1 Astianpesukoneen rakenne 

Seuraavassa kuvassa 26 nähdään erään astianpesukoneen kuumennuselementti sekä muut 

osat. Kuvassa 27 nähdään poistoletkun paikka. Veden kulkeutuminen on kuvailtuna 

edellisessä kappaleessa. 
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Kuva 26. Astianpesukoneen osia. Kuumennuselementti on merkitty punaisella. 

(Chemistry in your cupboard, Grabianowski 2015.) 

 

Kuva 27. Astianpesukoneen poistoletku. Astianpesukoneen poistoletku on kuvassa 

vasemmalla oleva harmaa osa. Oikealla punaisella merkinnällä on 

liitäntäkohta poistoletkulle. (Kodin remontit 2012.) 

Astianpesukoneisiin lämmöntalteenottolaitteita yhdistäessä tulee huomioida niiden 

turvajärjestelmiä, kuten tulvasuoja ja ylitäyttösuoja (TTS). Astianpesukoneisiin kuuluvia 

osia tai järjestelmiä ovat vedentuloventtiili, ylitäytönestoventtiili, uimurikytkin, 

tyhjennysventtiili, ovikytkin, ajastin ja elektroninen ohjaus. Helpommin näkyviä osia 

ovat poistoletku ja kuuman veden tuloputki. (Ash 2015, Easy Appliance Parts 2015.)  
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4.8 Pyykinpesukoneen lämmöntalteenotto 

Pyykinpesukoneen lämmöntalteenotossa on haastavaa se, että toisin kuin suihkussa, 

tulovettä ja poistovettä ei mene tasan samanaikaisesti. Tästä syystä pitää harkita 

lämminvesivaraajaa tai muuta lämmönvarastointikeinoa. Neljä vaihetta, jotka 

pyykkikoneet tekevät, ovat vedellä täyttäminen, pesu, tyhjentäminen ja linkous.  

UPO:n pyykinpesukoneessa on pesun lisäksi viisi huuhtelua, ja tällöin yhteensä vettä 

poistuu 6 kertaa. Näissä pyykinpesukoneissa yli 60 celsiusasteen ohjelman jälkeen 

poistuva vesi jäähdytetään koneessa niin, että se on alle 60 celsiusastetta. Näin ei tehdä 

saman yhtiön astianpesukoneissa. (Lehtonen 2015.) Tämän valmistajan 

astianpesukoneista voidaan siis joillakin ohjelmilla saada periaatteessa enemmän lämpöä 

talteen veden tilavuusyksikköä kohden, kuin mikä on maksimimäärä 

lämmöntalteenotossa saman valmistajan pyykinpesukoneissa. Tämä johtuu siitä, että 

poistoveden lämpötila on suurempi astianpesukoneessa. 

Astianpesukoneen tavoin myöskään pyykinpesukoneessa ei voida kotitaloudessa käyttää 

samalla tavalla lämmöntalteenottoa kuin suihkun ja vesihanan käytössä, vaan tarvitaan 

lämmönvaraaja tai joku muu keino ottaa lämpöä varastoon (esimerkiksi kappaleen 5.2 

lämpöakku). Tässä työssä keskitytään eniten suihkun lämmöntalteenottoon. 

4.8.1 Pyykinpesukoneen rakenne 

Seuraavassa kuvassa 28 nähdään erään pyykinpesukoneen rakennetta. Pyykinpesukoneen 

vedentuloon ja -poistoon kytkeytyviä osia on tarpeen tarkastella lyhyesti, jotta 

todennäköisemmin havaittaisiin riskit, joita lämmöntalteenottolaite voi aiheuttaa. 

Pyykinpesukoneen täyttöletkun päässä on muovinen tai lankaverkollinen välike, joka 

kiinnittää täyttöletkun hanaan (Vandervort, Ash 2015, 2.) Vedentuloventtiili sijaitsee 

pyykinpesukoneen takaosassa. Vedentuloventtiilissä voi olla kaksi magneettiventtiiliä, 

jotka järjestelevät sekä kuuman että kylmän veden tuloa. Ajastin, elektroninen ohjaus, 

veden lämpötilasyklin valinta ja veden paineen taso ohjaavat vedentuloventtiiliä. (Ash 

2015, 2.) 
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Kuva 28. Pyykinpesukoneen rakenne. (O'Callaghan 2012). 

4.9 Vesihanan lämmöntalteenotto 

Vesihanasta voitaisiin tehdä lämmöntalteenottoa suihkuveden lämmöntalteenoton tapaan. 

Näissä pisteissä keskivertokotitaloudessa veden käyttö on useimmiten hyvin 

lyhytkestoista. Jos kuluttaja käyttää esimerkiksi 5-celsiusasteista vettä, sillä hetkellä ei 

saada lämpöä talteen. Pian sen jälkeen, kun kuumempaa vettä aletaan käyttää, ruvetaan 

myös saamaan lämpöä talteen suihkun lämmöntalteenoton kaltaisesti. Jos lämpimän 

veden ottamisen jälkeen pian halutaan hyvin kylmää – esimerkiksi 5-celsiusasteista – 

vettä, seuraa kuluttajalle hieman pidempi odotusaika kuin silloin, jos hänen 

kylmävesiputkissaan olisi lämmittämätöntä 5-celsiusasteista kylmävettä. 

4.10 Lämmöntalteenotto kylpyhuoneen kosteasta ilmasta 

Kylpyhuoneen ilmasta voidaan ottaa lämpöä talteen. Sen lisäksi, että pesuvedestä ja 

muusta kotitalousvedestä lähtöisin oleva jätevesi voidaan käyttää kotitaloudessa tai 

jätevedestä lämpöä ottavassa laitoksessa hyväksi, voidaan tätä suihkun tai kylpyammeen 

käytöstä johtuvaa ilmankosteutta ja sen lämpöä ottaa talteen suoraan ilmasta. Suihkun ja 

kylpyammeen käytön seurauksena hetkellinen teho voi olla jopa 600 W. (The Self 

Builder.) Tässä on käsitelty kahdenlaista suihkutilan lämmöntalteenoton mahdollisuutta 

– ilma ja vesi. Tätä suihkun tai kylvyn lämpöä otetaan talteen ja käytetään suoraan muissa 
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osissa taloa. Tavallisesti pesutilojen kosteus ja lämpö menevät hukkaan pihalle 

esimerkiksi johtumalla ikkunasta ja aiheuttavat myös varsinaista haittaa tiivistymällä 

pinnoille, mikä kasvattaa homeriskiä. Lisäksi saavutetaan hyötyä, jos kostea ilma saadaan 

tiivistymään, sillä tiivistyminen luovuttaa energiaa. Jos kylpytilojen ilma johdetaan 

sekaisin muiden huoneiden ilman kanssa, sen kosteus vähenee. Seuraavassa kuvassa 29 

on esitetty eräs kylpyhuoneen ilman lämmöntalteenottoon tarkoitettu laite. 

 

Kuva 29. Kylpyhuoneen ilman ja veden lämmöntalteenotto. (eBay.) 
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5 LÄMMÖNVARASTOINTI JA LÄMMÖNSIIRTO 

Jos jätevettä kuljetetaan pitkä matka lämpimänä, sen lämpöä siirtyy ympäristöön, sillä 

eristys ei ole täydellinen. Tämän vuoksi lämpö kannattaa ottaa talteen kotitalouksissa 

(Klobut et al. 2009). Kotitalouksista poiketen erittäin kuuman lämpötilan kohteista 

lämpöä siirretään muualle tai siitä voidaan tuottaa sähköä, koska kaikkea lämpöä ei voida 

käyttää hyväksi paikan päällä. 

Lämmintä jätevettä ei ole luvallista johtaa muualle kuin viemäriverkostoon muun muassa 

ympäristöriskien takia (Finlex Ympäristöministeriö 2007). Tämän vuoksi sitä ei voida 

kierrättää joissain kohteissa patteriveden kaltaisena lämmitysmenetelmänä. 

5.1 Lämminvesivaraajat 

Lämminvesivaraaja on yleinen keino lämmönvarastointiin, ja varastointia automaattisesti 

tarvitaan silloin, jos kaikkea lämpöä ei voida käyttää pienessä hetkessä. Varaajan avulla 

lämpöä voidaan käyttää myöhemminkin hyväksi. Lämminvesivaraajien käyttöä esiintyy 

esimerkiksi jäähalleissa (Nissinen 2013: 8, 10). Perinteisin kotitalouksissa käytetty 

lämminvesivaraaja on sähköllä toimiva. Käyttövesilämpöpumput ja vesi-

ilmalämpöpumput sisältävät myös lämminvesivaraajia. (Hämeen maalämpö 2012, Gree 

2009, StiebelEltron.) Käyttövesilämpöpumpuissa olevan vesivaraajan vesi saatetaan 

johtaa sähkölämmitteisissä kodeissa olemassa olevaan kuuman veden varaajaan (Gree 

2009, Hämeen maalämpö 2012). Lämminvesivaraajassa on oltava hyvä eristys. 

Pyykin- ja astianpesukoneiden lämmöntalteenotossa saattaa olla tarpeen 

lämminvesivaraaja, sillä vesi tyhjennetään ensin pesukoneesta ja vasta sitten tuodaan 

uutta vettä, jolloin vedet eivät ilman erityisjärjestelyjä kulje yhtä aikaa toistensa vierestä. 

Joko lämminvaihtimen takia vettä säilytetään vähän aikaa ”paikoillaan”, kuljetetaan 

muualla johtaen myöhemmin takaisin tai sitten käytetään lämminvesivaraajaa. 

Lämminvesivaraajia joissain kotitalouksissa on jo valmiiksi. Seuraavissa kuvissa 30 ja 31 

nähdään lämminvesivaraaja. 
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Kuva 30. Lämminvesivaraaja tekee lämmöntalteenotosta mahdollista silloin, jos 

kaikelle lämmölle ei näytä heti löytyvän käyttöä. (Profil.) 

 

Kuva 31. Käyttövesilämpöpumpussa huoneilmaa kulkee höyrystimen läpi aiheuttaen 

kylmän työaineen höyrystymisen, kun taas vesi-ilmalämpöpumpussa kulkeva 

ilma on ulkoilmaa. (Gree 2009, Motiva 2011.) 

5.2 Lämpöakut 

Lämpö voidaan lämminvesivaraajan sijaan varastoida esimerkiksi lämpöakkuun. 

Lämpöakkuja käytetään nykyään joissain autoissa kylmäkäynnistyksen yhteydessä, ja ne 
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ovat päinvastaisia kylmäakkuihin, joita käytetään kuljetettaessa esimerkiksi joitakin 

elintarvikkeita. (Motiva 2012.) Auton moottoreiden yhteydessä ne vähentävät 

polttoaineen kulutusta käynnistysvaiheessa. Lämpöakku nopeuttaa moottorin 

lämpiämistä, ja siksi näiden PCM (Phase Change Material)- ja lämpöakkujen sopivuutta 

tutkitaan moottorikulkuneuvoihin (Motiva 2012, Al Hallaj). Lämpöakuissa varastona 

toimivat faasimuutoslämpöakut, joissa lämpö sitoutuu varastomateriaalin sulamiseen ja 

vapautuu materiaalin uudelleen kiteytyessä. Sopivia varastomateriaaleja ovat 

kidevedelliset suolat ja parafiinit. Niiden sulamispiste pitää aina olla sopiva 

käyttökohteeseen tarvittavaan lämpötilaan. Verrattuna lämminvesivaraajaan voidaan 

kapealla lämpötila-alueella varastoida suurempi määrä lämpöenergiaa. (Motiva 2012.) 

Hyvä eristys vaaditaan kaikissa tällaisissa varaajissa, kuten lämpöakussa ja 

lämminvesivaraajassa. Eräs lämpöakku on esitetty kuvassa 32. 

 

Kuva 32. Erään lämpöakun rakennetta.  (Al-Hallaj et al.) 
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6 KOTITALOUSVEDESTÄ TALTEENOTETTAVISSA 

OLEVA LÄMMÖN MÄÄRÄ THERM-X -

LÄMMÖNVAIHTIMESSA 

Kuvassa 14 on esitetty Therm-X -lämmönvaihtimen rakenne. Tästä lämmönvaihtimesta 

löytyi tarkimpia tietoja lämpötiloista, joihin lämmöntalteenotolla päästään. Siksi esitetään 

kyseisestä lämmönvaihtimesta lisätietoa antavia kuvaajia. Therm-X –lämmönvaihdinta 

on mietitty käytettäväksi kotitalouksiinkin, mutta verrattuna isoihin laitoksiin, ongelmia 

oletetaan esiintyvän kotitalouksien epätasaisen vedenkäytön sekä suuren automatiikan 

tarpeen takia. Automatiikkaa tarvittaisiin paljon, kun käyttöhenkilöstöä ei kotitalouksissa 

ole paikalla mahdollisten vikatilanteiden sattuessa. (Hyrki 2015.) Toisaalta suihkua ja 

lavuaarien vesipisteitä käytetään ihmisten ollessa paikalla, jolloin suihkun käytössä 

automatiikan tarve olisi vähäinen. 

Kun tiedetään, kuinka paljon lämmönvaihtimen jälkeen kylmä vesi on lämmennyt, 

voidaan tehdä arvioivia laskelmia energian säästön määrästä. Lisäksi vedenlämmittimen 

häviöiden takia energiaa säästetään vielä näitä arvoja enemmän. Veden 

ominaislämpökapasiteetti on 4,19 kJ/kg°C (Tammertekniikka 2008: 178).  Laskelmissa 

tarvitaan seuraavaa kaavaa: 

𝑄 = 𝑚𝑘𝑦  ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑘𝑦𝐿 − 𝑇𝑘𝑦𝐴),         (5) 

missä  𝑄 = lämpöenergia [kJ], 

  𝑚𝑘𝑦 =  kylmäveden massa [kg], 

  𝑐𝑝 = ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg°C], 

  𝑇𝑘𝑦𝐿 = kylmäveden loppulämpötila [°C], 

𝑇𝑘𝑦𝐴 = kylmäveden alkulämpötila [°C]. (Tammertekniikka 

2008: 107.)  
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Lämmöntalteenotto perustuu tässä kappaleessa siis lämmönvaihtimeen, jossa lähekkäin 

virtaavat lämmin ja kylmä vesi tasoittuvat lämpötilaeroltaan. Lämpimämmästä vedestä 

siirtyy lämpöä kylmempään veteen. Lämpötilaerot eivät kuitenkaan ehdi tasoittua 

samaksi lämpötilaksi, sillä vettä siirretään melko nopeasti jatkuvalla tahdilla eteenpäin. 

Eristyksen ollessa jonkin verran puutteellinen lämpöä ei siirry lämpimästä vedestä 

pelkästään kylmään veteen, vaan myös ympäristöön, minkä takia kylmää vettä joudutaan 

lämmittämään enemmän kuin siinä tilanteessa, kun eristys olisi äärimmäisen hyvä. 

6.1 Suihkut 

Suihkuveden lämmöntalteenottomahdollisuuksiin kotitalouksissa voidaan ottaa mallia 

uimahalleista (Ramboll, Termihaukka, 1.) Uimahalleissa ja kylpylöissä tämän Therm-X 

–lämmönvaihtimen avulla 35 °C vedestä saadaan lämpöä talteen niin, että tuleva 

kylmävesi (5 °C) lämpenee 25 celsiusasteeseen. (Termihaukka, 1.) 

Seuraavassa kuvassa 33 näkyy suihkuvedestä talteenotettu energia riippuen veden 

kulutuksen suuruudesta. Kuvaajassa esitetty suihkuveden määrä vaihtelee välillä 10–120 

litraa. 60 litraa on kesimääräinen arvo vuorokautta kohti Suomessa (Motiva 2014). 

 

Kuva 33. Suihkuveden (35 celsiusastetta) lämmöntalteenotossa Therm-X –

lämmönvaihtimella lämmöntalteenotettavissa oleva lämpömäärä riippuen 

käytetystä vesimäärästä. Keskimääräinen määrä vuorokautta kohden on 60 

litraa. 
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6.2 Pyykinpesukoneet 

Pyykinpesukoneissa lämpötila voi olla esimerkiksi 30-40 –celsiusasteista. Tällöin 

edellisen kappaleen kuva 33 edustaisi pyykinpesukoneen ja suihkuveden 

lämmöntalteenottoa vesimäärästä riippuen. Pyykinpesukoneissa vesi jäähdytetään 

kuumilla ohjelmilla alle 60 celsiusasteeseen ennen sen poistamista, jolloin lämpöä ei 

voida ottaa talteen tätä korkeammista lämpötiloista (Lehtonen 2015). 

6.3 Astianpesukoneet 

Therm-X –lämmönvaihtimesta löytyy tietoa, että sen avulla saadaan + 80 °C jätevedestä 

lämpöä talteen niin, että tuleva 5 °C puhdas vesi lämpenee + 55 celsiusasteeseen. 

(Termihaukka, 2.) Seuraava kuva 34 perustuu astianpesukoneen lämmöntalteenottoon, 

jos veden lämpötila siinä olisi 80-celsiusasteista. Kuitenkin myös suuri määrä likaa, jota 

astianpesukoneissa esiintyy, voisi heikentää tämän mallisen lämmönvaihtimen tehoa 

säännöllisestä puhdistamisesta huolimatta. Erään valmistajan astianpesukoneissa 

lämpötila on pääosan ajasta yleensä 60-70 celsiusastetta, ja joidenkin pesuohjelmien 

huuhteluvaiheessa käytetään 85-celsiusasteista vettä (Kuluttaja 2013, Asko 2015). 

Tulovesi on korkeintaan 60-celsiusasteista, ja pesukoneella sitä lämmitetään tarvittaessa 

lisää (Kuluttaja 2013). Uudet astianpesukoneet käyttävät vettä usein 8-15 litraa 

(Keittiötieto). 

 

 



66 

 

 

Kuva 34. Astianpesukoneen lämmöntalteenotossa Therm-X –lämmönvaihtimella 

lämmöntalteenotettavissa oleva lämpömäärä riippuen käytetystä 

vesimäärästä. Todelliset tulokset lämmöntalteenotossa olisivat heikommat, 

jos lämpötilaa ei käytetä 80 asteessa.  

Edellisessä kuvassa ei huomioida sitä, että joissain astianpesukoneissa viimeinen 

huuhtelu on lämmin ja muut ovat kylmiä (Lehtonen 2015). Jos kaikkea vettä ei käytetä 

80 celsiusasteessa, lämpöä ei voida ottaa talteen lämmöntalteenottolaitteilla yhtä paljon. 

6.4 Muu kotitalousvesi 

Kotitalouden veden lämmöntalteenottomahdollisuuksiin kuuluu myös muu keittiövesi 

astianpesukoneiden veden käytön lisäksi. Sen lämpötilasta ei kuitenkaan ole tarkkaa 

tietoa, joten jätetään se huomiotta. Keittiössä käytetty vesi on vuorokaudessa keskimäärin 

35 litraa. 
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7 KANNATTAVUUSLASKELMIA SUIHKUVEDEN 

LÄMMÖNTALTEENOTOSTA 

Kooste kannattavuuslaskujen tuloksista löytyy liitteestä 4. Kuten kappaleessa 4.4 

mainittiin, asukasta kohden Suomessa käytetään veden lämmitykseen 1788 

kilowattituntia vuodessa. Kilowattitunnin hintana tässä työssä käytetään 15 senttiä. 

Nykyään sähkön hinta on tätä luokkaa, mutta muuttuu ajan kuluessa. 

Laskelmissa oletetaan kylmäveden olevan 5-celsiusasteista ja kuumaveden 55-

celsiusasteista. Kylmävesi toisinaan kerkeää lämmitä esimerkiksi noin 20 

celsiusasteeseen huoneen lämmöstä johtuen, mutta tätä ei oteta huomioon näissä 

laskelmissa. 

Kappaleen 7.2 mukaan suihkuvedestä on 64 % kuumavettä. Suihkuvettä käytetään 

Suomessa vuodessa keskimäärin 21 900 litraa henkilöä kohden, sillä kappaleen 4.3 

mukaan 60 litraa on keskimääräinen arvo päivää kohti (Motiva 2014). Ilman 

lämmöntalteenottolaitteita energiaa kuluu vuodessa henkilöä kohden noin 2900 MJ eli 

816 kilowattituntia suihkun kuumaveden lämmitykseen välillä 5…55 celsiusastetta, sillä 

64 % 21 900 litrasta on 14 000 litraa ja käytetään laskuissa kaavaa 5. Vuosittainen veden 

lämmitykseen kulutettu sähkö 816 kilowattituntia tarkoittaa noin 122 euroa.  

Vedenlämmittimiltä kuluu tosiasiassa tätäkin enemmän energiaa, koska niissä tapahtuu 

häviöitä. Vedenlämmittimissä esiintyvien häviöiden takia seuraavan taulukon kaksi 

viimeistä riviä poikkeavat niiden yllä olevista kahdesta rivistä. 

Seuraavassa taulukossa 1 nähdään suihkuveden kulutus Suomessa ja siitä johtuvat 

lämpimän veden tuottamisen aiheuttamat kustannukset. Taulukon 1 kahden viimeisen 

rivin tulokset on laskettu kappaleessa 7.5. 
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Taulukko 1. Suihkuveden kulutus ja siitä johtuvat kustannukset Suomessa. 

Suure Määrä Yksikkö 

Suomalaisen käyttämä 

suihkuveden määrä (/vuosi) 

21 900  litraa 

Suomalaisen kuluttama 

suihkuveden käytöstä johtuva 

kuumaveden määrä (/vuosi) 

14 000 litraa 

Vedenlämmittimeltä 

suihkuveden lämmitykseen 

kulunut energia (/vuosi) 

816 kilowattituntia 

Vedenlämmittimeltä 

suihkuveden lämmitykseen 

kuluneen energian hinta (/vuosi) 

122 euroa 

Vedenlämmittimen 

suihkuveden lämmitykseen 

kulunut energia, jos otetaan 

vedenlämmittimen häviöt 

huomioon (/vuosi) 

1100 kilowattituntia 

Vedenlämmittimeltä 

suihkuveden lämmitykseen 

kuluneen energian hinta, jos 

otetaan vedenlämmittimen 

häviöt huomioon (/vuosi) 

166 euroa 
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7.1 Laitteen lämpötilahyötysuhteen käyttäminen 

kannattavuuslaskelmissa 

Monista markkinoilla olevista lämmönvaihtimista on ilmoitettu lämpötilahyötysuhde. 

Tämän suhdeluvun avulla tiedetään, paljonko kylmäveden lämpötilaa saadaan nostettua 

lämmönvaihtimen kautta poistoveden tuoman lämmön ansiosta. Virheitä tulee siitä, jos 

lämpötilahyötysuhde muuttuu paljon riippuen lämpötila-alueesta. Jos 5-celsiusasteinen 

vesi saadaan lämmitettyä 24,2 celsiusasteeseen 37-celsiusasteisella vedellä, on 

lämpötilahyötysuhde noin 60 prosenttia seuraavan kaavan 6 perusteella:  

𝜀 = 
𝑡2−𝑡1 

𝑡3−𝑡1
,           (6)  

missä   𝜀 = lämpötilahyötysuhde [℃],  

𝑡1=vastaanottavan virtauksen lämpötila ennen 

lämmöntalteenottolaitetta [℃],  

𝑡2=vastaanottavan virtauksen lämpötila 

lämmöntalteenottolaitteen jälkeen [℃],  

𝑡3=luovuttavan virtauksen lämpötila ennen 

lämmöntalteenottolaitetta [℃]. (Marko 2008: 20.) 

7.2 Loppulämpötilan määrittäminen sekoitettaessa kylmä- ja 

kuumavesi 

Loppulämpötila on se lämpötila, jonka kuluttaja haluaa suihkuvedessä olevan. Sen 

oletetaan olevan 37 celsiusastetta. Kuumavesi on näissä laskelmissa aina 55-

celsiusasteista. Seuraava kaava 7 on keskeinen tässä osassa tehdyissä laskuissa ja 

perustuu kaavoihin 5, 11 ja 13. 

   𝑇𝑙𝑜𝑝 =  
�̇�𝑘𝑦∙ 𝑇𝑘𝑦+�̇�𝑘∙ 𝑇𝑘

(�̇�𝑘𝑦+�̇�𝑘)
,          (7) 
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missä  𝑇𝑙𝑜𝑝 = loppulämpötila [°C], 

   �̇�𝑘 = kuumaveden massavirta [kg/s], 

   �̇�𝑘𝑦 = kylmäveden massavirta [kg/s], 

   𝑇𝑘 = kuumaveden lämpötila [°C], 

   𝑇𝑘𝑦 = kylmäveden lämpötila [°C]. (Tammertekniikka 2008.) 

Ilman lämmöntalteenottolaitetta kuumavettä tarvittaisiin 64 % seuraavien kaavojen 8, 9 

ja 10 perusteella, jos suihkuvesi on 37-celsiusasteista, kylmävesi 5-celsiusasteista ja 

kuumavesi 55-celsiusasteista. 0,64 on kaavasta 10 saavutettava tulos, joka saadaan 

jaettaessa kuuman veden massavirta siitä summasta, jonka kuuman ja kylmän veden 

massavirrat muodostavat. Kaava 10 saadaan käyttämällä kaavaa 8 �̇�𝑘:n määritelmänä ja 

merkintää �̇�𝑘𝑦  kylmäveden massavirtana. Edellisestä kaavasta 7 voidaan ratkaista 

kuuma- ja kylmäveden massavirtojen lausekkeet erikseen. Kaavat 8 ja 9 saadaan siis 

johtamalla edellisestä kaavasta. 

  �̇�𝑘 =  
�̇�𝑘𝑦∙(𝑇𝑙𝑜𝑝−𝑇𝑘𝑦)

𝑇𝑘−𝑇𝑙𝑜𝑝
           (8) 

  �̇�𝑘𝑦 =  
�̇�𝑘∙(𝑇𝑙𝑜𝑝−𝑇𝑘)

𝑇𝑘𝑦−𝑇𝑙𝑜𝑝
           (9) 

  
�̇�𝑘

�̇�𝑘+�̇�𝑘𝑦
=  

(𝑇𝑙𝑜𝑝−𝑇𝑘𝑦)

(𝑇𝑙𝑜𝑝−𝑇𝑘𝑦)+ (𝑇𝑘−𝑇𝑙𝑜𝑝)
      (10) 

7.3 Kylmän veden lämmittäminen 

Tässä osassa lasketaan vedenlämmittimeltä vaadittava energia, joka tarvitaan silloin, kun 

kylmävesi on lämmitetty lämmöntalteenottolaitteen avulla ja sen jälkeen sekoitetaan 

kuumaveden kanssa. Sekä tässä kappaleessa että kappaleessa 7.4 lasketaan sitä, kuinka 

paljon enemmän energiaa ilman lämmönvaihtimen käyttöä vedenlämmittimeltä olisi 

vaadittu suoraan varsinaiseen tehtäväänsä; eli lämmittämiseen. Tässä ei huomioida 

häviöitä. Häviöt tulevat huomioiduksi paremmin kappaleessa 7.5, ja yhteenvetoon 

kootaan tulokset vain kappaleen 7.5 laskelmista. Kappaleessa 7.5 pitäisi tulla vielä 
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suurempia energian- ja rahansäästön arvoja kuin tässä. MS Energyn lämmönvaihtimesta 

ei löytynyt tarkkoja lämpötilatietoja, joten lasketaan tai esitetään kyseisen 

lämmönvaihtimen tiedot vain kohdassa 7.5. 

7.3.1 Therm-X 

Therm-X –lämmönvaihtimella uimahalleissa saadaan lämpöä talteen 30 % siitä 

energiasta, mitä lämmittämiseen muuten olisi tarvittu (Termihaukka, 1, Termihaukka, 2). 

Tästä ilmaisusta ei suoraan tiedetä varsinaista hyötysuhdetta, sillä lämmittämiseen 

tarvittava energia koostuu myös vedenlämmittimen häviöistä. Varsinainen 

lämpötilahyötysuhde saadaan laskettua kuitenkin siitä syystä, että lämpötilojen tiedot 

ovat löydettävissä. Kuten aiemmin on kerrottu, tämän lämmönvaihtimen avulla 5-

celsiusasteinen vesi on saatu lämmitettyä 25 celsiusasteeseen 35-celsiusasteisella 

(lämpötilahyötysuhde kaavan 6 mukaan on noin 67 %). Lämpötilahyötysuhteen avulla 

voidaan arvioida myös kaavaa 6 tai siitä johdettua kaavaa 11 apuna käyttäen, paljonko 

lämpötila nousisi 37-celsiusasteisen veden avulla 5 celsiusasteen vedellä.  

𝑡2 = 𝜀 ∙ (𝑡3 − 𝑡1) + 𝑡1         (11) 

Saatu arvo on noin 26 celsiusastetta. Lämmönvaihtimissa ensimmäisen fluidin lämpövirta 

on yhtä suuri kuin toisen fluidin lämpövirta, mistä saadaan kaava 12 (Tammertekniikka 

2008). Johtamalla tästä kaavat 13-15, päästään laskemaan, kuinka suuri massa kuumaa 

vettä tulee kuumentaa lämmitetyn kylmäveden sekoittuessa kuumaveden kanssa. 

�̇�1 + �̇�2 = 0,                             (12) 

missä        �̇�1 = 1. fluidin lämpövirta [J/s], 

          �̇�2 = 2. fluidin lämpövirta [J/s]. (Tammertekniikka 2008.) 

Edellinen kaava on yhdenpitävä seuraavan kaavan 13 kanssa: 

�̇�1(ℎ1𝑙 − ℎ1𝑎) +  �̇�2(ℎ2𝑙 − ℎ2𝑎) =  0,          (13) 
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missä   �̇�1 = 1. fluidin massavirta [kg/s], 

ℎ1𝑙 = 1. fluidin entalpia lopussa [kJ/mol], 

ℎ1𝑎 = 1. fluidin entalpia alussa [kJ/mol], 

�̇�2 = 2. fluidin massavirta [kg/s], 

ℎ2𝑙 = 2. fluidin entalpia lopussa [kJ/mol], 

ℎ2𝑎 = 2. fluidin entalpia alussa [kJ/mol]. (Tammertekniikka 

2008.) 

Tarkalleen ottaen kaava 12 on oikeampi, mutta jos oletetaan ominaislämpökapasiteetin 

pysyvän vakiona, voidaan käyttää seuraavaa kaavaa 14: 

�̇�1 ∙ 𝑐𝑝(𝑇1𝑙 − 𝑇1𝑎) + �̇�2 ∙ 𝑐𝑝(𝑇2𝑙 − 𝑇2𝑎) =  0,      (14) 

missä   �̇�1= 1. fluidin massavirta [kg/s], 

  �̇�2 = 2. fluidin massavirta [kg/s], 

𝑇1𝑙 = 1. fluidin lämpötila lopussa [°C], 

𝑇1𝑎= 1. fluidin lämpötila alussa [°C], 

𝑇2𝑙 = 2. fluidin lämpötila lopussa [°C], 

𝑇2𝑎 = 2. fluidin lämpötila alussa [°C]. (Tammertekniikka 

2008.) 

Tästä saadaan supistettua massavirrat massoiksi. Lasketaan havainnollistamisen vuoksi 

seuraavassa, paljonko yhtä kilogrammaa kuumavettä kohti tulee kylmävettä 

sekoitettaessa noin 26-celsiusasteista vettä 55-celsiusasteisen veden kanssa 
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lopputuloksen ollessa 37 °C. Kaavan 15 vaihtoehtona voidaan hyödyntää kaavaa 10. 

Lähtötiedot kaavaa 15 varten ovat seuraavat:  

𝑇1𝑎= 26,33 °C 

𝑇1𝑙 = 37 °C 

𝑇2𝑎= 55 °C 

𝑇2𝑙= 37 °C 

Kun lasketaan yhtä kuumaveden kilogrammaa kohden, supistuu kuumaveden massaa 

laskettaessa tarvittava kaava seuraavaan muotoon: 

 𝑚2 =  
𝑇1𝑎−𝑇1𝑙

𝑇2𝑎−𝑇2𝑙
.                         (15) 

Edellisillä lähtötiedoilla saadaan esimerkiksi, että 𝑚2 (kuumaveden massa) on noin 0,6 

kilogrammaa, jos kylmäveden massa on 1 kilogramma. Kokonaissumma on 1,6 

kilogrammaa. Tästä kylmän veden osuus on noin 63 %. Tämä esimerkki laskettiin 

selkeyttämisen vuoksi, mutta käytetään tästä lähtien suoraa suhdeluvun kaavaa 10. 

Kaavan 10 avulla saadaan samoin tuloksin tietää, että kuumaveden osuus on 37 %. 

Kuuman veden osuus on se, mitä joudutaan lämmittämään. Vuoden määrästä 21 900 

kilogrammaa määrä 37 % on noin 8100 kilogrammaa. Tämän lämmittämiseen välillä 

5…55 °C tarvitaan kaavan 5 mukaan laskettuna 1700 MJ eli 470 kilowattituntia. Tämä 

on kaikki energia, mitä tässä tapauksessa tarvitaan vedenlämmittimestä veteen, jotta vesi 

lämpiää halutun määrän. 

Sama asia voidaan tutkia kuumaveden tarpeen vähentymisen kautta. Ilman 

lämmöntalteenottolaitetta olisi tarvittu kuumavettä 64 %, kuten selostettiin kappaleessa 

7.2. Nyt vaadittava määrä oli 37 %. Kuumavettä tarvittiin näin ollen noin 5900 litraa 

vähemmän. Tämän litramäärän lämmittäminen 55 celsiusasteeseen olisi vaatinut energiaa 

1200 000 MJ energiaa. Tämä vastaa sitä, että energiaa tarvittiin 340 kilowattituntia 

vähemmän. Säästö on 50 euroa vuodessa. 
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7.3.2 ReTherm 

Hyötysuhde lämpötilatiedot sisältävän kuvan 22 lämpötila-arvojen sekä kaavan 6 

perusteella on 61 %. Lämpötilahyötysuhteen avulla voidaan arvioida myös kaavaa 6 ja 

siitä johdettua kaavaa 11 apuna käyttäen, paljonko 5-celsiusasteisen veden lämpötila 

nousisi 37-celsiusasteisen veden avulla. 

Saatu tulos on, että tällä lämmöntalteenottolaitteella 5-celsiusasteinen vesi lämpenisi 37-

celsiusasteisella vedellä noin 25 celsiusasteeseen. Kaavaa 10 käytettäessä tulee 

tulokseksi, että kuuman veden osuus on 41 %. 21 900 litrasta kokonaisvesimäärästä tämä 

41 % vastaa 8900 litraa kuumavettä. Kaavaan 5 perustuen tämän määrän lämmittämiseen 

lämpötilavälillä 5...55 celsiusastetta vaaditaan 1900 MJ eli 520 kilowattituntia. Ilman 

lämmöntalteenottoa kappaleen 7 alkutekstin perusteella energiaa olisi tarvittu 816 

kilowattituntia. Energiaa säästettiin 300 kilowattituntia. Tämä tarkoittaa, että voidaan 

säästää rahaa 44 euroa vuodessa. 

7.3.3 Oma konstruktio 

Tämän kappaleen laskelmissa tulee muistaa, että esitetyt kaavat on tarkoitettu tasaisten 

pintojen läpi tapahtuvaan lämmönsiirtoon ja ne eivät sovi kovin hyvin tässä työssä 

esiintyvien pintojen lämmönsiirron laskentaan. Tämän rakenteen laskennassa on hyvin 

paljon epävarmuustekijöitä, sillä veden paksuus vaihtelee altaan päällä lattian 

kaltevuuskulmasta johtuen ja vettä putoaa ylhäältä lähinnä vain suihkukaapin lattian 

reunan lähelle ihmisen seisomapaikasta johtuen. Näistä epävarmuustekijöistä johtuen ei 

pyritä kovin tarkkoihin laskelmiin, joten jätetään vedestä altaan yllä ja spiraaliputken alla 

johtuvat konvektion lämmönsiirtokertoimet huomioimatta. Konvektion 

lämmönsiirtolaskuihin tarvittaisiin Prandtlin, Nusseltin ja Reynoldsin lukujen 

määrittämistä (Çengel et al. 2015). Lasketaan sen lämmön siirtymisen suuruus, joka 

tapahtuu altaan lattian, kuparijuotoksen ja kupariputken läpi. Seuraavassa kuvassa 35 

nähdään skemaattinen piirros siitä lämmöntalteenottolaitteesta, johon tässä kappaleessa 

esitetyt laskelmat perustuvat. 
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Kuva 35. Tätä diplomityötä varten suunniteltu rakenne suihkukaapin alle tulevaan 

lämmöntalteenottoon. Piirros on skemaattinen. 

Tässä lämmöntalteenottolaitteessa tapahtuvaa lämmönsiirtoa voidaan arvioida seuraavien 

kaavojen 16 ja 17 avulla: 

�̇� =  
𝑇𝑓,𝑘,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚− 𝑇𝑓,𝑘𝑦,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚

𝑅1 + 𝑅2+𝑅𝑖
,       (16) 

missä  �̇� = lämpövirta [J/s], 

𝑇𝑓,𝑘,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚 = kuumemman fluidin keskimääräinen lämpötila 

[℃], 

𝑇𝑓,𝑘𝑦,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚= kylmemmän fluidin keskimääräinen lämpötila 

[℃], 

𝑅1 = 1.väliaineen lämpövastus [℃/W], 

𝑅2 = 2. väliaineen lämpövastus [℃/W], 

𝑅𝑖 = i:nnen väliaineen lämpövastus [℃/W]. (Çengel et al. 

2015.) 

𝑅1 =  
𝐿𝑖

𝑘𝑖∙𝐴𝑖
,        (17) 
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missä   𝐿1 = i:nnen väliaineen paksuus [m], 

𝑘𝑖= i:nnen väliaineen lämmön johtumisen 

lämmönsiirtokerroin [W/m∙℃], 

Ai = lämmönsiirtymispinta-ala i:nnelle väliaineelle 

tapahtuvassa lämmönsiirrossa [m2]. (Çengel et al. 2015.) 

Ensimmäinen väliaine on ruostumaton teräs, toinen kuparijuotos ja kolmas kupariputki. 

Juottamisen sijaan valmistusmenetelmänä voisi olla myös hitsaaminen tai massan 

asettaminen juotospaikkoihin ja rakenteen varmistaminen putken alapuolella kulkevilla 

tuilla. Taulukoista löytyvät lämmönsiirtokertoimien arvot, ja ne on esitetty myöhemmin 

tässä kappaleessa (Çengel et al. 2015 ). 

 

Kuva 36. Spiraali, jonka sisällä kylmävesi kulkee, on esitetty vasemmalla, ja oikealla 

sijaitsevat kuvat yhden ”kierroksen” alueesta. Ala ja pituus ovat CATIA-

ohjelman laskemia. 
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Kuvassa 36 merkityn spiraalin pituus on yli 7,6 metriä, ja tämän spiraalin tarkemmat mitat 

näkyvät liitteestä 1. Seuraavaksi ratkaistaan laskelmilla, paljonko 0,8 millimetrin 

seinämänvahvuudella 10 millimetriä halkaisijaltaan olevan spiraalin pituus täytyisi olla, 

jotta ehdotettu konstruktio täyttäisi kappaleessa 7.3.1 esitetyn Therm-X –

lämmöntalteenottolaitteen 67 % hyötysuhteen. Tässä kappaleessa esitetyissä laskuissa 

altaan ja kuparijuotoksen karakteristisina pinta-aloina tarkoitetaan kuvan 37 mukaista 8,4 

millimetrin levyistä ja spiraalin viivan pituista aluetta. Näihin pinta-aloihin käytetään siis 

approksimaatiota. Kuvan 37 vihreän viivan mukaisesti spiraalin yllä oleva allas on 

todellisuudessa kartio, joten todellinen pinta-ala on hieman approksimaatiota suurempi. 

Kupariputkelle käytetään karakteristisena alana neljäsosa kupariputken sisäpinta-alasta. 

Lisäksi keskiviivan pituus kerrottuna poikkileikkauksen kehän pituus ei ole yhtä suuri 

kuin pinta-ala kaarevan viivan ollessa kyseessä – tämä puolestaan aiheuttaa eron 

kupariputken pinta-alan approksimaatioon tämän putken todelliseen pinta-alaan 

verrattuna. 

Kuumemman fluidin lämpötila suihkukaapin pohjalla on todellisuudessa hieman alle 37 

celsiusastetta, sillä suihkusta tullessaan vesi on 37 celsiusastetta ja ilman lämpötila on 

kylmempi, mikä aiheuttaa veden lämpötilan laskemista. Vesifilmin paksuudelle voidaan 

tehdä erilaisia oletuksia, mutta yläraja on vain muutama millimetri. Kaavan 17 mukaan 

lämmönsiirto on sitä tehokkaampaa, mitä pienempi on suihkukaapin välipohjan paksuus. 
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Kuva 37. Kupariputken ja juotoksen arvojen L määrittäminen poikkileikkauksesta 

kaavaa 17 varten. Lämmön tulee kulkea punaisella viivalla merkitystä 

kohdasta 0,8 millimetrin matka kupariputkea pitkin, ja muualta lämpö joutuu 

kulkeutumaan pitemmän matkan. Keltaisella vasempaan kuvaan on merkitty 

kupariputken alue, josta lämpö kulkeutuu. Vasemmassa kuvassa oranssilla 

värillä näkyy juotoksen kohdat, joista lämpöä johtuu. Kuvan mittasuhteet 

eivät ole oikeita. 

Edellisen kuvan 37 avulla keskimääräistä arvoa luvulle L kaavaan 17 määritettäessä 

verrataan vasemmalla olevan kuvan pinta-alaa oikealla esitettyyn suorakulmiopinta-

alaan, jonka leveys on sama kuin vasemmanpuoleisen rakenteen leveys. Vertaaminen 

tehdään kuvaan vasemmalle merkityille oranssille ja keltaiselle alueelle erikseen. Jotta 

molempien keltaiselle merkittyjen alueiden pinta-alat olisivat yhtä suuret, saadaan 

oikealla esitetyn keltaisen suorakulmion korkeudeksi 1,0 millimetriä. Käytetään tätä 

lukua L:n arvona kaavassa 17 kuparille. Jotta saavutetaan molemmille oransseille alueille 

yhtä suuret alat, tulee oranssin suorakulmion korkeudeksi 0,7 millimetriä, joka on L:n 

arvo juotoksen osalta kaavaan 17. 

Seuraava kaava 18 määritys sille, paljonko lämpövirtaa tarvitaan tietyn lämpötilan 

saavuttamiseen eri tilanteissa. 
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�̇� = �̇�𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑠,𝑎𝑙𝑢𝑠𝑠𝑎 −  𝑇𝑠,𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎),                           (18) 

missä �̇�𝑠 = suihkun massavirta [kg/s], 

 𝑇𝑠,𝑎𝑙𝑢𝑠𝑠𝑎 = suihkuveden lämpötila alussa [℃], 

𝑇𝑠,𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎 = suihkuveden lämpötila lopussa [℃]. 

Kaavaan 18 sijoitettavat arvot ovat seuraavat: 

- �̇�𝑠 on 0,2 kilogrammaa sekunnissa perustuen Rakentamismääräyskokoelman 

mainintaan, joka on esitetty kappaleessa 4.6.1, 

- 𝑇𝑠,𝑎𝑙𝑢𝑠𝑠𝑎 on 37 ℃, 

- 𝑇𝑠,𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎 on 23,6 ℃, koska kappaleen 7.3.1 mukaisesti 26-celsiusasteinen vesi 

muodostaa 63 % suihkuveden määrästä, jolloin kaavan 14 mukaan suihkuveden 

lämpötilan muutos on vain 63 % kylmäveden lämpötilan muutoksesta. 

Kaavasta 18 saadaan tulokseksi 11,2 kilowattia. Seuraava kaava 19 on rakenteelle, jossa 

on kupariputki, kuparijuotos ja 8,4-millimetrisen halkaisijan omaava spiraali. Tämä kaava 

saadaan yhdistämällä kaavojen 16 ja 17 tietoja: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 + 𝑅𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝 + 𝑅𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗 =  
1

𝐿
(

𝐿𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎

𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎∙0,0084 𝑚
+

𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝

𝑘𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖∙
1

2
∙0,0042 𝑚

+

𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗

𝑘𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖∙0,0084 𝑚
),                              (19)  

missä  𝑅𝑡𝑜𝑡 = kokonaislämpövastus [℃/W], 

𝑅𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 = suihkukaapin lattian lämpövastus [℃/W], 

𝑅𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝 = kupariputken lämpövastus [℃/W], 

𝑅𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗 = kuparijuotoksen lämpövastus [℃/W], 

L = spiraalin pituus [m], 
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𝐿𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 = altaan lattian paksuus [m], 

𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝 = kupariputken seinämän mitta keskimäärin 

korkeussuunnassa [m], 

𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗 = kuparijuotoksen keskimääräinen paksuus [m], 

𝑘𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 = allaslattian materiaalin 

lämmönjohtavuuskerroin [W/m℃], 

𝑘𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖 = kuparin lämmönjohtavuuskerroin [W/m℃]. 

Kokonaislämpövastukselle voidaan muodostaa myös seuraava kaava 20, joka perustuu 

täsmälleen kaavaan 16.  

𝑅𝑡𝑜𝑡 = (𝑇𝑠,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 − 𝑇𝑝,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛) ∙  �̇�,     (20) 

missä  �̇� = lämpövirta [J/s], 

𝑇𝑠,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 = keskimääräinen lämpötila altaan yläpuolen 

vedessä [℃], 

𝑇𝑝,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 = keskimääräinen lämpötila putken sisällä [℃], 

   𝑅𝑡𝑜𝑡 = lämpövastusten summa [K/W]. (Çengel et al. 2015.) 

Kaavat 19 ja 20 ovat kaksi tapaa ilmoittaa kokonaisvastuksen arvo. Kaavoissa ainut 

tuntematon on L, spiraalin pituus. Kaavoihin 19 ja 20 sijoitettavat arvot näkyvät 

seuraavan listauksen mukana, ja niiden avulla saadaan ratkaistua spiraalin pituus: 

- 𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝 on 1 millimetri kuvan 37 määrityksen avulla, 

- 𝐴𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 on aiemmin esitetty approksimaatio eli spiraalin pituus kerrottuna 

0,0066 metriä, 

- 𝐿𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗 on 0,7 millimetriä kuvan 37 määrittelyn avulla, 



81 

 

- 𝐴𝑘𝑢𝑝𝑎𝑟𝑖𝑗𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠 on aiemmin kuvailtu approksimaatio eli spiraalin pituus kerrottuna 

0,0084 metriä, 

- 𝐿𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 on 0,5 millimetriä, 

- 𝐴𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 on aiemmin näytetty approksimaatio eli spiraalin pituus kerrottuna 

0,0084 metriä, 

- veden lämmönsiirtokerroin 0,613 W/m∙℃ (Çengel et al. 2015), 

- teräksen lämmönsiirtokerroin 80,2 W/m∙℃ (Çengel et al. 2015), 

- kuparin lämmönsiirtokerroin 401 W/m∙℃ (Çengel et al. 2015), 

- �̇� on kaavan 19 ja aiemmin esitetyn laskun perusteella 11,2 kilowattia, 

- 𝑇𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 on 15,7 celsiusastetta, 

- 𝑇𝑠,𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 on 30,3 celsiusastetta. 

Kaavasta 20 saadaan arvo 0,001 ℃/W, jota suurempi kokonaislämmönvastus ei saa olla, 

jotta päästään tavoitearvoon 67 % hyötysuhteesta. Näillä lähtötiedoilla ja kaavoilla 19 ja 

20 spiraalin pituudeksi tulee 1,0 metriä. Näin ollen suunniteltu 7,6-metrinen spiraali on 

reilusti riittävä, jos käytetään näitä optimistisia kaavoja. 

Talteenotettavan lämmön määrän kasvattamiseksi kannattaa jatkaa spiraalin pituutta ja 

suurentaa tällä tavalla alaa. Tätä varten voidaan tehdä kuvan 38 mukainen rakenne. 
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Kuva 38. Spiraalin pinta-alaa voidaan suurentaa jatkamalla spiraalia alemmas 

suunnilleen kuvassa näkyvän alaspiraalin tavoin. Spiraali olisi yhtenäinen 

veden kulkemisen takia. 

7.4 Kuumaveden esilämmitys 

7.4.1 Therm-X 

Lasketaan paljonko energiaa vielä tarvitaan kuumaveden lämmitykseen, kun on käytetty 

ensin apuna lämmöntalteenottolaitetta ja kun lämmenneestä vedestä tehdään kuumavettä. 

Kappaleen 7.3.1 mukaisesti kuumavedeksi tehtävä vesi on esilämmitetty 

lämmöntalteenoton avulla noin 26 celsiusasteeseen. Nyt kaavaan 10 käytettävät 

lähtötiedot ovat seuraavat: 

𝑇𝑘= 5 °C 

𝑇𝑙𝑜𝑝 = 37 °C 

𝑇𝑘𝑢= 55 °C 
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Kuuman veden osuudeksi saadaan 64 %. 21 900 litrasta (vuodessa henkeä kohden) tämä 

on noin 14 000 litraa. Kaavan 5 avulla saadaan, että tämän lämmittäminen 

(lämpötilavälillä 26,33…55 °C) vaatii noin 1700 MJ energiaa eli 470 kilowattituntia. 

Ilman lämmöntalteenottoa olisi vaadittu energiaa 816 kilowattituntia, kuten kappaleen 7 

alussa todettiin. Saadaan säästettyä energiaa siis 350 kilowattituntia. Tämä voi merkitä 

esimerkiksi 52 euroa vuodessa. 

7.4.2 ReTherm 

Kuvan 22 mukaan saadaan 9-celsiusasteinen vesi lämmitettyä 28 celsiusasteeseen 40-

celsiusasteisella vedellä ReTherm-lämmöntalteenottolaitteessa. Tämä vastaa 

lämpötilahyötysuhdetta 61 % kaavan 6 perusteella. Jos lämpötilahyötysuhde pysyisi 

samana, saataisiin 37-celsiusasteisella vedellä 5-celsiusasteista vettä nostettua noin 25 

celsiusasteeseen kaavan 11 perusteella. Kaavaan 10 käytettävät lähtöarvot ovat nyt samat 

kuin edellisessä kohdassa 7.4.1. Kuumaa vettä tulee siis lämmittää noin 14 000 litraa. 

Lämpötilaväli on nyt erisuuruinen kuin edellisessä kohdassa. 

14 000 litran lämmittämiseen lämpötilavälillä 24,6...55 vaaditaan noin 1800 MJ eli 500 

kilowattituntia. Ilman lämmöntalteenottoa olisi energiaa vaadittu 816 kilowattituntia. 

Säästettiin energiaa 320 kilowattituntia. Tämä vastaa 48 euroa vuodessa. 

7.5 Tilastoituihin veden lämmityksessä kuluneisiin energiamääriin 

perustuva laskentatapa 

Tässä laskelmassa ovat seuraavat lähtötiedot, jotka ovat tulleet esille kappaleessa 4.3 sekä 

kappaleen 7 alkutekstissä:  

- Suomalaiset käyttävät veden lämmitykseen energiaa vuodessa 9 584 gigawattituntia. 

Henkeä kohden tämä tarkoittaa 1762 kilowattituntia. (Korpelainen 2015, Tilastokeskus 

2014, 2.) 

- Suihkuvedestä 64 % on keskimäärin lämmintä vettä.  
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- Kotitalousvedestä 40 % on lämmintä vettä. (Motiva 2014.) 

- Kun yhdistetään kaksi edellistä kohtaa, saadaan, että kaikesta lämpimästä vedestä 

suihkun lämmintä vettä on 62 % 

- Henkilöä kohden Suomessa suihkuveden lämmitykseen energiaa kuluu 1100 

kilowattituntia eli 62 % kaikesta veden lämmitykseen kuluneesta energiasta. 

Kun jaetaan suihkun lämpimän veden määrä (64 % 60 litrasta) kaiken kotitalousveden 

lämpimästä vedestä yhteensä (40 % 155 litrasta), saadaan suhteellinen suihkun lämpimän 

veden osuus kaikesta kotitalouden lämpimästä vedestä yhteensä. Tulokseksi saadaan 

0,62. Tässä kappaleessa 7.5 esitetyt laskelmat perustuvat ominaislämpökapasiteetin 

kaavaan 5. 

7.5.1 MS Energyn lämmönvaihdin 

MS Energyn lämmönvaihtimella saadaan suihkuveden takia kuluvista 

energiakustannuksista säästettyä 40 %. Suomalaisen energiankulutus suihkuveden 

lämmitykseen vastaa vuodessa arvoa noin 1100 kilowattituntia. Jos oletetaan 

kustannusten nousevan lineaarisesti, on säästetty energia prosenteissa sama kuin säästetyt 

energiakustannukset. 40 % arvosta 1100 kilowattituntia on noin 440 kilowattituntia. 

Tämä voi merkitä 65 euroa vuodessa. Energiakustannusten arvoa ei voida kuitenkaan 

hyvin verrata muihin kahteen lämmönvaihtimeen, sillä arvo voi olettaa suihkuveden 

olevan suurempi osa vedenkäytöstä kuin se keskimäärin on. Lähteistä löytyy laskelmia 

jollekin esimerkkiperheelle, mutta sitä ei ole kuvailtu tarkasti (MS Energy). 

Nelihenkiselle suihkussa joka päivä käyvälle perheelle on laskettu säästöjen voivan olla 

jopa 240 euroa vuodessa erään lähteen mukaan. Yhtä henkeä kohden määrä olisi siis 60 

euroa vuodessa. (MS Energy.) Jos kustannusten oletetaan nousevan lineaarisesti, voidaan 

sanoa, että MS Energyn lämmönvaihtimella hyötysuhde on 40 %. 

7.5.2 Therm-X 

Therm-X-lämmönvaihtimella saadaan jossain tilanteessa vähennettyä 30 % siitä 

lämmitysenergiasta, joka ilman sitä olisi tarvittu. Suomalaisen energiankulutus 

suihkuveden lämmitykseen vastaa vuodessa aiemminkin todetusti arvoa 1100 
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kilowattituntia. 30 % arvosta 1100 kilowattituntia on 330 kilowattituntia. Tämä merkitsee 

49 euroa vuodessa. Hyötysuhde jossain tilanteessa tällä lämmönvaihtimella oli jopa 67 

%. Tästä voidaan tehdä seuraavat laskelmat. Lämpötilaväli 5…26,3 muodostaa 

suhteellisesti kokonaisenergiantarpeesta lämmitettäessä vesi 55 celsiusasteeseen 40 %. 

Kilowattitunteja saadaan siis vähennettyä 40 % 1100 kilowattitunnista eli 470 

kilowattituntia, mikä voi merkitä 70 euroa vuodessa. 

7.5.3 ReTherm 

ReTherm-lämmöntalteenottolaitteella hyötysuhteesta löytyy tietoja ainakin alueelle 

53,8... 61,29 %. Kuvan 22 mukaan 9 ℃ vesi lämmitettyä 28 celsiusasteeseen 40 ℃ 

vedellä, mikä merkitsee noin 61 % hyötysuhdetta. 5 celsiusasteen veden lämmittäminen 

61 % hyötysuhteella tarkoittaa lämpötilan nostamista noin 20 celsiusasteella eli 25 

celsiusasteeseen. Lämpötilaväli 5…25 ℃ muodostaa suhteellisesti 

kokonaisenergiantarpeesta lämmitettäessä 5 celsiusasteen vesi 55 celsiusasteeseen 39 %. 

Kilowattitunteja saadaan vähennettyä 39 % eli 430 kilowattituntia arvosta 1100 

kilowattituntia. Tämä merkitsee 64 euroa vuodessa. 

7.5.4 Spiraalimainen suihkukaapin alatilassa oleva lämmönvaihdin 

Tämä lämmönvaihdin on esitelty kappaleessa 4.6, ja on mielenkiintoinen ehdotus 

lämmönvaihtimen rakenteesta. Tarkoituksena on päästä karkeaan arvioon 

kannattavuuslaskelmissa vertailtaessa lämmönvaihtimia. Todennäköisesti 

lämpötilahyötysuhde on vähintään sama kuin MS Energyn lämmönvaihtimessa, ja koska 

vastavirtaperiaate todennäköisesti toteutuu, on lämpötilahyötysuhde suurempi (Union 

College). Säästöt olisivat siis vähintään 65 euroa vuodessa. 

 



86 

 

8 VIRHEARVIOT KANNATTAVUUSLASKELMISTA 

8.1 Yleistä 

Laskuihin 7. kappaleessa tulee virhettä siitä syystä, että eri lämmönvaihtimien 

lämpötilahyötysuhteita ei tiedetä tarkalleen samoissa lämpötiloissa. Virheeseen vaikuttaa 

se, että lämpötilahyötysuhde ei luultavasti ole sama, vaikka käyttö- ja tuloveden lämpötila 

olisikin vain hieman eri kuin toisessa tilanteessa. Lisäksi tulisi pyrkiä huomioimaan, 

kuinka paljon vaatii tietyltä laitteelta lämmittäminen tietyllä lämpötilavälillä verrattuna 

johonkin toiseen samansuuruiseen lämpötilaväliin. Tämä otetaan huomioon kappaleessa 

7.5. Kappaleissa 7.3 ja 7.4 on vähätteleviä tuloksia, koska niissä ei huomioida ollenkaan 

vedenlämmittimen häviöitä. Liitteestä 4 nähdään, missä laskelmissa on käytetty 

lämpötilahyötysuhdetta, ja tästä liitteestä ilmenevät myös virhearviot. 

Lämpötilahyötysuhteen käyttäminen joko pienentää tai liioittelee tuloksia, sillä 

lämpötilahyötysuhde voi muuttua eri lämpötila-alueilla. 

Omasta rakenne-ehdotuksesta eli kappaleen spiraalista pyrittiin tekemään vain hyvin 

karkeita laskelmia. Spiraali vaikuttaa niiden perusteella hyvältä ratkaisulta, mutta vaatii 

vielä kokeellisia mittauksia. 

8.2 Kiertojohtojen lämpöhäviöiden vaikutus 

Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetty vesimäärä, käytetyn 

veden lämpötila, putkiston eristyksen laatu ja käyttövesiverkostoon yhdistetyt 

lämmityslaitteet (Motiva 2014, 2). Käyttöveden kuumentamiseen vaadittavaan energiaan 

lasketaan myös kiertojohdon lämpöhäviöt varsinaisen lämmittämisen lisäksi. Vanhoissa 

rakennuksissa kiertojohdon lämpöhäviöt voivat olla jopa yhtä suuret kuin varsinaiseen 

lämmittämiseen vaadittava energia. (Motiva 2015.) 

Kannattavuuslaskelmissa ei ole kunnolla huomioitu sitä, kuinka paljon kiertojohtojen 

lämpöhäviöt vaikuttavat. Jos kuuma- tai kylmävesiputkia ei tarvitse lämmöntalteenoton 

takia pidentää niiden sisältämän veden lämpötilaa matalamman lämpötilan – esimerkiksi 

huoneenlämpötilan – alueilla, häviöt vaikuttavat saman verran sekä ilman 
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lämmönvaihdinta että lämmönvaihtimen kanssa. Jos kiertojohtojen lämpöhäviöt 

vaikuttavat saman verran riippumatta siitä, käytetäänkö lämmöntalteenottolaitetta vai ei, 

saadaan tietää lämmöntalteenotossa talteen otettavissa oleva määrä suoraan 

kannattavuuslaskelmista. Erityisesti kuumavesiputki voi jäähtyä viileissä tiloissa. 

Lämmöntalteenotossa kylmävesiputkille saadaan myös huoneenlämpötilaa suurempi 

lämpötila, joten niistä voi myös tapahtua häviöitä tämän jälkeen. 
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9 POHDINTA 

9.1 Riskit 

Astian- ja pyykinpesukoneen osissa ja toiminnassa ei näytä olevan muita piirteitä, jotka 

aiheuttaisivat yhdessä lämmöntalteenoton kanssa riskejä, paitsi se, että liitosten määrän 

kasvaminen aiheuttaa lisää mahdollisia vuotopaikkoja. Näistä voi seurata vaaroja 

vesivahingon tai henkilöturvallisuuden muodossa, sillä sähköpistokkeet tai -johdot 

kosketuksissa veteen ovat vaarallisia. Vesivahingon vaara on oleellinen vain muissa kuin 

märkätiloissa eli astianpesukoneen käyttöalueella. Virhearviointeihin kuuluvia asioita on 

esitetty edellisessä kappaleessa. Rahallinen riski koskee lämmöntalteenottolaitteiden 

hankintaa, jos ne hajoavat liian aikaisin muun muassa puutteellisen puhtaanapidon takia. 

Osa laitteista ei vaadi puhtaanapitoa. 

9.2 Lämmönsiirtämisen, lämpöakkujen tai lämminvesivaraajien tarve 

kotitalouksissa 

Vedestä kannattaa ottaa kaikki mahdollinen lämpö talteen, sillä se voidaan varastoida 

lämminvesivaraajiin ja koska se ei aiheuta suihkusekoittajaan yleensä koskaan liian 

suurta lämpötilaa. Kotitalousveden yhteydessä vaikuttaa siltä, että talteen otettu lämpö 

voidaan vain suihkussa ja lavuaarissa heti käyttää veden lämmittämiseen. 

Kotitalouskäytössä lämpöä riittää vain omiin tarpeisiin. Yleisemmin lämpöä kannattaa 

ensisijaisesti ottaa mahdollisimman paljon talteen, käyttää se heti tai johtaa lämpöä 

tarvitseviin kohteisiin. Näiden toissijaisena vaihtoehtona on lisäksi säilyttäminen 

lämminvesivaraajassa tai lämpöakussa. 

Suihkuveden virtaus on jatkuvaa, ja markkinoilla on tarjolla nimenomaan heti lämmön 

hyväksi käyttäviä laitteistoja suihkuvedelle. Pyykin- ja astianpesukoneissa veden 

ottaminen tapahtuu sykleittäin, jolloin tulo- ja poistovesi voidaan johtaa 

lämmönvaihtimen kautta vain siinä tapauksessa, jos tulo- ja poistovesi kulkevat yhtä 

aikaa. Poistovesi otetaan pois, ennen kuin tulovettä päästetään tilaan. Kuitenkin 

pyykkikoneita sisältävissä pesuloissa käytetään lämmönvaihtimia. Pesuloissa esimerkiksi 
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Therm-X –lämmönvaihdin ei toimi varsinaisesti varaajana (Hyrki 2015). Isossa 

säiliömäisessä siirtimessä on niin iso tilavuus, että se puskuroi kuorman vaihteluita ja 

tehostaa lämmöntalteenottoa. Monissa eri pesukoneissa on yhteensä useita veden 

tyhjentämis- ja täyttörytmejä, ja yleensä pesuloissa käytetään jonkinlaisia varaajia. 

Niiden käyttötarpeeseen vaikuttaa myös se, että varmuus paranee ja itse 

vedenlämmityslaitteisto voidaan mitoittaa pienemmälle virtaamalle. 

Vedenlämmityslaitteisto voidaan mitoittaa vähäisempää virtaamaa varten, koska vesi 

voidaan varaajan avulla lämmittää jo ennen sen käyttämistä. Myös investointikuluissa 

säästetään näin ja mahdollisesti myös perusmaksussa saavutetaan säästöä (kaukolämpö). 

(Hyrki 2015.) 

Markkinoilla on ollut kotitalouksien suihkuvesiin sellaisia lämmöntalteenottolaitteita, 

jotka eivät aiheuta lämminvesivaraajan tarvetta. Uimahalleissa ja kylpylöissä varaajia 

voidaan tarvita kuorman vaihdellessa suuria määriä, tosin niitä ei käytetä kaikissa 

lämmöntalteenoton sisällyttäneissä uimahalleissa. Säätölaitetta saattaa helpottaa se, että 

kylmä vesi on varaajan avulla esilämmitetty eikä säätölaitteen tarvitse suorittaa niin 

suurta lämpötilan nostoa. (Hyrki 2015.) 

9.3 Automatiikka tehostaa lämmöntalteenottoa 

On mahdollista, että veden LTO-laitteen ollessa epäkuntoinen ja hyötysuhteen pudotessa 

automatiikan avulla hälytysrajasta tulee ilmoitus käyttäjälle. Tällöin tilataan 

korjaustoimenpiteet ja lämmöntalteenotto voi jatkua. (Suomäki et al. 2013: 92, 118-119.) 

Kotitalouskäytössä kannattavimmalta vaikuttaa kuitenkin sähköä käyttämättömien 

vedentalteenottolaitteiden hyödyntäminen. Niilläkin saadaan hyvä lämpötilahyötysuhde, 

ja lisäksi rahaa ei kulu sähkölaskuun. Jos ilma-vesilämpöpumppu on kotitaloudessa 

valmiiksi, siihen voi olla kannattavaa yhdistää lämmöntalteenottoa. 

9.4 Eksoottiset menetelmät 

TE-generaattorin sähköntuotannon soveltuvuus lämpimälle vedelle voidaan sanoa olevan 

sopiva, mutta todennäköisesti melko minimaalista hyötyä tuottava. Käyttövesi mahtuu 

reilusti välille 0-120 celsiusastetta. Eräiden lähteiden mukaan tällainen lämpötilaväli sopii 
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hyötykäyttöön levän kasvattamisessa biopolttoaineiden tuotantoa varten, kasvihuoneissa 

tai ekoteollisuuspuistoissa (Alez 2012: 100). Yli 120 celsiusasteen hukkalämpö voitaisiin 

käyttää sähkön tuotantoon erilaisten talteenottoprosessien kautta (Alez 2012: 100). TE-

laitetta voitaisiin käyttää matalissakin lämpötiloissa. TE-laitteen toinen pinta voisi olla 

ulkoseinän toisella puolella, jolloin erityisesti talvella ulkoilman puolella pinta olisi TE-

laitteen hyvin kylmä puoli. TE-laite olisi kytketty seinään, ja siinä olisi läpivienti. Veden 

kanssa toimiessa pitää rakenne olla sellainen, että veden pääsy laitteen tärkeisiin osiin 

estetään. 

Lämpötilaerosta sähköä tuottava TEG-laite - kuten muutkin laitteet - vaatii energiaa ja 

resursseja valmistusvaiheessa. Jonkinlaisella TEG-laitteiden hyödyntämisellä 

todennäköisesti saataisiin helposti kokonaisenergiankäyttö valmistuksen vaatimasta 

energiasta huolimatta pienemmäksi, sillä lämpöä menisi koko ajan vähemmän hukkaan 

rakennuksesta. 

9.5 Kotitalousveden lämmöntalteenotton järkevyys 

Kotitalouksissa tehtävä lämmöntalteenotto on jätevedenpuhdistamoissa tai 

lämpöpumppulaitokseen tehtävään lämmöntalteenottoon verrattuna siksi parempaa, että 

lämpöä ei siirry ympäristöön toisin kuin kuljetettaessa lämmin vesi ensin 

jätevedenpuhdistamoon tai lämpöpumppulaitokseen. Ehkä tulevaisuudessa aletaan tehdä 

määräyksiä myös veden lämmöntalteenottoon, jos huomioidaan kotitalouksissa ilman 

lämmöntalteenoton tavoin myös vettä. 

Useiden veden lämmöntalteenottolaitteiden tapauksessa vaikuttaa siltä, että ne pystyvät 

maksamaan asennuskustannuksensa takaisin. Tästä syystä ainakin sellaisen käyttäjän, 

joka jaksaa puhdistaa lämmöntalteenottolaitetta silloin tällöin, kannattaisi ehdottomasti 

hankkia sellainen. Myös likaantumattomat laitteet vaikuttivat voivan maksaa itsensä 

takaisin. 
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9.6 Hyvän lämmöntalteenottolaitteen rakenne 

Suihkukaappien alle asennettavat lämmöntalteenottolaitteet tulisivat halvemmiksi kuin 

muut, koska suihkukaappeja voitaisiin myydä niihin integroitujen 

lämmöntalteenottolaitteiden kanssa. Tällöin käyttäjän ei tarvitsisi maksaa suuria 

asennuskustannuksia. 

Vastavirtaperiaatetta kannattaa hyödyntää lämmöntalteenotossa, mutta esimerkiksi kuvan 

6 kaltainen rakenne likaantuisi todennäköisesti liian helposti. On hyödyllistä, jos 

lämmöntalteenottolaite ei tarvitse ollenkaan huoltoa, mutta pystyy silti saavuttamaan 

korkean lämpötilahyötysuhteen. Sähköä lämmöntalteenottolaite ei saisi todennäköisesti 

kotitaloudessa kuluttaa, sillä yhteensä hyöty jäisi pienemmäksi kuin hyvän 

lämpötilahyötysuhteen omaavalla sähköttömällä lämmöntalteenottolaitteella. Poistoilma- 

tai ilma-vesilämpöpumppuihin voidaan tulevaisuudessa harkita lämmöntalteenoton 

yhdistämistä, sillä niissä siirretään lämpöä veteen. 

Olisiko parempi johtaa vettä muuten kuin suoraviivaisesti? Joissain 

vesilämmönvaihtimissa näin tehdäänkin asettamalla putket kulkemaan spiraalimaisesti 

(ReTherm 2008). 
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10 YHTEENVETO 

Lämmitysenergian lisäksi kokonaisenergiankulutukseen kuuluvat käytetty sähköenergia 

ja veden lämmittämiseen tarvittava energia. Kotitalousveden lämmöntalteenotolla 

voidaan vähentää energiankulutusta pienentämällä veden lämmittämiseen tarvittavaa 

energiaa. Energian kulutuksen laskiessa noudatetaan kestävän kehityksen mukaisia 

suosituksia. 

Helsingin Energian lämpöpumppulaitoksessa jätevedestä tapahtuu lämmöntalteenottoa, 

mikä on edistyksellistä moniin muihin maihin verrattuna. Kotitalousvedestä voidaan ottaa 

lämpöä talteen, mistä on markkinoilla myynnissä muutamia tähän mittakaavaan 

suunniteltuja laitteistoja. Monissa uimahalleissa otetaan veden lämpöä talteen 

lämmönvaihtimilla, ja tämä lämmöntalteenotto muistuttaa enemmän kotitalouksissa tällä 

hetkellä käytössä harvinaisesti olevaa lämmöntalteenottoa kuin lämpöpumppulaitosten 

tai jätevedenpuhdistamojen lämmöntalteenotto. 

Lämmöntalteenottolaitteiden lisäksi voidaan säästää energiaa, jos ontelolaatallisissa 

betonitaloratkaisuissa esilämmitetään vettä ontelolaattojen kautta. Tällöin ontelolaatoissa 

lämpötilan pitäisi kuitenkin olla alle 20 celsiusastetta, ja Rakentamismääräyskokoelman 

mukaan yli 30-celsiusasteisissa tiloissa putket kuuluu lämpöeristää, jottei kylmän veden 

lämpötila nouse liikaa bakteerien kasvua edistäen. Koska esimerkiksi passiivitaloissa 

vähennetään muun muassa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa, sieltä voidaan 

todennäköisimmin löytää erilaisia veden lämmöntalteenottoratkaisuja. Myös TEG-

generaattorilla saataisiin lämpöä hyötykäytettyä vähintään pieni määrä, mutta 

rakentamisessa vaaditaan siihen nähden suurta vaivaa. 

Otettaessa talteen lämpöä suihkutiloissa veden lisäksi kosteasta ilmasta vähennetään 

todennäköisesti paremmin kosteusvaurioita. Homeriski pienenee käyttämällä tällaista 

laitetta, ja lisäksi säästetään energiaa sekä rahaa. Kun käytetään kostean ilman 

lämmöntalteenottolaitteita, saadaan paremmin hyödyksi tiivistymisen tuoma 

lämpöenergia.  
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Veden lämmöntalteenotto kannattaa uimahalleissa ja isoissa kohteissa. Pienemmillä 

vesivirroilla eli kotitalouksissa tulee olla tarkempi etsittäessä sopivaa 

lämmöntalteenottolaitetta. Sähköä kuluttavaa itsepuhdistuvaa laitetta ei kannata 

todennäköisesti hankkia, sillä sähköttömillä ja puhtaana pysyvillä laitteilla on myös hyvä 

hyötysuhde. 

Veden lämmöntalteenottoratkaisut kotitalouksissa ovat tähän mennessä perustuneet 

yleensä lämmön itsenäiseen siirtymisen lämpimästä kylmään, ja isommissa kohteissa on 

käytetty muun muassa lämpöpumppuja. Tutkimukselle siitä, kuinka paljon 

kannattavampaa kotitalouksissa veden lämmöntalteenotossa lämmönvaihdin on 

lämpöpumppuun ja lämpöputkeen verrattuna, olisi tarvetta. Lämpöputken vertaaminen 

kannattaisi tehdä kotitalouskäytössä lämmönvaihtimeen, sillä lämpöputki ei kuluta 

sähköä. Kotitalouskäytössä vesimäärät ovat niin pieniä, että sähköä käyttävä laite 

aiheuttaisi liian suuria kustannuksia. Kuitenkin myös lämpöpumppuun vertaaminen on 

aiheellista, sillä joissain kotitalouksissa käytetään ilma-vesilämpöpumppuja, jolloin 

niiden mahdollinen yhdistäminen veden lämmöntalteenottoon ei tarkoittaisi 

sähkönkulutuksen kasvua. Sähköä tällainen lämpöpumppu käyttäisi joka tapauksessa 

ilman lämmöntalteenoton yhdistämistäkin. 

Suihkukaapin alle asetettava lämmönvaihdin on erittäin hyvä ratkaisu, sillä 

suihkukaappivalmistajat voisivat alkaa asentaa lämmöntalteenottolaitteita 

suihkukaappeihin sarjatyönä valmiiksi, jolloin jokainen kuluttaja ei joutuisi maksamaan 

suurta hintaa yksittäisistä asennuksista. Suihkukaapin alatilassa lämmöntalteenotto on 

myös hallittua eikä aiheuta homeriskiä. Erään valmistajan mukaan päästään yli 60 % 

hyötysuhteisiin, joka on samaa luokkaa kuin muillakin hyvillä 

lämmöntalteenottolaitteilla.  

Suihkuveden käytössä lämmöntalteenotolla lämmitetty vesi voidaan aina käyttää heti 

hyväksi, sillä suihkussa on jatkuva virta eli lähtevä ja tuleva vesi kulkevat yhtä aikaa. 

Varaajaan johtaminen olisi siis tarpeeton toimenpide lukuun ottamatta aivan pientä aikaa 

suihkun käytön lopussa. Lämpöhäviöiden takia vesivaraajaan varastoinnin sijaan 

kannattavammalta vaikuttaa suoraan lämmöntalteenoton hyötykäyttö eli lämmenneen 

veden johtaminen suihkusekoittajaan tai vedenlämmittimelle. Suihkusekoittajaan 
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johtaminen olisi kaikissa kotitalouksissa hyvä ratkaisu, sillä näin säästytään 

lämpöhäviöiltä käytettäessä lämpöä mahdollisimman nopeasti. Pyykin- ja 

astianpesukoneissa veden ottaminen tapahtuu sykleittäin, jolloin tulo- ja poistovettä ei 

voida johtaa lämmönvaihtimen kautta, koska ne kulkevat eriaikaisesti. Joissain pesuloissa 

käytetään lämmönvaihtimia veden lämmöntalteenottoon. Niissä käytetään 

lämminvesivaraajia, toisin kuin kylpylöissä ja uimahalleissa. Mikäli pohditaan 

suihkuveden lisäksi lämmöntalteenottoa myös pyykin- ja astianpesukoneista, tarvitaan 

todennäköisesti vesivaraaja tai esimerkiksi lämpöakku. 

Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetty vesimäärä, putkiston 

eristyksen laatu ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet. Esimerkiksi 

kiertojohtojen häviöt eivät vaikuta merkittävissä määrin tässä työssä tehtyihin laskelmiin. 

Tässä työssä on oletettu energiakustannusten nousevan lineaarisesti. Talteenoton jälkeen 

vesi voidaan johtaa lämpimämpänä kylmävetenä suihkusekoittajaan tai esilämmitettynä 

vetenä lämminvesivaraajaan; molemmilla tavoilla säästetään energiaa. Virhettä laskuihin 

tekee se, että hyötysuhde ei ole todennäköisesti sama jokaisessa lämpötilassa. Tästä 

johtuvan virheen voi kuitenkin olettaa olevan pieni, sillä suihkuvesi oli kaikissa tilanteissa 

tasan tai melko lähellä arvoa 37 celsiusastetta. 

Mikäli vedenlämmittimissä on tulevaisuudessa vähemmän häviöitä, nämä saadut säästöt 

pienenevät jonkin verran. Kaksi lämmöntalteenottolaitetta, joista löydettiin tiedot 

lämpötiloista, ovat kanadalainen ReTherm ja suomalainen Therm-X. Ruotsalaisesta MS 

Energyn lämmöntalteenottolaitteesta oletettiin hyötysuhteen merkitsevän samaa kuin 

kustannusten suhteellinen väheneminen. Lämmöntalteenottolaitteilla saisi henkeä kohden 

noin 50–70 euroa säästöä vuodessa, jos kilowattitunti maksaa 15 senttiä. Tässä 

diplomityössä laskettiin minimiarvon määrittämiseksi myös se, minkä verran säästöt 

olisivat, jos vedenlämmitin olisi häviötön. 

Lämmöntalteenottolaitteiden takia kylmävesijohdon vettä jää vielä suurempi määrä 

odottamaan käyttöä. Lämpötila nousee kohti huoneenlämpötilaa, mikä lisää bakteerien 

kasvua. Rakentamismääräyskokoelman mukaan esimerkiksi yli 30-celsiusasteen tiloissa 

kylmävesiputket tulee eristää (Finlex Ympäristöministeriö 2007). 



95 

 

Lämmöntalteenottolaitteet lisäävät siis pienissä määrin terveysriskiä. Toisaalta 

suihkuvettä ei juoda, ja terveysriskin nouseminen saattaa olla mitätöntä. 

Mikäli tehdään laskelmia pyykin- ja astianpesukoneista talteen otettavaan lämpöön, tulee 

huomioida molempien erityispiirteet, jotka vähentävät lämmön 

talteenottomahdollisuutta. Monissa astianpesukoneissa huuhteluita tehdään kylmänä, ja 

lämpöä saadaan talteen vain osasta käytettävästä vedestä. Lämpöä voidaan ottaa talteen 

pesun, esipesun ja viimeisen huuhtelun aikana. Joissakin pyykinpesukoneissa yli 60 

celsiusasteen ohjelmilla kaikkea lämpöä ei saada talteen lämmönvaihtimen kautta, sillä 

poistovesi jäähdytetään pyykinpesukoneessa 60-celsiusasteiseksi ennen poistoa. 

Esimerkiksi työssä esitellyn ReTherm-lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde 

todennäköisesti pienenee vähäisenkin likakerrostuman jäädessä viemäriputken pinnalle. 

MS Energyn lämmöntalteenottolaite likaantuisi vielä paljon helpommin, ja riskinä olisi 

myös tukkeutuminen. Eräs ratkaisu suihkun lämmöntalteenottoon olisi spiraalin 

muotoinen, matala, suihkukaapin alle asetettu lämmöntalteenottolaite. Tästä tarvitaan 

kuitenkin mittaustuloksia, jotta saadaan tietoon konstruktion lämpötilahyötysuhde. 

Mikäli markkinoiden lämmönvaihtimien rakenteet sopivat tiettyyn kotitalouteen, niitä 

kannattaa ehdottomasti hankkia, sillä säästöt ovat useita kymmeniä euroja vuodessa. 

 

 

 

 

 

 



96 

 

11 LÄHDELUETTELO 

Advanced Damp Proofing () Services. http://www.aaadamp.com/services.html 

[5.12.2014]. 

Alez G (2012) Heat recovery ventilation. Webster’s Digital Services. ISBN 13: 

9781277386011 Printed on demand. 

Al-Hallaj S, Kizilel R, Lateef A, Sabbah R, Farid M & Selman R ( ) Passive Thermal 

Management Using Phase Change Material (PCM) for EV and HEV Li-ion Batteries. 

Department of Chemical and Environmental Engineering Illinois Institute of 

Technology , Department of Chemical and Environmental Engineering University of 

Auckland. 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FMohammed_Farid2%

2Fpublication%2F4201263_Passive_thermal_management_using_phase_change_materi

al_%2528PCM%2529_for_EV_and_HEV_Li-

_ion_batteries%2Flinks%2F02e7e5240a063117bc000000.pdf&ei=0iXjVJHYJMq6ygP

92YHQAg&usg=AFQjCNGa3wcvm7sbWV9-

NEwkw2mUe1IffA&bvm=bv.85970519,d.bGQ [17.2.2015]. 

Alternative-Heating-Info.com () Solar Hot Water Heaters. http://www.alternative-

heating-info.com/Solar_Hot_Water.html [17.3.2015]. 

Ash S (2015) How To Fix A Dishwasher That Will Not Fill With Water. PartSelect. 

http://www.partselect.com/Repair/Dishwasher/Will-Not-Fill-Water/ [27.1.2015]. 

Ash S, 2 (2015) How to Fix A Washer That Won’t Fill With Water. PartSelect. 

http://www.partselect.com/Repair/Washer/Not-Filling-With-Water/ [27.1.2015]. 

Asukasinfo () Lämmityskustannukset alhaisiksi ilmalämpöpumpuilla. 

http://www.asukasinfo.com/lammityskustannukset-alhaisiksi-ilmalampopumpulla/ 

[5.12.2014]. 

http://www.partselect.com/Repair/Dishwasher/Will-Not-Fill-Water/
http://www.partselect.com/Repair/Washer/Not-Filling-With-Water/


97 

 

Baechler A (2012) Accueil Lac de Pérolles Évaporation sur le lac de Pérolles au soleil 

levant. http://www.a-baechler.net/photos/image/308-lac-perolles-evaporation 

[5.12.2014]. 

Beetham P (2013) How to Prevent Condensation in Your Conservatory. 

http://www.kingfisherwindows.co.uk/blog/how-to-prevent-condensation-in-your-

conservatory/ [5.12.2014]. 

Betoniteollisuus Ry (2010) Kivitalojen energiatehokkuus. Tampere: Tammerprint Oy. 

BIOS Bioenergiesysteme GmbH ()Description of the ORC technology for biomass 

Combined Heat and Power plants as well as further possibilities for process integration. 

http://www.bios-bioenergy.at/en/electricity-from-biomass/orc-process.html [5.12.2014]. 

Building & Engineering Services Association (2014) Air Source Heat Pumps. 

http://www.b-es.org/sustainability/sustainable-technology-briefing-sheets/air-source-

heat-pump-guidance/ [5.12.2014]. 

Çengel Y A & Ghajar A J (2015) Heat and mass transfer. 5.painos. New York: 

McGraw-Hill Education. 

Chemistry in your cupboard () http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/chemistry-

in-your-cupboard/finish/2 [24.1.2015]. 

Cherrymortgages (2013) The Passivhaus Concept. http://www.cherrymortgages.com 

[5.12.2014].  

CMI Cockerill Maintenance & Ingénierie () HRSGs installed behind all types of gas 

turbines (30 to 280+ MW). http://www.cmigroupe.com/en/p/hrsg [5.12.2014]. 

Diesel Service & Supply (2013) How Does a Generator Create Electricity? How 

Generators Work. http://www.dieselserviceandsupply.com/How_Generators_Work.aspx 

[5.12.2014]. 

http://www.a-baechler.net/photos/image/308-lac-perolles-evaporation
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/chemistry-in-your-cupboard/finish/2
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/chemistry-in-your-cupboard/finish/2
http://www.cherrymortgages.com/
http://www.cmigroupe.com/en/p/hrsg


98 

 

Domingues A, Santos H & Costa M (2013) Analysis of vehicle exhaust waste heat 

recovery potential using a Rankine cycle. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544212008389 [5.12.2014]. 

DouglesChan (2015) Heat exchanger. http://dougleschan.com [21.5.2015]. 

Easy Appliance Parts (2015) My dishwasher will not fill with water. 

http://www.easyapplianceparts.com/Dishwasher+dishwasher-wont-fill+repair.htm 

[1.2.2015]. 

eBay (2014) Heat Recovery Fan Ventilation Condensation Bathroom Shower Ectractor 

Supply Fan. http://www.ebay.co.uk/itm/Heat-Recovery-Fan-Ventilation-Condensation-

Bathroom-Shower-Ectractor-Supply-Fan-/260891196124 [5.12.2014]. 

Ebeco () Lattialämmön edut. http://www.ebeco.fi/lattialammitys/lattialammon-edut 

[5.12.2014]. 

Eco Friendly Houses (2014) http://www.ecofriendlyhouses.net/ [5.9.2014]. 

Energiateollisuus () Kaukolämmön toimintaperiaate. http://energia.fi/koti-ja-

lammitys/kaukolammitys/toimintaperiaate [23.2.3015]. 

Faghri Amir (1995) Heat pipe science and technology. 

http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=9QpQAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq

=Faghri+Amir.+Heat+pipe+science+and+technology&ots=MQABPVuTKj&sig=1x9Jb

mREK30Tjjdvgbl1UBwDOH8&redir_esc=y#v=onepage&q=Faghri%20Amir.%20Heat

%20pipe%20science%20and%20technology&f=false [5.12.2014]. 

Fay K (2013) DIY Dishwasher Troubleshooting and Repair. 

http://www.realestate.com/advice/diy-dishwasher-troubleshooting-and-repair-85227/ 

[1.2.2015]. 

Finanssialan keskusliitto (2009) Vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjunta. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26441/liite%202.pdf? [24.1.2015]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544212008389
http://dougleschan.com/
http://www.easyapplianceparts.com/Dishwasher+dishwasher-wont-fill+repair.htm
http://energia.fi/koti-ja-lammitys/kaukolammitys/toimintaperiaate
http://energia.fi/koti-ja-lammitys/kaukolammitys/toimintaperiaate
http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=9QpQAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Faghri+Amir.+Heat+pipe+science+and+technology&ots=MQABPVuTKj&sig=1x9JbmREK30Tjjdvgbl1UBwDOH8&redir_esc=y#v=onepage&q=Faghri%20Amir.%20Heat%20pipe%20science%20and%20technology&f=false
http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=9QpQAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Faghri+Amir.+Heat+pipe+science+and+technology&ots=MQABPVuTKj&sig=1x9JbmREK30Tjjdvgbl1UBwDOH8&redir_esc=y#v=onepage&q=Faghri%20Amir.%20Heat%20pipe%20science%20and%20technology&f=false
http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=9QpQAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Faghri+Amir.+Heat+pipe+science+and+technology&ots=MQABPVuTKj&sig=1x9JbmREK30Tjjdvgbl1UBwDOH8&redir_esc=y#v=onepage&q=Faghri%20Amir.%20Heat%20pipe%20science%20and%20technology&f=false
http://www.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=9QpQAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Faghri+Amir.+Heat+pipe+science+and+technology&ots=MQABPVuTKj&sig=1x9JbmREK30Tjjdvgbl1UBwDOH8&redir_esc=y#v=onepage&q=Faghri%20Amir.%20Heat%20pipe%20science%20and%20technology&f=false


99 

 

Finlex Ympäristöministeriö (2007) D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 2007. 

www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf  [29.1.2015]. 

Finlex Ympäristöministeriön asetus (2010) Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen 

vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta. 

www.finlex.fi/data/normit/36380-D1_2010.pdf [24.1.2015]. 

FlippedScience (2012) Tag Archives: Evaporation.  

http://flippedscience.co/tag/evaporation/ [5.12.2014]. 

FläktWoods () Fläkt Woods tuo markkinoille vastavirtakennoisen levylämmönsiirtimen 

eQ Platen. http://www.flaktwoods.fi/newsarchive3/eq-plate-vastavirtakennoinen-

levylammonsiirrin/ [5.12.2014]. 

Ganapathy V (1996) Heat Recovery Steam Generators. ABCO Industries. 

http://www.angelfire.com/md3/vganapathy/hrsgcep.pdf [5.12.2014]. 

GEA Process Engineering Inc. () Heat recuperators. 

http://www.niroinc.com/html/drying/fdpdfs/Heat%20broch%203.pdf [5.12.2014]. 

Grabianowski E (2015)  http://home.howstuffworks.com/dishwasher.htm  [24.1.2015]. 

Gree (2009) Vesi-ilmalämpöpumpun toimintaperiaate. 

http://www.gree.fi/index.php?page=1006&lang=1 [5.12.2014]. 

GreenTerraFirma (2013) Evacuated tube solar collector. 

http://greenterrafirma.com/evacuated_tube_collector.html [5.12.2014]. 

Grönholm M (2011) Jäteveden lämmöntalteenotto. 

http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/32868/Insinoorityo_Gronholm.pdf?sequence=1  

[26.1.2014]. 

http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/36380-D1_2010.pdf
http://flippedscience.co/tag/evaporation/
http://www.flaktwoods.fi/newsarchive3/eq-plate-vastavirtakennoinen-levylammonsiirrin/
http://www.flaktwoods.fi/newsarchive3/eq-plate-vastavirtakennoinen-levylammonsiirrin/
http://home.howstuffworks.com/dishwasher.htm
http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/32868/Insinoorityo_Gronholm.pdf?sequence=1


100 

 

Gunshinan J (2008) Stop Energy Going Down the Drain. 

http://science.kqed.org/quest/2008/04/04/stop-energy-going-down-the-drain/ [5.2.2015]. 

Helkem () Otto Hybrid hitsatut levylämmönsiirtimet. 

http://www.helkem.fi/ottodeg.html [28.11.2014]. 

Helsingin Energia () Energiatehokasta jäähdytystä. 

http://www.helen.fi/Kotitalouksille/Palvelumme/Tutustu-

kaukojaahdytykseen/Energiatehokasta-jaahdytysta/ [5.12.2014]. 

HSY (2011) Jätevedestä lämpöä. 

http://www.hsy.fi/vesi/ymparisto/jatevedestalampoa/Sivut/default.aspx [5.12.2014]. 

Hunter J (2013) Heating & Air Conditioning. Air to Air heat Exchangers. 

http://www.jeremyhunterhvac.com/heatexchangers/heatexchangers.html [5.12.2014]. 

Hydrocell (2014) Harjalämmönsiirtimet jäähdytysratkaisuissa. 

http://www.hydrocell.fi/lammonsiirtimet/muut-ratkaisut/jaahdytys/ [5.12.2014]. 

Hyrki L (2015) sähköposti 9.2.2015 Termihaukka. 

Hämeen maalämpö (2012) Käyttövesilämpöpumppu. 

http://www.hameenmaalampo.fi/muut-tuotteet/kayttovesilampopumppu [5.12.2014]. 

Innova () Lämpöpumppujen edut. 

http://www.innovalampopumput.fi/lampopumppu_edut.php [5.12.2014]. 

Isosaari K (2012) Mistä energiaa taloon? Omakotiasujan energia- ja ympäristöopas. TM 

Rakennusmaailma. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. 

Isännöintiverkko () Keittiön vedeneristysohje ja viranomaismääräykset osakkaalle ja 

urakoitsijalle. 

http://science.kqed.org/quest/2008/04/04/stop-energy-going-down-the-drain/
http://www.helkem.fi/ottodeg.html
http://www.helen.fi/Kotitalouksille/Palvelumme/Tutustu-kaukojaahdytykseen/Energiatehokasta-jaahdytysta/
http://www.helen.fi/Kotitalouksille/Palvelumme/Tutustu-kaukojaahdytykseen/Energiatehokasta-jaahdytysta/


101 

 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2

Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-

vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnM

ORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003

,d.bGQ [24.1.2015]. 

Jyväskylän seudun puhdistamo Oy (2009) Nenänniemen puhdistamo. http://www.js-

puhdistamo.fi/index.php?id=6 [5.12.2014]. 

Kaleva H, Lahtinen R, Sundbäck L & Niemi J (2011) Kiinteistöjen eko- ja 

energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut. :Nykypaino Oy. . 

Keittiötieto ( ) Astianpesukoneiden energiankulutus.   

http://www.keittiotieto.fi/astianpesukoneiden-energiankulutus [12.1.2015]. 

Kenttäväylä (2009) RATKAISUT Hukkalämmöstä kaukolämmöksi – Helsingin Energia 

luottaa Endress+Hauser-kenttälaitteisiin. 

http://www.kenttavayla.fi/operaatio/2009/09/hukkalammosta-kaukolammoksi/ 

[5.12.2014]. 

Kesto () 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0C

CQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kesto.fi%2FGetItem.asp%3Fitem%3Dfile%3B

5498&ei=oYvPVLDSF6a6ygPb74KACw&usg=AFQjCNE6fqWb8j4n5XhnaX0wGm1

FBpSgbg&bvm=bv.85076809,d.bGQ [2.2.2015]. 

Klobut K, Heikkinen J, Shemeikka J, Laitinen A, Rämä M & Sipilä K  VTT (2009) 

Huippuenergiatehokkaan asuintalon kaukolämpöratkaisut. 

http://www2.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2513.pdf [26.1.2015]. 

Kodin remontit (2012) Pöytämallisen astianpesukoneen asennus (Vantaa). 

http://kodinremontit.fi/remontti/poytamallisen-astianpesukoneen-asennus-vantaa/ 

[26.1.2015]. 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fisannointiverkkofi.virtualserver24.nebula.fi%2Fuploads%2Fmedia_items%2Fkeitti%25C3%25B6n-vedeneristys.original.pdf&ei=ib_DVMa9KqHOyQOzr4H4BA&usg=AFQjCNEBxnnMORZolufB1C161qrEi0NoaA&sig2=vZrB7BFVfHVUej6b7IQ8YA&bvm=bv.84349003,d.bGQ
http://www.kenttavayla.fi/operaatio/2009/09/hukkalammosta-kaukolammoksi/
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kesto.fi%2FGetItem.asp%3Fitem%3Dfile%3B5498&ei=oYvPVLDSF6a6ygPb74KACw&usg=AFQjCNE6fqWb8j4n5XhnaX0wGm1FBpSgbg&bvm=bv.85076809,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kesto.fi%2FGetItem.asp%3Fitem%3Dfile%3B5498&ei=oYvPVLDSF6a6ygPb74KACw&usg=AFQjCNE6fqWb8j4n5XhnaX0wGm1FBpSgbg&bvm=bv.85076809,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kesto.fi%2FGetItem.asp%3Fitem%3Dfile%3B5498&ei=oYvPVLDSF6a6ygPb74KACw&usg=AFQjCNE6fqWb8j4n5XhnaX0wGm1FBpSgbg&bvm=bv.85076809,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kesto.fi%2FGetItem.asp%3Fitem%3Dfile%3B5498&ei=oYvPVLDSF6a6ygPb74KACw&usg=AFQjCNE6fqWb8j4n5XhnaX0wGm1FBpSgbg&bvm=bv.85076809,d.bGQ
http://www2.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2513.pdf
http://kodinremontit.fi/remontti/poytamallisen-astianpesukoneen-asennus-vantaa/


102 

 

Koivurova H (2013) Lämpö- ja virtaustekniikka –kurssin luentomateriaalit II 

Korkala T & Laksola J (2012) Ilmastointi Hoito ja huolto. : Kiinteistöalan kustannus 

Oy. 

Korkala T, Laksola J & Salminen M (2002) Kiinteistön ilmastoinnin hoito ja huolto. 5. 

painos. Lahti: Päijät-Paino Oy. 

Korpelainen A (2015) sähköpostiviesti 19.2.2015 Tilastokeskus 

Kuluttaja (2013) Ostajan opas: astianpesukoneet. http://www.kuluttaja.fi/fi-FI/ostajan-

oppaat/astianpesukoneet/kayttoonotto/ [12.1.2015]. 

Kupari () Tietoja lyhyesti. http://www.kupari.com/index.asp?page=58 [5.12.2014]. 

Kylpyhuonemarket () Suihkukaappi pyöreä Deluxeroom – 1201. 

http://www.kylpyhuonemarket.fi/Pyoereae-suihkukaappi-WN-1201. [30.4.2015]. 

Laitinen J (2010) Pieni suuri energiakirja. Tallinna: Kolofon Baltic. 

Lappalainen M (2010) Energia- ja ekologiakäsikirja Suunnittelu ja rakentaminen. 

Tampere: Tammerprint Oy. 

Lappeenranta University of Technology () 5.3.3 Carnot’n lämpöpumppu tai kylmäkone. 

http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_3.html [21.5.2015]. 

Larjola J, Lindgren O & Vakkilainen E (1991) Sähköä hukkalämmöstä. Helsinki: 

Valtion painatuskeskus. Kauppa- ja teollisuusministeriö energiaosasto. 

Laurila R & Salonen P (2013) Viisas rakentaminen. Uusikaupunki: Ukipolis Oy. 

Lavonen, Meisalo et al. () Olomuodot ja niiden muutokset. 

http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/mbl/lampo/olomuodot.htm [5.12.2014]. 

http://www.kylpyhuonemarket.fi/Pyoereae-suihkukaappi-WN-1201
http://www.kurssit.lut.fi/040301000/main/5_3_3.html


103 

 

Le Berre M, Launay S, Sartre V & Lallemand M (2002) Fabrication and experimental 

investigation of silicon micro heat pipes for cooling electronics. Journal of 

Micromechanics and Microengineering. http://iopscience.iop.org/0960-1317/13/3/313 

[3.11.2014]. 

Lehtonen K (2015) Sähköpostiviesti 12.2.2015 UPO, Gorenje Group. 

Lokkinen J (2009) Adiabaattisen prosessin hyödyntäminen poistoilman 

lämmöntalteenotossa. Oulu: Oulun kirjansitomo. 

Mark group () Heat pumps. http://www.markgroup.co.uk/homeowners/heating/heat-

pumps [5.12.2014]. 

Marko E (2008) Hönkäpesurin lämmönvaihtimien optimointi. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1212/Eeva_Marko.pdf?sequence=1 

MassEngineers () Gas turbine Theory. 

http://www.massengineers.com/Documents/gasturbinetheory.htm [5.12.2014]. 

Maydanik Y F, Vershinin S V, Korukov M A & Ochterbeck J M (2005) Miniature loop 

heat pipes-a promising means for cooling electronics. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1432937&tag=1 [5.12.2014]. 

Miele (2006) Asennusohje Astianpesukoneet. 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2

&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippet

s%2Fmanual-

fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-

4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw [26.1.2015]. 

Miller R (2008) Heat Wheel Could Cut Data Center Cooling Bills. Data Center 

Knowledge. http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/11/14/heat-wheel-

could-cut-data-center-cooling-bills/ [5.12.2014]. 

http://www.massengineers.com/Documents/gasturbinetheory.htm
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippets%2Fmanual-fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippets%2Fmanual-fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippets%2Fmanual-fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippets%2Fmanual-fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.miele.fi%2Fforms2%2Ffi%2Fsnippets%2Fmanual-fi.aspx%3FmNo%3D05690954%26asDownload%3D1&ei=IjPGVO7wHIeoygOW-4CQBQ&usg=AFQjCNFEVymesrE4mxVKGAfBMwhvrugfxw


104 

 

Motiva (2011) Hanki hallitusti ilma-vesilämpöpumppu.  

http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/koti-ja-

lammitys/ilma_vesilampopumppu_hankintaopas_2011.pdf [5.12.2014]. 

Motiva (2012) PCM-akkujen käyttökohteet ja teknologia. 

http://www.motiva.fi/liikenne/liikenteen_projekteja/paattyneet_liikenneprojektit/lampo-

_ja_kylmaenergian_varastointi_kuljetusvalineissa_pcm-akku/pcm-

akkujen_kayttokohteet_ja_teknologia [17.2.2015]. 

Motiva (2013) Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011. 

https://www.tem.fi/files/35856/Kotitalouksien_sahkonkaytto_2011_raportti.pdf 

[19.2.2015]. 

Motiva, 2 (2013) Lämmitysenergiankulutus. 

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoja_energ

ian-_ja_vedenkulutuksesta/lammitysenergiankulutus [17.3.2015]. 

Motiva (2014) Vedenkulutus. 

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu/vedenkulutus 

[19.12.2014]. 

Motiva (2014), 2 Lämmönkulutus. 

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu/lammonkulutus 

[18.2.2015]. 

Motiva (2015) Laskukaavat: Lämmin käyttövesi. 

http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energ

ianhallinta/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi [6.2.2015]. 

Mr Kent’s Chemistry Page () Phase Changes. 

http://www.kentchemistry.com/links/Matter/PhaseChanges.htm [5.12.2014]. 

MS Energy () http://www.msenergy.fi/index_fi.php [26.1.2015]. 

http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/koti-ja-lammitys/ilma_vesilampopumppu_hankintaopas_2011.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/dokumentit/koti-ja-lammitys/ilma_vesilampopumppu_hankintaopas_2011.pdf
https://www.tem.fi/files/35856/Kotitalouksien_sahkonkaytto_2011_raportti.pdf
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_kuluu/vedenkulutus
http://www.msenergy.fi/index_fi.php


105 

 

MS Energy, 2 () http://www.msenergy.fi/tuotteet.php [26.1.2015]. 

Neuvonen P (2006) Kerrostalot 1880-2000. Tampere: Tammerpaino Oy. 

Nissinen P (2013) Jäähallin rakennusautomaatio. 

http://www.theseus.fi/handle/10024/57843 [5.12.2014]. 

O'Callaghan J (2012) How does a washing machine work? 

http://www.howitworksdaily.com/how-does-a-washing-machine-work/ [30.4.2015]. 

Pastukhov V G, Maidanik Y U, Vershinin C V & Korukov M A (2003) Miniature loop 

heat pipes for electronics cooling. Applied Thermal Engineering. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431103000462 [5.12.2014]. 

Pauken M, Birur G, Nikitkin M & Al-Khabbaz F (2003) Thermal Performance 

Evaluation of a Small Loop Heat Pipe for Space Applications. SAE International 

http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/7052/1/03-0631.pdf [5.12.2014]. 

Peyman J (2013) Double Pipe Heat Exchanger Design, Part 2. 

http://scopewe.com/double-pipe-heat-exchanger-design-part-2/#more-282 [5.2.2015]. 

Profil (2014) Regulus Lämminvesivaraaja RBC 1000 l - 1 kierukka. 

http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=22_31&products_id=113 

[5.12.2014]. 

Prosessitekniikka () Lämmönsiirto. 

http://prosessitekniikka.kpedu.fi/kg/gallery/lammonsiirto.htm [5.12.2014]. 

Raghupatruni P R, Lin C-S, Witmer D, Bargar E, Schmid J & Johnson T () 

Experimental Study of Heat Recovery from Diesel Exhaust at UAF. University of 

Alaska Fairbanks. 

http://www.akenergyauthority.org/PDF%20files/ArchiveConferenceMaterial/Study_Die

sel_Exhaust-UAF.pdf [5.12.2014]. 

http://www.msenergy.fi/tuotteet.php
http://www.howitworksdaily.com/how-does-a-washing-machine-work/
http://scopewe.com/double-pipe-heat-exchanger-design-part-2/#more-282


106 

 

Ramboll () Porin uimahalli. http://www.ramboll.fi/projektit/rfi/porin%20uimahalli 

[26.1.2015]. 

Rentola T (2014) Pakastevaraston lauhdelämmön talteenotto ja lämpöpumpun valinta. 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/78952/Tytti_Rentola.pdf?sequence=1 

[5.12.2014]. 

ReTherm (2008) ReTherm FAQ. http://www.retherm.com/ReThermFAQ.htm 

[5.2.2015]. 

ReTherm, 2 (2008) ReTherm heat recovery technology. 

http://www.retherm.com/HowItWorks.htm   [5.2.2015]. 

ReTherm, 3 (2008) Rebates & Incentives – Canada.  

http://www.retherm.com/IncentivesCdn.htm [5.2.2015]. 

Ripatti H (2005) Luonnollinen hybridi-ilmanvaihto. Tampere: Tammer-Paino Oy. 

ScanOffice () Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön jäätäminen. 

http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/yleista-faktaa-

lampopumpuista/ilmalampopumpun-ulkoyksikon-jaataminen [5.12.2014]. 

Scansen D (2011) Thermoelectric Energy Harvesting. 

http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2011/oct/thermoelectric-energy-harvesting 

[5.12.2014]. 

Senera () Poistoilman lämmön talteenotto. 

http://www.senera.fi/Rivi_ja_kerrostalot/Poistoilman_lammon_talteenotto/ [5.12.2014]. 

Seppä S (2011) Adiabaattinen prosessi paperikoneen kuivatusosan 

lämmöntalteenotossa. Oulu: Oulun kirjansitomo. 

http://www.ramboll.fi/projektit/rfi/porin%20uimahalli
http://www.retherm.com/ReThermFAQ.htm
http://www.retherm.com/HowItWorks.htm
http://www.retherm.com/IncentivesCdn.htm
http://www.senera.fi/Rivi_ja_kerrostalot/Poistoilman_lammon_talteenotto/


107 

 

Sipilä K, Rämä M, Aittomäki A, Mäkinen A & Söderman J (2009) Urheilupaikkojen 

integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut. VTT 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2476.pdf [5.12.2014].  

Sirén K (1995) Ilmastointitekniikan mittaukset. Cosmoprint Oy: Helsinki. 

SpiraxSarco () Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE. 

http://www.spiraxsarco.com/fi/fin/downloads/news/L%C3%A4mp%C3%B6putkil%C3

%A4mm%C3%B6nsiirtimet%20esite.pdf [5.12.2014]. 

StiebelEltron ( ) Lämmitä vesi hukkalämmöllä. http://stiebel-

eltron.tiedottaa.fi/toimintatapa.php [5.12.2014]. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry (2005) Rakennusosien 

lämmönläpäisykertoimien laskenta. Ohje standardien SFS-EN ISO 10456 ja SFS-EN 

ISO 6946 soveltamiseen. : Dark Oy. 

Suomäki J & Vepsäläinen S (2013) Talotekniikan automaatio – Käyttäjän opas. : 

Kiinteistöalan Kustannus Oy. 

Tammertekniikka (2008) Tekniikan kaavasto. 6. painos. Hämeenlinna: Karisto 

Kirjapaino Oy. 

Tekniikka & Talous (2012) 10/2012 Puiston alla jytisee maailman suurin 

lämpöpumppu. 

http://www.tekniikkatalous.fi/lehti/tekniikkaamptalous+102012/a789930 [5.12.2014]. 

Termihaukka, 1 () Hukkaenergiat hyötykäyttöön Therm X Pesuvesien 

lämmöntalteenotto. 

https://kotisivukone.fi/files/termihaukka.kotisivukone.com/tiedostot/therm-x_uh.pdf 

[19.12.2014]. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2476.pdf
http://www.spiraxsarco.com/fi/fin/downloads/news/L%C3%A4mp%C3%B6putkil%C3%A4mm%C3%B6nsiirtimet%20esite.pdf
http://www.spiraxsarco.com/fi/fin/downloads/news/L%C3%A4mp%C3%B6putkil%C3%A4mm%C3%B6nsiirtimet%20esite.pdf
http://www.tekniikkatalous.fi/lehti/tekniikkaamptalous+102012/a789930


108 

 

Termihaukka, 2 (2013) Hukkaenergiat hyötykäyttöön. 

https://kotisivukone.fi/files/termihaukka.kotisivukone.com/termihaukka-lto2013.pdf 

[19.12.2014]. 

TermoDeck () How TermoDeck Works. http://www.termodeck.com/how.html 

[5.12.2014]. 

Terrylove (2012) 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattac

hments/watercycle-

gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-

unit-for-

shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcq

UYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc 

[5.2.2015]. 

The Self Builder () Underfloor heating, heat recovery ventilation and rainwater 

harvesting. http://www.theselfbuilder.com/build/getting-started/716-underfloor-heating-

heat-recovery-ventilation-and-rainwater-harvesting [5.12.2014]. 

Thevenard D (2008). Earth-to-air Heat Exchanger Design Evaluation. Numerical Logics 

Inc., http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/earth_tubes_report.pdf [5.12.2014]. 

Tikka M & Hornamo P (1982) Lämmön talteenotto jätevedenpuhdistamolla. 

Savonlinnan koelaitos. Helsinki: Kyriiri Oy. 

Tilastokeskus (2014) Asumisen energiankulutus laski vuonna 2013. 

http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_tie_001_fi.html [18.2.2015]. 

Tilastokeskus (2014), 2 Liitetaulukko 1. Asumisen energiankulutus vuosina 2008-2013, 

GWh. http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_tau_001_fi.html 

[19.2.2015]. 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://terrylove.com/forums/index.php%253Fattachments/watercycle-gif.15128/&imgrefurl=http://terrylove.com/forums/index.php?threads/heat-recovery-unit-for-shower.45313/&h=375&w=239&tbnid=kmREuolmNF1q5M:&zoom=1&docid=CLPcqUYjIe-y1M&ei=q2XTVOnjMsrmywOe5IGIDg&tbm=isch&ved=0CCMQMygHMAc


109 

 

TransPacific Energy, Inc. (2014) TransPacific's Technology with Refrigerant Mixtures 

Transforming the Heat Recovery Industry, Innovative Energy Systems for A Cleaner 

World, Organic Rankine Cycle, ORC http://www.transpacenergy.com/ [5.12.2014]. 

Turboden (2014) Theory. http://www.turboden.eu/en/rankine/rankine-theory.php 

[5.12.2014]. 

Turboden, 2 (2014) Organic Rankine Cycle. 

http://www.turboden.eu/en/rankine/rankine-history.php [5.12.2014]. 

Työtehoseuranta () Kotitalouskoneiden turvallinen käyttö. 

http://www.tts.fi/kodinkoneturva/astianpesukone.htm [24.1.2015]. 

Union College () Countercurrent Heat Exchange - Basics. 

http://minerva.union.edu/linthicw/concurrent.htm [21.5.2015]. 

UPO (2012) UPO Kodinkoneet. http://www.upo.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot 

[30.1.2015]. 

Vandervort D (2014) Washing Machine Troubleshooting & Repairs. 

http://www.hometips.com/repair-fix/washing-machine-troubleshooting-problems.html 

[1.2.2015]. 

Victory Energy (2014) Horizon HRSG Boiler. http://www.victoryenergy.com/heat-

recovery-steam-generator/ [5.12.2014]. 

Wagoner Tribune (2014) RWD No. 9 customers hit boiling point. 

http://wagonertribune.com/news/rwd-no-customers-hit-boiling-point/article_45ebd790-

fc7a-11e3-87ed-001a4bcf887a.html [5.12.2014]. 

Westermarck M, Heuru E-R & Lundsten B (1998) Luonnonmukaiset rakennusaineet. 

Tammerpaino Oy: Tampere. 

http://www.turboden.eu/en/rankine/rankine-history.php
http://www.tts.fi/kodinkoneturva/astianpesukone.htm
http://minerva.union.edu/linthicw/concurrent.htm
http://www.upo.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot


110 

 

Ympäristöministeriö (2015) Suomen rakentamismääräyskokoelma. 

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset [24.1.2015]. 

Young-Sik K, Hyo-Min J, Han-Shik C, Md.Riyad T, Dae-Chul L, Myoung-Kuk J & 

Kang-Youl Bae (2013) A Study on the Heat Transfer Enhancement of Miniature loop 

Heat Pipes by Using the Cu Nanofluids. Journal of the Korean Society for Power 

System Engineering 

http://ocean.kisti.re.kr/downfile/volume/kspse/DRGGBE/2013/v17n2/DRGGBE_2013_

v17n2_70.pdf [5.12.2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset
http://ocean.kisti.re.kr/downfile/volume/kspse/DRGGBE/2013/v17n2/DRGGBE_2013_v17n2_70.pdf
http://ocean.kisti.re.kr/downfile/volume/kspse/DRGGBE/2013/v17n2/DRGGBE_2013_v17n2_70.pdf


 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Piirrokset suunnitellusta spiraalimaisesta suihkun lämmöntalteenottolaitteesta 

LIITE 2 Jätevedenpuhdistamojen, lämpöpumppulaitosten ja uimahallien 

lämmöntalteenottomenetelmiä 1980-lukuun mennessä 

LIITE 3 Ilma-vesilämpöpumppu 

LIITE 4 Veden lämmöntalteenottolaitteilla saavutettavat säästöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1 (1) PIIRROKSET SUUNNITELLUSTA SPIRAALIMAISESTA 

SUIHKUN LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEESTA 

 

Kuva 39. Työssä suunnitellun lämmöntalteenottolaitteiston kokoonpanopiirustus. 



 

 

LIITE 1 (2) 

 

Kuva 40. Työssä suunnitellun lämmöntalteenottospiraalin osapiirustus. 



 

 

LIITE 2 (1) JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN, LÄMPÖPUMPPULAITOSTEN 

JA UIMAHALLIEN LÄMMÖNTALTEENOTTOMENETELMIÄ 1980-

LUKUUN MENNESSÄ 

 

Kuva 41. Savonlinnan jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelyt 1980-

luvulla. (Tikka et al. 1982.) 



 

 

LIITE 2 (2) 

 

Kuva 42. Savonlinnan jätevedenpuhdistamon lämmönkeruuputkistoja. (Tikka et al. 

1982.) 

 



 

 

LIITE 2 (3) 

 

Kuva 43. Eräs lämmöntalteenottojärjestelmä 1980-luvulla. (Tikka et al.1982: 7.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 (4) 

  

Kuva 44. Savonlinnan jätevedenpuhdistamon lämpöpumppuja. (Tikka et al. 1982: 15.) 

 

Kuva 45. Savonlinnan jätevedenpuhdistamon lämmönkeruuputkistoja. (Tikka et al. 

1982: 15.) 



 

 

LIITE 2 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 46. Sundsvallin jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenoton kaavio. (Tikka et al. 
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Kuva 47. Erään jätevesilämmönvaihtimen periaate 1980-luvulla. (Tikka et al. 1982: 9.) 

Strängnäs Badhus –uimahallin lämmöntalteenottolaitteet vähensivät 

ilmastointiin tarvittavaa energiaa 52 %, veden lämmitykseen tarvittavaa 

energiaa 72 % ja kokonaisenergiankulutusta 58 %. (Tikka et al. 1982: 4-5.) 
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Kuva 48. Veden lämmöntalteenottoa Sveitsissä 1980-luvulla. (Tikka et al. 1982: 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3 (1) ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU 

Ilma-vesilämpöpumpulla siirretään lämpöä ulkoilmasta veteen, jolloin sillä voidaan 

lämmittää käyttövettä tai lämpö voidaan johtaa vesikiertoiseen keskuslämmitykseen 

(Motiva 2011). Tätä toisin päin käytettynä voitaisiin hyödyntää vettä ilman 

lämmittämiseen tai tuloveden lämmittämiseen.  

Ilma-vesilämpöpumppu ei ole yhtä tehokas ratkaisu ”ilmaisenergian” suhteen kuin 

maalämpöjärjestelmä. Ilma-vesilämpöpumppua ei voi eikä kannata käyttää kovimmilla 

pakkasilla (noin -20 celsiusastetta). (Motiva 2011.) Kuvassa ,, on esitetty ilma-

vesilämpöpumpun hyödyntämismahdollisuuksia. 

Lämpöpumpun moottori voi käyttää sähköä tai kaasua energianlähteenä. Myös 

poistoilmalämpöpumpulla voidaan lämmittää muun muassa vettä (Lappalainen 2010: 

136). 

Kaiken kaikkiaan lämpöpumppu on vähän energiaa vievä ratkaisu (Innova). 

Kompressorin avulla prosessi aiheutetaan sopivalla lämpötila-alueella. Sähköenergiaa 

tarvittiin kiertoaineen kierrättämiseen ja puristamiseen. Lämpöpumppujen suodattimia 

tulee pitää puhtaana, ja oikeanlaisen lämpöpumpun ja sijainnin valinta on tärkeää. 

(Asukasinfo.) Jäätymisongelmia ei lämpimästä vedestä, kotitalousvedestä seuraa. Tällöin 

erillistä sulatustoimintoa ei tarvita toisin kuin ulkoilmapumpuissa. (ScanOffice). 
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Kuva 49. Ilma-vesilämpöpumppu ja sen hyödyntämismahdollisuuksia (Motiva 2011). 

Vedestä tai veteen lämpöä siirtämään kykenevän lämpöpumpputyypin 

hyödyntäminen veden lämmöntalteenottoon ei olisi kannattamatonta, jos 

lämpöpumppu on käytössä talon lämmitysjärjestelmänä ja tällä tavoin veden 

lämmöntalteenottoon ei kuluisi ylimääräistä sähköä. 
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