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Johdanto

Vaikka maalämpö ei ole Suomessa enää mikään uusi asia, koin tällaisen asiakasta 
auttavan ja päätöksiä helpottavan maalämpöoppaan tekemisen tuiki tarpeelliseksi. 
Monet asiat askarruttavat maalämpöä suunnittelevan asiakkaan mieltä. Voiko minun 
talossani hyödyntää maalämpöä? Miten maalämpöpumppu toimii ja miten ihmeessä 
maasta saatava energia riittää, paljonko maalämpöpumput asennuksineen maksavat, 
onko maalämmön hankinta kannattava investointi ja tarvitsenko puskurivaraajan? 
Pyrimme tällä oppaalla vastaamaan kansantajuisesti ja ymmärrettävästi maalämpö-
pumpun hankintaa harkitsevien kysymyksiin.

Oppaan yksi tarkoitus on myös ylläpitää ja parantaa alan vallitsevia palvelu- ja 
asennuskäytäntöjä. On koko alan ja loppuasiakkaan kannalta erityisen tärkeää, että 
asennusliikkeet noudattavat parhaita mahdollisia asennus- ja kytkentäperiaatteita. 
Oikeilla asennustavoilla varmistetaan lämpöpumpun optimaalinen toiminta ja paras 
hyötysuhde. Vikatapaukset, jotka koskevat lämpöpumpun toimintaa, johtuvat pää-
sääntöisesti vääristä mitoituksista tai asennusvirheistä. Maalämpö toimii hienosti, 
kunhan se mitoitetaan ja asennetaan oikein!

Maalämpö on energian hinnan jatkuvasti kasvaessa yhä järkevämpi vaihtoehto ta-
lojen ja kiinteistöjen lämmönlähteeksi. Tästä huolimatta ihmiset ovat hieman epä-
varmoja. Pyrimme tällä oppaalla lisäämään tietoa maalämmöstä sekä poistamaan 
maalämpöön liittyviä ennakkoluuloja.

Toivottavasti oppaasta on sinulle hyötyä maalämpöjärjestelmän hankinnassa, sillä 
sellaiseksi olemme sen tarkoittaneet! 

Robert Bosch Oy
Bosch Lämpötekniikan tiimi
Ota meihin yhteyttä: boschmyynti@fi.bosch.com

mailto:boschmyynti@fi.bosch.com
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Mitä on maalämpö?

Maalämpö on maaperään, kallioon tai veteen varastoi-
tunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa. Auringon säteilyn 
tuottama lämpö ulottuu Suomessa noin 15 metrin syvyy-
teen. Suurin osa maalämpöpumpulla saadusta lämmös-
tä on kuitenkin geotermistä eli maansisäistä lämpöä, 
joka syntyy maan sisällä tapahtuvassa radioaktiivisessa 
 hajoamisessa. Suomen oloissa geoterminen lämpö tuot-
taa 200 m syvyydessä n. 6 asteen lämpötilan.  

Asentamalla taloon maalämpöjärjestelmän pääsemme 
käsiksi ehtymättömään, uusiutuvaan ja saasteettomaan 
lämpövarastoon.

Maalämmön soveltuvuus
Maalämpö soveltuu pääosin kaikkiin vesikiertojärjestel-
millä (patterit, vesikiertolattialämmitys, ilmalämmitys) 
varustettuihin taloihin ja kiinteistöihin. Monella saattaa 
olla väärä käsitys maalämmön soveltuvuudesta van-
hoihin korkeamman menoveden lämpötilan vaatimiin 
patterijärjestelmiin. Normaalisti vanhaan lämmönjako-
verkkoon ei tarvitse koskea urakan yhteydessä lainkaan. 
Vanha lämmönlähde korvataan kokonaan uudella järjes-
telmällä tai vanha lämmönlähde hyödynnetään maaläm-
mön rinnalla. Järjestelmä kytketään olemassa olevaan 
lämmönjakoverkkoon. Tyypillisesti ainoa toimenpide, 
joka maalämpöasennuksen yhteydessä pitää tehdä, 
on termostaattiventtiileiden avaaminen tai osittainen 
poistaminen riittävän virtauksen saavuttamiseksi. Kun 
lämmitysveden virtausta lisätään, voidaan lämmityksen 
säätökäyrää loiventaa, joka matalamman menoveden 
lämpötilan ansiosta pienentää lämmityskustannuksia. 

Maalämpöön siirryttäessä on hyvä muistaa, että maa-
lämpöpumppu ei luovuta lämpöä tekniseen tilaan kuten 
öljykattila tai yösähkövaraaja. Usein joudutaankin asen-
nuksen yhteydessä lisäämään yksi patteri tuottamaan 
lämpöä asennustilaan.

Energian hintojen kasvaessa saattaa tulla järkeväksi vaih-
taa suorasähkölämmitys vesikiertoiseksi järjestelmäksi. 
Jos suuren remontin yhteydessä lattiarakenne uusitaan, 
on samalla järkevää asennuttaa vesikiertojärjestelmä ja 
päästä nauttimaan maalämmön edullisemmista käyttö-
kustannuksista ja ekologisuudesta.

Ainoat uudet putket, jotka pannuhuoneeseen/tekniseen 
tilaan asennetaan, ovat porakaivolta tulevat energiakai-
von putket. Joissakin tilanteissa näiden putkien reitin 
suunnittelu saattaa aiheuttaa hieman päänvaivaa. Eri-
tyisesti talon keskellä sijaitsevat pannuhuoneet tai han-
kalat maaston muodot saattavat vaikeuttaa putkireitin 
suunnittelua niin ulkona kuin sisätiloissakin. Maalämpö-

alan ammattilainen pystyy kokemuksellaan löytämään 
järkevät ja vähiten esteettistä haittaa tuottavan reitin 
energiakaivon putkille.

Miksi valita maalämpö?

Säästö 
Hyödyntämällä maalämpötekniikkaa säästät merkittä-
västi lämmityskuluissa. On/Off-kompressorilla varus-
tetulla maalämpöpumpulla saatavat säästöt on helppo 
laskea saneerauskohteessa jakamalla nykyisen lämmi-
tyskulun kolmella. 3000 euron öljylasku pienenee maa-
lämmöllä 1000 euron sähkölaskuksi. Inverter-kompres-
sorilla varustetulla maalämpöpumpulla säästöä saadaan 
vieläkin enemmän. Lisäksi jatkuvat öljyn- ja sähkönhin-
nan korotukset parantavat suhdetta maalämmön eduksi 
entisestään. Uudiskohteissa lämmityslasku on vieläkin 
pienempi johtuen lattialämmityksen matalammasta 
menoveden lämpötilasta. 

Hankkimalla maalämmön, tulevaisuudessa tapahtuvat 
energian hintojen korotukset eivät vaikuta lämmityslas-
kuusi kuin kolmanneksen. 

4



Esimerkki 1. On/Off-kompressorilla 
Rintamamiestalo Vantaa, Öljynkulutus 3 m³, 4 hlöä, 
ei kylpyammetta (öljyn hinta 1 €/l), porakaivo 160 m, 
Aikaisemmat lämmityskulut 3000 €/v.
Bosch Compress 5000 LW/M7
(sis. integroitu lämminvesivaraaja)

• Tehopeitto 76 %

• Energianpeitto 99%  

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 7890 kWh 

• Lisäenergia (sähkövastus) 220 kWh (24 €/v.)

KOKONAISENERGIANKULUTUS 8110 kWh/v

ENERGIANKULUTUS MAALÄMMÖLLÄ 892 €

SÄÄSTÖ VERRATTUNA ÖLJYYN  
3000 – 892 = 2108 €/v

Esimerkki 1. Inverter-kompressorilla 
Rintamamiestalo Vantaa, Öljynkulutus 3 m³, 4 hlöä, 
ei kylpyammetta (öljyn hinta 1 €/l), porakaivo 160 m, 
Aikaisemmat lämmityskulut 3000 €/v. 
Bosch Compress 7001i LWM 3-12 
(sis. integroitu lämminvesivaraaja)

• Tehopeitto 132 %

• Energianpeitto 100 %  

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 7010 kWh

• Lisäenergia (sähkövastus) 0 kWh (0 €/vuosi)

KOKONAISENERGIANKULUTUS 7010 kWh/v

ENERGIANKULUTUS MAALÄMMÖLLÄ 771 €

SÄÄSTÖ VERRATTUNA ÖLJYYN  
3000 – 771 = 2229 €/v

Katso videolta, paljonko 
maalämpöpumpulla säästää!
Katso videolta, paljonko 
maalämpöpumpulla säästää!
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Kotitalousvähennys
Hyödyntämällä kotitalousvähennyksen pienennät mer-
kittävästi hankkeen investointikuluja. Maalämpöjärjes-
telmän poraus hyväksytään lähes täysimääräisesti työn 
osuudeksi. Veronmaksajat.fi-sivustolla (www.veron-
maksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/) kotita-
lousvähennyksestä kerrotaan seuraavasti (29.5.2019): 
 

”Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi ma-
teriaaleista. Kotitalousvähennyksenä olet voinut vuodesta 
2017 alkaen vähentää 50 prosenttia ennakkoperintäre-
kisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi 
työkorvauksesta tai 20 prosenttia maksamastasi palkasta 
sekä palkan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 
2 400 euroa vuodessa. Määrä on ollut sama vuodesta 
2014 alkaen. Summa voi koostua pelkästään koti talous-, 
remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vä-
hennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, 
jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yh-
teensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) - 100) = 2 400 euroa].

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä 
pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannat-
taa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee 
vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu 
määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähen-
tämättä jääneen määrän toisen puolison veroista auto-
maattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron 

vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan 
tehdä sen veroista, jolla niitä on.” 

Investointi, takaisinmaksuaika ja kannattavuus
Maalämpö on investointi joka kannattaa. Normaaliin 
omakotitaloon asennettavan maalämpöjärjestelmän 
hinta on n. 15 000–20 000 euroa. Tyypillinen maaläm-
mön takaisinmaksuaika riippuu nykyisestä energianhin-
nasta ja tulevaisuuden hintakehityksestä. Laitteiston 
takaisinmaksuaika on tyypillisesti n. 6–8 vuotta.

Pieni investointi lämmitysjärjestelmään (suora sähkö) 
tarkoittaa suuria lämmityskuluja. Isompi investointi läm-
mitys järjestelmään (maalämpö) tuo pienet lämmityskulut.

Luontoystävällisyys
Päästökerroin kertoo, montako grammaa kasvihuone-
kaasuja hiilidioksidiksi muunnettuna vapautuu jokaista 
kilowattituntia kohden: Sähkön päästökerroin voidaan 
laskea monella tavalla. Päästökerroin vaihtelee sen mu-
kaan, miten sähkö tuotetaan. Sähkön päästökertoimena 
on käytetty keskimääräistä kerrointa.

• Sähkö 280 g CO₂/kWh (keskimääräinen päästökerroin)

• Vihreä sähkö 0 g CO₂/kWh

• Kaukolämpö 220 g CO₂/kWh 

• Kevytöljy 267 g CO₂/kWh

Esimerkki 2. On/Off-kompressorilla 
Uudiskohde Helsinki, 200 m², 2-krs, 4 hlöä, 
kylpyamme, sähkön hinta 14 snt/kWh, 
huipputehontarve 7 kW, energiakaivo 160 m.
Bosch Compress 5000 LWM 7 + DS300 
(erillinen 286 l käyttövesivaraaja)

• Tehopeitto 82 %

• Energianpeitto 99 %

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 6000 kWh

• Lisäenergia (sähkövastus) 0 kWh (0 €/v.)

KOKONAISENERGIANKULUTUS 6000 kWh/v

ENERGIANKULUTUS MAALÄMMÖLLÄ 840 €/v

Esimerkki 2. Inverter-kompressorilla 
Uudiskohde Helsinki, 200 m², 2-krs, 4 hlöä, 
kylpyamme, sähkön hinta 14 snt/kWh, 
huipputehontarve 7 kW, energiakaivo 160 m. 
Bosch Compress 7001i LWM 2-8 + DS300 
(erillinen 286 l käyttövesivaraaja)

• Tehopeitto 113 %

• Energianpeitto 100 %

• Lämpöpumpun tarvitsema energia 5640 kWh

• Lisäenergia (sähkövastus) 0 kWh (0 €/v.)

KOKONAISENERGIANKULUTUS 5640 kWh/v

ENERGIANKULUTUS MAALÄMMÖLLÄ 790 €/v
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Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, ja siksi luontoystä-
vällinen ratkaisu. Valitsemalla maalämmön, pienennät 
merkittävästi omaa hiilijalanjälkeäsi.

Käytön helppous ja vaivattomuus
Kun maalämpöjärjestelmä on mitoitettu, asennettu ja 
säädetty oikein, saat huolettoman ja vaivattoman läm-
mitysratkaisun. Maalämmön automatiikka huolehtii, että 
järjestelmä toimii taloudellisesti parhaalla mahdollisella 
tavalla. Näin ollen oikeanlämpöinen vesi syötetään läm-

mönjakojärjestelmään ja käyttövettä saadaan riittävästi. 
Maalämpöön siirtymisen myötä on talouden suunnittelu 
helpompaa, kun laskut jakautuvat tasaisesti koko vuodel-
le ja kertamaksut ovat huomattavasti pienempiä. 

Luotettavan ja ammattitaitoisen asennusliikkeen tärkeys 
korostuu mahdollisissa vikatilanteissa. On paljolti kiinni 
asennusliikkeiden asenteesta, miten takuuasioita hoide-
taan. Hyvän asennusliikkeen toiminta näkyy ja kuuluu. Luot-
tamus on saavutettu pitkäjänteisen hyvän työn tuloksena. 

MAALÄMMÖN EDUT LYHYESTI: 
 
1. Edullisin tapa lämmittää

2. Huoleton ja vaivaton 

3. Luontoystävällinen 

4. Toimintavarma 

5. Edullinen jäähdytysmahdollisuus

6. Etäohjaus-mahdollisuus

Katso videoilta paljonko 
maalämpö maksaa!
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Maalämmön toimintaperiaate

Lämpöpumpun kompressori on järjestelmän sydän ja 
kaivossa kiertävä etanoliliuos sen verenkierto. Kun eta-
noliliuos (veden ja jäätymisenestoaineen seos) lähtee 
lämpöpumpulta porakaivoon, on liuoksen lämpötila n. 
-3 astetta. Palatessaan kaivosta, on liuokseen sitoutunut 
maaperästä lämpöä noin 3 astetta jolloin neste palaa ta-
kaisin lämpöpumpulle noin 0-asteisena.

Miten kolme astetta lämmennyt maalämpö - 
neste riittää lämmittämään kokonaisen  
talon ja vielä käyttövedenkin?
Sitähän se ei toki tee, mutta lämmennyt etanoliliuos riit-
tää höyrystämään lämpöpumpun sisäisessä kierrossa 
olevan kylmäaineen. Ennen höyrystintä kylmäaine on 
nesteen muodossa ja sen lämpötila on n. -10 astetta. 
Kylmäaine höyrystyy kohdatessaan lämmenneen läm-
mönkeruunesteen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta 
nostetaan kompressorilla, jolloin sen lämpötila nousee 
noin +100 °C lämpötilaan. Kuuma paineistettu kylmä-
aine siirretään toiselle levylämmönvaihtimelle (lauhdu-
tin), missä se luovuttaa energiansa joko lämmitys- tai 
käyttöveteen. Kun kylmäaineen lämpöenergia luovute-
taan veteen, sen lämpötila laskee muuttaen sen jälleen 
nesteeksi. Kylmäaineen paine alennetaan paisuntavent-
tiilillä. Samalla sen lämpötila laskee n. -10 asteeseen. 
Lämmönkeruuneste johdetaan takaisin keruuputkistoon 
keräämään geotermistä lämpöä.  Lämpöpumpun tehtävä 
on toistaa tätä prosessia. Automatiikalla huolehditaan, 
että säädettyä sisälämpötilaa noudatetaan sekä tuote-
taan riittävästi lämmintä käyttövettä.

Maalämpöpumpun mitoitus: 
täysteho- vai optimimitoitus? 

On/off-kompressori
Täystehomitoituksessa kompressorin koko kattaa las-
kennallisesti talon energiatarpeen vuoden jokaisena 
päivänä, ilman sähkövastuksia. Tämä mitoitustapa ei 
monestikaan ole investointi, takaisinmaksu ja kompres-
sorin elinkaari huomioiden asiakkaalle järkevin ratkaisu. 

Optimimitoituksessa maalämpöpumpun koko mitoite-
taan laskennallisesta huipputehontarpeesta pääsään-
töisesti 70–80 %:iin. Kokenut maalämpöalan ammat-
tilainen mitoittaa järjestelmän niin, että investointi 
ja takaisinmaksu huomioiden saadaan taloudellisin 
ja teknisesti toimivin ratkaisu. Mitoituksella katetaan 
pääsääntöisesti 95–99 % talon energiantarpeesta. Nor-
maalikokoisessa omakotitalossa tämä tarkoittaa vuo-
sitasolla vain muutaman kympin sähkövastuskäyttöä 
vuodessa. Johtuen kompressorin pidemmistä käynti-
jaksoista,  optimimitoituksella saavutetaan täysteho-
mitoitusta nopeampi takaisinmaksuaika sekä pidempi 
kompressorin elinkaari.

Inverter-kompressori
Inverter ohjaa lämpöpumpun tehoa lämmitystarpeen 
mukaan, kun taas on/off-kompressorilla varustettu läm-
pöpumppu on päällä tai pois päältä. Uudet ja edistyksel-
liset maalämpöpumput on varustettu inverter-kompres-
sorilla. Inverter-kompressorilla varustettu lämpöpumppu 
säästää sähköä ja optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti 
keväällä ja syksyllä, kun täyttä lämmitystehoa ei tarvita. 

 KOMPRESSORI

 PAISUNTAVENTTIILI

 HÖYRYSTIN

KERUUPIIRI LÄMMÖNJAKOPIIRI

 LAUHDUTIN
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Inverter-kompressorilla varustetut maalämpöpum-
put mitoitetaan pääsääntöisesti täysitehoisiksi, jolloin 
kompressorilla katetaan koko lämmitystehon tarve ja 
sähkövastusta ei pääsääntöisesti tarvita kuin varajärjes-
telmänä.
 
Mitoita oikein!
Järjestelmän toimivuuden sekä investointi- ja lämmityskus-
tannusten kannalta on erittäin tärkeää, että maalämpöjär-
jestelmän mitoitus on tehty oikein. Saneerauskohteissa on 
erityisen tärkeää, että asiakas antaa maalämpötoimittajalle 
oikeat toteutuneet kulutuslukemat. Vanha kulutuslukema 
on tarkin ja varmin olemassa oleva tieto, jota hyödynnetään 
maalämpöpumpun mitoituksessa. On hyvä ilmoittaa kulu-

tuslukemia antaessa päälämmönlähteen rinnalla olevien 
muiden lämmitysmuotojen (ilmalämpöpumppu, takka, 
jne.) käytöstä. Uudiskohteissa mitoittaminen on helppoa, 
koska talon huipputehontarve on tiedossa käytettävissä 
olevan energiatodistuksen ja laskelman ansiosta. 

Vaikka maalämpötoimittajien mitoitus- ja säästölaskenta-
ohjelmat ovat kehittyneitä, vaativat ne silti käyttäjältään 
kokemusta. Mitoituksessa tulee joskus ottaa huomioon 
seikkoja, jotka eivät ole asiakkaallakaan tiedossa. Sanee-
rauspuolella tällainen on mm. öljykattilan hyötysuhde. Öljy-
kattilan hyötysuhteet saattavatkin vaihdella riippuen katti-
lan ja polttimen iästä, laadusta ja säätöjen tarkkuudesta.

Katso videolta   
maalämpöpumpun 
toimintaperiaate!
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Tästä taulukosta voi tarkastella öljykattiloiden hyötysuh-
teita karkealla tasolla. Käytännössä kuitenkin maaläm-
pötoimittajat toimivat tässä varman päälle ja syöttävät 
mitoituslaskentaohjelmaan öljykattilan hyötysuhteeksi 
korkeamman arvon, kuin oheinen taulukko osoittaa. 
Korkeampi arvo annetaan liian pienen pumppuvalinnan 
poissulkemiseksi. Tärkeää on, että öljykattilan hyötysuh-
de on jokaisen toimittajan mitoituslaskelmissa merkitty 
yhteneväksi, jotta mitoitukset ovat vertailukelpoisia.

Todellisen kulutuslukeman antaminen saattaa olla asi-
akkaalle hankalaa tilanteessa, jossa päälämmönlähteen 
rinnalla on käytetty satunnaisesti puuta, ilmalämpö-
pumppua tai muuta lämmönlähdettä. Kannattaa muis-
tella mitä kulutus oli, kun päälämmönlähteen rinnalla 
ei ole ollut muita lämmönlähteitä. Mikä oli esimerkiksi 
talon öljynkulutus ennen takan hankkimista?

Huomioitavia asioita maalämmön mitoituksesta:

• Maalämpö soveltuu erinomaisesti  
patterijärjestelmään

• Mitoita on/off-maalämpöjärjestelmän  
koko n.75 % huipputehontarpeesta

• Mitoita inverter-maalämpöjärjestelmän  
koko 100 % huipputehontarpeesta

• Oikein mitoitettu järjestelmä antaa  
parhaan takaisinmaksuajan 

• Oikein mitoitettu järjestelmä pidentää  
kompressorin elinkaarta

• Anna tarjousta pyytäessäsi kaikille  
toimittajille samat tiedot

ÖLJYKATTILOIDEN SUUNTAA- ANTAVAT 
HYÖTYSUHTEET IKÄVUOSITTAIN 

 1950 – 65 %

 1950 – 70 %

 1965 – 75 %

 1985 – 80 %

 1995 – 85 %
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Kiinteä vai vaihteleva lauhdutus?

Kiinteässä lauhdutuksessa lämpöpumppua ohjataan niin, 
että varaajan lämpötilaa pidetään vuodenajoista riippumat-
ta jatkuvasti tasalämpöisenä. Varaaja (talon lämmitysvesi, ei 
käyttövesi) lämmitetään aina, olosuhteista riippumatta, sa-
maan kiinteään ja korkeaan lämpötilaan ja ”shuntataan”, eli 
sekoitetaan matalammaksi ulkoilmalämpötilan vaatimusten 
mukaisesti. Tämä ei ole taloudellisin ratkaisu. Koska lämmi-
tysveden lämmittämistä ohjaa käyttöveden lämmittämisen 
tarve, joudutaan lämmitysvesivaraajaa pitämään jatkuvasti 
olosuhteisiin nähden liian kuumana. Tämän seurauksena 
menetetään vaihtelevalla lauhdutuksella saavutettava pa-
rempi hyötysuhde ja säästöt. 

Vaihtelevassa lauhdutuksessa otetaan paremmin huomioon 
maalämpöpumpun toimintaperiaate. Mitä matalampaa läm-
pötilaa lämpöpumpulla tuotetaan, sitä parempi hyötysuh-
de ja säästö saavutetaan. Vaihtelevassa lauhdutuksessa ei 
tuoteta lämmitysvettä käyttöveden ehdoilla vaan talon läm-
mitys- ja käyttövesi tuotetaan erikseen. Miksi? Käyttöveden 
lämpötila on pääsääntöisesti aina kuumempaa kuin talon 
lämmitysverkostoon menevän veden lämpötila. Lämpöpum-
pun parasta mahdollista hyötysuhdetta ei kannata menettää 
lämmittämällä kiinteästi kuumempaa käyttövesilämpötilan 
mukaista lämpötilaa. Mitä matalampaa lämpötilaa tuote-
taan, sitä enemmän säästät.

Automatiikan ja vaihtoventtiilin avulla lämpöpumppu huo-
lehtii automaattisesti, että saavutetaan paras säästö. Kun 
lämmitetään taloa, lämpöpumppu lämmittää lämmitysve-
den vain siihen lämpötilaan, jota sen hetkinen ulkolämpötila 
vaatii. Menoveden lämpötila lämmitysverkostoon mukautuu 
(liukuva lauhdutus) jatkuvasti ulkolämpötilan ohjaamana 
juuri oikeaksi. Tällä tekniikalla saavutetaan jatkuvasti paras 
mahdollinen hyötysuhde, kun lämmitysvettä ei lämmitetä 
liian kuumaksi.

Huomioitavia asioita lauhdutuksessa:

• Valitsemalla maalämpöpumpun, joka toimii ”liukuvalla” 
lauhdutuksella, varmistat parhaat säästöt. Automatiik-
ka huolehtii, ettei lämpöpumppu turhaan tuota liian 
kuumaa vettä.

• Liukuvalla lauhdutuksella toimiva lämpöpumppu syöttää 
lämmitysverkkoon suoraan oikean lämpöistä vettä. 
Kiinteällä lauhdutuksella järjestelmä toimii käyttöveden 
ehdoilla, jolloin paras hyötysuhde ja säästö jää saavut-
tamatta.
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Lämminvesivaraajan kokoluokan määrittely

Esimerkki 1. 
Uudiskohde, 4 hlöä, ei ammetta, 
normaali käyttöveden kulutus

• Bosch Compress 7001i LWM  
(sis. 180 l käyttövesivaraaja)

Esimerkki 2.
Uudiskohde, 3 hlöä, amme,
normaali käyttöveden kulutus

• Bosch Compress 5000 LW 

• DS300 käyttövesivaraaja (286 l)

Esimerkki 3.
Saneerauskohde, 3 hlöä, 
normaali käyttöveden kulutus, 
matala 1800 mm tila

• Bosch Compress 5000 LW 

• DS200 käyttövesivaraaja (185 l)

• BC100 työsäiliö  
(lämmitysverkoston vesi, 100 l)

Esimerkki 4.
Saneerauskohde, 6 hlöä, 
erityisen suuri käyttöveden kulutus, 
amme, teknisen tilan korkeus 2200 mm

• Bosch Compress 7001i LWM  
(sis. 180 l käyttövesivaraaja) 

• Väliputkisarja 

• DS300 käyttövesivaraaja (286 l)

• Tällä ratkaisulla saadaan järjestelmään  
yhteensä 466 l käyttövesitilavuus 

Esimerkki 5 a.
Uudiskohde, 4 hlöä, 
normaali käyttöveden kulutus, 
aurinkopaneelit, teknisen tilan korkeus 2000 mm

• Bosch Compress 5000 LW 
(ei sis. käyttövesivaraajaa)

• FW502 tai FW504 varaaja,  
riippuen halutaanko käyttöveden esilämmitys

• Shunttiventtiili (sekoitusventtiili)

• Mikäli käytetään FW504-varaajaa saadaan 
aurinkokeräimen lämpö hyödynnettyä  
sekä käyttöveden että talon lämmittämiseen. 

Esimerkki 5 b.
Uudiskohde, 4 hlöä, 
normaali käyttöveden kulutus, 
aurinkopaneelit

• Bosch Compress 7001i LWM  
(sis. 190 l käyttövesivaraaja)

• FW 502 tai FW 504 varaaja 

• Shunttiventtiili (sekoitusventtiili) 

• Tällä ratkaisulla aurinkolämpö lämmittää 
talon lämmitysvettä. Vaihtamalla varaajaksi 
FW 504 (kaksi kierukkaa) saadaan myös  
käyttövesi esilämmitettyä. 
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Puskurivaraaja 

Puskurivaraajan tarkoituksena on lisätä lämmitysjärjes-
telmässä kiertävän veden tilavuutta. Suositeltava vesiti-
lavuus maalämpöpumpun yhteydessä on 10–15 l x läm-
pöpumpun teho. Eli 10 kW:n maalämpöpumppu tarvitsee 
rinnalleen vähintään 100 litran puskurivaraajan toimiak-
seen optimaalisesti.

PUSKURIVARAAJAN HYÖDYT:

Ääniongelmien välttäminen patteriverkostossa
Modernit ja nykyaikaiset maalämpöpumput pitävät si-
sällään vaihtoventtiilin. Riippuen vaihtoventtiilin asen-
nosta, lämpöpumpun käydessä lämmitetään joko talon 
lämmitys- tai käyttövettä. Lämmitysasennossa lämpö-
pumppu ei lämmitä taloa kuumemmaksi kuin kyseisenä 
ajankohtana on tarvetta. Mitä matalampaa lämpötilaa 
tuotetaan, sitä parempi on saatava säästö. 

Kylmimpiä päiviä lukuunottamatta käyttövesi läm-
mitetään kuumemmaksi kuin lämmitysvesi. On siis 
tarkoituksen mukaista lämmittää käyttövettä vain sil-
loin, kun sille on tarvetta. Lämmityksen menoveden 
lämpötilaa ja varaajan lämpötilaa seuraamalla läm-
pöpumpun automatiikka huolehtii oikeasta toimin-
nosta ja näin saavutetaan paras mahdollinen säästö. 

Edellä kuvattu toiminto saattaa joissakin tapauksis-
sa aiheuttaa ääniongelmia patterijärjestelmässä. Kun 
vaihtoventtiili kääntyy käyttövesiasennosta lämmitys-
vesiasentoon, pääsee käyttövesilämpöistä lämmitys-
vettä jäähtyneeseen patteriverkostoon. Kuuma vesi 
saattaa aiheuttaa patterilinjaston lämpölaajenemisen 
seurauksena ääniongelmia. Kun maalämpöpumpun ja 
patteriverkoston väliin asennetaan puskurivaraaja, ottaa 
puskurivaraaja vastaan edellä kuvatun ”lämpöshokin” ja 
ääniongelma vältetään.

On/off-kompressorin maksimaalinen elinkaari
Kesällä termostaattiventtiilit sulkevat suurimman 
osan talon lämmitysjärjestelmän piireistä. Vesi kier-
tää ainoastaan tiloissa, joissa ei ole termostaattivent-
tiileitä katkaisemassa kiertoa. Tällaisia tiloja ovat tyy-
pillisesti pesuhuone, sauna, wc-tilat ja mahdollisesti 
kodinhoitohuone. Vesimäärä, joka kiertää kyseisten 
tilojen pattereissa tai lattioissa, on hyvin pieni.
 
On/off-kompressorin toiminta perustuu siihen, että se 
antaa käynnistyessään aina täyden tehon. Kesällä, kun 
termostaatit ovat sulkeneet suurimman osan talon läm-
mityspiireistä ja on/off-kompressori lämmittää lämmi-
tysjärjestelmän pientä vesimassaa täydellä teholla, on 
seurauksena kompressorin lukuisat lyhyet käyntijaksot. 

Useat käynnistymiskerrat lyhentävät kompressorin 
elinkaarta. Inverter-kompressorilla vältetään kyseinen 
ongelma, koska inverter-kompressori säätää tehoaan 
tarpeen mukaan. Kun lämmitystarve on pieni, myös in-
verterin antoteho on pieni. 

Kun on/off-kompressorilla varustetun lämpöpumpun ja 
lämmönjakojärjestelmän väliin asennetaan oikein mitoi-
tettu puskurivaraaja (kts. edellä) saadaan kompresso-
rille optimaaliset käyntijaksot ja varmistettua kompres-
sorin pitkä elinkaari.

Maksimaalinen säästö
Maalämpöpumppujen hyötysuhde ilmoitetaan COP- 
arvona ja vuosihyötysuhde SCOP-arvona. Maalämpö-
pumppujen hyötysuhteiden saavuttamisen ehtona on 
riittävä virtaus järjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että 
riittävän vesimäärän on virrattava maalämpöpumpun 
vaihtimen (lauhdutin) läpi. Kun termostaattiventtiilit 
sulkevat kesällä lämmityspiirit edellä kuvatulla taval-
la, ei riittävää virtausta saada lämpöpumpun vaihti-
melle ja teknisessä esitteessä ilmoitetut hyötysuhteet 
ja siten myös säästöt jäävät toteutumatta.

Asentamalla maalämpöpumpun ja lämmitysjärjes-
telmän väliin oikein mitoitettu puskurivaraaja, yllä-
pidetään maalämpöpumpun vaihtimella aina riittävä 
virtaus. Riittävällä virtauksella varmistetaan lämpö-
pumpun hyvä hyötysuhde ja saadaan paras mahdol-
linen säästö.

Minimoi turhat hälytykset
Kun termostaattiventtiilit sulkevat lämmityspiirejä, saattaa 
seurauksena olla, että patterit tai lattialämmitys ei kykene 
luovuttamaan kompressorin tuottamaa lämpötilaa huonee-
seen tarpeeksi tehokkaasti. Tämän seurauksena lämmitys-
veden lämpötila nousee tarpeettoman korkeaksi ja pahim-
massa tapauksessa lämpöpumppu ajautuu hälytystilaan 
liian korkean meno- ja paluulämpötilan seurauksena.

Asentamalla pumpun ja lämmönjakojärjestelmän väliin pus-
kurivaraaja, saadaan kompressorin tuottama lämpö siirret-
tyä puskurivaraajaan ja vältetään turhat hälytykset.

Lisähuomioita:
ILMALÄMMITYS
Kun lämmönjakojärjestelmänä on ilmalämmitys, on pusku-
rivaraajan koko oltava minimissään 300 l. Puskurivaraajalla 
varmistetaan, että tuloilman lämpötila ei pääse kylmene-
mään käyttövesijakson aikana. Puskurivaraaja mahdollistaa 
myös riittävän virtauksen vaihtimella parantaen lämpöpum-
pun hyötysuhdetta ja siten säästöä. 300 l puskurivaraajan 
ansiosta saadaan myös tarvittavan pitkät käyntijaksot on/
off- kompressorille sen elinkaaren maksimoimiseksi.
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LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄN 
JÄLKILÄMMITYSPATTERI VEDELLÄ
Kun lämmöntalteenottolaitteen jälkilämmityspatteri on 
vesikiertoinen, on järjestelmä varustettava aina pusku-
rivaraajalla.

Maalämpö ja aurinkokeräimet

Yhä useampi asiakas miettii aurinkolämmön hyödyntä-
mistä maalämmön rinnalla. Maalämpöpumput soveltu-
vat erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Kohdasta ”läm-
minvesivaraajan koon määrittely” löydät esimerkkejä 
oikeiden ratkaisujen valintaan, kun haluat hyödyntää 
aurinkolämpöä maalämmön rinnalla. Kytkennästä riip-
puen, voit lämmittää aurinkolämmöllä käyttövettä, läm-
mitysvettä tai molempia sekä tarvittaessa uima-allasta. 
Kytkentäratkaisut ja laitekokonaisuudet muuttuvat asi-
akkaan tarpeiden mukaan.

Moni ei ole välttämättä valmis investoimaan aurinko-
järjestelmään heti, mutta haluaa suunnitteluvaiheessa 
option myöhemmin kytkettävälle aurinkojärjestelmälle. 
Edullisin tapa varautua tulevaan on jättää lämpöpumpun 
vierelle tyhjä tila tulevaa aurinkojärjestelmän varaajaa 
varten.
 
Mikäli asiakas haluaa hyödyntää aurinkolämmön maa-
lämmön rinnalla heti, asennetaan maalämpöpumpun 
(LW/M malli) rinnalla tarpeesta riippuen seuraavasti:

Aurinkokeräinnesteellä 
lämmitetään lämmitysvettä: 
• Maalämpöpumppu varaajalla + FW502 -varaaja 

(Bosch-valikoimasta) 

Aurinkokeräinnesteellä  
lämmitetään lämmitysvettä ja käyttövettä: 
• Maalämpöpumppu varaajalla + FW504 –varaaja 

(Boschin-valikoimasta)

PUSKURIVARAAJAN  
HYÖDYT LYHYESTI: 

1. Puskurivaraajalla pienennät 
lämmitysverkoston ääniongelmia

2. Puskurivaraajalla varmistat oikeat 
virtaukset – Parempi hyötysuhde – 
Parempi säästö

3. Puskurivaraajalla varmistetaan 
kompressorille riittävän pitkät 
käyntijaksot – kompressorille pidempi 
elinkaari

4. Mikäli lämmönjakona on ilmalämmitys, 
käytä vähintään 300 litran 
puskurivaraajaa

5. Bosch suosittelee puskurivaraajan 
asennuksessa ns. neliputkikytkentää

6. Suositeltava vesitilavuus maalämpöä 
käytettäessä on 10–15 litraa / kW.  
Eli 9 kW lämpöpumppu tarvitsee min. 
90 litran puskurivaraajan (BC100)
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Maalämpö ja jäähdytys 

Maakylmä
Maalämpöpumpulla tapahtuva jäähdytys l. maakyl-
mä (passiivinen jäähdytys) on jäähdytystapa, missä 
energiakaivossa kiertävän nesteen (etanoli) kylmä-
ominaisuutta hyödynnetään tilojen jäähdyttämiseen. 
Maaperässä kiertävä etanoliliuos pysyy vuodenajois-
ta riippumatta jäähdytystä ajatellen riittävän viileänä. 
Kun porakaivonesteen ”kylmä” siirretään huoneisiin, 
lämpenee porakaivonesteen keskilämpötila. Läm-
menneen nesteen lämpö varastoituu maaperään ja 
parantaa näin lämpöpumpun hyötysuhdetta seuraa-
valla lämmityskaudella.

Järjestelmä ei vaadi erillistä sähkökäyttöistä jääh-
dytyskonetta, johon passiivinen jäähdytys sanana 
viittaa. Etanoliliuokselle tehdään teknisessä tilassa 
porakaivoputkiin ulosotot, joiden kautta etanoliliuos 
kierrätetään kiertovesipumpulla haluttuun kohtee-

seen. Tapoja on erilaisia. Yleisin tapa on käyttää kyl-
män ilman jakamiseen puhallinkonvektoria tai useam-
paa sellaista. Toinen tapa on kuljettaa jäähtynyt ilma 
huoneisiin IV-kanaviston kautta. 

Jäähdytyksen vaikutusta on vaikea laskea, sillä useat 
eri tekijät vaikuttavat lopulliseen jäähdytystulokseen: 
jäähdytystapa, tilan koko, rakennusmateriaalit, eris-
tekyky, ikkunoiden koko, auringon säteiden kulma, 
kosteusprosentti, ilmansuunnat, jne.

Jäähdytys vähentää ilman kosteutta, jolloin sisäilma 
koetaan miellyttävämpänä, vaikka sisäilman lämpötila 
ei laskisi merkittävästi.

Jäähdytystehon laskeminen
Tuntuvan tehon kaava: 
IV l/s x 1,0 kJ /kg / l x 1,2 kg /m³ x ∆T*
Huonelämpötila 25 °C – Sisään puhallettava 
ilma 17 °C ∆T = 8 °C

Esimerkkinä 100 l/s
100 x 1,2 x 8 = 960 W ≈ 1kW

Nyrkkisääntö: 100 l/s puhallus 
saa aikaiseksi 1 kW:n jäähdytystehon
*lämpötilaero ulko- ja sisäilman välillä
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Ilmanvaihtokanaviston kautta tapahtuva jäähdytys
Ilmanvaihtokanaviston kautta tapahtuvan jäähdytyksen 
houkuttelevuus piilee sen ominaisuudessa saada jääh-
dytysilma leviämään tasaisesti koko taloon. Jäähdyttävä 
neste (porakaivossa kiertävä etanoli) johdetaan kier-
tovesipumpulla ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterille. 
Jäähdytyspatterin läpi virtaavan jäähtyneen liuoksen ai-
kaansaama kylmä ilma puhalletaan ilmanvaihtokoneen 
puhaltimen avulla tulokanavistoon. 

Ilmanvaihtokanaviston kautta kuljetettava kylmä ilma tuo 
mukanaan lisähaasteena kondenssiriskin. On vaarana, 
että putkea ympäröivä lämmin ilma saa kylmän ilman 
kondensoitumaan kastepisaroina putken ulkopinnalle. 
Tämän saman ilmiön voi jokainen todeta kuumana ke-
säpäivänä, kun kylmästä jääkaapista otetaan lasipullo 
lämpimään huoneilmaan ja kosteus tiivistyy pullon ulko-
pinnalle. Kondensoitumisen välttämiseksi on koko tulo-
kanavisto eristettävä solukumilla. Kyseinen toimenpide 
nostaa tämän jäähdytystavan kustannuksia muutamalla 
tuhannella eurolla. 

Johtuen pienestä jäähdytystehosta ja kanavaistohäviöistä 
jää yksittäisessä huoneessa koettu jäähdytysteho pienek-
si. Voidaan siis puhua pienitehoisesta yleisviilennyksestä. 

Plussat ja miinukset:

 + Jäähdytys koko taloon

 + Poistaa ilman kosteutta – miellyttävämpi sisäilma

 + Esteettisesti siisti ratkaisu, kun näkyviä  
puhallinkonvektoreita ei tarvita

 – Kallis toteuttaa 

 – Pienitehoinen 

Puhallinkonvektorin kautta tapahtuva jäähdytys
Yleisin, edullisin ja varmin tapa hoitaa jäähdytys on 
käyttää erillistä puhallinkonvektoria tai konvektoreita 
(patteri, jonka sisällä on vaihdin ja puhallin). Puhallin-
konvektorin sisäyksikkö on ilmalämpöpumpun sisäyksi-
kön näköinen. Lisäksi löytyy kattoon upotettavia malleja, 
jollaisia olemme tottuneet näkemään toimistotiloissa. 

Jäähdyttävä porakaivossa kiertävä etanoliliuos ohjataan 
kiertovesipumpulla puhallinkonvektorille. Jäähdytyspat-
terin läpi virtaavan etanoliliuoksen aikaansaama kylmä 
ilma puhalletaan konvektorin avulla viilennettävään ti-
laan. Siirtoputkien on hyvä olla kondenssieristettyjä ja 
suojaputkitettuja. Konvektorin sijoittelu ja auki olevat 
ovet määrittelevät, kuinka ilma pääsee leviämään muihin 
tiloihin ja siten vaikuttamaan jäähdytystehoon. 

Uudiskohteissa on järjestelmän suunnittelu ja toteutus 
helpompaa. Suojaputkitetut ja eristetyt väliputket tekni-
sen tilan ja konvektorin välillä saadaan esteettisesti pii-
lotettua väliseinärakenteiden sisälle. Tämä mahdollistaa 
siistin asennustavan, kun putkia ei jouduta kuljettamaan 
seinärakenteiden pinnalla kuten saneerauskohteissa. 
Huolellisella suunnittelulla ja siistillä putkikoteloinnilla 
saadaan saneerauskohteissakin siisti lopputulos.

Järjestelmän etuna on, että koko jäähdytysteho saadaan 
ohjattua haluttuun kohteeseen/tilaan, jolloin jäähdytys-
teho on kyseisessä huoneessa suurempi kuin IV-kanavis-
ton kautta tapahtuvassa.

Puhallinkonvektoreilla tuotetun jäähdytystavan etuna on 
sen edullisempi hinta IV-kanaviston kautta tapahtuvaan 
verrattuna sekä parempi viilennysteho halutussa yksit-
täisessä tilassa.

Plussat ja miinukset: 

 + Edullisempi tapa hoitaa jäähdytys, kuin  
IV-kanaviston kautta tapahtuvalla

 + Parempi jäähdytysteho yksittäiseen tilaan

 + Poistaa huoneesta lämmön lisäksi kosteutta,  
joka tekee huoneilmasta miellyttävämmän

 – Esteettisesti huonompi ratkaisu kuin IV-kanaviston 
kautta tapahtuvalla viilennyksellä

 – Jäähdytys saadaan vain tiloihin, joissa on  
konvektoripatteri
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Maalämmön lämmönlähteet

ENERGIAKAIVO
 
Energiakaivolla tarkoitetaan maahan porattavaa kaivoa, 
josta asennettavan lämmönkeruuputkiston avulla johde-
taan lämpöenergiaa maalämpöjärjestelmälle ja edelleen 
talon lämmönjakelu-, käyttövesi- ja jäähdytystarpeisiin. 

Pienen tilavaatimuksensa ja helpon huollettavuutensa 
takia energiakaivo on yleisin tapa kerätä lämpöä läm-
pöpumpulle. Kun kysymyksessä on omakotitalo, tontil-
le porataan pääsääntöisesti n. 100–200 m syvä kaivo. 
Energiakaivoon asennetaan yleensä halkaisijaltaan  
40 mm polyeteeni-muoviputki, joka liitetään talossa ole-
vaan maalämpöjärjestelmään. Kiinteistökohteissa, mis-
sä virtausmäärät ovat suurempia, käytetään tarvittaessa 
halkaisijaltaan 50 mm putkea. 

Suuremmissa kiinteistöissä porakaivosyvyydet ovat jopa 
300 m. Kaivojen määrä on riippuvainen rakennuksen ener-
giantarpeesta. Suomessakin on kohteita, joissa kiinteistön 
pihalle on porattu useita kymmeniä energiakaivoja. Kiinteis-
tön koko ei ole esteenä maalämmön hyödyntämiselle. 

Palveleva asennusliike koeponnistaa keruuputken ennen 
asennusta. Putkistossa kiertää 30-prosenttinen etanoli-
liuos, jonka jäätymispiste on -17 astetta. Nykyään käytös-
sä olevat maapiirinesteet ovat kaikki luontoystävällisiä. 

Porakaivoputkissa on tapahtunut vuosien myötä kehitys-
tä. Tässä muutama esimerkki: 

Turbo Collector putki on kehitetty parantamaan putken 
lämmönsiirto-ominaisuuksia sekä pienentämään paine-
häviöitä. Putken sisäpinta on rihlattu lämmönsiirron pa-
rantamiseksi. Rihlauksen ansiosta keruuneste saadaan 
etenemään putkessa turbulenttisesti perinteisen lami-
naarisen virtauksen sijaan.

Erotinkappaleet tai integroitu u-kappale helpottavat 
asennustyötä sekä parantavat putken lämmönsiir-
to-ominaisuuksia. 

A
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Ä

HUOLTOKAIVO

KERUUPUTKET

SUOJAHATTU

MAAKERROS

SUOJAPUTKI 

PERUSKALLIO

LÄMPÖKAIVON VESIERISTYS

POHJAVESI

SUOJAPUTKEN TIIVISTYS

PALUUPUTKIKÄYRÄ

POHJAPAINO

Ø MIN. 130 mm

Katso videolta, minkälaiseen 
kohteeseen maalämpöpumppu 
soveltuu!
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Porauspaikka
Ennen energiakaivon poraamista on selvitettävä, onko 
kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristösuojelumää-
räyksessä tai muussa ohjeistuksessa jollain tavalla rajoi-
tettu maalämpöjärjestelmien rakentamista. Esimerkiksi 
pohjavesialueet sekä kaatopaikkojen välittömät lähei-
syydet ovat tällaisia alueita.

Energiakaivon sijoittamisen kannalta on oleellista, että 
porauspaikka on porauskaluston saavutettavissa. Tyy-
pillisin energiakaivon sijoituspaikka on teknisen tilan tai 
pannuhuoneen välitön läheisyys. Näin siirtomatkat ly-
henevät ja kaivamisen vaikutus loppuhintaa rasittavana 
tekijänä on pienempi. Poraus kannattaa uudiskohteissa 
suorittaa ennen rakennustyön alkamista. Näin vältytään 
rakennusten suojaamisilta ja varmistetaan porakaluston 
vapaa liikkuminen tontilla. 

Telaketjuilla pääsääntöisesti liikkuva porausyksikkö on 
leveydeltään n.2,5 m ja 5 m pitkä. Kumitela-alustainen 
porausyksikkö (paino 5000–7000 kg) jättää usein piha-
maalle jälkiä, jotka tasoittuvat melko nopeasti. Tämän 
jälkeen energiakaivo on huomaamaton.

Porattava hieno pölyaines kannattaa ohjata sille tar-
koitettuun umpikonttiin (2 m x 3,5 m) ja siitä edelleen 
katuojaan tai viemäriverkostoon. Tällä toimenpiteellä 
saadaan aikaiseksi siistimpi lopputulos kuin ilman pöly-
konttia toimittaessa. Joissakin tapauksissa veden tuotto 
kaivosta on jokseenkin hallitsematonta. Näistä tilanteis-
ta syntyneet piha-alueiden likaantumiset korjaantuvat 
pääsääntöisesti muutaman sateen jälkeen.

Tärkeä tekijä kaivon paikan valinnalle on sen helppo 
huollettavuus. Joskus törmääkin kysymykseen, jossa 
asiakas haluaisi sijoittaa kaivon rakennettavan rakennuk-
sen sisäpuolelle. Tätä ratkaisua ei voi suositella millään 
muodoin sen hankalan huollettavuuden takia. 

Lisäksi tulee huomioida alueella olevat muut energiakai-
vot, talousvesikaivot, etäisyydet rakennuksista, raken-
nusten sijoittuminen sekä kiinteistön rajat. Energiakai-
von sijoittamiselle on määritelty ns. minimietäisyydet, 
joilla pyritään ehkäisemään riskejä ja ongelmatilanteita. 
Kunnan rakennusvirasto auttaa ja opastaa energiakaivon 
paikan määrittelemisessä. Lisätietoa saatavissa ympä-
ristöministeriön energiakaivo-oppaasta www.ym.fi.

Energiakaivon suositeltavat  
minimietäisyydet eri kohteisiin

KOHDE SUOSITELTU ETÄISYYS MIN.

Energiakaivo 15 m*

Lämpöputket (3 m)

Kallioporakaivo 40 m

Rengaskaivo 20 m

Rakennus 3 m

Kiinteistön raja 7,5 m

Viemärit ja vesijohdot 3–5 m

Tunnelit ja luolat 25 m

Kiinteistökohtainen jäteveden puhdistamo

Kaikki jätevedet 30 m 

Harmaat vedet 20 m

*Porareiän ollessa pystysuora.

Energiakaivojen suositeltua minimietäisyyttä voidaan ly-
hentää, mikäli yksi tai useammista kaivoista on vino reikiä. 
Vinoreikinä porattavien kaivojen lähtöpisteet voivat olla 
vierekkäin, kunhan porattavien kaivojen keskinäinen kal-
tevuuskulma on riittävän suuri toisiinsa nähden.

Kaivutyö, hoitokaivo ja siirtoputket
Energiakaivolta talolle tulevaa kaivantoa ei kannata teh-
dä, ennen kuin varsinainen poraustyö on tehty. Poraa-
minen on helpompaa, kun se päästään suorittamaan 
tasaiselta ja koskemattomalta maalta. ÄLÄ SIIS TEE MIN-
KÄÄNLAISIA KAIVANTOJA TAI KUOPPIA PORATTAVALLE 
ALUELLE ENNEN PORAUSTYÖN VALMISTUMISTA!

Siirtoputkisto on pääsääntöisesti 40/70 mm muoviput-
ki. Varsinainen liuosputki on halkaisijaltaan 40 mm ja sen 
ympärillä 70 mm suojaputki. Näiden putkien välissä on 
eristeaines, mikä parantaa putkessa kiertävän maaläm-
pönesteen pakkaskestävyyttä. 

Energiakaivon liitosten (pystyputket porakaivossa ja siir-
toputket talolle) suojaksi on hyvä asentaa kannellinen 
hoitokaivo. Hoitokaivo on pääsääntöisesti muovia, mutta 
jos kaivo sijaitsee ajoväylällä, on hoitokaivon oltava be-
toninen. Hoitokaivo kansineen asennetaan maanpinnan 
alapuolelle, joten kaivo voidaan halutessa piilottaa koko-
naan. Kaivoa ei kannata kuitenkaan asentaa niin syvälle, 
että liitosten tarkistaminen tai muu huoltotyö hankaloituu.
Siirtoputkisto asennetaan normaaleissa olosuhteissa  
30–40 cm syvyyteen. Jos kallion pinta on lähempänä maan-
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pintaa, voidaan siirtoputkisto näissä tapauksissa asentaa 
lähemmäksikin. Liuoksen pakkaskestävyys, suojaputken 
eriste sekä virtaukset estävät liuosta jäähtymästä.

Lisätietoa Sulpun energiakaivo-oppaasta:
http://www.sulpu.fi/documents/184029/1300198/
4.%20Energiakaivo-opas,%20Toivo%20Lapinlampi.pdf

Voiko vanhaa porakaivoa  
hyödyntää energiakaivona?
Vanhat talousvesikäytössä olevat porakaivot ovat pää-
sääntöisesti pituutensa puolesta riittämättömiä sellai-
senaan hyödynnettäväksi energiakaivona. Käytännössä 
tarvitaan rinnalle aina toinen kaivo, jotta talon energia-
tarpeen vaatima riittävä metrimäärä saavutetaan. 

Sekä hyödynnettävän, että uuden rinnalle porattavan 
kaivon mitoissa tulee huomioida aktiivikaivon päälle 
tulevat pohjaveden vaihteluista johtuvat 15 lisämetriä. 
Esimerkiksi olemassa olevasta 60 m porakaivosta varsi-
naista aktiivisyvyyttä on 45 metriä. Vanhan kaivon hyö-
dynnettävyyteen vaikuttaa syvyyden lisäksi porakaivon 
sijoittuminen tontille. Kahden kaivon toisiinsa liittämi-
nen tuo lisäkustannuksia. Usein on järkevämpää sääs-
tää vanha porakaivo talon puutarhan kastelukäyttöön ja 
porata kerralla riittävän syvä kaivo maalämpöä varten. 

Huomioitavia asioita energiakaivosta:

• Vie vähän tilaa

• Helppo huoltaa

• Varsinkin saneerauskohteissa on aina  
suositeltavaa käyttää pölykonttia

• Poraukseen tarvitaan paineellinen  
vesipiste sekä työmaasähkö

• Talon rakenteet on hyvä suojata,  
mikäli poraus tapahtuu lähellä taloa

• Naapureita on hyvä tiedottaa pienestä  
meluhaitasta porauksen aikana

• Porakalusto saattaa estää tilapäisesti  
liikenteen normaalin kulun
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MAAPIIRI 

Toinen hyvä vaihtoehto maalämmön keräämiseksi on 
vaakaputkisto. Vaakaputkisto kaivetaan kaivinkoneella  
1,5 m välein n. 1 m syvyyteen. Usein tehdään tuplaura, 
jolloin kaivettava maa-aines siirretään viereisen putkitet-
tavan uran päälle. 

Jokaista metriä kohden tarvitaan n. 1,5 m² maa-alaa, jo-
ten vaakaputkisto vaatii runsaasti tilaa. Uudiskohteessa, 
jossa talon koko on noin 200 neliömetriä, piirin pituus on 
n. 500 m, jolloin tilavaatimus on n. 750 neliömetriä. Piirin 
pituus saattaa kuitenkin vaihdella runsaasti, johtuen talon 
energiatarpeesta ja maaperän laadusta. Paras maa-aines 
on mahdollisimman kosteaa, esimerkiksi savea. Huonoi-
ten lämpöä johtaa kuiva hiekka- ja soramaa. Maalämmön 
mitoitusohjelma kompensoi putkipituudella kuivan maan 
huonoja olosuhteita. 

Moni saattaa miettiä, onko vaakaputkisto yhtä taloudellinen 
ratkaisu kuin energiakaivo. Maapiirissä kiertävän liuoksen 
(etanoli) vuoden keskilämpötila on hieman korkeampi kuin 
energiakaivossa. Tästä johtuen vaakaputkiston hyötysuhde 
on jopa parempi kuin energiakaivolla. Liuoksen lämpötila-
eron vaikutus euroina on kuitenkin hyvin pieni.

Yleisin este maapiirin hyödyntämiselle on pieni tonttikoko. 
Varsinkin etelän taajama-alueilla maapiirin hyödyntäminen 
on tästä johtuen hyvin harvinaista. Saneerauskohteissa ha-
lutaan usein säilyttää vaivalla rakennettu piha ja puutarha.

Huomioitavia asioita maapiirissä

• Vaakaputkisto on edullisempi  
ratkaisu kuin energiakaivo

• Huoltaminen hankalampaa kuin energiakaivon

• Vaakaputkisto vaatii paljon tilaa

VESISTÖASENNUS
 
Vesistöasennus on hyvä vaihtoehto, kun rakennus on  
vesistön välittömässä läheisyydessä. Lämmönkeruu-
putkisto ankkuroidaan vesistön pohjaan n. 3–5 m välein 
siihen tarkoitetuilla painoilla.

Suunnittelussa on tärkeää huomioida, että veden läm-
pötila ei missään olosuhteissa laske putken ympärillä 
alle 1-asteen. Liian kylmät olosuhteet kerryttävät put-
ken pinnalle jäätä, joka pahimmassa tapauksessa nos-
taa putken pinnalle, jään aiheuttaman nosteen takia.  
Tähän ongelmaan voidaan vaikuttaa asentamalla riit-
tävän suuret painot pitämään vesistöputki veden poh-
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jassa. Yleensä riittävä paino on n. 5 kg painoja putkimetriä 
kohden.

Putken asennussyvyys tulisi olla vähintään kaksi metriä, jotta 
vesi pääsee kaikissa olosuhteissa liikkumaan mahdollisimman 
vapaasti putken ympärillä.

Veden lämmönsiirto-ominaisuudet ovat paremmat kuin 
vastaavasta maaputkituksesta, joten siitä saadaan myös 
paremmin tehoa irti. Mitoitukseen vaikuttavat kuiten-
kin monet tekijät, joista ei ole aina tarkkaa tietoa. Tällai-
sia ovat pohjan laatu, pohjalämpötila sekä veden virtauk-
set. Näistä epävarmuuksista johtuen vesistöputkituksen  
pituus on varmuuden vuoksi 1,5 kertainen energia kaivoon ver-
rattuna.

Läpiviennit

Läpiviennit talolle voi tehdä joko maan pinnan ala- tai yläpuo-
lelta. Maan pinnan alapuolelta suoritettava läpiviennin hyvänä 
puolena on esteettisyys, kun talon ulkopuolelle ei jää näkyviin 
putkien kotelointia. Maan pinnan yläpuolelta suoritetut läpi-
viennit ovat tekniseltä kannalta parempi ratkaisu. Tällöin ei ole 
pelkoa maaperäisen kosteuden siirtymisestä läpivientien kautta 
sisätiloihin.

Uudiskohteissa asiakas asentaa maansiirtotöiden lomassa  
n. 110 mm sisäpinnastaan sileäseinämäiset suojaputket ener-
giakaivolta tekniseen tilaan pumpputoimittajan suunnittelemaan 
paikkaan. Kun poraustyö on suoritettu, lämpöpumpputoimittajan 
on helppo viedä varsinaiset siirtoputket tekniseen tilaan asiak-
kaan asentamien suojaputkien sisällä. Tarkasta pumpputoimitta-
jalta siirtoputkien sijoituspaikka teknisessä tilassa. Suojaputkia 
ei saa tuoda tekniseen tilaan yli 30-asteen kulmassa. Liian jyrkät 
mutkat hankaloittavat ja pahimmassa tapauksessa estävät siirto-
putkien asentamisen. Teknisen tilan suunnittelu kannattaa aina 
tehdä huolella. Näin saadaan kaikki tarvittava mahtumaan suun-
niteltuun tilaan, siistimpi asennustyö ja teknisesti oikea ratkaisu.

Saneerauskohteissa muovinen siirtoputki muutetaan sisätiloissa 
kupariksi. Kuparinen siirtoputki tuodaan läpiviennin jälkeen pää-
sääntöisesti kattolinjaan ja siellä edelleen maalämpöpumpulle. 
Kuparin korkean hintatason vuoksi on porakaivon yksi paikantami-
sen lähtökohtana sisällä vedettävän kuparilinjaston etäisyys varsi-
naisesta lämmönlähteestä. Esteettiseltäkin kannalta on parempi, 
kun vetomatka on sisätiloissa lyhin mahdollinen. Teknisesti oikein 
asennettu ja siisti asennustyö on ammattimaiselle asennusliik-
keelle kunnia-asia.

Energiakaivonesteen lämpötila on vuodenajoista riippuen nollan 
tietämillä, mikä aiheuttaa sisätiloissa kondenssin eli kosteuden 
kertymisen eristämättömän putken pintaan. Tämän takia siir-
toputkisto eristetään sisätiloissa siihen tarkoitetulla eristeellä.

• Vedestä saa maalämmölle 
hyvin energiaa, koska veden 
lämmönsiirto-ominaisuudet 
ovat hyvät

• Vesistöputkituksen 
huollettavuus on hankalaa

• Vesistöasennukseen 
vaaditaan vesistön  
haltijan lupa

• Veneen ankkurointi on 
kielletty vesistöputkitus-
alueella

• Putken asennussyvyys tulisi 
olla vähintään kaksi metriä  
ja mielellään mahdolli -
simman lähellä rantaa

• Vesistöasennus on 
kalliimpi ratkaisu kuin 
maapiiriasennus, mutta 
hivenen edullisempi  
kuin energiakaivo

HUOMIOITAVIA ASIOITA  
VESISTÖASENNUKSESSA:
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Kannattaako vanha järjestelmä 
jättää maalämmön rinnalle?

Vanhan varaajajärjestelmän jättäminen maalämmön 
rinnalle on monitahoinen kysymys. Järjestelmän ikä 
ja kunto ovat tärkeimmät asiat päätöstä pohdittaes-
sa. Mikäli vanha järjestelmä on teknisesti toimintakel-
poinen, voidaan se liittää ns. hybridinä maalämmön 
rinnalle. Kytkentämahdollisuudet riippuvat vanhasta 
lämmitysjärjestelmästä ja asiakkaan tarpeista. Tällai-
sia tulevaisuuden tarpeita saattavat olla aurinkojär-
jestelmän tai vesitakan optio järjestelmää suunnitel-
taessa.

Massavaraaja
Myös tilan koko on huomioitava järjestelmää suun-
niteltaessa. Vanha järjestelmä saattaa olla kooltaan 
niin järeä, että maalämpöjärjestelmän asentaminen 
ainakaan samaan tilaan ei välttämättä onnistu. Mikäli 
vanha järjestelmä halutaan tästä huolimatta säilyttää, 
etsitään mahdollinen lisätila esimerkiksi viereisestä 
huoneesta. Suositeltavaa olisi, että tilasta mihin maa-
lämpöjärjestelmä asennetaan, löytyy lattiakaivo.

Mikäli vanha järjestelmä säilytetään, säästytään li-
säkustannuksilta purkutöiden osalta. Lisäsäästöä 
syntyy asiakkaalle myös tilanteissa, missä vanha läm-
mönsäätöautomatiikka hyödynnetään ja järjestelmän 
varaaja toimii jatkossa lämmönjakoverkoston puskuri-
varaajana. Järjestelmän säilyttäminen voi tuoda asiak-
kaalle investointivaiheessa suuriakin säästöjä.

Öljykattila 
Vanhan öljykattilan jättämisestä maalämpöjärjestelmän 
rinnalle ei ole paljonkaan lisähyötyä. Kun maalämpöjär-
jestelmä mitoitetaan, lisälämmön osuus on omakotita-
lokohteissa alle 500 kWh vuodessa. Tämä tarkoittaa, 
että öljyä tarvitaan lisälämmöksi vain muutamia kym-
meniä litroja. Tätä pientä lisälämpöä varten maaläm-
pöjärjestelmään on integroituna sähkövastus, jolla tuo 
pieni lisälämmityksen tarve katetaan varmasti ja talou-
dellisesti jotakuinkin samalla hinnalla kuin öljyllä. 

Suurissa kohteissa öljykattilan rinnalle jättäminen 
on usein järkevämpää. Toimintakuntoinen öljy-
kattila toimii lisälämmönlähteenä ja pienentää 
talon päävarokekokoa. Tähän asiaan ei ole 
yhtä oikeaa vastausta. Vanhan järjestelmän 
kunto, päävarokekoko ja tila ratkaisevat pit-
källe vanhan öljykattilan kohtalon.

Lämmitysjärjestelmän purkutyö tehdään 
pääsääntöisesti aamulla, ennen maalämpö-
pumpun asennusta. Näin lämpökatko saadaan 
minimoitua ja asiakkaan elämää häiritään mah-
dollisimman vähän. Isojen varaajien purkutyö 
on tehtävä päivä tai kaksi ennen varsinaisen 
maalämpöjärjestelmän asennustyötä. Asiak-
kaan on hyvä poistaa huonekalut ja muut  
esteet purkureitiltä. Asennusliikkeet suojaa-
vat kulkureitin, mutta ylimääräinen suojaa-
minen asiakkaan taholta ei ole koskaan 
pahitteeksi.

Huomioi asbesti
Vanhoissa taloissa on usein putki-
eristeenä asbesti. Asbestin purku 
on luvanvaraista työtä ja vaatii 
siihen erikoistuneen am-
mattilaisen. Varsinai-
nen purkutyö onkin 
aina hyvä aloittaa as-
bestin purkamisella. 
Maalämpöyritykset omaa-
vat harvoin lupia asbestin poista-
miseen, joten se onkin pääsääntöisesti alihankintana 
suoritettavaa työtä. Asiakkaan kannattaakin kysyä 
asbestipurusta tarjous ennen varsinaista maalämpö-
tarjousta. Näin kokonaiskustannukset ovat tiedossa, 
kun maalämpötarjous tulee tarkasteltavaksi.

Lisätietoa saat lämmitysjärjestelmän valinta
oppaasta, joka on ladattavissa osoitteesta  
www.boschclimate.fi.
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• Selvitä etukäteen kunnan 
rakennusvalvontavirastosta, rajoittavatko 
säädökset ja määräykset valintojasi

• Selvitä talon tarkka energiakulutus 
mitoittamista varten. (Uudisrakentajalla on 
käytössään lämpöhäviölaskelma)

• Pyydä tarjous kokonaisuuksista – 
tarjousvertailu helpompaa, takuuasiat 
selkeämpiä ja vastuunotto on yhdellä 
yrityksellä 

• Anna kaikille toimittajille tismalleen 
samat lähtötiedot – näin tarjoukset ovat 
vertailukelpoisia

• Pyydä aina itsellesi mitoitus- ja 
säästölaskelma tarjouksen liitteeksi

• n. 75 % mitoitus huipputehontarpeesta 
antaa omakotitaloihin parhaan 
takaisinmaksuajan, takaa kompressorille 
optimaaliset käyntijaksot ja pitkän 
elinkaaren

• Pyydä tarjoukseen näkyviin, mitkä asiat 
eivät sisälly tarjoukseen. Puuttuvia asioita 
saattaa olla esimerkiksi: asbestityöt, 
sähkötyöt, purkutyöt, pölykontti, talon 
suojaukset

• ”Tee se itse”-miehelle seuraavat työt 
soveltuvat maalämpöasennuksessa hyvin: 
kaivutyö, läpiviennit, sähköjohtojen 
asentaminen (ei kytkentä) ja vanhan 
järjestelmän purkaminen

• Muista mahdolliset myöhemmät 
hybridiratkaisutarpeet (hybridijärjestelmä 
koostuu useammasta lämmönlähteestä). 
Oletko mahdollisesti hankkimassa 
aurinkokeräimiä tai vesitakkaa joskus 
tulevaisuudessa? Tämä vaikuttaa 
järjestelmäkokonaisuuteen.

• Muista hyödyntää kotitalousvähennys 
ja tarkista kunnalta energiatuen 
mahdollisuus. Katso: www.ara.fi.

• Kotitalousvähennysosuus on 50 % työn 
arvonlisäverollisesta osuudesta. 

Esimerkki:
Työn osuus 8600 €. Tästä kotitalousvähennys-
o suutta voi hyödyntää 50 % eli 4300 €. Tästä 
summasta vähennetään pariskunnan molem-
pien osapuolien omavastuuosuus 100 €, joten 
lopullinen hyödynnettävä verotushyöty on 
kaik   kinensa 4100 €.

MAALÄMPÖPUMPUN HANKKIJAN MUISTILISTA

Onko maalämpöpumpun  
asentaminen hankalaa? 
Katso videolta!
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Muistiinpanot



Muistiinpanot



Muistiinpanot



Onko sinulla kysyttävää maalämpöpumpuista  
tai muista lämmitysratkaisuista?  

Ota yhteyttä – autamme mielellämme!

boschmyynti@fi.bosch.com 

www.bosch-climate.fi

Boschtermotekniikka

BoschLämpötekniikka

Boschtermotekniikka

mailto:boschmyynti@fi.bosch.com
http://www.bosch-climate.fi/


Robert Bosch Oy

Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa
Puh. 010 480 80
boschmyynti@fi.bosch.com
 
www.bosch-climate.fi

Sertifioitu

Lämpömestari 
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