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ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU (IVLP) 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmässä lämpöenergiaa siirretään matalammasta lämpötilasta 

korkeampaan lämpötilaan. Tämä edellyttää ulkopuolisen energian tuomista prosessiin. 

Lämpöpumppujen avulla voidaan merkittävästi pienentää rakennuksen ja käyttöveden 

lämmitykseen tarvittavan ostoenergian määrää. Lämpöpumppuja voidaan myös käyttää 

jäähdytykseen. 

Ilma-vesilämpöpumpuissa hyödynnetään neljää yleistä fysikaalista luonnonilmiötä: 

- lämpöenergian siirtymistä korkeammasta lämpötilatasosta matalampaan lämpötilaan 

- nestemäisen aineen höyrystymistä (nesteestä >> kaasuksi) 

- höyryn lauhtumista (kaasusta >> nesteeksi) 

- olomuodon muutoksessa sitoutuvaa tai vapautuvaa lämpöenergiaa 

Ilma-vesilämpöpumpun toiminta 

Ilma-vesilämpöpumppujen valmistajat ilmoittavat lämpökertoimen (COP) sekä 

vuosilämpökertoimen (SCOP) useammassa lämpötilapisteessä. EN standardien mukaisesti mitatut 

ja määritetyt lämpöpumpun vuosilämpökertoimet voivat olla yli 5. Pientalon ilma-

vesilämpöpumppujärjestelmän vuosilämpökertoimeen vaikuttavat merkittävästi ulkoilman lämpötilat 

vuoden aikana ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän säädöt.  

Kylmäpiirin toiminta yleisesti  

Lämpöenergiaa tuodaan lämmönlähteestä höyrystimelle (1). Lämpöenergian vaikutuksesta 

kylmäaine höyrystyy. Kylmäaineen olomuodon muuttuessa nesteestä kaasuksi kylmäaineeseen 

sitoutuu suuri määrä lämpöenergiaa. Kaasumainen kylmäaine imetään kompressoriin (2), jossa 

kaasu puristetaan korkeampaan paineeseen. Paineen noustessa kaasumaisen kylmäaineen 

lämpötila nousee voimakkaasti. Kompressorilta kuuma kylmäainekaasu johdetaan lauhduttimelle 

(4). Lauhduttimessa kaasumaisen kylmäaineen lämpö siirtyy nesteeseen. Lauhduttimessa 

kaasumainen kylmäaine tiivistyy nesteeksi, jolloin siihen höyrystymisessä sitoutunut energia 

vapautuu ja siirtyy. Paisuntaventtiili (4) ylläpitää paine-eroa höyrystimen (matalapaine) ja 

lauhduttimen (korkeapaine) välillä. Paisuntaventtiilin tehtävänä on myös annostella kylmäainetta 

höyrystimeen. Kylmäpiirin pääosat on esitetty kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Kylmäpiirin pääosat  

EVI-tekniikka 

Ilmavesilämpöpumppujen yhteydessä käytetään usein EVI (Enhanced Vapor Injection) tekniikkaa. 

Tämä mahdollistaa ilmavesilämpöpumppujen tehokkaan toiminnan matalissa ulkoilman 
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lämpötiloissa. EVI-tekniikka toimii siten, että osa lauhduttimessa nesteytyneestä kylmäaineesta 

johdetaan paisuntaventtiilin (EV 1)  kautta lämmönsiirtimelle (HX), joka toimii alijäähdyttimenä. 

Tulistunut kylmäainekaasu ruiskutetaan kompressorin puristuksen puolivälissä sylinteriin. 

Alijäähdytyksen käyttö kasvattaa höyrystimen tehoa laskemalla sinne menevän kylmäaineen 

lämpötilaa. Puristuksen puolessa välissä tehtävä kylmäaineen ruiskutus kasvattaa myös 

lämmitystehoa. 

 

Kuva 2. EVI-tekniikan toiminnan periaate kylmäpiirissä 

Tarpeenmukainen ohjaus  

Ilma-vesilämpöpumpuissa tarpeenmukainen ohjaus toteutetaan taajuusmuuntajaohjatulla 

kompressorilla ja vaihtoventtiilillä (6), jolla lauhduttimelta (3) tuleva lämpö ohjataan joko 

käyttöveden tai tilojen lämmitykseen. Kompressorin nopeutta säätämällä säädetään ilma-

vesilämpöpumpun tuottamaa lämpötehoa ja kiertopumpun nopeutta muuttamalla voidaan säätää 

lämpöpumpun lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilaa. 

 

 

Kuva 3. Kylmäpiirin pääosat tarpeenmukaisella ohjauksella.  
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Kylmäpiirin toiminta vaihtoventtiiliä käytettäessä 

Kuvassa 4 olevien höyrystimen (1) ja kompressorin (2) toiminta on kuvattu kohdassa XX. Kuuma 

kylmäainekaasu johdetaan lauhduttimelle (3), jolloin kaasumaisen kylmäaineen lämpötila voi olla 

70 … 110 C. Lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila voi olla jopa 70 C. Lauhduttimelta nesteeksi 

tiivistynyt kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilille (4). Paisuntaventtiili (4) ylläpitää paine-eroa 

höyrystimen (matalapaine) ja lauhduttimen (korkeapaine) välillä. Paisuntaventtiilin tehtävänä on 

myös annostella kylmäainetta höyrystimeen. 

Split ja monoblock ilma-vesilämpöpumput 

Ilmavesilämpöpumput voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden kylmäainepiirin toteutuksen avulla. 

Split malliset ilmavesilämpöpumput koostuvat ulko- ja sisäyksiköstä (kuva 3.). Näiden välillä kiertää 

kylmäaine. Split laitteiden asennus edellyttää kylmäasentajan pätevyyttä ja osaamista. Monoblock 

malleissa kylmäainepiiri on ulkoyksikön sisällä (kuva 4.). Ulkoyksikössä olevan lauhduttimen lävitse 

virtaa lämmitysverkoston vesi. 

  

Kuva 4. Esimerkki Split ilma-vesilämpöpumpun periaatekaaviosta 
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Kuva 5. Esimerkki monoblock ilma-vesilämpöpumpun periaatekaaviosta.  

Split ja monoblock ilma-vesilämpöpumpulla voidaan toteuttaa myös järjestelmiä ilman lämpimän 

käyttöveden varajaa. Tällaisen järjestelmän sisätilojen asennustilan tarve on hyvin pieni.  

LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU  

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän suunnitelmissa esitetään: 

- huipputehon tarve 
- vuosittainen energiankulutus 
- ilma-vesilämpöpumpun ulko- ja sisäyksiköiden sekä muiden laitteiden asennustilan 

vaatimukset 
- suunnitelma sulamisvesien viemäröinnistä 
- selkeä selostus ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän toiminnasta 
- laskelma ilma-vesilämpöpumppujärjestelmästä saatavan lämpötehon ja lämmitysenergian 

kattavuudesta 
- järjestelmän eri osissa olevat lämpötilat 

 

Lainsäädäntö 

Lainsäädäntöä, joilla voi olla vaikutusta ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän toteutukseen: 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 
• Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
• Maankäyttö- ja rakennusasetus 
• Ympäristönsuojelulaki 
• Kiinteistönmuodostamislaki 
• Keminkaalilaki 
• Terveydensuojelulaki 
• Muinaismuistolaki 
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• Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 
• Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
• Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 
• Ympäristöministeriön asetukset rakennuksen energiatehokkuudesta 

• Kuntien ympäristösuojelumääräykset ja rakennusjärjestys. 

 

Lämpöpumppujärjestelmän mitoitus 

Uudisrakennus 

Mitoitukseen tarvitaan lähtötiedoiksi: 

- rakennuksen tilojen lämpöhäviöt 
- ilmanvaihdon lämmityksen tehontarve, jos lämpöpumpulla tuotettua energiaa käytetään 

tuloilman lämmittämiseen. 
- lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilat mitoittavassa ulkolämpötilassa 
- käyttöveden kierron häviöt 
- asukkaiden määrä 
- suihkujen, hanojen tms. virtaamat 
- kylpyammeiden ja poreammeiden määrä. 

 
Käyttöveden kierron häviöillä, asukkaiden määrällä ja suihkujen virtaamilla jne. voi olla merkittävä 
vaikutus ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän toimintaan. Jos käyttöveden kulutusta ei oteta oikein 
huomioon, voi seurauksena olla suunniteltua suuremmat käyttökustannukset. Lähtötietojen 
kartoittamisen jälkeen mitoitetaan ilma-vesilämpöpumppu. 
 

Perusparannus 

Suunniteltaessa olemassa olevan lämmityksen vaihtamista ilmavesilämpöpumppujärjestelmäksi 

lähtötiedoiksi riittävät tiedot energian kulutuksesta, käyttöveden kulutuksesta sekä 

lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilasta mitoittavassa ulkolämpötilassa. Energian ja 

veden kulutustietoja tulisi olla käytettävissä useammalta vuodelta, koska yksittäisen vuoden 

lämmitysenergian kulutus voi vaihdella yli 10 %. 

Rakennuksen energiankulutusta arvioitaessa huomioidaan lämmöntuotantolaitteiston 
hyötysuhteeseen, kun käytettävissä on esimerkiksi öljyn tai polttopuun kulutustietoja. Liian 
alhaiseksi arvioidusta kattilahyötysuhteesta voi seurata liian pienitehoisen ilmavesilämpöpumpun ja 
sisäyksikön valinta. Lämpöpumppuvalmistajien mitoitusohjelmat toimivat usein niin, että ohjelmaan 
syötetään kulutetun polttoaineen määrä sekä arvio hyötysuhteesta. Näiden tietojen perusteella 
ohjelmat laskevat tarvittavan energian määrän, esim. 4 m3 öljyä kattilahyötysuhteella 65 % 
tarkoittaa 26 000 kWh energian kulutusta. Vastaavasti 4 m3 öljyä kattilahyötysuhteella 85 % 
tarkoittaa 34 000 kWh energian kulututusta. 

Käyttöveden lämmitykseen kuluvan energian määrää voidaan arvioida, kun tiedetään vuoden 
aikana kuluva kylmän veden määrä. Asuinrakennuksissa keskimäärin 40 % käytetystä vedestä on 
lämmintä vettä. Veden lämmittämiseen tarvittava energian määrä voidaan laskea Kaavalla 1 

Kaava 1 QLV=1,16*VKV*0,4*dT 

QLV = veden lämmitykseen kuluva energia, kWh 

1,16 = energian määrä joka tarvitaan kun 1 m3 vettä lämmitetään 1 C, kWh 

VKV = kylmän veden määrä, m3 

0,4 = keskimäärin 40 % käytetystä vedestä on lämmintä vettä 

dT = kylmän veden ja lämpimän veden lämpötilaero, C 
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Sähkö ja tiedonsiirto 

Pientalojen ilma-vesilämpöpumppujen sähkökytkennät rajoittuvat yleensä ulkoanturin, sisäanturin 
sekä sähkön syötön kytkentään. Joissakin ilma-vesilämpöpumpuissa on myös ns. 
tehovahtitoiminto, joka voi perustua mittaustietoon tai se voi olla ohjauksessa asetettava asetus. 
Tehovahtitoiminnolla voidaan rajoittaa ilma-vesilämpöpupun sähkön ottotehoa kun se on asennettu 
rakennukseen, jonka pääsulakkeiden koko on rajoitettu. 

Useista markkinoilla olevista pientalojen ilmavesilämpöpumpuista löytyy mahdollisuus 
etäohjaukseen internetin välityksellä. Etäohjauksen toiminta edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. 
Kodeissa olevaan langatonta lähiverkkoa (WiFi) voidaan käyttää lämpöpumpun liittämiseen 
internettiin. Jos asennustilaan ei saada riittävän hyvää langattoman lähiverkon (WiFi) signaalia 
voidaan liitäntä tehdä myös verkkokaapelilla.  

Ilmavesilämpöpumpun sähkön syöttökaapeli ja varokekoko määräytyvät valitun 
ilmavesilämpöpumpun ja sisäyksikön sähkötehon mukaan. Syöttökaapeleihin asennetaan 
turvakytkin, jolla ilmavesilämpöpumppu tai sisäyksikkö voidaan tehdä jännitteettömäksi. 

Asennustila 

Ulkoyksikön sijoitus 

Ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikön asennuspaikan valinnassa huomioidaan seuraavat asiat 

• Ulkoyksiköstä tulevan kondenssivesien viemäröinti. 
• Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan niin korkealle, ettei lumi pääse tukkimaan 

ulkoyksikköä. 
• Ulkoyksikön sijoituksessa otetaan huomioon laitevalmistajan ilmoittamat asennustilan 

vaatimukset, joiden avulla varmistetaan ilman riittävä virtaus ulkoyksikön lävitse. 
• Ulkoyksikö sijoitetaan siten, että siitä syntyvät äänet ja ilmavirta eivät aiheuta häiriötä 

naapurille. 

 

A: seinän ja ulkoyksikön välinen etäisyys takana 
B: seinän ja ulkoyksikön välinen etäisyys sivulla 
C: vapaa tila ulkoyksikön edessä 
D: vapaa tila ulkoyksikköjen välissä 
Lisäksi huomioidaan vapaan tilan vaatimus ulkoyksikön yläpuolella 

 
Kuva 6. Esimerkki ulkoyksikön asennustilan vaatimuksista.  

 
Kondenssivesiviemäri rakennetaan siten, että se pysyy sulana talvellakin. Sulana pysyminen 
varmistetaan asentamalla saattolämmitys jäätymisvaarassa olevalle viemärin osalla.  Viemärin on 
laskettava koko matkan lämpöpumpulta viemäriin. 

LAUSUNTOVERSIO



Ohjekorttiehdotus  RTS 23:2 

Ulkoyksikön ympärille voidaan asentaa kotelo, kun varmistetaan ettei kotelo rajoita ilmavirtaa 
ulkoyksikön lävitse. Jos kotelo rajoittaa ilmavirtaa ulkoyksikön lävitse samalla rajoitetaan 
lämmitystehoa.  Katolta putoavaa lunta estetään vahingoittamasta ulkoyksikköä rakentamalla 
suojakatos ulkoyksikön yläpuolelle. 

 

Kuva 7. Esimerkki ulkoyksikön suojauksesta katolta putoavaa lunta varten 

Sisäyksikön sijoitus 

Pientalojen lämmityslaitteena käytettävät ilma-vesilämpöpumppujen sisäyksiköt asennetaan 
tekniseen tilaan. Ympäristöministeriön asetuksessa kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 
1047/2017 määrätään, että tekninen tila, jossa on vesivanhingon mahdollisuus, on aina 
varustettava lattiakaivolla ja tilan lattian on oltava vedeneristetty. Perusparannuskohteissa ilma-
vesilämpöpumpun sisäyksikölle varattu tila varustetaan lattiakaivolla. 

Asennustila suunnitellaan niin, että kaikilla tilaan sijoitettavilla laitteilla on niiden käytön ja huollon 
vaatimaa vapaata tilaa ympärillään riittävästi, joka on yleensä noin 1 metri. Sisäyksikkö, jossa on 
käyttövesivaraaja, tarvitsee tilaa noin 1…2 m2 ja erillisellä varaajalla varustettu 3…4 m2. 
Asennustilan oven leveyden moduulimitan tulisi olla vähintään 10M, joka sallii käytännössä 
kaikkien markkinoilla olevien sisäyksiköiden kuljettamisen tilaan. 

Asennustilan suunnittelussa huomioidaan lämmitysjärjestelmän, käyttövesiputkien sekä ulko- ja 
sisäyksikön välisten putkien vaatimat tilat. Pientalossa kaikki edellä mainitut saadaan sopimaan 
600 mm leveään tilaan sisäyksikön vierelle. Kuvassa X on esimerkki lämmitysjärjestelmän ja 
käyttövesiputkien tilavarauksista sisäyksikön vierelle. Sisäyksikön eteen ja sivuille jätetään 
laitevalmistajan ilmoittama tila huoltoa varten. 

Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikön sijoituksessa noudatetaan laitevalmistajan antamia ohjeita 
mm. asennustilan pinta-alan ja ilmanvaihdon osalta. Tällöin varmistetaan, että sisäyksikön 
sijoituksessa huomioidaan käytettävän kylmäaineen ominaisuuksista johtuvat vaatimukset. 

Ilma-vesilämpöpumppujen valmistajat ilmoittavat laitteiden painon ilman vettä. Varaajien ja 
järjestelmän täyttäminen vedellä nostaa sisäyksikön painoa huomattavasti. Paino huomioidaan 
sijoituspaikkaa valittaessa tai rakennettaessa. 
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Kuva 8. Esimerkki ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikön sijoituksesta tekniseen tilaan. 

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN KYTKENNÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN 

Lämmitys 

Pientalojen ilma-vesilämpöpumpuissa on ohjausjärjestelmä, jonka ominaisuudet vaihtelevat eri 
mallien ja merkkien välillä. Ilma-vesilämpöpumput voidaan kytkeä vesikiertoiseen patteri- tai 
lattialämmitykseen. Laitevalinnan yhteydessä varmistetaan ilma-vesilämpöpumpun riittävä 
lämmitysteho myös silloin kun kompressorilla ei voida tuottaa lämpöä.  

Ilma-vesilämpöpumpun virtaama voi poiketa lämmitysjärjestelmän virtaamasta esim. sulatusjakson 
aikana. Tällaisessa tilanteessa ilma-vesilämpöpumpun ja lämmitysverkoston virtaamat erotetaan 
toisistaan esimerkiksi pienen puskurisäiliön avulla. Puskurisäiliö voidaan kytkeä esimerkiksi 3-
putkikytkennällä tai 4-putkikytkennällä. 
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Kuva 9. 3-putkikytkennän periaate 

 

Kuva 10. 4-putkikytkennän periaate 

 

Sulatustoiminnolla lämpöä siirretään lämmitysjärjestelmästä ulkoyksikön kennossa olevan 
huurteen sulattamiseen. Jos lämmitysjärjestelmän vesitilavuus ei ole riittävä voi puskurisäiliö olla 
tarpeen lämmitysjärjestelmässä olevan vesimäärän kasvattamiseksi. Puskurisäiliötä voidaan 
käyttää myös käyttöveden esilämmitykseen, silloin kun siinä on käyttövesikierukka. 

Ylivirtausventtiilin avulla varmistetaan riittävä virtaama ilma-vesilämpöpumpulle silloin kun 
lämmitysjärjestelmässä olevat säätölaitteet rajoittavat virtaamaa. Ylivirtausventtiili avautumispaine 
säädetään siten, että venttiili avautuu vain tarvittaessa. Liian helposti aukeava ylivirtausventtiili saa 
aikaan tilanteen, jossa lämmitykseen ei virtaa oikeaa määrää vettä. LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 11. Ylivirtausventtiili asennettuna ennen lattialämmityksen jakotukkia. 

Monoblock ilma-vesilämpöpumpuissa lämmitysverkoston vesi kiertää ulkoyksikössä. Ulkona olevat 
putket eristetään siten ettei jäätymistä pääse tapahtumaan. Eristeiden päälle asennetaan 
esimerkiksi muovipinnoite, jotta eläimet eivät pääse repimään eristettä. 

Monoblock ilma-vesilämpöpumppujen kiertopumppua ohjataan ulkolämpötilan mukaan päälle 
myös silloin kun kompressorin ei ole käynnissä. Sähkökatkojen varalta putkistoon voidaan asentaa 
termostaattisella venttiilillä toimivat tyhjennysventtiilit. Tyhjennysventtiili avautuu kun putkessa 
olevan nesteen lämpötila laskee riittävän alas ja laskee jäähtyneen veden pois putkesta.  

Kohteissa joiden sähkön jakelussa ilmenee usein häiriöitä voidaan käyttää myös veden ja glykolin 
liuosta. Järjestelmään asennetaan tällöin ns. välisiirrin. Sen avulla erotetaan ulkoyksiköllä kiertävä 
veden ja glykolin liuos lämmitysjärjestelmässä kiertävästä vedestä. Siirtimen avulla toteutetussa 
järjestelmässä lämpimän käyttöveden ja glykolin välissä on kaksi ainekerrosta. 

Jäähdytys 

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan jäähdyttää tiloja esimerkiksi puhallinkonvektorien avulla. 
Jäähdytyksessä lämpöpumpun avulla siirretään lämpöä rakennuksesta ulkoilmaan. Veden virtaus 
lämmitysverkostoon jäähdytyksen aikana voidaan estää lämmityksen menoputkeen asennettavalla 
2-tieventtiilillä, joka ohjataan kiinni jäähdytyksen aikana sisäyksiköltä saatavalla signaalilla. 
Jäähdytykseen käytettävät lämmitysverkoston osat eristetään siten, että kosteuden tiivistymistä 
putken pinnalla ei pääse tapahtumaan. 

Käyttövesi 

Integroidulla varaajalla varustetuissa sisäyksiköissä varaajat on mitoitettu siten, että varaajassa 
vesi vaihtuu noin 24 tunnin aikana tavanomaisella käytöllä. Jos lämpimän veden kulutus on 
tavanomaista suurempaa esimerkiksi kylpyammeen käytön vuoksi, voidaan sisäyksikön rinnalle 
asentaa lisävaraaja kuvan X mukaisesti. Lisävaraaja voi olla sähkövastuksella varustettu 100-300 
litran lämminvesivaraaja. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sisäyksikköä, jossa ei ole integroitua 
varaajaa, jolloin voidaan asentaa suurempi käyttövesivaraaja. 

Käyttövesijärjestelmän lämpimän käyttöveden lämpötilan on oltava vähintään 55 ºC ja enintään 65 
ºC. Tästä syystä käyttövesijärjestelmään asennetaan termostaattinen sekoitusventtiili, joka 
rajoittaa verkostoon lähtevän veden lämpötilaa tarvittaessa.  

Lämpimän veden kierto (LVK) toteutetaan siten, että kiertojohto kytketään lämminvesivaraajan 
kylmävesiyhteeseen. Tällöin käyttöveden kierron häviöt katetaan varaajassa (LVV) olevalla 
vastuksella. Kuvassa 12 käyttöveden kierron kytkentä on esitetty katkoviivalla. Kytkennässä 
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voidaan käyttää lämminvesivaraajan syöttösekoitusventtiiliä. Kuvassa ei ole esitetty käyttöveden 
varoventtiiliä. 

  

Kuva 12. Esimerkki käyttövesivaraajan kytkennästä ilma-vesilämpöpumpun rinnalle.  

Muut lämmönlähteet 

Ilma-vesilämpöpumpun kanssa samassa järjestelmässä voi olla muita lämmönlähteitä, esimerkiksi 
puukattila tai aurinkokerääjät. Suositellut putkikytkennät vaihtelevat valmistajakohtaisesti ja tästä 
syystä järjestelmät suunnitellaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

KÄYTTÖÖNOTTO 

Toimintakokeet ja säätö 

Ennen toimintakokeita ja säätötöitä tehdään verkostojen painekokeet, joista urakoitsija laatii 
pöytäkirjat. 

Pientalon ilma-vesilämpöpumpulle voidaan tehdä toimintakokeet ja säätötyöt samaan aikaan. 
Tällöin varmistetaan, että järjestelmä toimii suunnitellusti ja asetellaan ilma-vesilämpöpumpun 
perusasetukset. 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän toiminnasta tarkastetaan seuraavat osa-alueet: 

- lämmitys 
- käyttöveden lämmitys 
- jäähdytys 
- etäohjauksen toiminta 
- lämpöpumppujärjestelmän toiminta häiriötilanteessa 

Toimintakokeiden aikana voidaan viimeistellä lämmitysverkoston ilmaus, jolla varmistetaan, ettei 
kierrossa oleva ilma aiheuta häiriöitä ilma-vesilämpöpumpun ollessa käynnissä. 

Ilma-vesilämpöpumpun perusasetukset sisältävät: 

- kohteeseen soveltuvan lämpö- ja jäähdytyskäyrän valinta 
- käyttöveden asetusten tarkistuksen 
- lämmityksen kiertopumppujen asetuksen varmistuksen 

Perusasetusten säätämisen jälkeen voidaan viimeistellä asennus- ja käyttöönottopöytäkirjat. 
Laitevalmistajilla on omille tuotteilleen valmiita tarkastuslomakkeita, joiden täyttäminen on takuun 
voimassaolon edellytys. 

Tilaajalle luovutetaan mittaus- ja säätöpöytäkirjat 

LAUSUNTOVERSIO



Ohjekorttiehdotus  RTS 23:2 

- lämmityksen virtaamista 
- käyttöveden lämmityksen virtaamista 
- jäähdytyksen virtaamista 

Tilaajalle luovutettavien pöytäkirjojen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot lämpöpumpun 
asetuksista 

- lämmityksen asetukset 
- käyttöveden asetukset 
- jäähdytyksen asetukset 
- lisälämmön asetukset 

Käytön opastus 

Käyttöönoton jälkeen tilaajalle annetaan käytönopastus, joka sisältää vähintään seuraavat kohdat: 

- miten toimitaan, jos sisälämpötila on liian matala 
- miten toimitaan, jos sisälämpötila on liian korkea 
- miten käyttöveden riittävyys varmistetaan 
- miten toimitaan mahdollisessa häiriötilanteessa 
- aikaohjelmat, etäohjaukset ja muut mahdolliset lisätoiminnot 
- järjestelmän toiminnan säännöllisen seurannan kohteet, jotka suunnittelija ja lämpöpumpun 

toimittaja ovat yhteistyössä määrittäneet. 

Käytönopastuksesta saadaan paras hyöty, kun se annetaan tilaajalle kuukauden tai kahden 
kuluttua käyttöönotosta. Tällöin tilaajalla on jo kysymyksiä ilma-vesilämpöpumpun käytöstä. 

Luovutus 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä on valmis, kun se luovutetaan tilaajalle ja kun tilaaja hyväksyy 
luovutuksen. 

Luovutuksessa tilaajalle toimitetaan 

- ajantasaiset suunnitelmat 
- pöytäkirjat lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän painekokeista 
- pöytäkirjat toimintakokeista 
- mittaus- ja säätöpöytäkirjat 
- sähköurakoitsija käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja 
- sähköasennusten varmennustarkastuksen pöytäkirja 
- asennettujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 

Järjestelmän toimintaa on hyvä seurata vähintään ensimmäisen lämmitysjakson ajan. 
Seurantajakson aikana järjestelmä viritetään toimimaan oikein kaikissa käyttötilanteissa ja 
ulkolämpötiloissa. 

YLEISIMMÄT ONGELMATILANTEET 

Yleisin ongelmien aiheuttaja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmissä on lämmitysjärjestelmän 

virtaamien tasapainotuksen puuttuminen. Esimerkiksi pientalossa yksi huone voi olla viileämpi kuin 

muut pakkasjakson aikana. Tyypillisesti ongelmaa pyritään korjaamaan nostamalla lämpökäyrää. 

Muissa huoneissa lämmityksen termostaatit pienentävät virtaamaa, jolloin seurauksena on yleensä 

korkeapainehälytys. Korkeapainehälytys johtuu siitä, että lämpöpumpun tuottama energia ei siirry 

lauhduttimelta eteenpäin riittävän tehokkaasti. 

Yleisimmät korkeapainehälytyksen aiheuttajat 

- ilma lämmitysjärjestelmässä 

- heikko virtaus lauhduttimen läpi väärin säädetyn kiertopumpun vuoksi 

- heikko virtaus lauhduttimen läpi patteritermostaattien tms. rajoittaessa virtausta  
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- lämmitysjärjestelmän mutataskut puhdistamatta 

- liian korkeaksi asetettu menoveden lämpötila 

- liian korkeaksi asetettu käyttöveden lämpötila 

Lämmönkeruuseen liittyvät ongelmatilanteet ilmenevät yleisimmin lämpöpumpun 
matalapainehälytyksenä. Tällöin höyrystimelle ei tule riittävästi energiaa, jonka seurauksena 
kylmäainetta ei höyrysty riittävästi. Kylmäaineen vähäisestä höyrystymisestä seuraa paineen lasku 
höyrystimessä. Paineen laskettua riittävän alas lämpöpumpussa oleva matalapainekytkin 
pysäyttää kompressorin ja laukaisee hälytyksen. 

Yleisimmät matalapainehälytyksen aiheuttajat 

- lehdet, risut, lumi jne. rajoittaa ilmavirtaa ulkoyksikön lävitse 
- liian pieni ilmavirta ulkoyksikön lävitse koteloinnin tms. aiheuttamana 

 
Sähköhäiriöistä johtuvat ongelmatilateen 

- Väärä vaihejärjestys estää yleensä kompressorin käynnin. Tämä voi johtua esim. 

sähköverkon huoltotöissä muuttuneesta vaihejärjestyksestä. 

- Alijännite tai kokonaan puuttuva vaihe estää yleensä kompressorin käynnin. 

- Sähkökatkot, lyhyet yli- tai alijännitteet voivat saada aikaan erilaisia ennakoimattomia 

häiriötilanteita. 

- Kompressorin moottorisuoja laukeaa, jos kompressori ottaa liikaa virtaa verkosta. 

Moottorisuoja voi myös laueta sähkön syötön häiriötilanteessa. 

Alhainen sisälämpötila 

- Väärin asetetun lämpökäyrän vuoksi lämmityksen menoveden lämpötila on liian matala. 

- Lämmitysverkostoa ei ole tasapainotettu, jolloin lämpöä ei saada riittävästi joihinkin tiloihin. 

Korkea sisälämpötila 

- Väärin asetetun lämpökäyrän vuoksi lämmityksen menoveden lämpötila on liian korkea. 

- Lämmitysverkostoa ei ole tasapainotettu, jolloin lämpöä tulee liikaa joihinkin tiloihin. 

Lämmintä käyttövettä ei tule riittävästi 

- Väärin asetettu käyttöveden lämpötilataso. 

- Liian suuri virtaama suihkusta tai hanasta voi johtua esim. vesijohtoverkon korkeasta 

paineesta. Tällaisessa tilanteessa asennetaan paineenalennusventtiili vesimittarin jälkeen. 

Suhina tai muu ääni pattereissa 

- Pattereissa oleva ilma aiheuttaa lorisevaa ääntä. 

- Suhina tms. ääni voi johtua esim. liian suuresta veden virtausnopeudesta tai osittain 

tukkeutuneesta patteritermostaattiventtiilistä. 

TOIMINNAN SEURANTA JA HUOLTO 

Oikein suunniteltu, asennettu ja käytetty ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä vaatii hyvin vähän 

huoltoa. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän energiatehokkaan toiminnan varmistaminen onnistuu, 

kun lämpöpumpun ja lämmityksen toimintaa seurataan säännöllisesti. 

Säännöllisesti seurattavia kohteita ovat: 

- Painemittarien lukemat, noin kerran kuukaudessa. 

o Lämmityksen paine vaihtelee ulkolämpötilan mukaan, mutta se ei saisi koskaan 

laskea nollaan. 
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o Paineen lasku tarkoittaa joko vuotoa lämmitysjärjestelmässä tai rikkoutunutta kalvoa 

paisunta-astiassa. 

- Varoventtiilit ja niiden toiminta, noin kerran puolessa vuodessa. 

o Käyttöveden varoventtiilistä tulee vettä, kun lämmintä vettä on käytetty runsaasti. 

o Varoventtiilistä ei saa valua vettä jatkuvasti. 

- Mutataskut, noin kerran vuodessa. 

Säännöllisesti seurattavia tietoja ovat: 

- ilma-vesilämpöpumpun kompressorin käynnistyskerrat 

- ilma-vesilämpöpumpun kompressorin käyntitunnit 

- ilma-vesilämpöpumpun lisälämmön käyntitunnit 

- ilma-vesilämpöpumpun sähkönkulutus, jos alamittaus on asennettu. 

Tiedot kirjataan taulukkolaskentaohjelmaan, jolloin suuret muutokset esimerkiksi kompressorin 

käyntituntien tai käynnistysten määrän kehityksessä on helppo nähdä. Jos poikkeamalle ei ole 

luonnollista selitystä on syytä ottaa yhteyttä huoltoon. Useilla valmistajilla on saatavilla erilaisia 

etäohjaus ja valvontaratkaisuja, jotka keräävät kaiken tiedon automaattisesti. 

 

LAUSUNTOVERSIO




