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Milloin CE-merkintä 
on pakollinen?
Haastattelimme Kirsi Martinkauppia ja 

Mikko Nymania.

Tuoteuutuuksia
Uusi neulalämmönsiirrinmallisto ja 

EC -puhaltimilla varustetut 

LTO -huippuimurit mahdollistavat 

pienemmän SFP -luvun ja jopa 60 % 

lämpötilasuhteen.



Kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten ja energian 

hinnan nousun innoittamana Retermia käynnisti noin 

kahdeksan vuotta sitten kehityshankkeiden sarjan, 

jonka yhtenä tarkoituksena oli kehittää uusi neulaläm-

mönsiirrinmallisto ilmanvaihdon epäsuoriin LTO- jär-

jestelmiin. Tavoitteena oli kasvattaa lämpötilasuhdetta 

merkittävästi, virtausvastuksien jäädessä alhaisiksi läm-

mönsiirtimien toimiessa tehokkaasti laajalla ilmavirtaa-

ma-alueella.

Itse asiassa optimaalisen neste-ilma lämmönsiirtimen ja 

energiansäästöratkaisujen kehitystyö on yrityksessäm-

me jatkuvasti käynnissä eikä tämä työ tule loppumaan. 

Kehitys- ja tutkimushankkeilla kun on taipumus syn-

nyttää uusia innovaatioita, jotka kaipaavat mittaamista 

laboratoriossa ja käytännön testaamista pilottikohteis-

sa. Kerromme lisää kehitystyömme tuloksista tulevissa 

Retermia News -lehden numeroissa.

Optimaalisella lämmönsiirtimellä tarkoitamme läm-

mönsiirrintä, jonka lämmönsiirtokyky verrattuna läm-

mönsiirtimen ilma- ja nestepuolen virtausvastuksiin on 

mahdollisimman suuri. Jotta lämmönsiirrin on tehokas 

vuositasolla, on lämmönsiirtimen pystyttävä siirtämään 

lämpöä tehokkaasti myös mitoitusilmavirtaa merkittä-

västi pienemmillä ilmavirroilla. Muutoin IMS-järjestelmillä 

saavutettu energiansäästöpotentiaali ei tule täysin hyö-

dynnettyä.

Optimaalinen lämmönsiirrin ei siis ole suora synonyymi 

mahdollisimman suurelle LTO -patterille tai LTO -laitteel-

le. LTO -laitteen tai LTO -järjestelmän lämpötilasuhdetta 

mitoituspisteessä voidaan toki parantaa kasvattamalla 

lämmönsiirrinten kokoa tiettyyn rajaan asti. Lämpö-

pinnan kasvattaminen ei kuitenkaan välttämättä johda 

suurempaan vuosihyötysuhteeseen tai pienempään 

E-lukuun. Lämmönsiirtimissä, joissa on paljon peräk-

käisiä putkirivejä, ilmapuolen virtausvastus nousee 

usein kohtuuttoman suureksi. Toisaalta otsapinnaltaan 

liian suurien lämmönsiirtimien lämmönsiirtokyky romah-

taa osailmavirroilla, kun ilmavirtaus lämmönsiirtimessä 

laminarisoituu. Ilman laminaarinopeus on riippuvainen 

lämmönsiirrintyypistä ja lämmönsiirtimen rakenteesta. 

Neulalämmönsiirrin on tässä suhteessa poikkeus, sillä 

neulalämmönsiirtimelle ei ole kyetty mittauksin mää-

rittämään laminaarinopeutta, jolla lämmönsiirtokerroin 

romahtaisi. 

Lue lisää uudesta LTO -järjestelmiin kehitetystä neula-

lämmönsiirrinmallistosta lehdestämme.

Aurinkoista kesää!

Pääkirjoitus

Markus Castrén
Toimitusjohtaja / Retermia Oy



Uusi rakennustuoteasetus tekee CE-merkinnästä pa-

kollisen niille rakennustuotteille, joille on olemassa eu-

rooppalainen harmonisoitu tuotestandardi. Retermia 

News kysyi CE-merkinnän kiemuroista kahdelta asian-

tuntijalta, Kirsi Martinkaupilta ja Mikko Nymanilta.

Moni rakennusalan toimija on jättänyt CE-merkintäasiat 

viime tinkaan tiedon puutteen vuoksi. Rakennustuote-

asetus-kirjan kirjoittaja, korkeimman hallinto-oikeuden 

oikeussihteeri Kirsi Martinkauppi, onko toimijoilla riit-

tävästi tietoa CE-merkinnästä, vai onko odotettavissa 

kaaos 1.7.2013? 

– Toimijoille on viety tietoa, mutta se ei vielä välttämättä 

kaikkia ole saavuttanut. Täyttä kaaosta ei kuitenkaan 

tarvitse pelätä.

Tiedon laaja leviäminen on osittain Martinkaupin Ra-

kennustuoteasetus - kirjan ansiota. Kirjassa kerrotaan 

lyhyesti, mistä rakennustuoteasetuksessa on kyse ja 

mitä CE-merkintä tarkoittaa. Lisäksi Martinkauppi käy 

rakennustuoteasetuksen läpi artikla artiklalta, selittäen 

ja kommentoiden lakitekstiä.

 

Kirja on Martinkaupin mukaan löytänyt tiensä alan tär-

keimpien toimijoiden käsiin, mutta tiedon tarve on silti 

aiheesta vielä melkoinen.

 – Vaikka olen ollut ympäristöministeriön lainsäädän-

töneuvoksen virastani virkavapaalla talven ajan, lähes 

joka viikko on tullut yhteydenotto joko kentältä tai YM:s-

tä asiaan liittyen, Martinkauppi paljastaa. 

Rakennustuoteasetus työllistää asiantuntijoita

”Moni rakennusalan toimija 
on jättänyt CE-merkintäasiat 

viime tinkaan tiedon 
puutteen vuoksi”



CE-merkki on tuotteen passi

CE-merkintä toimii ikään kuin tuotteen passina sen liik-

kuessa vapaasti maasta toiseen Euroopan talousalu-

eella. CE-merkintä voidaan kuitenkin liittää vain niihin 

rakennustuotteisiin, joille on julkaistu eurooppalainen 

harmonisoitu tuotestandardi (hEN) tai joille on myön-

netty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). 

CE-merkintä ei takaa tuotteen 
soveltuvuutta

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että raken-

nustuotteeseen liitetyt tiedot on hankittu asetuksen 

mukaisesti ja niitä voidaan pitää riittävinä ja luotettavina. 

Valmistaja voi valita, mitä harmonisoidun tuotestandar-

din mukaisia ominaisuuksia hän tuotteestaan suori-

tustasoilmoituksessa ilmoittaa. Yhden ominaisuuden 

ilmoittaminen riittää. Valmistaja voi myös valita, minkä 

jäsenvaltion tai -valtioiden markkinoille hän tuotteen 

asettaa saataville ja testata tuotteesta ainoastaan ne 

ominaisuudet, joille on olemassa vaatimuksia kysei-

sissä jäsenmaissa. Kaikkia hEN-tuotestandardissa 

mainittuja ominaisuuksia ei tarvitse testata. Tuotteiden 

suoritustasoilmoitukset voivat siis poiketa toisistaan 

paljonkin saman tuoteryhmän sisällä.

CE-merkintä ei todista, että tuote täyttäisi kohde-

kohtaiset määräykset tai että se soveltuisi aiottuun 

käyttötarkoitukseen tietyssä rakennuskohteessa. 

Rakennustuotteen soveltuvuus arvioidaan aina raken-

tamismääräysten pohjalta. Suunnittelijan tai rakentajan 

sekä viime kädessä valvontaviranomaisen tehtäväksi 

jää selvittää tuotteen sopivuus aiottuun käyttötarkoituk-

seen.

Neulalämmönsiirrintä ei voi CE-merkitä

Noin kahdellekymmenelle prosentille rakennustuotteis-

ta ei vielä ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia 

(hEN). Jos standardia ei ole, tuotetta ei voi eikä pidä CE 

-merkitä. CE-merkin puuttuminen ei tässä tapaukses-

sa ole este tuotteen myymiselle tai käytölle – tuotteen 

soveltuvuus rakennuskohteeseen on vain arvioitava 



muiden asiakirjojen perusteella. Sen sijaan, jos valmis-

taja kiinnittää CE-merkin tuotteeseen, vaikka merkin 

käytölle ei ole edellytyksiä, voidaan tuotteen myynti tai 

sen käyttö rakentamiseen kieltää.

– Talotekniikkatuotteista suuri osa on vielä CE-merkin-

nän ulkopuolella, kertoo erityisasiantuntija Mikko 

Nyman VTT Expert Services Oy:stä ja jatkaa, että 

osalle talotekniikkatuotteista CE-merkintävaatimus tu-

lee kuitenkin muun sääntelyn kuin rakennustuotease-

tuksen mukaan. CE-merkintää voivat edellyttää esi-

merkiksi koneturvallisuusdirektiivi, pienjännitedirektiivi, 

EMC -direktiivi ja ekosuunnitteluasetukset.

Retermian neulalämmönsiirtimeen CE-merkkiä ei voi 

kiinnittää.

– Epäsuorille nestekiertoisille lämmöntalteenottolaitteille 

ei ole olemassa hEN-standardia eli CE-merkkiä ei siksi 

voi kiinnittää, Nyman vahvistaa.

Konedirektiivin mukainen CE-merkintävaatimus kos-

kettaa kuitenkin huippuimureita. Retermia LTO-huip-

puimureissa käytettävät puhaltimet on tästä syystä 

CE-merkitty, mutta merkintä koskee vain huippuimuria, 

ei koko laitetta, koska kokonaisuudelle ei ole olemassa 

hEN-standardia. 

Retermia seuraa standardoinnin edistymistä aktiivisesti. 

Lämmönsiirrinten hEN -standardia odotellessa Reter-

mia toimittaa tuotteistaan suunnittelijalle seikkaperäiset 

tekniset dokumentit teho- ja energiaperusteisine suori-

tusarvoineen ja mittakuvineen. Näin tuotteiden sovel-

tuvuus kuhunkin rakennuskohteeseen voidaan todeta.

 ”Talotekniikkatuotteista 
suuri osa on vielä 

CE-merkinnän ulkopuolella”



Olemme kehittäneet ilmanvaihdon epäsuoriin LTO- 

järjestelmiin uuden neulalämmönsiirrinmalliston, jossa 

ilman virtaussuunnassa peräkkäisiä neulaputkirive-

jä on neljä. Neljä riviä syvissä neulalämmönsiirtimissä 

lämmönsiirtopinta on jaettu kahteen erilliseen lohkoon, 

jotta lämmönsiirrin on helposti puhdistettavissa eikä 

likaantuminen vaikuta lämmöntalteenoton lämpötila-

suhteeseen huoltovälin aikana kuin marginaalisesti. Sa-

malla itse neulaputken rakennetta on kehitetty juuri tätä 

lämmönsiirrinsovellusta varten optimaaliseksi. 

Neljä riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä saavutetaan 

ilmanvaihdon epäsuorissa LTO- järjestelmissä läm-

mönsiirtonesteestä ja mitoituksesta riippuen 55…60 % 

lämpötilasuhde tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä 

suuret. Kolme riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä vastaa-

va lämpötilasuhde on 50…55 %.

Neljä riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä varustetun epä-

suoran LTO -järjestelmän lämpötilasuhde on mitattu 

Lappeenrannan teknisen yliopiston ilmastointitekniikan 

laboratoriossa. Mittaukset suoritettiin kolmella eri tulo- 

ja poistoilmavirtaparilla: ±0,6 m3/s, ±0,9 m3/s ja ±1,2 

m3/s ja kahdella eri nesteellä: 30 % ja 40 % vahvui-

sella etyleeniglykolilla. Ulkoilman lämpötila oli -5…0 °C 

ja poistoilman lämpötila 22…23 °C. Lämmönsiirtimen 

nestepuolen virtausvastus oli mittauspisteestä riippu-

en 25…70 kPa. Mittauksien aikana poistoilmassa ei 

tapahtunut kondensoitumista. Mittausten mittavirhe 

lämmönsiirtotehossa oli mittauspisteestä riippuen 1…4 

prosenttia mittaustuloksesta.

4-rivisillä neulalämmönsiirtimillä varustetun LTO -järjestelmän 

lämpötilasuhde ilmapuolen painehäviön funktiona. 

Neljä riviä syvän neulalämmönsiirrin malliston käyttö on 

tilankäytön ja investointikustannusten kannalta edullisin-

ta rakennuksen vesikatolle asennettavissa ilmanotto- ja 

ulospuhalluskatoksissa sekä LTO -huippuimureissa. 

Näissä tuotetyypeissä neljärivisten neulalämmönsiirti-

mien käyttö kolmerivisten neulalämmönsiirtimien sijaan 

ei merkittävästi kasvata laitteen ulkomittoja. Neljäriviset 

ilmanotto- ja ulospuhalluskatos- sekä yhden puhalti-

men LTO -huippuimurimallistot on tuotteistettu ilma-

määräalueelle 0,5… 4 m3/s. 

 ”Neljä riviä syvillä neula-
lämmönsiirtimillä saavutetaan 

ilmanvaihdon epäsuorissa 
LTO- järjestelmissä 55…60 % 

lämpötilasuhde.”

Neljä riviä syvät neulalämmönsiirrinmallistot 
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LTO -huippuimureihin voi valita kyseiselle ilmamäärä-

alueelle myös EC -puhallinvaihtoehdon. Puhallinval-

mistajat ovat viime vuosien aikana kehittäneet lisää 

siipipyöräkokoja EC -puhaltimiin sekä näille siipipyörille 

soveltuvia eri moottorikokoja. Retermia LTO -huippui-

mureissa käytettäviä, EC -moottoreilla varustettuja, 

huippuimureita on saatavissa noin 6 kW moottorite-

hoon ja 800 mm halkaisijaltaan olevaan siipipyöräko-

koon asti. LTO– huippuimureita käyttämällä poistoilma-

kanavistosta tulee lyhyt, jolloin kanaviston painehäviöt 

jäävät pieniksi. Tämä yhdessä neulalämmönsiirtimen 

pienen ilmapuolen painehäviön kanssa mahdollistaa 

matalan paineenkorotustason puhaltimelle. LTO- huip-

puimurisovelluksissa 2…3 kW moottorikoko riittää aina 

4 m3/s ilmamäärään asti.

LTO -huippuimuri neljä riviä syvällä neulalämmönsiirtimellä ja 

EC- puhaltimella.

EC -puhaltimissa käytämme valmistajien Ziehl Abegg 

ja Ebm Papst tuotteita. EC -moottoritekniikka tuo useita 

etuja taajuusmuuttajilla ohjattaviin, AC -moottoreilla va-

rustettuihin, puhaltimiin nähden. EC -moottoritekniikalla 

varustetuilla puhaltimilla saavutetaan laajempi säätöalue 

puhaltimen ilmamäärässä ja parempi puhallinhyötysuh-

de, etenkin osailmavirtoja ajettaessa. Puhallin on mah-

dollista liittää tiedonsiirtoväylään, kuten Modbus. Puhal-

timen kierrosnopeutta säädetään tyypillisesti 0…10 V 

ohjausjännitteellä. Ohjausjännitekaapelin asennus on 

kustannuksiltaan edullista ja puhallinohjausyksikkö voi 

sijaita fyysisesti kaukana itse puhaltimesta ohjaussig-

naalin heikkenemättä. Tästä on etua saneerauskoh-

teissa, joissa vanha 1- tai 2-nopeuspuhallin korvataan 

EC -puhaltimella varustetulla LTO -huippuimurilla.

Neljärivisien neulalämmönsiirtimien käyttö aallotetuissa 

lämmönsiirtimissä (Retermian runkoon ja lämpöeris-

tettyyn runkoon tuotetyypit) on mielekkäintä ilmamää-

räalueella 0,5…4 m3/s, kun huolto voidaan suorittaa 

päältä avattavan huoltokannen kautta. 

Lämpöeristettyyn Retermia -runkoon valmistettu neljärivinen 

neulalämmönsiirrin. 

Retermia -runkoon ja lämpöeristettyyn Retermia -run-

koon tuotetyypeissä neljärivinen vaihdin kootaan aset-

tamalla kaksi kaksirivistä lämmönsiirrinlohkoa ilman vir-

taussuunnassa sarjaan. 

Neljä riviä syvä LTO-ulospuhalluskatos kaasujousikeventimillä ja 

turvalukitusmekanismeilla varustettuna.
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