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Tämä on Retermian upouuden asiakaslehden 
ensimmäinen numero, jonka julkaisemisen 
aloitamme Retermia Oy:n 30- vuotisen taipaleen 
kunniaksi!

Retermia News ilmestyy kahdesta neljään 
kertaa vuodessa. Lehti tulee sisältämään 
energiansäästöaiheisia asiantuntija-artikkeleita ja 
haastatteluja sekä tietysti uutuustuotteiden ja 
toteuttamiemme lämmöntalteenottoratkaisujen 
esittelyjä.

Tässä numerossa haastattelimme VTT:n 
tutkimusprofessori Miimu Airaksista uusista 
energiatehokkuusmääräyksistä sekä kerromme 
Arlandan lentokentälle toteutetusta passiivi- ja 
vapaalämmitys ratkaisusta, missä hyödynnetään 
energian vuodenaikaisvarastointia. 

Uusissa määräyksissä otetaan mielestäni iso askel 
oikeaan suuntaan. Ostoenergian kulutus on juuri 
se asia, mihin pitää yrittää vaikuttaa. Vaaditaan 
lopputulosta eli energiatehokkuutta, mutta ei 
rajoiteta keinoja joiden avulla haluttuun 
lopputulokseen päästään. Pelkällä ilmanvaihdon 
lämmöntalteenoton hyötysuhteen kasvattaminen 
ja rakennuksen vaipan eristyspaksuuden 
lisääminen eivät riitä. 

Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, kuten 
vapaa- ja passiivilämmitys & viilennysjärjestelmiä 
sekä lauhdelämmön talteenotto piirejä, joilla 
päästään minimomaan rakennuksen käyttämän 
primääri energian kulutus eli, E- luku. Tämän 
kaltaisesta ajattelusta Arlandan lentokentän 
kohde on malliesimerkki. 

Viihtyisiä lukuhetkiä toivottaen

Markus Castrén
Toimitusjohtaja - Retermia Oy

Pääkirjoitus

”Tarvitaan uusia 
innovatiivisia 
ratkaisuja”
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Miimu Airaksinen - Uudet energiatehokkuusmääräykset 
siirtävät katseen piipun päästä kokonaisuuteen

Heinäkuun 2012 alussa voimaan astuvissa 
uusissa rakentamismääräyksissä otetaan 
käyttöön kokonaisenergiatarkastelu. Uusien 
määräysten avulla uudisrakennusten 
energiatehokkuuteen tavoitellaan 20 prosentin 
parannusta – merkittävä askel ilmastonmuutosta 
hillitsevään rakentamiseen Suomessa.

VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen 
osallistui uusia määräyksiä laatineen, 
Ympäristöministeriön johtaman, työryhmän 
toimintaan. Retermia News haastatteli 
Miimu Airaksista tammikuussa 2012.

RN: Mikä on mielestänne tärkein yksittäinen 
edistysaskel uusissa 
energiatehokkuusmääräyksissä?

MA: Suurin edistysaskel on ilman muuta, että 
määräykset käsittelevät ensimmäistä kertaa 
kokonaisuutta. Uudet määräykset antavat 
suunnittelijalle enemmän vapauksia ja 
ohjaavat löytämään järkeviä ratkaisuja. 
Kaikkia rakennuksia ei enää yritetä pakottaa 
samaan muottiin. 

RN: Miten LVI-suunnittelijan työ muuttuu 
uusien määräyksien astuessa voimaan?

MA: Monet LVI-suunnittelijat ovat jo tähänkin 
mennessä tehneet paljon 
energiatehokkuuslaskentaa. Uutta on kuitenkin 
E-luku ja se, että eri energiamuodoilla on eri 
kertoimet. 

Määräyksiä on selkeytetty, kaikki laskevat nyt 
samoilla arvoilla. LVI-suunnittelijan rooli 
korostuu uusien määräyksien myötä: 
suunnitteluprosessin alkuvaihe saa entistä 
suuremman painoarvon.
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RN: Asettavatko voimaantulevat 
energiatehokkuusmääräykset uusia vaatimuksia 
kesäajan huonelämpötilalle?

MA: Sisälämpötilaa koskevat määräykset 
löytyvät varsinaisesti D2:sta. Kesäajan 
huonelämpötila haluttiin kuitenkin ottaa esille 
myös energiatehokkuusmääräyksissä, ettei asia 
pääse unohtumaan. Trendinä on, että 
asunnoissa on isoja ikkunoita ja huoneista tulee 
siksi helposti liian kuumia kesällä. 

Asia on tarpeen ottaa huomioon 
suunnitteluvaiheessa, ettei jälkikäteen jouduta 
asentamaan huonolla energiatehokkuudella 
toimivia erillisiä jäähdytyslaitteita. 
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MA: Kertoimet perustuvat suomalaisiin 
energiatilastoihin 2000-luvulta. Tilastollisia 
primäärienergiakertoimia ei kuitenkaan ole 
käytetty sellaisenaan. Energiamuotojen 
kertoimet ovat määräytyneet osittain poliittisin 
perustein: esimerkiksi uusiutuvia 
energiamuotoja halutaan suosia ja niille on siksi 
annettu pienempi kerroin.

RN: E-luku saadaan laskemalla yhteen 
ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien 
tulot energiamuodoittain. Eri energiamuotojen 
kertoimet ovat seuraavat: sähkö 1.7, 
kaukolämpö 0.7, kaukojäähdytys 0.4, fossiiliset 
polttoaineet 1.0, rakennuksessa käytettävät 
uusiutuvat polttoaineet 0.5.  Miten kertoimet 
on saatu? 

RN: Määräyksissä todetaan, että ilmanvaihto- 
ja jäähdytysjärjestelmien ottamaa sähkötehoa 
on voitava helposti mitata. Mitä seikkoja LVI-
suunnittelijan tulisi ottaa huomioon, että 
sähkönkulutuksen mittaaminen määräysten 
mukaisesti olisi mahdollisimman helppoa? 
Pitäisikö ilmanvaihtokonekohtaisesti olla SFP-
mittari?

MA: Optimaalisinta olisi, jos mittaus olisi 
automaatioon yhdistettyä. Kaikissa 
rakennuksissa tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Silloin on suunniteltava järjestelmä 
siten, että on kuitenkin mahdollista erillisellä 
mittarilla mitata eri laitteiden sähkönkulutusta. 
Energiankulutuksen kannalta on kiinnostavaa 
esimerkiksi koko rakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän sähkön kulutus. 

Mitä yksityiskohtaisempaa tietoa saadaan sitä 
parempi käyttäjän kannalta, jolloin mahdollisiin 
virhetoimintoihin eli turhaan 
energiankulutukseen voidaan puuttua 
nopeammin. 

RN: Määräyksissä asetettiin 
ilmanvaihtojärjestelmien ominaissähköteholle 
maksimiarvot: 2.0 kW/(m³/s) tulo- ja 
poistoilmajärjestelmä, 1.0 kW/(m³/s) 
poistoilmajärjestelmä. 

Miksi käyttöön ei otettu esimerkiksi Ruotsin 
mallin mukaisia SFP-luokkia? 

MA: Ruotsin mallin mukainen SFP-luokitus on 
järkevää ja kannatettavaa sinänsä. SFP -luokkia 
ei kuitenkaan lähdetty ottamaan mukaan tällä 
kertaa, koska uudistuksia tuli muutenkin niin 
paljon – säädökset haluttiin pitää kohtuullisen 
yksinkertaisina. SFP-luokan voisi kuitenkin 
hyvin ilmoittaa vapaaehtoisesti. 

RN: Miten ennustaisitte energiamääräysten 
kehittyvän tulevaisuudessa?

MA: Toivoisin kehityksen jatkuvan samalla 
polulla, jota on nyt lähdetty kulkemaan. 
Tulevaisuudessa olisi hyvä rohkaista entistä 
enemmän uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöön. 
Olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös 
huipputehon hallintaan. Huiput ovat 
päästöjen kannalta kaikkein ongelmallisimpia. 
Korkeat huipputehot pakottavat rakentamaan 
normaalikäyttöön nähden ylimitoitettuja 
järjestelmiä sekä voimalaitoksen että 
rakennuksen päässä.

Rakennukset kuluttavat koko ajan vähemmän 
ja vähemmän energiaa ja energiankulutuksen 
ympäristövaikutukset pienenevät. Seuraava 
luonnollinen askel olisi kiinnittää huomiota 
rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksiin. 
Tarkasteluun tulisi ottaa rakennuksen koko 
elinkaari.
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Case Arlanda: Maailman suurin maanalainen energiavarasto 
Arlandassa hyödyntää Retermian teknologiaa

Arlandan lentokenttä Tukholmassa 
kulutti yhtä paljon energiaa kuin 
25 000 asukkaan kaupunki.

Säästääkseen energiakustannuksissa ja 
toteuttaakseen kunnianhimoisia 
ympäristötavoitteitaan Arlanda päätyi 
ainutlaatuiseen ratkaisuun: maailman 
suurin maanalainen vesivarasto, ”aquifer”, 
tuottaa nyt lähes kaiken lentokentän kesällä 
tarvitseman jäähdytysenergian. 
Vesivaraston lämpöenergiaa käytetään 
talvella lentokoneiden pysäköintipaikkojen 
sulattamiseen ja rakennusten tuloilman 
esilämmitykseen.

Arlandan lentokentän järjestelmän 
periaatekaavio.

Energiavaraston käyttö talvella: maasta siirretään 
lämpöä lentokentän tuloilman esilämmitykseen ja 
lentokoneiden pysäköintipaikkojen sulatukseen.

Termospullo maan alla
Maanalainen vesivarasto toimii kuin 
jättiläismäinen termospullo. 
Energiavarastosta kesällä saatava 
jäähdytysteho siirretään 
levylämmönsiirtimen avulla lentokentän 
kaukojäähdytysverkkoon.

Lentokentän kaukojäädytysverkostosta 
jäähdytystehoa puolestaan siirretään 
Retermia-piiriin, missä tuloilman viilennys 
suoritetaan neulalämmönsiirtimillä.

Levylämmönsiirtimessä lämmennyt vesi 
palautetaan energiavaraston toiseen osioon, 
missä lämpöä varastoidaan talveen 
( lämmityskauteen ) saakka. Talvikaudella 
energiavaraston lämpöä hyödynnetään 
tuloilman esilämmityksessä ja lentokoneiden 
pysäköintipaikkojen sulatuksessa.

Energiavaraston käyttö kesällä: maasta siirretään 
jäähdytysenergiaa lentokentän tuloilman 
viilennykseen. Viilennys suoritetaan 
neulalämmönsiirtimillä.
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Jäähdytyskuormat hyötykäytössä
Energiavarastoon kertynyttä lämpöä hyödynnetään talvella tuloilman esilämmityksessä 
samojen neulalämmönsiirtimien avulla, jotka kesällä viilentävät tuloilmaa. Retermia -piirissä 
hyödynnetään myös rakennuksen jäähdytysverkoston paluuveden lämpöä ilmanvaihdon 
tuloilman talviaikaisessa esilämmityksessä. 

Neulalämmönsiirtimien avulla hyödynnetään rakennuksen sisävyöhykkeessä talvella syntyvää 
jäähdytyskuormaa rakennuksen ulkovyöhykkeiden lämmityksessä. Toisin sanoen, järjestelmä 
tekee mahdolliseksi siirtää lämpöä ja kylmää rakennuksen sisällä ja vuodenaikojen välillä.

Retermia- järjestelmän 
periaatekaavio 
talvikäytöllä:

Retermia -piirissä 
hyödynnetään rakennuksen 
jäähdytysverkoston paluuveden 
lämpöä ilmanvaihdon 
tuloilman esilämmityksessä ja 
lisäksi Aquifer- varaston 
lämpöä puretaan tuloilmaan. 

Neulalämmönsiirtimien 
paluunesteen lämpötila 
pidetään 1…8 C välissä 
säätämällä Retermia piirin 
pumpun nestevirtaamaa.
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Säädeltävyys ratkaisi
– Arlanda oli erittäin mielenkiintoinen projekti: täysin uudentyyppinen järjestelmä, jonka 
mitoittamiseen ei ollut minkäänlaisia valmiita ”hihavakioita”. Optimiratkaisu haettiin 
RECAL- ohjelmalla mallintamalla eri lämmönsiirrinvaihtoehtojen toimintaa muuttuvilla ilma- 
ja nestemäärillä sekä ulkoilman lämpötiloilla. Optimiratkaisu löydettiin yhteistyössä LVI- 
suunnittelijan kanssa, DI Markus Castrén Retermiasta kertoo. 

Neulalämmönsiirrinseinä ilmavirralle 30…50 
m/s. Patteriseinä koostuu 15 lämmönsiirrin 
lohkosta. Neulalämmönsiirtimet sijoitettiin 
esisuodatin- ja lämmönsiirrinseinäksi 
vanhaan raitisilmakammioon. 
Lämmönsiirrinseinä koostuu 15 moduulista.
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Asennuksesta
Neulalämmönsiirrinseinä vanhaan 
raitisilmakammioon asennettuna. Vasemman 
puoleinen kuva on ulkoilmavirran puolelta 
katsottuna ja oikean puoleinen kuva patteriseinän 
jättöpuolelta katsottuna. 
Neulalämmönsiirrinseinä toimii myös F3- tason 
esisuodattimena ja estää pääsuodattimien 
kostumisen.

Neulalämmönsiirtimen tehokas toiminta 
laajalla neste- ja ilmavirtaama-alueella oli 
onnistuneen toteutuksen kannalta ratkaisevan 
tärkeää. Neulalämmönsiirrinseinämän 
nestemääriä säädetään portaattomasti välillä 
9 – 55 l/ s sen mukaan, minkä lämpöistä 
paluunestettä Retermia -piiristä kulloinkin 
tarvitaan lämmitys- tai jäähdytyskäytössä.

Toisin kuin perinteisillä lämmönsiirtimillä, 
neulalämmönsiirtimellä on lineaarinen ilma- 
ja nestepuolen lämmönsiirtokyky 
(konduktanssi) ilma- ja nestevirtauksen 
nopeuden funktiona. 

Neulalämmönsiirtimellä ei myöskään ole 
olemassa ns. laminaarinopeutta, jolla ilma- tai 
nestepuolen lämmönsiirtokyky romahtaisi. 
– Nämä ominaisuudet yhdessä 
neulalämmönsiirtimen pienen ilmapuolen 
painehäviön kanssa olivat ratkaisevia tekijöitä 
lämmönsiirrintyyppiä valittaessa, Castrén 
lisää.

Retermia on toimittanut laitteita Arlandaan 
kolmeen otteeseen. Ensimmäinen toimitus 
lähti matkaan vuonna 2007 Terminaaliin 5. 
Vuonna 2011 toimitettiin kaksi vastaavaa 
järjestelmää lisää Sky City -rakennukseen. 
Kaikki toimitusetapit ovat olleet maksimi-
ilmavirraltaan 50 m3/s.
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Suuret säästöt ja ympäristöpalkintoja
– Käyttökokemuksemme järjestelmästä ovat olleet oikein hyviä, kertoo automaatioinsinööri 
Håkan Tollbring Arlanda Energi:stä. Sky City:n järjestelmä on ollut täydessä käytössä 
joulukuun 2011 puolivälistä alkaen ja tuottaa noin 1.1 MW jäähdytys-tai lämmitystehoa 
ulkoilman lämpötilan ollessa -3 °C.
 
– Terminaali 5:n LTO-järjestelmän VÅ301 arvioitu säästö on 5800 MWh lämpöenergiaa ja 
yhtä paljon jäähdytysenergiaa vuodesta 2008, Tollbring jatkaa.

Kokonaisuudessaan Arlandan aquifer–järjestelmä on vähentänyt lentokentän vuotuista 
kokonaissähkön kulutusta arviolta neljällä gigawattitunnilla ja kaukolämmön kulutusta 
kymmenellä gigawattitunnilla. Yhteenlaskettuna säästöistä tulee 14 GWh, mikä vastaa noin 
tuhannen omakotitalon kuluttamaa energiaa.

Arlandan lentokenttä on saanut ympäristötyöstään useita ympäristöpalkintoja, mm. Airports 
Council International -järjestön Eco Innovation –palkinnon sekä Stora Energipriset:in 
vuonna 2009.
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