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Hyötyykö luonto 
ekosuunnittelusta?

”Yritysten 
on herättävä 
vaikuttamaan”

Mika Kapanen ja Jorma Railio

Case: Keski-Pohjanmaan 
keskussairaala

Suunnitteilla olevat ecodesign-asetukset 
eivät välttämättä johda todelliseen energian 
säästöön.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa 
Kokkolassa on ratkaistu ilmanvaihdon 
ongelmia Retermian LTO- ja RETCOOL-
järjestelmällä.
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Pääkirjoitus

Julkisuudessa on paljon keskusteltu 
taloudellisista säästö- ja tehostustar-
peista niin julkisen kuin yksityissek-
torin puolella. Toisaalta energian hin-
ta näyttäisi jatkavan kallistumistaan 
ja EU:n Suomelle asettamat energiate-
hokkuusvaateet ovat osin vielä täyttä-
mättä. 

Energiansäästöhankkeilla voimme 
edesauttaa niin työllistämistä, riippu-
mattomuutta tuonti-energiasta kuin 
energia- ja kustannustehokkuutta – 
ilman irtisanomisia tai lomautuksia. 
Uudistuotannon hetkellisesti supis-
tuessa saneerausrakentamisen mer-
kitys korostuu. Olemassa olevissa 
rakennuksissa on suurin säästöpoten-
tiaali.
 
Antoisia lukuhetkiä ja aurinkoista 
kevättä. ”Vanhoissa 

rakennuksissa suurin 
säästöpotentiaali”



Ecodesign –direktiivi

Ecodesign eli tuotteiden ekosuunnittelu liittyy 
EU:n tavoitteeseen vähentää energiankulutusta 
20 % vuoteen 2020 mennessä.Ekosuunnittelu-
vaatimusten arvioidaan säästävän sähköä 1116 
TWh EU:ssa vuonna 2020, mikä on n. 5 % ensi-
sijaisesta energiankulutuksesta.

Ekosuunnittelu asettaa riman

Tuotekohtaiset vaatimukset julkaistaan tuote-
ryhmäkohtaisilla EU-asetuksilla, jotka tulevat 
välittömästi voimaan.  Toistaiseksi asetuksia on 
annettu mm. huoneilmastointilaitteista ja huo-
netuulettimista.

Hyötyykö luonto ekosuunnittelusta?
Ecodesign-direktii-
vin tavoitteena on 
jo tuotteen suun-
nitteluvaiheessa 
ottaa huomioon 
tuotteen koko elin-
kaaren ympäristö-
myötäisyys. 

Valtaosalle taloteknisiä tuotteita ei vielä ole ase-
tuksia. Ekosuunnitteluasetuksessa annetaan 
kullekin tuotteelle energiankulutuksen maksi-
miarvo. Ekosuunnittelusta (eco design) on siis 
tulossa rima, jonka ylittävät tuotteet pääsevät 
EU:n markkinoille. 

Energy labelling

Energiamerkinnän (energy labelling) avulla 
markkinoille päästetyt tuotteet asetetaan pa-
remmuusjärjestykseen: luokkiin G:stä A:han. 
Energiamerkinnän piiriin tulevat lähinnä 
kuluttajatuotteet.

Mika Kapanen (vasemmalla) 
ja Jorma Railio herättelevät 
talotekniikka-alan yrityksiä 
vaikuttamaan säädöksiin ennen 
kuin on liian myöhäistä.

Käytännössä tämä näyttäisi tar-
koittavan lähinnä määräyksiä 
tuotteen energiankulutuksesta. 
Suunnitteilla olevat asetukset 
eivät välttämättä johda todelli-
seen energian säästöön.



Kokonaisuus unohtumassa?

Ekosuunnitteludirektiivin alkuperäinen 
idea – tuotteen koko elinkaaren aikaisten 
ympäristövaikutusten huomioon ottami-
nen tuotesuunnitteluvaiheessa – näyttäisi 
olevan typistymässä pelkkään käytön ai-
kaisen energiankulutuksen tarkasteluun. 

Monien tuotteiden kohdalla se toki on 
ympäristövaikutuksiltaan suurin elinkaa-
ren osa. Ekosuunnittelun pitäisi kuitenkin 
sisältää myös raaka-aineiden hyödyntä-
minen, tuotantovaihe, valmiin tuotteen 
jakelu käyttäjille sekä hylätyn tuotteen 
kierrätys tai romutus. Näiden elinkaaren 
vaiheiden tarkastelu on jäämässä valmis-
tajan oman aktiivisuuden varaan.

Suurin epäkohta valmisteilla olevis-
sa rakennusten ilmanvaihtotuotteiden 
ekosuunnittelusäädöksissä on kokonai-
suuden unohtaminen. Ilmanvaihtojär-
jestelmän energiankulutusta tai ilmaston 
vaikutusta ei tarkastella. 

Ilmanvaihtokoneelle asetetaan useita yk-
sittäisiä erillisvaatimuksia. Näistä esi-
merkkeinä mainittakoon ilmanvaihto-
koneen maksimaalinen otsapintanopeus 
mitoitusilmavirralla ja puhallinhyötysuh-
teelle asetettu vähimmäisarvo.

Ilmanvaihtokoneelle tulisi määrittää ko-
nekohtainen SFP -luku, johon sisällytet-
täisiin ainoastaan IV-koneen komponent-
tien aiheuttama painehäviö (ei kanavistoja 
ja päätelaitteita), kun IV- kone on varus-
tettu tietyllä suodatustasolla. 

Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton osal-
ta ekosuunnitteluluonnoksessa ehdotetaan 
energiatehokkuus luvuksi ηe ensimmäi-
sessä vaiheessa 75 % ja myöhemmin 85 %. 
Ekosuunnitteluluonnoksen energiatehok-
kuusluku ηe on määritelty seuraavasti:

ηe= ηt * (1 – 1/ε)

missä

ηt on LTO- järjestelmän 
lämpötilasuhde 5°C ulkoilman 
lämpötilassa

ε on LTO- järjestelmän COP 
5°C  ulkoilman lämpötilassa.

LTO- järjestelmän COP 
lasketaan seuraavasti

ε= QHRS/ Pel

missä 

QHRS  on LTO- järjestelmän 
lämpöteho 5°C ulkoilman 
lämpötilassa

Pel on LTO- järjestelmän 
epäsuora sähköteho 
(puhallinsähkö, apulaitteiden 
sähkönkulutus).



Epäsuoran lämmöntalteenottolaitteen ener-
giatehokkuusluvun kasvattaminen säädös-
luonnoksessa ehdotettuun 75 (myöhemmin 
85) prosenttiin on käytännössä mahdotonta. 
Nestekiertoisen LTO -järjestelmän lämpöti-
lasuhteen mitoittaminen samaan suuruus-
luokkaan kuin keskitetyillä LTO -laitteilla ei 
ole järkevää edes energiansäästön näkökul-
masta. Tällainen mitoittaminen johtaa hy-
vin suuriin ja syviin pattereihin, mikä lisää 
puhaltimen ja pumpun sähkötehon tarvetta 
ja pienentää energiatehokkuuslukua LTO- 
järjestelmän COP:n heikentyessä. 

Harmaata aluetta jäämässä paljon

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, koskevatko 
ekosuunnitteluvaatimukset nestekiertoisia 
LTO -järjestelmiä ja jos, niin missä tapauk-
sissa. Säädösluonnoksissa jaotellaan talotek-
niset järjestelmät kahteen luokkaan: ”asun-
toilmanvaihto” ja ”ei-asuntoilmanvaihto”, 
joille on eri vaatimukset ja jopa toisistaan 
poikkeavia laskentatapoja ilmanvaihtoko-
neen vuotuiselle energiankulutukselle. Tie-
tyt ”ei-asuntoilmanvaihdon” erikoiskohteet, 
kuten sairaaloiden leikkaussalit, kaivokset ja 
vaarallisia aineita käsittelevä teollisuus, jä-
tetään selkeästi ekosuunnitteluvaatimusten 
ulkopuolelle.

Harmaata aluetta on kuitenkin jäämässä 
paljon. Esimerkkeinä voi mainita sairaalan 
muiden tilojen ilmanvaihdon ja elintarvike-
teollisuuden 

tuotantolaitosten ilmanvaihtojärjestelmät, 
joissa hygieniavaatimukset ovat erittäin kes-
keisiä. Tai ammattikeittiöiden LTO, missä 
rasvainen poistoilma asettaa lämmöntal-
teenotolle erityisiä haasteita. On epäselvää, 
sovelletaanko näihin kohteisiin ekosuunnit-
teluvaatimuksia vai ei. 

Talotekniikka-alan herättävä 
vaikuttamaan

Ilmanvaihtokoneen SFP -luokka pitäisi eh-
dottomasti saada mukaan ekosuunnittelu-
vaatimuksiin, samoin lämmöntalteenoton 
vuosihyötysuhteen tarkastelu. Näin kannus-
tettaisiin suunnittelemaan ilmavaihtoko-
ne mahdollisimman energiatehokkaaksi ja 
välttämään osaoptimointi.

Periaatteessa vuosihyötysuhteen tarkastelu 
voisi olla ekosuunnittelussa mukana, mutta 
toistaiseksi se on jäsenvaltioiden kansallisis-
sa rakennusmääräyksissä. Ekosuunnittelu-
vaatimuksia voidaan asettaa vain tuotteille. 
Vuosihyötysuhdetta on pidetty ”järjestel-
män” ominaisuutena, jolloin sille ei voitaisi 
asettaa vaatimuksia. Rajanveto “tuotteen” ja 
“järjestelmän” välillä on kuitenkin epäsel-
vää. Nestekiertoiset LTO-järjestelmät voi-
daan tulkita tuotteeksi tai järjestelmäksi.  

http://www.ecohvac.eu

Artikkelin taustatietoja varten Retermia 
News haastatteli asiantuntijoina Jorma 
Railiota ja Mika Kapasta Technetium 
Consulting Oy:stä. Kannanotot ja mielipiteet 
edustavat Retermia Oy:n näkemyksiä.



Esilämmennyt tuloilma puhallettiin siiven 
kärjessä sijaitsevasta LTO- konehuoneesta 
siiven juuressa sijaitsevaan tuloilmakone-
huoneeseen. – Järjestelmä ei ollut toimiva. 
Lämpimän ilman siirtomatka oli liian pitkä 
ja siirrossa tarvittiin energiaa kuluttavia pu-
haltimia. Tuloilmanvaihdon ilmamäärissä 
esiintyi ongelmia LTO-järjestelmän suuren 
painehäviön takia. 

”Vanha järjestelmä ei ollut 
toimiva”

Kiekkoja jouduttiin korjaamaan usein ja 
korjaustyö oli hankalaa, konepäällikkö Toni 
Rukkila Keski-Pohjanmaan erikoissairaan-
hoito- ja peruspalvelukuntayhtymästä 
kertoo.

Case: Kokkolan keskussairaala

Tilanne ennen muutosta. A-siiven LTO-konehuone, jossa vaaka- asenteinen pyörivä LTO-kiekko ja apupuhaltimet. 
Tuloilma oli kanavoitu vesikatolla LTO-konehuoneesta tuloilmakoneiden ilmanottoon.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on ra-
kennettu vuonna 1969. Ilmanvaihtojärjestel-
mässä on runkokanavisto, josta lähtee liitty-
mät rakennuksen eri siipiin. Poistoilmakone 
on rakennuksen jokaisen siiven päädyssä ja 
tuloilmakone siiven juuressa. 

Rakennusajankohdalle tyypilliseen tapaan 
sairaalan ilmanvaihtojärjestelmässä ei ollut 
lämmön talteenottoa. Kun energiansäästö ja 
ilmanvaihdon tuottaman lämmön talteen-
oton potentiaali nousivat ajankohtaisiksi 
puheenaiheiksi 1980-luvun alussa, jokaiseen 
poistoilmakonehuoneeseen lisättiin kyljel-
lään makaava LTO- kiekko. 

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa on ratkaistu 
ilmanvaihdon ongelmia Retermian LTO ja RETCOOL-
järjestelmällä.



Asennustyö onnistui minimaalisilla muu-
toksilla. Retermian järjestelmä on huo-
mattavasti aikaisempaa ratkaisua säh-
kötehokkaampi, huoltoystävällisempi ja 
käyttövarmempi. Lisäksi se on käyntiäänel-
tään hiljaisempi ja painehäviöt ovat mitättö-
män pienet. – Retermian järjestelmän etuna 
on myös se, että samalla järjestelmällä voi-
daan hoitaa tuloilman viilennys energiate-
hokkaasti kesäaikana, Rukkila huomauttaa.

Energiatehokkuutta pienillä 
muutoksilla

Muutama vuosi sitten kuntayhtymä teki 
päätöksen lämmöntalteenottojärjestelmän 
saneeraamisesta nykyajan vaatimusten 
mukaiseksi. Keskitetyn lämmöntalteenot-
tojärjestelmän asentaminen olisi vaatinut 
mittavia saneeraustöitä, koska esimerkiksi 
tulo- ja poistoilmakoneet olisi pitänyt sijoit-
taa samaan paikkaan eli käytännössä raken-
nuksen siiven juureen. Ratkaisuksi valittiin 
Retermia LTO- ja RETCOOL- järjestelmä, 
jolloin koneet voitiin pitää entisillä paikoil-
laan.

LTO- kiekko poistettiin ja korvattiin Reter-
mian neulalämmönsiirtimillä. Aikaisem-
min siirrettiin lämmitettyä ilmaa, mutta nyt 
poistoilmasta talteen otettu lämpö siirretään 
LTO-huippuimureiden avulla nesteeseen ja 
lämpö luovutetaan ulkoseinällä sekä vesika-
tolla olevien neulalämmönsiirtimen avulla 
tuloilmaan. 

A-siipi muutoksen jälkeen. Vesikatolla olevat kanavoinnit on purettu. Poistoilmasta otetaan EC-puhaltimilla 
varustettujen LTO-huippuimureiden avulla lämpöä talteen nesteeseen. Lämpö luovutetaan tuloilmaan kahdella 
tuloilmakonekohtaisella ilmanottokatoksella, jotka sijaitsevat ilmanvaihtokonehuoneen vesikatolla (kuvan 
vasen reuna)

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

- Erikoissairaanhoitoa 170 000 asukkaalle.
- Oulun yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueen eteläisen osan päivystävä 
keskussairaala ja osaamiskeskus.
- 1200 työntekijää, 115 lääkäriä.



EC-puhaltimella varustettu Retermia LTO-huippuimuri 
huoltokansi avattuna.

Poistoilmanvaihto on nyt toteutettu neljällä LTO-huippuimurilla. Muutoksen ansiosta ilman-
vaihtojärjestelmän painetaso on olennaisesti pienempi ja ilmamäärien säädettävyys parempi.

Lisää asennuksia tulossa

Yhteistyö Retermia Oy:n kanssa sujui Ruk-
kilan mukaan hyvin. Järjestelmä ei ole vielä 
kovin tuttu urakoitsijoille, joten sen asenta-
misessa tarvitaan toimittajalta tarkat ohjeet. 
Myös käyttöönottovaiheessa järjestelmätoi-
mittajalta saatu tuki oli hyvin tarpeellista.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sanee-
raussuunnitelman mukaisesti Retermian 
järjestelmä on asennettu sairaalaraken-
nuksen B-siipeen vuonna 2010 ja A-siipeen 
vuonna 2012. Lisää asennuksia on tulossa 
lähivuosina.


