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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kuntoarvio Aistinvarainen tutkimus, jossa selvitetään rakennuksen tai 

sen osan kunto. 

LVI-tekniikka Nimitys kokonaisuudelle, johon sisältyy kiinteistön lämmi-

tys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät. 

Takaisinmaksuaika Aika, jossa investointi maksaa itsensä takaisin, eli sillä teh-

dyt säästöt kasvavat suuremmiksi kuin itse investointi. 

COP Coefficient of Performance lämpöpumppujen hyötysuhde-

luku, joka kertoo kuinka paljon lämpötehoa saadaan tuo-

tettua 1kW ottoteholla. COP mitataan aina +7 asteen läm-

pötilassa. 

SCOP Seasonal Coefficient of Performance on vuotuinen lämpö-

kerroin, joka kertoo lämpöpumpun hyötysuhteen lämmitys-

kaudella, kullakin ilmastovyöhykkeellä. 
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1 JOHDANTO 

Kiinteistön ikääntyessä sen talotekniikan huoltotarve kasvaa ja lämmitysjärjestel-

mien hyötysuhde laskee. Samaan aikaan markkinoilla esitellään entistä tehokkaam-

pia ja ekologisempia järjestelmiä, joilla pystytään myös saavuttamaan merkittäviä 

säästöjä vanhaan järjestelmään verrattuna. Jossain vaiheessa kiinteistön omista-

jalla on väistämättä investointi edessään. Vaihtoehtoja lämmitysmuodon suhteen on 

nykyään useita ja valinnan tekeminen niiden välillä voi olla vaikeaa. Pohjatiedon 

hankkiminen rakennuksesta, sen talotekniikasta ja sen jäljellä olevasta teknisestä 

käyttöiästä auttaa valintaa tehtäessä sekä selkiyttää kiinteistön omistajalle inves-

toinnin laajuutta. 

Opinnäytetyön tarkoitus on antaa sen tilaajalle, Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:lle 

käsitys tutkittavan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden kunnosta, huoltotarpeesta, 

sekä jäljellä olevasta elinkaaresta. Mittauslaitteita oli käytössä rajoitetusti, jonka 

vuoksi kuntoarvio perustuu pitkälti aistinvaraisiin tutkimuksiin. Työhön sisältyy läm-

mitysmuotojen vertailu, jossa selvitetään paras mahdollinen lämmitysmuoto kysei-

selle kiinteistölle. Tavoitteena on löytää mahdollisimman ekologinen, mutta myös 

taloudellinen vaihtoehto. Olemassa olevaa järjestelmää pyritään myös hyödyntä-

mään mahdollisimman hyvin. 

Liitteet eivät sisälly julkaistavaan versioon. 
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2 KOHTEEN TIEDOT 

Kohde on vuonna 1997 rakennettu rivitalokiinteistö, joka sijaitsee muutaman kilo-

metrin päässä Isonkyrön keskustasta Kyrönjoen ja valtatie 18 välissä kaavoitusku-

vaan merkityllä paikalla (Kuvio 1). Kohde koostuu kolmesta eri rakennuksesta ja 

kahdeksasta huoneistosta, jotka ovat kooltaan 55–82 m² huoneistoalan ollessa yh-

teensä 527 m².  Asuinrakennukset on perustettu matalaperustuksena maanvaraisen 

reunavahvistetun teräsbetonilaatan varaan ja ovat puurunkoisia. Ulkoseinät on 

pääosin muurattu, mutta paikoin on myös puuverhottua ulkoseinää (Kuva 1). 

Kuva 1. Kalpatie 3. Rakennukset C, B ja A vasemmalta luettuna. 
 

Kuvio 1. Kaavoituskuva, johon ympyröity kohteen sijainti. 
(Voimassa olevat kaavat 2006). 



9  

 

3 NYKYINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistössä on vesikiertoinen keskuslämmitys, jonka lämmönlähteenä toimii laatik-

korakenteinen, ylipaineinen teräslevykattila mallia Arimax Eetta 160LV. Lämmönja-

kohuone sijaitsee C-rakennuksessa. Kattilassa on Oilon KP 26-H, kahdella suutti-

mella varustettu kevytöljypoltin (Kuva 2). Lämpö siirretään kahteen rakennukseen 

Ecoflex Quattro -putkielementeillä (Kuvio 2), josta se jaetaan eteenpäin lämmitys-

pattereille kupariputkilla. Kauimmaisen rakennuksen putkielementti on noin 15 met-

riä pitkä. Lämpöpatterit ovat Rettig Kompakt -mallisia ja varustettu Danfossin ter-

mostaatillisilla patteriventtiileillä. Osa näistä on kiintoantureilla, osa irtoantureilla. 

Järjestelmä on hieman ylimitoitettu ja lämmönjakohuoneeseen onkin varattu putki-

lähdöt mahdollista laajennusta varten. Kiireellistä tarvetta lämmitysmuodon muutok-

selle ei tällä hetkellä ole, sillä öljypolttimen kanssa ei ole ollut toistaiseksi ongelmia 

ja järjestelmää on huollettu asianmukaisesti. Lämmityskattilan tekninen käyttöikä on 

noin 20-30 vuotta (Energiatehokas koti 2014). Tavanomainen syy lämmityskattilan 

uusimiseen on nykyaikaisten järjestelmien huomattavasti parempi hyötysuhde, jopa 

95 prosenttia. Rakennuksiin on asennettu huoneistokohtaiset ilmanvaihtolaitteet 

lämmöntalteenotolla. Kohteessa on viime vuosien aikana havaittu vuotoja lämpimän 

käyttöveden putkissa. Vuotoja on havaittu niin kulmaliitoksissa kuin suorillakin put-

kiosuuksilla. 

. 
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Kuvio 2. Lämmönjakokanaalit Kalpatie 3 
(Isonkyrön Asuntovuokraus 2018).  

Kuva 2. Kiinteistön öljylämmityskattila. 
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4 KATSELMUSVAIHE 

Katselmusvaiheessa tarkistettiin piirustusten paikkansapitävyys. Tehtyjen tarkas-

tusten perusteella piirustukset näyttävät pitävän hyvin paikkansa. Rakennusten si-

säpuoliset putket on kauttaaltaan koteloitu, joten kaikkia kohtia ei ollut mahdollista 

tarkistaa. Putkikanaalielementit on nostettu ylös rakennukseen oikeista kohdista, 

sekä asuntokohtaiset vesimittarit löytyvät sieltä mistä pitääkin. Kanaalielementin 

päistä löytyvät asianmukaiset sulkuventtiilit käyttövedelle ja käytetyt putkikoot ovat 

piirustusten mukaisia. Kaikki liitokset ja putkistovarusteet näyttävät ulkoisesti hyvä-

kuntoisilta. Patteritermostaatit on asennettu useassa kohdassa väärin, kuten alem-

mas liitetystä patteriventtiilien asennusohjeesta ilmenee (Kuvio 3). Syytä korjaami-

seen ei ole, sillä lämmitys toimii, eikä kukaan valittanut siitä asukaskyselyssä (Kuva 

3).  

Putkieristyksiin on käytetty solumuovikouruja, eikä huolta asbestista ole. Näytepa-

lan ottaminen ehjästä putkistosta ei ollut mahdollista. Sen sijaan tutkittiin asunnon 

A3 kuparista 90° kulmapalaa, johon oli ajan mittaan syntynyt pistesyöpymä, joka oli 

alkanut vuotaa ja korvattu ehjällä osalla 28.2.2018. Lämmönjakohuoneessa on lä-

hes samat osat, mitä sinne on alun perin suunniteltukin. Alkuperäisessä LVI-työseli-

tyksessä kiertovesipumpuksi on merkitty Kolmeks AP-20/40, mutta lämmönjako-

huoneeseen asennettuna oli AKP-20/40N. Kyseiset pumput eivät poikkea merkittä-

västi toisistaan. Lämmityskattilaa on dokumenttien mukaan korjattu 2001 hitsaa-

malla vuotanut saumakohta kattilan takaosassa ja öljypoltin on huoltomiehen mu-

kaan vaihdettu uudempaan samanlaiseen. Öljypolttimen suuttimet on uusittu helmi-

kuussa 2018. Suuttimista on mahdollista laskea polttimen maksimiteho 150kw. 

Asukkaille teetettiin asukaskysely, jossa tiedusteltiin asuntojen lämmityksen, ilman-

vaihdon, sekä vesi- ja viemäriverkon ongelmista, kuten haju- ja meluhaitoista, vie-

märeiden ja lämmityksen toimivuudesta, sekä käyttöveden lämpötiloista. Kyselyn 

vastausprosentti oli 50. Asukkaiden mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet putkivuo-

dot tietyissä asunnoissa, liian viileä käyttövesi, käyttövesiputkien kolina, sekä satun-

nainen viemärin haju. Tutkimusvaiheessa kiinnitetään huomiota erityisesti kohtiin, 

joista kyselyssä oli valitettu. Asukaskyselyn osa-alueista ilmanvaihto ja lämmitys ei-

vät saaneet lainkaan negatiivista palautetta. 
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Kuva 3. Väärin asennettu patteritermostaatti, ilman irrallista 
lämpöanturia. 

Kuvio 3. Oraksen patteritermostaattien asennusohje. Samat säännöt pä-
tevät myös Danfossin termostaatteihin. 
(Termostaattiset patteriventtiilit 2018). 
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5 TUTKIMUSVAIHE 

Tutkimusvaihe aloitettiin tarkistamalla viemärit muutamasta kohdasta endoskoo-

pilla. Viemärien yleinen kunto vaikuttaa olevan hyvä. Asunnossa B5 oli asukasky-

selyssä mainittu veden poistuvan hitaasti wc-tilassa. Heti lattiakaivon kannen irrot-

tamisen jälkeen huomattiin saunan kuivakaivon sivuliitännän olevan tukossa. Sauna 

ei ole nykyisellä vuokralaisella käytössä, joten tukoksesta ei ole ollut ongelmaa. Tu-

kos lähti huuhtelemalla putki saunan kuivakaivon kautta. Myös muuta viemäriä tut-

kittiin suihkun lattiakaivon kautta. Ensimmäisen kulman kohdalla oli kerääntynyt run-

saasti epämääräistä roskaa, joka ei lähtenyt huuhtelemalla. Viemärin runko sen si-

jaan oli hyväkuntoinen. Muissa kuvatuissa viemärinosissa ei ollut ongelmia. Lämpi-

män käyttöveden lämpötilat vaihtelevat kiinteistössä 52-60 °C välillä siten, että C- 

rakennuksessa, jossa myös lämmönjakohuone sijaitsee, vesi on lämpimintä. Veden 

lämpötila siis vaihtelee hieman asetusarvosta kumpaankin suuntaan riippuen mit-

tauspisteestä. Määräysten mukaan lämpimän käyttöveden tulisi olla vähintään 55 

°C (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007). Lämmintä 

vettä oli mittaushetkellä saatavilla nopeasti. Ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteet-

tomasti. Se on hiljainen, eikä se tuo mukanaan ylimääräisiä hajuja. Käyttövesiputket 

kolisevat paikoin hieman paineiskusta. Normaalikäytössä niistä ei ole ongelmaa. 

Lämpimän veden kiertoputket eivät kohise, mikä viittaa hyvään veden kiertonopeu-

teen. Lämpimän veden kiertoa on ilmeisesti säädetty vuosien mittaan pienemmälle, 

sillä LVI-työselityksessä on annettu suositusvirtaama 0,28 l/ 0,18 l/s, mutta kierto-

vesipumpun kylkeen on liimattu tarra, missä lukee 0,16 l/s. 
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6 MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

6.1 Käyttövesiputket 

Työssä tutkittiin syitä Kalpatie 3:n kuparisten käyttövesiputkien ennenaikaiseen 

puhkisyöpymiseen. Yleisin kupariputken syöpymismuoto on pistekorroosio. Piste-

korroosio saattaa syövyttää putken seinämään pistemäisen, vaikeasti havaittavan 

reiän verrattain nopeasti. Pistekorroosion syntymiseen vaikuttavat veden ominai-

suudet, kuten korkea lämpötila ja matala virtausnopeus. Vähiten korroosiota ilme-

nee 55 - 65 asteen lämpötiloissa. Myös tiettyjen metallien korkeat pitoisuudet ve-

dessä altistavat putken pistekorroosiolle. Pistekorroosion kuluttamille putkille omi-

naista on niiden sisäpinnalle syntyvä vihreä sakka. Toinen tyypillinen kuparin syö-

pymismuoto on eroosiokorroosio, joka aiheutuu veden liian korkeasta virtausnopeu-

desta, turbulenttisesta virtauksesta ja veden seassa olevasta ilmasta. Eroosiokor-

roosio on yleisintä putken haarautumiskohdissa ja taivutuskohdissa, koska se saat-

taa aiheuttaa putkeen voimakkaan turbulenttisen virtauksen, joka estää suojaavan 

oksidikerroksen syntymisen putken sisäpinnalle (Vesi- ja Viemärilaitteistojen kunto-

tutkimusohje 1998). 

Työssä tutkittiin A3-asunnosta poistettua, vaurioitunutta kulmapalaa (kuva 4). Put-

ken seinämävahvuus mitattiin digitaalisella työntömitalla. Putken suoralla osalla sei-

nämävahvuudeksi mitattiin 0,97mm, eli ei merkittävää kulumaa alkuperäisen seinä-

mävahvuuden ollessa 1 mm. Sen sijaan kulman kohdalla putken seinämävahvuu-

deksi mitattiin noin 0,3 millimetriä puolen senttimetrin matkalla ja yhdestä kohdasta 

putki olikin alkanut vuotaa. Kulmaliitoksessa oli käytetty kapillaariosaa, johon juot-

tamalla liitettyjen putkien päistä ei ollut poistettu katkaisussa aiheutuneita haitallisia 

materiaalimuodostumia eli jäysteitä. Ne haittaavat virtausta putkessa ja saattavat 

aiheuttaa paikallisesti turbulenttisen virtauksen, joka kuluttaa putkea nopeammin 

(Kuvio 4). On otettava myös huomioon, että halkaistu kuparikulma on ollut käytössä 

jo 20 vuotta ja alun perin putkeen muodostuneista jäysteistä saattaa olla enää pieni 

osa havaittavissa. Koepalasta tehdyt havainnot viittaavat hieman molempiin yllä-

mainittuihin korroosion muotoihin. Putken sisäpinnassa havaittavissa oleva vihreä 
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sakka viittaa pistekorroosioon ja katkaisukohtaan jätetyt jäysteet ovat saattaneet ai-

heuttaa putkeen eroosiokorroosiota. Isonkyrön talousvesi täyttää nykyään Valviran 

tutkimuksen mikrobiologiset sekä kemialliset vaatimukset (Talousvesi 2015). Veden 

laadussa on tosin voinut olla suuriakin eroja aikoina, joilta ei löytynyt vedenlaatutut-

kimuksia. Veden virtausnopeus vaikuttaa oleellisesti putkien syöpymiseen. Lämpi-

män kiertoveden nopeudeksi suositellaan 0,5 - 0,8 m/s, suurimman hyväksytyn jat-

kuvan virtausnopeuden ollessa 1 m/s. Kiinteistön kiertovesipumppu on säädetty 

0,16 l/s mikä vastaa noin 0,5 m/s putken sisähalkaisijan ollessa 20 mm. 

Käyttövesiputkien kolinasta oli valitettu asukaskyselyssä, joten asia testattiin pääs-

tämällä vettä hanoista ja sulkemalla ne nopeasti. Asunnossa B6 oli huomattavissa 

pientä kolinaa, jota ei kuitenkaan pitäisi syntyä, kun hanasta päästetään vettä nor-

maalisti, joskin pesukoneet saattavat aiheuttaa paineiskuja käyttövesiputkistoon. 

Kolina voi johtua esimerkiksi siitä, että putket on kannakoitu huonosti tai ne ovat 

irronneet kannakkeiltaan. Näkyvissä olevat putket voidaan painaa takaisin kiinni 

kannakkeilleen tai mahdolliset rikkinäiset kannakkeet korvata ehjillä. Näkyville pai-

koille kannakkeita voidaan myös lisätä, mutta seinän sisällä kulkeville ja koteloiduille 

putkille se on hankalampaa. 
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Kuvio 4. Jäysteet kupariputkessa 
(Kupariputkistojen asennustekniikka 2010). 

 

Kuva 4. A3 asunnon vuotanut kulmaliitos halkaistuna 
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6.2 Viemäriputket 

Kiinteistön viemärit ovat yleisesti hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta yksittäisiä 

pieniä likakertymiä. Viemäreiden vedenkuljetuskyky on hyvä, eikä viemärikuvauk-

sessa ilmennyt veden seisomista missään kohdassa kuvattua putkistoa. Tutkimus-

ten merkittävin tukos löytyi asunnosta B5, suihkun lattiakaivolta kuvattuna ensim-

mäisestä kulmaliitoksesta (Kuva 5) (Kuvio 5). Viemärin runko tukoskohdan jälkeen 

oli kuitenkin puhdas (Kuva 6). Viemärin likakertymät saattavat johtua tietyn kohdan 

liian pienestä kaadosta tai asennusvirheestä. Putkea katkaistaessa on esimerkiksi 

voinut jäädä jäysteitä, joita ei ole poistettu ennen asennusta ja jotka vuosien saa-

tossa ovat alkaneet kerätä liitoskohtaan viemäriin kulkeutuneita hiuksia ja muuta 

likaa. Jos näistä tukoksen aluista tulee ongelma, pystyy huoltomies tai putkimies 

varmasti poistamaan tukokset viemärinavaajalla eli niin sanotulla rassilla tai viemä-

rinavausaineella. Isommat viemärin huoltotoimenpiteet eivät ole tässä kiinteistössä 

vielä ajankohtaisia. Nykyaikaisten muoviviemärien tekninen käyttöikä on noin 50 

vuotta (KH 90-00403 2008). Viemärihuolto suositellaan tehtäväksi 15 - 20 vuoden 

välein, mutta alan ammattilaisen mukaan modernien muoviemäreiden huoltoon on 

syytä usein vasta yli 30 käyttövuoden jälkeen (Helin 2018). Viemärilaitteiden hajulu-

kot olisi hyvä puhdistaa vuoden välein asukkaan toimesta ongelmien ennaltaehkäi-

semiseksi. 
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Kuvio 5. Tukoskohta B5 asunnossa. 
(Isonkyrön Asuntovuokraus 2018). 

Kuva 5. Viemärikamerakuva B5 asunnon tukoskohdasta 
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Kuva 6. Kuva viemärin suoralta osuudelta 
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6.3 Saneeraustarve 

Kiinteistön käyttövesiputkiston kupariosuudet olisi hyvä uusia lähivuosina, etenkin 

jos vuotoja ilmenee lisää. Monet asuntojen kupariputkista kulkevat piilossa ja on 

koteloitu. Tämä mahdollistaa huomaamattoman vuodon, joka saattaa pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa kalliin vesivahingon. Muilta osin kiinteistön LVI-tekniikka vai-

kuttaa olevan hyvässä kunnossa. Teetetyn asukaskyselyn tulokset tukevat tätä to-

teamusta (Liite 1). Lämmitysputket ovat toistaiseksi hyväkuntoiset, eikä lämmönja-

ossa ole ilmennyt ongelmia asukkaiden mukaan. Lämmityskattila toimii toistaiseksi, 

mutta on teknisen käyttöikänsä puolesta loppusuoralla. Lämmitysmuotoa vaihta-

malla olisi mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa. 

Lämpö-ässän ohjelmalla mitoitettuna, neliömäärän perusteella laskettu energia-

tarve osoittautui huomattavasti pienemmäksi kuin tämän hetkisen öljynkulutuksen 

perusteella laskettu tulos (Liite 6). Tämä voi viitata joko nykyisen öljylämmityskatti-

lan ja polttimen huonoon hyötysuhteeseen tai rakennusten heikkoon eristykseen. 

Rakennusten läpikäyminen lämpökameralla olisi suositeltavaa. 
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7 LÄMMITYSMUOTOJEN VERTAILU 

7.1 Öljylämmitys 

Öljylämmityksessä polttoöljy pumpataan säiliöstä polttimelle, joka ruiskuttaa sen su-

muna kattilan tulipesään. Öljysumu sekoittuu ilman kanssa ja korkeajännitteinen 

sähkövirta sytyttää sen. Kattilan vesitila lämpenee ja palokaasut poistuvat hormin 

kautta (Kuvio 6). Öljylämmitys on Suomessa yleinen lämmitysmuoto. Suositun siitä 

tekee muun muassa hyvä energian varastointikyky ja polttoaineen helppo kuljetet-

tavuus. Öljylämmitysjärjestelmä on huollettuna varmatoiminen. Litra polttoöljyä va-

rastoi noin 10 kWh lämpöenergiaa (Energia-arvot ja muuntokertoimet 2018). Tutki-

tun kiinteistön vuotuinen öljynkulutus on noin 9000 l. Sama määrä lämpöenergiaa 

saataisiin esimerkiksi noin 17000 kilogrammalla puupellettejä. Öljylämmitys on te-

hokas lämmitystapa, etenkin nykyaikaisilla polttimilla, joiden hyötysuhde voi olla 

jopa 95 %. Tämä tarkoittaa, että 95% öljyyn varastoituneesta energiasta saadaan 

siirrettyä lämmöksi kiinteistön tarpeisiin. Kondenssikattiloiden laskennallinen hyöty-

suhde ylittää 100 %, koska kondenssikattilat ottavat talteen öljyn palamisessa ja 

palamisilman kosteudesta syntyvän vesihöyryn ja käyttävät sen hyödyksi osana 

lämmitystä (Lämmitysjärjestelmän kunnossapito 2016). Öljylämmityksen suosio on 

laskenut merkittävästi viime vuosien aikana, eikä sitä juurikaan enää valita uusien 

rakennusten lämmitysmuodoksi. Suosion laskuun on vaikuttanut kevyen polttoöljyn 

hinnan nousu, sekä vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen yleistyminen (Taulukko 1). 

Kevyen polttoöljyn kuluttajahinta onkin lähes kolminkertaistunut kahdeksassatoista 

vuodessa ja hinnan kehitys on vaikea ennustaa (Öljytuotteiden kuluttajahintaseu-

ranta 2018).  

Investointi uuteen lämmityskattilaan on suhteellisen edullinen verrattuna muihin 

lämmitysratkaisuihin, etenkin jos lämmönjakohuoneessa on hormi jo ennestään.  

Nykyaikaisella lämmityskattilalla on mahdollista saavuttaa arviolta 10% parempi 

hyötysuhde. Uuden lämmityskattilan asennus maksaa noin 5000€ ja hyötysuhteen 

paranemisesta saadut säästöt olisivat noin 900€ vuodessa. Laskelmissa käytetyt 

hyötysuhteet perustuvat pelkkiin arvioihin, jotka on tehty kattilan iän perusteella. 

Lasketut säästöt ovat näin ollen suuntaa-antavia. 
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Kuvio 6. Öljylämmitys toimintakaavio 
(Kuluttajien energianeuvonta 2018). 
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Taulukko 1. Kevyen polttoöljyn kuluttajahinnan kehitys 



23  

 

7.2 Kaukolämpö 

Kaukolämmöllä tarkoitetaan keskitettyä lämmitystapaa, jossa useita rakennuksia 

lämmitetään yhdestä isommalla lämmityskeskuksella (Kuvio 7). Se on yleisin läm-

mitysmuoto Suomessa, sillä noin puolet rakennuskannastamme on liitetty kauko-

lämpöverkkoon. Yleisintä kaukolämmön käyttö lämmitykseen on julkisissa raken-

nuksissa, liikerakennuksissa ja kerrostaloissa. Kaukolämmöllä pystytään myös läm-

mittämään rakennuksen käyttövesi. Vesi lämmitetään tuotantolaitoksessa, josta se 

pumpataan asiakkaan alajakokeskukselle. Lämpö siirtyy asiakkaalle lämmönsiirti-

mien kautta ja jäähtynyt vesi palaa takaisin tuotantolaitokselle paluuputkia pitkin uu-

delleen lämmitettäväksi. Asiakas ja lämmönmyyjä tekevät sopimuksen lämmönkäyt-

töpaikan liittämisestä lämmönjakoverkostoon. Kirjallisessa sopimuksessa sovitaan 

perus-, palvelu- ja energiahinnoista (Pietikäinen & Rekonen 2007). Hyvä toimitus-

varmuus, energiatehokkuus ja suhteellisen pienet perustamiskustannukset ovat 

kaukolämmön etuja Suomessa. Kohdetta lähimpänä toimiva Isonkyrön Lämpö Oy 

tuottaa kaukolämpöä kotimaisilla polttoaineilla. Kiinteistö tosin sijaitsee Isonkyrön 

Lämmön kaukolämpöverkoston ulkopuolella, joten liittyminen verkostoon ei ole 

tässä tapauksessa mahdollista (Isonkyrön Lämpö Oy 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Kaukolämpö toimintakaavio 
(Kaukolämpö 2018). 



24  

 

7.3 Maalämpö 

Maalämmön idea on ottaa talteen luontoon varastoitunutta lämpöenergiaa, usein 

maaperästä, vesistöistä tai kalliosta. Kallioperään porattu lämpökaivo on yleisin 

näistä vaihtoehdoista, ja sen etuna on vaakatasoon maaperään asennettuun keruu-

piiriin verrattuna vähäisemmät, maan routimisesta johtuvat ongelmat ja energian-

saanti putkimetriä kohden on lähes kaksinkertainen (Maalämpö hinta 2018). Läm-

pökaivollinen järjestelmä on myös helpompi ilmata, eikä se vie tilaa yhtä paljon kuin 

vaakamallin keruupiiri. Maalämpö on myös ekologinen lämmitysvaihtoehto, sillä sen 

hyödyntää maapallon ytimestä kallioon johtuvaa fissioenergiaa, sekä lämpimiä poh-

javesivirtauksia. Lämmönkeruuneste, joka kiertää porakaivoon asennetussa muovi-

putkessa varastoi geotermistä energiaa, joka siirretään pumpun avulla höyrysti-

meen. Höyrystimessä kylmäaine alkaa kiehua kohdatessaan noin 0 - asteisen läm-

mönkeruunesteen, joka aiheuttaa höyrystymisen ja höyry siirretään kompressorille. 

Höyrystyessään paine kasvaa kompressorissa ja höyryn lämpötila nousee 100 as-

teeseen, josta kuuma höyry siirtyy lauhduttimeen. Lauhduttimen kautta lämpö siirtyy 

talon lämmitysjärjestelmään ja kylmäaine tiivistyy taas nestemäiseksi. Tässä koh-

teessa talteen saatu lämpö jaettaisiin kiinteistön käyttöön pattereille olemassa ole-

vien lämmönjakoputkien avulla (Kuvio 8). Tarpeeksi suureksi mitoitettu maalämmi-

tysjärjestelmä pystyy kattamaan koko vuoden lämmitystarpeen, mutta taloudelli-

sinta on mitoittaa järjestelmä osatehoiseksi. Osatehoisena järjestelmä kannattaa 

mitoittaa vastaamaan noin 60 - 80 prosenttia laskennallisesta huipputehon tar-

peesta. Vuoden kylmimpien kelien aiheuttama energiatarve saadaan katettua esi-

merkiksi sähkövastuksilla tai öljypolttimella. Investointikustannukset maalämpöön 

ovat vaihtoehdoista suurimmat, mutta se tuottaa myös eniten ilmaisenergiaa vuosi-

tasolla. Tutkittuun kohteeseen asennetun maalämpöjärjestelmän takaisinmaksu-

aika olisi noin 9 vuotta, jonka jälkeen kustannuksia ei teoriassa synny muusta kuin 

pumpun sähkönkulutuksesta ja mahdollisista huoltotoimenpiteistä. Maalämpöpum-

pun tekninen käyttöikä on noin 15 - 30 vuotta ja kompressorin 10 - 15 vuotta. (Pe-

rustietoa 2018). Kompressorin saattaa siis joutua uusimaan, ennen kuin järjestelmä 

on maksanut itsensä kokonaan takaisin. Kompressorin vaihto maksaa muutamia 

tuhansia euroja. 
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Kiinteistön lämmitystarpeisiin mitoitettu Lämpö-ässä Emi43 kattaa koko vuoden 

lämmitystarpeen. Sen COP-kertoimeksi on ilmoitettu 4,50 (35°C) / 3,22 (55 °C) ja 

SCOP 5,06 / 3,88 (Auringon lämpöä maasta ja ilmasta 2018). Lämpö-ässä tarjoaa 

järjestelmän asennettuna käyttövalmiina pakettina 46000€ (Liite 2). Porakaivo muo-

dostaa merkittävän osan järjestelmän kokonaishinnasta. Tässä tapauksessa 

17500€ eli lähes 40%. 

 

 

  

Kuvio 8. Maalämpöpumpun toimintaperiaate 
(Kuluttajien energianeuvonta 2018). 
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7.4 Biokaasu 

Biokaasu on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, jonka vahvuuksia ovat muun 

muassa hyvä toimitusvarmuus (Biokaasu osana kiertotaloutta 2018). Biokaasukäyt-

töisen lämmitysjärjestelmän lämmönjakokeskus ei poikkea merkittävästi öljykäyttöi-

sestä. Öljysäiliön tilalla on kaasuputkisto toimituspisteestä.  Lämmitysmuodon käyt-

töönottamiseen vaaditaan kuitenkin siihen tarkoitettu poltin sekä kaasuputkisto toi-

mituspisteestä. Kiinteistö sijaitsee Kyrö Distilleryn toimitilojen vieressä, jonne on 

suunnitteilla kaasukonttien toimituspaikka ja paineenalennuspiste. Kaasun toimitta-

minen sieltä on mahdollista, mutta vaatii, että kaasuputkille kaivettaisiin kanaali 

maahan noin metrin syvyyteen paineenalennuspisteeltä Kalpatie 3:n lämmönjako-

huoneelle. Etäisyys on noin 300 metriä ja kohteiden välissä kulkee asfaltoitu tie. 

Näin ollen investointikustannukset nousevat huomattavasti. Jepuan Biokaasun kus-

tannusarvion mukaan kaasuputken tuominen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen, 

kaivuutyöt, tienalitus ja kaivuualueen jälkihoito maksaisivat noin 7300€ (Liite 4). Itse 

kaasupoltin ja liittymä kaasuasemalla energiamittareineen maksaisi noin 12000€. 

Polttimen tekninen käyttöikä on 10-15 vuotta. 
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7.5 Aurinkolämmitys 

Aurinkolämmitys on ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu. Auringon säteily muu-

tetaan lämmöksi aurinkokeräimissä, joissa kierrätetään jäätymätöntä nestettä, jolla 

lämpö siirretään lämmönsiirtimen avulla varaajaan (Kuvio 9). Aurinkolämmitysjär-

jestelmässä voidaan hyödyntää rakennuksen olemassa olevia lämmönjakoputkia. 

Suomessa aurinkolämmitys ei pysty kattamaan koko vuoden lämmitystarvetta, sillä 

talvisin sillä ei saada varastoitua kovinkaan paljon energiaa. Parhaimmillaan aurin-

kolämmitysjärjestelmällä pystyttäisiin kattamaan 5 - 15% vuoden peruslämmitystar-

peesta (Aurinkolämpöjärjestelmien perusteet, mitoitus ja käyttö 2006). Usein aurin-

kokeräimiä käytetäänkin käyttöveden lämmitykseen. Aurinkokeräimet tavataan mi-

toittaa vastaamaan 100 prosenttia kesän käyttöveden lämmitystarpeesta, jotta niistä 

saadaan suurin hyöty ajatellen järjestelmän energiantuottokykyä ja investointikus-

tannuksia. Näin mitoitettu järjestelmä kattaa parhaillaan 50 prosenttia koko vuoden 

käyttöveden lämmitystarpeesta. Aurinkolämmityksen rinnalla voidaan käyttämään 

toista lämmitysmuotoa, esimerkiksi öljyä. 

  

Kuvio 9. Aurinkokeräimen toimintakaavio 
(Aurinkolämpö 2018). 



28  

 

7.6 Ilma-vesilämpöpumppu 

Ilma-vesilämpöpumppu toimii maalämpöpumpun tavoin, mutta porakaivon sijaan se 

varastoi lämpöenergiaa talteen ilmasta (Kuvio 10). Tästä syystä investointi ilma-

maalämpöpumppuun tulee halvemmaksi ja järjestelmää pystytään hyödyntämään 

myös sellaisissa paikoissa, missä maaperä ei ole otollinen maalämmitysjärjestel-

män porakaivolle. Uusimpien laitteiden COP-kerroin voi olla jopa 5, mikä tarkoittaa, 

että 1kW:n ottoteholla pystytään tuottamaan 5kW lämmitystehoa +7 asteen lämpö-

tilassa. Ilma-vesilämpöpumpun suurin ongelma on se, että rakennus tarvitsee eni-

ten lämpöenergiaa talvisin, jolloin järjestelmä on tehottomimmillaan, ulkoilman ol-

lessa viileää. Joidenkin ilma-vesilämpöpumppujen lämpökerroin voi tippua kovim-

milla pakkasilla jopa sähkölämmitystä vastaavalle tasolle (Perustietoa 2018). Siksi 

pumpun rinnalla täytyy Suomessa käyttää toista lämmitysmuotoa, jotta järjestelmä 

kattaisi koko vuoden lämmitystarpeen. Vuoden kylmimmillä keleillä voidaan käyttää 

esimerkiksi sähkövastuksia lämpötarpeen kattamiseen. Ilma-vesilämpöpumpun rin-

nalla voidaan käyttää myös muita lämmitysmuotoja, kuten öljylämmitystä (Ilma-ve-

silämpöpumput (VILP) 2018). Investointi ilma-vesilämpöpumppuun tulee halvem-

maksi kuin maalämpö, mutta tarjoaa usein vuositasolla vähemmän ilmaisenergiaa. 

Tehokkaimmillaan Ilma-vesilämpöpumppu on leudoilla alueilla, missä ulkolämpötila 

pysyy vuoden aikana mahdollisimman vähän pakkasen puolella. Ilma-vesilämpö-

pumpun tekninen käyttöikä on noin 10 - 20 vuotta. Lämpöykkönen tarjoaa kohtee-

seen mitoitettua hybridiversiota järjestelmästä, jossa nykyisen öljylämmityksen rin-

nalle asennettaisiin ilma-vesilämpöpumppu. Lämpöpumppujen lisääminen öljyläm-

mityksen rinnalle tulisi maksamaan 18288€ (Liite 3). 

 

 

 

 

  

Kuvio 10. Ilma-vesilämpöpumpun toimintakaavio 
(Ilma-vesilämpöpumppu 2018). 
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7.7 Tapauskohtaiset vahvuudet ja heikkoudet 

Rakennuksen aikaisten maaperämittausten perusteella kallio on melko lähellä 

maanpintaa, mikä vaikuttaa laskevasti lämpökaivon porauksen hintaan. Maalämpö-

laitteistolle on tilaa lämmönjakohuoneen vieressä olevassa varastotilassa, mikä 

mahdollistaa hybridiratkaisun. Jos öljylämmitys jätettäisiin maalämmön tai ilma-ve-

silämpöpumpun rinnalle, pystyisi öljykattila hoitamaan vuoden suurimmat lämmitys-

tarpeet. Tässä tapauksessa voitaisiin valita asteen pienempitehoinen lämpö-

pumppu, eikä sähkövastusta välttämättä tarvittaisi lainkaan. Biokaasujärjestelmän 

sekä maalämpöjärjestelmän etuna on se, että rinnalle ei tarvita toista järjestelmää. 

Kaksi käytössä olevaa lämmitysjärjestelmää voi nostaa huoltokustannuksia.  
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7.8 Kustannukset ja takaisinmaksuaika 

Kun mietitään kunkin lämmitysmuodon kannattavuutta taloudellisessa mielessä, tu-

lee ottaa huomioon monta eri asiaa. Investointi on kustannuksista suurin ja varmasti 

merkittävin tekijä valintaa tehtäessä. Mikään lämmitysjärjestelmä ei kuitenkaan ole 

ikuinen ja täysin omavarainen, vaan useat lämmitystavat tarvitsevat esimerkiksi 

sähköä toimiakseen. Lämmityspumppujen sähkönkulutus tulee ottaa huomioon ver-

tailussa, kuten myöskin eri järjestelmien tekninen käyttöikä, huoltokustannukset, 

mahdollisen polttoaineen kulutus ja hintakehitys.  

Maalämmön investointikustannukset ovat lämmitysmuotovertailun korkeimmat, 

mutta toisaalta niin ovat myös vuosittaiset säästötkin. Pitkällä aikavälillä maalämpö 

on taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Vertailun lyhyin takaisinmaksuaika on ilma-

vesilämpöpumpulla ja pisin biokaasulla (Taulukko 2). Öljylämmitystä kuvaava käyrä 

osoittaa vuosittaisten lämmityskustannusten kasvavan hieman, kun muut lämmitys-

muodot tuottavat eri määrän säästöä vuosittain. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu 

on maksaa itsensä takaisin noin kuuden vuoden päästä, kun maalämpöpumpun ta-

kaisinmaksuaika on noin 9 vuotta ja biokaasun yli 12 vuotta. Takaisinmaksuajan 

jälkeen maalämpöjärjestelmä tuottaa vuosittain noin 2000€ enemmän ”ilmaisener-

giaa” ilma-vesilämpöpumppuun verrattuna. Yllä mainittu 2000€ saadaan laskettua 

Lämpöässän ja Lämpöykkösen säästölaskelmien erotuksesta. Tuotto syntyy pa-

remmasta hyötysuhteesta ja siitä, että se ei tarvitse sähkövastusta tai öljylämmitystä 

avuksi riittävän lämpöenergianmäärän tuottamiseen talven pakkasilla.  
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7.9 Yhteenveto 

Kiinteistö on iässä, jossa sen teknisten osien saneeraustarve kasvaa vuosi vuo-

delta. Etenkin käyttövesiputkisto alkaa olla käyttöikänsä päässä ja öljylämmityskat-

tilan korvaamista jollain vaihtoehtoisella lämmitystavalla on syytä miettiä kalliiden 

käyttökustannusten vuoksi. Tutkimuksesta selviää eri lämmitysmuotoihin tehtävän 

investoinnin suuruus sekä takaisinmaksuaika ja siinä tuodaan esille kunkin lämmi-

tysmuodon vahvuuksia, heikkouksia, uhkia sekä mahdollisuuksia. Osa niistä on ta-

loudellisesti tehokkaampia kuin toiset ja osalla niistä on vahvuutenaan ympäristöys-

tävällisyys. Yksi lämmitysmuoto voi olla parempi vaihtoehto hintansa puolesta, 

vaikka vuosittainen säästö on pienempi. Toimeksiantaja tekee lopulta valinnan ver-

tailtujen lämmitysmuotojen välillä omilla perusteillaan käyttäen hyödykseen tätä tut-

kimusta.  

On syytä huomata, että lämmitystapa ei ole ainoa seikka, jolla kiinteistön lämmitys-

kuluihin voidaan vaikuttaa. Laajemmassa tutkimuksessa voitaisiin selvittää, kuinka 

paljon esimerkiksi rakennusten eristyksiä parantamalla ja ikkunoiden uusimisella 

voidaan saada lisää säästöä lämmityskuluissa. Kaikkien vertailtujen järjestelmien 

vuosittainen huolto on suositeltavaa ja sillä voidaan pitkittää niiden elinkaarta ja pi-

tää laitteiston hyötysuhde mahdollisimman hyvänä. 
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