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1 Johdanto  

Insinöörityön tarkoitus on tutkia, miten maalämpöpumppujärjestelmän investointi vaikut-

taa taloyhtiön sähköliittymään ja millainen kustannusvaikutus sillä on. Lisäksi käydään 

läpi, mistä sähkönsiirtohinta koostuu ja millaisia mahdollisia muutoksia maalämpöjärjes-

telmän asentamisella taloyhtiöön saattaa olla sähkönsiirtomaksuihin. 

Työ on toteutettu yhteistyössä insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n kanssa. Insinööritoi-

misto TeknoPlan Oy:n toimialaan kuuluu talotekniikan hanke- ja toteutussuunnittelu, pro-

jektinjohto, rakennuttaminen ja valvontapalvelut. Päätoimialana on taloyhtiöiden linjasa-

neeraushankkeet. (1.) 

Työssä käydään aluksi maalämpöpumpun perusperiaate ja se, miten järjestelmällä siir-

retään lämpöä taloyhtiön lämpöverkkoon. 

Taloyhtiön siirtyessä maalämpöön investointilaskelmassa on useasti vertailtu maaläm-

pöjärjestelmän kokonaiskustannuksia kaukolämmön kustannuksiin. Tämän vuoksi 

työssä käydään läpi mistä Helen Oy:n kaukolämmönhinta koostuu. (2.)  

Ennen kuin maalämpöjärjestelmän fyysinen asentaminen taloyhtiöön alkaa, kannattaa 

sitä ennen olla tehty kattava hankesuunnittelu. Työssä kerrotaan yleisesti, mitä hanke-

suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon ja minkälaista avustusta asumisen rahoitus- 

ja kehittämiskeskus myöntää hankkeille ja miten avustusta haetaan. 

Vaikutuksesta taloyhtiön sähköliittymään työssä on kaksi kappaletta esimerkkejä. Esi-

merkkikohteet sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä. Yleisesti työssä käsitellään Helsin-

gissä toimivan Helen sähköverkko Oy:n alueella saatavien sähköliittymien tyyppejä, 

niissä käytettäviä liittymiskaapeleita ja mistä sähkönsiirtomaksu koostuu ja miten maa-

lämpöjärjestelmä vaikuttaa niihin. Eri jakeluverkkoyhtiöillä on erilaisia liittymätyyppejä ja 

hinnoissa on myös eroja. Työssä olevien tietojen avulla on mahdollisuus löytää sähkö-

liittymän kustannuksiin vaikuttavat tiedot eri jakeluverkkoyhtiöiden kotisivuilta tai niitä voi 

pyytää asiakaspalvelusta. 
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2 Maalämpöpumpun perusperiaate 

Maalämpöpumppujärjestelmässä maaperään tai vesistöön varautunutta lämpöenergiaa 

siirretään matalammasta lämpötilasta korkeampaan lämpötilaan. Lämpöpumpussa tämä 

tapahtuu kompressorin avulla. Lämpöä siirretään talon lämmitysjärjestelmään ja lämpi-

mään käyttöveteen. Kuvassa 1 on esitetty maalämpöpumpun perusperiaate. Siinä nu-

merolla 2 esitetyn kompressorin ohella maalämpöpumpun keskeisiä osia ovat numerolla 

4 esitetty paisuntaventtiili ja kaksi kappaletta lämmönvaihtimia, jotka ovat numerolla yksi 

esitetty höyrystin ja numerolla 3 esitetty lauhdutin. Höyrystin siirtää lämpöä lämmönke-

ruupiiristä lämpöpumpun kylmäaineeseen. Lauhdutin siirtää lämpöä edelleen lämmönja-

kojärjestelmään. Lämpöpumppujen avulla voidaan pienentää merkittävästi rakennuksen 

ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavaa ostoenergian määrää. Lämpöpumppuja voi-

daan käyttää myös rakennuksen jäähdyttämiseen. Viileyttä voidaan jakaa erillisten pu-

hallinkonvektorien, lattiaputkiston, kattoradiaattoreiden, jäähdytyspalkkien tai koneelli-

sen ilmanvaihdon kanavien kautta. (3, s. 2; 4; 5, s.14; 5, s. 23.)  

  

Kuva 1. Maalämpöpumpun perusperiaate (3, s. 3). 

Lämmönkeruunesteenä yleisimmin käytetään vesi- etanoliliuoksia, joiden sekoitussuhde 

vaihtelee 28–30 %:n välillä. Tällöin liuoksen alin käyttölämpötila on noin -17 ºC. Etanoli 

toimii liuoksessa jäänestoaineena. Eri valmistajien lämmönkeruunesteitä ei suositella se-

koittamaan keskenään, koska niissä voi olla myös erilaisia lisäaineita, esimerkiksi kor-

roosioinhibiittejä. Näin varmistetaan, että käyttöturvallisuustiedote pitää paikkaansa 

mahdollisen vuodon tapahtuessa ja voidaan arvioida, miten liuos käyttäytyy ympäris-

tössä. (3, s.6.) 
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Lämmönlähteinä voivat toimia energiakaivot, pintamaa tai vesistöt. Useimmiten lämmön-

keruu toteutetaan kallioon poratulla energiakaivolla. Energiakaivo on porakaivo, josta 

siirretään kallioon ja pohjaveteen varastoitunutta lämpöä lämpöpumpun keruuputkistolla 

rakennukseen. Liian lähekkäin olevat porakaivot voivat heikentää kaivosta saa-tavan 

energian määrää vuosien kuluessa. Kiinteistökohteissa tontille porataan yleensä useam-

pia 150–400 metriä syviä porakaivoja. (3, s. 6–7; 5, s. 23.) 

Pintamaahan maaperään routarajan alapuolelle vaakasuoraan asennettavaa lämmön-

keruuputkistoa voidaan käyttää, kun rakennuksen lähellä on runsaasti vapaata tonttia. 

Lämmönkeruuputkiston merkittävimmät mitoitustekijät ovat maaperän lämmönjohtavuus 

ja kosteuspitoisuus. Ne voivat vaihdella suuresti pienelläkin alueella. Kuiva maaperä ei 

sovellu pintamaahan asennettaville järjestelmille. (3, s. 7.) 

Käytettäessä vesistöä lämmönlähteenä lämmönkeruuputkisto viedään rantaan routara-

jan alapuolella. Rakennustieto Oy:n kesäkuussa 2018 julkaisemassa LVI-ohjekortissa 

LVI 11-10623 rannan minimisyvyydeksi määritetään vähintään kaksi metriä. Motiva Oy:n 

2018 julkaisemassa lämpöpumppujen hankintaoppaassa kunnille ja taloyhtiöille, rannan 

minimisyvyydeksi määritetään vähintään kolme metriä. Lämmönlähteiksi soveltuvat lam-

met, järvet ja merenrannat. Virtaavassa vedessä, veden virtaus ja jäiden mahdollinen 

paakkuuntuminen voivat aiheuttaa putkistolle merkittävän vaurioriskin. Putkiston sijain-

nista tulee piirtää kartta ja rannalle pitää asentaa ankkuroinnin kieltävät kyltit. Keruuput-

kisto ankkuroidaan pohjaan luotettavasti betonipainoilla. (3, s. 7; 5, s. 28.) 

3 Kaukolämpö taloyhtiöön 

Pääsääntöisesti suurin osa rakennuksessa käytetystä energiasta kuluu lämmitykseen. 

Rivitalojen ja varsinkin asuinkerrostalojen lämmitysenergiaan käytetty energiamuoto on 

useimmiten kaukolämpö ja kiinteistössä on vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä. Yli 

90 % Helsingin kiinteistöistä on liittynyt kaukolämpöön. Helsingissä kaukolämpö on yli-

voimaisesti suosituin lämmitysmuoto. Kaukolämpö on myös yleisin lämmitysmuoto koko 

Suomessa. (5, s. 4; 6.) 
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3.1 Kaukolämpöliittymän hinta Helen Oy:n alueella 

Helen Oy:n kaukolämmön liittymishinnasto 1.5.2020 alkaen on esitetty taulukossa 1. Ta-

loyhtiön kaukolämpöliittymän tyypin määrittää sopimusvesivirran arvo. Helen Oy määrit-

tää sopimusvesivirran arvon taloyhtiöön lämpöenergian kulutuslaskelmien ja LVI-suun-

nitelmien mukaan. Sopimusvesivirran määritetty arvo vaikuttaa kertoimena kaukolämpö-

liittymän liittymismaksuun ja energialaskuun. (2; 7.) 

Kaukolämpöliittymän liittymismaksu lasketaan kaavalla: perusmaksu (€) + sopimusvesi-

virta (m3 / h) x vesivirtamaksu (€ / (m3 / h) + liittymisjohdon pituus (m) x johtomaksu (€ / 

m). (7.) 

Taulukko 1. Helen Oy:n kaukolämpöliittymien tyypit (7). 

 

Saneerattavissa taloyhtiöissä, joissa on jo olemassa oleva kaukolämpöliittymä, ei uutta 

liittymismaksua joudu maksamaan.  

Taloyhtiön vaihtaessa lämmitysenergiajärjestelmää kaukolämmöstä muuhun järjestel-

mään voi kaukolämpöliittymän purusta aiheutua lisäkustannuksia. Mikäli kaukolämpöliit-

tymän liittymismaksu on palauttamaton, on Helen Oy:llä oikeus periä asiakkaalta liitty-

män irtisanomisesta aiheutuvat kustannukset.  Kustannukset muodostuvat liittymisjoh-

don ja muiden lämmöntoimitukselle tarpeellisten laitteistojen ja laitteiden mahdollisesta 
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purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta. Kustannuksia voi aiheutua esimer-

kiksi suunnittelu- ja valvontatöistä, kadunavausmaksusta, verkon käyttökeskeytyksestä, 

maanrakennustöistä, putkitöistä ja asfaltoinnista yms. tarvittavista toimenpiteistä. Irtisa-

nomisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 3600,00 €, alv. 0 %, eli 

4464,00 €, alv. 24 %. (7.) 

3.2 Kaukolämmön energian hinta Helen Oy:n alueella 

Taloyhtiön kaukolämmöstä maksama lasku koostuu kiinteistön sopimusvesivirta-arvon 

määrittämästä vesivirtamaksun kiinteästä hinnasta ja käytetyn energian määrästä. Liit-

teessä 1 on esitetty sopimusvesivirtojen arvot ja niiden hinnat.  Energian hinnan kausi-

maksu muuttuu neljä kertaa vuodessa vuodenajan mukaan. Kuvasta 2 on esitetty ener-

gian hinnanvaihtelu kausittain alkaen kevätkaudesta 2018. (2; 8.) 

Taulukko 2. Helen Oy:n energian kausihinnat (8). 

 

4 Maalämpöjärjestelmä taloyhtiöön 

Taloyhtiöön lämpöpumppujärjestelmän hankinta voidaan useimmiten toteuttaa täysin 

omana hankkeena. Mikäli lämpöpumppujärjestelmän hankinta kuitenkin pystytään yh-

distämään johonkin kiinteistöön tehtävään perusparannukseen, voi siitä olla taloudellista 

hyötyä. Lisäksi kiinteistön eri järjestelmät pystytään tällöin suunnittelemaan mahdollisim-

man hyvin yhdessä toimiviksi. Esimerkiksi linjasaneerauksen suunnittelun yhteydessä 

voidaan huomioida lämpöpumppujärjestelmän mahdollisesti kiinteistöön vaatimat tila-

muutokset, maanrakennustyöt, kiinteistön sähköliittymän tehon ja sähkökeskusten 
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virrankeston riittävyys, sekä lämpöpumppu- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän yhteen-

sopivuus. (5, s.5; 9.) 

4.1 Suunnitteluvaiheessa huomioon otettavat asiat 

Jokainen taloyhtiö on erilainen. Kiinteistöissä lämpöhäviöt ovat erilaisia ja lämpimän 

käyttöveden kulutus on erilaista. Maalämpöjärjestelmän hankesuunnitteluvaiheessa 

kannattaa käyttää asiaan perehtynyttä yritystä. (5, s.5.) 

Hankesuunnittelussa on huomioitava tiedot taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksesta 

viimeiseltä kolmelta vuodelta. Mitä kauemmalta ajalta dataa on saatavilla, sitä tarkemmin 

mitoitus onnistuu. Etelä-Suomen talvien keskilämpötilojen vaihtelu tulee pyrkiä ottamaan 

huomioon tarkastelussa. Esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen Helsingin Kaisaniemessä mit-

taama tammikuun keskilämpötila vuonna 2020 oli 3 ºC (10). Taloyhtiön huoneistojen ja 

yleisten tilojen keskimääräiset sisälämpötilat tulee kartoittaa. Jo tehtyjen ja mahdollisesti 

tulevien remonttien vaikutus taloyhtiön lämpöenergian kulutukseen tulee kartoittaa. Esi-

merkiksi ikkunaremontilla voi olla suuri vähentävä merkitys taloyhtiön energiahukkaan. 

(5, s.6; 11.) 

Hankesuunnittelussa taloyhtiön LVI-tekniikasta tulee huomioida nykyisten järjestelmien 

mallit, toimintatapa sekä niiden kunto.  Suunnittelussa tulee myös huomioida mitatut läm-

mitysverkoston käyttövesijärjestelmän toimintalämpötilat. (5, s.6; 9.) 

Taloyhtiön nykyisissä sähköjärjestelmissä tulee huomioida sähkökeskusten nimellisvir-

tojen riittävyys ja että onko keskuksissa riittävästi vapaita lähtöjä maalämpöjärjestelmää 

varten. Taloyhtiön nykyisen sähköliittymän riittävyys tulee tarkastaa. (5, s.6; 9.) 

Tila- ja reittivarauksissa tulee huomioida maalämpöjärjestelmälle riittävä tila, LV-putkien 

reitit, kaapelihyllyjen reitit. Mahdollisesti uusien sähköpääkeskustilaan tulevien keskus-

ten vuoksi on hyvä arvioida mahtuvatko uudet keskukset tilaan. On myös hyvä huomi-

oida maalämpöjärjestelmän ja sähkökeskusten kuljetusreitin riittävä tilavuus, jotta ne on-

nistutaan kuljettamaan paikoilleen. (5, s.6; 9.) 
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Mitä paremmin ja laajasti hankesuunnittelu on tehty, sen helpompi on lähteä kilpailutta-

maan toteutussuunnittelua ja urakkaa.  

4.2 Ara-avustukset 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta taloyhtiöiden energia-

remontteihin vuosina 2020–2022. Energia-avustusta voi hakea sähköisesti ARAn verk-

koasiointipalvelussa, joka on suositus. Hakemuksen voi tehdä myös liitteessä 2 esitetyllä 

hakulomakkeella ARA 32, joka löytyy ARAn verkkosivuilta. Mikäli avustusta on saatu 

joltain muulta taholta, ARA ei myönnä lisäavustusta. (12; 13.) 

Avustusta myönnetään rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. E-

lukua eli energiatehokkuuden vertailulukua käytetään laskennallisessa energiatehok-

kuuden mittaamisessa. Avustuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon korjauksien avulla 

rakennuksen energiatehokkuus paranee rakentamisajankohtaan nähden. Avustusta voi 

saada enintään 50 % hankkeen toteutuneista, energiatehokkuutta parantavista ja avus-

tettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. 1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta 

haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on 

toimitettu ARAan. (13; 14.) 

Avustus kohdistuu aina koko toimenpiteeseen, joka pitää sisällään kaikki työt ja materi-

aalit. Avustusta ei voi hakea enää jälkikäteen huomatuista muutostöistä. Hakemuksessa 

näin ollen kannattaa ilmoittaa kaikki projektissa aiheutuneiden toimenpiteiden ja materi-

aalien kulut. Taloyhtiön investoidessa lämpöpumppujärjestelmään taloyhtiö voi hakea 

avustusta itse lämpöpumppu-urakkahinnan lisäksi esimerkiksi hankesuunnittelusta, to-

teutus- tai muutostyösuunnittelusta, sähköliittymän korotuksesta jakeluverkkoyhtiön las-

kuttamasta maksusta, maanrakennustöistä sekä uusista liittymiskaapeleista ja sähkö-

keskusten nimellisvirran nostosta. (11; 15.) 

4.3 Maalämpöön varautuminen taloyhtiössä 

Linjasaneerattavassa taloyhtiössä energiaremonttiin investointi saatetaan tehdä vasta 

peruskorjausurakan jälkeen. Taloyhtiö voi kuitenkin toteuttaa tekniset varaukset 
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maalämpöjärjestelmää varten jo linjasaneerauksen yhteydessä. Kiinteistöön voidaan 

esimerkiksi rakentaa tarvittavat tilat ja kaapelireitit tulevalle maalämpöjärjestelmälle.   

Sähköpääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen nimellisvirta-arvot on mahdollista mitoittaa 

jo valmiiksi suuremmiksi, huomioiden maalämpöjärjestelmän tehon tarpeesta aiheutuva 

sähkövirran nousu. Maalämpöjärjestelmää syöttävien keskusten, kuten esimerkiksi säh-

köpääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen välistä kaapelointi on mahdollista jo valmiiksi mi-

toittaa suuremmaksi ja keskuksiin voidaan valmiiksi rakentaa järjestelmälle tarvittavat 

lähdöt. Sähköpääkeskukseen voidaan myös valmiiksi varata liittymiskaapeloinnin mää-

rän ja kaapelikoon kasvun vuoksi pääsulakkeille sopivat kaapelikohtaiset tilat ja alustat. 

Lisäksi maalämpöjärjestelmää syöttävässä keskuksessa on mahdollista huomioida tila-

varaus mahdollisesta etusulakkeiden noususta aiheutuvasta sähköenergianmittausta-

van muutoksesta suorasta mittauksesta epäsuoraksi mittaukseksi.   

Sähköliittymän kasvuun voidaan varautua asentamalla jo valmiiksi riittävä määrä liitty-

miskaapeleita tai asentamalla varausputkitus tontinrajalla olevaan liittymispisteeseen. 

Varaputkitus tulee merkitä selvästi asemakuvaan. Varaputkituksessa tulee ottaa huomi-

oon mahdollisesti tulevien liittymiskaapeleiden koko, siten että varausputkien halkaisija 

on riittävän iso kaapeleille. Lisäksi reitille on tarvittaessa asennettava riittävä määrä kaa-

pelinvetokaivoja, jotta kaapelointi on myöhemmin mahdollista toteuttaa. 

Maalämpöjärjestelmän liittämiseen taloyhtiön kiinteistönautomaatiojärjestelmään voi-

daan varautua kaapeloimalla tarvittavat kaapelit jo valmiiksi.  

Taloyhtiön varautuessa myöhemmin toteutettavaan maalämpöjärjestelmän investointiin 

kannattaa järjestelmän vaatimukset kartoittaa huolellisesti ja tarvittavan tehon mitoitus 

tehdä tarkasti. Näin ollen vältytään esimerkiksi sähköjärjestelmien turhalta ylimitoittami-

selta, joka lisää turhia kuluja. Pahemmassa tapauksessa sähköjärjestelmät voivat jäädä 

alimitoitetuiksi, jolloin niitä ehkä joudutaan rakentamaan maalämpöurakassa uudelleen.  

(9.) 
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5 Maalämpöjärjestelmän vaikutus taloyhtiön sähköliittymään 

Taloyhtiön lämmitysenergian tuotto maalämpöjärjestelmällä saattaa vaikuttaa taloyhtiön 

sähköliittymän kokoon. Maalämpöjärjestelmä käyttää sähköenergiaa lämpöenergian tal-

teenottoon maaperästä tai vesistöstä ja siirtää sen taloyhtiön lämpöverkkoon. Järjestel-

mässä on mukana myös sähkökäyttöisiä varaajia. Varaajat toimivat järjestelmässä lisä-

lämmön lähteenä. Maalämpöjärjestelmän sähkötehon tarve tulee huomioida sähköliitty-

män mitoituksessa. (3; 9.) 

Sähköliittymän koon kasvattaminen voi aiheuttaa tarpeen kasvattaa liittymiskaapeloinnin 

siirtokapasiteettia. Liittymiskaapelin poikkipinta-alan kasvattaminen tai rinnakkain kulke-

vien kaapeleiden määrän lisääminen aiheuttavat lisäkustannuksia. Taulukossa 3. on esi-

tetty Helen Sähköverkko Oy:n alueella 1.6.2020 alkaen käytettävät liittymiskaapelit ja 

liittymien pääsulaketyypit. Sähköliittymän koon nousu saattaa myös aiheuttaa suunnitel-

tujen, tai olemassa olevien sähköpääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen nimellisvirran riit-

tämättömyyden. Tällöin keskukset pitää uusia nimellisvirraltaan sähköliittymän maksimi-

virta-arvoa vastaavaksi. (9; 16.) 

Taulukko 3. Helen Sähköverkko Oy:n alueella saatavat liittymäkoot ja käytettävät liittymisjoh-
dot (16). 
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Taulukossa 4. on esitetty Helen sähköverkko Oy:n alueella 0,4 kV:n sähköliittymien hin-

nat liittymäkoon mukaan vyöhykkeelle yksi. Vyöhyke yksi käsittää liittymät, jotka sijaitse-

vat liittyjän hallinnoimalla alueella ja enimmäismatka liittymiskohdasta lähimpään raken-

nettuun Helen sähköverkko Oy:n muuntamoon on suoraan mitattuna 600 metriä. Ase-

makaavoitetun alueen asuinkiinteistöjen liittymät kuuluvat aina vyöhykkeeseen yksi. 

(17.) 

Taulukko 4. Helen Sähköverkko Oy:n sähköliittymien hinnasto (17). 

 

Taulukon 4 hinnastossa suurin erikseen ilmoitettu koko on liittymän pääsulakkeelle 3 x 

200 A. Tästä suuremmat liittymät maksavat 45,00 €, alv. 0 % eli 55,80 €, sis. alv. 24 % 

per Ampeeri. Näin ollen esimerkiksi taulukon 3 sähköliittymä, jonka pääsulakekoko on 3 

(3 x 200 A) verolliseksi hinnaksi tulee 33 480 €. Liittymä sisältää kolme kertaa pääsulak-

keet 3 x 200 A. Tämä tarkoittaa, että liittymän sulakekoko per vaihe on 600 A, jolloin 

liittymän hinta lasketaan pääsulakkeen arvolla 600 A. Liittymän verollinen hinta laske-

taan siis seuraavasti, 600 A x 55,80 € / A = 33 480 €. 

Mikäli kyseessä on saneerauskohde ja sähköliittymää korotetaan, Helen sähköverkko 

Oy hyvittää uuden liittymän hinnasta jo olemassa olevan liittymän hinnan. Eli liittymän 

kokonaishinnaksi tulee uuden sähköliittymän hinnan ja jo olemassa olevan sähköliitty-

män hinnan erotus. (18.) 
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5.1 Sähköliittymän mitoitus 

Taloyhtiön sähköliittymän mitoitus toteutetaan sähkötieto ry:n laatiman ST-kortin 13.31 

ohjeiden mukaisesti. Mitoituslaskelmassa huomioidaan kiinteistön kerrosala ja mahdolli-

set asuntokohtaiset sähkökiukaat. Lisäksi laskennassa otetaan huomioon muun kiinteis-

tön osien, kuin asuinhuoneistojen kuluttama sähköteho. Kiinteistön sähkön kulutuskoh-

teita ovat esimerkiksi yleisien ja teknisten tilojen valaistus, pumput, ilmanvaihtokojeet, 

mahdollisesti kiinteistössä olevat hissit, sähkökiukaat, autojen paikoitusalueen lämmitys-

pistorasiat tai sähköautojen latausjärjestelmät. Tähän laskelmaan lisätään maalämpöjär-

jestelmän tarvitsema sähköteho. Maalämpöjärjestelmän toimittaja ilmoittaa tarvittavan 

laskennallisen sähkötehon ja mahdolliset tasauskertoimet, kun kiinteistöön tarvittava jär-

jestelmä on mitoitettu. (9; 19.) 

5.2 Esimerkkikohde yksi 

Espoossa sijaitsevaan taloyhtiöön tehdyn linjasaneerauksen yhteydessä, taloyhtiö vaih-

toi lämmitysenergian lähteeksi maalämmön. Taloyhtiössä on neljä erillistä kerrostaloa. 

Asuinhuoneistojen määrä on 85, joista yhdessä on asuntokohtainen sähkökiuas. Lisäksi 

taloyhtiössä on yksi liikehuoneisto. Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu asuinhuoneistojen ja 

liiketilan yhteispinta-ala on 6325 m². Taloyhtiössä on kahdeksan kappaletta hissejä, yh-

teinen talopesula ja taloyhtiön sauna, sekä kiinteistön tekniikkaan liittyviä laitteita, kuten 

ilmanvaihtokojeita ja pumppuja. Yleisten tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2000 

m². 

ST-kortti 13.31:n ohjeen mukaan kiinteistöjen laskettu huipputeho Ph on 243,7 kW, josta 

yleistentilojen osuus on 54,57 kW. (23.)  

Jotta pystytään määrittelemään tarvittavan sähköliittymän koko, tulee huipputehoarvo 

muuttaa huippuvirta-arvoksi kaavalla 1 (20):   
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  𝐼ℎ =
𝑃ℎ

√3∗𝑈∗𝑐𝑜𝑠Φ
   (1) 

  Ih on huippuvirta (A) 
Ph on huipputeho (W) 
U on pääjännite (V) 
cos Φ on tehokerroin.  

Esimerkin sähköliittymän huippuvirraksi saadaan: 

𝐼ℎ =
243,7 ∗ 103 𝑊

√3 ∗ 400 𝑉 ∗ 0,96
= 366,4 𝐴 

Tehokertoimen arvona on käytetty ST-kortti 13.31:n ohjeessa sähköliittymän mitoituk-

seen annettua arvoa 0,96. (19.) 

Koska kohde sijaitsee Espoossa, joka on jakeluverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy:n sähkön-

jakelualuetta. Tällöin tulee liittymänmitoitus tehdä Caruna Oy:n verkkojulkaisussa Caru-

nan yleisohjeet sähköurakoitsijoilla ja -suunnittelijoille annettujen ohjeiden mukaisesti. 

(21.) 

Ohjeesta lähin 366,4 ampeerille riittävä liittymäkoko on 3 (3 x 125 A), jolloin liittymän 

sulakekoko per vaihe on 375 A. Liittymän vanha liittymisoikeus oli 2 (3 x 200 A). Uusi 

liittymä mitoitettiin samalle arvolle, koska liittymisoikeutta ei Caruna Oy:n ohjeiden mu-

kaan voi pienentää. Caruna Espoo Oy veloittaa liittymän suurentamisesta vanhan ja uu-

den pääsulakekoon liittymismaksujen erotuksen vyöhykehinnoittelun mukaan. Sähköliit-

tymän uusimisesta ei siis perus linjasaneerausurakassa olisi aiheutunut liittymän kasvun 

osalta kustannuksia. (21; 22.) 

Taloyhtiöön maalämpöjärjestelmän toimittanut urakoitsija ilmoitti järjestelmälle mitoitet-

tavan sähkötehon tarpeen olevan 222 kW ja virran 322 A per vaihe. (23.) 

Lisättäessä maalämpöjärjestelmän tarvitsema teho, jo laskettuun huipputehoon, liitty-

män huipputehoksi Ph tuli 443,5 kW, jolloin huippuvirta Ih on 667,6 A. Maalämpöjärjestel-

män huipputehoa pumppuvalmistajan ilmoittamasta pienentää hieman, huipputehon ai-

kainen samanaikaisuuskerroin, jonka arvona on käytetty 0,9:ää. ST-kortti 13.31:n ohjeen 

mukaisen tehokertoimen cos Φ arvona laskennassa on käytetty arvoa 0,96, 
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järjestelmään asennettavan loistehon kompensointilaitteiston vuoksi. Näin ollen voidaan 

katsoa, että maalämpöjärjestelmän verkosta ottaman loistehon määrän vaikutus on vä-

häinen sähköliittymän kuormitukseen. (23.)  

Caruna Oy:n verkkojulkaisun Carunan yleisohjeet sähköurakoitsijoilla ja -suunnittelijoille 

sivulta 11 olevan liitteessä 3 esitetyn taulukon mukaan lähin riittävä liittymäkoko tarvitta-

valle 667,6 A huippuvirralle on 5 (3 x 160 A). Eli liittymän koko on 800 A per vaihe. (21.) 

Caruna Espoo Oy:n hinnastossa viimeinen erikseen hinnoiteltu liittymä on 3 x 200 A, 

tämän yli menevien liittymien hinta vyöhykkeellä yksi on 60 € / A, alv. 24 % per ampeeri. 

Sähköliittymän kokonaishinnaksi verollisena tulee siis 60 € / A x 800 A = 48 000 €. (22.) 

Tässä esimerkissä maalämpöjärjestelmä tuplaa taloyhtiön sähköliittymän koon 2 (3 x 

200 A) eli 400 A per vaihe liittymästä, liittymäksi 5 (3 x 160 A) jolloin maksimivirta per 

vaihe on 800 A. Koska taloyhtiön jo olemassa oleva liittymän hinta hyvitetään uudesta 

suuremmasta liittymän hinnasta, maalämpöjärjestelmän vaikutus rahallisesti sähköliitty-

mään verollisena on 48 000 € - 24 000 € = 24 000 €.  

5.3 Esimerkkikohde kaksi 

Länsi-Helsingissä sijaitsevassa taloyhtiössä on linjasaneerauksen hankesuunnitteluvai-

heen yhteydessä tarkoitus kartoittaa kiinteistön mahdollisuutta energiaremonttiin. Läm-

mitysjärjestelmä muutettaisiin kaukolämmöstä maalämpöjärjestelmään. 

Taloyhtiössä on 13 asuntoa, joista kuudessa on asuntokohtainen sähkökiuas. Yhtiöjär-

jestyksessä ilmoitettu asuinhuoneistojen yhteispinta-ala on 989 m². Taloyhtiön yhteisissä 

tiloissa on sauna, pesutupa sekä kiinteistön tekniikkaan liittyviä laitteita, kuten pumppuja. 

Yleisten tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 600 m².  

Kiinteistön laskennallinen huipputeho Ph on 68,0 kW, jolloin laskennallinen huippuvirta Ih 

on 102,3 A. Kiinteistökeskuksen laskennallinen huipputeho Ph on 18,4 kW, jolloin las-

kennallinen huippuvirta Ih on 27,7 A. (23.) 
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Taulukossa 3 esitetyistä Helen Sähköverkko Oy:n alueella saatavista sähköliittymistä 

lähin riittävä liittymäkoko 102,3 A huippuvirralle on 3 x 125 A. Taloyhtiön nykyinen säh-

köliittymä on 3 x 80 A. Taulukossa 4 esitetyissä Helen Sähköverkko Oy:n liittymien hin-

noista liittymän 3 x 80 A hinta on 5100 €, sis. alv. 24 % ja liittymän 3 x 125 A on 7300 €, 

sis. alv. 24 %. (16; 17.) 

Helen Sähköverkko Oy hyvittää uuden liittymän hinnasta vanhan liittymän hinnan. Jolloin 

uusi liittymä ilman maalämpöjärjestelmää taulukossa 4 esitetyn sähköliittymän hinnaston 

mukaisesti maksaisi 7300 € - 5100 € = 2200 €. (17; 18.) 

Taloyhtiöön maalämpöjärjestelmän toimittanut urakoitsija ilmoitti järjestelmälle mitoitet-

tavan sähkötehon tarpeen olevan 66 kW. (23.) 

Kun maalämpöjärjestelmälle mitoitettu teho lisätään jo laskettuun liittymän huippute-

hoon, tulee liittymän uudeksi laskennalliseksi huipputehoksi 127,4 kW, jolloin huippuvir-

ran arvo on 191,8 A. Kiinteistökeskuksen laskennallinen huipputeho on 77,9 kW, jolloin 

huippuvirran arvo on 117,1 A per vaihe. Laskelmassa maalämpöjärjestelmän huippute-

hoa pumppuvalmistajan ilmoittamasta pienentää hieman huipputehon aikainen saman-

aikaisuuskerroin, jonka arvona on käytetty 0,9:ää.  

Taulukossa 3 esitetyistä Helen Sähköverkko Oy:n alueella saatavista sähköliittymistä 

lähin riittävä liittymäkoko 191,8 A huippuvirralle on 3 x 200 A. 

Sähköliittymän hinta taulukossa 4 esitetyn sähköliittymien hinnaston mukaisesti on 

10 700, 00 €, sis. alv. 24 %. Näin ollen maalämpöjärjestelmän vaikutus sähköliittymän 

hintaan verollisena muodostuu uuden liittymän hinnasta, josta vähennetään jo olemassa 

olevan liittymän hinta, ja edelleen vähennetään ilman maalämpöjärjestelmää joka ta-

pauksessa aiheutuva hinnan korotus, eli 10 700 € - 5100 € - 2200 € = 3400 €. 

Taloyhtiössä varaudutaan myös viiden ullakkoasunnon rakentamiseen ja kymmeneen 

kappaleeseen 11 kW:n sähköautonlatauspisteteitä. Laskelmassa ei ole huomioitu ullak-

koasuntojen ja sähköautojen latauspisteiden laskennallista tehontarvetta. (23.) 
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6 Maalämpöjärjestelmän mahdollinen vaikutus sähkönsiirtomaksuun 

Sähkölaskuun vaikuttaa ostettu sähköenergia sekä sähkönsiirto. Sähköenergian ostoso-

pimuksen asiakas voi vapaasti kilpailuttaa valitsemallaan sähkönmyyjällä. Sähkönsiirto-

maksua ei voi kilpailuttaa, vaan se määräytyy sen perusteella minkä jakeluverkonhaltijan 

alueella taloyhtiö sijaitsee sekä pääsulakekoon mukaan. Osalla sähköenergian myyjistä 

on läpilaskutussopimukset jakeluverkkoyhtiön kanssa. Esimerkiksi Helen Oy voi omalla 

laskullaan veloittaa sekä myymänsä sähköenergian ja Helen sähköverkko Oy:n sähkön-

siirtomaksun. (24; 25.) 

Taloyhtiöissä yleinen tapa sähkönmittauksessa on, että jokaisella asunnolla on oma 

kWh-mittari ja taloyhtiön yhteisiä sähköjärjestelmiä syöttävällä kiinteistökeskuksella oma 

kWh-mittari. Jokaisen asunnon osakas tai vuokralainen tekee erikseen asuntokohtaisen 

sähkösopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa, ja taloyhtiö tekee sähkösopi-

muksen kiinteistön osalta. Taloyhtiö voi myös halutessaan päättää, että kiinteistössä on 

vain yksi mittaus. Tällöin taloyhtiö laskuttaa sähkönkäytöstä ja -siirrosta aiheutuneet ku-

lut esimerkiksi yhtiövastikkeessa. Mikäli taloyhtiö päättää ottaa vain yhden mittauksen, 

tulee sen huolehtia, että järjestelmä toteutetaan sähkömarkkinalain 588 pykälien 71 ja 

72 mukaisesti. (23; 26.) 

6.1 Siirtomaksut Helen Sähköverkko Oy:n alueella 

Helen sähköverkko Oy:n alueella sähkönsiirrosta pienjännitteellä veloitetaan yleissiir-

tona, aikasiirtona tai pienjännitetehosiirtona. Jakeluverkkoyhtiön sähkönsiirtomaksuun li-

sätään sähköveron osuus, joka sähköveroluokalla yksi on 2,79372 senttiä / kWh, alv. 24 

%. Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaalle jaetusta sähköenergi-

asta. Sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu sisältyvät sähköveromaksuun. (25; 

27.) 
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Taulukko 5. Sähkön siirtohinnasto pienjännitteellä Helen sähköverkko Oy:n jakelualueella (27).  

 

Yleissiirrossa tehonmittaus tapahtuu suoralla mittauksella. Tällöin suurin sallittu pää- tai 

etusulakekoko on 3 x 63 A. Siirtomaksu koostuu kuukausittaisesta kiinteästä perusmak-

susta ja siirtomaksusta kulutetun sähköenergian määrän mukaan. Edellä mainittujen 

maksujen hinnat on esitetty taulukossa 6. Lisäksi hintaan lisätään sähköveron osuus. 

(23; 27.) 

Aikasiirrossa suurin sallittu pääsulakekoko on 3 x 80 A. Aikasiirto toimii parhaiten säh-

kölämmitteisiin kohteisiin. (28.) 

Pienjännitetehonsiirrossa mittaus tapahtuu epäsuoralla mittauksella. Kun pää- tai etusu-

lakekoko on suurempi kuin 3 x 63 A, sähkönsiirrosta aletaan periä pienjännitetehonsiir-

tomaksua. Siirtomaksu koostuu perusmaksusta, tehomaksusta, loistehomaksusta, säh-

köverosta sekä siirretystä sähköenergian määrästä talvisiirtona tai muuna aikana. Ku-

vassa 6 on esitetty hinnat pienjännitetehonsiirrossa Helen sähköverkko Oy:n alueella. 

Talvisiirrosta laskutetaan arkisin kello 7.00 ja 21.00 välisellä ajalla joulukuusta helmikuun 

loppuun. Muina aikoina on voimassa muun ajan siirtomaksu. Tehomaksu on voimassa 

vuoden kaikkina kuukausina. Tehomaksussa laskutusteho on kuukauden suurin aikavä-

lillä arkisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana mitattu tunnin keskiteho. Eli esimerkiksi 

60 kW laitteiston, joka lähtee käyntiin arkisin kello 15.00 ja käy täydellä teholla 30 mi-

nuuttia, keskiteho on 30 kW. Näin ollen kyseisen laitteiston tehomaksu olisi Helen säh-

köverkko Oy:n jakelualueella 30 kW x 5,58 € / kW = 167, 4 €, alv. 24 % kuukaudessa. 

Mistä loistehon hinta muodostuu, käsitellään alaluvussa 6.2. (27.) 
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Mikäli maalämpöjärjestelmän asennus taloyhtiöön nostaa esimerkiksi kiinteistökeskuk-

sen etusulakkeiden kokoa suuremmaksi kuin 3 x 63 A, taloyhtiö alkaa maksamaan pien-

jännitetehonsiirrosta yleissiirron sijaan. Tällöin Helen sähköverkko Oy:n jakelualueella 

sähkönsiirron verollinen perusmaksu nousee 5,51 eurosta 32,24 euroon. Pienjännitete-

honsiirrossa kulutuksen mukainen verollinen siirtomaksu kilowattitunnilta on talvimaksun 

aikaan 2,01 senttiä halvempi ja muina aikoina 2,98 senttiä halvempi kilowattitunnilta kuin 

yleissiirrossa. Maalämpöjärjestelmän vaikutusta tehomaksun osuuteen on mahdollisuus 

yrittää pienentää esimerkiksi automaation avulla. Jos maalämpöjärjestelmän varaajien 

sähkövastuksilla tehtävä vedenlämmitys voidaan tehdä muina aikoina, kun arkisin 7.00 

ja 21.00 välillä, vastuksien kuluttama sähköteho ei vaikuta tehomaksuun. Siirtomaksuun 

saattaa myös vaikuttaa loistehomaksu. (23; 27.) 

6.2 Loistehonkompensointi 

Oikosulkumoottori pyörittää lämpöpumpun kompressoria. Oikosulkumoottori tarvitsee 

magnetointiin induktiivista loistehoa. Maalämpöjärjestelmää taloyhtiöön suunniteltaessa 

tulee huomioida pumppujärjestelmän ottaman induktiivisen loistehon määrä ja tarvitta-

essa järjestelmään on kannattavaa mitoittaa loistehokompensointilaitteisto. (29.) 

Helen sähköverkko Oy:n alueella kiinteistöihin asennettavien loistehon kompensointilait-

teiden tulee olla estokelaparistoja. Kiinteistön sähköpääkeskuksen tai liittymisjohdon 

mahdollista virta-alimitoitusta ei tule kompensoinnilla yrittää keventää, siten että nämä 

jätetään riippuvaisiksi kondensaattoreiden päällä olosta tai pyrkimällä koko ajan lähelle 

cos Φ -arvoa 1. Tämänlainen tilanne johtaa usein ylikompensointiin ja resonanssiriskiin. 

Lisäksi mikäli jos kompensaatiolaitteisto vikaantuu tai otetaan huollon vuoksi pois käy-

töstä, saattaa kiinteistön sähköpääkeskus ja sähköliittymä joutua kuormituksen rajoille.  

(30.) 

Pumpun ottamaan loistehon määrään vaikuttaa pumppujärjestelmän ottama pätöteho ja 

tehokerroin cos Φ. Tehokerroin ilmoitetaan yleensä laitetoimittajan dokumenteissa. Lois-

teho lasketaan kaavalla 2 (20): 

 



18 

 

𝑄 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑠𝑖𝑛Φ   (2) 

  Q on loisteho (var) 
U on pääjännite (V) 
I on sähkövirta (A) 
sin Φ on vaihe-eron sini 

Loistehon kompensointilaitteistolla ei kannata pyrkiä kompensoimaan koko kiinteistön 

loistehoa. Kompensointilaitteisto kannattaa pyrkiä asentamaan maalämpöpumppua oh-

jaavan keskuksen rinnalle.  

Helen sähköverkko Oy:n alueella pienjänniteverkkoon liittyneet tehotariffiasiakkaat saa-

vat ottaa verkosta kuukausittain ilmaiseksi 0,4 kertaa kyseisen kuukauden mitatun pätö-

tehohuipputuntilukeman verran loistehoa. Ylittävästä osuudesta peritään loistehomak-

sua. Loistehomaksua ei kuitenkaan peritä edellä mainitusta suhdeluvusta huolimatta alle 

50 kvar:n mitatusta induktiivisestä bruttotehosta. Tämä sen vuoksi, että pienten loissäh-

kömäärien kompensointi johtaisi tarkoituksetta helposti syntyvään ylikompensointitilan-

teeseen pienen sähkönkulutuksen aikana. (30.) 

Pienjännitetehonsiirrossa Helen sähköverkko Oy:n alueella loistehomaksu 1.1.2021al-

kaen on 2,29 € / kvar, alv. 0 %, eli 2,84 € / kvar, alv. 24 %. Loistehomaksu määräytyy 

jokaiselle kuukaudelle erikseen, edellä esitetyn mukaisesti. Yleissiirrossa ei loistehoma-

sua peritä ollenkaan. (27.) 

7 Yhteenveto ja päätelmät 

Työ on toteutettu yhteistyössä insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n kanssa. Työn tarkoitus 

oli tukia, miten taloyhtiön mahdollinen investointi kiinteistön lämmitysjärjestelmän muut-

tamisesta maalämpöön vaikuttaa taloyhtiön sähköliittymän kokoon ja hintaan. Lisäksi 

tutkittiin, minkälaisia vaikutuksia investoinnilla on mahdollisesti sähkönsiirtomaksuihin. 

Sähkönsiirtomaksun laskutustapaan vaikuttaa tällä hetkellä myös suuresti liikenteen 

sähköistyminen, joka myös voi vaikuttaa siihen, että mittaroinin etusulakkeita tarvitsee 

nostaa suuremmiksi kuin 3 x 63 A. 
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Työssä ei ole tarkoitus ottaa mitenkään kantaa siihen, onko kokonaisinvestointi maaläm-

pöjärjestelmään kannattavaa vai ei. Työssä esitettyä aineistoa on mahdollisuus hyödyn-

tää laskettaessa maalämpöjärjestelmän kokonaisinvestointihintaa ja sen takaisinmaksu-

aikaa. Kuluttajasuojan kannalta on tärkeää, että investointilaskelmassa on otettu mah-

dollisimman tarkasti huomioon kaikki investointiin vaikuttavat tekijät.  

Kun hankesuunnittelu taloyhtiön siirtymisestä maalämpöön tehdään tarkasti ja hyvin, voi-

daan välttää urakan aikana aiheutuvia lisäsuunnittelu- ja lisätyökustannuksia. Linjasa-

neerauksen yhteydessä taloyhtiön vaihtaessa maalämpöjärjestelmään on tärkeää, että 

tiedonkulku eri toimijoiden välillä on hyvää. Esimerkiksi kun sähkösuunnittelija saa maa-

lämpöjärjestelmän toimittavalta yhtiöltä laskelmat järjestelmän tarvitsemasta sähköte-

hosta projektin alkuvaiheessa, voi hän ottaa nämä huomioon heti linjasaneerauksen to-

teutussuunnitteluvaiheessa, eikä lisäsuunnittelua tarvitse tehdä jälkikäteen.  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta taloyhtiöiden energia-

remontteihin vuoden 2020 loppuun. Avustusta voi saada enintään 50 % hankkeen koko-

naiskustannuksista. Kun esimerkiksi taloyhtiöön asennetaan maalämpöjärjestelmä linja-

saneerauksen yhteydessä, eri urakoitsijoita saattaa olla useita. Mikäli taloyhtiöllä on ura-

kassa useampi eri sopimussuhde, on urakoitsijoilta saatava erikseen tieto heidän osuu-

destaan mahdollisista lisäkustannuksista. Lisäksi ARA-tukea voidaan hakea maalämpö-

projektin valvonta- suunnittelukustannuksista. ARA-tukea voi hakea vain kerran yhteen 

projektiin. On siis tärkeää, että ARA-hakemuksen tekevällä henkilöllä on tiedossa kaikki 

projektista aiheutuvat työt, materiaalit ja tieto niiden kustannuksista, jotta ne kaikki tulee 

otettua huomioon hakemuksessa. Jälkikäteen ei voi enää hakea tukea, esimerkiksi säh-

köliittymän korotuksesta johtuvista kustannuksista. 

Työssä on yleisesti käsitelty liittymä- ja sähkönsiirtomaksuja Helen sähköverkko Oy:n 

alueella. Eri jakeluverkkoyhtiöiden hinnoissa sekä liittymätyypeissä ja -kaapeleissa on 

eroja. Laskettaessa kustannuksia ja määrittäessä liittymää tulee käyttää sen jakeluverk-

koyhtiön tietoja, jolla taloyhtiö sijaitsee. Samoin sähkönsiirtomaksuissa on eroja eri jake-

luverkkoyhtiöillä. Esimerkiksi Helen sähköverkko Oy laskuttaa pienjännitetehonsiirrossa 

loistehomaksua kuukauden mitatun pätötehohuipputuntilukeman 40 prosenttia ylittä-

västä osuudesta. Caruna Oy:n jakelualueella puolestaan loistehomaksun perusteena on 

kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 prosenttia saman kuukauden 
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pätötehohuipun määrästä. Esimerkiksi siis laskettaessa maalämpöjärjestelmän rinnalle 

asennettavan kompensointilaitteiston investoinnin kannattavuutta, tulee huomioida jake-

luverkkoyhtiöiden laskutustapa erot. (27; 31.) 



21 

 

Lähteet 

1 Yrityksen verkkosivut. Verkkoaineisto. Insinööritoimisto TeknoPlan Oy. 
<https://teknoplan.fi/ >. Luettu 30.1.2021. 

2 Excell, Lars, 2020. Pää- ja lvi-suunnittelija, insinööritoimisto TeknoPlan Oy, Hel-
sinki. Keskustelu 5.12.2020. 

3 LVI 11-10623 Maalämpöpumput Pientalot. 2018. PDF-dokumentti. Rakennus-
tieto Oy. <https://kortistot-rakennustieto-fi.ezproxy.metropolia.fi/re-
source/juha/content/11655#page=1> Haettu 3.9.2020. Vaatii käyttöoikeuden. 

4 LVI 11-10332 Lämpöpumput. 2002. PDF-dokumentti. Rakennustieto Oy.           
< https://kortistot-rakennustieto-fi.ezproxy.metropolia.fi/resource/juha/con-
tent/11434#page=1> Haettu 3.9.2020. Vaatii käyttöoikeuden. 

5 Lämpöpumppujen hankintaopas -kunnat ja taloyhtiöt. 2018. PDF-dokumentti. 
Motiva Oy. <https://www.motiva.fi/files/14752/Lampopumppujen_hankinta-
opas_kunnat_ja_taloyhtiot.pdf> Haettu 25.8.2020. 

6 Kaukolämpö ennätyksellisissä lukemissa – kaukolämpöön liitettiin enemmän te-
hoa kuin 40 vuoteen. Verkkoaineisto. Helen Oy. <https://www.helen.fi/uuti-
set/2019/kaukolampoliittymat> Luettu 20.8.2020. 

7 Helen Oy kaukolämmön liittymishinnasto. 2020. PDF-dokumentti. Helen Oy. 
<https://www.helen.fi/globalas<sets/hinnastot-ja-sopimusehdot/lampo-ja-
jaahdytys/kotitaloudet/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-liittymishinnasto-
01052020.pdf > Ladattu 25.8.2020. 

8 Helen Oy Kaukolämmön energia- ja vesivirtamaksut 1.1.2021 alkaen. 2021. 
PDF-dokumentti. Helen Oy. Ladattu 7.1.2021. 

9 Hartikainen, Toni, 2020. Sähkösuunnittelija, insinööritoimisto TeknoPlan Oy, 
Helsinki. Keskustelu 20.10.2020. 

10 Tammikuun säätilastot. Verkkoaineisto. Ilmatieteenlaitos. < https://www.ilmatie-
teenlaitos.fi/tammikuu> Luettu 30.1.2021. 

11 Pitkänen, Kaisa, 2021. Pää- ja lvi-suunnittelija, varatoimitusjohtaja, insinööritoi-
misto TeknoPlan Oy, Helsinki. Keskustelu 24.1.2021. 

12 Energia-avustukset taloyhtiöille. Verkkoaineisto. Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus.   < https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Ta-
loyhtiot> Luettu 2.12.2020. 



22 

 

13  Taloyhtiöiden energia-avustushakemus. Verkkoaineisto. Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus.   <https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Lomak-
keet/Taloyhtioiden_energiaavustushakemus(53760)> Luettu 2.12.2020. 

14 Energia-avustus taloyhtiöille hakuohje 2020. 2020. PDF-dokumentti. Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus. <https://www.ara.fi/download/no-
name/%7B5894F745-E16A-4EBD-9DE1-49759AEDACE4%7D/154070> Lu-
ettu. 2.12.2020. 

15 Kirjaamo, 2021. Asiakaspalvelu, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Säh-
köposti. 26.1.2021. 

16 Helen sähköverkko Oy:n alueella käytettävät liittymisjohdot. 2020. Helen sähkö-
verkko Oy.< https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/oh-
jeet/hsv-liittyma-liittymisjohdot-su20120.pdf > Ladattu 1.9.2020. 

17 Sähköliittymien hinnasto. 2020. Helen sähköverkko Oy. <https://www.helensah-
koverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimuseh-
dot/hsv/s%C3%A4hk%C3%B6liittym%C3%A4t.pdf > Ladattu 1.9.2020. 

18 Helen sähköverkko Oy verkkopalvelut, 2020. Sähköposti. 4.5.2020.  

19 ST 13.31 Rakennuksen sähköverkon ja pienjänniteliittymän mitoittaminen. 
2020. PDF-dokumentti. Sähköinfo Oy. <https://severi-sahkoinfo-fi.ezproxy.met-
ropolia.fi/item/420?search=13.31 > Haettu 4.5.2020. Vaatii käyttöoikeuden. 

20 ST-käsikirja 20 sähköteknisiä taulukoita. 2019. PDF-dokumentti. Sähköinfo Oy. 
<https://severi-sahkoinfo-fi.ezproxy.metropolia.fi/item/2337?search=30> Haettu 
8.6.2020. Vaatii käyttöoikeuden. 

21 Carunan yleisohjeet sähköurakoitsijoilla ja -suunnittelijoille. 2020. PDF-doku-
mentti. Caruna Oy. < https://images.caruna.fi/carunan_yleisohjeet_sahkoura-
koitsijoille_ja_-suunnittelijoille_2020_web.pdf?7PkEbnkjZq_DzicLKzk3rfhhrou-
povLT> Haettu 6.6.2020. 

22 Liittymismaksuhinnasto Caruna Espoo Oy. 2020. PDF-dokumentti. Caruna Es-
poo Oy. <https://caruna-cms-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/liittymismak-
suhinnasto_caruna_espoo_oy_1.12.2020.pdf?5_fCR6NOerEnwDFUwLf-
PgPzBRWEib3yv> Haettu 2.9.2020 

23 Hartikainen, Toni, 2020. Sähkösuunnittelija, insinööritoimisto TeknoPlan Oy, 
Helsinki. Keskustelu 22.11.2020. 

24 Laskutus. Verkkoaineisto. Helen Oy. < https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/las-
kutus> Luettu 14.1.2021. 



23 

 

25 Tärkeä tietää sähkönjakelusta. 2020. PDF-dokumentti. Energia teollisuus ry.               
< https://sallilasahkonsiirto.fi/site/assets/files/1756/tarkea-tietaa-sahkonjake-
lusta-esite-2020.pdf> Luettu. 14.1.2021. 

26 Sähkömarkkinalaki. 2013. 588. 9.8.2013. 

27 Sähkönsiirtohinnasto. 2021. PDF-dokumentti. Helen sähköverkko Oy.               
< https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimuseh-
dot/hsv/s%C3%A4hk%C3%B6n-siirtohinnasto.pdf > Luettu.6.1.2021. 

28 Aikasiirto. Verkkoaineisto. Helen sähköverkko Oy. <https://www.helensahko-
verkko.fi/palvelut/tuotteet/aikasiirto2> Luettu 14.1.2021. 

29 ABB:n TTT-käsikirja 9. loistehonkompensointi ja yliaaltosuojaus. 2000–2007. 
PDF-dokumentti. ABB. Luettu.12.12.2020. 

30 Jakeluverkon sähkönkäyttöpaikkojen loistehon kompensointiohje. 2020. PDF-
dokumentti. Helen sähköverkko Oy. < https://www.helensahkoverkko.fi/globa-
lassets/hsv/palvelut/ohjeet/jakeluverkon-sahkonkayttopaikkojen-loistehon-kom-
pensointiohje.pdf> Luettu.15.12.2020. 

31 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.11.2019. 2019. PDF-tiedosto. Caruna Oy. 
< https://images.caruna.fi/verkkopalveluhinnasto_ca-
runa_oy_1.11.2019.pdf?1Wn8AS6Iczc5XKpMX_pPFnAcoThQcHdR > Lu-
ettu.6.1.2021. 

 

 

 

 



Liite 1 

  1 (3) 

 

 

Liite 1. Helen kaukolämmön energia- ja vesivirtamaksut 

Taulukko 6. Kaukolämmön energia- ja vesivirtamaksut 1.1.2021 alkaen (8). 

 



Liite 1 

  2 (3) 

 

 



Liite 1 

  3 (3) 

 

 



Liite 2 

  1 (3) 

 

 

Liite 2. Ara Energia-avustushakemus taloyhtiölle (13). 

 



Liite 2 

  2 (3) 

 

 



Liite 2 

  3 (3) 

 

 



Liite 3 

  1 (1) 

 

 

Liite 3. Caruna yleisohjeet sähköurakoitsijoille ja -suunnittelijoille 

Taulukko 1. Myytävät liittymäkoot ja liittymiskaapeleiden määrä (21). 

 


	1 Johdanto
	2 Maalämpöpumpun perusperiaate
	3 Kaukolämpö taloyhtiöön
	3.1 Kaukolämpöliittymän hinta Helen Oy:n alueella
	3.2 Kaukolämmön energian hinta Helen Oy:n alueella

	4 Maalämpöjärjestelmä taloyhtiöön
	4.1 Suunnitteluvaiheessa huomioon otettavat asiat
	4.2 Ara-avustukset
	4.3 Maalämpöön varautuminen taloyhtiössä

	5 Maalämpöjärjestelmän vaikutus taloyhtiön sähköliittymään
	5.1 Sähköliittymän mitoitus
	5.2 Esimerkkikohde yksi
	5.3 Esimerkkikohde kaksi

	6 Maalämpöjärjestelmän mahdollinen vaikutus sähkönsiirtomaksuun
	6.1 Siirtomaksut Helen Sähköverkko Oy:n alueella
	6.2 Loistehonkompensointi

	7 Yhteenveto ja päätelmät
	Lähteet

