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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää kohdekiinteistölle kaikkein kannattavin läm-

mitysmuoto vertailemalla niiden käyttökustannuksia, investointikustannuksia ja 

investointien takaisinmaksuaikoja. Työn vertailtavina järjestelminä ovat kauko-

lämpö, öljylämmitys, pellettilämmitys, maalämpöpumppu ja ilma-vesilämpö-

pumppu.  Työn tarkoituksena on pohtia edellä mainittujen selvitysten perusteella, 

mikä järjestelmä on kaikkein kannattavin kohteeseen ja olisiko investointi kannat-

tava. 

 

Työssä tarkastellaan kerrostalo asunto-osakeyhtiön lämmitysjärjestelmän ener-

giankulutusta eri lämmitysjärjestelmillä. Kiinteistön energiantarpeen määrittä-

miseksi käytetään kiinteistön kaukolämmön kulutuksen tietoja. Kulutustietojen 

perusteella saadun energiantarpeen mukaan kiinteistölle lasketaan Ympäristömi-

nisteriön laskentaoppaiden mukaan tilojen lämmitykseen ja lämpimän käyttöve-

den lämmitykseen kuluvat energiakustannukset. Saadut tulokset kootaan sa-

maan Excel-taulukkoon vertailtaviksi ja tuloksia tarkastelemalla selvitetään 

järjestelmä, joka kuluttaa tarvittavan energiamäärän tuottamiseen vähiten ener-

giaa. Järjestelmille lasketaan myös investointikustannukset ja takaisinmaksuaika, 

jotta voidaan arvioida, onko lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa taloudellista hyö-

tyä. 

 

 

2 Lämmitysjärjestelmän valinta 

 

 

Lämmitysjärjestelmän valinnassa ja mitoituksessa on otettava huomioon muun 

muassa lämmitettävän rakennuksen koko, asukkaiden tai käyttäjien lukumäärä 

ja käyttötottumukset. Käyttäjien käyttötottumuksien erot tulevat esiin esimerkiksi 

lämpimän käyttöveden määrässä. Hyvä lämmitysjärjestelmän valinta on eduksi 

esimerkiksi silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus tai asukasmäärä muuttuu. 
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Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat myös rakennuksen sijoittuminen ton-

tilla ja puusto, tontin koko ja maaperän koostumus. Rakennuksen ympäröimä 

puusto varjostaa rakennusta ja näin ollen myös rajoittaa auringon säteilyenergian 

keräämistä aurinkokeräimillä. Tontin koko vaikuttaa siihen, voiko tontille rakentaa 

maalämmölle tarvittavan vaakakeruuputkiston, sillä vaakakeruuputkisto vaatii 

tontilta kokoa, että tarvittava energiamäärä saadaan kerättyä. Maaperän koostu-

mus määrittää myös sen, onko vaakaputkisto tai lämpökaivo mahdollista tehdä 

tontille, sillä vaakaputkisto vaatii tietynlaista maaperää, että lämpöä on tarpeeksi 

saatavilla ja lämpökaivo vaatii sen, että peruskallio on tarpeeksi lähellä maanpin-

taa. (Motiva 2011, 4–17.) 

 

Etenkin vesikiertoisissa lämmitysmuodoissa lämmitysjärjestelmää vaihtaessa, 

järjestelmävaihtoehtoja on paljon valittavissa kohtuullisilla kustannuksilla, mutta 

esimerkiksi sähkölämmitteisen rakennuksen muuttaminen vesikiertoiseen järjes-

telmään tulee huomattavasti kalliimmaksi järjestelmän rakentamisen takia. Kus-

tannuksia aiheuttavat muun muassa putkivedot ja lämmönluovuttimet. (Motiva 

2011, 5.) 

 

 

2.1 Käyttöveden ja tilojen lämmitykseen kuluva energia 
 

Lämpimän käyttöveden energiankulutus koko rakennuksen energian kulutuk-

sesta on noin 20–30 %. Keskimäärin energiaa lämpimän käyttöveden lämmittä-

miseen ja varaajan lämpöhäviöihin kuluu vuodessa noin 1 500 kWh asukasta 

kohden. Veden kulutuksen osalta lämmintä vettä kuluu noin 35–50 litraa asukasta 

kohden vuorokaudessa. Lämpimän käyttöveden asetuslämpötilaksi on annettu 

+55°C ja veden lämpötila ei saa koskaan ylittää +65°C. Motivan julkaisun mukaan 

pientalojen tilojen ja käyttöveden lämmitykseen kuluu keskimäärin yhteensä noin 

10 000–20 000 kWh vuodessa. (Motiva 2011, 6–7.) 

 

Tavallisen pientalon tilojen ja tuloilman lämmitykseen kuluu keskimäärin energiaa 

vuodessa 100–120 kWh/m2. Matalaenergiatalojen energiankulutus on edellä 

mainitusta määrästä noin puolet. Passiivitalojen energiankulutus tilojen ja tuloil-

man lämmityksessä on noin 20–30 kWh/m2 vuodessa. (Motiva 2011, 6.) 
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2.2 Tuet lämmitysjärjestelmän remonttiin 
 

Lämmitysjärjestelmien remontoimista tuetaan eri tavoin. Pientalojen omistajia 

kannustetaan muun muassa luopumaan öljylämmityksestä ympäristöystävälli-

simpiin lämmitysmuotoihin. ELY-keskukselta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus) voi hakea 4 000 euron tukea öljylämmityksen vaihtamisesta kaukoläm-

pöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Tukea voi hakea 

lämmitysjärjestelmäinvestointeihin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja sitä 

voi hakea syksyyn 2022 asti. (Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus 2021.) 

 

Pientalojen omistajat voivat hakea ELY-keskuksen lisäksi myös ARA:lta (Asumi-

sen rahoitus- ja kehittämiskeskus) avustusta asuinrakennuksen energiatehok-

kuutta parantavista korjaushankkeista. Vaatimuksena avustuksen myöntämiselle 

on se, että rakennuksen E-luku paranee korjauksen myötä. E-luvun tulee olla 

enintään 56 prosenttia siitä, mitä luku oli rakennuksen rakentamisvuonna. (Asu-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020a.) 

 

Myös taloyhtiöt voivat hakea energia-avustusta ARA:lta rakennuksen energiate-

hokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksen saamisen ehtona on, että 

korjauksen jälkeen rakennuksen E-luku pienenee. Kerrostalon E-luvun tulee olla 

enintään 68 prosenttia rakennusvuoden E-luvusta ja rivitalon 64 prosenttia raken-

nusvuoden E-luvusta. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020b.) 

 

 

2.3 Lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden vaatimukset 
 

Ympäristöministeriö on laatinut asetuksen rakennuksen energiatehokkuuden pa-

rantamiseen korjaus- ja muutostöissä vuonna 2013. Ympäristöministeriön ase-

tuksen mukaan (4/13 5 § kohta 5) lämmitysjärjestelmien vaatimuksena on, että 

lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta parannetaan laitteiden sekä järjestelmien 

uusimisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Kun rakennuksen teknisiä jär-

jestelmiä peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, sovelletaan 5 §:n mukaisia 

vaatimuksia. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden 

parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/13, 5 §.) 
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Lämmitysjärjestelmän uusimisen jälkeen tulee pääasiallisen lämmöntuotto-jär-

jestelmän ja tilojen pääasiallisen lämmönjakojärjestelmän välisen hyötysuhteen 

olla vähintään 0,8. Suhdeluku lasketaan kummankin järjestelmän vuosihyötysuh-

teiden osamäärästä. Lämmöntuottojärjestelmän vuosihyötysuhteen hyväksyt-

tävä minimi arvo on 0,73. Kun lämmöntuotto toteutetaan lämpöpumpulla, tulee 

lämpöpumpun SPF-luvun (Seasonal Performance Factor) ja tilojen pääasiallisen 

lämmönjakojärjestelmän vuosihyötysuhteiden välinen suhde olla minimissään 

2,4. (Kauppinen 2017, 6.) 

 

 

3 Lämpöpumput 

 

 

Lämpöpumpuilla saavutetaan energiasäästöjä muun muassa tavalliseen sähkö- 

ja öljylämmitykseen verrattuna, jonka ansiosta lämpöpumppujärjestelmän han-

kinta on ympäristöteko. Lämpöpumput pienentävät kiinteistöjen energiakustan-

nuksia, sillä se käyttää energiaa vain pienen osan suoraan sähkölämmitykseen 

verrattuna. Se tuottaa lämpöä kiinteistöön uusiutuvaa energiaa hyödyntäen suo-

raan ilmasta tai maaperästä. (Motiva 2020a.) 

 

 

3.1 Lämpöpumpun toimintaperiaate 
 

Lämpöpumppujen toimintaperiaate on se, että ne ottavat lämpöä joko ilmasta tai 

maaperästä ja siirtävät talteen ottamansa lämmön huoneilmaan tai veteen. Läm-

pöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä, mutta sen tarvitsema energia on vain 

pieni osa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Kun lämpöpumppu ei pysty 

tuottamaan tarpeeksi lämmintä ilmaa tai vettä, tarvittava lämpö tuotetaan lämpö-

pumpun omalla sähkövastuksella. (Lappalainen 2011, 74.) 

 

Lämpöpumppujen lämmöntuotto perustuu koneistossa kiertävän kylmäaineen 

lauhtumiseen ja höyrystymiseen. Kuvassa 1 esitetään lämpöpumpussa kiertävän 

kylmäaineen kiertoprosessi ja keskeiset lämpöpumpun komponentit. Höyrystyes-

sään kylmäaine sitoo itseensä lämpöenergiaa, joka on sitoutunut maaperään tai 
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ilmaan. Höyrystynyt kylmä aine puristetaan korkeampaan paineeseen kompres-

sorilla, minkä seurauksena höyrystynyt kylmäaine lämpenee entisestään. Läm-

mennyt höyry jäähdytetään lauhduttimessa, jossa kylmäaine muuttuu taas nes-

teeksi ja kylmäaineeseen sitoutunut lämpö vapautetaan laitteistossa kiertävään 

veteen tai ilmaan. Nesteeksi muuttunut kylmäaine palaa höyrystimeen paisunta-

venttiilin kautta. Tämän jälkeen kylmäainekierto alkaa uudelleen. (Lappalainen 

2011, 74.) 

 

 

Kuva 1. Lämpöpumpun toimintaperiaate (Motiva 2020b.) 

 

 

3.2 Ilma-vesilämpöpumppu 
 

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaatteena on sitoa lämpöä ulkoilmasta lait-

teessa kiertävään nesteeseen. Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu hyvin hybridi-

lämmityskohteisiin, sillä sen voi liittää muun muassa aurinkolämmityksen tai 

muun lämmitysjärjestelmän rinnalle. Etenkin kovimmilla pakkasilla rinnakkainen 

lämmitysjärjestelmä on kannattava, sillä ilma-vesilämpöpumppu järjestelmän 

lämpökerroin ja antoteho heikkenevät huomattavasti 20–30 asteen pakkasella. 

Kuvassa 2 esitetään ilma-vesilämpöpumpun periaatekuva, jossa komponentti 1 

on sisäyksikkö, 2 on ulkoyksikkö ja 3 käyttövesivaraaja. (Motiva 2020c.)  
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Kuva 2. Ilma-vesilämpöpumpun periaatekuva. (Viessmann 2021.) 

 

Nykyisin käytettävissä laitteissa käytetään invertteri-tekniikkaa, joka parantaa 

laitteiden hyötysuhdetta, kun laitteisto säätää kompressorin kierrosnopeutta läm-

mitystehon tarpeen mukaan, eikä kone käynnistä kompressoria ja pysäytä sitä 

aina halutun lämpötilan täytyttyä. Tämä lisää myös kompressorin käyttöikää ja 

vähentää energian kulutusta, sillä kompressorin käynnistäminen aiheuttaa het-

kellisen sähkövirran kulutuspiikin. (Motiva 2020c.) 

 

Ilma-vesilämpöpumpun parhaat hyötysuhteet saavutetaan etenkin lattialämmi-

tyskohteissa, sillä lattialämmityskohteiden kiertoveden lämpötilat ovat huomatta-

vasti matalampia kuin patterilämmityskohteilla. On olemassa myös kahden 

kompressorin laitteita, joissa on kummallekin omat kylmäainepiirinsä. Näiden lait-

teiden kompressorien lämmöntuotolla saavutetaan jopa yli +70°C lämpötiloja, 

kun taas pienitehoisimmilla yhden kompressorin laitteilla +55 asteen lämmön-

tuotto lämmityspiiriin ja käyttövesiverkostoon saattaa olla ongelmallista. Tällöin 

joudutaan hyödyntämään paljon laitteiston varaajan sähkölämmitystä tai rinnak-

kaista lämmitysjärjestelmää. ilma-vesilämpöpumpun oikea mitoitus on tärkeää, 

sillä liian pienitehoinen pumppu lisää sähkövastuksen käyttöä, joka lisää vuo-

tuista energian kulutusta. (Motiva 2020c.) 
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3.3 Maalämpöpumppu 
 

Maalämpöjärjestelmässä hyödynnetään maahan, peruskallioon tai vesistöön si-

toutunutta lämpöä, jota kerätään lämmönkeruuputkistolla tai lämpökaivolla. Vaa-

kaputkiston tekeminen vaatii tontilta paljon pinta-alaa, joten se ei sovi kaikkien 

kohteiden lämmitysmuodoksi, jos tontti on pinta-alaltaan liian pieni. Lämpökaivon 

poraaminen ja vaakaputkiston asentaminen vaatii rakennusvalvonnalta toimeen-

panoluvan. Maalämpöjärjestelmä on investointina melko kallis ratkaisu verrattuna 

esimerkiksi ilmavesilämpöpumppuun, sillä vaakaputkistojen teko tai lämpökaivo-

jen poraaminen lisää investointikustannuksia maalämpöpumppua hankkiessa. 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 8.) 

 

Maalämmön vaakakeruuputkistoa mitoitettaessa käytetään monesti karkeana mi-

toituksena 1–2 metriä keruuputkea lämmitettävää kuutiota kohden. Tonttimaata 

tarvitaan yhdelle metrille keruuputkistoa noin 1,5 m2. Keruuputkiston lenkkien väli 

tulee olla noin 1,5 metriä, mutta vähintään 1,2 metriä. Putket tulee kaivaa noin 1–

1,2 metrin syvyyteen. Keruuputkena käytetään yleistä muovista vesijohtoputkea, 

jossa kiertää jäätymätön neste. (Sulpu 2020.) 

 

Maalämmön vaakaputkistolla voidaan sijoittaa myös vesistöön, jos rakennus si-

jaitsee vesistön rannalla. Keruuputkisto sijoitetaan vesistön pohjaan ja se tulee 

ankkuroida noin 3–5 metrin välein. Vesistössä sijaitseva keruuputkisto pystyy ke-

räämään suurempia lämpötehoja kuin maahan kaivettu vaakaputkisto. Tähän on 

syynä se, että veden lämmönsiirto-ominaisuudet ovat paremmat kuin maaperällä. 

Keruuputkiston suositeltu asennussyvyys tulisi olla yli kaksi metriä ja eikä putken 

ympäröivä veden lämpötila saa laskea alle +1 asteen. Liian alhainen veden läm-

pötila voi aiheuttaa vaaran sille, että putkien pinnalle kertyy jäätä. Jos jäätä pää-

see kertymään putkien pinnalle, se voi aiheuttaa putkille nostetta, joka saa putket 

nousemaan veden pinnalle. Asennussyvyyden tulee olla tarpeeksi syvä myös 

siksi, että vesi pääsee liikkumaan putken ympärillä tarpeeksi vapaasti myös tal-

visin. (Energiatehokas koti 2020a.) 

 

Maalämpöpumpun toiminta perustuu siihen, että keruuputkistossa kiertää jääty-

mätön neste, jonka lämpötila nousee muutaman asteen lämmönkeruumatkansa 



13 

 

aikana. Lämmennyt neste höyrystää lämpöpumpussa olevan kylmäaineen. Tä-

män jälkeen kompressori nostaa höyrystyneen kylmäaineen painetta, jonka seu-

rauksena kylmäaineen lämpötila nousee entisestään. Tämän jälkeen lämmennyt 

kylmäaine luovuttaa tuotetun lämmön lauhduttimessa, jossa sen olomuoto palaa 

takaisin nesteeksi. Luovutettu lämpö siirtyy lämmitettävään veteen. Tämän jäl-

keen kierto alkaa uudestaan. Kuva 3 esittää periaatekuvaa maalämpöjärjestel-

mästä, jonka lämmönkeruu on toteutettu lämpökaivolla. (Sulpu 2020.) 

 

Kuva 3. Maalämpöpumppujärjestelmän periaatekuva (Lappalainen 2011, 75.) 

 

Maalämpöjärjestelmä on paras vaihtoehto etenkin lattialämmityskohteille, sillä 

maalämpöpumpun tuottama lämpö ei saata riittää sellaisenaan patterilämmitys-

verkostoon. Kun lämmitysmuodon vaihtaa maalämpöön ja käytettävissä on läm-

mityspatterit, tulee niiden lämmitystehon riittävyys aina tarkistaa ennen järjestel-

män asentamista. Maalämpö, niin kuin muutkin lämpöpumppujärjestelmät, 

tuottavat matalampia lämmitysverkoston lämpötiloja, joten patteriverkoston läm-

mitystehon riittävyyden varmistamiseksi pattereiden kokoa tulee usein kasvattaa 

tai pattereiden lukumäärää lisätä. Maalämpöjärjestelmää voi hyödyntää kesäisin 

myös rakennuksen viilentämiseen, sillä järjestelmällä voi sitoa lämpöä huoneti-

loista ja siirtää sitä laitteiston kautta takaisin maaperään. (Juvonen & Lapinlampi, 

10.) 
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Lämpökaivon keruuputkisto jäähdyttää maaperää, joka heikentää maalämpö-

pumppujärjestelmän hyötysuhdetta ja tehoa. Lämpökaivon lämpötilataso heikke-

nee vuosivuodelta ensimmäisen viiden vuoden aikana, minkä jälkeen se yleensä 

saavuttaa suhteellisen vakaan lämpötilatason. Keruupiirin suunnittelu tulee olla 

huolellista, että keruuputkisto ei viilennä maaperää, jolloin järjestelmä menettää 

lämmitystehonsa. Lämpökaivon lämmitystehoa voidaan elvyttää lataamalla ke-

ruupiirin maaperää esimerkiksi, edellä mainitulla tavalla, siirtämällä rakennuksen 

ylilämpöä maaperään, jos maalämpöjärjestelmään on liitetty jäähdytys. Maape-

rään siirrettyä lämpöä pystytään hyödyntämään taas seuraavan talven lämmitys-

kaudella. (Motiva 2020b.) 

 

Lämpöpumpputoimittajilla on käytössään omille järjestelmilleen sopivat laskenta-

työkalunsa. Esimerkiksi Lämpöässä mitoitustyökalulla voi mitoittaa Lämpöässän 

lämpöpumppumallistosta löytyviä maalämpöpumppuja. Mitoitustyökalu tarjoaa 

syötettävien tietojen perusteella kohteelle sopivan pumppumallin ja kertoo tar-

peellisen keruupiirin pituuden. (Lämpöässä 2021.). Lisäksi Nibellä on omille läm-

pöpumpuilleen käytössä suunnitteluohjelma Nibe VPDIM. Ohjelma laskee ener-

gialaskelmat ja mitoittaa keruupiirin. (Nibe 2013, 2.). EED-ohjelma (Earth Energy 

Designer) on lämpökaivojen mitoitukseen tehty suunnitteluohjelma, joka ei ole 

sidoksissa lämpöpumpputoimittajiin. EED laskee muun muassa lämpökaivojen 

tarpeellisen syvyyden ja kaivojen lukumäärän. Ohjelmalla pystyy suunnittele-

maan kokonaisuuksia, jotka voivat sisältää jopa 1200 porareikää. (Blocon 2021.) 

 

 

4 Muut lämmitysjärjestelmät 

 

 

4.1 Kaukolämpö 
 

Kaukolämmön lämmöntuotanto toteutetaan kaukolämpölaitoksissa. Laitoksissa 

poltetaan muun muassa maakaasua, kivihiiltä, turvetta ja puuta. (Motiva 2019.) 

Vuonna 2019 kaukolämmön tuotannossa käytettiin fossiilisia polttoaineita noin 14 

prosenttia vähemmän ja turvetta 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Läm-
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möntuotannossa alle puolet lämmöstä tuotettiin fossiilisia polttoaineita hyödyn-

täen. Lämmöntuotannosta 35 prosenttia toteutettiin puupolttoaineilla, 18 prosent-

tia kivihiilellä ja 15 prosenttia turpeella. (Tilastokeskus 2020, 2.) 

 

Kaukolämmöllä toteutettu lämmitys toimii siten, että kaukolämpölaitoksella tuo-

tettu lämmin kaukolämpövesi tuodaan, vuodenajasta riippuen 65–115 asteisena, 

kaukolämpölinjoja pitkin kaukolämpöyhtiön asiakaan luo. Siellä lämpö siirretään 

kaukolämpöverkosta tulevasta vedestä lämmönsiirtimen kautta rakennuksen ve-

sikiertoiseen lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen. Lämmönluovutuk-

sen jälkeen jäähtynyt kaukolämmitysvesi palaa takaisin kaukolämpölaitokseen 

vuodenajasta riippuen 25–50 asteisena. Kuvassa 4 esitetään kaukolämpölaitteis-

ton järjestelmän periaatekuva. Kaukolämmöllä tuotettu lämmitys takaa tasaisen 

lämmön rakennuksen kaikkiin tiloihin vaivattomasti ja energiatehokkaasti. (Lap-

palainen & Tiitinen 2012, 5.) 

 

 

Kuva 4. Kaukolämmitysjärjestelmän periaatekuva (LVI 10-10397, 2006, 4.) 

 

Asiakkaan liittyessä kaukolämpöverkkoon asiakas tekee liittymissopimuksen 

lämmönmyyjän kanssa. Sopimuksen voi tehdä joko toistaiseksi voimassa ole-
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vana tai määräaikaisena. Sopimus koostuu yksilöllisesti asiakkaan kanssa sovi-

tuista ja yleisistä myyntiehdoista sekä lämpö- ja palveluhinnoista. Asiakkaan 

käyttöön varataan tietyn suuruinen sopimusteho eli suurin mahdollinen kauko-

lämpöteho mikä asiakkaalla on käytettävissä. Sopimusteho riippuu asiakkaan to-

dellisesta lämmönkulutuksesta tai kulutustietojen puuttuessa arvioidusta läm-

mönkulutuksesta, ulkolämpötiloista ja paikkakunnan mitoituslämpötilasta. 

Asiakas maksaa lämmönmyyjälle lämmönkäytöstä, joka todennetaan mittaa-

malla energiankulutus lämmönsiirtolaitteiston energiamittarilla. (Savon Voima Oyj 

2016, 3–7) 

 

 

4.2 Pellettilämmitys 
 

Pellettilämmitys soveltuu lämmitysjärjestelmäksi sekä uusin ja saneerattaviin ta-

loihin. Järjestelmä tuottaa lämpönsä polttamalla pellettipolttimessa puhtaasta 

kuorettomasta puusta puristettua pellettiä. Pellettilämmitys ei laskennallisesti li-

sää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, sillä pelletti tuotetaan uusiutuvasta puusta. 

Keskimäärin pellettijärjestelmä tarvitsee neljä tonnia pellettiä kattamaan 130–150 

neliöisen omakotitalon lämpimän käyttöveden ja talon lämmittämisen tarpeen. 

Yksi kilo pellettiä vastaa lämmitysteholtaan noin viittä kilowattituntia. (Kokkonen 

2012, 2–3.) 

 

Vesikiertoinen pellettilämmitysjärjestelmä tarvitsee toimiakseen siilon pelletin säi-

lytykseen, josta pelletti siirtyy siirtoruuvin avulla pellettipolttimelle automaatio-oh-

jauksen mukaan. Lisäksi tarvitaan pellettipoltin, pellettikattila, siirtolaitteisto, mah-

dollinen välisäiliö ja lämmönjakoverkosto kaikkine tarvittavine laitteineen. 

Kattilahuoneessa tulee ottaa huomioon se, että kattilan ympärille jää riittävästi 

tilaa tarvittavia huoltotoimenpiteitä varten. Kuvassa 5 on esitettynä pellettijärjes-

telmän laitteiston periaatekuva. (Puhakka, Alanen, Kokkonen, Nalkki & Rousku 

2003, 10.) 
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Kuva 5. Pellettilämmitysjärjestelmän laitteiston periaatekuva (Nalkki, Rautanen, 

Tuomi, Strand & Lehtonen 2006, 2.) 

 

Pellettisiilo voidaan rakentaa rakennuksen sisälle, ulos erilliseen piharakennuk-

seen tai maan alle. Pelletti siilo tulee rakentaa siten, että se on tiivis, sillä pelletti 

ei saa päästä kastumaan, sillä kastuessaan pelletti hajoaa takaisin puruksi. Pel-

lettijärjestelmä on melko tilaa vievä ratkaisu, sillä kattila vaatii erillisen kattilahuo-

neen. Lisäksi pelkkään pellettien varastointiin tarvittava tila on melko suuri, sillä 

keskimääräisen suomalaisen omakotitalon lämmitykseen kuluva noin viiden ton-

nin pellettimäärä tarvitsee varastointiin tilaa noin 7–8 kuutiota. (Kokkonen 2012, 

6.) 

 

Pellettijärjestelmän vaatii huoltoa kohtuullisen usein toimiakseen mahdollisim-

man taloudellisesti ja tehokkaasti. Jos käytössä on yhdistelmäkattila, suositeltava 

huoltomäärä on noin 3–4 kertaa vuodessa. Laitteisto vaatii myös ajoittaista tuh-

kan poistoa. Pellettisiilo vaati irtopurun poiston vähintään parin vuoden välein. 

Purun poiston yhteydessä tulee tarkistaa myös muun muassa siilon saumojen 

tiiviys. (Kokkonen 2012, 13.) 

 

Pellettijärjestelmää suunniteltaessa tulee noudattaa voimassa olevia palomää-

räyksiä. Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten palotuvallisuudesta 
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(848/2017) perustelumuistiossa määritetään, että kattilahuone ja polttoaineva-

rasto tulee rajata omiksi palo-osastoiksi (Jantunen 2017, 17–18). Pellettijärjestel-

män asennuksessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita suojaetäisyyksiin, huol-

toon ja laitteiston osien yhteensopivuuteen liittyen. Pellettijärjestelmässä niin kuin 

muissakin kiinteän polttoaineen järjestelmissä on aina takatulen vaara. Eli tuli 

etenee polttimen palopesästä kohti polttoainevarastoa. Takatulen estämiseksi 

laitteiston suojalaitteisto tulee olla käyttöön sopivat. Lisäksi hormi tulee olla lait-

teistolle sopiva, että järjestelmään syntyy riittävä veto, sillä liian pieni veto aiheut-

taa tulipesään ylipainetta, joka on riski takatulelle. Laitteiston turvajärjestelmiä 

ovat muun muassa sammutusjärjestelmä, sulkusyötin, lämpöanturi, alipainean-

turi, liekinvalvontalaite ja savukaasupuhallin. Pellettikattilalle sammutusjärjestel-

mäksi suositellaan jauhesammutinta, joka liitetään polttoaineen syöttölaittee-

seen. Sulkusyötin katkaisee lämmityskattilan ja polttoainevaraston välisen 

suoran yhteyden. Lämpöanturin tarkoituksena on katkaista polttoaineen syöttö, 

jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Alipaineanturin tarkoitus on mitatta palope-

sän alipainetta ja ohjata savukaasupuhaltimen toimintaa. Liekinvalvontalaite val-

voo tulipesän palamisprosessia ja katkaisee polttoaineen syötön, jos tuli sam-

muu. Savukaasupuhallin varmistaa järjestelmän riittävän vedon, ettei ylipainetta 

synny. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2021, 6–14.) 

 

 

4.3 Öljylämmitys 
 

Öljylämmitysjärjestelmässä lämmintä vettä tuotetaan siten, että öljylämmityskat-

tilassa olevaa vettä lämmitetään polttamalla öljyä järjestelmän polttimella. Katti-

lavesi kiertää rakennuksen vesikiertoisessa lämmitysverkostossa ja näin ollen 

hoitaa rakennuksen lämmityksen vesikiertoisesti. Kattilavesi lämmittää myös 

lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimen välityksellä. Kattilaveden lämpötila on 

yleensä noin 70–80 °C ja se muutetaan lämmitysverkostoon sopivaksi lämpöti-

laksi sekoittamalla siihen lämmitysverkostosta palaavaa jäähtynyttä vettä. Läm-

pimän käyttöveden oikea lämpötila saadaan siten, että kattilavedellä lämmitet-

tyyn lämpimään käyttöveteen sekoitetaan kylmää vettä sopivassa suhteessa. 

Kummankin lämmitysverkoston lämpötila säädetään oikeaksi säätöventtiilien 

avulla. Kuvassa 6 on esitetty öljylämmitysjärjestelmän periaate. Periaatekuvan 
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järjestelmässä öljysäiliö on sijoitettu rakennuksen ulkopuolelle maakaivantoon. 

(Motiva 2018a.) 

 

 

Kuva 6. Öljylämmitysjärjestelmän periaatekuva (LVI 11-10394, 2005, 5.) 

 

Öljylämmitysjärjestelmään kuuluu muun muassa lämpökattila, öljypoltin, öljysäi-

liö, savuhormi ja tarvittavat säätölaitteet. Järjestelmä ei tarvitse erillistä varaajaa, 

ellei sen rinnalle ole kytketty toista järjestelmää, kuten ilma-vesilämpöpumppua 

tai aurinkokeräimiä, jotka tarvitsevat toimiakseen erillisen varaajan. Järjestel-

mälle on vaatimuksena se, että tekninen tila, jonne kattilasijoitettaan, on palotur-

vallinen sekä tilaa tarvitaan öljysäiliölle, jonka koko on maksimissaan 3000 litraa. 

Jos rakennuksen sisällä ei tilaa riitä tarpeeksi, voidaan öljysäiliö sijoittaa myös 

rakennuksen ulkopuolelle maahan kaivettuna. (Suomi Rakentaa 2019.)  

 

Järjestelmä vaatii huolto keskimäärin noin 2 vuoden välein keskimääräisessä 

omakotilaossa, sillä huoltoväli on noin 5 000 poltetun öljylitran välein ja keskimää-

räinen omakotitalo kuluttaa öljyä noin 2 500–3 000 litraa vuodessa. Lisäksi ra-
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kennuksen ulkopuolelle maahan kaivetun öljysäilön kunto tulee tarkastaa viimeis-

tään 10 vuoden kuluttu asennuksesta. (Suomi Rakentaa 2019.) Huollon yhtey-

dessä öljypoltin huolletaan ja sen suutin vaihdetaan uuteen (Motiva 2018a). 

 

 

5 Työssä käytetyt laskelmat 

 

 

5.1 Lämmitysjärjestelmien energialaskenta 
 

Ympäristöministeriö on julkaissut Lämpöpumppujen energialaskentaoppaan 

(2012) Rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) pohjalta. Opas sisältää 

laskentaohjeen lämpöpumppujen yksinkertaiselle ja yksityiskohtaiselle energia-

laskentamenetelmälle. Oppaan ohjeen mukaan pystytään laskemaan lämpö-

pumppujen ostoenergiankulutus, lämpöpumppujen tuottama lämmitysenergia ja 

kohteelle tarvittava lisälämmitysenergia. Oppaassa on kummallekin laskentata-

valle laskentakaavat laskujen läpiviemiselle. Oppaan sisältämät esimerkkilaskel-

mat havainnollistavat sen, että yksityiskohtaista laskentamenetelmää suositel-

laan enemmän, koska sillä saadut tulokset tuottivat yli 10 prosenttia pienempiä 

sähkönkulutuksia kuin yksinkertaisella menetelmällä laskettuna. (Eskola, Joki-

salo & Sirén 2012, 5–50.) 

 

Opinnäytetyössä laskelmat toteutetaan yksinkertaista energialaskentamenetel-

mää käyttäen, sillä käyttöön saadut lämpöpumppujen tekniset tiedot eivät riitä 

yksityiskohtaisen laskentamenetelmän toteuttamiseen. Laskelmissa käytetään 

valmiita taulukkoarvoja. Laskenta aloitetaan suhteellisen lämpötehon laskennalla 

ᶲlpn/ᶲtila. Suhteellinen lämpöteho lasketaan pumpun lämmitystehon ja tilojen läm-

mitystehontarpeen osamäärästä. Seuraavaksi lasketaan tilojen ja lämpimän käyt-

töveden energioiden suhde. Saatujen arvojen mukaan taulukosta (liitteet 1 ja 2) 

valitaan käytössä olevaa menoveden lämpötilaa vastaava arvo lisälämmityksen 

tarpeen laskentaa varten. Lisälämmityksen tarve lasketaan kaavoilla 1 ja 2. 

 

   (1) 
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missä Qlämmitys, tilat = tilojen lämmitysenergian kulutus 

 Qlisälämmitys, tilat = tilojen lämmitykseen tarvittava lisälämmitysenergia 

Qlp / Qlämmitys, tilat, LKV = taulukosta saatu menoveden lämpötilaa vas-

taava arvo 

 

  (2) 

 

missä Qlämmitys, LKV = käyttöveden lämmitykseen kuluva energia 

 Qlisälämmitys, LKV = käyttöveden lisälämmitykseen tarvittava energia 

Qlp / Qlämmitys, tilat, LKV = taulukosta saatu menoveden lämpötilaa vas-

taava arvo 

 

Lämpöpumpulla tuotettava energian määrä saadaan vähentämällä lisälämmityk-

seen tarvittava energia energiantarpeesta kaavoilla 3 ja 4. 

 

   (3) 

 

missä QLP, lämmitys, tilat = lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia 

 Qlämmitys, tilat = tilojen lämmitysenergian kulutus 

 Qlisälämmitys, tilat = tilojen lämmitykseen tarvittava lisälämmitysenergia 

 

   (4) 

 

missä QLP, lämmitys, LKV = lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysener-

gia 

 Qlämmitys, LKV = käyttöveden lämmitykseen kuluva energia 

 Qlisälämmitys, LKV = käyttöveden lisälämmitykseen tarvittava energia 

 

Lämpöpumpun ostoenergiankulutus lasketaan kaavalla 5. Laskennassa käyte-

tään taulukoiden (liite 3) lämpöpumppujen SPF-arvoja, jos tarkempia tietoja ei ole 

saatavilla. 
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  (5) 

 

missä SPFtilat = lämpöpumpun SPF-luku tilojen lämmityksessä 

 SPFLKV = lämpöpumpun SPF-luku käyttöveden lämmityksessä 

 QLP, lämmitys, tilat = lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia 

QLP, lämmitys, LKV = lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysener-

gia 

  

Ympäristöministeriön julkaisema ohje Energiatehokkuus – Rakennuksen energi-

ankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta (2018) sisältää energialaskenta-

ohjeen rakennusten teknisten järjestelmien energialaskentaan. Ohje sisältää 

neuvoja sekä lämpöpumppujen energialaskentaan että muillekin lämmitysjärjes-

telmille. Energiankulutus lasketaan lämmitysenergian tarpeen ja lämmitysjärjes-

telmän lämpöenergian tuoton hyötysuhteen osamäärästä. Sama ohje ei ole so-

vellettavissa lämpöpumppujen energian kulutuksen laskentaan, vaan 

lämpöpumppujen energialaskentaan on käytettävä omia laskentamenetelmiään. 

(Ympäristöministeriö 2018, 1–71.) 

 

Muiden järjestelmien kuin lämpöpumppujen energian kulutus lasketaan kaavalla 

6 ja järjestelmän apulaitteiden sähkön kulutus lasketaan kaavalla 7. 

 

 (6) 

 

missä Qlämmitys = lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kWh/a 

 Qlämmitys, tilat = tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, kWh/a 

 Qlämmitys, iv = ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergian tarve, kWh/a 

 Qlämmitys, lkv = lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve, kWh/a 

Qaurinko, lkv = aurinkokeräimellä tuotettu energia lämpimään käyttöve-

teen, kWh/a 

Qmuu tuotto = muilla mahdollisilla tuottojärjestelmillä tuotettu energia, 

kWh/a 
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ɳtuotto = lämmitysenergian tuoton hyötysuhde tilojen, ilmanvaihdon ja 

lämpimän käyttöveden lämmityksessä 

 

     (7) 

 

missä Wtuotto, apu = lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian 

kulutus, kWh/(m2 a) 

 etuoto = apulaitteiden ominaiskulutus, kWh/(m2 a) 

 Anetto = rakennuksen lämmitetty nettoala, m2
  

 

Sähkön hintana laskuissa käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia hintatietoja 

vuoden 2020 viimeiseltä vuosineljännekseltä. Sähkön hinnaksi ilmoitetaan 136,5 

euroa/MWh. (Tilastokeskus 2021, 6.) 

 

 

5.2 Tilojen lämmitystehontarpeen laskenta 
 

Rakennuksen lämmitystehontarvetta laskettaessa laskelmat tehdään tilakohtai-

sesti. Laskennan tuloksena saadaan tilalle tarvittava lämmitysteho, jonka avulla 

pystytään valitsemaan tilalle sopivat lämmityslaitteet. Lämmitystehontarpeeseen 

vaikuttavat muun muassa johtumislämpöhäviöt rakenteiden läpi, ilmavuodot ja 

ilmanvaihto. Laskennan perusteena käytetään mitoittavaa ulkolämpötilaa, joka 

on määritetty muun muassa rakentamismääräyskokoelman osassa D3. (Ympä-

ristöministeriö 2012a, 59.) 

 

Lämmitystehontarpeen laskennassa käytettävät säätiedot on annettu rakenta-

mismääräyskokoelman osassa D3. Lähtötietoihin vaikuttaa muun muassa raken-

nuksen sijainti, sillä Suomen säävyöhykkeet (liite 4) ovat jaettu neljään osaan. 

Joensuu kuuluu säävyöhykkeeseen kolme, joten mitoitukseen käytetään Jyväs-

kylän säätietoja. Alueella mitoittava lämpötila on -32 astetta ja kuukauden keski-

määräinen ulkolämpötila on 3,2 astetta. (Ympäristöministeriö 2012b, 29.) 
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Opinnäytetyössä on käytössä lämmitystehontarpeen laskentaan Excel-laskenta-

taulukko, joka on ollut käytössä opintojaksoilla. Laskentataulukossa käytetään ra-

kentamismääräyskokoelmissa D3 ja D5 olevia kaavoja. Vuotoilmavirran lasken-

taan on käytetty kaavaa 8.  

    (8) 

 

missä qv, vuotoilma = vuotoilmavirta, m3/s 

 q50 = rakennusvaipan ilmanvuotoluku, m3/(h m2) 

 Avaippa = rakennuksen vaipan pinta-ala, m2 

x = kerroin, joka on yksikerroksisille rakennuksille 35, kaksikerroksi         

sille 24, kolme- ja neljäkerroksille 20 ja yli viisikerroksisille 15 

3600 = kerroin, jolla ilmavirta m3/h muutetaan yksikköön m3/s 

 

Vuotoilman lämpenemisen lämpötehon tarpeen laskentaan on käytetty kaavaa 9.  

 

   (9) 

 

missä ᶲvuotoilma = vuotoilman lämpenemisen tehontarve 

ρi = ilman tiheyttä 1,2 kg/m3 

 cpi = ilman ominaislämpökapasiteettia 1000 J/(kg K) 

 qv, vuotoilma = vuotoilmavirta, m3/s 

 Ts = sisälämpötila 

 Tu,mit = mitoittavaa ulkolämpötila 

 

Lämpöhäviötehojen laskentaan on käytetty kaavaa 10. 

 

    (10) 

 

missä ᶲi = lämpöhäviöteho 
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Ui = rakennusosan U-arvo 

 Ai = rakennusosan pinta-ala 

 Ts = sisäilman lämpötila 

 Tu,mit = mitoittava ulkolämpötila  

 

Laskelmia varten on selvitettävä rakennuksen q50-luku. Se lasketaan kaavan 11 

avulla. Ympäristöministeriön laskenta liitteen mukaan vuosien 1969–1976 välillä 

valmistuneiden rakennusten ilmanvuotoluku n50 on ollut 6. (Ympäristöministeriö 

2021, 8.) 

 

     (11) 

 

missä q50 = rakennusvaipan ilmanvuotoluku 50 Pa paine-erolla, m3/(h m2) 

 n50 = rakennuksen ilmanvuotoluku 50 Pa paine-erolla, 1/h 

 V = rakennuksen ilmatilavuus, m3 

 Avaippa = rakennusvaipan pinta-ala, (alapohja mukaan luettuna), m2 

 

Laskelmien U-arvoina käytetään Ympäristöministeriön asetuksen 1048/2017 liit-

teessä 1 ”Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) määrittä-

minen energiatodistuksessa” annettuja U-arvoja vuoden 1969 jälkeen valmistu-

neille rakennuksille. Liitteen mukaan ulkoseinän U-arvo on 0,81, maanvaraisen 

alapohjan U-arvo on 0,47, yläpohjan U-arvo on 0,47, oven U-arvo on 2,2 ja ikku-

nan U-arvo on 2,8. (Ympäristöministeriö 2017, 9.) 

 

Vanhoille asuintaloille voidaan laskea lämmityksen huipputeho Energiateollisuu-

den julkaisun K1/2013 ”Rakennusten kaukolämmitys” laskentaohjeen mukaan. 

Laskelmat voidaan suorittaa ohjeen mukaan, jos rakennuksen polttoaineen kulu-

tus tiedetään, eikä rakennuksessa ole koneellista tuloilman lämmitystä. Huippu-

teho lasketaan kaavalla 12 paikkakunnan mitoittavan ulkolämpötilan mukaan ti-

lojen lämmitykselle. (Energiateollisuus 2013, 74.) 
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   (12) 

 

missä Φmit = Lämmityksen huipputehontarve (mitoitusteho), kW 

 H = 24 x S / (17°C – tu) = Lämmityshuipun käyttöaika, h 

 S = Lämmitystarveluku tarkasteluaikana, °Cd 

 tu = Paikkakunnan mitoittava ulkolämpötila, °C 

 Q = Energiankulutus tarkasteluaikana, MWh 

Qkv = Käyttöveden lämmittämiseen kulunut lämmitysenergia tarkas-

teluaikana (kiinteä kulutus), MWh 

Ql = Q – Qkv = Tilojen lämmitykseen kulunut energia tarkasteluai-

kana, MWh 

 

Ennen huipputehon laskemista energiankulutukset tulee normittaa. Energian ku-

lutuksen normitus tehdään vain tilojen lämmityksen osalta, koska käyttöveden 

lämmitys ei ole riippuvainen ulkolämpötilasta. Motiva on julkaissut normitusta var-

ten laskentaohjeen ”Kulutuksen normitus” (2016). Normitus tehdään kaavalla 13. 

Kaavaa varten tarvittavat lämmitystarveluvut löytyvät esimerkiksi Ilmatieteenlai-

toksen verkkosivuilta paikkakuntakohtaisesti. (Motiva 2016, 3). 

 

  (13) 

 

missä Qnorm = rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus 

Qtoteutunut = Qkok – Qlämmin käyttövesi = rakennuksen tilojen lämmitykseen 

kuluva energia 

Qkok = rakennuksen kokonaislämmitysenergiankulutus 

Qlämmin käyttövesi = käyttöveden lämmittämisen vaatima energia 

SN vpkunta = normaalivuoden (1981–2010) lämmitystarveluku vertailu-

paikkakunnalla 

Stoteutunut vpkunta = toteutunut lämmitystarveluku vuositasolla vertailu-

paikkakunnalla 
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5.3 Lämmityspattereiden mitoitus 
 

Lämmityspattereita mitoittaessa patterin pituuden ratkaisee usein ikkunan leveys, 

sillä pattereiden pituus tulisi valita mahdollisimman lähelle ikkunoiden leveyttä. 

Kun patterin leveys on mahdollisimman lähelle ikkunan leveyttä, patteri torjuu 

parhaiten ikkunan kautta tulevaa kylmäsäteilyä. Varsinainen pattereiden tehomi-

toitus tehdään lämmönjakotavan meno- ja paluuveden lämpötilan perusteella. 

Kaksiputkijärjestelmän pattereille lasketaan ylilämpötila, jonka mukaan patterival-

mistajien taulukosta voidaan lukea patterin lämmitysteho kyseiselle ylilämpöti-

lalle. Ylilämpötila lasketaan kaavan 14 mukaan. (LVI 12-10343, 2002, 5.) 

 

 

     

(14) 

 

missä tm = menoveden lämpötila 

 tp = paluuveden lämpötila 

 th = huoneen lämpötila 

 ln = luonnollinen logaritmi 

 

Muun muassa Purmolta löytyy verkkosivuiltaan omille patterimalleilleen omat Ex-

cel-laskentataulukkonsa pattereiden tehomitoitusta varten. Taulukkoon syöte-

tään menoveden ja paluuveden lämpötila ja haluttu huoneen lämpötila. Näiden 

tietojen syötön jälkeen laskuri laskee lämmitys tehon eri patteriko’oille, jonka jäl-

keen taulukosta valitaan sopivan patterin leveyden ja korkeuden kohdalta patte-

rimalli, joka täyttää vaaditun lämmitystehon. 

 

 

5.4 Takaisinmaksuajan laskenta 
 

Takaisinmaksuajan laskentaa käytetään yhtenä investoinnin kannattavuuden 

mittarina. Investoinnille lasketaan suora takaisinmaksuaika kaavan 15 avulla. 

Laskentamenetelmä ei ota huomioon muun muassa rahan arvon ja energian hin-

nan kehitystä tai muita muuttuvia tekijöitä, joten tulokset eivät osoita suoraan in-

vestoinnin kannattavuutta vaan investoinnin rahoitusvaikutuksia. Investoinnin 
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kannattavuutta ajatellessa, tulee ottaa huomioon hankittavan laitteiston tai lait-

teiston käyttöikä. Takaisinmaksuajan selvittäminen on hyödyllistä, sillä se kertoo, 

onko investointi energiataloudellisesta näkökulmasta kannattava. Jos investoin-

nin takaisinmaksuaika on pidempi kuin järjestelmän käyttöikä, investointi ei ole 

kannattava. (Motiva 2018b, 6.) 

 

𝑆𝑢𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠ää𝑠𝑡ö
   (15) 

 

 

6 Kohteen kuvaus 

 

 

Työssä tarkasteltava kohde on asunto-osakeyhtiö Ukonmäensato, joka sijaitsee 

Joensuussa. Kiinteistö sisältää kaksi asuinrakennusta, joiden valmistumisvuosi 

on 1974. Ensimmäisessä rakennuksessa on yksi rappukäytävä ja toisessa raken-

nuksessa on kaksi rappukäytävää. Kerroksia ensimmäisessä rakennuksessa on 

7 ja toisessa rakennuksessa 3. Kiinteistön kokonaispinta-ala on yhteensä 5 778,7 

m2, joista asuinpinta-ala on noin 3 067 m2. Kiinteistön kokonaistilavuus on noin 

12 800 m3. Asuntoja kiinteistössä on yhteensä 53 kappaletta. Tällä hetkellä läm-

mitysmuotona on kaukolämpö. Lämmönjakotapa on vesikiertoinen patterilämmi-

tys, jonka menoveden lämpötila on 70°C ja paluuveden lämpötila 40°C. 

Laskentaa varten lähtötietoina käytössä on kohteen kaukolämmön kulutustiedot 

vuosilta 2014–2020. Kulutustiedot koottuna taulukkoon 1. Taulukkoon on mer-

kattu punaisella kahden kuukauden kulutustiedot, joissa on ollut puutteita tai se 

on puuttunut kokonaan. 
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Taulukko 1. Kaukolämmön kulutus tarkasteltavassa kohteessa. 

 

 

7 Energialaskelmat ja kulutuksen hinta 

 

 

7.1 Kaukolämpö 
 

Kaukolämmön hintaa varten on selvitettävä kaukolämmön kulutus ja kaukoläm-

mön maksimi teho mitoitusulkolämpötilassa. Kaukolämmön kokonaishinta muo-

dostuu kaukolämmön kulutuksesta ja tehomaksusta. Kaukolämmön hinnan mää-

rittämiseen käytettiin Savon Voiman kaukolämmön hinnastoa 2021 (kuva 9). 
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Kuva 9. Savon Voiman kaukolämmön hinnasto Joensuu 2021. (Savon Voima 

2021.) 

 

Työssä ei tarvinnut laskea kaukolämmölle kulutusta, vaan kulutuslukemina käy-

tettiin valmiita kiinteistön kaukolämmön kulutustietoja vuosilta 2014–2020. Kulu-

tustiedot olivat selvillä kuukausikohtaisesti, joten jokaisen kuukauden kulutuk-

selle laskettiin keskiarvo. Kulutustiedot esitettynä taulukossa 2. Vuosien 2017 ja 

2020 kulutustiedoissa ilmeni puutteita, joten puutteellisten kuukausien tietoja ei 

käytetty kulutuskeskiarvojen laskentaan. 
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Taulukko 2. Kaukolämmön kulutustiedot ja kuukausittainen keskiarvokulutus. 

 

Mitoitustehon laskenta tehtiin ohjeen K15/2014 ”Teho ja vesivirta kaukolämmön 

maksuperusteina” (Energiateollisuus 2014, 16–17) mukaan.  Laskentaa varten 

tuli selvittää jokaiselle kuukaudelle teholukema. Teholukema saatiin selvitettyä 

siten, että kaukolämmön kulutustieto jaettiin kuukausikohtaisella tuntimäärällä, 

jolloin saatiin selvitettyä teho kilowatteina. Kuukausille haettiin myös keskiarvo 

lämpötilat rakennusmääräyskokoelman D3 taulukosta (liite 5) säävyöhykkeelle 

kolme. Tulokset koottu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Kuukausittainen keskiteho ja kuukauden keskilämpötilat. 

 

Mitoitustehon ratkaisemista varten, kuukausittaisista keskiarvo tehoista ja keski-

lämpötiloista tehtiin kuvaaja (kuva 10), joka kuvaa kiinteistön lämmitystehontar-

vetta eri ulkolämpötiloissa. Tulosten välille luotiin trendiviiva ja viivalle luotiin yh-

tälö, jonka avulla voitiin laskea mitoitusulkolämpötilalle, -32°C, teholukema 

yhtälönratkaisulla. Tulos saatiin, kun -32 sijoitettiin saatuun yhtälöön x:n paikalle. 

Tehon tarpeeksi selvisi noin 202 kW. Teholukeman mukaan kiinteistölle laskettiin 

tehomaksu Savon Voiman hinnaston mukaan. 

 

 

Kuva 10. Kiinteistön tehontarve eri ulkolämpötiloissa. 
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Järjestelmälle laskettiin myös sähkönkulutus Ympäristöministeriön laskentaoh-

jeen mukaan kaavalla 7. Sähkön kulutukselle on annettu ohjearvo 0,07 kWh/a m2 

liitteessä 7. Sähkönkulutus määräytyy kiinteistön pinta-alan mukaan. Järjestel-

män sähkönkulutus koostuu muun muassa pumppujen ja ohjauslaitteiden ener-

gian käytöstä. Kaukolämmön kokonaishinta koostuu muun muassa käytetystä 

lämpöenergiasta, tehomaksusta ja sähkön kulutuksesta. 

 

 

7.2 Öljylämmitys 
 

Öljylämmityksellä laskettiin energiankulutus Ympäristöministeriön ohjeessa an-

netun vuosihyötysuhteen mukaan kaavalla 6. Energiankulutus jaettiin laskenta-

ohjeen vuosihyötysuhteella, jolloin saatiin öljylämmityksen energiankulutus (tau-

lukko 4). 

 

 

Taulukko 4. Öljylämmityksen lämmitysenergiankulutus. 

 

Öljyn kulutus laskettiin öljyn tehollisella lämpöarvolla, joka on annettu kevyelle 

polttoöljylle Ympäristöministeriön ohjeen taulukossa (liite 6). Taulukkoon kevyelle 

polttoöljylle teholliseksi lämpöarvoksi on määritetty 10 kWh/dm3. Öljynkulutus 

saatiin, kun energian kulutus 585,02 MWh, muunnettiin kilowattitunneiksi ja jae-

tiin tehollisella lämpöarvolla. Öljyn kulutuksen määräksi saatiin 5 8501,58 litraa 

vuodessa. Öljylle laskettiin hinta Lämpöpuisto.fi verkkosivuilta saadun Shellin 

hinnaston mukaan. Hinta on katsottu 10.3.2021, jolloin kesälaadun hinta oli 

0,9982 euroa/litra ja talvilaadun hinta oli 1,0396 euroa/litra (Lämpöpuisto 2021). 

Hinnoille lasketettiin keskiarvo 1,0189 euroa/litra, jolla kerrottiin kokonaisöljynku-

lutus. Öljyn hinnaksi saatiin 59 607,46 euroa. 

 

Järjestelmän sähkönkulutuksen määrä laskettiin kaavalla 7 liitteen 7 ohjearvolla 

0,24 kWh/a m2. Laskelmissa sähkön kulutukseksi selvisi 1 386,9 kWh. Sähkön 
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kokonaishinta laskettiin Tilastokeskuksen sivuilta saadulla sähkön keskiarvohin-

nalla 0,1371 €/kWh. Sähkönkulutuksen kokonaishinnaksi selvisi yhteensä 190,15 

euroa. 

 

Kokonaishinta muodostui sähkönkulutuksen hinnan ja öljynkulutuksen hinnan 

summasta. Näiden yhteenlasketuksi hinnaksi tuli yhteensä 59 797,61 euroa vuo-

dessa. 

 

 

7.3 Pellettilämmitys 
 

Pellettilämmitykselle laskettiin kulutus kaavalla 6 ja sen vuosihyötysuhde haettiin 

liitteen 7 taulukosta, joka on 0,84. Energiankulutukseksi saatiin yhteensä 626,8 

MWh. Lämmitysenergian kulutuksen laskennan tiedot taulukossa 5. 

 

 

Taulukko 5. Pellettilämmityksen lämmitysenergiankulutus. 

 

Pelletin tarpeen laskentaan käytettiin liitteen 6 taulukon arvoa 4,7 kWh/kg pelletin 

teholliseksi lämpöarvoksi. Kun kokonaisenergiankulutus jaettiin tehollisella läm-

pöarvolla, saatiin pelletin kokonaistarpeeksi 133 362,72 kg. Pelletin kokonais-

hinta laskettiin Vapon sivuilta saadulla puhalluspelletin hinnalla 235,60 €/1 000 

kg (Vapo 2021). Kokonaishinnaksi saatiin 31 420,03 euroa. 

 

Järjestelmän sähkönkulutuksen hinta laskettiin kaavalla 7. Laskentaa varten ha-

ettiin liitteen 7 taulukosta sähkönkulutuksen ohjearvo 0,13 kWh/a m2. Sähkön ku-

lutukseksi saatiin yhteensä 751,20 kWh. Sähkön hinta laskettiin Tilastokeskuk-

sen sivuilta saadulla sähkön keskiarvohinnalla 0,1371 €/kWh. Tuloksen mukaan 

sähköön kuluu 103 euroa vuodessa. 

 

Pellettijärjestelmän vuoden kokonaishinta muodostui pelletiin kuluvasta rahasta 

ja sähköön kuluvasta rahasta. Laskelmien mukaan vuoden kokonaishinnaksi sel-

visi yhteensä 31 523,25 euroa vuodessa. 
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7.4 Lämmitystehon tarve 
 

Ennen lämpöpumppujen energialaskelmien tekemistä laskettiin rakennukselle 

lämmitystehontarve kaukolämmön kulutuksen perusteella. Laskelmat alkoivat 

kaukolämmön kulutuslukemien normittamisella, että eri vuosien kulutustiedot oli-

vat vertailukelpoisia keskenään tehon tarpeen selvittämistä varten. Normitusta 

varten haettiin Ilmatieteen laitoksen sivuilta Joensuun lämmitystarveluvut vuo-

silta, joille normitus suoritettiin. Normitettavat vuodet olivat 2014, 2015, 2016, 

2018 ja 2019, koska vuosien 2017 ja 2020 kaukolämmönkulutustiedoissa ilmeni 

puutteita. Joensuun lämmitystarveluvut esitettynä taulukossa 6. 

 

 

Taulukko 6. Joensuun lämmitystarveluvut. (Ilmatieteen laitos 2021). 

 

Kulutuksentietojen normitus laskettiin kullekin vuodelle erikseen kaavalla 13. Nor-

mitus tehtiin pelkästään tilojen lämmitykselle, koska normitus koskee pelkästään 

ulkolämpötilan vaikutuksesta syntyviä eroja. Käyttöveden lämmityksen osuus ku-

lutuksesta selvitettiin siten, että heinäkuun kulutustiedoille laskettiin keskiarvo, 

koska oletettavaa on, että heinäkuussa tilojen lämmitys ei ole käytössä vaan ku-

lutus koostuu suurimmalta osalta käyttöveden kierrosta ja lämpimästä käyttöve-

destä. Kaukolämmön häviöiden vähennyksen jälkeen vuosien 2014–2020 heinä-

kuiden kulutuskeskiarvoksi saatiin 12,96 MWh. Tulos kerrottiin vuoden 

kuukausien määrällä, että kulutus saatiin kokovuodelle. Oletetuksi käyttöveden 

kierron ja lämpimän käyttöveden kulutukseksi saatiin yhteensä noin 155,48 MWh. 

Normeeratut kulutukset taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Normeeratut kulutukset. 

 

Tilojen lämmitystehontarpeet laskettiin kullekin tarkasteltavalle vuodelle erikseen 

kaavalla 12. Saaduista vuosittaisista lämmitystehontarpeista laskettiin keskiarvo, 

jota käytetiin lämpöpumppujen energialaskelmissa lämmitystehon tarpeena. Ti-

lojen lämmitystehontarpeet koottuna taulukossa 8. 

 

 

Taulukko 8. Tilojen lämmitystehontarpeet. 

 

 

7.5 Maalämpö 
 

Laskelmiin valikoitiin kaksi kappaletta Thermian Mega XL 2020 HGW maalämpö-

pumppuja. Pumpun tekniset ominaisuudet liitteessä 8. Pumpun maksimiteho on 

88 kW, joten kahden pumpun yhteisteho on 176 kW. Laskennan lähtöarvot olivat: 

 

ᶲlpn [Tulko / Tmeno (0/35) °C] = 176 kW 

ᶲtila [ -32 °C] = 185,5 kW 

 

Lämpöpumpun suhteellinen lämpöteho laskettiin pumppujen lämpötehon ja tilo-

jen lämmitystehontarpeen osamäärästä:  
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ᶲlpn / ᶲtila = 0,934 

 

Tilojen ja käyttöveden kulutuksella laskettiin lämmitysenergioiden suhde: 

 

Qlämmitys, tilat / Qlämmitys, LKV = 371 MWh / 155,5 MWh = 2,386 

 

Lämpöpumppujen suhteellinen lämpöteho pyöristettiin arvoon 0,9 ja tilojen ja 

käyttöveden kulutuksien energioiden suhde pyöristettiin arvoon 2. Saatujen tu-

losten perusteella haettiin liitteen 1 taulukosta maalämpöpumppujen suhteellisen 

lämpöenergian luku tarvittavan lisälämmitysenergian laskemiseen. Lämmityk-

selle taulukosta valittiin luku 60 asteisen menoveden mukaan ja lämpimälle käyt-

tövedelle luku jouduttiin interpoloimaan 50 asteisen ja 60 asteisen menoveden 

arvon väliltä vastaamaan arvoa 55 astetta. Lämmityksen suhteellinen lämpöener-

gia oli 0,97 ja käyttövedelle 0,975. Saatujen suhteellisten lämpöenergioiden 

avulla pystyttiin laskemaan lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarvitsema li-

sälämmitysenergia kaavoilla 1 ja 2. 

 

Qlisälämmitys, tilat = 11,13 MWh 

Qlisälämmitys, LKV = 2,89 MWh 

 

Lämpöpumppujen tuottama lämmitysenergia laskettiin kaavoilla 3 ja 4. 

 

QLP, lämmitys, tilat = 359,91 MWh 

Q LP, lämmitys, LKV = 151,59 MWh 

 

Lämpöpumppujen sähkön kulutus laskettiin kaavalla 5. Laskennassa SPF-lukuna 

käytetään liitteen 3 taulukon SPF-lukuja, jos tarkempaa SPF-lukua ei ole tie-

dossa. Laskelmissa käytettiin SPF-lukuna lukua 3,5, jota on käytetty saman koh-

teen Thermian tekemissä maalämpöpumpun mitoituksissa.  

 

WLP, lämmitys = 146,14 MWh 
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Thermian lämpöpumpuilla lämmittämiseen laskettiin vuotuinen hinta sähkön hin-

nalla 0,137 €/kWh. Hinnaksi tuli yhteensä 22 078,97 euroa ja energian säästöä 

yhteensä noin 365,4 MWh. 

 

 

7.6 Ilma-vesilämpöpumppu 
 

Laskelmiin valittiin kaksi kappaletta Mitsubishi CAHV P500 -lämpöpumppuja. 

Pumppujen tekniset tiedot löytyvät liitteestä 9. Yhden pumpun maksimi lämmitys-

teho on 63,8 kW, joten kahden pumpun yhteenlaskettu lämmitysteho on yhteensä 

127,6 kW. Laskennan lähtötiedot olivat: 

 

ᶲlpn [Tulko / Tmeno (0/35) °C] = 127,6 kW 

ᶲtila [ -32 °C] = 185,5 kW 

 

Lämpöpumpun suhteellinen lämpöteho ja tilojen ja käyttöveden lämmityksen 

suhde laskettiin samoilla menetelmillä kuin maalämpöpumpullekin ja tuloksiksi 

saatiin: 

 

ᶲlpn / ᶲtila = 0,677 

Qlämmitys, tilat / Qlämmitys, LKV = 371 MWh / 155,5 MWh = 2,386 

 

Lämpöpumpun suhteellinen lämmitysteho pyöristettiin arvoon 0,7 ja lämmitysten 

suhde pyöristettiin arvoon 2. Saatujen arvojen perusteella haettiin liitteen 2 tau-

lukosta 60 asteista ja 55 asteista menovettä vastaavat lukuarvot. 60 asteista me-

novettä vastasi luku 0,78 ja 55 asteista 0,79. Saatujen lukujen perusteella lasket-

tiin lämmitykselle ja lämpimälle käyttövedelle tarvittavat lisälämmitysenergiat 

kaavoilla 1 ja 2. 

 

Qlisälämmitys, tilat = 81,63 MWh 

Qlisälämmitys, LKV = 32,65 MWh 

 

Lisälämmitysenergioiden laskemisen jälkeen laskettiin se, paljonko lämpöpumput 

tuottavat lämmitysenergiaa. Laskelmat tehtiin kaavoilla 3 ja 4. 
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QLP, lämmitys, tilat = 289,4 MWh 

Q LP, lämmitys, LKV = 122,8 MWh 

 

Lämpöpumppujen energiankulutus laskettiin kaavalla 5. Laskennassa käytettiin 

SPF-lukuna lukua 2,8, joka saatiin laitetoimittajalta kysymällä, koska teknisissä 

tiedoissa sitä ei ollut erikseen mainittu. Laitetoimittaja oli käyttänyt samaa lukua 

omassa mitoituksessaan samalle kohteelle tekemissään mitoituslaskelmissa, 

kun oli mitoittanut kohteelle sopivaa laitteistoa. 

 

WLP, lämmitys = 147,23 MWh 

 

Ilma-vesilämpöpumpuilla lämmittämiseen kuluva hinta laskettiin lämpöpumpun 

käyttämälle sähkölle ja tarvittavalle lisälämmitykselle hinnalla 0,137 €/kWh. Hin-

naksi tuli yhteensä 35 826,37 euroa. 

 

 

7.7 Tulosten vertailu ja johtopäätökset 
 

Vertailtavien lämmitysjärjestelmien kulutusten hinnat ovat koottuna taulukkoon 9. 

Lämmityskustannuksiltaan halvimmaksi järjestelmäksi osoittautui maalämpö ja 

kallein järjestelmä oli öljylämmitys. Säästöjä energiakustannuksissa syntyisi 

maalämmöllä, pellettilämmityksellä ja ilma-vesilämpöpumpulla, koska tällä het-

kellä kohteessa käytössä oleva kaukolämpö on lämmitysjärjestelmistä toiseksi 

kallein vaihtoehto.  

 

 

Taulukko 9. Laskelmissa saadut energian kulutusten hinnat. 

 

Kiinteistössä säästyisi rahaa vuodessa noin 24 627,95 euroa, jos lämmitysjärjes-

telmä vaihdettaisiin kaukolämmöstä maalämpöön. Jos samankokoisessa kiin-

teistö kohteessa olisi käytössä öljylämmitys, säästöä tulisi maalämpöön siirryttä-

essä vuodessa noin 37 718,64 euroa. Tämä osoittaa, että maalämpö olisi 
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käyttökustannuksiltaan huomattavasti järkevämpi lämmitysvaihtoehto kuin kau-

kolämpö tai öljylämmitys. 

 

Käyttökustannuksiltaan toiseksi halvimmaksi järjestelmäksi osoittautui pelletti-

lämmitys. Pellettilämmitykseen siirryttäessä kaukolämmityksestä, säästyisi vuo-

dessa noin 15 183,67 euroa. Jos käytössä oleva järjestelmä olisi öljylämmitys 

säästöä tulisi vuodessa noin 28 274,36 euroa. 

 

Ilma-vesilämpöpumppu oli laskelmien mukaan kolmanneksi halvin vaihtoehto. Se 

tuottaisi säästöä kaukolämpöön verrattaessa noin 10 880,55 euroa vuodessa. 

Öljylämmitykseen verrattaessa säästö olisi noin 23 971,24 euroa vuodessa. 

 

Mallikohteessa on käytössä kaukolämmitys, joten tässä kohteessa kaukoläm-

möllä ei ole saavutettavissa säästöjä. Jos vertailtavana olisi samankokoinen 

kohde, jossa olisi käytössä öljylämmitys, säästöä vuodessa tulisi kaukolämpöön 

siirryttäessä yhteensä noin 13 090,69 euroa. 

 

Laskelmien perusteella voidaan tulla johtopäätökseen, että öljylämmitys ei ole 

käyttökustannuksiltaan kannattava lämmitysmuoto, vaan siitä kannattaa siirtyä 

halvempiin vaihtoehtoihin. Mallikiinteistön osalta kannattavin ratkaisu pelkän 

käyttökustannusten hintavertailun perusteella maalämpö on kannattavin vaihto-

ehto.  

 

 

8 Pattereiden mitoitus 

 

 

Kohteelle tulee tehdä pattereiden tehotarkastelu maalämpölaitteistolle, koska 

maalämpöjärjestelmän korkein tuotettu menoveden lämpötila on 65 astetta. 

Muille lämmitysjärjestelmille tarkastelua ei tarvitse tehdä, sillä ne tuottavat tar-

peeksi lämmintä menovettä patteriverkostoon. Opinnäytetyöhön valittu ilma-vesi-

lämpöpumppu tuottaa maksimissaan 70 asteista menovettä laitteiston manuaalin 
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mukaan, mikä vastaa tämänhetkistä kaukolämmön verkoston lämpötilaa. Patte-

reiden mitoitusta varten tulee tehdä huonekohtaiset lämmitystehon tarvelaskel-

mat.  

 

 

8.1 Tilojen lämmitystehon tarve 
 

Tilojen lämmitystehontarpeiden laskelmat aloitetaan selvittämällä rakennusten 

vaippojen ilmavuotoluvut q50. Luvun laskenta suoritettiin kaavan 11 avulla. Las-

kennassa käytettiin Ympäristöministeriön ilmoittamaa rakennuksen ilmanvuoto-

lukua n50, joka on vuoden 1969 jälkeen valmistuneissa rakennuksissa 6 (Ympä-

ristöministeriö 2021, 8). Laskentakaavaa varten tuli selvittää myös rakennusten 

vaippojen pinta-alat ja tilavuudet, mittaamalla rakennuksen piirustuksista, koska 

tietoja ei ollut valmiina annettu. A-talon vaipan pinta-alaksi tuli mittausten perus-

teella alapohja mukaan luettuna yhteensä 2 516 m2 ja tilavuudeksi 7 103 m3. BC-

talon vaipan pinta-alaksi tuli mittausten perusteella alapohja mukaan luettuna yh-

teensä 2 179 m2 ja tilavuudeksi 5 162,6 m3. Kaavalla 11 laskettuna A-talon q50-

luvuksi saatiin 16,9 ja BC-talon q50-luvuksi saatiin 14,2. Teholaskelmia varten lu-

vut pyöristettiin arvoihin 17 ja 14. 

 

Kun tiloille alettiin laskea lämpöhäviöitä, laskentataulukkoon tuli syöttää ulkosei-

nänpituus, huonekorkeus, alapohjan pinta-ala, yläpohjan pinta-ala, ikkunoiden 

pinta-ala, oven pinta-ala, sisälämpötila, ilmanvuotoluku ja rakenteiden U-arvot. 

Laskennassa käytetyt U-arvot on ilmoitettu luvussa 5.2. Laskentataulukko laski 

tilan lämpöhäviöt syötettyjen tietojen avulla kaavoilla 8, 9 ja 10. Laskennat tehtiin 

rakennusten huoneille, joiden tilat rajoittuivat ulkoseinään. Rakennusten keskellä 

oleville tiloille laskentaa ei tarvinnut suorittaa, koska niillä ei ole oletettavasti mer-

kittävän suuria lämpöhäviöitä. Liitteessä 10 esimerkkikuva A-talon kerrosten 1–6 

tilojen lämpöhäviöistä. Laskelmat pystyttiin tekemään yhden kerroksen huoneis-

tojen perusteelle muidenkin kerrosten huoneistoille, koska rakennuksen pohjaku-

vien perusteella huoneistot olivat identtisiä keskenään kaikissa kerroksissa. Ylim-

piin kerroksiin laskelmat tuli tehdä erikseen, koska laskelmissa tuli ottaa 

huomioon yläpohjan lämpöhäviöt. Katutason tiloissa tuli ottaa huomioon alapoh-

jan lämpöhäviöt. 
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8.2 Pattereiden mitoitus 
 

Pattereiden mitoitus tehtiin tilojen lämpöhäviölaskelmien perusteella. Mitoituk-

seen käytettiin Purmon pattereiden mitoitustyökalua. Mitoitustyökalu on Excel-

taulukko, johon syötettiin patteriverkoston menoveden ja paluuveden lämpötilat 

ja suunniteltu sisälämpötila. Thermian maalämpöpumppujen myyjän mukaan me-

noveden lämpötila oli 65 astetta ja paluuvesi 45 astetta. Suunniteltu sisälämpötila 

oli 21 astetta. Tietojen syöttämisen jälkeen mitoitustyökalu laski pattereiden läm-

pötehon kaavan 14 mukaan. Tulos tuli automaattisesti kaikille patteri malleille ja 

ko’oille, jotka olivat kerättynä samaan taulukkoon. Taulukosta valittiin entisiä pat-

tereita vastaavat koot, mutta pattereiden vesitilavuutta saattoi joutua kasvatta-

maan. 

 

Pattereiden tehon riittävyys tarkasteltiin kaikkien tilojen pattereille. Tarkastelun 

mukaan suurin osa pattereista oli tehoiltaan riittäviä, mutta joitakin pattereita jou-

duttiin kasvattamaan riittävän lämpötehon tuottamiseksi. Esimerkiksi suurin osa 

ylimmän kerrosten pattereista joudutaan vaihtamaan suuremman vesitilavuuden 

pattereihin, sillä yläpohjan kautta tapahtuvat lämpöhäviöt vaativat pattereilta suu-

rempaa tehoa kuin alempien kerrosten patterit. Rakennusten keskeisten kerros-

ten patterit todettiin suurimmalta osalta riittäviksi, koska meno ja paluuveden läm-

pötilojen muutos olisi tämänhetkiseen tilanteeseen nähden sen verran pieni, että 

nykyisen mitoituksen mukaan patterit olisivat riittäviä myös uusille verkoston läm-

pötiloille, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Taulukossa 10 on esitetty lista 

pattereista mitkä tulisi vaihtaa rakennuksiin ja ottaa huomioon urakkahintaa las-

kiessa maalämpöjärjestelmälle. 
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Taulukko 10. Vaihdettavien pattereiden lista. 

 

 

9 Investointikustannukset 

 

 

Investointien hinnat saatiin suoraan toimeksiantajan puolesta, joten niiden las-

kentaan ei tekijän puolesta ole vaadittu erikseen laskennallisia toimenpiteitä. Hin-

nat eivät sisällä sähköteknisiä töitä, rakennusteknisiä töitä, erillisiä maanraken-

nustöitä, suunnittelua, lupahakemuksista ja muista hallinnollisista asioista 

koituvia hintoja. Hinnat sisältävät vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisen ja uu-

sien järjestelmien asentamisen lämmönjakohuoneeseen. Poikkeuksena kuiten-

kin pellettijärjestelmä, jonka hinta-arvio saatiin Propelletiltä, jonka tarjoukseen si-

sältyi joitakin rakennusteknisiä töitä, näistä tarkennukset alempana. Tarvittavat 

järjestelmäkohtaiset laitteistot on saatu suoraan tavarantoimittajien puolesta, joi-

den pohjalta putkiurakan osuudet investointeihin ovat laskettu. 
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9.1 Eri lämmitysjärjestelmien investointikustannukset 
 

Kaukolämpölaitteiston uusintaan tarvitaan vain uusi kaukolämmönvaihdin. Las-

kentaan on käytetty Högforsin kaksi piiristä lämmönvaihdinta. Vaihtimen asen-

nuksen hinta koostuu muun muassa vaihtimesta, putkimateriaaleista, vanhan 

vaihtimen purkamisesta ja asennustöistä. Kaukolämpövaihtimen uusimisen hin-

naksi tulisi 12 000 euroa arvonlisäveron ollessa 0 %. Arvonlisäverollinen hinta 

tulisi olemaan 14 880 euroa, kun arvonlisävero on 24 %. 

 

Opinnäytetyössä ei laskettu öljylämmitykselle investointikustannuksia ollenkaan, 

koska tulevaisuuden pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksenä lämmitysmuo-

tona sen kalliiden käyttökustannusten ja ympäristöä rasittavan vaikutuksen takia. 

Öljylämmitys on tässä opinnäytetyössä vain vertailun kannalta, että työn avulla 

pystytään näkemään, kuinka suuri säästöpotentiaali on olemassa, kun öljylämmi-

tyksen vaihtaa halvempiin ja vähemmän ympäristöä rasittaviin lämmitysmuotoi-

hin. 

 

Pellettijärjestelmän kokonaisuus saatiin Propelletin toimesta. Järjestelmään tar-

vittaisiin lämpökontti, biokattila ja 300 kW polttolaitos, joka on sijoitettu lämpö-

konttiin, pelletin siirto- ja syöttölaitteet, automaattinuohous ja tuhkan poisto, sa-

vukaasuimuri, etävalvonta valmius ja -käyttö, 54 m3 pellettisiilo ja savupiippu. 

Hinta pitäisi sisällään lämpökontin ja siilon perustusten teon, mutta ei maanra-

kennusta perustusten alle. Hinta ei sisällä myöskään mahdollisia kanaaleja, säh-

kötöitä eikä viranomaislupia. Lisäksi kontin mahdollinen sijainti vaikuttaisi myös 

kokonaishintaan, sillä laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, kuinka kauas läm-

mönjakohuoneesta kontti joudutaan sijoittamaan ja onko sen sijoittaminen tontille 

edes mahdollista. Hintaan ei olla otettu huomioon myös muitakaan seikkoja, jotka 

on mainittu kappaleessa 9. Pelletti järjestelmän asentamisen hinta tulisi maksa-

maan noin 171 800 euroa arvonlisäveron olleessa 0 %. Arvonlisäverollinen hinta 

tulisi olemaan 213 032 euroa, kun arvonlisävero on 24 %. 

 

Tarvittava maalämpölaitteisto on saatu Thermialta. Tarvittavaan laitteistoon kuu-

luu muun muassa kaksi kappaletta Thermian MEGA XL maalämpöpumppua tar-

vittavine liitososineen ja venttiileineen, 80 kW sähkökattila lisälämmönlähteeksi, 
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14 kappaletta lämpökaivoja ja keruuputkisto. Yhden kaivon aktiivisyvyys on 287 

metriä ja kokonaisaktiivisyvyys näin ollen on yhteensä 4 018 metriä. Maaläm-

pöjärjestelmää varten tuolisi vaihtaa myös luvussa 8.2. olevassa taulukossa 10 

olevat patterit osaan asunnoista. Maalämpöjärjestelmän kokonaishinnaksi muo-

dostuisi yhteensä 200 600 euroa arvonlisäveron ollessa 0 %. Arvonlisäverollinen 

hinta olisi 248 744 euroa, kun arvonlisävero on 24 %. Investointikustannuksissa 

ei oteta huomioon mahdollisia sähköteknisiä töitä, maanrakennustöitä eikä muita 

seikkoja, joita luvussa 9 mainittiin. 

 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä tarvittava laitteisto saatiin Scanofficen kautta. 

Tarvittavaan laitteistoon kuuluu muun muassa kaksi kappaletta Mitsubishi CAHV-

P500YB-HPB ilma-vesilämpöpumppuja, kaksi kappaletta säätimiä, 1 000 litrai-

nen puskurivaraaja, latauspumppu, muita tarvittavia venttiilejä ja pumpuille tarvit-

tavia telineitä ja tarvikkeita. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hinnaksi tulisi yh-

teensä 80 800 euroa arvonlisäveron ollessa 0 %. Arvonlisäverollinen hinta tulisi 

olemaan yhteensä 100 192 euroa, kun arvonlisävero on 24 %. Hinnassa ei ole 

otettu huomioon muun muassa sähkötöitä, rakennusteknisiä töitä eikä muita seik-

koja, joita luvussa 9 mainittiin. 

 

 

9.2 Yhteenveto investointihinnoista 
 

Investointihinnoissa ei ole otettu huomioon muun muassa mahdollisia sähkötek-

nisiätöitä, rakennusteknisiä töitä, maanrakennustöitä, suunnittelun kustannuksia 

eikä lupa-asioista johtuvia kustannuksia. Hinnoissa on otettu huomioon vanhan 

lämmitysjärjestelmän purkaminen, uuden asentaminen lämmönjakohuoneeseen 

sekä muut LVI-tekniset työt. Investointihinnat on annettu arvonlisäverottomalla 

hinnalla, joten laskentaa varten niihin täytyi lisätä arvonlisävero 24 %. Energia-

hinnat on laskettu verollisella hinnalla, joten laskennat ovat silloin mahdollista 

suorittaa, kun kummatkin hinnat ovat verollisia hintoja. 

 

Investointihinnat laskettiin kaikille muille järjestelmille paitsi öljylämmitykselle, 

koska öljylämmitys on lämmitysmuoto, josta pyritään luopumaan tulevaisuu-
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dessa. Investointihinnaltaan kaikkein halvimmaksi järjestelmäksi osoittautui kau-

kolämmitys ja kallein järjestelmä on maalämpö. Maalämmön investointihinta oli 

noin 16,7 kertainen verrattuna uuden kaukolämmityslaitteiston vaihtoon nähden. 

Toiseksi halvin järjestelmä oli ilma-vesilämmitys, mutta senkin hinta on noin 6,7 

kertainen kaukolämpöön verrattuna. Pellettilämmitys oli toiseksi kallein investoin-

tihinnaltaan ja oli kaukolämpö noin 14,3 kertaa kalliimpi. 

 

Kaukolämmön halpa investointihinta selittyy sillä, että lämmönvaihdin pakassa 

kaikki tarpeelliset osat sisältyvät melko tiiviiseen pakettiin muihin järjestelmiin 

nähden, eikä se vaadi erillistä lämminvesivaraajia eikä kattiloita sen lämpimän 

veden suuren riittävyyden ansiosta. Lisäksi nykyinen järjestelmä on suunniteltu 

kaukolämpölaitteistolle, joten järjestelmä ei vaadi suuria muutoksia kaukoläm-

mönvaihtimen kytkentöjen muutoksia lukuun ottamatta, sillä uusissa vaihtimissa 

kytkennät eivät välttämättä ole aina samalla tavalla kuin vanhassa vaihtimessa. 

Lisäksi kaukolämpölaitteiston asennus vaatii vähemmän työtä kuin esimerkiksi 

maalämpölaitteisto, jonka osalta pelkkä lämmönkeruupiirin rakentaminen vaatii 

todella suuren määrän työtä. 

 

Jos investointia mietitään pelkän investointihinnan perusteella tiukan remontti-

budjetin takia, on kaukolämpö kaikkein halvin järjestelmä toteutettavaksi. Mutta 

jos remonttibudjetti ei ole rajoittava tekijä, kaikki kolme muuta lämmitysvaihtoeh-

toa ovat huomattavasti halvempi lämmitysratkaisuja käyttökustannuksien osalta 

niin kuin energiankulutus laskelmista on ilmennyt. 

 

 

10 Takaisinmaksuaika 

 

 

Takaisinmaksuaika laskettiin kaavalla 15. Laskenta ei ota huomioon muun mu-

assa inflaatiota, energian hinnan nousua eikä muun muassa laitteiston huollosta 

johtuvia kustannuksia. Takaisinmaksuaika laskettiin maalämmölle, ilma-vesiläm-

mölle, pellettilämmitykselle ja kaukolämmölle. Kaukolämmön takaisinmaksuaika 

laskettiin siten, että investointia verrattiin öljylämmitykseen, mutta muille järjestel-

mille laskenta tehtiin sekä kaukolämmitykselle että öljylämmitykselle. 
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10.1 Eri lämmitysjärjestelmien takaisinmaksuajat 
 

Maalämmön investointihintana käytettiin arvonlisäverollista hintaa 248 744 eu-

roa. Säästöhintoina käytettiin kaukolämmölle 24 627,95 euroa vuodessa ja öljy-

lämmitykselle 37 718,64 euroa vuodessa. Kaukolämpöjärjestelmään verratta-

essa järjestelmän takaisin maksuajaksi selvisi 10,1 vuotta ja öljylämmitykseen 

verrattaessa 6,6 vuotta. Kaukolämmöstä vaihdettaessa maalämpöön järjestelmä 

olisi maksanut itsensä takaisin kokonaan alle yhdentoista vuoden käytön jälkeen, 

minkä jälkeen järjestelmä alkaisi tuottamaan voittoa. Öljylämmityksestä siirryttä-

essä järjestelmä olisi maksanut itsensä takaisin alle seitsemän vuoden käytön 

jälkeen, minkä jälkeen järjestelmä alkaisi tuottamaan voittoa. 

 

Ilma-vesilämmölle investointihintana käytettiin arvonlisäverollista hintaa 100 192 

euroa. Säästöhintoina käytettiin kaukolämmölle 10 880,55 euroa vuodessa ja öl-

jylämmitykselle 23 971,24 euroa vuodessa. Kaukolämpöön verrattaessa järjes-

telmän takaisinmaksuajaksi saatiin 9,2 vuotta ja öljylämmitykseen verrattaessa 

saatiin 4,2 vuotta. Kaukolämmöstä vaihdettaessa ilma-vesilämpöön järjestelmä 

olisi maksanut itsensä takaisin alle kymmenen vuoden käytön jälkeen, minkä jäl-

keen se alkaisi tuottamaan voittoa. Öljylämmityksestä vaihdettaessa ilma-vesi-

lämpöön järjestelmä olisi maksanut itsensä takaisin alle viiden vuoden käytön jäl-

keen, minkä jälkeen se alkaisi tuottamaan voittoa. 

 

Pellettilämmityksen investointihintana käytettiin arvonlisäverollista hintaa, joka oli 

213 032 euroa. Säästöhintoina käytettiin kaukolämmölle 15 183,67 euroa vuo-

dessa ja öljylämmitykselle 28 274,36 euroa vuodessa. Kaukolämmitykseen ver-

rattaessa järjestelmän takaisinmaksuajaksi selvisi 14 vuotta ja öljylämmitykseen 

verrattaessa 7,5 vuotta. Kaukolämmityksestä vaihtaessa pellettilämmitykseen, 

järjestelmä alkaisi tekemään tuottoa 14 vuoden käytön jälkeen ja öljylämmityk-

sestä vaihdettaessa tuottoa alkaisi kertymään alle kahdeksan vuoden käytön jäl-

keen. 

 

Kaukolämmölle laskettiin takaisinmaksuaika vain verrattaessa investointia tilan-

teeseen, jossa käytössä olisi öljylämmitys, koska uuden kaukolämmönvaihtimen 
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vaihtaminen ei tuota kohteelle yhtään säästöjä. Uuden lämmönvaihtimen vaihta-

minen tulisi kustantamaan kohteeseen arvonlisäveroineen 14 880 euroa ja sääs-

töä öljyyn verrattuna syntyisi 13 090,69 euroa vuodessa. Järjestelmän takaisi-

maksuajaksi selvisi 1,1 vuotta. Järjestelmä alkaisi tuottamaan voittoa alle kahden 

vuoden käytön jälkeen. 

 

 

10.2 Tulosten vertailu ja johtopäätökset 
 

Kun tuloksia vertailtiin tilanteessa, jossa alkuperäisenä järjestelmänä on kauko-

lämmitys, lyhin takaisinmaksuaika saadaan ilma-vesilämpöpumpuilla ja pisin pel-

lettilämmityksellä. Vertailun parantamiseksi, tuloksia vertailtiin 20 vuoden aikavä-

lillä. Aikaväliksi valittiin 20 vuotta, koska Energiatehokas koti on koonnut 

verkkosivuilleen tyypillisiä lämmitysjärjestelmien elinkaaria, joka oli ilma-vesiläm-

pöpumpulla kaikkein lyhin eli 20 vuotta (Energiatehokas koti 2020b). 20 vuoden 

tarkasteluaikana kannattavimmaksi järjestelmäksi osoittautui maalämpö ja huo-

noimmaksi järjestelmäksi osoittautui pellettilämmitys. Tulokset ovat koottu tauluk-

koon 11. Tuloksissa ei ole otettu huomioon muun muassa laitteiston huoltoon 

liittyviä kustannuksia eikä energian hinnan nousua. Tuloksissa on myös oletettu, 

että järjestelmien vuotuiset säästöt pysyvät vakiona koko tarkasteluajan. 

 

 

Taulukko 11. Takaisinmaksuajat ja tuotot kaukolämmöstä vaihdettaessa. 

 

Kun tuloksia vertaillaan tilanteessa, jossa alkuperäisenä järjestelmänä olisi öljy-

lämmitys, lyhin takaisinmaksuaika olisi saavutettavissa kaukolämmöllä ja pisin 

takaisin maksuaika olisi pellettilämmityksellä. Kun tuloksia tarkastellaan 20 vuo-

den aikavälillä, kannattavin järjestelmä olisi maalämpö, ja kaukolämpö osoittau-

tuu huonoimmaksi vaihtoehdoksi lyhimmästä takaisinmaksuajasta huolimatta. 
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Saaduissa tuloksissa on käytetty samoja olettamuksia kuin edellisessäkin vertai-

lussa ja jätetty huomiotta samat seikat. Tulokset koottu taulukkoon 12. 

 

 

Taulukko 12. Takaisinmaksuajat ja tuotot öljylämmityksestä vaihdettaessa 

 

Kun tuloksia tarkastellaan kummassakin tilanteessa, maalämpö osoittautuu kaik-

kein kannattavimmaksi järjestelmäksi ja seuraavaksi kannattavin järjestelmä on 

ilma-vesilämmitys. 

 

 

11 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdekiinteistölle kaikkein kannattavin 

lämmitysmuoto. Työssä selvisi, että maalämpöjärjestelmä osoittautui kohteelle 

kaikkein kannattavimmaksi lämmitysjärjestelmäksi kaukolämmön korvaajaksi pi-

demmällä aikavälillä tarkasteltuna. Toiseksi kannattavin järjestelmä oli ilma-vesi-

lämmitys ja kolmanneksi kannattavin oli pellettilämmitys.  

 

Vaikka maalämpö osoittautui kohteelle kannattavimmaksi lämmitysmuodoksi, se 

edellyttää kuitenkin todella suurta investointia. Maalämpöjärjestelmän asennuk-

sen yhteydessä osa lämmityspattereista täytyy vaihtaa suurempiin, lisäksi läm-

pökaivojen poraukset ja keruuputkiston asennus lisäävät järjestelmän investoin-

tikustannuksia todella paljon. Maalämmön takaisinmaksuaika kuitenkin osoittaa 

sen, että investointi olisi kaikin puolin kannattava, koska järjestelmä maksaa it-

sensä takaisin ennen pumppujen teknisen käyttöiän loppumista ja tuottaa kiin-

teistössä suuria säästöjä. 
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Ilma-vesilämmitys osoittautui reilusti maalämpöä halvemmaksi investoinniksi, 

mutta käyttökustannuksiltaan se ei yllä lähellekään maalämmön tasoa. Vaikka 

ilma-vesilämmitys maksaa itsensä maalämpöä nopeammin, on maalämpökan-

nattavampi valinta, jos on mahdollista toteuttaa suurempi investointikustannus. 

Pellettijärjestelmä ei osoittautunut kohteelle niin kannattavaksi järjestelmävaihto-

ehdoksi kuin maalämpö tai ilma-vesilämpö. Tähän on syynä sen korkea inves-

tointihinta, sillä se on vain vähän maalämpöä edullisempi. Järjestelmän säästö-

potentiaalikaan ei ole kyllin suuri tuottamaan kiinteistössä samanlaisia säästöjä 

pitkällä aikavälillä kuin lämpöpumppujärjestelmät. 

 

Opinnäytetyössä vertailtiin järjestelmiä myös siitä näkökulmasta, että kohteessa 

olisikin kaukolämmön sijasta öljylämmitys. Öljylämmitys osoittautui kaikista vii-

destä lämmitysjärjestelmästä kaikkein huonoimmaksi lämmitysmuodoksi, sillä 

sen käyttökustannukset ovat reilusti kaukolämpöäkin korkeammat. Tässäkin tar-

kastelussa maalämpö oli ylivoimainen voittaja, sillä pidemmällä aikavälillä sen 

tuottama säästö on muita järjestelmiä reilusti korkeampi. Kaikkien järjestelmien 

takaisinmaksuajatkin lyhenevät useilla vuosilla lyhemmiksi, joka osoittaa kalliin-

kin investoinnin kannattavaksi. Tulosten perusteella kaukolämmön matala inves-

tointihintakaan ei tee siitä kannattavaa lämmitysmuotoa, koska se ei tuota kan-

nattavia säästöjä muihin järjestelmiin verrattuna. Tähän on syynä sen korkeat 

käyttökustannukset. 

 

Opinnäytetyön laskelmat ovat vain suuntaa antavia, sillä laskentamenetelmät 

ovat melko epätarkkoja todelliseen tilanteeseen nähden. Esimerkiksi lämpö-

pumppujen energialaskennassa käytetty laskentamenetelmä ei ottanut huomioon 

muun muassa ulkolämpötilan vaikutusta eikä keruupiirin kylmäaineen ominai-

suuksia. Laskelmien vertailukohteena käytettiin laitetoimittajien tekemiä kohteelle 

tehtyjä mitoituslaskelmia, jotka antoivat opinnäytetyössä tehtyjä laskelmia parem-

mat tulokset. Esimerkiksi ilma-vesilämmitysjärjestelmälle laitetoimittaja sai noin 

6000 euroa pienemmät käyttökustannukset, kuin työssä tehdyillä laskelmilla. 

Tämä johtuu, siitä että vuonna 2012 tehty laskentaohje ei välttämättä ole enää 

nykypäivän lämpöpumppujen tasolla, sillä pumput ovat kehittyneet todella paljon 

lyhyen ajan kuluessa. Maalämpölaitteiston käyttökustannuslaskelmat olivat vain 
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noin 2000 euroa suuremmat kuin laitetoimittajan laskelmissa. Muiden lämmitys-

järjestelmien osalta käytettiin laskentaohjeessa annettuja vuosihyötysuhteita, 

koska tarkkoja vuosihyötysuhteita ei ollut käytössä. Todellisuudessa niidenkin 

käyttökustannukset saattavat olla työssä tehtyjä laskelmia paremmat, jos käytet-

tävällä laitteistolla on keskivertoarvoja paremmat hyötysuhteet. 

 

Yhteenvetona voi sanoa, että laskelmissa kannattaa käyttää mitoitusohjelmia, 

sillä ne pystyvät tekemään laskelmat tarkemmin kuin teoreettisella laskentaoh-

jeella. Jos käytössä ei ole mitoitusohjelmaa, niin laskentaohjeilla saa kuitenkin 

hyvät suuntaa antavat tulokset, kun niihin muistaa suhtautua kriittisesti. Täytyy 

muistaa myös se, että mitoitusohjelmalla saadut tulokset eivät koskaan ole abso-

luuttinen totuus vaan tosielämän muuttuvat olosuhteet vaikuttavat aina tuloksiin 

joko parantavasti tai heikentävästi. 

 

Takaisinmaksuajat ovat myös vain viitteellisiä, sillä investointihinnoissa ei ole 

otettu kaikkia kokonaishintaan vaikuttavia asioita huomioon. Hintaan on otettu 

huomioon vain LVI-tekniset asiat, jotka pystyttiin arvioimaan ilman virallisia suun-

nitelmia. Kokonaishintaan tulisi vaikuttamaan esimerkiksi suunnittelun hinta, toi-

menpideluvista aiheutuvat kustannukset, sekä mahdollisista sähkötöistä ja ra-

kennusteknisistä johtuvat hinnat. Jos kohteelle tehtäisiin viralliset suunnitelmat, 

saattaisi LVI-teknisten osuuksien hintakin olla erisuuruinen kuin tämänhetkisten 

tietojen pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella saatujen hintojen. 

 

Kaikkiaan opinnäytetyö antoi selvän kuvan siitä, mikä on kohteelle kaikkein kan-

nattavin lämmitysjärjestelmä ja millaisia käyttökustannusten eroja eri lämmitys-

järjestelmillä on saavutettavissa. Opinnäytetyö antoi myös tekijälle itselleen hy-

vän käsityksen eri lämmitysjärjestelmien eroista ja ominaisuuksista. 
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