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Tässä kandidaatin työssä on selvitetty Lauritsalan kartanon lämmitysmuodon 

korvaamista kaukolämmityksestä taloudellisesti kannattavampaan vaihtoehtoon. 

Selvityksessä on otettu huomioon, että kartano on museoviraston suojelema.  

Työssä esitellään ensin maalämpö– ja pellettijärjestelmien periaatteet ja niiden 

tärkeimmät komponentit. Tämän jälkeen työssä käsitellään kustannuslaskentaa. 

Kustannuslaskenta on tehty annuiteettimenetelmällä ja energian hinnat on laskettu 

nykyisten markkinahintojen mukaan. Työtä varten lähettiin tarjouspyyntöjä 

maalämpöjärjestelmiä myyviin yrityksiin ja pellettijärjestelmää varten hyödynnettiin 

Pellettienergia ry:n tarjouspyyntölomaketta.  

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön olisi kannattavin vaihtoehto 

vuosittaisten säästöjen kannalta. Tarkasteluajanjaksona käytettiin 20 vuoden pitoaikaa.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
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𝐾vuosi,i Järjestelmän vuosittaiset kustannukset [€/a] 

𝑄 keruujärjestelmästä talteen otettu lämpö [J]  

𝑄p Vuotuinen pellettien tarve  [MWh] 

𝑄a Vuotuinen lämpöenergian tarve [MWh] 

𝑊 lämpöpumpun tekemä sähkötyö [J] 

𝜂p Pellettikattilan hyötysuhde  [%] 

Alaindeksit 

a Vuosittainen 

p Pelletti 

ml maalämpö 

s sähkö  
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1 JOHDANTO 

Tämä kandidaatintyö sai alkunsa Lauritsalan kartanon isännöitsijöiltä ja vastaa heidän 

tarpeeseensa arvioida mahdollisuutta vähentää kiinteistön lämmityskustannuksia. Tällä 

hetkellä lähes kaikki lämmitysenergiasta on kaukolämpöä. Kiinteistössä on myös 

käytössä puulämmitteinen takka, mutta sen osuus lämmitysenergian tuotannosta on 

vähäinen. Kartanon lämmönkulutus on suurta johtuen 1800-luvun eristyksistä, korkeista 

huoneista, suuresta ikkunapinta-alasta sekä alakerran uima-altaan lämmityksen ja 

lattialämmityksen johdosta.  

Kiinteistön lämmityskustannuksia voidaan alentaa ainoastaan lämmöntuotannon 

kustannuksia alentamalla, koska kiinteistö on museoviraston suojelema, eikä kiinteistöön 

ole mahdollista tehdä muutoksia. Suojeltujen rakennusten talotekniikka muutokset 

vaativat enemmän suunnittelua ja erikoistekniikoita, jotta rakennusten historiallinen 

luonne säilyy ennallaan. Mahdollisia lämmönkulutusta vähentäviä muutosratkaisuja 

olisivat mm. lämmöntalteenottojärjestelmä ja eristyksen lisääminen. Kaukolämmityksen 

hinta on viime vuosina noussut merkittävästi ja kaukolämmityksen taloudellinen 

kilpailukyky muihin järjestelmiin verrattuna on tällä hetkellä heikko. 

Kaukolämpöjärjestelmän etuna muihin järjestelmiin on järjestelmän vaivattomuus 

käyttäjälle.  

Mahdollisia lämmitysjärjestelmiä ovat suora sähkölämmitys, varaavasähkölämmitys, 

erilaiset lämpöpumppuratkaisut, kaukolämpö, öljy, puu, pelletti ja näiden mahdolliset 

yhdistelmät monienergialämmitys/hybridi järjestelmät. Vuonna 2014 uusista pientaloista 

lämpöpumppuun perustuvan lämmitysratkaisun valitsi yli 60 %, seuraavaksi 

suosituimpana lämmitysratkaisuna n. 17 % osuudella oli suora sähkölämmitys. 

Kolmanneksi suosituimpana lämmitysratkaisuna n. 5 % prosentin osuudella oli 

kaukolämpö. (Motiva 2015a) 

Työntavoitteena on löytää kartanon kiinteistöille kokonaiskustannuksiltaan kannattavin 

lämmitysmuoto. Lämmitysmuotojen tarkastelu rajoittuu maalämpö- ja 

pellettilämmitykseen, työn tilaajan toiveiden mukaisesti.  

Työssä käsitellään ensin kartanon historiaa ja tämän jälkeen käsitellään museoviraston 

suojeluille kiinteistöille asettamia rajoituksia. Seuraavaksi käydään läpi maalämpö- ja 
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pellettijärjestelmän toimintaperiaatteet. Kustannuslaskenta-osiossa käsitellään ensin 

kustannuslaskennan perusteita ja tämän jälkeen käsitellään tarjouspyyntöjen mukaisten 

tarjousten energianhintoja. Lämmitysjärjestelmän vaihtamisen seuraavia vaiheitä 

käsitellään johtopäätöksissä. 
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2 LAURITSALAN KARTANO 

 

 

Kuva 1: Lauritsalan kartano. (Leena Sallinen) 

2.1 Historia 

Nykyisen Lauritsalan kartanon alueen historia alkaa 1600-luvulta. Tästä lähtien siellä on 

ollut Ruotsin ja Venäjän valtakuntien virkamiesasuntoja. (Köhli 1986, 11) Lauritsalan 

kartanon pääasiallinen historia alkaa 1830-luvulta, kun kartanon alueiden  omistus siirtyi 

Carl Fredrik Savanderin omistukseen vuonna 1830. Päärakennuksen tarkka 

rakennusvuosi on epäselvä, mutta päärakennus on todennäköisesti 1840-luvulta. 

Empiretyylisen päärakennuksen ovat todennäköisesti rakentaneet pohjalaiset 

kirvesmiehet. Kartano suunniteltiin ja rakennettiin aikakaudelle normaalia paremmin. 

Kartanon pihapiiriin on kuulunut maatila rakennuksineen, olutpanimo ja tilanhoitajan 9-

huoneinen asunto. Ennen Saimaan kanavan rakentamista nykyisen kanavan alueella on 

ollut rakennuksia, joita käytetty varastoina Savanderin rahtausliikkeen tarpeita varten. 

(Köhli 1986, 42) 
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Kauppaneuvos Carl Frederik Savander kuoli vuonna 1862 ja kartanon isäntinä jatkoivat 

hänen poikansa Anton Emil ja Johan Viktor Savander. Kartanon taloutta kurittivat 1860-

luvun katovuodet ja kartano asetettiin pakkohuutokauppaan. Kartanon tilat ja kiinteistöt 

osti kauppaneuvos Johan Hackman vuonna 1868. Carl Frederik Savander oli toiminut 

hänen puutavarapuolen kuljetusten edustajana. Kartanon emännäksi tuli Hackamanin 

tytär Antoinette. Vuosi myöhemmin sen osti Antoinette ja hänen miehensä eversti Lars 

Emil von Haartman. Eversti erosi upseerin virastaan ja siirtyi kartanon isännäksi. (Köhli 

1986, 27-28) 

Von Haartmanien aikana Lauritsalan kartanon maatilasta tuli jälleen taloudellisesti 

kannattava. Lars Emil von Haartman oli tärkeä kunnallinen toimija toimiessaan 

kunnallislautakunnan esimiehentehtävissä. Hän myös halusi kehittää Lappeen koulutusta 

ja tarjosi kartanon kiinteistöä kansakouluksi. Von Haartmanien perhe muutti virallisesti 

Helsinkiin vuonna 1884. Kartano kuitenkin säilyi perheen omistuksessa ja kartanon 

maaviljely säilyi kannattavana. (Köhli 1986, 28-30) 

Vuonna 1895 Lars Emil von Haartman osti Lappeenrannan Olut- ja Portteritehtaan 

tontteineen. Kartanon panimotoiminnan pääpaikka siirtyi Lappeenrantaan. Rouva von 

Haartmanin kuollessa vuonna 1898 eversti von Haartman perusti oluttehdasyhtiön. 

Osakeyhtiö Lappeenranta-Lauritsala perustettiin vuonna 1899. Lars Emil von Haartman 

myi uudelle yhtiölle Lauritsalan kartanon kaikki kiinteistöt, maat ja olutpanimo 

toiminnan. Hänen omistuksessaan oli suurin osa yhtiönosakkeista.  Kartanon toiminta 

jatkui samanlaisena kuin ennenkin, mutta omistajana oli nyt yhtiö. Uusi yhtiö omisti 

kartanon vuoteen 1906 asti, kunnes liiketoimien sopeuttamisen yhteydessä kartano 

myytiin 1.9.1906 Edvard von Haartmanille. Se myyntiin uudelleen 25.9.1906 

Aktiebolaget T&J Salvesenille. (Köhli 1986, 30-31) 

Aktiebolaget T & J Salvesenin omistuksessa kartanon toiminta keskittyi hyvin vahvasti 

puutavaran ja sahan ympärille. James Salvesenin perhe muutti Lauritsalaan ja kartanon 

isäntänä toimi heidän vanhin poikansa Emil Salvensen. Vaikka yhtiö keskittyi vahvasti 

Saimaan sahateollisuuteen, kartanon hoitoa jatkettiin edelleen normaalisti. Aikakausi 

ennen maailmansotaa ja sisällissotaa oli epävarmaan kaupankäynnille. Lauritsalan 

kartano ja 69 500 hehtaarin metsä-ja maaomistukset myytiin 4.12.1916 Aktiebolaget 

Kaukas Fabrikille. Kaupanteossa Salvensien perheelle annettiin erityisoikeuksia ja 
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asumisoikeus 25 vuoden ajaksi. Viimeinen Salvesenin perheen jäsen muutti kartanosta 

12.9.1918. (Köhli 1986, 34-35) 

Lauritsalan kartano oli nyt Aktiebolaget Kaukas Fabrikin johtajiston edustus ja ajanvietto 

tila. Pääasiallisena isäntänä talossa oli toimitusjohtaja. Toisen maailman sodan aikana 

kartanon maanviljelyä ja karjanhoitoa tehostettiin suureen pulan takia. (Köhli 1986, 36-

37) 

Kaukaan edustustilana kartanossa otettiin vastaan monia arvovaltaisia vieraita. Näistä 

yksi merkittävin on Ruotsin prinsessa Sibylla tyttärineen, jotka viettivät kaksi päivää 

kartanossa kesäkuussa 1955. Kaukaan kerhon valmistuttua 1967 sitä alettiin käyttää 

yhtiön edustustilana ja kartano jäi toimitusjohtajan perheen asunnoksi. Tällöin taloa 

alettiin kutsua Lauritsalan kartanoksi. Maanviljelystä luovuttiin 1966 ja suuri osa maista 

myytiin Lauritsalan kauppalalle. (Köhli 1986, 38-40)  

Kartano säilyi UPM-kymmene Oyj:n edustustilana vuoteen 2008 saakka, kunnes se siirtyi 

Lappeenrannan kaupungin omistukseen. Nykyisin kartanoa isännöi Saimaan Velhot Oy, 

joka pitää siellä ravintolaa ja kartanohotellia. 

2.2 Museoviraston rajoitteet 

 

Lauritsalan kartanon pihapiiri ja rakennukset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaan 

suojeltu sr-1 ja KTY/s kaavamääräyksin. Sr-1 kaavamerkintä tarkoittaa suojeltavaa 

rakennusta, joka rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. ” MRL:n 

56§:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaista 

korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivun, vesikaton tai sisätilojen 

rakennustaiteellista- tai historiallista arvoa. Merkittävistä korjaus- tai muutostöistä on 

pyydettävä museoviranomaisten lausunto. Korjaus- ja muutostöiden sekä 

käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti 

tai historiallisesti arvokas luonto ja ominaispiirteet säilyvät. Erityisesti 

julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja” 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12, 236). KTY/s kaavamääräyksessä KTY 
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tarkoittaa toimitilarakennusten korttelialuetta ja lisäys /s sitä, että alue on suojeltava. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 12, 47, 114)  

Museoviraston mukaan suojellun kohteen talotekniikan muutoksissa tarvitaan normaalit 

rakennusluvat, joihin rakennusvalvonta pyytää museovirastolta lausunnon tarvittaessa. 

Tästä johtuen hakemusten käsittelyyn voi mennä enemmän aikaa, kuin normaaleissa 

lupahakemuksissa. Pääasiallisesti on kuitenkin tärkeää, että rakennuksen alkuperäiset 

huonetilat pintoineen tulee säilyttää entisellään. Tarvittavissa muutostöissä tulee käyttää 

rakennuksen luonteeseen ja arkkitehtuuriin sopivia ratkaisuja. Talotekniikkaa vaihdetaan 

jatkuvasti suojeltuihin kohteisiin ja jos vaihtoprosessi voidaan osoittaa mahdolliseksi 

toteuttaa tarvittavia menetelmiä käyttäen ja säilyttäen kiinteistön historiallinen arvo, 

rakennusluvan saamisen pitäisi olla mahdollista. (Seija Linnanmäki, 

sähköpostikeskustelu) 
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3 MAHDOLLISET LÄMMITYSRATKAISUT 

Lämmitysjärjestelmän vaihdon suunnitteluun kannattaa keskittyä huolellisesti. Kartanon 

lämmitysjärjestelmän edellytyksinä ovat kiinteistön historiallisen arvon säilyttäminen, 

vesikiertoisen lämmönjakotavan säilytys ja hintatason kohtuullisuus. Lämmönjakotapa 

ratkaisun muuttamista ei ole mahdollista, koska rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia 

Kartanon vanhassa navetassa sijaitsevassa teknisessä tilassa on tilaa 

maalämpöjärjestelmälle tai pellettikattilalle. Tilasta löytyy myös vanha hyväkuntoinen 

savupiippu.. 

Lämmitysenergiaa kartano on kuluttanut kahden vuoden keskiarvolla noin 210 MWh 

vuodessa. Lämmitettävää pinta-alaa on 900 m2, josta 550m2 ovat kartanon navetassa 

sijaitsevia juhlatiloja. Navetta ei ole jatkuvassa lämmityksessä, mutta noin 40 % 

lämmitysenergiasta kuluu navetan puolella.  

3.1 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumppu kerää maahan sitoutunutta aurinkoenergiaa. Syvemmistä 

lämpökaivoista lämpöä saadaan lämpimistä pohjavesivirtauksista ja maapallon ytimestä 

kallioon johtuvasta fissioenergiasta. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 7) 

Maalämpöjärjestelmään kuuluu lämpöpumppu, keruupiiri ja lämmönjakojärjestelmä. 

Yleisin lämmönjakojärjestelmä on vesikiertoinen lämmitys. Lämmönjakojärjestelmiä ei 

käsitellä tarkemmin tässä osiossa, koska kiinteistön lämmönjakotapaan ei voida tehdä 

muutoksia.  Maalämmön suurin etu on helppokäyttöisyys, sillä järjestelmän huolto- ja 

tarkistustarve on hyvin pientä. Helppokäyttöisyyden ja hintatason kilpailukyvyn vuoksi 

vuonna 2011 50 % pientalorakentajista valitsi maalämpöjärjestelmän. Kuvassa 2. on 

esitetty Suomessa vuosina 2010-2014 asennetut maalämpöpumppujärjestelmät 

teholuokittain. (Motiva 2015b) 
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Kuva 2: Vuosina 2011-2014 käyttöönotetut maalämpöpumput teholuokittain. (SULPU ry 2015) 

3.1.1 Lämpöpumppu 

 

Lämpöpumpun tarkoituksena on ylläpitää tilan tai rakennuksen lämpötila halutulla 

tasolla, tai tuottaa lämpöä teollisiin prosesseihin. Lämpöpumpun toimintaperiaatteet ovat 

hyvin samankaltaiset kuin tavallisella jääkaapilla. (Moran & Shapiro 2004, 500) Kuvassa 

3 on kuvattu lämpöpumpun toiminnan periaatteet. 
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Kuva 3: Lämpöpumpun periaatekaavio. Lähde: Juvonen & Lapinlampi 2012 

 

Lämpöpumpun prosessi perustuu kiertoaineen faasimuutoksiin. Maapiirissä lämmennyt 

kiertoaine höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen kaasuksi. Lämpöpumpun 

kompressori nostaa kiertoaineen lämpötilaa ja painetta. Kompressorin tekemä työ 

muuttuu melkein kokonaan lämpöenergiaksi. Tämä lämmennyt kiertävä kaasu johdetaan 

lämpöpumpun lauhduttimelle, jossa kiertoaine tiivistyy jälleen nesteeksi ja luovuttaa 

lämpöenergiaa lämmitysverkkoon. Kiertoaine johdetaan vielä paisuntaventtiiliin, jossa 

sen painetta lasketaan ja lämpötila laskee. Kiertoaine jatkaa prosessia takaisin 

höyrystimelle. ( Juvonen & Lapinlampi 2012, 12.) Kuvassa 4 on esitetty lämpöpumppu. 
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Kuva 4: Oilon RE70 lämpöpumppu. (Oilon 2015, alustavan tarjouksen lomakkeesta) 

 

 

Lämpöpumpun tehokkuutta kuvataan COP-kertoimella (Coefficient Of Performance). 

COP-kerroin ilmoittaa kuinka monta kilowattituntia lämpöä pumppu tuottaa yhdellä 

kilowattitunnilla sähköä (Laitinen et al 2011, 17). COP-kerroin riippuu vuodenajasta ja 

siitä kuinka uusi laite on kyseessä. COP-kerroin lasketaan yhtälöllä 1. Kerroin vaihtelee 

välillä 2,5-3,5 ja uusissa laitteissa se on jo 4. (Laitinen et al, 2011, 21) 

 

 
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄

𝑊
 

(1) 

missä, 

𝑄 keruujärjestelmästä talteen otettu lämpö 

𝑊 lämpöpumpun tekemä sähkötyö 

 

3.1.2 Keruujärjestelmät 

Maaperän lämpö otetaan talteen lämmönkeruuputkistossa kiertävään jäätymättömään 

kiertoaineeseen. Kiertoaine lämpenee muutaman asteen kiertäessään keruupiirissä. 
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Keruujärjestelmiä on kolmea tyyppiä: energiakaivo, pintamaahan asennettava 

vaakaputkisto ja vesistöön asennettava lämmönkeruupiiri. (Motiva 2015b)  

Lämmönkeruupiirin oikea mitoitus on tärkeää ja sen tekee lämpöpumppujärjestelmän 

toimittaja. Yleensä keräyspiirin koko mitoitetaan yläkanttiin, jotta tehoa saadaan 

tarpeeksi, eikä ongelmaksi tule riittämätön lämpöenergian saatavuus. Mitoitukseen 

vaikuttaa vaadittu lämmitysteho, maaperän ominaisuudet ja asennettu lämpöpumppu. 

(Motiva 2012) 

Kuvassa 5 on esitetty keskimääräisiä keruuputkiston pituuksia lämmitettävää 

rakennustilavuutta kohden. Kuvaa ei voi käyttää suoraan mitoitukseen, mutta se on 

suuntaa antava keruujärjestelmän suuruudelle ja mahdollisten kustannusten tai tarvittavan 

pinta-alan arviointiin.  

 

Kuva 5: Maalämpöpumpun keruuputkiston keskimääräisiä pituuksia suhteessa lämmitettävään 

rakennustilavuuteen (Juvonen, Lapinlampi 2013) 
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3.1.3 Energiakaivo 

Energiakaivo on yleisin maalämmön lähde n. 60 % - osuudellaan. Sen etuna muihin 

järjestelmiin on pienimpi maapinta-alan tarve. Huomion arvoista kuitenkin on, että se 

vaatii aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. (Motiva 2012) 

Energiakaivot porataan yleisesti niin että niiden syvyys on alle 300 metriä. Kaivojen 

syvyys riippuu tarvittavasta lämmitystarpeesta, sekä kaivon vedentuotosta. Suomessa 

porakaivojen kaivojen syvyys vaihtelee 120–300 metrin välillä. Jos yksi kaivo ei riitä 

tuottamaan tarpeeksi energiaa kiinteistön tarpeisiin, voi olla kannattavampaa porata 

useampi kaivo kuin porata syvemmälle. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 33) 

Kuvassa 6 on esitetty energiakaivon rakenne. Tyypillisesti suomessa tehtyjen 

energiakaivojen halkaisijat ovat 105-165 mm. Maanpinnalla asennettaan kaivon yläosaan 

suojaputki, jonka tehtävänä on estää irtoaineksen pääseminen pohjaveteen. Suojaputki 

upotetaan pintakallioon ja riippuen kallion tiheydestä suojaputken pituus vaihtelee 2-6 

metrin välillä. Pohjavesialueella suojaputken pituuden on kuitenkin oltava aina vähintään 

6 metriä. Energiakaivo täytyy myös lisäksi suojata niin, että pintavedet eivät pääse 

pohjaveden kanssa kosketuksiin. Tämän vesieristysputken pituus on aina 6 metriä 

maanpinnasta nähden. Pohjavesialueella tämä eritysputki asennetaan syvemmälle 

kallioon kuin suojaputki. Kuvassa 6 näkyvällä tehollisella syvyydellä tarkoitetaan sitä 

pituutta, jolloin lämmönkeruuputket ovat pohjaveden alla. Kaivo yleensä täyttyy vedellä 

itsestään, mutta jos vesi ei nouse niin kaivo täytetään vedellä. Vesi parantaa 

lämmönsiirtokerrointa ja siksi on laskennan kannalta oleellista tietää tehollinen syvyys. 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 33) 
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Kuva 6: Energiakaivon periaatekuva. Lähde: Geodrill.fi 

3.1.4 Maapiiri 

 

Maapiiriksi kutsutaan vaakatasoon kaivettua putkiverkostoa. Maapiiri voidaan asentaa 

jos tontilla on tarpeeksi pinta-alaa ja pehmeää maa-ainesta. Kostea maaperä nostaa 

lämmönsiirto kerrointa ja kivinen maaperä vaikeuttaa maapiirin asentamista. Yleensä 

maapiiri asennetaan savipeltoon, noin metrin syvyyteen ja 1-2 metrin leveydellä 

toisistaan. Lämpötila vaihtelee vuoden ajasta riippuen 10 asteella. ( Motiva 2012) 

Maapiirin periaate on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7: Maapiirin periaatekuva. (Geoenergia.fi 2010) 

 

3.1.5 Vesistöpiiri 

Nimensä mukaisesti vesistöpiiri asennetaan vesistöön. Se lasketaan vesitaloushankkeeksi 

ja se toteutetaan vesilain mukaisesti (587/2011). Keruuputkiston asentaminen aiheuttaa 

vesistön väliaikaista sameutumista ja ravinteiden vapautumista. Erityinen ongelma tämä 

on matalassa vedessä, jos putket asennetaan pohjan alle. Keruuputkisto vaikeuttaa 

alueella kalastamista, ankkurointia ja vaikuttaa järven maisemaan merkintöjen takia. 

Pienessä vesistössä putket voivat vaikuttaa veden happi- ja lämpötasoihin. ( Juvonen & 

Lapinlampi 2013, 9) 

Vesistöpiirin asentamista varten täytyy aina saada lupa vesialueen omistajalta ja 

vähintään lähinaapureilta, taikka aluehallintovirastolta. Lisäksi täytyy selvittää tarve 

vesilain mukaisen luvan hankkimisesta erikseen. Vesistöpiirin periaate on esitetty 

kuvassa 8. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 9)  
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Kuva 8: Vesistöpiirin periaatekuva. (Geoenergia.fi 2010) 

 

3.2 Pellettijärjestelmä 

Pellettijärjestelmän toiminta perustuu pellettien sisältämän kemiallisen energian 

vapautumiseen palamisreaktiossa. Pellettijärjestelmään kuuluu pellettikattila, poltin ja 

pellettien varastosiilo. 

Pellettilämmityksen polttoaineena käytetään jauhettua puuainetta joka on puristettu ja 

kuivattu puupelletiksi. Tyypillisesti raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden 

ylijäämätuotteita, pääasiallisesti havupuiden kuivaa kutteria, hiontapölyä ja sahanpurua. 

(Pellettienergia ry 2015a) 

Pellettilämmitykseen siirtyessä rakennuksen paloturvallisuus täytyy selvittää paikalliselta 

pelastusviranomaiselta. Pellettijärjestelmien toimittajat huolehtivat laitteiden ja 

turvamekanismien paloturvallisuudesta. ”Suomen pelastuslain (561/199) mukaan 

rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä 

kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että 

pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista.” (Pellettienergia ry 2015b) 
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3.2.1 Pellettien valmistus ja raaka-aineet 

Raaka-aine kuljetetaan pellettitehtaille pääasiassa rekoilla. On myös mahdollista, että 

pellettitehdas on rakennettu sellaisen tuotantolaitoksen yhteyteen, jonka sivutuotteena 

syntyy pellettien raaka-aineita.  Tällöin raaka-aine voidaan kuljettaa muilla tavoin, kuten 

kuljetinhihnoilla. Ennen pellettien valmistamista raaka-aineen täytyy olla puhdistettu 

epäpuhtauksista ja kuivattu prosessia varten. Raaka-aineesta täytyy poistetaa mm. muovi, 

kivet ja metallit. Raaka-aineen kosteus ennen pelletöintiä tulee olla 10–15 %. Raaka-aine 

on yleensä lähtökohtaisesti kosteampaa, joten sitä täytyy kuivata. Kuivaus voidaan 

toteuttaa ennen jauhamista tai jauhamisen yhteydessä. Käsitelty raaka-aina kuljetaan 

puristusvaiheeseen kuljettimilla. ( Pellettienergia ry 2015a) 

Käsittelyn jälkeen jauhettu puuaines johdetaan pellettikoneeseen. Pellettikoneessa voi 

olla sekoituskammio, jos pelletin raaka-aineen koostumukseen halutaan tehdä muutoksia, 

kuten lisätä sidosaineen määrää. Koostumusta muuttavien aineiden määrät ovat hyvin 

pieniä, eivätkä siten vaikuta pellettien energiasisältöön tai poltto-ominaisuuksiin. 

(Pellettienergia ry 2015a)  

Pelletöinti tapahtuu ajamalla puuaines matriisitasolle ja puristamalla aines matriisin 

reikiin. Puristamisen seurauksena pellettiaineksen lämpötila nousee ja puun sisältämä 

ligniini pehmenee. Muodostuva lämpömäärä riippuu matriisin ja reikien materiaaleista. 

Puristusvaiheen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon puristettavan raaka-aineen 

koostumus, jotta saadaan pidettyä pellettien laatu on oikealla tasolla.  Puristamisen 

jälkeen leikkuri leikkaa pelleteistä sopivan kokoisia. Kuvassa 8 on esitetty tasomatriisi ja 

rengasmatriisi. (Knuutila 2003,86)  
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Kuva 9: Esimerkkejä pellettikoneen matriisi vaihtoehdoista. Kuvanlähde:  Knuutila 2003, 93 

 

Pellettien jäähtyessä ligniini muodostaa pelletille suojaavan kerroksen ja ne saavuttavat 

lopullisen kovan rakenteensa jäähdytyksen aikana. Pelletit seulotaan vielä ennen 

varastointia ja mahdollinen ylimääräinen irtoaines johdetaan takaisin prosessiin. 

Pellettien valmistusprosessi on esillä kuvassa 10. 
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Kuva 10: Pellettien valmistusprosessi (Pellettienergia ry 2015.) 

 

3.2.2 Pellettikattila ja polttimet 

Pellettien teollinen valmistaminen alkoi 1980-luvulla Ruotsissa. Tällöin markkinoille 

valmistettiin myös ensimmäisiä pellettikattiloita. Pellettipolttimet korvaavat usein 

Suomessa ja Ruotsissa vanhoja öljypolttimia, jotka ovat toiminnaltaan hyvin 

samankaltaisia.(Knuutila, 95) Kolme mahdollista tapaa syöttää pellettejä kattilaan ovat: 

vaakasyöttö, alasyöttö ja päältä syöttö. Kuvassa 9 on esitetty eri syöttötavat. Syöttötavan 

valintaan vaikuttavat kattilan koko ja tyyppi, koska syöttötapa ja poltintyyppi vaikuttavat 

kattilan liekin käyttäytymiseen.  Yleisin pellettien syöttötapa 150 kW kokoluokkaan asti 

on yläsyöttö, tämän jälkeen vaakasyöttö on yleisen syöttötapa. Kattilan muotoiluun 

isommassa kokoluokassa täytyy käyttää öljykattilaa korkeampia kattilakorkeuksia ja 

konvektiopintojen täytyy olla pystysuoria. (Pellettienergia ry 2015c)  
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Kuva 11: Pellettien erilaiset syöttötavat. (Knuutila. 2002.) 

 

Uusien pellettikattiloiden hyötysuhteet vaihtelevat välillä 80–90 %. Pellettien 

vuosikulutus lasketaan yhtälöllä 2. (Pellettienergia ry 2015) 

 
𝑄p =

𝑄a

𝜂p
 

(2) 

, missä 

𝑄p Vuotuinen pellettien tarve 
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Qa Vuotuinen lämpöenergian tarve 

𝜂p Pellettikattilan hyötysuhde 

 

3.2.3 Pellettien varastointi ja kuljetus 

Pellettien varastoinnin suunnittelu on tärkeää, jotta pellettien laatu pysyy tasaisena 

varastoinnin aikana. Pellettejä voidaan säilyttää siiloissa ulko- tai sisätiloissa. Erilaisia 

siilotyyppejä ovat vaaka- ja pystysiilo. Kuvassa 10 on esitetty pystysiilo. Vaakasiilot ovat 

yleisesti pohjarakenteeltaan V-mallisia. Pystysiiloissa täytyy olla kestävä pohjarakenne. 

Siilolle tärkeitä ominaisuuksia ovat pölytiiveys ja oikeat materiaalivalinnat. Yleisesti 

siilot tehdään galvanoidusta teräksestä. 

Pellettien säilytyksessä ensiarvoisen tärkeää on varmistaa pellettien suojaus kosteudelta. 

Lämpötilan vaihtelut eivät pilaa pellettejä, mutta lämpötilan vaihtelusta johtuva veden 

tiivistyminen siilon sisällä heikentää pellettien laatua. Ulkotilassa olevat pelletit säilyvät 

noin vuoden ennen kuin pellettien laatu alkaa heiketä.  ( Motiva 2015b)  

 

Kuva 12: Pystysiilo.(Tulisijatarvike.fi 2015) 

 

Pelletit siirretään kattilaan yleensä ruuvikuljettimilla. Kuljetin asennetaan siilon pohjalle, 

josta pelletit kulkevat kattilaan. Pidemmillä kuljetusmatkoilla voidaan käyttää 
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imusiirtimiä. Pelletti-imuri pystyy siirtämään pellettejä jopa 30 metrin matkan. (Motiva 

2014) 

 

 

4 KUSTANNUSLASKENTA 

Kustannuslaskenta toteutetaan saatujen tarjousten avulla käyttäen annuiteettimenetelmää 

vuotuisella 5 % -korkotasolla. Tarjouspyynnöt lähettiin suurimmille maalämpöpumppuja 

tarjoaville yrityksille, sekä paikallisille toimijoille. Parhaimman tarjouksen antoi Oilon 

Oy. Pellettikattila tarjouspyyntö toimitettiin Pellettienergia ry:n internetsivun 

tarjouspyyntölomakkeella ja jaettiin pellettikattiloita toimittaville yrityksille 

maanlaajuisesti.  

Kartanon keskimääräinen lämmön vuosikulutus on noin 210MWh ja vuodesta riippuen 

lämmönkulutus vaihtelee noin 10 MWh. Nykyisellä kaukolämpösopimuksella, jonka 

toimittajana on Lappeenrannan Energia Oy, lämmönhankinnan vuosittaiset kustannukset 

ovat keskimäärin 17 842 €.  
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4.1 Laskenta 

Kustannuslaskennan avulla voidaan vertailla keskenään eri laitteiden kustannuksia ja 

niiden elinkaaren aikaisia kustannuksia.(Tapio Ranta, Luento 2) Molemmilla 

järjestelmillä on keskimäärin samanlainen pitoaika, joten molemmille on käytetty 20 

vuoden laskenta-aikaa. Koska kartanon käyttäjänä on yritys, kustannukset on laskettu 

ilman arvonlisäveroa. 

Lämmön kustannusarvointi lasketaan annuiteettimentelmällä. Annuiteettimenetelmän 

avulla lasketaan investoinnin vuotuinen kustannus, joka on sama koko 

lämmitysjärjestelmän eliniälle. Laskennassa käytetään kiinteää 5 % -korkotasoa. 

Pellettikattilan kustannuslaskemassa käytetään pelletin hintana nykyistä halvinta 

kuluttajahintaa. Maalämpöpumpun tapauksessa käytetään sähkön hintana kilpailutettua 

sähkön hintaa ja nykyisen sähkösopimuksen hintaa. 

Kustannukset lasketaan kaikissa järjestelmissä vertailtavaan yksikköön €/MWh. Ensin 

selvitetään vuosittaiset kustannukset 20 vuoden pitoajalla €/a, jonka jälkeen vuosittaiset 

kustannukset jaetaan vuotuisella energian kulutuksella. 

 

4.1.1 Maalämpöjärjestelmä 

 

Alin tarjous kohteeseen tuli Oilon Oy:ltä. Hinta-arvio koko urakalle tulisi olemaan noin 

90 000 €. Tarkastelussa on otettu huomioon mahdollisen vuosittaisen huollon arvio. 

Maalämpöjärjestelmä mitoitettiin Oilon RE 70 lämpöpumppulla, jonka COP-arvoksi 

luvataan 4,2. Lämpöpumpun sähköenergian kulutus lasketaan COP-yhtälön avulla. 

Tarvittava lämpöteho jaetaan COP:lla jolloin saadaan tarvittava sähköteho. Sähköä 

tarvitaan vuosittain noin 50 MWh. 

Nykyisellä sähkösopimuksella sähkönhinta on 137,3 €/MWh, jolloin vuosittaiseksi 

lämpöpumpun sähköenergian kulutuksen hinnaksi tulee noin 6865€. 
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Investoinnin vuosittainen annuiteettikerroin lasketaan yhtälöllä 3. (Tapio Ranta 2014, 

luento 2) 

 

 
𝑐𝑛,𝑖 =

𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

(3) 

, missä  

𝑐𝑛,𝑖 Annuiteettikerroin 

𝑖 Laskentakorko 

𝑛 pitoaika  

 

Vuosittaiset kokonaiskustannukset lasketaan yhtälöllä 4. 

 𝐾vuosi,i = 𝑐𝑛,𝑖 ∙ 𝐼i + Ki,pa + 𝐾h (4) 

, missä 

𝐾vuosi,i Järjestelmän vuosittaiset kustannukset 

𝐼i Järjestelmän investointikustannus 

Ki,pa Järjestelmän polttoainekustannukset 

𝐾h Vuosittaiset huoltokustannukset 

  

Vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi maalämpöjärjestelmällä saadaan 14222,6 €.  

Lämpöenergian hinnaksi saadaan kilpailutetulla sähkönhinnalla 62,3 €/MWh ja 

nykyisellä sähkösopimuksella 67,7 €/MWh. 

4.1.2 Pellettijärjestelmä 

 

Alhaisin tarjous kohteeseen tuli ProPellet Oy:ltä, joka arvioi 

kokonaisinvestointikustannukseksi 35 780€.  
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Annuiteettikerroin 𝑐n,i on sama, kuin edellä laskettu. Pelletin vuosittainen kulutus 

lasketaan yhtälöllä 2. Pellettikattilan hyötysuhteeksi arvioidaan 0,85. (Pellettienergia Ry 

2015e) 

Nykyisellä keskimääräisellä pelletien kuluttajahinnalla 57,2 €/MWh (Tilastokeskus 

2015) pellettijärjestelmän polttoaineen vuosittaisiksi kustannuksiksi saadaan 14 131 €/a. 

Investoinnin kustannuksiksi saadaan vuosittain 2538 €/a ja yhteensä pellettijärjestelmän 

hinnaksi vuodessa saadaan 16 806 €/a. Lämpöenergian hinnaksi saadaan 80 €/MWh 

4.2 Tulosten arviointi ja hintojen muutos 

 

Kuvassa 13 on esitetty laskennan tulokset. Kustannuslaskennan perusteella maalämpö 

olisi tarkastelluista vaihtoehdoista vuosittaisilta kustannuksiltaan edullisin. 

Investointikustannus maalämmön kohdalla on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin 

pellettijärjestelmässä.  

 

Kuva 13: Kustannuslaskennan keskimääräiset hinnat 

 

Kuvassa 14. on esitetty viimeisen 13 vuoden energian hintakehitys pienkiinteistöissä. 

Kaikilla muilla energiatyypeillä hintakehitys on ollut jatkuvasti nousussa pois lukien öljy, 

jonka hinta on vaihdellut selkeimmin maailmanmarkkinoiden vaikutuksesta. 
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Öljyvarannot ovat kuitenkin rajalliset ja öljyn hinnan uskotaan nousevan tulevaisuudessa 

hyvinkin korkeaksi. Tässä tarkastelussa kiinnostavimmat energiamuodot ovat 

kaukolämpö, sähkö ja pelletti.  

 

Kuva 14: Energian hintakehitys pienkiinteistöissä vuosina 2002-2015. (Pellettienergia ry 2015f.) 

 

Maalämpöjärjestelmään sähköenergian hinnan nousu vaikuttaa kaikista 

lämmitysvaihtoehdoista suhteellisesti vähiten.  Sähköenergian hinnan uskotaan pysyvän 

lähitulevaisuudessakin alhaalla, sillä vuodelle 2020 sähköfutuurin hinta on 21,90€/MWh. 

Maalämpöenergian hintatason voidaan siis olettaa pysyvän jatkossakin kohtuullisena. 

(Nasdaq OMX 2015) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

 

Kustannuslaskennan perusteella edullisin lämmitysvaihtoehdoksi kohteeseen olisi 

maalämpöjärjestelmä. Mikäli Lauritsalan kartanon lämmitysvaihtoehdoksi halutaan 

vaihtaa maalämpö, kannattaa seuraavaksi ottaa yhteyttä parhaimman tarjouksen tehneen 

Oilon Oy:n lämpöpumpputoimittajaan ja pyytää tarkempi tarjous.  

Tässä työssä laskentaa varten käytetyt arvot ovat hyvin karkeita arvioita lopullisesta 

työstä. Laitteiston hinnat ovat samat, mutta tehdyn työn määrä voi vaihdella. 

Maalämpöjärjestelmän toimittajan täytyy vierailla kohteessa paremman hintatarjouksen 

antamiseksi. Järjestelmän toimittaja antaa myös neuvoja lupahakuprosessissa, joka on 

asiakkaan vastuulla. Tärkein lupa maalämpöjärjestelmässä on kaupungin tekniseltä 

toimelta haettava rakennuslupa. Rakennusluvan saamisessa voi kestää yhdestä neljään 

viikkoa. (SULPU ry 2014) 

Prosessin sujumisen kannalta täytyy ottaa seuraavia seikkoja huomioon. 

Maalämpöpumppu täytyy olla asennettuna niin sanottuna ”avaimet käteen” -tavalla, jotta 

takuu ja mahdolliset asennusvirheet saadaan korvattua. Takuun sisältö kannattaa selvittää 

tarkkaan ja laitteiston käyttöön täytyy saada koulutus.  Asennuksen jälkeen asentajan 

tulee toimittaa käyttöönottopöytäkirja.  

Vastaavanlaisissa projekteissa, joissa pohditaan lämmitystavan muutosta suojeltuun 

kiinteistöön, kannattaa ottaa yhteys kiinteistöstä vastaavaan maakuntamuseoon tai 

museovirastoon. Mahdollisuudet lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen kannattaa kartoittaa 

etukäteen välttyäkseen ylimääräiseltä työltä ja viivytyksiltä. Alustavat laitteiston 

tarjouspyynnöt kannattaa kuitenkin pyytää, koska ne auttavat selvittämään kannattaako 

lämmitysjärjestelmää ylipäätään vaihtaa.  

Lauritsalan kartanon tapauksessa pellettijärjestelmä ei ollut kannattava vaihtoehto. 

Muissa kohteissa kannattaa kuitenkin tarkastella pellettijärjestelmän lisäksi myös 

hakelämmitystä mahdollisena lämmitysvaihtoehtona, jos kohteesta löytyy tarpeeksi tilaa 
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hakkeen varastointiin. Hakelämmitys voi olla erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto, jos on 

mahdollista käyttää omasta metsästä tuotettua haketta.  

 

 

 

6 YHTEENVETO  

 

Lauritsalan kartanolla on vaiheikas historia ja nykyään siellä toimii kartanohotelli ja 

ravintola.  Merkittävien lämmityskustannuksien takia Lauritsalan kartanon isännöitsijät 

halusivat arvioida mahdollisuuksia alentaa kiinteistön lämmityskustannuksia.  

Vertailtavina lämmitysvaihtoehtoina olivat maalämpö- ja pellettijärjestelmä. 

Maalämpöjärjestelmä on kaikista suosituin uudisrakentajien keskuudessa n. 60 % 

osuudella ja pellettijärjestelmän valitsee alle 10 % uudisrakentajista. Tarkasteluun otettiin 

nämä vaihtoehdot niiden kiinteistöön soveltuvuuden takia. Kiinteistössä on 

vesikiertoinen lämmönjakotapa ja teknisestä tilasta löytyy hyväkuntoinen savupiippu. 

Koska kartano on suojeltu kiinteistö, voi mahdollisten rakennuslupahakemuksien 

käsittelyssä mennä tavallista enemmän aikaa.  

Kustannusvertailu toteutettiin annuiteettimenetelmällä ja 5 % vuosikorolla. Pitoaikana 

käytettiin 20 vuotta. Kustannuslaskennan lähtöarvoina käytettiin annettujen alustavien 

tarjouksien kustannuksia. Maalämpöpumppujen tarjouspyynnöt lähettiin suurimpiin 

maalämpöjärjestelmiä tarjoaviin yrityksiin ja paikallisille toimijoille. Pellettijärjestelmien 

tarjouspyynnöt lähettiin Pellettienergia ry:n tarjouspyyntölomakkeella.  

Tässä tarkastelussa olleista lämmitysjärjestelmistä maalämpö on edullisin 

kustannuksiltaan. Investoinnin suuruudesta huolimatta, energian yksikköhinnaksi tulee 

huomattavasti kilpailukykyisempi hinta, kuin kaukolämmölle.  Jos muiden 

lämmitysenergian lähteiden hinnat nousevat samaa tahtia kuin edellisinä vuosina, 

maalämpöjärjestelmien kilpailukyky paranee entisestään. 
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Lämmitysjärjestelmän vaihtoprosessin selkeä suunnittelu ja toteutus yhdessä toimittajan 

kanssa takaavat onnistuneen järjestelmän sekä auttaa hallitsemaan kustannuksia.  
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LIITE I 

Kustannuslaskenta 

  

Annuiteettikerroin 

 
𝑐𝑛,𝑖 =

𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
=

0,05(1 + 0,05)20

(1 + 0,05)20 − 1
= 0,08 

 

 

Lasketaan maalämpöenergian yksikköhinta €/MWh: 

Sähköenergian kulutus vuosittain:  

 
𝑄s =

𝑄a

𝐶𝑂𝑃
=

210𝑀𝑊ℎ/𝑎

4,2
= 50 𝑀𝑊ℎ/𝑎 

 

 

Vuosittainen sähköenergian kustannus nykyisellä sähkösopimuksella 

 
𝐾i,s =

137,3€

𝑀𝑊ℎ
∙ 50 𝑀𝑊ℎ/𝑎 = 6865 €/𝑎 

 

 

Vuosittainen sähköenergian kustannus kilpailutetulla sähkösopimuksella 

 𝐾i,s = 5730 €/𝑎  

 

Vuosittaiset kustannukset nykyisellä sähkösopimuksella 

 𝐾vuosi,ml = 𝑐𝑛,𝑖 ∙ 𝐼i + Ki,pa + 𝐾h = 0,08 ∙ 90 000€ + 6865€ + 135€

= 14 222€/𝑎 
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Vuosittaiset kustannukset kilpailutetulla sähkösopimuksella 

 𝐾vuosi,ml = 13 087€/𝑎  

 

Maalämmön yksikköhinta kilpailutetulla sähkösopimuksella 

 13 087€/𝑎

210𝑀𝑊ℎ/𝑎
= 62,3€/𝑀𝑊ℎ 

 

Lasketaan pellettijärjestelmän energian yksikköhinta €/MWh: 

Pellettien kulutus vuosittain: 

 
𝑄p =

𝑄a

𝜂p
=

210 𝑀𝑊ℎ

0,85
= 247 𝑀𝑊ℎ 

 

 

Pellettien kustannus vuosittain 

 
𝐾i,s =

57,2€

𝑀𝑊ℎ
∙ 247

𝑀𝑊ℎ

𝑎
= 14 131€/𝑎 

 

 

Pelletijärjestelmän vuosittaiset kustannukset 

 𝐾vuosi,ml = 𝑐𝑛,𝑖 ∙ 𝐼i + Ki,pa + 𝐾h = 0,08 ∙ 35 780€ + 14 131€ + 135€

= 16 807€/𝑎 

 

 

Pellettijärjestelmän yksikköhinta 



LIITE I 

 

 16 807€

210 𝑀𝑊ℎ
= 80 €/𝑀𝑊ℎ 

 

 

 

 


