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Kestävän kehityksen ideologia on vaikuttanut nykyiseen asuinrakennusten lämmitysta-

patrendiin. Se on johtanut lämpöpumppujen yleistymiseen sekä kevyen polttoöljyn lämmi-

tyskäytön vähentymiseen. Uusia öljylämmitysjärjestelmiä hankitaan yhä harvemmin, ja 

vanhoja järjestelmiä korvataan joko kokonaan tai osittain muilla lämmönlähteillä. 

Tämän työn tarkoituksena oli tehdä esimerkkikohteen lämmitystapamuutoksen hankeselvi-

tys. Esimerkkikohteena toimi öljylämmitteinen, laajennettu rintamamiestalo. Työssä tutkit-

tiin Suomen yleisimpiä asuinrakennusten lämmitystapoja kirjallisuuslähteiden ja aiheeseen 

liittyvien www-sivustojen avulla. Esitellyistä lämmitystavoista valittiin paras vaihtoehto 

esimerkkikohteen rakenteen, sijainnin sekä omistajan valintakriteereiden perusteella. Vali-

tun lämmitystavan investointikustannukset arvioitiin aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla, 

ja sen soveltuvuus esimerkkikohteen lämmitystavaksi selvitettiin rakennussäännösten mu-

kaisella tehonmitoituksella. Investointikustannusten avulla tutkittiin lämmitystapamuutok-

sen kannattavuus. Sen laskennassa hyödynnettiin esimerkkikohteesta dokumentoituja ener-

giankulutustietoja sekä talouteen, energiaan ja lämmitysjärjestelmiin liittyviä www-

sivustoja. Kannattavuutta tutkittiin kannattavuuslaskennan, elinkaarikustannusten, herk-

kyysanalyysin, takaisinmaksuajan sekä sijoitetun pääoman koron avulla. 

Esimerkkikohteen rakenteen ja sijainnin perusteella ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä oli 

paras mahdollinen vaihtoehto nykyisen öljylämmitysjärjestelmän tilalle. Lämmitystehon 

tuottonsakin puolesta kyseinen lämmitysjärjestelmä soveltuisi esimerkkikohteen pääläm-

mönlähteeksi. Esimerkkikohteen nykyisen öljynkulutuksen perusteella ilma-

vesilämpöpumppu tulisi laskennallisesti kannattavaksi ottaen huomioon nykyisen lämmi-

tysjärjestelmän korjaus- ja perusparannuskustannukset. Lämmitystapamuutokselle tehdyn 

herkkyysanalyysin mukaisesti kevyen polttoöljyn hinta vaikuttaa eniten muutoksen kannat-

tavuuteen. Tällöin polttoöljyn edullisella hinnalla muutos ei tule kannattavaksi. Esimerkki-

kohteen kannattaisikin odottaa myöhempää ajankohtaa lämmitystapamuutoksen toteutta-

miselle, ja sitä ennen on tehtävä uusi hankeselvitys tekniikan kehittymisen sekä taloudellis-

ten muutosten myötä. 
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1. JOHDANTO  

Asuinrakennuksen lämmitystavan valintaan on aina vaikuttanut kyseisenä rakennus- tai 

saneerausaikana vallinnut lämmitystapatrendi. Kyseinen trendi on muuttunut huomattavasti 

markkinoinnin ja lobbauksen myötä, ja samalla kuluttajien asenteet eri lämmitystapoja 

kohtaan ovat muuttuneet. Alun perin lämmitystavan valintaan vaikuttanut lämmöntuotto on 

nykyään vain yksi valintaa vaikuttavista tekijöistä. Lämmitysenergian tuottamisen lisäksi 

lämmitystavan on nykyään oltava kestävän kehityksen periaatteen mukainen. Tällöin läm-

mitysenergian tuottamisen on tapahduttava sekä taloudellisesti että energiatehokkaasti ja 

mieluiten mahdollisimman ympäristöystävällisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäen. 

Nykyaikainen kestävään kehitykseen pyrkivä lämmitystapatrendi on johtanut öljylämmit-

teisten asuinrakennusten määrän vähentymiseen. Uudisrakennuksissa öljylämmitystä ei 

nykyään juurikaan valita, ja monissa alun perin öljylämmitteiseksi rakennetuissa taloissa 

öljylämmitysjärjestelmä on joko vaihdettu tai sen rinnalle on asennettu jokin ekologisempi 

lämmitysvaihtoehto. Kyseinen lämmitystavanmuutosilmiö alkoi jo 1970-luvun öljykriisis-

tä, ja vuosituhannen vaihteessa alkaneet ilmastonmuutoskeskustelut ovat pitäneet ilmiötä 

yllä.  

Öljyn loppumisen pelko sekä sen käyttämisestä aiheutuvat ilmastonkuormitukset ja käyttö-

kustannukset laittavat miettimään öljylämmityksen kannattavuutta. Vanhan öljylämmitys-

järjestelmän vaihtaminen toiseen lämmitysjärjestelmään vaatii suunnittelua, ja se kannattaa 

tehdä tarkasti. Lämmitystapamuutoksen suunnittelussa kannatta arvioida erilaisia vaihtoeh-

toja sekä kannattavuuden että toteuttamismahdollisuuden kannalta.  

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tehdä hankeselvitys esimerkkikohteena toimivan 

öljylämmitteisen pientalon lämmitystapamuutoksesta. Työn alussa tarkastellaan Suomen 

yleisimpiä asuinrakennusten lämmitysmuotoja teoriapohjalta, ja tarkastelun lähteenä käyte-

tään asuinrakennusten lämmitystapoja käsittelevää kirjallisuutta sekä www-sivustoja. Esi-

tellyistä lämmitysmuodoista valitaan esimerkkikohteelle paras mahdollinen lämmitystapa. 

Valinnassa hyödynnetään aiemmin tehtyjä tutkimuksia sekä tietoa esimerkkikohteena toi-

mivan pientalon rakennusteknisistä ratkaisuista ja sijainnista sekä omistajan laatimista va-

lintakriteereistä.  

Lämmitystavan valinnan jälkeen tutkitaan lämmitystapamuutoksesta johtuvia investointi-

kustannuksia aiheeseen liittyviä aiemmin tehtyjä tutkimuksia hyödyntäen. Investointikus-

tannusten tarkastelun lisäksi esimerkkikohteelle tehdään tehonmitoitus rakennussäännöksiä 

käyttäen. Tehonmitoituksen avulla voidaan varmistaa vaadittavan lämmitysenergian tuot-

tamiseen kykenevän lämmityslaitteen löytyminen sekä lämmityslaitteen asennukseen liit-

tyvien mahdollisten lisäinvestointien huomioiminen. 

Työn lopuksi tehdään laskelmia esimerkkikohteen lämmitystapamuutoksen kannattavuu-

teen liittyen. Laskelmissa hyödynnetään sekä tutkittuja että laskettuja kustannuksia, ja kus-

tannusten lähteenä käytetään talouteen sekä energiaan liittyviä www-sivustoja. Lähteistä 

saatujen tietojen lisäksi kannattavuuslaskelmissa hyödynnetään esimerkkikohteesta doku-

mentoituja energiakulutustietoja. Lämmitystapamuutoksen kannattavuutta tarkastellaan 

sekä kannattavuuslaskelman että herkkyysanalyysin avulla. Niiden lisäksi vertailtaville 

lämmitystavoille muodostetaan elinkaarikustannusten kuvaaja, ja lämmitystapamuutokselle 

lasketaan takaisinmaksuaika sekä sijoitetun pääoman korko. 



6 

 

2. LÄMMITYSMUODOT 

Asumisen tarvitsema lämmitysenergia voidaan tuottaa monilla erilaisilla tavoilla joko yhtä 

tai useampaa energialähdettä käyttäen. Suomessa yleisimpiä asumiseen käytettäviä ener-

gialähteitä ovat sähkö, puu ja kaukolämpö, ja niiden lisäksi lämmitykseen käytetään kevyt 

polttoöljyä, lämpöpumppuenergiaa sekä muita energialähteitä. Asumisen lämmitykseen 

käytettyjen energialähteiden määrät vuodesta 2008-2014 on esitetty kuvassa 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1 Asuinrakennusten lämmityksen energialähteet 2008-2014 (Tilastokeskus 2015) 

Tilastokeskuksen (2015) julkaisemassa asumisen lämmitysenergiankulutuksen kuvaajaan 

(kuva 2.1) on huomioitu energialähteen käyttö sekä asunnon päälämmityslähteenä että lisä- 

tai tukilämmönlähteenä. Lämmityspumppuenergiaan on huomioitu ainoastaan lämmitys-

pumpun tuottama lämmitysenergia, ja pumpun käytöstä aiheutuva sähkön kulutus on otettu 

huomioon sähkön kulutuksessa. Asuinrakennuksen lämmitykseen käytettävissä energialäh-

teissä (kuva 2.1) kohtaan muut on huomioitu maakaasun, raskaan polttoöljyn sekä turpeen 

ja hiilen käyttö asuinrakennuksen lämmittämisessä. 

Lämmitysjärjestelmän hankintaa miettiessä on huomioitava eri lämmitysjärjestelmien ra-

joitteet sekä hyödyt. Asumiseen käytetyistä energialähteistä (kuva 2.1) viiden käytetyim-

män energialähteen hyötynä on lämmitysenergian todennäköisempi saanti lämmön tuot-

toon tarvittavien laitteiden ja polttoaineiden ollessa helpommin saatavissa. Viiden ylei-

simmän energialähteen lisäksi ryhmään muut (kuva 2.1) kuuluva maakaasu on kilpailuky-

kyinen vaihtoehto, ja se esitellään tässä työssä viiden yleisimmän lisäksi. 

2.1 Kevyt polttoöljy 

Öljylämmityksen suosio on vähentynyt nykyaikana vallitsevan kestävän kehityksen peri-

aatteen sekä öljyn suuren hinnanvaihtelun myötä huimasti. Nykyään yhä harvempi valitsee 

uuden asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmäksi öljyä (Motiva 2016), ja vanhemmissakin 

taloissa öljyn lämmityskäyttöä on alettu vähentämään 1900-luvun loppupuolesta lähtien. 

Lämmityskäytössä öljyä pystytään vähentämään joko lämmitysjärjestelmän vaihdolla tai 

toisen lämmitysjärjestelmän rinnakkaiskäytöllä öljylämmityksen kanssa. 

 



7 

 

Asuinrakennuksen lämmitysvaihtoehdoista öljylämmitysjärjestelmä on käyttäjän kannalta 

suhteellisen vähän työtä vaativa ratkaisu. Öljysäiliöön tankattu kevyt polttoöljy etenee au-

tomaattisesti polttimella varustettuun öljykattilaan, ja kattilassa syntynyt lämpö siirtyy sekä 

lämpimään käyttöveteen että vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään. Lämmityksen ta-

pahtuessa automaattisesti öljylämmittäjän on muistettava varmistaa säiliössä olevan poltto-

ainemäärän riittäminen sekä öljylämmitysjärjestelmän säännöllisen puhdistuksen, huollon 

ja säädön järjestäminen. 

2.2 Puulämmitys 

Suomessa asuinrakennukset on perinteisesti lämmitetty puulla, ja nykyäänkin puuta voi-

daan käyttää joko asunnon pääasiallisena lämmönlähteenä tai tukilämmönlähteenä. Pää-

lämmönlähteenä puuta poltetaan puukattilassa joko hakkeena, pilkkeenä tai halkoina katti-

latyypistä riippuen. Kattilassa kehittynyt lämpö jaetaan yleensä vesikiertoisen patteri- tai 

lattialämmitysverkon kautta huoneistoon, ja lämpöä on myös mahdollista varastoida läm-

mitysjärjestelmään liitetyn lämminvesivaraajaan avulla (Motiva 2009). 

Päälämmitysmuotona puun käyttäminen vaati muihin lämmitysmuotoihin nähden enem-

män työtä (KESTO 2016) polttoaineen syötön tapahtuessa usein käsin. Polttoaineen syötön 

lisäksi käyttäjän on huolehdittava kattilan säännöllisen huollon ja säädön järjestämisestä 

sekä nuohouksesta puun polton aiheuttaessa tuhkaa ja pienhiukkasia. Hyvän laatuisella, 

riittävän kuivalla polttoaineen käytöllä käyttäjä pystyy vähentämään nuohoustarvetta sekä 

lisäämään tehokkuutta (Energiatehokaskoti 2016), ja tästä syystä polttoaineen hankinta ja 

säilytys onkin mietittävä tarkasti etukäteen. 

2.2.1 Pellettilämmitys 

Pellettilämmitys on yksi puulämmitykseen luokiteltavista päälämmitystavoista. Polttoai-

neena pellettilämmityksessä käytetään puupellettejä, ja niitä valmistetaan kuivasta sahan-

purusta, kutterinlastuista ja hiomapölystä puristamalla (Perälä 2013). Muihin kiinteisiin 

puupolttoaineisiin nähden puupelletti sisältää enemmän energiaa tilavuusyksikköään koh-

den, ja sen varastointi onnistuu helpommin pienemmästä tilantarpeesta johtuen (Laitinen 

2010). Lisäksi puupelletin alhainen kosteuspitoisuus helpottaa varastointia (Puhakka ym. 

2003) homehtumis- ja jäätymisriskin ollessa hyvälaatuisen polttoaineen kohdalla olemat-

tomia.  

Alhaisesta kosteuspitoisuudestaan huolimatta puupelletit on varastoitava kattilan läheisyy-

dessä sijaitsevaan kuivaan, pölytiiviiseen ja sähköttömään siiloon pellettijärjestelmän oike-

anlaisen toiminnan takaamiseksi. Varastosiilosta pelletit etenevät automaattisesti siirtoruu-

vin kautta pellettien polttoon suunniteltu polttimelle lämpöä tuottamaan (Motiva 2012d). 

Pellettipoltin voidaan asentaa joko pellettikattilaan tai joihinkin öljy- ja puukattiloihin, ja 

poltosta syntynyttä energiaa voidaan hyödyntää puukattilan tavoin vesikiertoisessa lämmi-

tysverkossa tai lämminvesivaraajassa (Puhakka ym. 2003). 

Pellettien sisältäessä muiden kiinteiden puupolttoaineiden tavoin sekä tuhkaa että pien-

hiukkasia pellettikattila on muistettava huoltaa, nuohota, säätää ja puhdistaa säännöllisin 

väliajoin (Motiva 2012d). Nykyaikaisten pellettikattiloiden puhdistamisesta ei tarvitse to-

teuttaa yhtä usein kuin vanhempien kattiloiden puhdistusta tuhkanpoiston ollessa nykyään 

yhä useimmin automatisoitu (Laitinen 2010). Kattilan lisäksi pellettivarastona toimivan 

siilon puhtaanapito on pellettilämmitysjärjestelmän toiminnan kannalta tärkeää pelleteistä 

irronneen hienoaineksen haitatessa pellettien siirtymistä siilosta kattilaan (Motiva 2012d). 
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2.2.2 Puu tukilämmönlähteenä 

Pääasiallisen lämmityskäytön lisäksi puulämmitys voi toimia asuinrakennuksen lisäläm-

mönlähteenä. Puun poltolla voidaan tällöin korvata iso osa päälämmitysjärjestelmän kulu-

tuksesta, ja varsinkin haja-asutusalueella sähköstä riippumattoman lämmitysjärjestelmän 

omistaminen on erittäin suotavaa pitempikestoisista sähkökatkoista johtuen. Asunnon tuki-

lämmityslähteenä varaava tulisija on tehokkain ratkaisu lämmön siirtyessä sen massiivises-

ta rakenteesta tasaisesti ja pitkän ajan kuluessa (Motiva 2012e).  

Metsää omistaville käyttäjille varaava tulisija on halvin lisälämmitysratkaisu polttopuun 

tulleessa ”ilmaiseksi” omalta pihamaalta. Polttopuun ostamiseen nähden sen hankkiminen 

omasta metsästä vaatii kuitenkin enemmän töitä, ja tuoreen polttopuun on annettava kuivaa 

jonkin aikaa ennen käyttöä. Hankittaessa polttopuuta enemmän kuin yhdelle käyttökerralle, 

polttopuut on varastoitava muiden kiinteiden puupolttoaineiden tavoin kuivaan tilaan sen 

polttokelpoisuuden säilymiseksi. Oikein toteutetulla varastoinnilla polttopuun poltto on 

tehokkaampaa, ja sen lisäksi tulisijaakin on osattava käyttää oikealla tavalla. 

Varaavan tulisijan lisäksi on olemassa pienempiä ja vähemmän työläitä pellettitakkoja. 

Nimensä mukaisesti pellettitakat tarvitsevat polttoaineekseen pellettejä, ja pellettien syty-

tys ja syöttö tapahtuvat pellettikattiloden tavoin automaattisesti. Pellettitakan toiminnan 

perustuessa automatiikkaan se tarvitsee sähköä toimiakseen, ja tällöin se ei ole yhtä toimin-

ta varma kuin varaava tulisija. Toisaalta pellettitakan asennus ja käyttö onnistuvat varaavaa 

tulisijaan nähden helpommin, ja sen lisäksi osa pellettikattiloista voidaan liittää vesikiertoi-

seen lämmitysjärjestelmään tai käyttövettä lämmittämään (Puhakka ym. 2003). 

2.3 Kaukolämpö 

Suomen asuinrakennuksista suurin osa lämmitettiin kaukolämmöllä vuonna 2014 (Tilasto-

keskus 2015). Kaukolämpöä tuotetaan joko sähkön kanssa yhteisvoimalaitoksessa tai erilli-

sissä lämpövoimalaitoksissa, ja sen tuottamiseen voidaan käyttää melkein mitä tahansa 

polttoainetta. Voimalaitoksissa tuotettu lämpö siirretään käyttäjälle kaukolämpöverkkoa 

pitkin rakennuksen lämmönjakokeskukseen asuintilojen ja käyttöveden lämmittämistä var-

ten (Motiva 2012b). 

Käyttäjän kannalta kaukolämpö on helppokäyttöinen valinta lämmön tullessa suoraan put-

kia pitkin. Lämmön siirron tapahtuessa putkiverkoston kautta kaukolämpö ei ole kaikille 

mahdollinen lämmitysvaihtoehto (Laitinen 2010). Kaukolämpöverkoston rakentamisen 

ollessa kallista ainoastaan verkkoalueella, yleensä taajamissa, sijaitseviin taloihin on mah-

dollista hankkia kaukolämpöä. Asuinrakennuksen liittyessä kaukolämpöverkkoon käyttäjä 

on riippuvainen kaukolämpöä tarjoavasta energiayhtiöstä, ja kaukolämmön hinta määräy-

tyy yhtiön sekä tuotantotavan mukaan vaihdellen eri paikkakunnilla (Motiva 2016). 

2.3.1 Maakaasu 

Maakaasulämmitys on kaukolämmön tavoin riippuvainen alueen jakeluverkostosta maa-

kaasun kulkeutuessa käyttäjälle maakaasuputkea pitkin. Kaukolämpöön nähden kyseistä 

lämmitysmuotoa käytetään kuitenkin huomattavasti harvemmin maakaasuverkkoon liitty-

misen ollessa vain joidenkin kuntien alueilla mahdollista. Toiminnaltaan maakaasulämmi-

tysjärjestelmä muistuttaa enimmäkseen öljylämmitystä, ja koostuu öljylämmityksen tavoin 

polttimella varustetusta lämmityskattilasta sekä vesikiertoisesta lämmönjakojärjestelmästä. 
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Öljylämmitysjärjestelmän sisältämää säiliötä ei kuitenkaan tarvita maakaasun tullessa käyt-

täjälle suoraan putkea pitkin. (Motiva 2016). 

2.4 Sähkö 

Asumisen energiankulutuksesta yli kolmannes oli vuonna 2014 sähköä. Lämmittämiseen 

sähköä käytettiin 63 %, ja loput kulutettiin kotitalouslaitteiden käytössä. Asuinrakennusten 

lämmittämisessä sähkö oli kaukolämmön ja puun lisäksi merkittävimpiä lämmitysmuotoja, 

ja näillä kolmella katettiin 83 % koko asumisen lämmitystarpeesta (Tilastokeskus 2015). 

Lämmityksessä sähköä voidaan hyödyntää joko vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä 

tai huonekohtaisena sähkölämmityksenä (Energiatehokaskoti 2016). Vesikiertoisessa läm-

mönjakojärjestelmässä lämpö tuotetaan joko sähkökattilassa tai -varaajassa laitteen sisäl-

tämän sähkövastuksen avulla. Sähkökattila tuottaa joka hetki rakennuksen tarvitseman 

lämmitysenergian, ja varastointikyvyn puutteesta johtuen se soveltuu parhaiten vain pieni-

kokoisiin ja pienen lämmitystarpeen omaaviin taloihin (Motiva 2009). 

Sähkövaraajan tarkoituksena on varata sekä tilojen lämmitykseen, että lämpimän käyttöve-

den tarvitsema energia tarpeen varalle (Laitinen 2010). Lämmitysenergian varaaminen ta-

pahtuu usein yöaikaa vuorokausi- tai yösähkön halvemmasta hinnasta johtuen, ja varas-

toidulla energialla voidaan kattaa koko päivän lämmitysenergian tarve poikkeustapauksia 

lukuun ottamatta. Sähkökatkojen aikana sähkövaraaja on sähkökattilaa luotettavampi vaih-

toehto lämmitysenergian varastointikyvyn ansiosta, ja sen lisäksi varaajan kanssa on usein 

mahdollista hyödyntää uusiutuviakin energialähteitä kuten puuta ja aurinkoa (Motiva 

2016). 

2.4.1 Huonekohtainen sähkölämmitys 

Vesikiertoisestä lämmönjakoverkosta riippumaton huonekohtainen sähkölämmitys toteute-

taan huonetilassa olevan lämmityslaitteen sähkövastuksen avulla (Energiatehokaskoti 

2016). Lämmityslaitteina toimivat usein sähköpatterit sekä lattialämmityksen lämmitys-

kaapelit, ja niiden lisäksi on olemassa muitakin lämmitysmahdollisuuksia. Huonekohtaisis-

ta lämmitysratkaisuista suurin osa toimii ainoastaan suorana sähkölämmityksenä. Lattia-

lämmitys voidaan kuitenkin toteuttaa myös varaavana sähkölämmityksenä lämmityskaape-

leiden asennuksen tapahtuessa lämmitysenergiaa varastoivaan betoniin.  

Uudisrakennuksissa huonekohtainen suora sähkölämmitys on usein investoinniltaan edulli-

sin lämmitysjärjestelmä (Energiatehokaskoti 2016). Ainoana lämmitysjärjestelmänä suora 

sähkölämmitys tulee kuitenkin suhteellisen kalliiksi, ja sen lämmittäessä pelkkää huoneti-

laa lämpimän käyttöveden lämmittäminen on joka tapauksessa toteutettava jollain muulla 

tavalla kuten käyttövesivaraajalla. Päälämmitysjärjestelmänä käyttämisen sijaan termo-

staattiohjattua suoraa sähkölämmitystä on järkevämpi käyttää vara- tai lisälämmitysjärjes-

telmänä jonkin muun lämmitysmuodon rinnalla, ja tällöin se soveltuu sekä uudempien että 

vanhempien rakennuksien lämmitysjärjestelmäksi. 
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2.5 Lämpöpumput 

Asuminen kulutti vuonna 2014 lämpöpumpuilla tuotettua energiaa prosenttiyksikön verran 

enemmän kuin kevytpolttoöljyllä tuotettua (kuva 2.1). Lämpöpumput tuottavat energiansa 

maahan, veteen tai ilmaan sitoutuneen aurinkoenergiasta Carnot’n lämmöntuottoprosessia 

käyttäen (Perälä 2013). Aurinkoenergian lisäksi lämpöpumput tarvitsevat sähköä toimiak-

seen, ja osa lämpöpumpun tuottamasta energiasta onkin sen toimintaan tarvittavasta säh-

köstä peräisin. 

Lämpöpumpun lämmöntuottoprosessin alussa lämmitysenergiaa keräävä jäätymätön neste 

lämpenee ja höyrystää lämpöpumpun sisällä kiertävää kylmäainetta. Höyrystyttyään kyl-

mäaine etenee sähkökäyttöiselle kompressorille, ja siellä kylmäaineen lämpötila nousee 

entisestään kompressorin aiheuttaman paineen noston myötä. Kompressorin jälkeen höy-

rystynyt kylmäaine luovuttaa lauhduttimessa suurimman osan lämmöstään asuinrakennuk-

sen lämmönjakoverkkoon sekä lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Luovutettuaan läm-

pöä kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi, ja siirtyy paisuntaventtiilille aloittaen sen jäl-

keen lämmönluontiprosessin uudelleen höyrystimestä. (Motiva 2016) 

Aurinkoenergian hyödyntämissuhde sähkön kulutukseen verrattuna ilmoitetaan lämpö-

pumpuissa lämpökertoimen (COP) avulla. Lämpökerroin kertoo kuinka paljon lämpö-

pumppu tuottaa lämpöenergiaa yhtä kuluttamaansa kilowattituntia kohden (Perälä 2013). 

Vähentämällä lämpökertoimesta sähkön kulutuksen osuuden saadaan laskettua lämpöpum-

pun hyödyntämän aurinkoenergian määrä yksikössä kWh. Kulutetun sähkötehon ja anne-

tun lämpötehon lisäksi lämpökerroin voidaan määritellä sisä- ja ulkolämpötilan avulla yh-

tälöstä: 

ch

h

TT

T


COP         (1.1) 

, missä Th on haluttu sisälämpötila ja Tc ulkolämpötila.  

Lämpökertoimen yhtälöstä (1.1) huomataan mahdollisimman pienen ulko- ja sisälämpöti-

lan eron kasvattavan lämpöpumpun lämmityshyötysuhdetta. Tästä syystä lämpöpumpuilla 

saadaan paras lämmityshyötysuhde usein vasta lämmityskauden lopulla sekä lämmityskau-

den alussa. Lämmityskauden aikana lämpöpumpun käyttäjä voi kuitenkin omilla valinnoil-

laan vaikuttavaa jonkin verran pumpulla saatavaan lämmityshyötysuhteeseen. Asunnon 

sisälämpötilaa laskemalla jokainen lämpöpumpun käyttäjä voi saada lämpökertoimen aina-

kin hieman suuremmaksi, ja sen lisäksi lämpöpumpun lämmönkeräysosan sijoittaminen 

mahdollisimman lämpimään paikkaan kuten etelä-länsisuunnalle auttaa paremman lämmi-

tyshyötysuhteen saamiseen. 

2.5.1 Ilmalämpöpumppu 

Suomen ostetuin lämpöpumpputyyppi vuonna 2014 oli ilmalämpöpumppu (SULPU 2016), 

ja nimensä mukaisesti sen tuottama energia on ulkoilmasta lähtöisin. Ilmalämpöpumppu 

(ILP) koostuu ulkoyksiköstä sekä yhdestä tai useammasta sisäyksiköstä (Motiva 2016). 

Ulkoyksikön tarkoituksena on ottaa ulkoilmasta saatavan aurinkoenergian talteen, ja muut-

taa sen Carnot-prosessin avulla lämmöksi. Tämän jälkeen prosessissa syntynyt lämmitys-

energia siirretään sisäyksikköön huonetilaa lämmittämään. 
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Ilmalämpöpumpun toiminta rajoittuu yleensä -15…-20 °C (KESTO 2016). Se ei sovellu 

Suomen sääoloissa asuinrakennuksen ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi. Tukilämmönläh-

teenä ilmalämpöpumppu soveltuu sekä uusiin että vanhoihinkin asuntoihin talotyypistä 

riippumatta (Motiva 2016). Asunnon rakennustekninen toteutus kuitenkin vaikuttaa ilma-

lämpöpumpun avulla saataviin vuotuisiin lämmitysenergiasäästöihin sekä sisäyksiköiden 

tarpeeseen, ja varsinkin isoissa, monimutkaisesti rakennetuissa taloissa ilmalämpöpumpuil-

la saadut säästöt voivat olla minimaaliset. 

Lämmityskäytön lisäksi useat ilmalämpöpumput soveltuvat jäähdytyskäyttöönkin, ja täl-

löin ulkoyksikkö luovuttaa sisältä kerättyä lämmintä ilmaa ulos tuottaen samalla viileäm-

pää ilmaa sisälle (Motiva 2012a). Pohjoisiin olosuhteisiin tehdyissä ilmalämpöpumpuissa 

ulkoyksikön sulatustoiminto toimii yleensä samalla tavalla. Tällöin ulkoyksikön kondens-

siveden sulanapito tapahtuu sisäyksiköstä otetun lämmitysenergian avulla. Sulatustoimin-

nossa lämpöä ei kuitenkaan oteta jäähdyttämisen tavoin koko ajan vaan vain tarpeen mu-

kaan, ja kyseinen toiminto on käytössä vain riittävän kylmällä (Perälä 2013).  

Suomen olosuhteissa ilmalämpöpumpun lämpökerroin on noin kaksi lämpötiloista ja pum-

pun käyttötavasta riippuen. Lämmityskautena sulatustoiminto sekä suuret sisä- ja lämpöti-

laerot lisäävät pumpun sähköenergian kulutusta, ja heikentävät samalla lämpökerrointa. 

Lisäksi pumpun käyttäminen täydellä teholla alentaa siitä saatavaa hyötysuhdetta (KESTO 

2016).  

Huonetilojen lämmittämisen lisäksi ilmalämpöpumppu puhdistaa huoneen sisäilmaa ilman 

kiertäessä sen sisäyksikössä olevan suodattimen läpi. Sisäilmassa olevien epäpuhtauksien 

jäädessä suodattimeen kiinni, ilmalämpöpumpun käyttäjän on muistettava puhdistaa suoda-

tin säännöllisin väliajoin pumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi (Perälä 2013). Li-

säksi käyttäjän on varmistettava ilman esteetön kulku ulkoyksikön läpi, ja se on otettava 

huomioon jo ilmalämpöpumpun hankintaa suunnitellessa.  

2.5.2 Maalämpöpumppu 

Vesikiertoisiin lämmönjakojärjestelmiin liitettävistä lämpöpumpuista maalämpöpumppu 

on Suomessa yleisin (SULPU 2016) ja investointikustannuksiltaan kallein vaihtoehto. 

Maalämpöpumppu (MLP) kerää nimensä mukaisesti maahan sitoutunutta lämpöä keruu-

putkessa kiertävän jäätymättömän nesteen avulla. Keruuputket voidaan joko upottaa maa-

han tai syvään porakaivoon eli niin sanottua lämpökaivoon lämmityskohteesta riippuen 

(Perälä 2013).  

Maalämmön keruutavoista lämpökaivo on maahan upotettuja keruuputkia kalliimpi. Läm-

pökaivon mahtuessa pienemmälle tontille se on kuitenkin keruutavoista yleisempi, ja Suo-

messa yli 60 %:a maalämpökohteista on lämpökaivototeutuksia. Maahan upotettujen läm-

mönkeruuputkistojen käyttö on noin puolet lämpökaivojen määrästä, ja tällöin keruuputkis-

toja käyttää noin 30 %:a maalämpökohteista (Motiva 2016). 

Maahan sitoutuneen lämmön lisäksi maalämpöpumpulla voidaan kerätä veteen sitoutunutta 

lämpöä, ja tällöin keruuputket upotetaan vesistön pohjalle. Kyseinen vaihtoehto ei kuiten-

kaan sovellu nopeasti virtaavalla vesistölle virtauksen laskiessa veden lämpötilaa. Keruu-

putkien veteen upottaminen maksaa suurin pirtein saman verran kuin maahan upottami-

nenkin. Hyötysuhteeltaan vesistöön upottaminen on kuitenkin maahan upottamista parempi 

vaihtoehto veden maaperän siirtäessä lämpöä muuta maaperää paremmin (Perälä 2013). 
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Vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään liittämismahdollisuuden sekä muita lämpö-

pumppuja korkeamman lämpökertoimen ansiosta maalämpöpumpulla voidaan kattaa koko 

asuinrakennuksen lämmitysenergian tarve. Suomessa maalämpöpumpun vuosittainen läm-

pökerroin on noin kolme lämmityskohteesta riippuen (Motiva 2012c). Täysitehoiseksi mi-

toitetulla ja patteriverkkoon liitetyllä maalämpöpumpulla vuotuinen lämpökerroin on usein 

huonompi lämmönjakojärjestelmän korkeammasta lämpötilavaatimuksesta sekä lämpö-

pumpun huonommasta toiminta-alueesta johtuen.  

Mitoittaessa maalämpöpumpun kattamaan vain osan rakennuksen lämmitystehon tarpeesta 

sen toiminta-alue voidaan rajoittaa vain tehokkaimmalle alueelle, ja loppu teho tuotetaan 

maalämpöpumpun varasähkövastuksilla. Lämpöpumpun toimiessa vain tehokkaalla toi-

minta-alueella sen vuotuinen hyötysuhde on parempi, ja huollon tarve vähenee pienem-

mästä rasituksesta johtuen. Parempien käyttöominaisuuksien lisäksi osatehoiseksi mitoite-

tun lämpöpumpun investointikustannukset tulevat halvemmiksi kustannusten ollessa usein 

tehoon sidonnaisia (Perälä 2013). 

Lämmitysjärjestelmänä maalämpöpumppu on helpoimmasta päästä sen vaatiessa vain vä-

hän tarkistus- ja huoltotoimia. Maalämpöpumpun hankintatoimet sen sijaan vaativat jonkin 

verran töitä lämpökaivojen poraamisen sekä keruuputkien asentamisen ollessa luvan va-

raista ja rajoitettua toimintaa. Rakennuslupien saaminen vaatii yhteydenottoa ainakin kun-

nan rakennusviranomaiseen, ja sen lisäksi maalämmön toteuttamin vesistöön vaati vesistön 

omistajan luvan (Motiva 2016). 

2.5.3 Poistoilmalämpöpumppu 

Suomessa poistoilmalämpöpumppu oli toiseksi yleisin lämpöpumpputyyppi ennen 2000-

luvun alussa tapahtunutta ilmalämpöpumppujen käyttömäärän nousua (SULPU 2016). 

Poistoilmalämpöpumpun lämmitystoiminto perustuu muista lämpöpumpuista poiketen ra-

kennuksen poistoilman mukana siirtyvän lämmitysenergian talteenottoon ja uudelleen 

hyödyntämiseen joko vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä, lämpimässä käyttövedessä 

tai tuloilmassa. Lämmityskäytön lisäksi poistoilmalämpöpumpulla hoidetaan rakennuksen 

koneellinen ilmanvaihto sekä mahdollinen jäähdytys (Motiva 2009).  

Poistoilmalämpöpumpun käyttäessä lämmitystoiminnossaan rakennuksesta poistuvaa 

lämmitysenergiaa se ei yksistään pysty tuottamaan rakennuksen koko tehon tarvetta. Ra-

kennuksen lämmitystarpeen ollessa suurimmillaan osa sen tarvitsema lämmitystehosta on 

tuotettava muulla lämmitystavalla kuten poistoilmalämpöpumpun sähkövastusten avulla. 

Sähkövastuksen käytöstä johtuen poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin jää 

usein noin kahteen rakennuksen sisätilavuuden ja lämmitystehon suhteesta riippuen (KES-

TO 2016). 

Koneellisen ilmanvaihtolaitteiston korvaajana poistoilmalämpöpumppu vaatii aina riittävän 

suuren poistoilmavirran, ja se voidaan asentaa myös rakennuksen kosteisiin tiloihin. Pois-

toilman kiertäessä poistoilmanlämpöpumpun kautta ilman epäpuhtaudet jäävät pumpun 

sisällä oleviin suodattimiin. Poistoilmalämpöpumpun suodattimien ollessa likaiset sen 

lämpökerroin heikkenee, ja tästä syystä käyttäjän on muistettava huoltaa ja puhdistaa suo-

dattimia säännöllisin väliajoin laitevalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti (Laitinen 

2010). 
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2.5.4 Ilma-vesilämpöpumppu 

Suomessa käytettävistä lämpöpumpputyypeistä ilma-vesilämpöpumppu on otettu vasta 

noin kymmenen vuotta sitten käyttöön, ja sen käyttö on edelleen melko harvinaista (SUL-

PU 2016). Ilma-vesilämpöpumppu (UVLP) koostuu ilmalämpöpumpun tavoin ulko- ja si-

säyksiköstä. Ulkoyksikkö muistuttaa sekä toiminnaltaan että ulkomuodoltaan ilmalämpö-

pumpun ulkoyksikköä, ja se kerää lämmitysenergiaa ulkoilmasta. Kerätty lämmitysenergia 

siirtyy kaappimaiseen sisäyksiköön ja rakennuksen vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän 

käytettäväksi. (Perälä 2013) 

Ilma-vesilämpöpumpun siirtäessä ilmasta saatua lämmitysenergiaa sisäyksikön sisältämään 

vesivaraajaan, lämpöpumpulla voidaan lämmittää sekä lämmintä käyttövettä että asuintilo-

ja vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän avulla. Lämmityksen perustuessa vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään, sisäyksikkö on sijoitettava lämpimään lattiakaivolliseen tilaan, ja 

lämmönjako on toteutettava joko lattiaputkistoa tai patteriverkostoa käyttäen. Ilmasta saa-

dun lämmitysenergian ollessa tarpeeseen nähden liian alhainen, lämmitysjärjestelmän vettä 

voidaan lämmittää myös sisäyksikössä olevien sähkövastuksien avulla, ja varsinkin kyl-

mällä ilmalla koko lämmitys joudutaan toteuttamaan pelkkiä sähkövastuksia käyttäen. 

(Motiva 2016). 

Pohjoisiin olosuhteisiin suunnitelluissa ilma-vesilämpöpumpuissa ulkoyksikön toiminta-

alue on yleensä noin -25°C asti (Perälä 2013), ja sen jälkeen pumppu sammuttaa itse itsen-

sä. Ilma-vesilämpöpumpun sammuttua rakennuksen lämmitysenergian tarve on pystyttävä 

tuottamaan muulla tavoin kuten sisäyksikön sähkövastuksilla, tästä syystä sisäyksikkö on 

mitoitettava kattamaan koko rakennuksen lämmitystehon tarve (KESTO 2016). Korkeam-

man pakkasen kestävyyden lisäksi pohjoisiin olosuhteisiin suunnitelluissa ilma-

vesilämpöpumpuissa on automaattinen sulatustoiminto, ja se toimii samalla tavalla kuin 

ilmalämpöpumpuissakin (Perälä 2013). Sulatustoiminnon ja sähkövastuksilla lämmittämi-

sen myötä ilma-vesilämpöpumppujen vuotuinen hyötysuhde jää Suomessa keskimäärin 

noin kahteen käyttökohteista ja sääolosuhteista riippuen (KESTO 2016). 

Ilma-vesilämpölämpöpumput ovat yleensä joko monobloc- tai split-ratkaisuja. Monobloc-

ratkaisuissa koko lämpöpumpputoiminta on ulkoyksikössä, ja sisäyksikkö koostuu pelkästä 

lämminvesivaraajasta. Split-ratkaisussa lämpöpumpun ulkoyksikössä on ainoastaan höy-

rystin ja kompressori (Perälä 2013). Lämmönluontiprosessin lopussa tarvittava lauhdutin 

sijaitsee vesivaraajan kanssa sisäyksikössä, ja monimutkaisemmasta rakenteestaan johtuen 

split-ratkaisu on yleensä monobloc-ratkaisua kalliimpi (Motiva 2012f). 

Ulkoilman sitoessa aurinkoenergiaa maaperää huonommin ilma-vesilämpöpumpun vuotui-

nen hyötysuhde jää keskimäärin maalämpöpumppua huonommaksi ja tällöin ilma-

vesilämpöpumpun käyttö tulee usein maalämpöpumppua kalliimmaksi. Investointi- ja 

huoltokustannuksien kannalta ilma-vesilämpöpumppu on kuitenkin maalämpöpumppua 

halvempi sekä helpommin toteutettava lämmitysjärjestelmä. Ilma-vesilämpöpumpun asen-

tamista eivät rajoita samat ympäristötekijät kuin maalämmön asentamista, ja tällöin ilma-

vesilämpöpumppu voidaan toteuttaa maalämpöpumpuilta rajoitetuilla alueillakin (Motiva 

2016). Ulkoyksikköä asennettaessa on kuitenkin huomioitava samat tekijät kuin ilmaläm-

pöpumpun ulkoyksiköissäkin (Perälä 2013), ja tästä syystä ilma-vesilämpöpumppuakaan ei 

voi asentaa ilman etukäteen tehtävää kunnollista suunnittelua.  
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3. LÄMMITYSMUODON VALINTA 

Parhaan lämmitysmuodon valinta on aina tapauskohtaista. Asuinrakennuksen sijainti ja 

rakennustekniset ratkaisut voivat estää joidenkin lämmitysvaihtoehtojen toteuttamista, ja 

samalla edistää toisia. Rakenteellisten tekijöiden lisäksi erilaiset arvot vaikuttavat parhaan 

lämmitysmuodon valintaan, ja tästä syystä samantyylisissä kohteissa saattaa olla hyvinkin 

erilaiset lämmitysmuodot. 

Tässä työssä lämmitysmuodon valinta tehdään esimerkkinä jo olemassa olevalle pientalol-

le. Esimerkkikohteen ollessa saneerauskohde, sen rakentamisen aikana tehdyt valinnat vai-

kuttavat uudiskohdetta enemmän lämmitysmuodon valintaa. Rakenteellisten rajoitteiden 

lisäksi jo olemassa olevan lämmönjakojärjestelmän hyödyntäminen rajoittaa jonkin verran 

lämmitysvaihtoehtoja. Vanhan lämmönjakojärjestelmän hyödyntäminen kuitenkin alentaa 

uuden lämmitysmuodon hankintakustannuksia, ja tästä syystä vanhan lämmönjakojärjes-

telmä kannattaa huomioida uuden lämmitysmuodon valinnassakin 

3.1 Esimerkkikohde 

Työn esimerkkikohde on Orimattilan pohjoisosassa sijaitseva vuonna 1952 rakennettu, ja 

myöhemmin vuonna 1968 laajennettu 1,5-kerroksinen pientalo. Lämmitettäviä kuutioita 

talossa on yhteensä noin 430 m3, ja suurin osa kuutioista on kahdesta asuinkerroksesta sekä 

kylmä kellarista koostuvassa alkuperäisessä rakennuksessa. Laajennuksessa on vain noin 

neljännes lämmitettävistä kuutioista, ja laajennus koostuu pesutiloista, eteisestä, lämmön-

jakohuoneesta sekä puolilämpimänä pidettävästä autotallista. Esimerkkikohteen toimivan 

pientalon pohjapiirustus ilman ovia ja ikkunoita on esitetty liitteessä 1. 

Laajennuksen lisäksi esimerkkikohteeseen on tehty lämpösaneeraus vuonna 1985. Talon 

pohjapiirustuksessa (Liite 1) lämpösaneeraus näkyy talon omaa rakennusaikaa paksumpana 

ulkoseinänä, ja tällöin talon ulkoseinistä johtuvat lämpöhäviöt ovat noin 1980-luvulla ra-

kennettujen asuinrakennusten tasoa. Lämpöeristys selitteineen on esitetty kuvassa 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.1 Esimerkkikohteen nykyinen ulkoseinärakenne 
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Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu suurimmaksi osin painovoimaisesti, ja tällöin ra-

kennuksen sisäilma vaihtuu luonnollisen sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista johtuvien pai-

ne-erojen seurauksena. Ilman vaihdon varmistamiseksi talon rakenteet eivät ole ilmatiivii-

tä, ja tästä syystä rakennuksessa on nykytaloja enemmän lämpöhäviöitä. Painovoimaisen 

ilmanvaihdon lisäksi rakennuksessa on kaksi koneellista erillispoistoa, ja ne ovat sekä keit-

tiössä että pesutiloissa. 

3.2 Nykyinen lämmitysmuoto 

Esimerkkikohteen päälämmönlähteenä toimii öljylämmitys, ja kyseisen rakennuksen läm-

mönjako tapahtuu vesikiertoista patteriverkoston kautta. Lämmitykseen käytettävä öljykat-

tila on asennettu laajennuksen yhteydessä vuonna 1968. Kattilan öljypoltin on uusittu vii-

meksi 1990-luvun alussa, ja sen normaali nykyisin suositeltu uusimisväli on noin 10-15 

vuotta (Saarinen 2004).  Esimerkkikohteen öljysäiliö on vaihdettu maanpäälliseen suoja-

altaalla varustettuun muovisäiliöön vuonna 2000, ja sen kunto on viimeisimmän määräai-

kaistarkastuksen mukaan A-luokkaa. Maanpäällisille öljysäiliöille määräaikaistarkastukset 

ovat ainoastaan suositeltavia toimenpiteitä. Ensimmäinen tarkastus tehdään 10 vuoden 

päästä säiliön käyttöönotosta ja seuraava tarkastusajankohta määräytyy säiliön kunnon se-

kä materiaalin mukaan (Tukes 2016).  Esimerkkikohteen säiliön ollessa materiaaliltaan 

muuta kuin metallia, sen seuraava määräaikaistarkastus on vuonna 2020.  

Öljylämmitysjärjestelmässä lämmitettävän käyttöveden lämpötilan säätö tapahtuu kolmi-

tieventtiilin avulla eri lämpöisiä vesiä sekoittaen (Motiva 2016). Esimerkkikohteen kolmi-

tieventtiili on käsikäyttöinen ja alkuperäinen vuonna 1968 asennettu lämpötilan säädin, ja 

sen ohjaamat sekoitussuhteet ovat nykyään epätarkkoja. Kolmitieventtiili tulisi uusia öljy-

polttimen kanssa lähiaikoina, ja paremman lämmönsäädön saavuttamiseksi kolmitieventtii-

li kannattaisi vaihtaa lämmönsäätöautomatiikalla ohjattavaan moottoriventtiiliin. Lämmön-

säätöön hankittavien osien hinnaksi tulisi tällöin noin 3000 €, ja sen lisäksi uusi öljypoltin 

maksaa noin 1000 € (Energiatehokaskoti 2016). 

Pääasiallisena lämmitysenergialähteenä käytettävän kevyt polttoöljyn lisäksi esimerkki-

kohde kuluttaa sähköä sekä kotitalouslaite- että lämmityskäytössä. Laajennuksen pesuti-

loissa lattialämmitys on toteutettu suorana sähkölämmityksenä, ja saunan kiuas toimii säh-

köllä. Lattialämmityksen lisäksi suoraa sähkölämmitystä käytetään satunnaiseen lisäläm-

mitykseen sähköpattereiden avulla. 

3.3 Vaihtoehtoinen lämmitysmuoto 

Nykyisin käytössä oleva öljylämmitysjärjestelmä alkaa olla järjestelmän elinkaari arvioihin 

nähden vanha, ja sen uusiminen alkaa olla vuosivuodelta todennäköisempää. Kevyt poltto-

öljyn hinnan vaihdellessa suhteellisen paljon vanhan öljyjärjestelmän vaihtaminen uuteen 

olisi taloudellisesti epävarma valinta. Suuren hintavaihtelun lisäksi nykyinen fossiilisten 

polttoaineiden verotus tekee öljylämmityksen yhä kannattamattomammaksi, ja uusituvista 

energialähteistä yhä kannattavampia. 

Asuinrakennusten lämmityslähteistä puu olisi ympäristön kannalta öljyä parempi vaihtoeh-

to. Päälämmityslähteenä puu- tai pellettikattilan käyttö vaatii halua tehdä töitä lämmityk-

sensä eteen, ja tällöin se soveltuu harvalle ansiotyötä tekevälle lämmittäjälle. Työn teon 

lisäksi polttoaineelle tarvittava säilytystila rajaavat puu- ja pellettikattilalla lämmittämisen 

pois toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista. 
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Kaukolämmön ympäristöystävällisyys riippuu sen tuotantotavasta sekä tuotantoon käytet-

tävistä polttoaineista. Orimattilassa Orimattilan Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä lämpö-

voimalaitoksissa, ja polttoaineena käytetään useimmiten metsähaketta ja jyrsinturvetta sekä 

öljyä ja maakaasua (Orimattilan Lämpö Oy 2016). Kaukolämpöverkko rajoittuu Orimatti-

lassa vain keskustan alueelle, ja tällöin kaukolämmityksen toteutus ei onnistu pohjoisosis-

sa.   

Orimattilan Lämpö Oy omistaa kaukolämpöverkon lisäksi maakaasuverkkoa, ja kyseinen 

verkko kulkee keskustasta pohjoiseen päin (Orimattilan Lämpö Oy 2016). Maakaasuläm-

mitys vaihtoehto onnistui esimerkkikohteessa poikkeuksellisesti kaukolämpöä paremmin 

pohjoisosiin ylettyvästä maakaasuverkosta johtuen. Esimerkkikohteen sijaitessa olemassa 

olevan maakaasuverkon ulkopuolella verkkoon liittyminen vaatisi uuden haaran rakenta-

mista. Tällöin maakaasuverkkoon liittyminen tulisi kalliiksi sekä asiakkaalle että maakaa-

sua myyvälle lämpöyhtiölle, ja suurista rakennuskustannuksista johtuen haaraa tuskin ra-

kennettaisiin vain yhtä pienkuluttajaa varten. 

Sähkölämmitys olisi investointikustannuksiltaan halvin sekä yksinkertaisin vaihtoehto öl-

jylämmityksen korvaajaksi (Perälä 2013). Päälämmityslähteenä sähkön on kuitenkin suh-

teellisen kallis vaihtoehto, ja ympäristöystävällisyyden osalta sähkö on keskimäärin jopa 

öljyä huonompi (Laitinen 2010). Lämpöpumppujen kanssa käytettynä sähköllä saadaan 

tuotettua enemmän lämpöä kuin pelkällä sähkölämmitykseen käytetyllä energia määrällä 

(Perälä 2013), ja tällöin lämpöpumppuenergia on pelkkää sähkölämmitystä halvempi vaih-

toehto. 

Ilmalämpöpumpun käyttäminen esimerkkikohteeseen lämmönlähteenä vaatisi sekä use-

amman sisäyksikön että toisen lämmönlähteen hankkimista. Yksi sisäyksikkö pystyy läm-

mittämään noin 30-100 m2 kokoista aluetta (Motiva 2016), ja tällöin koko rakennuksen 

lämmittämiseen voitaisiin tarvita jopa seitsemää sisäyksikköä. Tukilämmityslähteen ja 

monen sisäyksikön hankkimisen lisäksi ilmalämpöpumpussa ongelmana on jo olemassa 

olevan vesikiertoista lämmönjakojärjestelmän turhaksi jääminen, ja tästä syystä ilmaläm-

pöpumppu ei ole potentiaalinen vaihtoehto. 

Vesikiertoisista lämpöpumppujärjestelmävaihtoehdoista ilma-vesilämpöpumppu on ainoa 

toteutuskelpoinen. Poistoilmalämpöpumpun toteuttamisen estää sen vaatimus riittävästä 

poistoilmavirrasta. Esimerkkikohteen ilmanvaihdon ollessa painovoimainen riittävää pois-

toilmavirtaus ei voida saavuttaa, ja tällöin poistoilmalämpöpumppu ei kelpaa talon läm-

mönlähteeksi.  

Maalämpöpumpun toteuttamisen estää esimerkkikohteen sijainti vedenhankintaan käytet-

tävällä pohjavesialueella (Ympäristö.fi 2016). Ympäristösuojelulain (86/2006) mukaan ai-

netta tai energiaa ei saa johtaa vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, joh-

detun aineen tai energian voidessa vaarantaa veden laatua (Juvonen, Lampi 2013). Maa-

lämmön lämmönkeruunputken sisältäessä valmistajasta riippuen erilaisia kemikaaleja, se 

saattaa vaarantaa pohjaveden laatua ainakin vaurioituessaan, ja tästä syystä maalämmön 

rakentaminen kielletään usein vedenhankintaan käytettävillä pohjavesialueilla. 
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4. INVESTOINTIKUSTANNUKSET 

Lämmitysmuodon vaihdoksesta aiheutuu aina kustannuksia. Esimerkkikohteeseen uudeksi 

lämmönlähteeksi valittu ilma-vesilämpöpumppu maksaa verollisena sekä asennettuna 

5500-14000 € (Motiva 2012f) kohteesta ja laitteesta riippuen. Asennuksen tapahtuessa jo 

valmiin lämmönjakojärjestelmän omaavaan kohteeseen asennuskustannukset ovat hal-

vemmat, ja laitteista monobloc-tyyppinen ilma-vesilämpöpumppu on split-järjestelmää 

halvempi yksinkertaisemmasta rakenteesta johtuen.  

Halvemman investointikustannuksen lisäksi monobloc-ilma-vesipumppu on helpommin 

huollettavissa. Split-mallisissa lämpöpumpuissa kylmäaine on sekä ulko- että sisäyksikös-

sä, ja tällöin sen huoltaminen vaatii aina kylmäalalupaa. Monobloc-mallissa kylmäalan pä-

tevyyttä vaativa huolto rajoittuu ainoastaan ulkoyksikön sisällä olevaan kylmäainepiiriin, 

ja kylmäpiirin jälkeinen huolto on putkityötä. 

Ilma-vesilämpöpumpun monobloc-ratkaisu maksaa noin 5500-9000 €, ja split noin 9000-

14000 € (Motiva 2012). Split-ratkaisussa hintaan sisältyy sekä ulko- että sisäyksikkö asen-

nuksineen, ja split-ratkaisut toimitetaan aina paketteina. Monobloc-ratkaisussa hintaan on 

huomioitu ainoastaan ulkoyksikkö ja sen asennuskustannukset. Ulkoyksikön lisäksi mo-

nobloc-ratkaisussa on oltava sisäyksikkö, ja sisäyksiköksi voi kelvata vanha sähkökattila-

kin (Motiva 2012f) hieman tilanteesta riippuen. Vanhan sähkökattilan puuttuessa sisäyk-

sikkö on hankittava joko erikseen tai mahdollisuuksien mukaan pakettina ulkoyksikön 

kanssa. Pakettina hankkiessa sisä- ja ulkoyksikkö ovat todennäköisemmin yhteensopivia, 

ja sen lisäksi paketti tulee useimmin halvemmaksi.  

Monobloc-paketin hinta on asennettuna aina tapauskohtainen. Eri yritykset voivat pyytää 

eri hintoja sekä pakettista että asennuksesta, ja tästä syystä hintoja kannattaa tiedustella eri 

yhtiöiltä. Teoreettisia kustannuslaskelmia tehdessä hinta voidaan kuitenkin arvioida olevan 

noin 10000 € sisältäen sekä tarvittavat laitteet että asennuksen. 

4.1 Tehomitoitus 

Laitteen valinnassa on huomioitava asuinrakennuksen huipputehon tarve, ja valinta on teh-

tävä sen mukaisesti riittävän lämmitystehon tuottamisen mahdollistamiseksi. Huipputehon 

tarve voidaan laskea lämmitettävien kuutioiden ja oletettujen keskimääräisten tehon tarpei-

den avulla. Asuinrakennus kuluttaa lämmitystehoa keskimäärin 20-30 W/m3 (Seti Oy 

2005), ja tällöin tehon tarve saadaan yksinkertaisesti kertomalla lämmitettävät kuutiot kes-

kimääräisellä lämmitysteholla. 

Esimerkkitalossa lämmitettäviä kuutioita on noin 430 m3. Tällöin rakennuksen tehontarve 

on keskimääräisillä arvoilla laskettuna noin 8,6-12,9 kW. Todellisuudessa esimerkkitalon 

tehon tarve on kuitenkin laskettuja arvoja pienempi. Talon lämmitettäviin kuutioihin oli 

laskettu hormin sekä kantavien seinien kuutiot, ja tarkasti ottaen niitä ei pitäisi huomioida 

lämmitettävien kuutioiden laskennassa. Tehon tarpeen laskennassa ei myöskään huomioitu 

puolilämpimien tilojen pienempää tehon kulutusta, ja tällöin esimerkkitalon todellinen te-

honkulutus on laskettua arvoa pienempi. 

Asuinrakennuksen tehon tarpeen laskennan lisäksi laitettava valittaessa on huomioitava sen 

käyttötarkoitus. Liittäessä laitteen vesikiertoiseen patteriverkostoon, sen lämmitystehon on 

oltava vesikiertoista lattialämmitystä suurempi, ja sen lisäksi käyttövettä on pystyttävä 

lämmittämään ainakin 55 asteeseen Legionella-bakteerin välttämiseksi (Motiva 2012c). 



18 

 

Lämmön tuoton lisäksi laitetta valittaessa on huomioitava sen käyttö talvellakin, ja tällöin 

lämpöpumpun oltava pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltu.    

Esimerkkikohteen tapauksessa riittävän kuumaa menovettä tuottaisi esimerkiksi NIBETM 

Nord-paketti, ja kyseinen paketti on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin sekä ta-

lon ainoaksi lämmönlähteeksi. NIBETM Nord-paketin ulkoyksikkö tuottaa tehoa joko 7 kW 

tai 9 kW mallista riippuen, ja sisäyksikön sähkökattila on 12 kW (NIBE 2016). Esimerkki-

kohteen laskennallisen tehon tarpeen ollessa noin 8,6-12,9 kW, ulkoyksikön on oltava 9 

kW. 

4.2 Sähköliittymä 

Lämpöpumpun hankintaa suunnitellessa on otettava yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön 

riittävän liittymäkoon varmistamiseksi. Liittymäkokoon määritys voidaan tehdä hetkellisen 

maksimitehon avulla yhtälöstä: 

cos**3

max
max

PU

P
I         (2.1) 

, missä Pmax on liittymisjohdon mitoitusteho, UP verkon pääjännite ja cosφ kuormituksen 

perusaallon tehokerroin. Liittymisjohdon mitoitusteho määritellään joko 15 tai 60 minuutin 

laskentajakson ajalta erilaisia laskentamalleja käyttäen. Verkon pääjännitteenä käytetään 

arvoa 400 V, ja asuinrakennuksen loistehon osuuden ollessa vähäinen tehokertoimena voi-

daan käyttää arvoa 0,96 (Seti 2005). 

Mitoitustehojen laskentamallien ollessa sähköyhtiökohtaisia, sen karkeassa arvioinnissa 

voidaan esimerkkikohteen tapauksessa käyttää yhtälöä: 

1000/*kkkevalämhlämmax hval ApPPPPP      (2.2) 

, missä Phläm on sähkölämmityksen teho, Paläm autolämmityksen teho, Pkev kiukaan teho, 

Pkk kojekuorma, pval valaistuskuorma ja Ah huoneiden pinta-ala. Kojekuorman arvona pide-

tään arvoa 3 kW, valaistuskuormana 10 W/m2 ja muut kuormat riippuvat asuinrakennuk-

sessa (Seti 2005). Esimerkkikohteessa autolämmityksen teho on 800 W, kiukaan teho 6 

kW ja huoneiden pinta-alana käytetään arvoa 192 m2. Sähkölämmityksen tehon arvona 

käytetään valitun sähkökattilan tehon arvoa, ja esimerkkikohteen tapauksessa se on 12 kW. 

Sijoittamalla eri tehon arvot yhtälöön (2.2) esimerkkikohteen huipputehoksi saadaan: 

𝑃max = 12 kW + 0,8 kW + 6 kW + 3kW + 0,01 kW m2⁄ ∗ 192 m2 1000⁄ ≈ 21,8 kW 
 

Lasketun huipputehon sekä verkon pääjännitteen ja tehokertoimen arvon avulla saadaan 

tarvittava liittymäkoko yhtälöstä (2.1), ja tällöin tarvittava liittymäkoko on: 

𝐼max =
21,8 kW

√3 ∗ 0,4 kV ∗ 0,96
≈ 32,82 A 

Lasketun liittymäkoon perusteella nykyinen 3x25 A liittymä olisi muutettava suurempaan 

3x35 A liittymään, ja kyseinen muutos nostaisi lämmitystapamuutoksen investointi- ja 

käyttökustannuksia.  
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Orimattilan alueella sähkönjakeluverkon omistaa Kymenlaakson Sähkö Oy. Liittymäkoon 

suurentamisesta Kymenlaakson Sähkö Oy perii tuotteenvaihtomaksun sekä pienemmän ja 

suuremman liittymäkoon liittymismaksun erotuksen asuinvyöhykkeiden mukaisesti (Ky-

menlaakson Sähkö Oy 2016). Tällöin liittymäkoon suurentamisesta johtuvat investointi-

kustannukset maksaisivat yhteensä 800 €, ja investointikustannusten lisäksi kuukausittain 

maksettava siirtohinnan perusmaksu kasvaisi valitusta tariffista riippuen joko 13,91 €/kk 

tai 16,82 €/kk.  

Liittymäkoon laskennassa käytetyn huipputehon ollessa sähköyhtiöiden käyttämää aikape-

rusteista arvoa suurempi, nykyinen liittymäkoko voi riittää lämpöpumppupaketin asenta-

misen jälkeenkin. Kohteen sähkölaitteiston kuormitusta voidaan rajoittaa joko omilla kulu-

tusvalinnoilla tai laitteiden vuorottelulla ja gG-sulakekin kestää jonkin aikaa ylimenevän 

osuuden. Kovilla pakkasilla tehon tarpeen ollessa suurimmillaan kohteessa voidaan joko 

rajoittaa saunomista tai kytkeä lämmitysvaraaja toimimaan osateholla sähkökiukaan ollessa 

päällä. Näillä toimenpiteillä 25 A liittymän pitäisi riittää sähkölaitteiston kuormitusta. 

4.2.1 Sähkösopimus 

Lämpöpumpun tai sähkölämmityksen hankintaa suunnitellessa kannattaa liittymäkoon li-

säksi tarkistaa nykyisen sähkösopimuksen ja -tariffin kannattavuus lämmitystapamuutok-

sen jälkeenkin. Sähkötariffin kannattavuus riippuu lämmitysmuodosta sekä sähkönkulutuk-

sen jakautumisesta vuorokauden ja vuoden aikana. Lämpöpumpun sähkönkulutuksen ol-

lessa lämpötiloista riippuvainen, sen käytöstä johtuva sähkönkulutuksen jakautumista on 

vaikea arvioida, ja tästä syystä esimerkki vertailussa käytetään vuorokaudesta ja vuoden 

ajasta riippumatonta yleistariffia. 

Sähkösopimuksen kannattavuus selviää joko eri yritysten tai saman yrityksen eri sähköso-

pimuksia vertailemalla. Esimerkkikohteen sijaitessa Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakelu-

verkkoalueella (Kymenlaakson Sähkö Oy 2016), eri sähkösopimusten vertailu tehtiin ky-

seisen yhtiön tarjoamien sopimusten avulla. Vertailuun valittiin kolme eri Kymenlaakson 

Sähkön sähkösopimusta yleistariffilla, ja hintoihin laskettiin kaikki sähkön hankinnasta 

johtuvat kulut. Sähkösopimusten avulla tehtyyn vertailuun käytetyt luvut on esitetty taulu-

kossa 4.1, ja vertailun avulla muodostettu kuvaaja on esitetty kuvassa 4.1. 

Taulukko 4.1 Kymenlaakson Sähkö Oy:n eri sähkösopimusten kustannuksia sekä sähkösiirrosta aiheutu-

vat kustannukset 

 Sähkön myynti 
Sähkönsiirto 

 Etukymppi Luontoilona Varttikymppi 

Perusmaksu [€/kk] 3,03 3,35 4,03 13,19 

Energiamaksu [snt/kWh] 7,11 4,98 4,99 1,93 

Sähkövero [snt/kWh]    2,79372 
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Kuva 4.1 Kymenlaakson Sähkön sähkösopimusten vertailu 

Kymenlaakson Sähkö Oy:n kolmen eri sähkösopimuksen vertailusta (kuva 4.1) huomataan 

Etukympin olevan kallein vaihtoehto isoimmilla sähkönkulutuslukemilla. Etukymppi on 

vertailunkohteena olleista sähkösopimuksista hinnaltaan vakain toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus, ja laskennassa käytetty hinta on ollut sama jo vuodesta 2013 alkaen (Kymenlaak-

son Sähkö Oy 2016). Hintavertailun (kuva 4.1) kaksi muuta sähkösopimusta olivat Etu-

kymppiä halvempia, ja nykyisillä hinnoilla laskiessa Luontoilona oli sähkösopimuksista 

halvin.  

Luontoilona oli vertailtavista sähkösopimuksista (kuva 4.1) ainoa määräaikainen sopimus, 

ja tällöin sen hinta pysyy samana aina 24 kuukauden määräajan päättymiseen saakka. So-

pimus voidaan kuitenkin vaihtaa toiseen sopimukseen erillisen vaihtotakuun avulla, ja eril-

lisen vaihtotakuun hinta määräytyy kulutuksen mukaisesti. Määräaikaisesti voimassaole-

vasta Luontoilonasta poiketen Varttikympin hinnat vaihtelevat neljännesvuosittain 

NordPool-sähköpörssin mukaisesti (Kymenlaakson Sähkö Oy 2016). Tällöin nykyisillä 

hinnoilla laskettu Luontoilona voi myöhemmin olla joko Varttikymppiä halvempi tai kal-

liimpi pörssin muutoksista riippuen. 

5. VALITUN LÄMMITYSMUODON KANNATTAVUUS 

Investointilaskelmien jälkeen voidaan tarkastella lämmitysmuodon vaihdoksen kannatta-

vuutta investointikustannuksia ja muutoksesta aiheutuvia mahdollisia säästöjä vertailemal-

la. Lämmitystapamuutoksen tuomien mahdollisten säästöjen arvioinnissa voidaan käyttää 

joko asunnon todellisia kulutuslukemia tai arvioita. Karkeasti arvioituna normaaleissa 

pientaloissa lämmitykseen kuluu noin 120 kWh/m2 vuodessa ja matalaenergiataloissa alle 

45 kWh/m2 vuodessa. Lämmityksen lisäksi lämpimän käyttöveden tuottamiseen kuluu 

vuodessa noin 1 000 kWh asukasta kohti ja kotitaloussähköön kuluu noin 4 000 kWh per-

hettä kohti (Perälä 2013). Karkealla arviolla laskemalla esimerkkikohde kuluttaisi kaikki-

aan noin 31 040 kWh/a, sen lämmitettävän pinta-alan ollessa noin 192 m2. 
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Asuinrakennuksen todellisia kulutuslukemia käytettäessä on tiedettävä energialähteiden 

keskimääräinen polttoaineen kulutus vuositasolla. Esimerkkikohteessa kevyt polttoöljyä 

kulutetaan keskimäärin 2000 l/a, ja kevyt polttoöljyn lisäksi sähköä on kulunut noin 8 500 

kWh/a. Eri lämmitysmuotojen vertailun vuoksi kevyt polttoöljyn vuosikulutus on muutet-

tava yksikköön kWh. Tilastokeskuksen energiatilastojen mukaan kevyt polttoöljyn teholli-

nen oletuslämpöarvo on noin 11,89 MWh/t ja tiheys 0,845 t/m2. Kevyt polttoöljyn bio-

osuuden vaihdellessa vuosittain, sen lämpöarvo voi muuttua (Tilastokeskus 2016), ja tästä 

syystä energiankulutus kannatta laskea aina uusimmilla tiedoilla. 

Kevyt polttoöljyn kulutus saadaan laskettua kertomalla oletuslämpöarvon tiheydellä sekä 

polttoaineen kulutuksella. Laskiessa on muistettava muuttaa joko polttoaineen kulutus lit-

roista kuutioksi tai lämpöarvo yksikköön kWh/kg ja tiheys yksikköön kg/l. Muuttamalla 

lämpöarvon ja tiheyden yksiköt kulutukseksi saadaan: 

11,89 kWh/kg * 0,845 kg/l * 2000 l/a = 20 094 kWh/a 

ja polttoaineen kulutuksen yksikönmuutoksella saataisiin sama tulos yksikössä MWh/a.  

Todellisilla kulutustiedoilla laskiessa on huomioitava lämmöntuotosta ja -siirrosta johtuvat 

häviöt. Sähkölämmityksessä järjestelmä oletetaan häviöttömäksi, ja öljylämmityksen hyö-

tysuhde on normaalisti noin 87 % (Motiva 2010). Esimerkkikohteen öljylämmitysjärjes-

telmän ollessa keskimääräistä järjestelmää vanhempi, sen hyötysuhde on laskenut käytön 

myötä ainakin 80 %. Ottamalla öljylämmitysjärjestelmän hyötysuhteen huomioon kulu-

tukseksi saadaan: 

0,8 * 20 094 kWh/a = 16 075 kWh/a 

Esimerkkikohteen kokonaisenergiankulutus saadaan lopuksi laskemalla sekä sähkön että 

kevyt polttoöljyn kulutuksesta aiheutuvat vuosittaiset energiankulutukset yhteen, ja tällöin 

kokonaiskulutukseksi saadaan noin 24 600 kWh/a. Karkeasti arvioituun kulutukseen ver-

rattuna todellisilla arvoilla laskettu arvo on esimerkkitapauksessa pienempi ja lähempänä 

todellista energiankulutuksen arvoa. Erilaisia lämmitysmuotoja vertaillessa asuinrakennuk-

sen energiankulutusarvona kannattaa käyttää mieluummin todellisia arvoja erilaisten ra-

kennusten ja kulutusvalintojen vaikuttaessa energian kulutukseen. 

Asuinrakennuksen energian kulutuksen laskemisen jälkeen voidaan aloittaa lämmitysmuo-

tojen vertailu olettaen energiankulutuksen pysyvän samana. Esimerkkikohteessa käytetään 

nykyään sekä öljyä että sähköä asuinrakennuksen lämmittämiseen, ja ilma-

vesilämpöpumpulla osa lämmöstä jouduttaisiin edelleen tuottamaan sähköllä. Olettamalla 

sähkön kulutuksen vakioksi sekä ilma-vesilämpöpumpun että öljylämmityksen kanssa, 

voidaan kannattavuuslaskelmassa huomioida ainoastaan öljyjärjestelmällä tuotetun lämmi-

tysenergian osuus. 

Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde on keskimääräisellä vuosittaisella lämpökertoimella 

noin 200 % (Motiva 2010), ja tällöin pumppu kuluttaa sähköä vain puolet kevyt polttoöl-

jyllä tuotetusta energiasta. Nykyään öljyllä tuotettavaan lämmitysenergiaan tarvittaisiin 

ilma-vesilämpöpumpulla noin 8 000 kWh/a sähköä. 



22 

 

5.1 Kannattavuuslaskelma 

Tarvittavan lämmitysenergian laskennan jälkeen voidaan laskea lämmitystapamuutoksen 

kannattavuus sekä takaisinmaksuaika energia-, huolto- ja investointikustannusten arvoja 

käyttäen. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hankintahinnaksi arvioitiin 10000 €, ja se 

maksettaisiin todennäköisesti lainalla, sen ollessa tällä hetkellä edullista. Lainan koron 

voidaan olettaa olevan 4 %, laina-ajan 5 vuotta, ja laina maksu tapahtuisi kiinteinä tasaeri-

nä kuukausittain. Tasaerien laskenta voidaan suorittaa joko pankin lainalaskurilla tai Ex-

cel-ohjelman MAKSU-funktiolla syöttämällä funktioon lainan koron, maksuerien määrän 

sekä lainan summan. Excel-ohjelmalla laskiessa on huomioitava maksuerien olevan 5*12, 

lainan takaisinmaksun tapahtuessa kuukausittain. 

Esimerkkikohteen nykyisen lämmitysjärjestelmän kunnostamisen maksaessa noin 4 000 €, 

se huomioidaan investointikustannuksissa. Uuden lämmitysmuodon säästäessä korjauskus-

tannuksen aiheutumat kulut korjauskustannukset voidaan vähentää investointikustannuk-

sista, ja tällöin investointikustannuksiksi jää 6 000 €. Vanhan lämmitysjärjestelmän kor-

jauksen tapahtuessa uuden investoinnin tavoin lainarahalla, tasaerän laskenta kannattaa 

tehdä investoinnin arvoa 6 000 € käyttäen. Tällöin kuukausittain maksettavaksi tasaeräksi 

saadaan pankin lainalaskurilla 110 €/kk (Säästöpankki 2016) ja Excelin MAKSU-

funktiolla 110,50 €/kk. 

Energiakustannuksia laskiessa kevyt polttoöljyn litrahintana käytetään 0,652 €/l (Öljy- ja 

biopolttoaineala ry 2016), ja sähkön hintana Kymenlaakson Sähkön Luontoilonan hintaa 

sekä sähkönsiirrosta aiheutuvia kustannuksia (taulukko 4.1). Sähkön energiakustannuksia 

laskiessa huomioidaan ainoastaan lämpöpumpun käytöstä johtuvat kustannuksen nousu. 

Tällöin sähkösopimukseen ja -siirtoon liittyviä kuukausittain maksettavia perusmaksuja ei 

tarvitse ottaa huomioon, niiden maksamisen ollessa joka tapauksessa pakollista sähkökulu-

tuksen yhteydessä. 

Investoinnin kannattavuuslaskelmissa ei huomioitu inflaation osuutta, ja rahanarvon muu-

toskin jätettiin huomioimatta EU:n peruskoron ollessa 0,00 % (VM 2016). Tällöin kannat-

tavuuslaskennan arvona käytettiin laitteen pitoaikana saatujen säästöjen sekä investoinnista 

aiheutuneiden kustannusten erotusta. Ilma-vesilämpöpumpulla laitteen keskimäärin elinikä 

on 10-20 vuotta (Energiatehokaskoti 2016). Tällöin pitoajaksi voidaan olettaa 15 vuotta, ja 

kyseisenä aikana säästöjä kertyy yhteensä: 

15 a *(2000 l/a *0,652 €/l –8038 kWh/a *(0,0279372 + 0,0193 + 0,0498) €/kWh) ≈ 7860 € 

olettaen energiankulutuksen ja hintojen sekä ilma-vesilämpöpumpun lämpökertoimen py-

syvän samana koko laitteen pitoajan.  

Energiakustannusten lisäksi lämmitysjärjestelmien huolloista syntyy kustannuksia. Öljy-

lämmityksessä pientalossa huoltokustannukset ovat likimain 140 €/a ja lämpöpumppuener-

giaa hyödyntävässä pientalossa 115 €/a ottamatta huomioon isompia huolto- ja korjauskus-

tannuksia (Suomirakentaa.fi 2016). Olettamalla huoltokustannukset vakioiksi, esimerkki-

kohde säästäisi lämmitystapamuutoksen avulla: 

15 a * (140 €/a – 115 €/a) = 375 € 

huoltokustannuksista laitteen pitoaikana, ja kokonaisuudessa säästöjä syntyisi: 

7860 € + 375 € = 8235 € 



23 

 

4000

10000
440

1040

19560

11700

2100
1720

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Öljylämmitys Ilma-vesilämpöpumppu

E
li

n
k
a
a
ri

k
u
st

a
n
n
u
s 

[€
]

Huolto

Energia

Korko

Investointi

Investoinnista johtuvat kustannukset laskettiin ainoastaan laina-ajan loppumiseen saakka 

lainasta kuukausittain maksettavien tasaerien ja maksu kuukausien avulla. Tällöin lämmi-

tystapamuutoksen investointihinnaksi saatiin pankin lainalaskurin tasaerien avulla: 

60 kk * 110 €/kk = 6 600 € 

 

, ja kannattavuuden arvoksi saatiin: 

8235 € - 6 600 € ≈ 1640 € 

Kannattavuuden arvon ollessa positiivinen ja suurempi kuin nolla lämmitystavanmuutos on 

kannattava.  

5.1.1 Elinkaarikustannukset 

Lämmitysjärjestelmien kustannusarvioiden perusteella voidaan muodostaa elinkaarikus-

tannusten kuvaaja. Sen tarkoituksena on havainnollistaa kuinka eri kustannukset jakautuvat 

määritellyn ajanjakson aikana. Esimerkkikohteen tapauksessa ajanjaksona käytettiin ilma-

vesilämpöpumpulle arvioitua pitoaikaa eli 15 vuotta. Lämmitysjärjestelmistä aiheutuvat 

kustannukset jaettiin huolto-, energia- ja investointikustannuksiin sekä korkokuluihin in-

vestointien tapahtuessa lainarahalla. Laskemalla kustannukset 15 vuoden ajalle saatiin 

muodostettua esimerkkikohteen nykyisen ja vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän elinkaa-

rikustannusten kuvaaja, ja se on esitetty kuvassa 5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5.1.1 Esimerkkikohteen nykyisen ja vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän elinkaarikustannukset 

Esimerkkikohteen nykyisen öljylämmitysjärjestelmän sekä vaihtoehtoisen ilma-

vesilämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannuksista (kuva 5.1.1) huomataan korkokus-

tannusten olevan pienin kuluerä 15 vuoden aikana. Korkokustannusten osuus on öljyläm-

mityksessä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää pienempi johtuen pienemmistä investointi-

kustannuksista. Nykyisessä lämmitysjärjestelmässä investointi-, korko- ja huoltokustan-

nukset muodostuvat vain neljänneksen koko elinkaarikustannuksista (kuva 5.1.1), ja ilma-

vesilämpöpumppujärjestelmässä vastaavien kustannusten osuus on noin puolet. Tällöin 

suurin osa lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksista muodostuu energiakustannuksia. 
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Kustannusjakauman lisäksi elinkaarikustannuksista voidaan tulkita lämmitystapamuutok-

sen kannattavuutta. Esimerkkikohteen tapauksessa elinkaarikustannuksista (kuva 5.1.1) 

huomataan ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän olevan nykyistä lämmitysjärjestelmää hal-

vempi eli kannattavampi lämmitysvaihtoehto. Vertailemalla öljylämmityksen ja ilma-

vesilämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannuksia (kuva 5.1.1) huomataan niiden ero-

tuksen olevan kannattavuuslaskelman tuloksen suuruinen eli noin 1640 €.   

5.2 Herkkyysanalyysi 

Kannattavuuslaskelman avulla investoinnille voidaan tehdä herkkyysanalyysi kannattavuu-

teen vaikuttavien tekijöiden arvoja muuttamalla. Esimerkkikohteen lämmitystapamuutok-

sen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat lainan korko, lämmitysenergian hinnat sekä 

ilma-vesilämpöpumpun pitoaika. Lisäksi investointien todelliset hinnat, sovittu laina-aika, 

sekä mahdolliset muut kulut vaikuttavat lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen.  

Lämmitystapamuutoksen herkkyysanalyysi laskettiin kannattavuuslaskelman tavoin. Las-

kennassa käytettäviä lainan korkoja, lämmitysenergian hintoja sekä pitoaikoja muutettiin 

erikseen, ja jokaisen arvoa muutettiin -75 %:sta 75 %:in. Laskettujen kannattavuuksien 

avulla muodostettiin herkkyysanalyysin kuvaaja, ja se on esitetty kuvassa 5.2.  

Kuva 5.2 Öljyn ja sähkön hinnan, pitoajan sekä lainakoron muutoksen vaikutus kannattavuuteen 

Muodostetusta herkkyysanalyysin kuvaajasta (kuva 5.2) huomataan lainakoron vaikuttavan 

lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen kaikista vähiten. Ilma-vesilämpöpumpun pitoai-

ka vaikuttaa kannattavuuteen toiseksi vähiten, ja se vaikuttaa lainakorkoon nähden on 

huomattavasti herkemmin muutoksen kannattavuuteen. Herkkyysanalyysissa lämmitysta-

pamuutos on kannattava kaikilla lainakoroilla, ja ilma-vesilämpöpumpun pitoajalla noin 12 

vuodesta eteenpäin. 

Lämmitystapamuutos on herkin kevyt polttoöljyn hinnan muutoksille (kuva 5.2). Kevyt 

polttoöljyn hinnan laskiessa nykyisestä arvostaan noin 8 %, lämmitystapamuutos ei olisi 

kannattava muiden muuttujien pysyessä samana.  Toisaalta pienikin kevyt polttoöljyn hin-

nan nousu tekee muutoksesta aina vain kannattavampaa. Sähkön hinnassa muutos vaikut-

taa öljyn hintaan nähden toisinpäin, ja tällöin sähkön hinnan nousu tekee lämmitystavan 

muutoksesta kannattamattomampaa. Öljyn hintaan verrattuna sähkön hinnan muutos ei 

kuitenkaan vaikuta yhtä herkästi lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen muiden kannat-

tavuustekijöiden pysyessä samoina. 
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5.3 Takaisinmaksuaika 

Lämmitystapamuutoksen takaisinmaksuajan laskennalla saadaan selville, milloin muutok-

sesta aiheutuneet säästöt ylittävät siitä johtuvat kustannukset. Kyseinen aika saadaan las-

kettua yhtälöstä: 

tS

I
a           (3.1) 

, missä I on investoinnit ja St vuosittaiset säästöt. Investoinnin arvona käytetään aiemmin 

laskettua 6 600 €, ja vuosittaiset säästöt saadaan jakamalla aiemmin laskettu koko laitteen 

pitoaikana kertyvät säästöt pitoajalla. Tällöin vuosittaisiksi säästöiksi saadaan: 

St = 8235,75 € / 15 a ≈ 549 €/a 

 

Sijoittamalla lasketut investoinnin sekä vuosittaisen säästön arvot yhtälöön (3.1), muutok-

sen takaisinmaksuajaksi saadaan: 

a = 6600 € / 549,05 €/a ≈ 12 a 

Takaisinmaksuajan perusteella voidaan todeta lämmitystapamuutoksen olevan kannattava, 

ilma-vesilämpöpumpun pitoajan ollessa yli 12 vuotta. Säästöjen kasvaessa tai investoinnin 

pienentyessä takaisinmaksuaika pienenee tehden investoinnista kannattavampaa, ja tällöin 

takaisinmaksuaika muuttuu herkkyysanalyysin (kuva 5.1) kanssa samalla tavalla. 

5.4 Korko sijoitetulle pääomalle 

Taloudellisesta näkökulmasta lämmitystapamuutoksen kannattavuutta voidaan tarkastella 

sijoitetun pääoman koron avulla. Nimensä mukaisesti sijoitetun pääoman korko kertoo, 

kuinka paljon sijoitetulle pääomalle kertyy korkoa siitä aiheutuvien tuottojen ansiosta. Ky-

seinen korko saadaan ratkaistua yhtälöistä:   
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         (4.2) 

, missä r on korko sijoitetulle pääomalle, t aika, n pitoaika, a diskonttaustekijä ja i korko.  

Yhtälössä (4.2) esiintyvä diskonttaustekijä saadaan yhtälön (4.1) investointien ja keskimää-

räisen yhden ajanjakson tuoton osamäärästä. Diskonttaustekijän ratkaisemisen jälkeen yh-

tälöön (4.2) sijoitetaan eri koron arvoja. Korolla lasketun diskonttaustekijän ollessa yhtä 

suuri kuin yhtälöstä (4.1) laskettu, kyseinen korko on korko sijoitetulle pääomalle. Yhtä-

löstä (4.2) laskemisen sijasta koron arvo voidaan katsoa diskonttaustekijän taulukosta. 

Sijoitetun pääoman korko voidaan ratkaista yksinkertaisesti käyttämällä Excel-ohjelman 

SISÄINEN. KORKO-funktiota. Kyseiseen funktioon sijoitetaan pitoaikana kertyneet kaik-

ki yhden ajanjakson tuotot sekä investoinnit eri soluihin merkittynä. Tuotot merkitään posi-

tiivisina ja investoinnit negatiivisina. 
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Esimerkkikohteen tapauksessa yhtälön (4.1) tuottona käytettiin lämmitystapamuutoksesta 

syntyviä vuosittaisia säästöjä, ja investointeina arvoa 6600 €. Vuosittaisten säästöjen pysy-

essä oletusten mukaan samoina, keskimääräinen yhden ajanjakson tuotto oli suoraan vuo-

sittaisten säästöjen suuruinen. Tällöin diskonttaustekijäksi saatiin takaisinmaksuaikaa vas-

taava luku eli noin 12, ja sitä vastaava korko oli 15 vuoden pitoajalla noin 2,9 %.  

Sijoitetulle pääomalle laskettu noin 2,9 %:n korkoa voidaan pitää kannattava ottaen huo-

mioon sijoittajan luonteen. Yksittäisen kuluttajan tapauksessa sijoitetun pääoman koron on 

oltava vähintään markkinakoron suuruinen ollakseen kannattava. Ottaen huomioon vuoden 

2016 peruskoron, 12 kk markkinakorko on ollut noin 0,0 % eli laskettu sijoitetun pääoman 

korkoa alhaisempi. Tällöin lämmitystapamuutokseen sijoittamalla sijoitettu pääoma kas-

vaisi enemmän kuin pankkitilillä 15 vuoden aikana olettaen markkinakoron vakioksi.  

6. YHTEENVETO/JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tieto ilmastonmuutoksesta sekä sen oletetuista seurauksista on edistänyt uusiutuvien ener-

giamuotojen suosiota. Samalla fossiilisten energiamuotojen suosio on alkanut vähentyä, ja 

kyseinen ilmiö on nähtävissä esimerkiksi suomalaisten kulutusvalinnoissa. Nykyään yhä 

useampi valitsee lämpöpumpun asuinrakennuksensa lämmityslähteeksi, ja yhä harvempi 

kevyttä polttoöljyä hyödyntävän lämmitysjärjestelmän. Suosion laskusta huolimatta fossii-

lisiin energialähteisiin luokiteltavaa kevyttä polttoöljyä käytetään Suomessa asuinraken-

nusten lämmitysenergian tuottamiseen vain prosenttiyksikön verran vähemmän kuin uusiu-

tuvaa lämpöpumppuenergiaa. 

Kaukolämmön, puun sekä sähkön hyödyntämiseen nähden lämpöpumppuenergiaa hyö-

dynnetään melko vähän asuinrakennusten lämmityksessä. Lämpöpumppuenergialla tuote-

tun asuinrakennusten lämmitysenergian osuus on alle puolet kaukolämmöllä, puulla tai 

sähköllä tuotetusta energiamäärästä, ja näillä kolmella yleisemmällä asuinrakennusten 

lämmitysenergianlähteellä tuotetaan noin 83 % koko Suomen asumisen lämmitysenergian 

tarpeesta. Jäljelle jäänyt osuus tuotettaan useimmiten lämpöpumppuenergialla tai kevyellä 

polttoöljyllä, ja ainoastaan pieni osa Suomen asuinrakennuksista lämmitetään muilla ener-

gianlähteillä kuten maakaasulla tai turpeella. 

Tässä kandintyössä tutkittiin viittä yleisintä lämmitysenergianlähdettä sekä maakaasua kir-

jallisuuslähteitä käyttäen, ja niistä valittiin esimerkkikohteelle sopivin lämmönlähde nykyi-

sen öljylämmityksen tilalle. Työn esimerkkikohteena toimi 1950-luvulla rakennettu ja 

myöhemmin laajennettu sekä lämpösaneerattu Orimattilassa sijaitseva 1,5-kerroksinen 

pientalo. Lämmitettäviä kuutioita esimerkki on yhteensä noin 430 m3 ja lämmitettävää pin-

ta-alaa noin 192 m2. 

Eri lämmitysenergianlähteiden tutkimisen jälkeen esimerkkikohteen uudeksi lämmönläh-

teeksi valittiin lämpöpumppuenergiaan luokiteltava ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä 

monobloc-ratkaisuna. Sen investointikustannukseksi arvioitiin noin 10000 €, ja tämän jäl-

keen esiteltiin yksi esimerkkikohteelle soveltuva laitepaketti tehomitoituksen sekä lämmi-

tykseen liittyvien laitevaatimusten avulla. Tehonmitoituksessa selvitettiin esimerkkikoh-

teen lämmitystehontarve asuinrakennuksen lämmitettävien kuutioiden perusteella, ja esi-

merkkikohteen tehontarpeeksi saatiin noin 8,6-12,9 kW. 
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Esimerkkinä toimivan ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän valinnan jälkeen selvitettiin 

3x25A sähköliittymän soveltuvuus sekä nykyisen sähkösopimuksen kannattavuus uuden 

lämmitysjärjestelmän asentamisen jälkeen. Sähkösopimuksen kannattavuus selvitettiin 

Orimattilan alueella toimivan sähkönjakeluyhtiön eri sähkösopimuksia vertailemalla. Säh-

köliittymän koko selvitettiin sekä laskemalla että laskutuloksia pohtimalla. Nykyisen säh-

köliittymän todettiin kestävän myös ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän käyttöä. Sähköso-

pimuksen vaihto toiseen sopimukseen olisi järkevää sähkönkulutuksen noustessa lämpö-

pumpun myötä. 

Lämmitystapamuutoksen kannattavuuslaskenta aloitettiin lämmitysenergiankulutuksen 

selvityksellä, joka toteutettiin laskennallisesti sekä karkeita että todellisia kulutuslukemien 

käyttäen. Esimerkkikohteen lämmitystapamuutoksen koskiessa vain öljylämmitysjärjes-

telmä vaihtamista toiseen järjestelmään, asunnon nykyinen sähkönkulutus jätettiin huomi-

oimatta olettaen sen pysyvän samana muutoksen jälkeenkin. Sähkönkulutus ilma-

vesilämpöpumpun lämmöntuottoprosessin oli kuitenkin huomioitava, ja se arvioitiin kes-

kimääräisen vuotuisen kevyt polttoöljyn kulutuksen avulla olettaen lämmitysenergian tar-

peen pysyvän samana. Esimerkkikohteessa kevyttä polttoöljyä kului keskimäärin 2000 l/a, 

ja arvioimalla ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän vuotuiseksi lämpöhyötysuhteeksi 2, se 

tarvitsisi saman lämmitysenergian tuottamiseen 8 038 kWh/a sähköä.  

Kannattavuuslaskelmassa ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän arvioidusta investointikus-

tannuksista vähennettiin nykyisen öljylämmitysjärjestelmän korjaus- ja perusparannuskus-

tannukset. Tällöin investointikustannukset laskivat arvoon 6000 €. Investoinnin tapahtues-

sa lainarahalla kustannuksiin oli huomioitava lainasta aiheutuvat kulut. Lainakoron oletet-

tiin olevan 4 %, ja tällöin viiden vuoden takaisinmaksuajalla kokonaisinvestoinnin arvoksi 

saatiin 6600 €. 

Lämmitystapamuutoksesta syntyvät säästöt laskettiin energia- ja huoltokustannuksista syn-

tyvien säästöjen summana. Energiakustannussäästöt saatiin kevyen polttoöljyn ja ilma-

vesilämpöpumpun tarvitseman sähkön vuosikustannusten erotuksesta. Kevyen polttoöljyn 

litrahintana käytettiin tammikuussa 2016 tilastoitua hintaa, ja sähkön hintana sähkösopi-

musvertailussa valitun sähkösopimuksen mukaisia hintoja. Lämmitysjärjestelmien huolto-

kustannussäästöt saatiin öljylämmityksen ja lämpöpumppujärjestelmän huoltokustannusten 

erotuksena. Huoltokustannukset arvioitiin vuonna 2016 ilmoitettujen kustannusarvioiden 

perusteella ottamatta huomioon isompia huolto- ja korjauskustannuksia. Kannattavuuslas-

kelmassa säästöjen ajateltiin pysyvän saman koko ilma-vesilämpöpumpun pitoajan, ja pi-

toajaksi oletettiin 15 vuotta. Kyseisenä aikana lämmitystapamuutoksesta aiheutuneiksi 

säästöiksi saatiin yhteensä 8235 €. 

Kannattavuus saatiin laskettua lämmitystapamuutoksesta aiheutuneiden investointikustan-

nusten ja säästöjen erotuksena, ja sen antaessa positiivisen tuloksen muutos voitiin todeta 

kannattavaksi. Tämän jälkeen lämmitysjärjestelmien kustannusarvioista muodostettiin 

elinkaarikustannusten kuvaaja. Sen tarkoituksena oli selventää, kuinka lämmitysjärjestel-

mien eri kustannukset jakautuvat seuraavan 15 vuoden aikana, ja kustannukset jaettiin kor-

ko-, energia-, huolto- sekä investointikuluihin. Muodostetusta elinkaarikustannusten ku-

vaajasta huomattiin energiakustannusten olevan noin 75 % nykyisen öljylämmityksen elin-

kaarikustannuksista, ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmässä noin puolet. Energiakustan-

nusten lisäksi investointikustannukset muodostivat ison osan ilma-vesilämpöpumpun elin-

kaarikustannuksista.  
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Elinkaarikustannustarkastelun jälkeen esimerkkikohteen lämmitystapamuutokselle tehtiin 

herkkyysanalyysi eri kannattavuustekijöitä muuttamalla. Sen tarkoituksena oli selventää 

kannattavuuden herkkyyttä erilaisille muutoksille. Herkkyysanalyysistä selvisi kevyt polt-

toöljyn hinnan olevan suurin yksittäinen kannattavuuteen vaikuttava tekijä, ja tällöin sen 

hinnan muutokset vaikuttivat eniten lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen. 

Lämmitystapamuutoksen takaisinmaksuaika saatiin laskettua jakamalla lämmitystapamuu-

toksesta aiheutuvat kokonaisinvestointikustannukset siitä syntyvillä vuosittaisilla säästöil-

lä. Kokonaisinvestointikustannusten arvona käytettiin 6600 €, ja vuosittaiset säästöt saatiin 

jakamalla kannattavuuslaskelmaan lasketut säästöt oletetulla käyttöajalla. Tällöin vuosittai-

siksi säästöiksi saatiin noin 549 €/a ja muutoksen takaisinmaksuajaksi noin 12 vuotta. Las-

ketun takaisinmaksuajan perusteella esimerkkikohteen lämmitystapamuutos voitiin todeta 

kannattavaksi olettaen ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän käyttöajan olevan yli 12 vuotta. 

Työn lopuksi laskettiin korko sijoitetulle pääomalle, ja se saatiin ratkaistua ilma-

vesilämpöpumpun pitoajan sekä lämmitystapamuutoksesta syntyvien vuosittaisten säästö-

jen ja kokonaisinvestointikustannusten avulla. Jakamalla kokonaisinvestoinnit vuosittaisil-

la säästöillä saatiin laskettua koron selvittämiseen tarvittava diskonttaustekijä, ja se oli noin 

12. Diskonttaustekijää vastaava korko oli 15 vuoden pitoajalla noin 2,9 %. Tällöin korko 

sijoitetulle pääomalle on noin 2,9 %, ja lämmitystapamuutos voidaan pitää kannattava.  

Kannattavuuslaskelman positiivisesta lopputuloksesta huolimatta esimerkkikohteen lämmi-

tystapamuutoksen toteuttaminen nykyisillä kevyen polttoöljyn hinnoilla ei tule kannatta-

vaksi. Poikkeava tulos kannattavuuslaskelman ja sen avulla tehdyn päätelmän välillä joh-

tuu kannattavuuslaskelman oletuksista. Kannattavuuslaskelmassa investoinnin arvona käy-

tettiin nykyisen lämmitysjärjestelmän korjauskustannusten ja lämmitystavan muutoskus-

tannusten erotusta, olettaen nykyisen järjestelmän korjauskustannusten olevan joka tapauk-

sessa välttämättömiä kustannuksia. Kyseisellä oletuksella lämmitystavan muutosinvestointi 

tuli kannattavaksi, ja todellisilla, maksettavaksi tulevilla kustannuksilla muutos olisi to-

dennäköisesti kannattamatonta riippuen laitteen todellisista hankinta- ja asennuskustannuk-

sista. 

Työn lämmitystapamuutoksen kannattavuuteen vaikuttivat eniten kevyen polttoöljyn litra-

hinta sekä esimerkkikohteen öljynkulutus. Kevyen polttoöljyn litrahintana käytetty tammi-

kuun 2016 hinta oli historiallisesti alhainen, ja tällöin kyseinen hinta vääristi muutoksen 

kannattavuutta niin sanottuun normaaliin taloustilanteeseen verrattuna. Normaalissa talous-

tilanteessa kevyen polttoöljyn litrahinta olisi ollut ainakin 0,2 € korkeampi, ja muutos olisi 

ollut huomattavasti kannattavampi olettaen muiden kustannustekijöiden pysyvän samana. 

Kevyen polttoöljyn litrahinnan lisäksi esimerkkikohteen öljynkulutus oli suhteellisen al-

hainen ottaen huomioon esimerkkikohteena käytetyn pientalon koon ja iän. Esimerkkikoh-

teen öljynkulutuksen alhaisuuteen vaikuttivat asuntoon tehty lämpösaneeraus, sähkön 

lämmityskäyttö sekä asukkaiden energiankulutusvalinnat kuten lämmityskauden aikaisen 

sisälämpötilan pitäminen noin 18-20 asteessa. Taloudellisesti ajateltuna pienempi lämmi-

tysenergiankulutus on aina kannattavampi vaihtoehto. Lämmitystapamuutoksen kannatta-

vuuslaskelmissa pienempi kulutus kuitenkin johtaa kannattamattomampaan lopputulokseen 

muutoksesta syntyvien säästöjen ollessa kulutukseen verrannollisia. Säästöjen kasvusta 

huolimatta suurempi kulutus voi johtaa kannattamattomampaan lopputulokseen. Lämmi-

tysenergian kulutuksen ollessa suurempaa, uuden lämmitysjärjestelmän tehon on oltava 

suurempi. Tällöin uusi järjestelmä olisi todennäköisesti maksanut enemmän ottaen huomi-

oon kaikki muutokseen toteuttamiseen tarvittavat investointikustannukset.   
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Nykyisestä kannattavuudesta huolimatta lämmitystapamuutosta ei kannata jättää kokonaan 

toteuttamatta. Esimerkkikohteen kannalta olisi järkevintä siirtää muutoksen toteuttamis-

ajankohtaa nykyisen öljylämmitysjärjestelmän kunnon sekä polttoaineiden hintakehityksen 

mukaisesti. Kuntotarkastelun perusteella toteutuksen siirtäminen onnistuisi maksimissaan 

viiden vuoden päähän, ja todennäköisesti jonkunlaisia muutoksia on tehtävä jo aiemmin 

ottaen huomioon myös Suomen ympäristötavoitteet. Niiden perusteella fossiilisten poltto-

aineiden käyttöä pyritään vähentämään vuosittain, ja kevyen polttoöljyn kohdalla käytön 

vähentäminen onnistuu sekä verotuksen että bio-osuuden lisäyksellä. Bio-osuuden kasva-

essa riittävän suureksi, osa nykyisen lämmitysjärjestelmän osista voidaan joutua vaihta-

maan biopolttoaineelle suunnitelluiksi osiksi. Tällöin järjestelmän korjauskustannukset 

saattavat nousta huomattavan suuriksi ja kannattamattomiksi ottaen huomioon todennäköi-

sen polttoaineen hinnan nousun. 

Kannattamattomampaa lämmitystapamuutoksen toteuttamisajankohtaa odotellessa ilma-

vesilämpöpumppujärjestelmän kannattavuus saattaa muuttua kumpaan suuntaan tahansa. 

Lämpöpumppujen hyödyntäessä uusiutuvaa energiaa, niiden tekniikkaa pyritään kehittä-

mään paremman vuosittaisen hyötysuhteen toivossa, ja todennäköisesti hyötysuhteita voi-

daan saada nykyisiä arvoja paremmaksi. Keskimääräisten hyötysuhteiden kasvu ei kuiten-

kaan takaa parempaa todellista vuosittaista COP-arvoa, sen riippuessa aina sijoituspaikasta 

sekä käyttötavasta ja -kohteesta. 

Lämpöpumppujen kehittyessä, niiden investointikustannukset saattavat nousta kalliimpien 

tuotantokustannusten myötä. Toisaalta parempi vuosittainen COP-arvo saattaa lisätä läm-

pöpumppujen kysyntää, ja kysynnän lisääntyessä sekä tarjonta että tuotanto todennäköises-

ti kasvavat. Tällöin investointikustannukset saattavat pysyä nykyisellään tai jopa alentua 

suuremman tuotannon aiheuttamien halvempien yksikkökustannusten myötä. Investointi-

kustannusten lisäksi suurempi tuotanto vaikuttaisi lämpöpumppujärjestelmän korjauskus-

tannuksiin varaosien hankintakustannusten kautta. Laitetuotannon lisääntyessä, varaosien-

kin tuotanto todennäköisesti kasvaa ja yksikkökustannukset alenevat.  

Investointi- ja korjauskustannuksiin sisältyvien asennuskustannuksien hintakehitystä on 

hankalampaa ennustaa asennuskustannusten ollessa aina tapauskohtaisia. Kohteen ja lait-

teiden lisäksi asennuskustannukset riippuvat palveluntarjoajasta sekä palvelukokonaisuu-

desta. Tällöin investoinnin sekä korjauksen kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa eri 

palveluntarjoajia kilpailuttamalla, ja kilpailutuksessa on huomioitava sekä palvelun hinta, 

että laajuus. 

Lämmitysjärjestelmän toteutuksen lisäksi sähköyhtiöt kannattaa kilpailuttaa viimeistään 

lämpöpumppuun vaihtamisen yhteydessä. Sähköyhtiöiden kilpailutuksella ei kuitenkaan 

voida vaikuttaa muuta kuin sähkön energiankustannuksiin, ja tällöin siirtohintojen tai säh-

köveron korotus saattaa tehdä lämmitystapamuutoksesta kannattamatonta tulevaisuudessa-

kin. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä, ainakin sähkön energia- ja siirto-

maksut saattavat nousta epävarmemman tuotannon sekä nykyisen sähköverkon kunnosta-

misen ja perusparantamisen myötä. Tällöin sähköyhtiöiden kilpailutuksen lisäksi olisi kek-

sittävä muita keinoja kannattavan lämmitystapamuutoksen aikaansaamiseksi. 
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Sähkön kokonaiskustannusten noustessa, lämpöpumppujärjestelmän tulisi kuluttaa vä-

hemmän sähköä ollakseen kannattava. Lämpöpumpun vuosittaisen COP-arvon pitäisi ku-

mota sähkön kokonaiskustannusten nousun vaikutukset sekä saada lämmitystapamuutok-

sesta kannattavan. Paremman COP-arvon lisäksi lämpöpumpun sähkön kulutusta saataisiin 

pienemmäksi käyttämällä esimerkiksi aurinkokeräimiä käyttöveden lämmityksessä. Tällöin 

lämmitystapamuutoksen energiakustannuksia voitaisiin saada pienemmiksi, mutta samalla 

investointikustannukset kasvaisivat tehden muutoksesta kannattamattomampaa. 

Tukilämmitysjärjestelmien lisäksi lämpöpumppujärjestelmän energiakustannuksia saatai-

siin alhaisemmiksi "ilmaisen" sähkön käyttöä lisäämällä. Esimerkkikohteessa "ilmainen" 

sähköä voitaisiin toteuttaa joko omana tuotantona tai aurinkopuisto-osakkeen hankinnalla 

riippuen lähialueelle suunnitellun aurinkopuiston toteutuksesta. Oma tuotantona toteutettu-

na "ilmaisen" sähkön saanti vaatisi laiteinvestointeja, ja osakkeen hankinta osakeinvestoin-

teja. 

Lämmitystapamuutokseen liittyvien laiteinvestointien tullessa ajankohtaisemmiksi, esi-

merkkikohteen lämmitystapamuutoksen hankesuunnitelma on päivitettävä teknillistalou-

dellisista muutoksista johtuen. Euroopan pyrkiessä uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämiseen, niitä hyödyntäviä järjestelmiä todennäköisesti kehitetään sekä tutkitaan jat-

kossakin. Tällöin lämmitystapamuutoksen toteuttamisajankohtana saattaa olla paremmin 

Suomen ilmasto-olosuhteisiin soveltuvia lämmitysjärjestelmiä kuten mikroCHP-laitoksia.  

Päivitetyn hankesuunnitelman laatimisen jälkeen esimerkkikohteen kannalta parhaimman 

lämmitysjärjestelmän toteuttaminen olisi mahdollinen tutkimuskohde. Lämmitystapamuu-

toksen toteuttamisessa voitaisiin tutkia lämmitysjärjestelmien kilpailutusta, toteuttamista 

sekä lopputulosta. Lisäksi muutaman vuoden päästä toteutuksesta voitaisiin tutkia, tuliko 

muutos kannattavaksi sekä onko lämmitystapaa päivitetty muilla lämmitysjärjestelmillä. 
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