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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

P teho  [W] 

Q lämpömäärä  [J] 

T lämpötila  [°C],[K] 

W työ  [J] 

Kreikkalaiset aakkoset 

ε lämpökerroin  [-] 

τ apulaitteiden käyttöaika [s] 

Φ lämmitysteho [W] 

Alaindeksit 

apu apulaite 

av keskimääräinen 

c Carnot 

h lämpö 

k kylmä, kompressori 

1 lämmitettävä tila 

2 ympäristö 

Lyhenteet 

COP Coefficient of Performance Lämpökerroin 
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1 JOHDANTO 

Valtioneuvosto on asettanut Suomen strategiseksi tavoitteeksi energiankulutuksen 

kasvun pysäyttämisen ja lopulta sen kääntämisen laskuun. Vuoden 2008 pitkän 

aikavälin ilmasto- ja energiastrategian nojalla tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä 

energian loppukulutus on enintään 310 TWh ja sähkön loppukulutus 98 TWh.  Lisäksi 

Suomi on sitoutunut siihen, että energian loppukulutuksesta 38 prosenttia tuotetaan 

uusiutuvalla energialla. Tavoitteena on nostaa lämpöpumpuilla saatava hyötyenergia 5 

TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää lämpöpumppujen käytön tulevaisuutta 

Suomessa. Lämpöpumppuja käytetään pääasiassa rakennusten lämmittämiseen ja 

Suomessa niitä käytetään enimmäkseen erillisissä pientaloissa. Tässä työssä 

keskitytäänkin käsittelemään vain asuintalojen lämmitystä. Aluksi esitellään 

lämpöpumppujen toimintaperiaate, yleisimmät lämpöpumpputyypit ja niiden 

lämmönlähteet sekä niiden käyttöä rajoittavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään Suomen 

lämmityssektoria ja pohditaan siihen tulevaisuudessa tulevia muutoksia ja niiden syitä.  

Lopuksi tehdään arvioita tilastojen pohjalta siitä, minkälaista lämpöpumppujen kehitys 

voi tulevina vuosina olla ja onko valtioneuvoston asetus mahdollista saavuttaa. 

Erityisesti keskitytään lämpöpumppujen kehitykseen erillisten pientalojen osalta, sillä 

rivi- ja kerrostaloissa niiden käyttö on vielä toistaiseksi marginaalista. 
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2 LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA 

Lämpöpumppujen toiminta perustuu laitteessa kiertävän kylmäaineen faasimuutoksiin 

eli höyrystymiseen ja lauhtumiseen. Höyrystyessään kylmäaine sitoo itseensä lämpöä 

ympäristöstä ja lauhtuessaan vapauttaa lämmön haluttuun kohteeseen. Lämpöpumpun 

tärkeimmät osat ovat kaksi lämmönsiirrintä, paisuntaventtiili ja kompressori. (IEA Heat 

Pump Centre 2012b.) 

2.1 Toimintaperiaate 

Lämpöpumpuksi kutsutaan kiertoprosessilla toimivaa konetta, jonka tarkoitus on siirtää 

lämpöä kylmäsäiliöstä (Soininen 2008, 60). Lämpöpumpun toimintaa voi verrata 

jääkaapin toimintaan. Jääkaapin kompressorikoneisto pitää jääkaapin kylmänä 

poistamalla sieltä lämpöä huoneilmaan. Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella, 

mutta vastakkaiseen suuntaan pitämällä rakennuksen lämpimänä keräämällä lämpöä 

suoraan sisätiloihin tai lämmityspiiriin niitä kylmemmästä lähteestä. 

Lämpöpumppuprosessin ainoa periaatteellinen ero kylmäprosessiin onkin, että 

tavoiteltu lämpövirta saadaan lauhduttimesta eikä kylmäprosessin tavoin höyrystimestä. 

(Seppänen & Seppänen 1996, 141.) Kääntämällä prosessi päinvastaiseksi voidaan 

lämpöpumpuilla siis myös jäähdyttää asuintiloja. 

Lämpöpumppu voi käyttää lämmönlähteenään maaperää, vesistöä, kalliota tai ilmaa. 

Lämpöpumppu tarvitsee sähköä kompressorin, puhaltimien ja erilaisten apulaitteiden 

käyttämiseen. Sen tehokkuutta luonnehtii lämpökerroin, joka kertoo tuotetun 

lämpöenergian ja sen tuottamiseen vaaditun sähkön välisen suhteen. (Perälä 2009, 29; 

Motiva Oy 2012a, 4-5.)  

Todellisen lämpöpumpun toiminta perustuu kylmäaineen kiertoon kahden putkilla 

yhdistetyn eri tiloissa olevien lämmönsiirtimien eli höyrystimen ja lauhduttimen välillä. 

Kompressorin ja paisuntaventtiilin avulla kylmäaineen lämpötila saadaan höyrystimen 

puolella pienennettyä ympäristön lämpötilaa alhaisemmaksi ja lauhduttimen puolella 

taas kasvatettua ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. (Teknillinen termodynamiikka 

2012.) 
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Kylmäaine vapautuu höyrystimen alhaiseen paineeseen ja jäähtyy samalla 

voimakkaasti. Jäähtynyt kylmäaine kerää lämmönlähteestä lämpöä itseensä, jolloin se 

höyrystyy sen matalan höyrystymislämpötilan takia. Tämän jälkeen kylmäaine 

puristetaan kompressorilla korkeaan paineeseen, jolloin se kuumenee huomattavasti, 

jopa 100 °C:een. Kuuma paineenalainen kylmäaine johdetaan sisätiloissa olevaan 

lämpöpumpun lauhduttimeen, jossa se luovuttaa keräämänsä lämmön rakennuksen tai 

veden lämmittämiseen. Kylmäaine menettää lämpönsä ja tiivistyy samalla takaisin 

nesteeksi. Nestemäinen kylmäaine johdetaan taas paisuntaventtiiliin kautta uudelleen 

höyrystimeen, jolloin sen paine alenee ja lämpötila laskee. Höyrystynyt kylmäaine kerää 

taas lämpöä itseensä ja sama kierto alkaa uudelleen. (Perälä 2009, 30.) Kuvassa 1 on 

esitetty lämpöpumppuprosessi, lämpöpumpun tärkeimmät komponentit sekä suunnat 

joihin energiaa siirtyy. 

 

Kuva 1. Lämpöpumppuprosessi ja lämpöpumpun tärkeimmät komponentit (mukailtu lähteestä 

Soininen 2008, 61). 
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2.2 Lämpökerroin 

Lämpöpumpun toiminnan tehokkuutta kuvaa lämpökerroin. Siitä käytetään usein 

lyhennettä COP (Coefficient of performance). COP-arvo kertoo kuinka suuren määrän 

lämpöä lämpöpumppu tuottaa sen käyttämään energiaan nähden. (Perälä 2009, 31.) 

Lämpöpumppu tarvitsee energiaa muun muassa kompressorin ja puhaltimien 

moottorien pyörittämiseen. Lämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee toiminnan aikana 

jatkuvasti, ollen paikoin melko korkeakin. Energiankulutuksen ja lämmityksen kannalta 

tärkeämpää olisi kuitenkin puhua koko vuoden keskimääräisestä lämpökertoimesta. 

(Koreneff et al. 2009, 42.) 

2.2.1 Teoreettinen lämpökerroin 

Carnot’n lämpöpumpulla tarkoitetaan lämpöpumppua, jonka lämpökerroin on 

termodynamiikan toisen pääsäännön puitteissa paras mahdollinen.  Termodynamiikan 

toisen pääsäännön perusajatus on se, että prosessin luonnollinen suunta on kohti 

entropian eli epäjärjestyksen kasvua. Carnot’n lämpöpumpun lämpökerroin εc riippuu 

ainoastaan lämpövarastojen lämpötiloista ja se voidaan laskea yhtälöllä (1). (Teknillinen 

termodynamiikka 2012.) 

    
  

     
     (1) 

missä T1 lämmitettävän tilan lämpötila [K]  

 T2 ympäristön lämpötila  [K] 

Lämpöpumppuprosessin lämpökerroin εh on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja 

prosessin vaatiman tehon suhde (Seppänen & Seppänen 1996, 140). Lämpöpumpun 

lämpökerroin voidaan yksinkertaistetusti laskea myös käyttämällä tehojen sijaan 

energioita kuvan 1 merkinnöillä yhtälön (2) mukaisesti (McMullan & Morgan 1981, 4; 

Soininen 2008, 61). Yhtälössä (2) on ajateltu kompressorin toimivan 100 % 

hyötysuhteella. 

    
  

     
 
  

 
    (2) 
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missä Q1 huonetilaan siirretty lämpömäärä [J] 

 Q2 ympäristöstä otettu lämpömäärä  [J] 

 W kompressoriin tehty työ   [J] 

Kylmäenergiaa tuotettaessa lämpöpumpulla voidaan sen tehokkuutta kuvaava kerroin εk 

laskea kuvan 1 merkintöjä käyttäen yhtälöllä (3) (McMullan & Morgan 1981, 6; 

Soininen 2008, 61). 

    
  

     
         (3) 

Todellisessa lämpöpumpussa on aina häviöitä, joten sen lämpökerroin on aina ideaalista 

Carnot-prosessia huonompi, tyypillisesti noin 40–80 % siitä (Teknillinen 

termodynamiikka 2012). Yhtälöt (1)–(3) kuvaavat kaikki korkeinta mahdollista 

teoreettisesti saavutettavissa olevaa lämpökerrointa (McMullan & Morgan 1981, 6). 

2.2.2 Todellinen lämpökerroin 

Lämpöpumppujen todellisia lämpökertoimia laskee se, että laskelmissa tulisi käyttää 

lämmönkeruulämpötilana kylmäaineen lämpötilaa höyrystimessä paisuntaventtiilin 

jälkeen, missä sen lämpötila on matalampi kuin varsinaisessa keruuputkistossa. Samoin 

luovutuslämpötilanakin tulisi käyttää kylmäaineen lämpötilaa lauhduttimessa 

kompressorin jälkeen. Kyseinen lämpötila on aina korkeampi kuin se lämpötila, jossa 

lämpö saadaan käyttöön. (Perälä 2009, 32.) Lisäksi lämmönsiirtopintojen likaantuminen 

pienentää lämpökerrointa, koska pinnan lämpövastus kasvaa. Tällöin tarvittaisiin 

suurempi lämpötilaero kuin puhtaan pinnan kanssa. 

Tehot tiedettäessä lämpöpumpun todellinen hetkellinen lämpökerroin voidaan laskea 

yhtälön (4) mukaisesti (Aittomäki 2008, 349). Lämpöpumppujen apulaitteilla 

tarkoitetaan muun muassa pumppuja, puhaltimia ja säätölaitteita. 

   
 

       
    (4) 

missä Φ lämmitysteho  [W] 

 Pk kompressorin teho  [W] 

 Papu apulaitteiden teho  [W] 
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Lauhtumis- ja höyrystymislämpötilat voivat vaihdella muun muassa vuodenaikojen 

mukaan. Lämpöpumppujen taloudellisuusvertailussa tarvitaan aina keskimääräistä 

lämpökerrointa eli vuosilämpökerrointa εav, jolla voidaan vertailla energiamäärien 

suuruuksia. Yksi tapa laskea vuosilämpökerroin on esitetty yhtälössä (5). (Aittomäki 

2008, 350.) 

     
  

        
    (5) 

missä Q1 huonetilaan siirretty lämpömäärä [J] 

Wk kompressorin kuluttama sähköenergia  [J] 

τ apulaitteiden käyttöaika  [s] 

Papu apulaitteiden teho  [W] 

Tilastoista lasketut kansalliset keskimääräiset lämpökertoimet olivat Suomessa 

maalämpöpumpuille 2,9, ilma-ilmalämpöpumpuille 1,9 ja poistoilmalämpöpumpuille 

1,8 (Koreneff et al. 2009, 44–45). 

2.3 Lämpöpumppujen lämmönlähteet 

Lämpöpumppujen lämmönlähteinä voidaan käyttää sekä ympäristölämpöä että 

jätelämpöä (Aittomäki 2008, 362). Ympäristölämpö on auringosta sitoutuneen lämmön 

hyödyntämistä. Jätelämpöä on taas esimerkiksi teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet 

sekä poistokaasut. Lämpöpumput ovat tehokkaimmillaan kun lämmönlähde ja 

lämmitettävä kohde ovat mahdollisimman lähellä samaa lämpötilaa (McMullan & 

Morgan 1981, 24). On siis järkevää yrittää käyttää mahdollisimman lämmintä 

lämmönlähdettä.   

Ideaalisella lämpöpumppujen lämmönlähteellä on korkea ja tasainen lämpötila etenkin 

lämmityskaudella, sitä on runsaasti saatavilla, se ei ole korroosiota aiheuttavaa tai 

saastunutta, sillä on hyvät termofysikaaliset ominaisuudet eikä sen hyödyntäminen 

edellytä korkeita käyttö- tai investointikuluja. (IEA Heat Pump Centre 2012a.) 
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2.3.1 Ulkoilma 

Ulkoilman etu lämmönlähteenä on sen rajaton saatavuus, ilmaisuus ja sen sijainti lähellä 

käyttöpaikkaa. Se onkin yleisin lämpöpumppujen lämmönlähde (IEA Heat Pump Centre 

2012a.) Lämmöntuotto suurinakaan määrinä ei aiheuta haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön. Suurin ongelma ilman käytössä on sen matala lämpötilataso suurimman 

lämmöntarpeen aikana. Ulkolämpötilan laskiessa laskee höyrystymislämpötila ja 

samalla lämpöteho sekä lämpökerroin. Lämpöpumpun höyrystimessä ei voida 

jäähdyttää suuria määriä ilmaa, koska siitä seuraa suuri ilmavirta, mikä taas aiheuttaa 

suuren puhallintehon. Lisäksi kompressorin käyttöalue rajaa useimmiten 

ulkoilmalämpöpumpun toimimaan lämpötilojen -10 °C – -15 °C yläpuolella. (Aittomäki 

2008, 362.) Haittana voi olla myös höyrystinputkiin lauhtuvan kosteuden jäätyminen 

ulkoilman viilentyessä. Jää on sulatettava, jotta höyrystinputket eivät kokonaan peity 

siitä. (McMullan & Morgan 1981, 24.) 

2.3.2 Poistoilma 

Poistoilma on yleinen lämmönlähde lämpöpumpuille asuintaloissa. Lämpöpumpulla 

saadaan talteen lämpöä lämpimästä poistoilmasta, jota käytetään käyttöveden tai 

asuintilojen lämmitykseen.  Rakennuksissa täytyy olla jatkuva ilmanvaihto myös 

lämmityskaudella, jotta poistoilmaa voidaan hyödyntää lämmönlähteenä. (IEA Heat 

Pump Centre 2012a.) Poistoilman etuna on lähes tasainen lämpötila ympäri vuoden. 

2.3.3 Maaperä 

Lämpöä voidaan ottaa maaperästä joko vaakaputkiston tai porakaivoon upotetun 

lämmönkeruuputken avulla (Aittomäki 2008, 363). Valittu tapa riippuu muun muassa 

tontin koosta sekä pintamaan koostumuksesta. 

Auringon lämpöä varastoituu kesällä 5–7  m paksuiseen maan pintakerrokseen. 

Luonnollisesta lämpötilan vaihtelusta syntyvä lämpövirran tiheys on enimmillään vain 

muutama W/m
2
. Syvemmältä tulevan geotermisen lämmön merkitys on vaakaputkistoa 

käytettäessä mitätöntä. Lämpö maasta saadaan jäähdyttämällä maata sekä jäädyttämällä 

maan kosteutta. Lämmönottoputket sijoitetaan 1–2 m syvyyteen ja vähintään 1–2 m 

etäisyydelle toisistaan. Suomen olosuhteissa maan pintakerrosten lämpötila voi laskea 
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jäätymispisteeseen joten putkiston jäähdytysvaikutus voi aiheuttaa roudan syvenemisen. 

Lämpöä voidaan ottaa maasta periaatteessa myös pystyputkistolla. Syvemmältä 

maaperästä saadaan lämpöä kuitenkin vähemmän kuin maan pintakerroksista, koska 

lämpötilan palautuminen on hitaampaa. (Aittomäki 2008, 363.) 

Maaperä ehtii tavallisesti kesän aikana lämmetä takaisin normaalilämpötilaan, mutta 

maahan voi jäädä pysyvä routa, jos siitä otetaan liikaa lämpöä (Seppänen & Seppänen 

1996, 144). Suurin mahdollinen lämmönotto maaperästä riippuu ilmastosta ja 

maalajista. Parhaita maalajeja lämmönottoon ovat hienorakeiset savi ja siltti. Ne 

pystyvät pidättämään paljon vettä, joka jäätyessään luovuttaa paljon lämpöä. Savesta 

saadaan Etelä-Suomessa vuodessa energiaa 50–60 kWh/m ja Pohjois-Suomessa noin 

puolet siitä. Hiekalle vastaavat arvot ovat noin puolet saven arvoista. (Aittomäki 2008, 

363.) 

Toinen yleinen tapa ottaa lämpöä maasta on kallioon porattu reikä. Myös tällaisiin 

porareikiin sijoitetaan yksi tai useampi lämmönottoputki. Kallioon poratusta reiästä 

saatavan lämmön määrä riippuu eniten pohjaveden virtauksesta, mikä taas riippuu 

kalliossa olevien rakojen määrästä. Mahdollinen kalliosta saatava lämpömäärä on noin 

3–4 kertainen maaperään asennattavaan vaakaputkistoon nähden. Kallion päällä olevan 

irtomaan osalta on lämmönottoputki sijoitettava suojaputkeen. Pintavesien pääsy 

reikään estetään tiivistämällä reiän yläpää. (Aittomäki 2008, 363.) 

2.3.4 Vesistöt 

Vesistöjen lämpöä voidaan hyödyntää käyttämällä avointa tai suljettua kytkentää. 

Suurissa lämpöpumpuissa on avoin kytkentä yleisempi. Siinä vesistöstä pumpattu vesi 

jäähtyy höyrystimessä 2–3 °C. Jäätymisvaara on tärkeä tekijä järjestelmän 

mitoituksessa, koska järvissä veden lämpötila laskee syvissä kohdissakin vain 

muutaman asteen päähän jäätymispisteestä jolloin jäähdytysvaraa ei ole paljoa. 

Jokiveden lämpötila voi olla jopa alle 0 °C, jolloin se jäätyy välittömästi joutuessaan 

kosketuksiin kylmän pinnan kanssa. Suuret kohteet vaativatkin aina selvitykset vesistön 

syvyys-, lämpötila- ja virtausolosuhteista. (Aittomäki 2008, 364.) 
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Merivesi tarjoaa paremmat edellytykset tietyissä olosuhteissa, sillä 25–50 metrin 

syvyyksissä meriveden lämpötila on jatkuvasti lähes vakio eikä jään muodostuminen 

ole ongelma. Sitä käytetään kuitenkin lähinnä keskikokoisissa ja suurissa 

lämpöpumppujärjestelmissä. (IEA Heat Pump Centre 2012a.) Suomessa meren käyttö 

asuinrakennusten lämpöpumppulämmitykseen olisi enimmilläänkin melko rajallista, 

sillä vain pieni osa rakennuskannasta sijaitsee riittävän lähellä merta. 

Suljetussa kytkennässä lämmönotto tapahtuu kuten maalämmön hyödyntämisen 

yhteydessä. Vesistön pohjaan lasketaan painoilla ankkuroitu muoviputki, jossa 

kierrätetään liuosta. Osa lämmöstä saadaan pohjasedimentistä, mihin varastoituu 

lämpöä kesäaikana. Sen lämpötila voi olla vettä korkeampi. Saatu teho riippuu veden 

lämpötilasta sekä virtauksesta ja on noin 40–50  W putkimetriä kohden. (Aittomäki 

2008, 364.) Vesien käytöllä lämpövarastoina on Suomessa hyvät edellytykset, koska 

veden lämpötilat ovat lämmityskaudella korkeat ilmaan verrattuna, jolloin saavutetaan 

korkea lämpökerroin (Seppänen & Seppänen 1996, 142). 

Yksi mahdollinen tapa on kierrättää alueellisessa verkossa vesistön vettä, jota 

käytettäisiin lämmönlähteenä. Rakennuskohtaiset lämpöpumput ottaisivat tästä verkosta 

lämpönsä. (Aittomäki 2008, 364.) 

2.3.5 Aurinkolämpö 

Aurinkolämmityksen käyttöön liittyvä ongelma on se, että suurimman 

lämmitysenergian tarpeen aikana aurinkokeräimestä saadaan vähiten energiaa. 

Aurinkokeräimestä saatavaa lämpöä voidaan lisätä kytkemällä siihen lämpöpumppu. 

(Seppänen & Seppänen 1996, 145.) 

Auringon suoraa lämpöä on hyödynnetty etenkin Saksassa yleisimmin niin sanotulla 

energiakatolla. Katon rakenteisiin sijoitettu keräysputkisto ottaa etenkin vähäisen 

säteilyn aikana lämpöä myös ilmasta. Suomen ilmastossa suurimman lämmön tarpeen 

aikana auringon säteilyn määrä on vähäinen, joten järjestelmä vastaa lämmönottoa 

ulkoilmasta kattopinnan avulla. (Aittomäki 2008, 364.) Lämmitysenergiaa onkin 

tuotettava lisäksi vesivaraajaan kytketyllä sähkövastuksella silloin kun sitä ei saada 

riittävästi pelkästä aurinkokeräimestä (Seppänen & Seppänen 1996, 146).  
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2.3.6 Jätevesi 

Jätevesien laatu, määrä ja lämpötila vaihtelevat paljon. Yhdyskuntien viemärivesien 

määrän vuorokautinen vaihtelu on suurta kun taas vuotuisella tasolla vaihtelu on 

vähäisempää. Lämpötila vaihtelee paljon ja on alimmillaan, eli noin 10–15 °C, lumien 

sulaessa keväällä. Jäähdytysvaraa on siis paljon enemmän jätevesissä kuin luonnon 

vesistöissä. (Aittomäki 2008, 365.) 

Viemärivedestä voidaan ottaa lämpöä joko puhdistamoa ennen tai sen jälkeen. 

Jätevesien laatu riippuu myös teollisuudesta aiheutuneista jätevesistä kuten myös sade- 

ja hulevesien laadusta ja määrästä. Puhdistetun veden laatu riippuu prosessista, jolla se 

puhdistetaan. (Aittomäki 2008, 365.) 

Teollisuuden jäte- ja jäähdytysvedet vaihtelevat paljon yhdyskuntien jätevesiä enemmän 

määrältään, lämpötilatasoltaan ja laadultaan. Eri teollisuuden aloilla on tarjolla 

potentiaaliltaan jopa useiden megawattien suuruisia vesivirtoja lämpötilojen 10–50 °C 

välillä. Metsä- ja prosessiteollisuudessa esiintyvät suurimmat jätelämpömäärät. 

(Aittomäki 2008, 365.) Jätevesien lämmönkäyttömahdollisuuksiin vaikuttavat muun 

muassa virtaamat ja niiden ajoittuminen, jäteveden laatu, lämmönkäytön tehontarve, 

käytön ajoittuminen ja lämpötilatasot. Ongelmiksi voivat muodostua lämmönlähteiden 

ja käyttöpaikkojen väliset etäisyydet. (McMullan & Morgan 1981, 26.) Niiden tulisi olla 

mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta jäte- ja jäähdytysvesiä voitaisiin hyödyntää 

riittävän kannattavasti.  

2.3.7 Poistokaasut 

Teollisuudessa on myös paljon erilaisia poistokaasu- ja hönkähöyryvirtoja, joiden 

lämpötilataso voi olla hyvinkin korkea. Lämpö on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään 

hyväksi lämmönsiirtimiin perustuvalla lämmön talteenotolla. Pääongelmat 

lämpöpumpun soveltamisessa liittyvät lämmön talteenottopatteriin; lämmönsiirto 

kaasupuolella on huonoa eli tarvitaan paljon lämmönsiirto pinta-alaa. Vaikeita ongelmia 

ovat myös likaantuminen ja korroosio. (Aittomäki 2008, 366.) 
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3 LÄMPÖPUMPPUTYYPIT 

Lämpöpumppuja on sekä ilma- että maalämpöpumppuja. Näistä yleisimmin Suomen 

asuinrakennuksissa käytetään ilma-ilma- ja maalämpöpumppuja (Tilastokeskus 2012a).  

3.1 Ilmalämpöpumppu 

Ilmalämpöpumput käyttävät lämmönlähteenään ulkoilmaa tai ilmanvaihdon poistoilmaa 

ja ne luovuttavat lämmitysenergian joko suoraan huoneilmaan tai vesikiertoiseen 

lämmönjakojärjestelmään (Motiva Oy 2012a, 4). Ilmalämpöpumput ovat 

lämpöpumpuista yksinkertaisimpia ja edullisimpia (Perälä 2009, 53). 

3.1.1 Ilma-ilmalämpöpumppu 

Ilma-ilmalämpöpumpussa lämpö otetaan suoraan ulkoilmasta ja luovutetaan 

huoneilmaan. Ilmalämpöpumppu, joka käyttää lämmönlähteenään ulkoilmaa, koostuu 

kahdesta osasta: sisä- ja ulkoyksiköstä.  

Ulkoyksikkö sisältää höyrystimen, kompressorin, puhaltimen ja automatiikan 

ohjauslaitteita. Kuvassa 2 on ilma-ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asennettuna 

rakennuksen ulkoseinälle. Höyrystynyt kylmäaine johdetaan seinän läpi kulkevan 

putken kautta sisäyksikön lauhduttimeen. 

 

Kuva 2. Ilma-ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö (Department of Energy 2012). 
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Sisäyksikössä on lauhdutin, josta lämpö siirtyy huonetiloihin.  Sekä höyrystimessä että 

lauhduttimessa on puhaltimet, jotka kierrättävät ilmaa lämmönvaihdinten läpi tehostaen 

lämmönsiirtoa. (Motiva Oy 2012a, 5–6.) Kuvassa 3 on ilma-ilmalämpöpumpun 

sisäyksikkö.  

 

Kuva 3.  Ulkoilmalämpöpumpun sisäyksikkö (Omataloyhtiö.fi 2012). 

Ulkoilmaa jäähdytettäessä ilmasta huurtuu kosteutta höyrystimen pinnoille. Huurre on 

poistettava sulattamalla, koska se haittaa lämmön siirtymistä ja ilman virtausta. (Motiva 

Oy 2012a, 6.) 

Ilma-ilmalämpöpumppu saadaan toimimaan myös jäähdytyslaitteena kääntämällä 

lämpöpumppuprosessi vastakkaiseen suuntaan. Tällöin sisäpatteri jäähdyttää 

huoneilmaa ja lämpö poistuu ulkoilmaan ulkoyksiköstä. (Aittomäki et al. 1999, 3.) 

3.1.2 Ilma-vesilämpöpumppu 

Lämpöpumpulla voidaan myös ottaa lämpöä ilmasta vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen. Ilma-vesilämpöpumpulla lämpö kerätään 

ulkoilmasta ja se luovutetaan suoraan vesivaraajaan, josta lämpö jaetaan normaaliin 

tapaan vesikierrolla huonetiloihin. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan kerätä lämpöä 

ulkoilmasta jos ulkolämpötila ei laske alle -15 – -25 °C. Sillä voidaan tuottaa kesälläkin 
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lämmintä käyttövettä, koska kesäkauden lämpimästä ilmasta voidaan kerätä lämpöä 

hyvin. (Perälä 2009, 73.) 

Useimmiten ilma-vesilämpöpumpuissa kylmätekniikka sijaitsee kokonaan 

ulkoyksikössä ja ilma-ilmalämpöpumpun tavoin höyrystimeen kertyvä jää voidaan 

poistaa automaattisella sulatuksella.  Sisäyksikkö on kaappimallinen ja se sisältää 

lämminvesivaraajan sekä käyttövesipumpun. Varaajassa on lisäksi sähkövastus veden 

lämmittämiseen kovimmilla pakkasilla. Laite soveltuu ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi 

jopa 200 m
2
:n taloihin. (Perälä 2009, 73.) Kuvassa 4 on esitetty ilma-vesilämpöpumpun 

sisäyksikkö. Ulkoyksikkö muistuttaa tavallisen ilma-ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä.  

 

Kuva 4. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö (Direct Industry 2012). 

3.1.3 Poistoilmalämpöpumppu 

Poistoilmalämpöpumppu voi toimia rakennuksen lämpöpumppuna, ilmastointikoneena 

tai lämminvesivaraajana. Siinä lämmön keruu tapahtuu höyrystimen avulla rakennusten 

poistoilmasta ja kerätty lämpö voidaan käyttää rakennuksen käyttöveden 

lämmittämiseen, vesivaraajaan, lämmityspiirin veteen ja myös joissakin tapauksissa 
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tuloilman lämmittämiseen. Sähkövastuksia käytetään avuksi kun tarvitaan lisälämpöä. 

Poistoilmalämpöpumppu ei tarvitse rinnalleen toista täysimittaista 

lämmitysjärjestelmää, sillä poistoilman lämpötila on aina vakio ulkolämpötilasta 

riippumatta. Kaikkea energiaa sillä ei kuitenkaan saada tuotettua vaan suurimman 

lämmitystarpeen aikana loppuosa tarvittavasta energiasta tuotetaan sähkövastuksilla. 

(Sulpu 2012a.) 

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmään kuuluu kompressori, poistoilmavirtaan sijoitettu 

höyrystin sekä lämmitettävään kohteeseen sijoitettu lauhdutin. Poistoilmalämpöpumpun 

avulla lämpötila saadaan nostettua lauhduttimessa yli 40 °C:n, jonka ansiosta 

poistoilmasta talteenotettua lämpöä pystytään käyttämään muuhunkin kuin pelkän 

ilmanvaihtoilman lämmittämiseen.  (Seppänen & Seppänen 1996, 143.) 

Poistoilmalämpöpumpulle on edullista, että rakennuksen poistoilma poistuu 

mahdollisimman harvasta paikasta. Jokaiseen poistoilma-aukkoon asennetaan 

jäähdytyspatteri, jossa kiertävä neste johdetaan höyrystimeen. Rakennuksesta ja 

höyrystimen putkilinjojen pituuksista riippuen kompressori ja lauhdutin voivat sijaita 

esimerkiksi ullakolla, lämmönjakohuoneessa tai kattilahuoneessa. (Seppänen & 

Seppänen 1996, 143.) 

Lämpöpumpun avulla poistoilman lämpötila voi laskea alle ulkoilman lämpötilan, 

jolloin ulkoilman lämpötilaan verrattuna lämmöntalteenoton hyötysuhteeksi saadaan yli 

100 %.  Aiemmin esitetystä yhtälöstä (1) huomataan, että lauhtumis- ja 

höyrystymislämpötilojen erotuksen pieneneminen kasvattaa lämpökerrointa. Tämän 

takia lämpöpumpun lauhduttimen lämpö on paras käyttää mahdollisimman matalassa 

lämpötilassa, koska tällöin lämpötilaero on pieni ja lämpökerroin suuri. 

Asuinrakennusten poistoilman lämmöntalteenotto tapahtuu joko keskitetysti tai 

huippuimureihin liitetyillä höyrystimillä. (Seppänen & Seppänen 1996, 143.) 

Kuvassa 5 on esitetty poistoilmalämpöpumpun periaate ilmanvaihtokoneena. Punainen 

nuoli kuvaa rakennuksesta poistettavaa ilmaa, jonka lämpöä hyödynnetään. Sininen 

nuoli kuvaa rakennuksesta poistuvaa ilmaa, jonka lämpötila on laskenut lämmönoton 

seurauksena.  
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Kuva 5. Poistoilmalämpöpumpun periaate ilmanvaihtokoneena (Sulpu 2012a). 

3.2 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumpulla tarkoitetaan laitetta, joka kerää maahan, kallioon tai vesistöön 

varastoitunutta aurinkoenergiaa, mutta lämpökaivon lämmöstä osa on myös maan 

sisäosan omaa geotermistä energiaa. Lämmönlähteiden keskilämpötila on ilmaa 

korkeampi. (Perälä 2009, 61; Seppänen & Seppänen 1996, 144.) Lämpö otetaan 

useimmiten syvästä porakaivosta keruuputken avulla tai pintamaahan asennetulla 

vaakaputkistolla. Mikäli lämmitettävä talo sijaitsee lähellä vesistöä, voidaan lämpö ottaa 

myös vedestä. (Motiva Oy 2012b, 2.) Maalämpöpumppuja voidaan käyttää myös 

kiinteistöjen viilennykseen siirtämällä lämpöä rakennuksesta maaperään (Omer 2006, 

344). 

Maalämpöpumpun tärkeimmät osat ovat kompressori, paisuntaventtiili, höyrystin ja 

lauhdutin kuten muillakin lämpöpumpuilla. Höyrystimessä lämpöä siirtyy 

lämmönlähteestä, eli maaperästä tai vesistöstä, maalämpöpumpun 

lämmönkeruuputkistossa kiertävään kylmäaineeseen. Lämmönkeruuputkistossa 
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kierrätetään jäätymätöntä nestettä, joka putkistossa lämpenee muutaman asteen. (Motiva 

Oy 2012b, 3–4.)  

Kuvassa 6 on esitetty lämmönkeräyksen periaate vaakaputkistolla. Vaakaputkistoa on 

mahdollista käyttää, mikäli tontti on tarpeeksi suuri. Vaakasuoraan asennettu putkisto 

kaivetaan maahan noin 1–2 metrin syvyyteen siten, että putkilenkkien väli on noin 1,5 

metriä. (Aittomäki 2008, 363; Sulpu 2012b.) Maaperän koostumus vaikuttaa paljon 

siihen voidaanko vaakaputkistoa käyttää (Motiva Oy 2012b, 4). 

 

Kuva 6. Vaakasuoraan asennettu lämmönkeruuputkisto (Carbon Zero UK 2012). 

Kuvassa 7 on esitetty lämmönkeräyksen periaate porakaivolla. Porakaivo on nykyisin 

yleisin lämmönlähde Suomessa käytetyissä maalämpöjärjestelmissä, muun muassa sen 

takia että se sopii hyvin pienemmillekin tonteille sekä saneerauskohteisiin. Porakaivon 

syvyyteen vaikuttavat rakennuksen lämmöntarve ja porakaivon vedentuotto. Kaivon 

vedensaanto kasvattaa porakaivosta talteen saatavan energian määrää, mutta 

vedensaanto ei ole välttämätöntä, koska kaivo voidaan myös täyttää vedellä. 
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Porakaivojen maksimisyvyys on 200–250 metriä. Niiden aktiivisella syvyydellä 

tarkoitetaan sitä syvyyttä, joka on ympäri vuoden veden täyttämä. Kaivoja voidaan 

myös porata useampia tarpeeksi etäälle toisistaan jos yksi kaivo ei tuota riittävästi 

lämpöä. (Motiva Oy 2012b, 4.) 

 

Kuva 7. Lämmönkeruuputki porakaivossa (GeoDrill 2012). 

Maalämpöpumpun teho voidaan mitoittaa siten, että se kattaa rakennuksen 

lämmöntarpeen joko kokonaan tai osittain. Täyden tehon laitteisto mitoitetaan siten, että 

se pystyy tuottamaan riittävästi lämpöä ja pitämään rakennuksen lämpimänä läpi 

vuoden kovimmillakin pakkasilla. Laitteisto voidaan mitoittaa myös siten, että se kattaa 

esimerkiksi vain 80 % kovimmilla pakkasilla vaadittavasta tehosta, jolloin pystytään 

pitämään rakennus lämpimänä huippupakkasia lukuun ottamatta. Kovimmilla pakkasilla 

puuttuva lämpö voidaan tuottaa esimerkiksi varaavassa tulisijassa tai sähkövastuksilla. 

Huippupakkasia esiintyy vain harvoin ja teholtaan 80 % täydestä tehosta mitoitettu 

maalämpöpumppu pystyy silti tuottamaan jopa 98 % kaikesta talon lämmittämiseen 

tarvittavasta energiasta. Osatehoisen laitteen etuja ovat muun muassa edullisempi 

rakennushinta sekä parempi hyötysuhde, koska pumppu toimii suuremman osan ajasta 

tehokkaimmalla toiminta-alueellaan. (Perälä 2009, 64.) 
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4 LÄMPÖPUMPPUJEN KÄYTÖN RAJOITTEET 

Lämpöpumpun ensisijainen tehtävä on tuottaa lämpöä. Lämmön hyödyntäminen 

edellyttää, että lämpöpumpusta saatava lämpö on lämpötilatasoltaan riittävän korkeaa. 

Tarvittava lämpötilataso riippuu paljon sovellutuskohteesta. (Aittomäki 2008, 348.) 

Suuntaa antavina lämpötilatasojen arvioina voidaan pitää seuraavia (Seppänen & 

Seppänen 1996, 142): 

 rakennusten ilmalämmitys 20–40 °C 

 rakennusten lattialämmitys 20–40 °C 

 rakennusten patterilämmitys 40–80 °C 

 kaukolämmitys 70–120 °C 

 höyryn kehitys 110–150 °C 

 prosessisovellukset 30 °C – 

Tavanomaisilla lämpöpumppukoneistoilla on helppo saavuttaa lämpötila-alueen alapää. 

Lämpötilan noustessa vastaan tulee useita teknisiä ongelmia ja rajoituksia (Aittomäki 

2008, 348.): 

 kylmäaineen stabiilisuus öljyjen ja metallien kanssa 

 kylmäaineen korkea paine 

 kompressorin toiminta-alue: paineet, lämpötilat ja tuottosuhde 

 korroosio-ongelmat 

Lämpöpumppulämmitys kilpailee muiden lämmitystapojen kanssa. Lämpöpumpuilla 

tuotetun lämmön hinta riippuu monista eri tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat pääoma- ja 

käyttökustannukset. Kompressorikäyttöisten lämpöpumppujen tehokkuutta kuvataan 

luvussa 2.2 esitellyllä lämpökertoimella. Lämpökerrointa voidaan parantaa monilla eri 

tavoilla, mutta suurin osa tavoista nostaa laitteiston hintaa. Edullisin vaihtoehto ei ole 

aina lämpökertoimeltaan korkein, vaan tuotetun lämmön kokonaishinnaltaan alin. 

(Aittomäki 2008, 348, 350.)  
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4.1 Laki ja rakennusmääräykset 

Lämpöpumppujen asentamista kiinteistöihin säätelevät yleiset rakennusmääräykset sekä 

sähköturvallisuuslainsäädäntö ja kylmälaitteiden asennusta koskevat määräykset (Perälä 

2009, 83). Lämmitysjärjestelmän rakentaminen käsitellään osana rakennuslupaa.  

Kuntien käytäntö vaihtelee sen suhteen, tarvitaanko lämmitysjärjestelmän vaihtoon 

toimenpidelupa vai rakennuslupa ja joissakin kunnissa ei tarvita kumpaakaan. 

Tulevaisuudessa on tavoitteena yhdenmukaistaa käytäntöä. (Juvonen 2009, 13.) 

Lämpökaivon poraamisella voi olla vaikutusta ympäristön maankäyttöön muun muassa 

silloin, jos rajanaapurikin olisi aikeissa porata myös lämpökaivon. Joissakin kunnissa 

kielletään lämpökaivon poraaminen pohjavesialueella. Lisäksi maanpinnan alapuolella 

olevien putkien ja johtojen sijainti täytyy selvittää, jotta vältyttäisiin vaurioilta. 

Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella on selvitettävä poraamisen edellytykset ennen 

töiden aloittamista. (Juvonen 2009, 13.) Lisäksi lämpöpumppujen ulkoyksiköiden 

sijoittelussa voi olla erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi Turun ja Vanhan Rauman 

puutaloissa on edellytetty toimenpidelupia ulkoyksiköiden sijoittamiselle. (Perälä 2009, 

83.) Ulkoyksikön asentaminen voi muuttaa julkisivua, jos se asennetaan esimerkiksi 

näkyvälle paikalle kadun puolelle.  

4.2 Ilma-ilmalämpöpumppu 

Ilma-ilmalämpöpumppu on rakennuksen päälämmitystapaa täydentävä 

lämmitysjärjestelmä. Sillä ei voida lämmittää käyttövettä eikä sitä voida liittää 

vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään. Sitä voidaan pitää pitkälle kehitettynä, 

helposti asennettavana ja varmatoimisena laitteena. Asennukseen kuluu ammattilaiselta 

tavallisesti vain muutama tunti. (Motiva Oy 2012a, 3, 5.) Ilma-ilmalämpöpumppu on 

asennettunakin edullisin lämpöpumpputyyppi (Perälä 2009, 59). Vuonna 2009 sen 

keskimääräiseksi hinnaksi paikalleen asennettuna ilmoitettiin 1900 euroa 

(Kuluttajavirasto 2009, 2). 

Ilma-ilmalämpöpumppujärjestelmän haittana on se, että se ei voi yksinään toimia 

rakennuksen ainoana lämmitystapana. Se vaatii rinnalleen aina myös suurimman 

mahdollisen energiatarpeen mukaan mitoitetun lämmitysjärjestelmän, sillä kaikkein 
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kylmimmillä ulkolämpötiloilla lämpöpumppu ei ole käytettävissä. Ilma-

ilmalämpöpumpun lämpökerroin laskee jyrkästi ulkolämpötilan laskiessa ja noin alle     

- 25 °C ulkolämpötiloilla sitä ei kannata käynnistää ollenkaan. Lisäksi haittoja ovat 

ulko- ja sisäyksikön puhaltimista aiheutuvat puhallinäänet. (Sulpu 2012c.) Myös 

kompressorin käyttöalue rajoittaa usein toiminnan ulkolämpötilojen -15 °C – -10 °C 

yläpuolelle (Aittomäki 2008, 362). 

Kuvassa 8 on esitetty kvalitatiivinen kuva ilma-ilmalämpöpumpun lämmöntuotannosta 

sekä rakennuksen lämmöntarpeesta. Kuvasta voidaan huomata, että rakennuksen 

lämmöntarpeen ollessa vähäisin saataisiin ilmalämpöpumpulla runsaasti lämpöä. 

Vastaavasti silloin kun lämmöntarve olisi suurin, on ilmalämpöpumpun kyky luovuttaa 

lämpöä heikompi.  

 

Kuva 8. Kvalitatiivinen kuva ilma-ilmalämpöpumpun lämmöntuotannosta ja rakennuksen 

lämmöntarpeesta (mukailtu lähteestä Perälä 2009, 54). 

Ulkolämpötiloilla -10 °C – +5 °C höyrystimen pinnoille kertyy huurretta, joka on välillä 

sulatettava. Liuoskiertoisissa systeemeissä sulatuslämpö on otettava esimerkiksi 

lämmitysverkoston puolelta, mikä huonontaa lämpökerrointa. (Aittomäki 2008, 362; 

-15 -10 -5 0 5 10 15
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Ilmalämpöpumpun lämmöntuotanto 

Rakennuksen lämmöntarve 
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Sulpu 2012c.) Ilma-ilmalämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee huomattavasti 

vuositasolla ulkolämpötilasta riippuen. Vuosilämpökerroin on usein noin 2, mutta 

sopivissa olosuhteissa se voi nousta hetkellisesti jopa neljään. (Motiva Oy 2012a, 5-6; 

Sulpu 2012c.) 

4.3 Ilma-vesilämpöpumppu 

Ilma-vesilämpöpumppu vaatii vesikiertoisen lämmityspiirin. Tämä tarkoittaa 

käytännössä joko vesikiertoisia pattereita tai lattialämmitystä. Lattialämmityksellä 

päästään parempaan lämpökertoimeen, koska lämmityspiirissä kiertävän veden 

lämpötila on alhaisempi kuin patterilämmityksessä. (Motiva Oy 2012a, 4.) 

Ilma-vesilämpöpumppu ei vaadi rinnalleen toista lämmitysjärjestelmää, koska sillä 

voidaan asuintilojen lisäksi lämmittää myös käyttövesi. Sillä voidaan tuottaa 

rakennuksen lämmitystarve vielä -15 – -20 °C pakkasilla. Tätä kylmemmillä 

ulkolämpötiloilla lämmitykseen käytetään järjestelmään sisältyviä sähkövastuksia. 

(Motiva Oy 2012a, 3.) 

Ilma-vesilämpöpumppu ei ilma-ilmalämpöpumpun tavoin sovellu sisätilojen 

kesäaikaiseen jäähdyttämiseen. Kaappimallinen sisäyksikkö vie vesivaraajineen 

huomattavasti ilma-ilmalämpöpumpun sisäyksikköä enemmän tilaa. (Perälä 2009, 73–

74.) Sen keskimääräiseksi investoinniksi on vuonna 2012 ilmoitettu saneerauskohteissa 

noin 8000–9000 euroa, mikä tekee siitä merkittävästi ilma-ilmalämpöpumppua 

kalliimman (Motiva Oy 2012d, 2). 

4.4 Maalämpöpumppu 

Helpoiten maahan asennettava lämmönkeruupiiri on vaakaputkisto. Siinä 

lämmönkeruuputkisto asennetaan sopivalle syvyydelle ja etäisyydelle toisistaan. 

Mahdollisuuksia ottaa lämpöä maasta vaakaputkistolla rajoittaa usein käytettävissä 

olevan maan pinta-ala. Vaakaputkiston haittoina voidaankin pitää sen vaatimaa suurta 

maapinta-alaa. Lisäksi matalilla asennussyvyyksillä maan lämpötila ja termiset 

ominaisuudet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Toisaalta asennuskustannukset ovat 
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tyypillisesti porakaivoja pienemmät ja putkisto voidaan asentaa usealla eri tavalla. 

(Omer 2006, 357.)  

Vaakasuoraan asennettavan putkiston mitoitusta voidaan pitää koko järjestelmän 

vaativimpana tehtävänä. Mitoitukseen vaikuttavat useat eri tekijät ja jokainen 

suunnittelukohde on erilainen. Merkittävimmät mitoitustekijät vaakaputkistoa 

mitoitettaessa ovat maaperän kosteuspitoisuus ja lämmönjohtavuus. (Sulpu 2012b.) 

Pystyyn sijoitettaessa lämmönottoputkia tarvitaan enemmän ja niiden asentaminen on 

kalliimpaa. Savimaakerrosten paksuus on Suomessa harvoin riittävä, jotta putket 

kannattaisi asentaa maaperään pystysuoraan. (Aittomäki 2008, 363.) 

Lämpöä voidaan kerätä myös rakennuksen viereen poratusta porakaivosta siten, että 

siihen upotetaan lähes pohjaan asti ulottuva putkilenkki. Etuna tällä menetelmällä on 

korkeampi energiansaanti vaakaputkistoon nähden. Lisäksi vältytään laajoilta, koko 

tontin kattavilta kaivutöiltä. Porakaivojen suurin haittapuoli on huomattavasti 

vaakaputkistoa korkeampi hinta. (Sulpu 2012b.) Kallioon poraaminen onnistuu 

helpommin ja halvemmin kuin maahan poraaminen; maahan porattaessa porakaivoon 

on työnnettävä suojaputki, jolla saadaan reikä pidettyä auki ja estettyä pintavesien pääsy 

pohjaveteen. (Motiva Oy 2012b, 4.) 

Maalämpöpumpulla voidaan tuottaa lämmitysenergiaa melko edullisesti. Sen 

kokonaishankintahinta on kuitenkin melko korkea, minkä vuoksi sen kannattavuus on 

suuressa talossa parempi kuin pienessä talossa. Jos energiakustannukset nousevat, 

maalämpöpumpusta voi tulla kannattavampi entistä pienemmissä taloissa. (Motiva Oy 

2012b, 2.) Maalämpöpumppujärjestelmän keskimääräiseksi investoinniksi 

saneerauskohteissa on vuonna 2012 ilmoitettu noin 12000–20000 euroa (Motiva Oy 

2012d, 2). Se on siis kaikista lämpöpumpuista kallein hankinta. Maalämpöpumpulla 

voidaan tuottaa rakennuksen vaatima energia lähes kokonaan (Perälä 2009, 61). 

4.5 Poistoilmalämpöpumppu 

Poistoilmalämpöpumpun yksi haittapuoli ja rajoite lämmitysjärjestelmänä on se, että 

poistoilman energiasisältö ei kata kuin osan rakennuksen lämmitystarpeesta. 
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Lisälämpöä on siis saatava muualta esimerkiksi suoralla sähkölämmityksellä tai 

puulämmityksellä. (Sulpu 2012a.) Poistoilmalämpöpumpuilla saadaan tuotettua 

normaalikäyttöön riittävästi lämmintä vettä, mutta sen runsaan 50 °C:n lämpötilan 

vuoksi sitä tulisi välillä kuumentaa yli 60 °C, jotta vältyttäisiin bakteerikasvustoilta. 

Toisaalta poistoilmalämpöpumppu on ilmalämpöpumpuista ainut, jonka toiminta ei ole 

ulkolämpötilasta riippuva, koska se ottaa talteen sisäilman lämpöä. Valmistajien 

tyypeistä riippuen vuositason lämpökerroin on noin 1,5–2,2. Verrattuna 

maalämpöpumppuun sillä on kuitenkin alhaisemmat kokonaishankintakustannukset, 

koska laitteisto sisältää myös rakennuksen ilmanvaihtolaitteiston. (Sulpu 2012a; Motiva 

Oy 2012a, 5.) Erään valmistajan ilmoittamat hinnat laitteistolle ilman 

asennuskustannuksia olivat 150 m
2
 pientalolle laitteen ominaisuuksista riippuen noin 

3000–8000 euroa. (Nilan 2012). 
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5 LÄMMITYSSEKTORI JA LÄMPÖPUMPPUJEN KÄYTÖN 

KEHITTYMINEN SUOMESSA 

Suomessa on perinteisesti kulunut paljon energiaa rakennusten lämmittämiseen kylmän 

ilmaston takia. Vuosina 2009 ja 2010 rakennusten lämmityksen energiankulutus oli 25 

% energian kokonaiskulutuksesta (Tilastokeskus 2012a). Energiatehokkaalla 

rakentamisella on siten myös suuri kansantaloudellinen merkitys.  

Vakituisten asuinrakennusten vuotuinen lämmön ominaiskulutus on laskenut tasaisesti. 

Osaltaan tätä selittää rakennusmääräysten tiukkeneminen rakennusten eristysten osalta. 

Kotitalouksien lämmitysenergiankulutukseen vaikuttaa lämmitettävä pinta-ala ja 

tilavuus, sää, rakennusmääräykset eristysten osalta sekä lämmitystottumukset. 

Asuntojen pinta-alat ovat keskimäärin kasvaneet etenkin erillisten pientalojen osalta. 

Samalla asumisväljyys on kaiken kaikkiaan kasvanut. Kasvaneet rakennuskoot ja 

asumisväljyys vaikuttavat erityisesti lämmitysenergiankulutukseen. (Motiva Oy 2005, 

29–30.) On myös arvioitu, että vuonna 2020 Suomessa tarvittaisiin rakennusten 

lämmitykseen jopa 30 prosenttia vähemmän lämpöä, vaikka lämmitettäviä kuutioita 

olisi jopa puolet nykyistä enemmän (Laatikainen 2012, 22). 

Suomen lämmityssektori ja lämmitystapojen jakauma tulee tulevaisuudessa 

muuttumaan. Yksi merkittävimmistä syistä on energian hinnannousu, joka saa ihmiset 

suosimaan käyttökustannuksiltaan edullisimpia ja tehokkaimpia laitteita. Lisäksi 

esimerkiksi energiapolitiikalla voidaan ohjata yhteiskuntaa kohti 

ympäristömyötäisempiä ratkaisuja. Yksi energiapolitiikan esimerkeistä on jatkuvasti 

tiukentuvat rakennusmääräykset ja kannustimet järjestelmille, jotka säästävät energiaa 

sekä käyttävät uusiutuvaa energiaa. (Laitinen et al. 2011, 25.) 

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä lämpöpumpuilla 

tuotettu hyötyenergia olisi 5 TWh (TEM 2008, 38). Nykyiseen lämmitysenergian 

jakaumaan on siis saatava aikaan muutoksia, jotta kyseiseen tavoitteeseen päästäisiin. 
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5.1 Suomen asuintalojen lämmitystavat 

Taulukossa 1 on esitetty Tilastokeskuksen tiedot Suomen asuinrakennusten 

lämmitykseen hankitusta sekä käytetystä kokonaisenergiamäärästä vuosilta 1998–2010. 

Taulukon energiamäärissä ei ole huomioitu vapaa-ajan asuinrakennusten käyttämää 

energiaa. Maakaasun lukemat sisältävät vuoteen 2007 saakka myös nestekaasua ja 

puuenergialla tarkoitetaan puun pienkäyttöä. Lämpöpumppuenergia tarkoittaa 

lämpöpumpuilla ympäristöstä siirrettyä energiaa ja niiden sähkön kulutus sisältyy 

sähkö-sarakkeeseen.  

Taulukko 1. Suomen asuintalojen lämmittämiseen hankittu ja käytetty kokonaisenergiamäärä 

vuosilta 1998–2010 (Tilastokeskus 2012a). 

  Puu Turve Hiili 
Raskas 
poltto-

öljy 

Kevyt 
polttoöljy 

Maa-
kaasu 

Lämpö-
pumppu 

Kaukolämpö Sähkö Yhteensä 

Vuosi GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 

1998 9 944 133 17 64 9 300 231 417 15 590 7 085 42 781 

1999 9 708 128 14 64 9 089 261 428 15 390 7 030 42 112 

2000 9 500 117 14 58 8 397 247 378 14 870 6 570 40 148 

2001 10 669 131 11 64 8 958 292 425 16 210 7 390 44 147 

2002 10 992 133 6 67 8 736 322 419 16 600 7 630 44 905 

2003 11 133 136 0 64 8 472 319 436 17 640 7 710 45 911 

2004 11 222 133 0 64 8 256 336 483 17 040 7 770 45 302 

2005 11 256 131 0 61 7 917 333 592 16 640 7 760 44 689 

2006 11 617 131 0 64 7 831 378 803 17 090 7 870 45 688 

2007 11 778 131 0 61 7 489 414 1 008 17 310 7 760 45 951 

2008 12 383 125 3 86 5 764 447 1 625 16 580 10 654 47 667 

2009 12 972 131 3 94 5 794 489 2 292 17 980 11 273 51 028 

2010 14 300 150 3 106 6 417 547 2 658 19 780 12 541 56 502 

Taulukosta nähdään selvästi eri lämmitysenergialähteiden energiamäärien muutokset 

vuositasolla. Lämmitykseen käytetty ja hankittu kokonaisenergiamäärä on kasvanut 

lähes joka vuosi melko tasaisesti, mutta muutosnopeus on vaihdellut. Pienet 

kokonaisenergiamäärien muutokset voivat selittyä osittain eri vuosien 

lämpötilaolosuhteiden vaihteluilla, mutta lämmitysenergian määrän trendi on kuitenkin 

nouseva. Tätä selittää osaltaan koko rakennuskannan kasvu, vuodesta 1990 vuoteen 

2011 rakennusten määrä on kasvanut noin 26 % (Tilastokeskus 2012b). 
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Liitteessä 1 on taulukko, jossa on eritelty asuintalojen lämmitysenergian määrää 

tarkemmin asuinrakennustyypeittäin ja joihin taulukon 1 arvot perustuvat. Taulukossa 2 

on esitetty taulukko 1:n energiamäärät prosenttiosuuksina. Tällä tavalla esitettynä 

nähdään selvemmin, miten muutosta on tapahtunut eri energialähteiden kesken.  

Taulukko 2. Suomen asuintalojen lämmittämiseen hankitun ja käytetyn energian suhteelliset 

osuudet vuosilta 1998–2010 (Tilastokeskus 2012a). 

 
Puu Turve Hiili 

Raskas 
poltto- 

öljy 

Kevyt 
poltto-

öljy 

Maa-
kaasu 

Lämpö-
pumppu 

Kauko-
lämpö 

Sähkö Yhteensä 

Vuosi 
          1998 23,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 21,7 % 0,5 % 1,0 % 36,4 % 16,6 % 100,0 % 

1999 23,1 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 21,6 % 0,6 % 1,0 % 36,5 % 16,7 % 100,0 % 

2000 23,7 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 20,9 % 0,6 % 0,9 % 37,0 % 16,4 % 100,0 % 

2001 24,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 20,3 % 0,7 % 1,0 % 36,7 % 16,7 % 100,0 % 

2002 24,5 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 19,5 % 0,7 % 0,9 % 37,0 % 17,0 % 100,0 % 

2003 24,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 18,5 % 0,7 % 0,9 % 38,4 % 16,8 % 100,0 % 

2004 24,8 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 18,2 % 0,7 % 1,1 % 37,6 % 17,2 % 100,0 % 

2005 25,2 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 17,7 % 0,7 % 1,3 % 37,2 % 17,4 % 100,0 % 

2006 25,4 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 17,1 % 0,8 % 1,8 % 37,4 % 17,2 % 100,0 % 

2007 25,6 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 16,3 % 0,9 % 2,2 % 37,7 % 16,9 % 100,0 % 

2008 26,0 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 12,1 % 0,9 % 3,4 % 34,8 % 22,4 % 100,0 % 

2009 25,4 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 11,4 % 1,0 % 4,5 % 35,2 % 22,1 % 100,0 % 

2010 25,3 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 11,4 % 1,0 % 4,7 % 35,0 % 22,2 % 100,0 % 

Lämpöpumppuenergian osuus on pysynyt hyvin tasaisina vuosina 1995–2003 mutta 

vuodesta 2004 eteenpäin se on kasvattanut osuuttaan jatkuvasti. Yleisesti voidaan 

sanoa, että lämmitykseen käytettävien energianlähteiden jakaumat ovat pysyneet tällä 

aikavälillä lähes samoina kevyttä polttoöljyä, lämpöpumppuenergiaa ja sähköä lukuun 

ottamatta. Öljyn osuus oli pudonnut vuoteen 2010 mennessä puoleen siitä mitä se oli 

vielä vuonna 1995. Kevyen polttoöljyn kuluttajahinta oli vuonna 2010 jopa yli 

kolminkertainen vuoden 1995 hintaan nähden (Tilastokeskus 2012a). Öljylämmityksen 

kustannusten nousu on siis osaltaan voinut saada ihmiset vaihtamaan lämmitystapaa. 

Lisäksi aikanaan asennettujen öljylaitteiden käyttöikä voi alkaa tulla vastaan ja siten 

lämmitysjärjestelmää on saatettu samalla vaihtaa. 

Kuvassa 9 on esitetty uusiin pientaloihin asennettujen lämmitysjärjestelmien 

markkinaosuudet. Selvästi eniten niihin on viime vuosina asennettu 

maalämpöpumppuja.  Muiden lämpöpumppujen osuudet ovat pysyneet melko samoina. 

Kuten kuvasta 9 ja liitteestä 1 nähdään, sähkön osuus pientalojen lämmityksessä on 
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kuitenkin yhä melko suuri. Etenkin sähkölämmitysjärjestelmien osuutta 

uudisrakennuksissa tulisi saada korvattua lämpöpumppulämmityksellä, koska tällöin 

energiankulutus pienenisi sähkön osalta sekä energiatehokkuus paranisi.  

 

Kuva 9. Lämmitysjärjestelmien markkinaosuudet uusissa pientaloissa vuosina 2006-2011 

(Motiva Oy 2012c). 

Öljylämmitysjärjestelmien osuus uusissa pientaloissa on hyvin pieni, mikä kertoo siitä, 

että sitä ei koeta enää kannattavaksi valinnaksi. Kuitenkin vielä vuonna 2010 kevyellä 

polttoöljyllä lämmitettiin 6,4 TWh:n edestä asuintaloja. Jotta lämpöpumpuilla tuotetun 

energian tavoitteeseen päästäisiin olisikin tärkeää, että myös suuri osa 

öljylämmityksessä olevista asuinkiinteistöistä siirtyisi käyttämään lämpöpumppuja. 

Öljylämmityksessä sekä suorissa että varaavissa sähkölämmityksissä on vielä paljon 

potentiaalia lämpöpumppujen käytölle. Öljyn kustannusnäkymien myötä voidaan 

ajatella öljylämmityksen asentamisen uusiin taloihin loppuvan tulevaisuudessa.  

Uuden lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttaa osaltaan myös talon nykyinen 

lämmönjakotapa. Esimerkiksi taloihin, joissa ei ennestään ole vesikiertoista 

lämmitysjärjestelmää, on kallista tehdä sellainen jälkikäteen. Näin ollen kaikki 
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lämpöpumpputyypit eivät ole niissä ilman isompia muutoksia mahdollisia, mutta 

esimerkiksi suoraa sähkölämmitystä voitaisiin korvata hyvin ilma-ilmalämpöpumpuilla. 

Vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin taas soveltuisivat paremmin ilma-vesi- tai 

maalämpöpumppu. 

Merkittävää kuitenkin on, että kuvan 9 perusteella jo noin puoleen uusista rakennuksista 

asennetaan jokin lämpöpumppujärjestelmä ja maalämmöstä on tullut uusien pientalojen 

suosituin lämmitysmuoto. Maalämpö ei ole kuitenkaan vienyt markkinoita 

kaukolämmöltä, vaan se on vähentänyt öljylämmityksen ja suoran sähkölämmityksen 

osuuksia (Laatikainen 2012, 22). 

Kaukolämpöön liittyneiden pientalokiinteistöjen ei ole syytä korvata kaukolämpöä tai 

tuottaa lämpöä hybridijärjestelmässä, jossa kaukolämmön rinnalla on jokin 

lämpöpumppu, sillä on tutkittu, että pelkkä kaukolämpöjärjestelmä on elinkaarensa 

aikana hybridilämmitystä edullisempi.  (Energiateollisuus ry 2007, 7.) Sähköllä tuotetun 

lämmön käyttö kaukolämpöön liittyneissä kiinteistöissä vähentää hyötysuhteeltaan 

tehokkaan ja ympäristölle myötäisen yhteistuotannon käyttömahdollisuuksia. Samalla 

kun kaukolämpöenergian tarve laskee, sähkön tarve kasvaa. Vähentynyttä 

kaukolämpöenergiaa vastaava aiempi yhteistuotannossa tuotettu sähkö sekä lisääntynyt 

sähkön käyttö täytyy kattaa erillisellä sähköntuotannolla. Tuotantokustannukset että 

kokonaisenergian käyttö kasvavat. (Energiateollisuus ry 2007, 13.) 

Ajan mittaan sähkön osuus kaikkien asuinrakennusten kokonaislämmitysenergiasta 

tulee laskemaan, mikäli lämpöpumppujen kasvu jatkuu. Lämpöpumpuilla saataisiin 

korvattua sähköenergian määrää merkittävästi, sillä niitä käyttämällä saataisiin 

vähemmällä energialla lämmittämiseen tarvittava energia.   

5.2 Lämpöpumppujen lukumäärät Suomessa 

Lämpöpumppujen lukumäärä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Kuvasta 10 

nähdään, että etenkin ilma-ilmalämpöpumppuja on asennettu erittäin suuria määriä 

viimeisten 10 vuoden aikana. Vuosina 2000–2010 niiden määrä on jopa lähes 

kaksikymmenkertaistunut (Tilastokeskus 2012a). Niiden suosion kasvun voidaan 

ajatella johtuvan niiden hyvästä soveltuvuudesta erityisesti sähkö- ja öljylämmitteisten 
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talojen lisälämmityslaitteiksi. Lisäksi niillä pystytään viilentämään asuntoa 

kesähelteillä, mikä lisää asumisen mukavuutta.  

 

Kuva 10. Pientalojen eri lämpöpumppujen lukumäärät Suomessa vuosina 2002-2010 

(lukumäärät Tilastokeskus 2012a). 

Vaikka lämpöpumppujen lukumäärät sekä niillä tuotetun energian määrä ovat kasvaneet 

merkittävästi, ei kasvun kestoa voida tarkasti tietää. Jossain vaiheessa saavutetaan 

vaihe, jossa lämpöpumppujen määrän kasvu hidastuu ja lopulta laskee melko pieneksi. 

Tämä johtuu siitä, että vain tiettyyn osaan olemassa olevista rakennuksista tullaan 

asentamaan joko uusi rinnakkais- tai päälämmitysjärjestelmä.  

Jopa puoleen uusista pientaloista asennetaan nykyisin lämpöpumppuja (Motiva Oy 

2012c). Tämä osuus voi hyvinkin pysyä yhtä suurena tai jopa kasvaa, mutta jo olemassa 

oleviin taloihin niitä asennetaan hitaammalla tahdilla. Voidaan olettaa että vanhemmissa 

rakennuksissa lämmitysjärjestelmän kokonaissaneeraus tulee ajankohtaiseksi vasta 

nykyisen lämmitysjärjestelmän käyttöiän päättyessä. Tätä on vaikea arvioida, koska 

tulisi tietää nykyisten järjestelmien iät sekä niiden keskimääräinen käyttöaika, jotta 

saataisiin hahmoteltua saneerauksissa asennettavien lämpöpumppujen kappalemääriä. 

Lisäksi ajan mittaan tiukentuvat rakennusmääräykset vähentävät lämpöpumppujen 

kappalemäärän sekä energiantuoton kasvua, koska rakennukset tarvitsevat yhä 

vähemmän lämmitysenergiaa. 
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Kuvassa 11 on ennuste Suomen kaikkien asuintalojen lämpöpumppujen lukumääristä 

vuosina 2010–2030. Voidaan pitää melko varmana, että huomattava enemmistö niistä 

on erillisten pientalojen lämpöpumppuja, sillä liitteen 1 lukujen perusteella nähdään, 

että kytkettyjen pientalojen ja kerrostalojen osuus koko lämpöpumpuilla tuotettavasta 

energiasta on hyvin marginaalista. 

 

Kuva 11. Ennuste Suomen asuintalojen lämpöpumppujen lukumäärästä vuoteen 2030 asti 

(mukailtu lähteestä Laitinen et al. 2011, 49). 

5.3 Lämpöpumppujen käytön kehittyminen 

Lämpöpumppujen rooli lämmittämisessä ja energiatehokkuuden kasvattajana on 

merkittävä. On arvioitu, että ilman lämpöpumppuja Suomen pientalojen lämmityksen 

sähkönkulutus olisi jopa yli 1 TWh:n suurempi (Motiva Oy 2005, 58). Luku on tänä 

päivänä vielä todennäköisesti suurempi. Lämpöpumppujen lukumäärät sekä niillä 

tuotettu energia ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Niillä tuotetun energian 

määrä on jopa kymmenkertaistunut vuosina 2000–2010. (Tilastokeskus 2012a). 

Taulukossa 3 on esitetty Suomen pientalojen lämpöpumppujen lukumäärät sekä niitä 

vastaavat primäärienergiat. Primäärienergialla tarkoitetaan lämpöpumppujen 

lämmöntuotantoa, josta on vähennetty niiden sähkön omakäyttö. 
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Taulukko 3. Suomen pientalojen lämpöpumppujen lukumäärät sekä niillä tuotettu 

primäärienergia vuosina 1998–2010 (Tilastokeskus 2012a). 

  Maalämpöpumppu Ilma-vesilämpöpumppu Ilma-ilmalämpöpumppu Poistoilmalämpöpumppu 

  kpl GWh kpl GWh kpl GWh kpl GWh 

Vuosi 
  

  
 

 
 

 
1998 14 100 302 0 0 1 650 9 3 500 12 

1999 14 000 289 0 0 2 200 12 3 500 12 

2000 13 600 249 0 0 3 000 15 3 500 10 

2001 13 177 279 0 0 3 953 22 3 586 12 

2002 12 556 270 0 0 5 833 34 3 826 13 

2003 12 556 271 0 0 10 753 61 4 726 17 

2004 13 756 288 0 0 23 653 130 5 926 20 

2005 16 656 336 7 0 55 353 292 7 626 24 

2006 20 956 427 407 5 94 853 502 9 526 31 

2007 26 056 523 857 10 141 653 734 11 926 37 

2008 33 362 643 3 357 39 208 253 1 027 14 326 42 

2009 39 299 853 5 176 67 265 680 1 464 16 045 53 

2010 47 190 1 184 6 326 69 318 701 1 476 17 933 69 

 

Taulukko 3:n pohjalta tehdään arvioita lämpöpumppujen käytön kehittymisestä. 

Liitteestä 1 nähdään, että kytkettyjen pientalojen sekä kerrostalojen lämpöpumpuilla 

tuottama energia on vain marginaalista erillisiin pientaloihin nähden, eikä niissä ole 

juurikaan tapahtunut muutosta vuosien saatossa. Arvioissa tarkastellaankin vain 

erillisten pientalojen käytön kehittymistä sillä niissä on tapahtunut selvää muutosta ja 

niiden voidaan olettaa olevan suurimmaksi osaksi vastuussa lämpöpumppujen käytön 

kehityksestä.  

Ensimmäinen arvio tehdään käyttämällä vuosien 2005–2010 välistä keskimääräistä 

vuosittaista muutosta lisäämällä muutos aina edellisen vuoden lukuun. Arviossa on 

eritelty eri lämpöpumpputyypit keskenään ja se tehdään vuodesta 2010 vuoteen 2020 

asti. Lisäksi on esitetty kasvun havainnollistamiseksi vuodet 2004–2009. Ensimmäinen 

arvio on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Yksi arvio Suomessa lämpöpumpuilla tuotettavasta energiasta vuoteen 2020 asti 

(lukumäärät Tilastokeskus 2012a).  

Arviosta nähdään, että mikäli kaikkien neljän lämpöpumpputyypin kehitys jatkaa 

keskimäärin samaa mallia kuin viitenä aiempana vuonna niin niillä voitaisiin saavuttaa 

vuonna 2020 jopa 9 TWh hyötyenergian määrä. Tämänsuuruinen muutos on teoriassa 

mahdollinen aiempaan kasvunopeuteen ja lämpöpumppujen suureen markkinaosuuteen 

uusissa pientaloissa perustuen sekä siihen, että kevyttä polttoöljyä käytettiin vielä 

vuonna 2010 noin 6 TWh:n edestä asuintalojen lämmittämiseen. Käytännössä 

tämänsuuruinen muutos ei luultavasti toteudu, sillä jossain vaiheessa saavutetaan raja 

jolloin esimerkiksi ilma-ilmalämpöpumppuja on asennettu suurimpaan osaan niistä 

vanhoista rakennuksista, joihin niitä tullaan asentamaan. Lisäksi 10 vuotta on melko 

lyhyt aika kaikkien öljylämmityksen piirissä olevien rakennusten lämmitysjärjestelmien 

vaihtoon. 

Toisessa arviossa vuosittaisena kasvunopeutena on käytetty 50 %:a vuosien 2005–2010 

vuosittaisen muutoksen keskiarvosta. Kyseinen arvio on esitetty kuvassa 13. 
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Kuva 13. Toinen arvio Suomessa lämpöpumpuilla tuotettavasta energiasta vuoteen 2020 asti. 

(lukumäärät Tilastokeskus 2012a) 

Arvion perusteella voidaan todeta, että lämpöpumpuilla saavutettaisiin vain puolellakin 

aiemman arvion kasvunopeudesta lähes 6 TWh:n lämmöntuotto. Arviota voidaan pitää 

maltillisena, sillä hyvin jyrkästi käyntiin lähteneen lämpöpumppujen käytön kasvun 

hidastumiseenkin kuluu oma aikansa.  

Valtioneuvoston asettamaa tavoitetta siitä, että vuoteen 2020 mennessä lämpöpumpuilla 

tuotettu hyötyenergia olisi 5 TWh, voidaan pitää melko realistisena ja saavutettavissa 

olevana, sillä näissä arvioissa on otettu huomioon vain asuintalojen lämmitys. 

Lämpöpumppujen käyttökohteet voivat tulevaisuudessa laajentua enemmän muuhunkin 

rakennuskantaan. Seuraavaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan onkin 

mahdollisesti odotettavissa korotettu tavoite lämpöpumpuille. Tämän työn arvioiden 

mukaan kyseinen tavoite saavutetaan ongelmitta. Lisäksi on arvioitu, että 

lämpöpumpuilla voitaisiin saavuttaa 10–30 % Suomen vuoden 2020 uusiutuvan 

energian osuuden tavoitteesta (Hirvonen 2010, 11). 
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6 YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin lämpöpumppujen toimintaperiaate, niiden lämmönlähteet, eri 

lämpöpumpputyypit, niiden ominaispiirteet sekä käyttöä rajoittavia tekijöitä. Lopuksi 

esiteltiin Suomen lämmitystapajakaumaa sekä pohdittiin siihen tulevaisuudessa tulevia 

muutoksia ja niiden syitä. Lisäksi tehtiin arvioita lämpöpumppujen käytön 

tulevaisuudesta Suomessa. 

Lämpöpumput ovat kiertoprosessilla toimivia koneita, joiden tarkoitus on tuottaa 

lämpöä. Niiden toiminta perustuu laitteessa kiertävän kylmäaineen faasimuutoksiin. 

Höyrystyessään kylmäaine sitoo lämpöä ympäristöstä ja lauhtuessaan vapauttaa 

lämmön haluttuun kohteeseen. Lämpöpumppujen toiminnan tehokkuutta kuvaa 

lämpökerroin. Se kertoo kuinka paljon lämpöä lämpöpumppu tuottaa sen käyttämään 

energiaan nähden. Lämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee toiminnan aikana jatkuvasti, 

mutta laitteen tehokkuutta kuvaa paremmin koko vuoden keskimääräinen lämpökerroin.  

Lämpöpumput voivat käyttää lämmönlähteenään niin ympäristölämpöä kuin 

jätelämpöä. Tärkeimmät lämmönlähteet asuintalojen lämmityksessä ovat ulkoilma, 

rakennusten poistoilma, maaperä sekä vesistöt. Eri lämmönlähteillä on eri ominaisuudet 

ja ne soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

Lämpöpumput voidaan jakaa ilma- ja maalämpöpumppuihin. Ilmalämpöpumput 

voidaan jakaa edelleen ilma-ilma-, poistoilma ja ilma-vesilämpöpumppuihin. 

Ilmalämpöpumppujen lämmönlähteitä ovat ulkoilma tai ilmanvaihdon poistoilma ja ne 

luovuttavat lämmitysenergian joko suoraan huoneilmaan tai vesikiertoiseen 

lämmönjakojärjestelmään. Maalämpöpumppu käyttää hyväkseen maahan, kallioon tai 

vesistöön varastoitunutta aurinkoenergiaa.  

Lämpöpumpuilla on erilaisia käyttöä rajoittavia tekijöitä. Kenties tärkein on niistä 

saatava riittävän korkea lämpötilataso, joka on lämmön hyödyntämisen edellytys. 

Lisäksi rajoituksia asettaa käyttötarkoitus, sillä vain osaa lämpöpumpuista voidaan 

käyttää päälämmitysjärjestelminä ja osaa vain lisälämmityslaitteina. Myös eri 

järjestelmien kustannukset sekä rakennusmääräykset voivat rajoittaa niiden käyttöä. 
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Suomen lämmitystapajakauma on kokenut viime vuosina erilaisia muutoksia. 

Kokonaislämmitysenergian määrä on kasvanut ja lämmitysenergian osuudet ovat 

muuttuneet etenkin sähkön, kevyen polttoöljyn ja lämpöpumppuenergian osalta. 

Lämpöpumpuilla tuotetun energian osuus on kasvattanut osuuttaan viime vuosina 

jatkuvasti ja lämpöpumpuista onkin tullut uusien pientalojen suosituin lämmitystapa. 

Osaltaan muutosta selittävät asuinrakennusten vanhenevat lämmitysjärjestelmät sekä 

energian hinnannousu, jotka saavat ihmiset harkitsemaan lämmitysjärjestelmien vaihtoa 

käyttökustannuksiltaan edullisempiin lämmitystapoihin.  

Aiempien vuosien tilastojen pohjalta voidaan tehdä arvioita siitä, miten helposti 

Suomen on mahdollista saavuttaa valtioneuvoston asettama tavoite 5 TWh:n 

lämpöpumpuilla tuotetusta hyötyenergiasta vuoteen 2020 mennessä. Lämpöpumpuilla 

tuotetun energian kasvunopeus on ollut viime vuosina niin suurta, että voidaan pitää 

realistisena sitä, että tavoitteeseen päästään vaikka kasvu ei jatkossa tapahtuisikaan 

aivan nykyisellä tahdilla. Arvioiden perusteella voitaisiin vuoteen 2020 mennessä 

tuottaa jopa 9 TWh:n edestä lämpöpumppuenergiaa, mikäli niiden käytön kasvu jatkuisi 

keskimäärin samalla tahdilla kuin vuosina 2005–2010. Kasvun jatkuessa vain puolella 

kyseisen aikavälin keskimääräisestä tahdista voitaisiin vuoteen 2020 mennessä silti 

tuottaa lähes 6 TWh:n edestä lämpöpumppuenergiaa. 
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Liite 1. Suomen asuintalojen lämmittämiseen hankittu ja käytetty kokonaisenergiamäärä vuosilta 1995–2010. 

      
Puun 
pienkäyttö 

Turve Hiili 
Raskas 
polttoöljy 

Kevyt 
polttoöljy 

Maakaasu 
Lämpöpumppu-
energia 

Kaukolämpö Sähkö Yhteensä 

      GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 

1995 Yhteensä   9 444 125 25 61 9 058 208 356 14 300 6 210 39 788 

 · Erilliset pientalot 9 389 114 25 0 6 919 44 347 960 5 210 23 009 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 114 81 6 2 090 870 4 204 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 61 1 025 83 3 11 250 130 12 574 

1996 Yhteensä   9 861 136 22 64 9 206 214 389 15 310 6 790 41 992 

 · Erilliset pientalot 9 806 122 22 0 7 239 47 381 1 020 5 730 24 367 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 172 83 6 2 210 920 4 436 

 · Asuinkerrostalot 14 11 0 64 794 83 3 12 080 140 13 189 

1997 Yhteensä   9 861 131 19 64 9 169 244 397 15 060 6 765 41 711 

 · Erilliset pientalot 9 806 119 19 0 7 253 53 386 1 010 5 685 24 331 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 167 92 6 2 170 935 4 413 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 64 750 100 6 11 880 145 12 967 

1998 Yhteensä   9 944 133 17 64 9 300 231 417 15 590 7 085 42 781 

 · Erilliset pientalot 9 889 122 17 0 7 328 56 406 1 040 5 965 24 822 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 194 86 8 2 230 970 4 533 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 64 778 89 3 12 320 150 13 426 

1999 Yhteensä   9 708 128 14 64 9 089 261 428 15 390 7 030 42 112 

 · Erilliset pientalot 9 653 117 14 0 7 164 61 417 1 040 5 930 24 395 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 175 94 6 2 200 960 4 479 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 64 750 106 6 12 150 140 13 237 

2000 Yhteensä   9 500 117 14 58 8 397 247 378 14 870 6 570 40 148 

 · Erilliset pientalot 9 444 106 14 0 6 628 58 367 990 5 540 23 147 

 · Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 083 92 6 2 060 900 4 182 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 58 686 97 6 11 820 130 12 819 

2001 Yhteensä   10 669 131 11 64 8 958 292 425 16 210 7 390 44 147 

 · Erilliset pientalot 10 611 119 11 0 7 075 69 411 1 120 6 240 25 657 

 · Kytketyt pientalot 44 3 0 0 1 156 103 8 2 300 1 000 4 611 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 64 728 119 6 12 790 150 13 879 

2002 Yhteensä   10 992 133 6 67 8 736 322 419 16 600 7 630 44 905 

 · Erilliset pientalot 10 931 122 6 0 6 908 81 408 1 160 6 450 26 066 

 · Kytketyt pientalot 47 3 0 0 1 122 111 6 2 370 1 030 4 689 

 · Asuinkerrostalot 14 8 0 67 706 131 6 13 070 150 14 151 



Liite 1. Suomen asuintalojen lämmittämiseen hankittu ja käytetty kokonaisenergiamäärä vuosilta 1995–2010. 

 
    

Puun 
pienkäyttö 

Turve Hiili 
Raskas 
polttoöljy 

Kevyt 
polttoöljy 

Maakaasu 
Lämpöpumppu-
energia 

Kaukolämpö Sähkö Yhteensä 

      GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 

2003 Yhteensä   11 133 136 0 64 8 472 319 436 17 640 7 710 45 911 

 
Erilliset pientalot 11 072 122 0 0 6 697 83 422 1 200 6 530 26 127 

 
Kytketyt pientalot 47 3 0 0 1 092 111 8 2 380 1 030 4 671 

 
Asuinkerrostalot 14 11 0 64 683 125 6 14 060 150 15 113 

2004 Yhteensä   11 222 133 0 64 8 256 336 483 17 040 7 770 45 302 

 
Erilliset pientalot 11 167 122 0 0 6 531 89 469 1 230 6 580 26 188 

 
Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 058 117 8 2 410 1 040 4 675 

 
Asuinkerrostalot 14 8 0 64 667 131 6 13 400 150 14 439 

2005 Yhteensä   11 256 131 0 61 7 917 333 592 16 640 7 760 44 689 

 
Erilliset pientalot 11 200 119 0 0 6 247 100 578 1 280 6 560 26 084 

 
Kytketyt pientalot 42 3 0 0 1 025 111 8 2 410 1 050 4 649 

 
Asuinkerrostalot 14 8 0 61 644 122 6 12 950 150 13 956 

2006 Yhteensä   11 617 131 0 64 7 831 378 803 17 090 7 870 45 688 

 
Erilliset pientalot 11 558 119 0 0 6 158 103 789 1 370 6 640 26 643 

 
Kytketyt pientalot 44 3 0 0 1 031 142 8 2 490 1 080 4 798 

 
Asuinkerrostalot 14 8 0 64 642 133 6 13 230 150 14 247 

2007 Yhteensä   11 778 131 0 61 7 489 414 1 008 17 310 7 760 45 951 

 
Erilliset pientalot 11 717 119 0 0 5 856 119 994 1 420 6 530 26 756 

 
Kytketyt pientalot 47 3 0 0 1 006 153 8 2 490 1 080 4 787 

 
Asuinkerrostalot 14 8 0 61 628 142 6 13 400 150 14 408 

2008 Yhteensä   12 383 125 3 86 5 764 447 1 625 16 580 10 654 47 667 

 
Erilliset pientalot 12 167 119 3 0 4 592 97 1 608 1 620 7 801 28 007 

 
Kytketyt pientalot 125 0 0 0 494 133 6 2 590 1 779 5 127 

 
Asuinkerrostalot 92 6 0 86 678 217 11 12 370 1 074 14 533 

2009 Yhteensä   12 972 131 3 94 5 794 489 2 292 17 980 11 273 51 028 

  Erilliset pientalot 12 750 125 3 0 4 614 111 2 272 1 800 8 323 29 998 

  Kytketyt pientalot 131 0 0 0 506 144 8 2 800 1 864 5 453 

  Asuinkerrostalot 92 6 0 94 675 233 11 13 380 1 086 15 577 

2010 Yhteensä   14 300 150 3 106 6 417 547 2 658 19 780 12 541 56 502 

  Erilliset pientalot 14 056 142 3 0 5 117 128 2 636 2 030 9 435 33 546 

  Kytketyt pientalot 144 3 0 0 561 161 8 3 050 1 995 5 923 

 
Asuinkerrostalot 100 6 0 106 739 258 14 14 700 1 111 17 033 

 


