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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
Symbolit 
 
Φ  lämpöteho 

Q  lämmitysenergia 

SPF   lämpöpumpun SPF-luku  

K  energiankokonaiskustannus vuodessa, 

Qlämmitys lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus 

η  hyötysuhde  

E  energianhinta 

T  lämpötila 

 

 
Alaindeksit 
 
lkv   lämmin käyttövesi 

LP  lämpöpumppu  

Tilat  Tilojen tarvitsema lämmitys 

 

Lyhenteet  

 

COP lämpöpumppujen tehokkuutta kuvataan lämpökertoimella eli COP-luvulla, joka 

on lyhennys sanoista Coefficient Of Per-formance. 

Elinkaari Rakennetun kohteen tai kohteen osan peräkkäiset tai vuorovaikutteiset vai-

heet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta loppukäsittelyyn.  

KL kaukolämpö 

LCC  Life Cycle Costing, elinkaarikustannusten arviointi tuotteen tai palvelun 

kustannusvaikutuksille koko elinkaaren ajalta 

LEED  Leadership in Environmental and Energy Design on amerikkalainen luoki-

tusjärjestelmä rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin. 

MLP maalämpöpumppu  

RakMk  suomen rakentamismääräyskokoelma 

UVLP Ilma-vesilämpöpumppu eli ulkoilma-vesilämpöpumppu 
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1 JOHDANTO 
 

Suomen rakennusten energiankulutus on noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuk-

sesta. Kun tavoitteenamme on laskea osuus 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, on 

rakennusalalla vielä paljon työtä edessä (Lappalainen2010).  Lisäksi uusiutuvaa lä-

hienergiaa halutaan käyttää laajemmin. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrate-

giassa olemme sitoutuneet lisäämään lähienergiaa. Tämän taustalla on EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikan keskeiset sitoumukset. Energiamääräykset tiukentuivat viimeksi vuon-

na 2012, jolloin voimaan tulleet rakentamismääräyskokoelman muutokset tiukensivat 

mm. rakennusten eristystä, ilmanvaihtoa ja sisäilmamääräyksiä. Vuoden 2012 rakennus-

ten energiamääräykset ottavat huomioon myös käytettävän energiamuodon, jolloin täl-

lainen ns. kokonaisenergiatarkastelu mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuuden ku-

vaamisen yhdellä lukuarvolla eli E-luvulla.  

 

Kokonaisenergiatarkasteluun siirtymisen jälkeen aletaan asteittain siirtyä lähes nolla-

energiarakentamiseen vuoteen 2021 mennessä. Tämä tavoite on EU:n laajuinen. Muu-

tosten taustalla piilee rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU), joka on 

annettu vuonna 2002 ja uusittu vuonna 2010. Direktiivi vaatii julkisten rakennusten 

osalta 1.1.2019 alkaen ja kaikkien uusien rakennusten osalta 1.1.2021 alkaen lähes nol-

laenergiarakentamista. (Kurnitski 2012) Lähitulevaisuuden suurten haasteiden ratkaise-

miseksi tulee uusiutuvaa lähienergiaa hyödyntää rakennus- ja aluekohtaisesti merkittä-

västi nykyistä enemmän. Korkeiden tavoitteiden vuoksi rakennusteollisuus on suurten 

muutosten edessä. Yksiselitteisiä ainoita oikeita vastauksia energia-asioihin ei ole. Li-

säksi teknologia alalla kehittyy jatkuvasti.  

 

Energiataloudellisen rakentamisen pääedellytyksenä on toimiva suunnittelu. Energiata-

loudellisuus on otettava mukaan jo esisuunnittelu- ja luonnosvaiheessa, jolloin on vielä 

täydet mahdollisuudet vaikuttaa rakennuksen energian käyttöön. Edellä mainittujen 

haasteiden ratkaisemiseksi tässä diplomityössä haetaan hyvän rakennuksen kokonai-

suutta, joka muodostuu toimivuudesta, taloudellisuudesta, kestävyydestä sekä energiata-

loudellisuudesta.   
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1.1 Työn lähtökohdat 
 

Vuoden 2012 lopussa Rakennusosakeyhtiö Hartela voitti Espoon Finnoon ensimmäisen 

(Finnoo I) asemakaava-alueen suunnittelun ja toteuttamisen ideakilpailun. Finnoo I alueel-

le rakennettaan noin 155 000 kerrosmetriä eli huoneistot noin 4000 asukkaalle. Ensimmäi-

set suunnitelmat on tarkoitus saada suunnitelmavalmiuteen vuoden 2015 aikana. Alueen 

rakennukset suunnitellaan energiatehokkaaksi. Sekä lämmityksessä että sähkössä on tar-

koitus käyttää uusiutuvaa energiaa. Finnoon alueen energiasuunnittelun toteutus tehdään 

Kioton pyramidin mukaisesti, joka on esitetty kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1. Kioton pyramidi (Wigenstad 2007). 

 
Alueella pyritään tuottamaan rakennuksia, joiden lämpöhäviöt ovat pieniä. Sähkön tarvetta 

pyritään pienentämään käyttämällä energiaa säästäviä laitteita ja valaistusta.  Pyritään tuot-

tamaan arkkitehtuurisesti sellaisia rakennuksia, jotka hyödyntävät passiivisen aurinkoener-

gian, tämä toteutetaan mm. rakennuksen oikeanlaisella sijoittelulla ja ikkunoiden jaottelul-

la. Kohdassa 5 valitaan käytettävä energian lähde, joka on tämän työn tavoite.  

 

1.2 Työn tavoitteet  
 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää elinkaarikustannuslaskennan avulla markki-

noilla olevien eri lämmitysjärjestelmien elinkaaren aikaisia kustannuksia. Tarkastelu suori-

tetaan hankesuunnitteluvaiheessa. 
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Työssä keskitytään rakennusten alueelliseen lämmitysjärjestelmään ja sen vaihtoehtoihin, 

sekä tutkitaan myös aurinkosähkön käytön mahdollisuutta. Rakennettavien rakennusten 

vaipan tiiveyttä ei tässä työssä käsitellä. Työssä mitoitetaan rakennusten energian kulutuk-

sen muodostuminen käytössä olevien alustavien suunnitelmien ja arvioitujen ominaiskulu-

tusten avulla, sekä käydään läpi mahdolliset lämmitysjärjestelmät, joita alueella voidaan 

käyttää ja arvioidaan niiden aiheuttamat elinkaarikustannukset koko laskenta-ajan jaksolla. 

Elinkaarilaskentaan valitaan neljä toteutuskelpoisinta järjestelmää ja niistä lasketaan elin-

kaarikustannukset. Lisäksi lasketaan neljän eri järjestelmien hiilidioksidipäästöt vuosittain. 
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2 HANKESUUNNITTELUN ROOLI RAKENNUKSEN ELIN-

KAARIKUSTANNUSTEN MUODOSTUMISESSA 
 

Talonrakennushankkeen vaihtoehtoisten toteutusmuotojen arvioinnissa on hahmotettava 

kohteen kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat tekijät kohteen elinkaaren eri vaiheissa. 

Tehtävä on usein haasteellinen, sillä rakennuksilla on pitkä elinkaari ja sen eri vaiheisiin 

liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Elinkaarilaskenta soveltuu hyvin tähän, sillä elinkaari-

laskennalla pyritään ennakoimaan tietyn järjestelmän elinkaaren aikana muodostuvia kus-

tannuksia. Elinkaarilaskennan avulla voidaan huomioida perinteisen investointipainotteisen 

päätöksenteon sijaan vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarivaikutukset ja löytää sitä kautta 

kohteeseen elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. (Pulakka 2007). 

 

Elinkaarikustannuksia käytetään usein matalaenergia- ja passiivitalojen hankesuunnistelus-

sa ja suunnittelun alkuvaiheessa, kun vertaillaan rakennuksen eri toteutusvaihtoehtoja kes-

kenään, esimerkiksi eri lämmitysjärjestelmiä. Usein toteutettavan vaihtoehdon valinnassa 

elinkaarikustannusarvio on erittäin vaikuttava tekijä teknillisten ja toiminnallisten ominai-

suuksien lisäksi. Yleensä rakentamisessa on elinkustannuksissa keskitytty vahvasti pelk-

kään elinkaaritalouteen ja taloudellisiin puoliin, mutta työssä tullaan keskittymään talou-

dellisen puolen lisäksi myös energiankulutukseen sekä ja päästöjen rajoittamiseen. Raken-

nuksen elinkaarikustannusten laskeminen ei ole aina yksinkertaista ja muuttuvien kustan-

nusten arvioiminen on usein hankaa.  (Ril Ry 2010). 

 

2.1 Talonrakennushankkeen kulku ja vaiheet 
 

Talonrakennushanke tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tarvittavan 

rakennuksen aikaansaamiseksi. Rakennushanke alkaa siitä, kun tarvittava tila päätetään 

hankkia rakentamalla ja päättyy siihen, kun rakennus otetaan käyttöön. Tässä kappaleessa 

on selitetty rakennushankkeen eri hankevaiheet ja niissä tehtävät päätökset ja tavoitteet. 

Kuvassa 2 on esitetty talonrakennushankkeen kulku ja hankkeen erivaiheissa tehtävät pää-

tökset. (RT 1989) 
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Projektin tarveselvitysvaihe on projektin ensimmäinen vaihe, jossa selvitetään sekä arvi-

oidaan hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Selvityk-

sen tulokset muodostavat tarveselvityksen, joka määrittelee hankkeen perusolemuksen. 

Selvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös joka johtaa hankesuunnitteluun. (RT. 

1989) 

 

Projektin hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään sekä arvioidaan yksityiskohtaisesti 

hankkeen toteuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. 

Selvityksen tulokset muodostavat hankesuunnitelman. Hankesuunnitteluvaiheessa myös 

asetetaan projektille suunnittelutavoitteet, aikataulu ja määritellään budjetti. Hankesuunni-

telman pohjalta tehdään projektin investointipäätös, joka johtaa rakennussuunnitteluvai-

heeseen. (RT. 1989) Hankesuunnitteluvaiheessa päätettävien vaatimusten perusteella laadi-

taan tarkennettuja laskelmia esimerkiksi taloteknisten järjestelmien vaihtoehdoista. Hanke-

suunnittelun lopussa valittava talotekniikkajärjestelmä määrittää pitkälti elinkaarikustan-

nusten tason. (Pulakka 2007) 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektin rakennussuunnitteluvaiheessa luodaan hankesuunnitelman pohjalta lopputuot-

teen suunnitelmat mm. arkkitehti-, rakenne- sähkö ja LVI-suunnitelmat sekä valitaan pro-

jektin lopullinen toteuttamistapa. Suunnittelun ollessa riittävän pitkällä päätetään kohteen 

Tarveselvitys (TS) 

Hankesuunnittelu (HS) 

Rakennussuunnittelu (RS)  

Käyttöönotto (KO) 

Rakentaminen (RA) 

HANKEPÄÄTÖS 

INVESTOINTIPÄÄTÖS 

 

RAKENTAMISPÄÄTÖS 

VASTAANOTTOPÄÄTÖS 

Kuva 2. Talonrakennushankkeen kulku, (RT. 1989) 
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urakointitapa, valmistellaan rakennusurakat, tehdään rakentamispäätös ja solmitaan urak-

kasopimukset. (RT. 1989) 

 

Projektin rakentamisvaiheella tarkoitetaan suunnitelmien mukaisen kohteen rakentamis-

ta. Rakentamisvaihe alkaa urakkasopimuksesta ja loppuu rakennuksen vastaanottopäätök-

seen. Projektin käyttöönottovaiheessa perehdytetään käyttäjät rakennuksen käyttöön ja 

käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta. Käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastuk-

seen. Todellisuudessa näitä eri hankeen vaiheita ei voi ajatella erillisinä vaiheina vaan ne 

sulautuvat usein toisiinsa. (RT. 1989) 

 

2.2 Elinkaarikustannuslaskennan menetelmät ja niiden muodostuminen  
 

Elinkaarilaskenta pyrkii ennakoimaan tietyn valitun, rakennettavan tai jo olemassa olevan 

järjestelmän elinkaaren aikana muodostuvia kustannuksia. Elinkaarikustannuslaskentaa 

käytetään usein päätöksenteon apuna eräänlaisena ns. lisäinformaationa. Energiatehokkai-

den järjestelmien kannattavuutta elinkaaren aikana joudutaan tarkastelemaan tapauskohtai-

sesti, sillä järjestelmien kannattavuus riippuu mm. paljolti tilan käyttöajasta ja asetetuista 

laatuvaatimuksista. Perinteiset investointilaskennan menetelmät ovat elinkaarilaskennan 

perustyökaluja, mutta niiden lisäksi laskennassa tarvitaan tarkempaa tietoa mm. laitteiden 

tai järjestelmien energiankulutuksesta, huoltotarpeesta, ikääntymisen vaikutuksista ja muis-

ta elinkaaren aikana aiheutuvista kustannuksista. Elinkaarilaskentaa vaikeuttaa se, että las-

kelmat ovat vahvasti riippuvaisia ennustetuista kustannuksista ja tuotoista. Usein nämä en-

nustukset ovat vain asiantuntijoiden parhaita arvauksia ja ennusteiden tekeminen varsinkin 

kauas tulevaisuuteen on vaikeaa. (Pulakka 2007) 

 

Elinkaarikustannuslaskenta muodostuu seuraavista osista: 

• hankintakustannukset (pääomakustannukset, investointikustannukset) 

• rahoituskustannukset 

• kunnossapitokustannukset 

• huoltokustannukset 

• lämpöenergiakustannukset 

• sähköenergiakustannukset 
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• ympäristökustannukset 

• jäännösarvo 

• laskentajakson pituus 

• laskentakorko (Pulakka 2007). 

 

Hankintakustannus on järjestelmän, rakennusosan tai laitteen hankintahinnasta sekä 

asennus- ja kuljetuskuluista muodostuvia kustannuksia.  Laite ja rakennuskustannusten ar-

vioinnissa on käytetty yleisesti tunnettuja kustannusarviomenetelmiä ja lähteitä. Lasken-

nassa on erityinen huomio kiinnitettävä tekijöihin, jotka aiheuttavat eroja eri vaihtoehtojen 

välille. (Pulakka 2007) 

 

Rakennuskustannus tarkoittaa kertaluontoista investointia, joka suoritetaan hankkeen ku-

luessa. Laite ja rakenneosien ylläpidosta aiheutuu kustannuksia tiettyjen ajanjaksojen vä-

lein rakennuksen tai rakennusosan koko eliniän ajan. Yleensä rakennus ei ole menettänyt 

täysin arvoaan rakennuksen pitoajan päätyttyä, vaan sillä on jäännösarvo. Ylläpitoon tar-

koitetuilla rakennusosilla tai järjestelmillä ei ole korjausvaiheessa jäännösarvoa. (Pulakka 

2007) 

 

Rahoituskustannukset aiheutuvat mahdollisen rahoituksen kustannuksista valitulla las-

kentajaksolla eli elinkaarella. Niihin sisällytetään myös esim. lyhytaikaiset lainajärjestelyt 

sekä uudelleenjärjestelyt. Uusimiskustannuksia ovat järjestelmän tai rakennusosan uusi-

misesta aiheutuvat kustannukset käyttöiän ollessa lyhyempi kuin laskentajakso. (Pulakka 

2007) 

 

Huoltokustannukset aiheutuvat huoltotöistä. Huoltokustannusten laskennassa tulisi käyt-

tää todellisia huoltokustannusarvioita, jos laskelmat perustuvat arvauksiin, järjestelmien 

vertailu on vaikeaa. Huoltokustannusten arvioiminen voi tosin olla usein hankalaa, varsin-

kin uusille järjestelmille. Usein on, että toiset järjestelmät vaativat huoltoa enemmän, kun 

taas toiset toimivat pitkiäkin aikoja ilman erityistä huolenpitoa. Myös huollon laadulla on 

merkitystä, sillä hyvä huolto korjaa investoinneissa syntyviä puutteita.  
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Kunnossapitokustannukset muodostuvat välttämättömistä kunnossapitotoimista, jolla 

pyritään estämään kohteen kulumista. Talotekniikkajärjestelmien osalta kunnossapitokus-

tannusten arvioimiseen vaikuttavat huomattavasti laitteiden käyttöympäristö ja kunnossa-

pidon taso. Kunnossapitoon lasketaan myös kaikki pienimuotoiset ennakoimattomat korja-

ukset. (Pulakka 2007) 

 

Rakennuksissa lämmitysenergiakustannukset aiheutuvat tilojen lämmityksestä ja käyttö-

veden lämmityksestä ja sähköenergiakustannukset aiheutuvat kiinteistösähköstä, käyttä-

jäsähköstä sekä talotekniikan laitteista ja järjestelmistä. Talotekniikkajärjestelmien osalta 

energiakustannukset käsittävät taloteknisten laitteiden ja järjestelmien aiheuttamat sähkö-

energiakustannukset. Rakentamisessa ympäristökustannukset muodostuvat mm. mahdol-

lisista rakentamista edeltävistä maaperän puhdistuksen ja suojauksen kuluista sekä myös 

purku- ja kierrätyskuluista elinkaaren päättyessä. (Pulakka 2007) 

 

Jäännösarvo on arvo, joka hankinnalla on pitoajan päättyessä. Jäännösarvo tapauksesta 

riippuen tarkoittaa romu-, purku- tai käyttöarvoa elinkaaren lopussa. Laskentajakso eli 

elinkaari on määriteltävä aina tapauskohtaisesti. Se voi olla esim. rakennuksen, järjestel-

män tai komponentin elinikä tai vaikka käyttäjän määrittelemä vuokrasopimusaika. Jakson 

pituuden valinnalla on oleellinen osa elinkaarikustannuslaskentaa. Laskentakorkoa käyte-

tään elinkaarikustannuslaskennassa eri vuosina tehtävien toimenpiteiden kustannusten 

muuttamiseen, jotta ne saataisiin vertailukelpoisiksi.  Yleensä laskentakoroksi valitaan en-

nakoitu kustannustason nousu. (Pulakka 2007) 

 

2.3 Elinkaarikustannusten kiinnittyminen projektin erivaiheissa 
 

Hankkeen alkuvaiheen päätöksillä on erittäin suuri merkitys koko projektin elinkaaren ai-

kaisten kustannusten muodostumisessa. Hankkeen eri vaiheissa elinkaarilaskelmien tark-

kuustavoite vaihtelee. Hankesuunnittelun aikana on tärkeää vertailla eri järjestelmävaih-

toehtoja, mutta vielä siinä vaiheessa ei ole tarkkaan valittu laitteita ja koneita, jolloin abso-

luuttiset arvot sinällään voivat olla epätarkkoja. Suunnitteluvaiheeseen edetessä absoluut-

tisten arvojen merkitys korostuu. Esimerkiksi urakkavertailussa käytettävien laskelmien 

tulisi olla luonnollisesti varsin luotettavia. Käyttövaiheen elinkaarikustannustiedot eivät ole 
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kovin oleellisia, mutta niistä saadaan paljon tietoa jota voidaan käyttää seuraavien hank-

keiden suunnittelussa. (Pulakka 2007) 

 

Kuvassa 3 on esitetty elinkaarikustannusten vaikutusmahdollisuudet hankeen eri vaiheissa 

ja niissä muodostuvien kustannusten kertyminen. Kuvassa on jaettu hanke suunnitteluun, 

rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon, sekä purkuun. Suunnittelun alkuvaiheessa voidaan 

vaikuttaa merkittävästi projektin elinkaarikustannuksiin, kun taas rakentamisen alussa ei 

niihin enää voida niin vahvasti vaikuttaa. Ennen suunnitteluvaihetta on jo tietyt laajemmat 

hankepäätökset lyöty lukkoon suunnittelun osalta, mutta tarkempiin suunnitelmiin voidaan 

vielä vaikuttaa. Esimerkiksi hankesuunnitteluvaiheessa voidaan päättää, että uudella asuin-

alueella tullaan käyttämään maalämpöä, mutta mitään laitevalintoja ei ole tehty. Suunnitte-

luvaiheessa LVI-suunnittelija suunnitellee talotekniikkajärjestelmän ja valitsee käytettävät 

laitteet. Rakennusvaiheessa järjestelmää on lähes mahdotonta lähteä muuttamaan. Raken-

nusvaiheessa tehtävien muutosten kustannukset ovat usein liian korkeat, jotta niitä olisi 

järkevä tehdä. Suunnittelijoiden kustannukset ovat kalliita ja yhdestä muutoksesta voidaan 

joutua maksamaan monelle suunnittelijalle, sillä muutokset voivat vaikuttaa muihin raken-

nuksen suunnitelmiin ja näin aiheuttaa yllättäviä kustannuksia projektille.  

 

 
Kuva 3. Elinkaarikustannusten vaikutusmahdollisuudet hankeen erivaiheissa ja kustannusten kertyminen 

(Kosonen et al. 1999, s. 11). 
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2.4 Herkkyystarkastelu 
 

Elinkaarilaskennassa joudutaan ennakoimaan tulevaisuutta. Laskennan lopputuloksen kan-

nalta tärkeät muuttujat ovat usein laskentavaiheessa vielä tuntemattomia. Merkittäviä 

muuttujia ovat mm. inflaation taso, energian hinta ja tulevaisuuden käyttäjät. Lisäksi kiin-

teistön järjestelmien ja laitteiden kestävyys on arvioitava parhaalla mahdollisella tavalla. 

Herkkyystarkastelun avulla pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat milläkin tavalla 

lopputulokseen. (Myllymäki 2006) 

 

Herkkyystarkastelun avulla arvioidaan ja tutkitaan investoinnin kannattavuustekijöiden 

arviointivirheiden vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. Herkkyystarkasteluanalyysin 

avulla tutkitaan kuinka yksittäisissä muuttujissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat inves-

toinnin kannattavuuteen. Esimerkiksi voidaan koittaa löytää ne tekijät, joiden pienikin 

muutos vaikuttaa suuresti kannattavuuteen tai laskea, miten tietyn suuruinen muutos jos-

sain tekijässä muuttaa investoinnin kannattavuutta. On tärkeä myös selvittää, kuinka paljon 

tietty muuttuja voi muuttua tai poiketa odotetusta, jotta investointi säilyy silti kannattava-

na. Voidaan myös selvittää, kuinka paljon tietyn muuttujan täytyy muuttua tai poiketa las-

ketusta, jotta muutoin kannattamaton investointi olisikin vielä kannattava. (Pulakka 2007) 

 

Herkkyystarkastelu voidaan suorittaa esimerkiksi muuttamalla yhden oletusarvon arvoa 

muiden arvojen pysyessä vakiona ja todetaan muutoksen vaikutus laskelmien lopputulok-

seen. Mikäli pienikin muutos oletusarvoissa aiheuttaa edullisuusjärjestyksen muutoksen 

kahden vaihtoehdon välillä, voidaan vaihtoehtoja pitää valintatilanteessa kustannusten 

osalta keskenään tasa-arvoisina. (Pulakka 2007) 

 

2.5 Muut lämmitysjärjestelmän laskennassa huomioitavat tekijät 
 

Lämmitysjärjestelmään valintaa ei käsitellä yksinään, vaan siihen vaikuttavat olennaisesti 

muut rakentamisen tekijät, kuten arkkitehtuuriset ja rakennustekniset ratkaisut. Esimerkiksi 

suuret ikkunat ja lasiseinät rakennuksissa lisäävät rakennusvaipan lämpöhäviöitä ja aurin-

gon säteilyn vaikutusta sisälämpötilaan. Lämpöhäviöiden ja -tuottojen ollessa korkeat, jou-

dutaan jäähdytys- ja lämmityslaitteet mitoittamaan suuremmiksi ja sitä kautta ne kuluttavat 
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enemmän energiaa. Rakennuksen käyttötarkoitus voi mahdollisesti muuttua käyttöiän ai-

kana, jolloin tulee muuntojoustavuudelle jättää tilaa. Muuntojoustavuus toteutetaan mm. 

jättämällä varauksia järjestelmien laajennuksille sekä modulaarisuudella. Modulaarisuus 

tarkoittaa sitä, että esim. ilmanvaihdon poistoventtiilit, ilmastointipalkit ja kanavointi sijoi-

tetaan siten, että tiloissa voidaan siirrellä vapaasti väliseiniä ilman taloteknisiä asennus-

muutoksia. (Pulakka 2007)  

 

 

3 SIDOSRYHMIEN HUOMIOIMINEN HANKESUUNNITTELU-

VAIHEEN TALOTEKNIIKKAJÄRJESTELMÄN VALINNASSA 
 

Hankesuunnitteluvaiheessa valitaan talotekniikkajärjestelmä, jota tullaan alueella tai ra-

kennuksessa käyttämään. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet eri sidosryh-

mät ja muut tekijät. Viranomaiset ovat yksi merkittävin sidosryhmä ajatellessa rakennuk-

sen energiatehokkuutta ja talotekniikkajärjestelmää. Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja 

rakennuslaki sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman säännökset ja ohjeet.  

 

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttaa myös olennaisesti rakennuksen maantieteellinen 

ympäristö, johon rakennus on tarkoitus sijoittaa. Esimerkiksi maaseudulle, jossa on vähän 

asutusta, ei ole järkevää suunnitella kaukolämpöä, sillä putkiston investointikustannukset 

ja putkiston lämpöhäviöt olisivat korkeat, verrattuna saatuun hyötyy. Samoin esim. maa-

lämmön valinnassa on otettava huomioon alueen maaperätyyppi ja muu infrastruktuuri, 

aina maalämmön käyttö ei ole mahdollista.  

 

Markkinat ovat myös yksi merkittävä tekijä lämmitysjärjestelmän valinnassa. Markkinoilla 

tarkoitetaan tässä työssä energiamarkkinoita sekä järjestelmien markkinahintoja. Energi-

anmarkkinahintaa on lähes mahdotonta ennustaa. Esimerkiksi jos sähkönhinta tulisi nou-

semaan Suomessa Keski-Euroopan hintoihin, olisi aurinkopaneelin takaisinmaksuaika 

huomattavasti lyhyempi, mutta jos sähkön hinta taas laskee, takaisinmaksuaika kasvaa.  

 

Järjestelmän valintaa vaikuttaa myös vahvasti rakennuksen tulevat käyttäjät. Esimerkiksi 

toimistorakennuksen ja asuinrakennuksen energian käytöllä on merkittäviä eroja. Tavalli-
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sessa asuinkerrostalossa tyypillinen vuotuinen lämmitysenergian käyttö jakautuu seuraa-

vasti: huoneiden lämmitys 40 %, ilmanvaihto 35 % ja lämmin käyttövesi 25 %. Kun taas 

liike- ja toimistokiinteistöissä sekä julkisissa rakennuksissa veden kulutus on pientä, jolloin 

energian kulutus koostuu pääasiassa huonetilan ja ilmanvaihdon lämmityksestä. (Koskelai-

nen 2006) Kuvassa 4 on esitetty sidosryhmiä, jotka vaikuttavat lämmitysjärjestelmän valin-

taan.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3.1 Viranomaiset rakentamisen energiatehokkuuden muuttajana  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi rakentamista ohjaa Suomen rakentamismääräysko-

koelman säännökset ja ohjeet. Rakentamismääräyskokoelman osa D käsittelee LVI-

talotekniikkaa ja energiataloutta. RakMk osa D3, Rakennusten energia tehokkuus tuli voi-

maan 1.7.2012. (Ympäristöministeriö 2011). Uusi määräys käsittelee rakennusten energia-

tehokkuuden ns. kokonaisenergiatarkasteluna, jolloin se ottaa huomioon myös käytettävän 

energia muodon. Tällainen tarkastelu muoto mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuu-

den kuvaamisen yhdellä lukuarvolla, eli E-luvulla. Ennen määräys ei ottanut kantaa siihen 

mitä energiamuotoa rakennuksissa käytettiin, tämä puute aiheutti myös paljon kritisointia. 

Uusi muutos tuo lisää vapauksia suunnitteluun, mutta vaatii myös lisää tietoa suunnitteli-

joilta. Suunnittelun tärkeys korostuu myös rakennuksen energia asioissa. Periaatteessa voi-

daan sanoa, että kokonaisenergiatarkastelu mahdollistaa arviointi tavan jolla valita keinot, 

joilla eurolla voidaan ulosmitata eniten energiatehokkuutta. (Kurnitski 2012).  

 

LÄMMITYSJÄR-

JESTELMÄN 

VALINTA 

YMPÄRISTÖ 

VIRANOMAISET KÄYTTÄJÄT 

MARKKINAT 

Kuva 4. Lämmitysjärjestelmän valintaa vaikuttavat tekijät 

KILPAILUKYKY 
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Uudet kiristyneet energiavaatimukset vaativat suunnittelulta ja rakennuksilta paljon. Ener-

giamääräysten kiristymisen lisäksi arkkitehtuurinen trendi on monimutkainen, esimerkiksi 

julkisivussa käytetään monia eri materiaaleja samaan aikaan. Lisäksi talotekniikka, läm-

möneristeet ja tiivistykset lisääntyvät. Rakentamisen vaikeusaste on noussut ja sitä mukaa 

tulisi myös suunnitteluun ja suunnittelun ohjaukseen käyttää enemmän aikaa. Tämän het-

ken rakentaminen on monimutkaista ja tulevaisuudessa se tulee yhä monimutkaistumaan. 

Virheiden merkitys korostuu rakenteissa jotka ovat monimutkaisia, tiiviitä ja niissä on run-

saasti tekniikkaa ja siksi niiden suunnitteluun tulisi käyttää yhä enemmän aikaa.  

 

3.2 Ympäristö ja käyttäjät 
 

Rakennuksen energian kulutukseen vaikuttaa rakennuksen sijainti maantieteellisesti sekä 

paikallisesti. Rakennuksen muodolla ja vaipan rakenteilla on erittäin merkittävä osa raken-

nuksen energian kulutuksessa.  Rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaa myös vahvasti ra-

kennuksen energian kulutukseen. Tässä työssä keskitytään asuinrakennuksiin, jotka ovat 

matala tai passiivirakennuksia jolloin lämpimänkäyttöveden kulutuksella on suuri osa ko-

konaisenergian kulutuksesta.  

 

3.2.1 Rakennuksen paikallinen sijainti ja sijoittelu  

 

Usein energiatehokkaita rakennuksia ajatellessa mietitään ainoastaan vaipan U-arvoja ja 

järjestelmävalintoja. Rakennuksen sijainnilla, muodolla ja sijoittelulla on erittäin tärkeä 

merkitys energiatehokkaassa rakentamisessa. Rakennuksen sijainnilla ei tarkoiteta vain 

maantieteellistä vaan myös paikallista sijaintia. Paikallisen sijainnin lämmönkulutukseen 

vaikuttaa tuulennopeudet ja -suunnat, pienilmastolliset lämpötilaerot sekä aurinkoenergian 

saanti. Yhteensä nämä tekijät voivat aiheuttaa jopa 30 % lisäyksen rakennuksen energian 

kulutuksessa. Siksi arkkitehtisuunnittelulla on erittäin suuri merkitys energiatehokkaan ra-

kennuksen toteutuksessa. (Lappalainen2010) 

 

Rakennuksen sijoittelu tontille, talon muodot ja muu massoittelu täytyy tehdä mahdolli-

simman järkevästi. Julkisivusuunnittelu tulee toteuttaa niin että lämmönläpäisy olisi mah-

dollisimman pieni sekä luonnollisen auringonvalon sekä passiivisen aurinkoenergia hyö-



21 

 

 

 

dyntäminen mahdollisimman suuri. Samalla auringon suojausta tulisi käyttää niin, että ra-

kennus suojautuisi kesän paahtavalta auringolta, mutta talvella auringon lämpöä voitaisiin 

hyödyntää. (Lappalainen2010) Kuvassa 5 on Vantaalla sijaitseva kultaisen LEED-

luokituksen saanut Vaisalan pääkonttori. Kohteessa aurinkopaneeleja on käytetty runsaasti 

ja yhteensä paneeliston kokonaisteho on jopa 101,4 kWp. Julkisivuun ikkunoiden yläpuo-

lelle on asennettu paneeleja niin että ne suojaavat rakennusta kesän kuumalta auringolta, 

mutta päästävät talven matalalta paistavan auringon valaisemaan ja lämmittämään raken-

nusta.  

 

 
Kuva 5. Vaisalan pääkonttori Vantaa (Naps Systems Oy) 

 

3.2.2 Rakennuksen energian kulutuksen muodostuminen ja laskenta 

 

Rakennuksen energian kulutuksen muodostuminen ja laskenta on hyvin esitetty Rakenta-

mismääräyskokoelman osassa D5. Osan D5 ohjeissa on esitetty laskenta kuukausitason 

laskentamenetelmällä. Tätä menetelmää voidaan käyttää lämmityksen energiatarpeen, os-

toenergiankulutuksen, kokonaisenergiankulutuksen ja lämmitystehon laskentaan. Lasken-

tamenetelmä on ns. energiatasemenetelmä, siinä energian nettotarve lasketaan kuukausit-

tain. Periaatteena on että saman kuukauden aikana rakennukseen sisään tuleva energiamää-

rä on sama kuin rakennuksesta poistuva energiamäärä. Vuosikulutus saadaan kuukausien 

summasta. Kuvassa 6 on esitetty energiankulutuksen laskennan vaiheet.  
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Laskentaan tarvitaan vähintään seuraavat lähtötiedot:  

• Rakennusosien pinta-alat 

• Rakennusosien lämmönläpäisykertoimet 

• Ilmanvaihdon ilmavirrat  

• Ilmanvaihtojärjestelmien käyntiajat 

• Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (RakMk D5) 

 

 

 

1. Laskennan lähtötiedot: säätiedot, sisäilmasto, rakennuksen vaippa, 

valaistus, kuluttajalaitteet, sisäiset lämpökuormat, lämmin käyttövesi 

2. Lämmitysenergian nettotarve eli kuukausitason laskenta 

Kesäajan sisälämpötila, eli jäähdytys-

tarve. Jos ei tarvetta siirry kohtaan 3. 

Jäähdytysenergian nettotarve, 

tuntitason laskenta 

3. Järjestelmät vuositaso  

 

 

 

 

 

Ilmanvaihto Käyttövesi Lämmitys Valistus ja 

muu sähkö 

Jäähdytys 

Tuotanto 
Uusiutuva oma-

varaisenergia 

4. Rakennuksen ostoenergiankulutus: 

kWh sähkö, kWh kaukolämpö, kWh kaukojäähdytys, kWh polttoaine 

Rakennuksen E-luku 

Kuva 6. Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet (RaKMk D5) 
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3.3 Markkinat ja kilpailukyky  
 

On vaikeaa arvioida tarkasti miten tulevaisuudessa ympäristö ja energiatehokkuusarvot ke-

hittyvät Suomessa asiakkaiden ja rakennusliikkeiden keskuudessa. Tekniikka kehittyy ko-

koajan ja asioista tiedetään päivä päivältä enemmän. Rakennusala on tunnetusti erittäin 

vanhoillista ja uusille tekniikoille ei uskalleta antaa tilaa. On muistettava, että rakennus-

liikkeet rakentavat asuntoja asunnon ostajille, jolloin ostajien mieltymykset ovat tärkeät. 

Voidaan ajatella, että asiakas joka ostaa pitkäaikaisen asunnon saa myös paremman tuoton 

energiatehokkaista ratkaisuista, kuin väliaikaisen asunnon ostaja, mutta taas väliaikaisen 

asunnon ostajalle sijoitus voi olla jälleenmyyntiarvoltaan parempi ratkaisu, kuin ei energia-

tehokas ratkaisu. Tämä tukee ajatusta siitä, että rakennus tulisi aina rakentaa mahdollisim-

man järkeväksi energiatehokkuuden ja ympäristön kannalta ottaen huomioon kuitenkin 

kustannustehokkuuden. On siis muistettava, että rakennuksen on myös mentävä kaupaksi.  

 

Asukkaat maksavat asunnon ostohinnan lisäksi kiinteistön käyttökustannuksia, jotka talon-

yhtiöissä maksetaan yhtiövastikkeena. Lämmityskustannukset kattavat huomattavan osan 

kiinteistön käyttökustannuksista ja hoitomenoista. Siksi ei ole yhdentekevää kuinka ja mitä 

lämmitysenergiaa käytetään. 

 

Rakennusten energian kulutusta voidaan seurata laskemalla rakennuksen energian omi-

naiskulutus, joka ilmaisee kuinka paljon yksi lämmitettävä rakennuskuutio kuluttaa lämpöä 

vuodessa eli kWh / m3,v. Samaan käyttötarkoitukseen käytettävien ja samantyyppisten ra-

kennusten ominaiskulutusta vertaillaan keskenään, jolloin voidaan arvioida rakennuksen 

energiataloudellista tehokkuutta. Tähän samaan toimintatapaan perustuu energiatodistus, 

joka tuli suomessa käyttöön vuonna 2008. Energiatodistuksen avulla kuluttaja voi vertailla 

rakennusten energiatehokkuutta rakennukselle annetun E-luvulla, jonka mukaan rakennus 

saa myös käytettävä energialuokkansa: A – G. Energiatodistus on esitettävä asuntoa myy-

täessä, jolloin se voi vaikuttaa ostopäätöksiin kertomalla kuluttajalle sen tulevista asumis-

kustannuksista. (Kurnitski 2012) 

 

Energiatodistuksissa rakennukset jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan omiin ryhmiin, 

jolloin kullakin ryhmällä on oma luokitteluasteikkonsa. Rakennuksen energiatehokkuus 
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määritetään laskemalla rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava laskennallinen koko-

naisenergiankulutus ja laskennallinen ostoenergiankulutus.  Rakennuksen kokonaisener-

giankulutus määritetään painottamalla laskennallista ostoenergiankulutusta energiamuoto-

jen kertoimilla. Taulukossa 1 on esitetty kertoimet. (Finlex 50/2013) 
 

Taulukko 1, Energiamuotojen kertoimet (Rakentamismääräyskokoelma D3 2012, 8.) 

Sähkö 1,7 
Kaukolämpö 0,7 
Kaukojäähdytys 0,4 
Fossiiliset polttoaineet 1 
rakennuksessa käytettävät 
uusiutuvat polttoaineet 

0,5 

 

Taulukosta nähdään, että fossiilisilla polttoaineilla ja suoralla sähkölämmityksellä on suu-

rimmat kertoimet, jolloin voidaan esim. paljon energiaa käyttävän rakennuksen E-lukua 

pienentää käyttämällä pienenkertoimen omaavaa polttoainetta lämmityksessä. 

 

Energiamuotojen kertoimet on luotu, jotta lämpö- ja sähköenergian käyttö rakennuksissa 

voitaisiin yhteismitallistaa oikealla tavalla, ennen kuin ne lasketaan yhteen yhdeksi tunnus-

luvuksi. Energia muotojen kertoimet voivat perustua mm. hiilidioksidipäästöihin, primää-

rienergiaan, energian hintaan tai rakentamisen ohjauksen tavoitteisiin. Suomen RaKMk D3 

2012 kertoimet perustuvat primäärienergiaan. Päästöpohjaiset kertoimet eivät itsessään 

toimisi rakentamisen energiatehokkuuden ohjauksessa, sillä ne eivät ohjaa rakennusten 

energiankäytön vähentämiseen. RaKMk energiamääräyksillä pyritään energiatehokkuuden 

paranemiseen ja tätä kautta myös päästöjen vähenemiseen, kun taas päästökauppa ohjaa 

energiantuotannon päästöjen vähenemiseen. (Kurnitski 2012) 
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4 EKOLOGISET ENERGIANTUOTANTOJÄRJESTELMÄT 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KERROSTALOLÄHIÖSSÄ 
 

Pääkaupunkiseudun tiiviisti rakennetuissa kerrostalolähiöissä tulee lämmitysjärjestelmän 

valinnassa ottaa huomioon monia asioita. Samat järjestelmä vaihtoehdot kuin har-

vaanasutulla pientaloalueella eivät toimi kerrostalo lähiössä. Kerrostalolähiö on tiivis alue, 

jossa kortteli- ja aluetehokkuusluvut ovat korkeat. Isot lämpölaitokset vievät tilaa. Lisäksi 

niiden tuotanto ei ole välttämättä järkevää, sillä näillä alueilla on saatavilla kaukolämpöä.  

 

Lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kokonaiskulutuksesta on korkea, vuonna 

2010 pelkkä lämmityksen osuus oli 25 %.  Tästä suurin osa kuluu asuinrakennusten läm-

mittämiseen. Kuvassa 5 on esitetty rakennusten lämmityksen jakautuminen rakennustyy-

peittäin. Asuinrakennuksista pientalot kuluttavat eniten lämpöä. (Tilastokeskus 2012)  

 

 
Kuva 7. Rakennusten lämmityksen energianlähteet rakennustyypeittäin (Tilastokeskus 2012) 

 

Tällä hetkellä suurin osa Suomen rakennuksista lämmitetään kaukolämmöllä, vuonna 2010 

lämmitettiin 46 %, suurin osa näistä oli kerrostaloja. Lämpöpumppujen joita käytetään lä-

hinnä pientaloissa, osuus on kasvanut merkittävästi. Kuvassa 8 sekä 9 on esitetty Suomen 

vuoden 2000 ja 2010 asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen hyötyenergian jakautumi-

nen lämmitystyypeittäin. Kuvaajista nähdään, että kaukolämmön osuus on kymmenessä 

vuodessa hieman laskenut, mutta osuus on edelleen suurin. Muita merkittäviä lämmitys-

muotoja vuonna 2010 oli sähkölämmitys, puun pienkäyttö, kevyt polttoöljy ja lämpöpum-
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put. Puun pienkäyttö oli yleistä pientaloissa, lähes 90 % käytöstä oli pientaloissa. Pienta-

loissa käytettiin myös paljon sähkölämmitystä. Kerrostaloissa käytettiin lähinnä kauko-

lämpöä, kevyt polttoöljyä ja sähköä. 

 

  
Kuva 8. Asuin ja palvelurakennusten lämmityksen Kuva 9. Asuin ja palvelurakennusten lämmityksen 

hyötyenergia 2000. (Tilastokeskus 2012)  hyötyenergia 2010. (Tilastokeskus 2012) 

 

4.1 Kaukolämpö 
 

Kaukolämpö tuotetaan usein sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, jossa kauko-

lämpö on sähkötuotannon sivutuote. Kaukolämpöä voidaan tuottaa myös teollisuuden huk-

kalämmöstä tai hyödyntämällä jätevesien lämpöä. Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmi-

tystapa ja se on yleisintä taajamissa, jossa on paljon asukkaita. (Motiva 2012a)  

 

Kaukolämpöä tuotetaan tällä hetkellä pääosin fossiilisilla polttoaineilla kuten kivihiilellä, maa-

kaasulla ja öljyllä. Jotta Suomi saavuttaa RES-direktiivin tavoitteet, tulee sen lisätä biopoltto-

aineiden käyttöä lämmön ja sähkön tuotannossa, jolloin voidaan olettaa, että biopolttoaineiden 

käyttöä kaukolämmön tuotannossa tullaan yhä nostamaan. (Korpinen 2012 s.65)  

 

Suomessa otettu käyttöön hinnoittelujärjestelmä, joka jakaantuu yleensä kolmeen eri 

osaan: liittymismaksuun, perusmaksuun ja energiamaksuun. Liittymismaksu peritään asi-

akkaalta sen liityttäessä kaukolämpöverkkoon. Liityttyään kaukolämpöön taloyhtiö tai yk-
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sityinenasiakas maksaa liittymistehoon tai -vesivirtaan verrannollista perusmaksua ja lisäk-

si asiakas maksaa kuluttamastaan energiasta energiamaksua. (Koskelainen 2006, s.470-

471) 

 

Kaukolämmön hinnan vaihtelusta ja sen nousemisesta on puhuttu paljon. Se on myös yksi 

kaukolämmön riskeistä. Kuvassa 10 on esitetty kaukolämmön hinnan vaihtelun vaikutuksia 

asunnon energiakustannusmaksuihin, kun huomioon on otettu rakennuksen lämmitys-

järjestelmän ominaiskulutus (kWh/m2 a). Kuvasta nähdään, että jos rakennus on energiate-

hokas, voidaan tällöin yksikköhinnaltaan kallistakin energiaa käyttää ja tällöin energian 

hinnan korotus ei näy paljon asunnon energian hinnassa € / m2. Laskennassa on käytetty 

Fortumin kaukolämmön hintaa Espoossa: 85,12 € / MWh (Energiateollisuus 2014).  

 

 
Kuva 10. Rakennuksen vuotuinen lämmitysenergiankulutus erienergiatehokkuusluokissa ja eri energian hinta 

tasoina.  
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4.2 Aurinkoenergia  
 

Aurinkoenergia on auringon tuottamaa säteilyenergiaa, jota vapautuu auringon lämpöydin-

reaktiossa vetyatomien fuusioituessa heliumiksi. Aurinkoenergia luokitellaan uusiutuvaksi 

energiaksi, sillä se on energialähteenä käytännössä loppumaton. Aurinko energian saanti 

riippuu paikan maantieteellisestä sijainnista, esim. Eteläisessä Suomessa jokainen neliö-

metri vastaanottaa vuosittain n. 1000 kilowattituntia auringonsäteily. Yksinkertaisesti tar-

koittaa sitä, että 15 % hyötysuhteen omaava aurinkopaneeli kykenee tuottamaan vuodessa 

noin 150 kWh energiaa jokaista paneelissa olevaa neliömetriä kohden. Kuvassa 11 on esi-

tetty aurinkosähkön potentiaali Euroopassa.  (PVGIS 2013) 

 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää monella tavalla rakennuksissa. Aurinkoenergiaa voi-

daan hyödyntää rakennuksissa lämpönä sekä passiivisesti, että aktiivisesti. Lisäksi raken-

nuksiin voidaan liittää aurinkopaneeleja, jotka muuttavat aurinkoenergian sähköksi.  

 

 
Kuva 11. Aurinkosähkön potentiaali Euroopassa (PVGIS 2013) 
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4.2.1 Aurinkosähköjärjestelmät  

 

Asuinrakennusten sähkön kiinteistökohtainen tuotto on mahdollista nykyaikana koh-

tuullisen hintaisilla investoinneilla. Lämmityksen tarve vähenee vuosittain rakennetii-

veyksien ansiosta, mutta taloussähkön käyttö on arvioitu kasvavan vuosittain jopa 3 %. 

Tällöin sähköntuoton osuus rakennuskannan energiankulutuksesta lisääntyy tulevaisuu-

dessa.  Sen tuotolla on yhä ratkaisevampi merkitys rakennusten aiheuttamien päästöjen 

kehittymisessä. (Lappalainen2010)  

 

Aurinkopaneeli muuttaa auringon valon suoraan sähkö-energiaksi. Paneelin raaka-

aineena toimii pii, joka teollisesti työstetään sähköä tuottavaksi aurinkopaneeliksi. Yk-

sinkertaisesti paneeli koostuu alumiinikehyksestä, lasilevystä sekä kennoista. Kenno on 

elektroninen komponentti eli puolijohde. Auringonsäteen energian osuessa kennon va-

loherkkään puolijohderajapintaan, irrottaa se piiatomien elektronit liikkeeseen muodos-

taen jännitteen kennon ylä- ja ala- pinnan välille. Kennoja kytketään sarjaan, jotta saa-

daan muodostettua tarvittava jännite. Virtapiiri muodostuu, kun kennosto yhdistetään 

sähköjohtimilla kuormaan esim. akku, syntyy virtapiiri. Virtapiirissä kulkevan virran 

suuruus on suoraan verrannollinen säteilyn voimakkuuteen, tällöin pilvisellä ilmalla on 

säteilyn energia huomattavasti heikompi kuin kirkkaalla auringon paisteella. Aurinko-

paneelit ovat tasavirtalähteitä, niitä voidaan kytkeä rinnan ja sarjaan tarvittavan jännit-

teen ja virran saavuttamiseksi. (Backman 2014, s. 156) 

 

Aurinkosähköpaneeli määritellään yleensä niiden tuottaman nimellistehon (Wp) mu-

kaan, joka viittaa suurimman mahdollisen tehon tuottoon, eli tilannetta jossa säteilyteho 

on 1 kW/m2. Tällöin aurinkosähköpaneelin tuotto on silloin suurimmillaan. Kaikkea 

paneelin tuottamaa sähköä ei saada hyötykäyttöön. Häviöitä aiheuttavat vastus, säädin, 

mahdollinen vaihtosuuntaaja sekä energian mahdollinen varastoiminen akustoon. Näi-

den häviöiden yhteisvaikutusta kuvaa ns. järjestelmähyötysuhde, joka on laitteiston ko-

koonpanosta ja käyttösuhteista riippuen yleensä 50 - 80 %. (Backman 2014, s. 160) 

 

Aurinkopaneelit voidaan kytkeä suoraan verkkoon, jolloin asunnon kulutuspisteet otta-

vat kaiken mahdollisen energian auringosta ja lisätarpeet verkosta, ylimääräinen energi-
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antuotanto syötetään verkkoon. Esim. talvisin jolloin aurinkoenergiaa ei ole saatavissa, 

tarvittava sähkö ostetaan verkosta. Sähköverkko toimii ns. energian varastona ja tasaa 

tuotannon ja kulutuksen. Aurinkopaneeleita voidaan asentaa rakennuksen katolle tai 

julkisivuun. Paneeleita voidaan myös käyttää katto- tai julkisivumateriaalina, jolloin osa 

rakennusmateriaalin investointikustannuksista säästyy. Kuvassa 12 on esimerkki jul-

kisivuun asennettavista aurinkopaneeleista ja kuvassa 13 on autokatokseen integroitu 

aurinkopaneelivoimala Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökunnan parkkipai-

kalla. (Backman 2014, s. 163-164) 

 

 
Kuva 12. Parvekkeisiin kiinnitettyjä aurinkopaneeleja Helsingin Viikissä: voimalan teho 24 kW (Aurin-

koenergiaa.fi 2014) 
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Kuva 13. Autokatokseen integroitu aurinkopaneelivoimala LUT:n henkilökunnan parkkipaikalla (Backman 

2014) 

 

4.2.2 Aurinkolämpö 

 

Aktiivinen aurinkolämpö syntyy aurinkokeräimillä, kun taas passiivinen aurinkolämpö tar-

koittaa aurinkoenergialla huonetilan lämmitystä arkkitehtonisin keinoin, jolloin energiaa 

hyödynnetään ilman laitteita. Aurinkokeräimissä lämpö otetaan lämmityslaitteistoon suo-

raan auringon säteilyenergiasta. Energia otetaan talteen tehokkailla aurinkokeräimillä ja 

siirretään putkien kautta varaajaan. Suomessa aurinkolämpöä on pääasiassa käytetty lähin-

nä käyttöveden, huonetilan tai uima-altaiden lämmitykseen kesäaikana. Usein aurinko-

lämmitys toimii lisälämmityksenä, sen epätasaisen tuoton vuoksi. (Backman 2014, s. 170-

172) 

 

Aurinkolämpöä voidaan myös käyttää yhdessä maalämpöpumpun kanssa. Esimerkiksi ta-

pauksessa, jossa aurinkokeräin on kytketty maalämmön verkkoon, niin että pelkkä keräin 

tuottaa rakennuksen lämmön aina kun se on mahdollista. Tällöin aurinkokeräin kattaa suu-
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rimman osan touko-syyskuun lämpimän käyttöveden ja lämmityksen tarpeesta. Syksyllä, 

talvella ja keväällä, laite tukee lämpöpumpun toimintaa esilämmittämällä lämmönlähteestä 

tulevan nesteen ennen sen siirtymistä lämpöpumppuun. Toiminto lisää kompressorin tehoa 

samalla, kun maalämpönä otettavan energian määrä voidaan minimoida. (Nereus) Kuvassa 

14 on esitetty järjestelmä jossa aurinko tuottaa osan energiasta 

 

 
Kuva 14. Tilanne jossa aurinko tuottaa osan energiasta (Nereus)  

 

4.2.3 Maalämpöpumppu 

 

Maalämpöpumppu kerää varastoitunutta aurinkoenergiaa asunnon lämmöntuotantoon kal-

lioperästä, maasta tai vedestä. Maalämpöpumppuja on kolmenlaisia: lämpökaivo, pintamaa 

ja vesistölämpöpumppu. Yleinen vaihtoehto on lämpökaivo maalämpöpumppu, jossa käy-

tetään hyväksi peruskallioon varastoitunutta lämpöä. Maahan porataan 100 - 200 metriä 

syviä reikiä johon putket upotetaan. Lämpökaivon etuina ovat: pieni tontinalan hyödyntä-

minen, kalliossa olevan putken tasainen lämpötila ympärivuoden, vähäinen vaikutus tontin 

ulkonäköön ja mahdollisuus jäähdytykseen kesäaikaan. (Suuri Lämpöpumppukirja s. 13-

15) Maalämpöpumpun käyttö rakennuksen jäähdytykseen on pitkällä aikavälillä hyväksi 

järjestelmälle, sillä se nostaa maaperän lämpötilaa ja vähentää maaperän jäähtymistä. Täl-
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löin maalämpöpumpun käyttö jäähdytykseen parantaa myös lämpöpumpun toimintaedelly-

tyksiä lämmityskäytössä pitkällä aikavälillä. (Eskola 2012, s. 11) 

 

Lämpöpumpun toimintaperiaate on esitetty Kuvassa 15. Lämpö höyrystää lämpöpumpussa 

kiertävän kylmäaineen, kun nestemäinen kylmäaine höyrystyy, siihen sitoutuu lämpöener-

giaa. Kompressori puristaa kylmäaineen pienempään silaan, jolloin kylmäaineen lämpötila 

ja paine nousevat. Kuuma, korkeapaineinen kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa 

lämmitysverkoston vesi jäähdyttää kylmäainehöyry, jolloin se muuttuu takaisin nestemäi-

seksi. Näin vapautuu lämpöä joka siirtää lämmitysverkkoon. Nestemäinen kylmäaine kul-

kee paineenalennusventtiilin läpi ennen kuin se palaa höyrystimelle. (Motiva 2008) Kaikki 

lämpöpumppu laitteet toimivat samalla periaatteella.  

 

 
Kuva 15. lämpöpumpun toimintaperiaate  

 

Maaperän laatu, koostumus ja sijainti vaikuttavat maalämmön toimivuuteen. Maaperän 

laatu ja koostumus vaikuttavat maan lämmön talteenottokykyyn, kun taas maantieteellinen 

sijainti vaikuttaa siihen, kuinka paljon energiaa maaperään pääsee kertymään. (Laitinen et 

al. 2011, 21) Taulukossa 2 on esitetty Suomen eri alueiden maaperän ja sijainnin vaikutus-

ta porausreiästä saatavaan lämpömäärään.  
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Taulukko 2, Maaperän ja sijainnin vaikutus porausreiästä saatavaan lämpömäärään. (Laitinen et al. 2011, 21) 

Sijainti 
Etelä-suomi 
[kWh/m] 

Keski-suomi 
[kWh/m] 

Pohjois-Suomi 
[kWh/m] 

Savimaa 50-60 40-45 30-35 
Hiekkamaa 30-40 15-20 0-10 
 

Pintamaa maalämpöpumpussa maaputkisto asennetaan maahan noin metrin syvyyteen. 

Tämä vaihtoehto on hyvä, jos peruskallio on erittäin syvällä tai ei haluta tehdä porauksia 

tontille. Asennuskustannukset ovat myös edullisemmat kuin porakaivoissa. Vesistölämpö-

pumppu toimii samaan tapaan, kuin pintamaahan asennettava maaputkisto, mutta se asen-

netaan vesistöön. (Suuri Lämpöpumppukirja) 

 

Uudet maalämpöpumput ovat automatiikaltaan monipuolisia ja se mahdollistaa muiden 

energialähteiden käytön maalämmön rinnalla. Maalämpöpumpun rinnalla voidaan käyttää 

esimerkiksi aurinkokeräimiä, kaukolämpöä, öljy-, pelletti- tai hakekattilaa, jolloin automa-

tiikka valitsee kulloinkin parhaan energian käyttötavan. (Motiva 2012b) 

 

4.3 Ilmalämpöpumppu ja ilmavesilämpöpumppu  
 

Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu samaan kuin maalämpöpumpun. Ilmalämpöpumppu-

jen etuna on, ettei asennuksessa tarvitse tehdä porauksia tai kaivauksia. Energia otetaan 

talteen suoraan ilmasta. Pumppuja on kahdenlaisia: ilma-vesilämpöpumppuja ja ilma-ilma 

lämpöpumppuja. Ilma-ilmalämpöpumput ovat täydentäviä järjestelmiä, jotka toimivat pää-

lämmitysjärjestelmän apuna, kun taas ilma-vesilämpöpumput toimivat kuten maalämpö-

pumput ja tuottavat lämmitysjärjestelmään lämpöä ja lämmintä käyttövettä. (Suuri Lämpö-

pumppukirja) 

 

Ilma-vesi-lämpöpumpun eli UVLP:n hankinta hinta on alhaisempi verrattuna maalämpö-

pumppuun. UVLP voidaan asentaa joko olemassa olevaan taloon tai uudiskohteeseen. 

Olemassa olevaan taloon se voidaan asentaa vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnal-

le. Se voidaan myös kytkeä hybridikäyttöön eli esimerkiksi olemassa olevan öljylämmityk-

sen tueksi, jolloin öljykattila lämmittää talon kylmimmillä keleillä ja tarvittaessa tukee 
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UVLP:tä. Laite soveltuu käytettäväksi lähinnä aina silloin, kuin ulkolämpötila on korke-

ampi kuin – 20 °C. Nykyään markkinoilla on myös laitteita, jotka toimivat jopa - 26 ° C. 

UVLP voi parhaimmillaan tuottaa paljonkin säästöä, mutta kovilla talvipakkasilla pääläm-

mönlähde on sähkö. (Motiva 2008)  

 

UVLP ongelma on se, että se tarvitsee rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toi-

sen lämmitysjärjestelmän, koska UVLP tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve 

on suurimmillaan. Yleensä varalämmitysjärjestelmänä käytetään UVLP:n omia sähkövas-

tuksia, joilla lämmitystarve katetaan kovimpien pakkasten aikana. Etelä-Suomessa lämmi-

tyskauden aikana on kuitenkin vain vähän sellaisia päiviä, jolloin UVLP ei riitä. (Motiva 

2014) 

 

4.4 Hybridijärjestelmä 
 

Valitun päälämmitysmuodon rinnalla on alettu käyttää myös ns. hybridilämmitystä. Esi-

merkiksi yleinen kaukolämmön rinnalla käytettävä lämmöntuottaja on sähkö. Asuinraken-

nuksissa sähköä on käytetty usein kosteiden tilojen lattialämmityksessä tai ilmanvaihdon 

jälkilämmityspattereissa. Lisäksi on vähäisessä määrin käytetty kaukolämmön rinnalla 

myös erilaisia lämpöpumppuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja, maalämpöä sekä esimer-

kiksi aurinkolämmitystä. Lämpöpumput ja keräimet ovet harvinaisempia sekä perustamis-

kustannuksiltaan kalliimpia kuin kaukolämpö-sähkö-yhdistelmä. (Mäkelä ym. 2007) 

 

Riihimäellä sijaitsevassa As Oy Allinnan Helmessä on kokeiltu aurinkokeräimiä kauko-

lämmön rinnalla tyytyväisin tuloksin. Järjestelmä toimii niin, että keräimestä tuleva lämpö 

esilämmittää kiinteistöön tulevan kylmän veden. Tyhjiöputkitekniikkaan perustuvat keräi-

met on asennettu talon katolle. Keräimet on asennettu melkein pystyyn, jotta kesällä ne 

tuottaisivat lämpöä parhaimmillaan lähes vuorokauden ympäri. Talonyhtiössä kuudella ke-

rääjällä tuotetaan 25 huoneiston kerrostaloon vuositasolla 10 000–11 000 kWh energiaa. 

(Rakennuslehti 15.10.2009) Kuvassa 15 on esitetty kaukolämpö-aurinkohybridin periaate-

kaavio.  
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Kuva 16. Kaukolämpö-aurinkohybridin periaatekaavio 

 

Järvenpään Mestariasunnot Oy rakensi Järvenpään Jampankiven Palvelupihahankkeen 

vuoden 2020 voimaan tulevien määräysten mukaisesti eli hankeen rakennukset ovat lähes 

nollaenergiarakennuksia. Lähes nollaenergiarakennukset toteutettiin käyttämällä hybridi-

järjestelmää. Lämmitys toteutettiin kahdella lämpökaivolla, joita hyödynnetään myös ke-

sällä asuntojen viilennykseen. Käyttövesi lämmitetään 35:llä 2,5 m2:n kokoisella aurinko-

lämpökeräimellä ja kiinteistösähkö tuotetaan 72:lla 1,5 m2:n kokoisella aurinkopaneeleilla. 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää lämpöenergiasta uudelleenlämmitykseen 

noin 80 %. Uusiutuvat energialähteet tuottavat laskennallisesti noin 4 500 KWh enemmän 

energiaa vuodessa, kuin rakennus tarvitsee eli rakennus on laskennallisesti plusenergiatalo. 

Talonyhtiö myy ylimääräisen tuotetun aurinkolämpöenergian sisäisesti samassa pihassa 

sijaitsevan palvelutalon käyttöön. (Järvenpään Mestariasunnot Oy 2010) 
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4.5 Nollaenergia-alueen periaate  
 

Kaava-alueen sisällä rakennukset ja niiden käyttö on erilaista ja rakennusten huipputehon 

tarve sijoittuu eri ajankohtiin ja ne tarvitsevat eri ajankohtina energiaa. Yksittäisen raken-

nuksen energiankäytössä on tyypillistä lämmitys- ja jäähdytystarpeen eriaikaisuus, mutta 

alueellisella tasolla voi kuitenkin olla paljon samanaikaista lämmitys- ja jäähdytystarvetta 

alueen eri kohdissa. Esimerkiksi asuinrakennusten ja toimistorakennusten energian käyttö 

on hyvin erilaista. (Granlund Oy 2013, s. 3) 

 

Alueellisen lämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää esimerkiksi jäähdytysverkostosta saa-

tavaa lämpöä. Alue johon tämän jälkeen ei tarvitse tuoda tai erikseen tuottaa lämmitys- tai 

jäähdytysenergiaa, voidaan aluetta kutsua nolla-lämpöalueeksi. Tällöin alue on lämmitys- 

ja jäähdytysmielessä lähes omavarainen ja lämmitys- ja jäähdytysenergian tuottamiseen 

tarvitaan ainoastaan lämpöpumpun käyttämä sähköenergia.  Kuitenkin jäähdytystarve alue-

tasolla tulee olemaan pienempi kuin lämmitystarve, jolloin alue tarvitsee lisälämpöä esi-

merkiksi kaukolämpöverkostosta. Käyttämällä siirtoputkistoja voidaan jäähdytysverkostos-

ta saatava lämpö hyödyntää lähes kokonaisuudessaan alueen lämmitykseen pienentäen 

muiden lämmitysjärjestelmien tarvetta. Kesällä, kun jäähdytystarve on suurin ja lämmitys-

tarve lähes olematon, saatu lämpö voidaan hyödyntää lämpimään käyttöveteen.  (Granlund 

Oy 2013, s. 4) 

 

Kuvassa 17 on esitetty nolla-lämpöalueen periaate. Vasemmalla on esimerkiksi jäähdytystä 

tarvitseva toimistorakennus, jonka ilmastoinnin jäähdytyksestä saatava lämpö johdetaan 

kuvan keskellä olevaan lämpöpumppurakennukseen. Lämpöpumppu siirtää lämmön alueen 

lämmitysverkostoon. Lämpö hyödynnetään oikealla olevissa asuinrakennuksissa esimer-

kiksi käyttöveden lämmitykseen. (Granlund Oy 2013, s. 4) Järvenpään Jampankiven Palve-

lupihahankkeessa toteutetaan tätä periaatetta, kun talonyhtiö myy ylimääräisen lämmön 

viereiseen taloon.  
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Kuva 17. Nolla-lämpöalueen periaate (Granlund Oy 2013) 
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5 ESPOON FINNOO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ VAIHTOEH-

TOJEN MÄÄRITTÄMINEN 
 

Tässä työssä on tarkoitus löytää työssä käsiteltävälle Finnoon alueelle järkevä, taloudelli-

nen ja ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä. Työn apuna käytetään elinkaarikustan-

nuslaskenta menetelmää, jossa on tarkoitus ottaa huomioon järjestelmän kaikki elinkaaren 

vaiheen kustannukset. Tässä kappaleessa mitoitetaan kohteen lähtötietojen ja oletusten 

avulla kohteen energiankulutus ja määritellään lämmitysvaihtoehdot. Näiden pohjalta seu-

raavissa kappaleissa tehdään elinkaarikustannus- ja hiilidioksidipäästölaskelmat.  

 

5.1 Lähtötiedot ja oletukset  
 

Finnoon alueelle on olemassa pelkkä yleiskaavaluonnos, joten alueen rakennuskannasta ei ole 

vielä kovin tarkkoja määrittelyitä olemassa. Vuoden 2012 lopussa Rakennusosakeyhtiö Har-

tela voitti Espoon Finnoon ensimmäisen (Finnoo I) asemakaava-alueen suunnittelu ja to-

teuttamisen ideakilpailun, joten tässä työssä käytetään hyväksi näitä suunnitelmia. Suunni-

telmat ovat vasta luonnoksia, mutta niistä saadaan mm. alueen kerrosneliömäärät, kerrokset, 

rakennusten lukumäärät ja sijoittelut.  

 

5.1.1 Rakennettava alue: Espoo Finnoo 

 

Finnoon alue on suuri alue Espoossa, johon on tarkoitus rakentaa runsaasti asuinrakennuk-

sia. Länsimetroa on tarkoitus laajentaa ja yksi laajennuksen pysäkeistä on tarkoitus sijaita 

alueella. Hartelan suunnittelema alue on vain yksi osa tästä alueesta. Kuvassa 15 esitetään 

koko Finnoon kaavailtu alue. Finnoo I alue, jota tässä työssä käsitellään, muodostuu met-

ron ympärille rakennettavasta asuinalueesta. Alueelle rakennetaan noin 154 00 kem eli 

noin 4000 asukkaalle asuntoja. 

 

Finnoon alue sijoittuu Etelä-Espooseen, alue ulottuu Länsiväylältä merenrantaan asti. Es-

poon kaupungin tavoitteena on, että kestävä kehitys ohjaisi koko Finnoon alueen toteutus-

ta. Tämä tulisi näkyä myös rakentamisen energiaratkaisuissa ja materiaaleissa. Alueen 
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asuinrakentaminen keskittyy neljään erilaiseen alueeseen, joita ovat metrokeskus, Djup-

sundsbäckenin alue ja Finnoonsatama alue sekä myöhemmin toteutuva pohjoisosa eli Fin-

noonkartanon alue. Vehreät puistoväylät yhdistävät näitä alueita.  

 

Länsimetroa jatketaan ja uusi metroasema Finnoossa Finnoon keskustaan, josta tulee kor-

keiden kerrostalojen rajaama alueen urbaani sydän, eli Hartelan rakentama alue Finnoo I.  

Finnoon alueella sijaitsee myös arvokas lintukosteikko, joka säilytetään paitsi luonnon 

monimuotoisuuden myös virkistysarvojen takia. Finnoon alueen toteutus on alkanut poh-

joisen pääkatuverkon rakentamisella. Alueen katujen sekä siltojen rakentaminen kestää 

2015 loppuun asti. Asuntorakentamisen arvioitu rakentaminen alueella alkaa 2016 ja on 

pääosiltaan valmis 2030-luvulla, tämä aikataulu koskee kaikkia alueita, ei vaan Hartelan 

rakentamia asuntoja. (Espoo.fi) 

 

 
Kuva 18. Finnoo Espoo  
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5.1.2 Espoon Finnoon rakentamisen aikataulu  

 

Alueen rakentaminen on jaettu viiteen eri toteutus aikatauluun, jotka on esitetty kuvassa 

18. Ensimmäisten Hartelan asuinrakennusten rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 

2016. Vuosina 2018 ja 2023 on tarkoitus rakentaa alueita, jossa yli 20 kerroksiset pistetalot 

sijaitsevat. Alueen viimeisten alueiden rakentaminen aloitetaan vuonna 2025. Taulukossa 3 

on esitetty eri alueiden aloitusvuodet ja niiden kerrosneliö määrät. Alueet on jaettu karkeal-

la arvioilla ja niiden aloitus ajankohdissa voi tulla vielä muutoksia. Alue jaettiin osiin niin, 

että energian kulutuksen laskentaan päästään käsiksi oletettujen vuosien rakennusmääräys-

ten mukaan. Keskelle aluetta on tarkoitus rakentaa myös metroasema, asema on merkitty 

kuvassa 19 merkillä ”M”. Metron käyttöönottovuosi on näillä näkymin vuonna 

2021.Alueelle on myös tarkoitus rakentaa liikehuoneistoja. Metron ja liikehuoneistojen 

lasketa ei kuulu tähän työhön.  

 

 
Kuva 19.  Finnoo I, Alueiden jakaminen aloitusajankohdan mukaan 
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Taulukko 3. Finnoo I, Alueiden jakaminen aloitusajankohdan mukaan 

Vuosi  Alue  Kem  
2016 1.a ja 1.b  31800 
2018 2 25300 
2020 3 9100 
2023 4.a ja 4.b 48400 
2025 5.a ja 5.b 8800 

 

5.2 Mitoitus 
 

Alueiden rakennusten ominaislämmönkulutus arvioitiin rakennusten aloitusvuoden ja ra-

kennuksen muodon perusteella. Laskennassa oletettiin, että alkupään asuinrakennukset, 

jotka aloitetaan vuosina 2016 - 2020 ovat matalaenergia rakennuksia ja niiden jälkeen al-

kavat kohteet ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Rakennusten lämpimänkäyttöveden 

lämpöenergian, kiinteistön kokonaislämmitysenergian ja kiinteistö ja kotitaloussähkön ko-

konaiskulutus laskettiin käyttämällä ominaiskulutusarviota. Taulukossa 4 on esitetty läm-

mitysjärjestelmän tehontarve aluekohtaisesti laskettuna. Tehontarvetta tarvitaan lämmitys-

järjestelmien mitoittamiseen.  

 
Taulukko 4. Koko alueen lämmitysjärjestelmän tehontarve  

Rakennustyyppi as-m2 Ominaisteho  
[W/m2] 

Tehontarve 
[kW] 

Matalaenergiatalo 
2016 - 2020 46487 40 1859 

Passiivienergiatalo 
2020-> 83197 20 1664 

Yhteensä 129684  3523 
 

Taulukossa 5 on esitetty rakennusvaiheiden jakautuminen rakennusajan ja kerroslukumää-

rän mukaan. Alueen aluetehokkuus luku, e on 1,6. Neliötehokkuuslukuna on käytetty ma-

talissa taloissa 0,85 as-m2 / kem2 ja korkeissa taloissa 0,84 as-m2 / kem2.  

 

Laskennassa on käytetty lämmöntarpeen ominaiskulutuslukuna RIL 249-2009 Matalaener-

giarakentaminen asuinrakennukset, kirjassa esitettyjä lukuja passiivi ja matalaenergiataloil-

le. Oletetaan, että vuonna 2016 - 2020 rakennettavien matalaenergiatalojen tilojen lämmi-
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tyksen ominaiskulutus (A) on matalien rakennusten osalta 40 kWh / m2 a ja korkeiden ra-

kennusten osalta 45 kWh / m2 a. Vuoden 2020 jälkeen rakennettavien matalaenergiatalojen 

tilojen lämmityksen ominaiskulutus (A) on matalien rakennusten osalta 20 kWh / m2 a ja 

korkeiden rakennusten osalta 25 kWh / m2 a.  

 

Lämpimänkäyttöveden lämmitysenergian ominaistarve (B) oletetaan olevan koko raken-

tamisen ajan sama eli 25 kWh / m2 a. Rakennuksen lämmitysjärjestelmän ominaiskulutus 

(C) lasketaan summaamalla kohdat A ja B yhteen. Rakennuksen lämmitysjärjestelmän 

ominaiskulutuksen avulla lasketaan rakennuksen lämmitysjärjestelmän kokonaiskulutus 

vuodessa. Kokonaiskulutus lasketaan kertomalla ominaiskulutus rakennuksen asuineliöillä. 

Lämmitysjärjestelmän kokonaiskulutusta tarvitaan, kun lasketaan eri lämmitysjärjestelmi-

en energiankäyttökustannuksia.  

 

Kiinteistö ja kotitaloussähkön ominaiskulutus (D) oletetaan olevan koko rakentamisen ajan 

sama eli 35 kWh / m2 a. Kiinteistön kokonaisenergian ominaiskulutus (E) lasketaan sum-

maamalla kohdat C ja D yhteen. 
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Taulukko 5. Alueen rakennusten lämpimänkäyttöveden lämpöenergian, kiinteistön kokonaislämmitysenergi-

an ja kiinteistö ja kotitaloussähkön kokonaiskulutus. (Ril 2009) 

RAKENNUS-
VAIHEITTAI-
SET ALAT 

[kem2] as-m2 
henkilöä 

henk/ 
asm2 

A. 
[kWh/m

2 a] 

B. 
[kWh/m

2 a] 

C= A+B 
[kWh/m

2 a] 

D. 
[kWh/m

2 a] 

E. =C+D 
[kWh/m

2 a] 

C-
kulutus 

vuodessa 
(MWh) 

D-
kokonais 
kulutus 

vuodessa 
(MWh) 

ALUEEN RA-
KENTUMINEN - 
Vaihe 1 (2016)           

Asuinrakennukset 
yhteensä 29800 25235 664      1680 883 

Kerrostalot (max 9 
krs) 20300 17255 454 40 25 65 35 100 1122 604 

Kerrostalot (min 10 
krs) 9500 7980 210 45 25 70 35 105 559 279 

ALUEEN RA-
KENTUMINEN - 
Vaihe 2 (2018)           

Asuinrakennukset 
yhteensä 25300 21252 559      1488 744 

Kerrostalot (min 10 
krs) 25300 21252 559 45 25 70 35 105 1487,64 743,82 

ALUEEN RA-
KENTUMINEN - 
Vaihe 3 (2020)           

Asuinrakennukset 
yhteensä 9100        461 269 

Kerrostalot (max. 9 
krs) 4600 3910 103 30 25 55 35 90 215 137 

Kerrostalot (min 10 
krs) 4500 3780 99 40 25 65 35 100 246 132 

ALUEEN RA-
KENTUMINEN - 
Vaihe 4 (2023)           

Asuinrakennukset 
yhteensä 49700        1998 1470 

Kerrostalot (max 9 
krs) 23900 20315 535 20 25 45 35 80 914 711 

Kerrostalot (min 10 
krs) 25800 21672 570 25 25 50 35 85 1084 759 

ALUEEN RA-
KENTUMINEN - 
Vaihe 5 (2025)           

Asuinrakennukset 
yhteensä 39800        1639 1173 

Kerrostalot (max 9 
krs) 8800 7480 197 20 25 45 35 80 337 262 

Kerrostalot (min 10 
krs) 31000 26040 685 25 25 50 35 85 1302 911 

VALMIS ALUE            
Asuinrakennukset 
yhteensä 153700 150936 3972      7265 4539 

Kerrostalot (max 9 
krs) 82900 70212 1848      2587 1714 

Kerrostalot (min 10 
krs) 96100 80724 2124      4678 2825 
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Taulukon 5 kirjainten selitykset: 

A Lämmityksen ominaiskulutus 

B Lämpimänkäyttöveden lämmitysenergian ominaistarve 

C Rakennuksen lämmitysjärjestelmän ominaiskulutus 

D Kiinteistö ja kotitaloussähkön ominaiskulutus 

E Kiinteistön kokonaisenergian ominaiskulutus 

 

Kuvassa 20 on kuvattu Finnoon alueen lämmitysenergian jakautumista kuukausitasolla. 

Laskenta on suoritettu arvioitujen määrien mukaan. Kuvasta nähdään, että lämpimänkäyt-

töveden tarve voidaan pitää kuukausitasolla vakiona, mutta tilojen lämmityksen kulutus 

vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Heinäkuussa tilojen lämmityksen kulutus on vain noin 

16 % tammikuun korkeimmasta kulutuksesta.  

 

 
Kuva 20. Finnoon lämmönkulutus kuukausittain  
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5.3 Lämmitysvaihtoehdot Espoon Finnoon kohteeseen  
 

Finnoon alueelle valitaan 5 vertailtavaa lämmitysjärjestelmää. Alue on tiheästi rakennettu 

ja alueella on jo lämmöntuotantolaitos, joten todettiin, että alueelle ei ole järkevää rakentaa 

toista alueellista lämmityslaitosta. Työssä valittiin mahdollisimman ekologiasia ja alueelle 

soveltuvia järjestelmiä.  

 

Kaukolämpö on yksi vaihtoehdoista. Se on kerrostalojen yleisin lämmönlähde ja alueella 

sijaitsee kaukolämpövoimalaitos. Kaukolämmön lisäksi valitaan kaukolämpö-

aurinkokeräin hybridijärjestelmä. Kaukolämpö-aurinkokeräin hybridien käyttö on lisäänty-

nyt viimevuosina, etenkin kerrostaloissa. Lisäksi valittiin lämpöpumppujärjestelmiä. Valit-

tiin vaihtoehdoksi maalämpö sekä toinen hybridijärjestelmä maalämpö-kaukolämpö, sekä 

hieman vähemmän kerrostaloissa käytetty ilmavesilämpöpumppujärjestelmä.  Lisäksi työs-

sä kartoitetaan aurinkopaneelien potentiaali alueella. Alueesta tehdään 3D-malli, johon 

syötetään alueen koordinaatit ja niitä hyväksikäyttäen tarkastellaan auringon valon määrää 

rakennusten eri osissa. Täällä tavoin voidaan huomata maaston ja muiden rakennusten ai-

heuttamat varjostukset rakennuksissa.  
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6 LÄMMITYSVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET 
 

Tässä työssä on elinkaarikustannuslaskennan avulla tarkoitus osoittaa mitä kukin järjestel-

mä tulee maksamaan kokoelinkaarenaikana. Laskenta pyrkii löytämään kokonaistaloudelli-

sesti edullisimmat järjestelmän.  Laskenta kertoo, mitä järjestelmä tulee maksamaan, ei ai-

noastaan investointihetkellä, vaan myös käytön aikana esimerkiksi energia-, huolto ja käyt-

tökustannusmaksuna. Sillä varsinkin energiaa käyttävien laitteiden käyttökustannukset 

voivat olla jopa hankintahintaa suuremmat.  

 

Edellisessä kappaleessa on laskettu rakennusten vuosittainen energiankulutus. Edellisen 

kappaleen laskelmia hyväksikäyttäen lasketaan erilämmitysjärjestelmien elinkaarikustan-

nukset. Laskennassa on otettu huomioon laitteiston investointikustannukset, energian hin-

nat, laitteistojen hyötysuhde lämmöntuotannossa ja veden lämmityksessä sekä huollon kus-

tannukset. Laskennassa ei oteta huomioon lämmönjakelun kustannuksia, ainoastaan itse 

lämmitysjärjestelmän kustannukset.  

 

Järjestelmän investointikustannukset sisältävät laitteiston ja sen asennuksen. Kunnossapi-

tokustannuksissa on huomioitu laitteiden ja niiden osien keskimääräisen käyttöiät ja lasket-

tu kustannukset jota niistä aiheutuu. Huoltokustannuksissa on otettu huomioon järjestel-

mästä aiheutuvat huoltokustannukset laskentajaksolla, kuten aurinkopaalien puhdistukset ja 

tarkastukset. Huoltokustannusten arviointi on hankalaa, mutta niiden osuus kokonaiskus-

tannuksissa ei ole kovin suuri. Energiakustannukset muodostuvat lämmitysjärjestelmän 

tarvitsevasta energiamäärästä, ottaen huomioon järjestelmän hyötysuhteen. Laskentakor-

kona on käytetty 3 % ja laskentajakson pituus on 25 vuotta.  

 

6.1 I Lämmitysvaihtoehto: Kaukolämpö  
 

Finnoon alueen vieressä sijaitsee Fortumin omistama Suomenojan voimalaitos, joka tuottaa 

kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille sekä sähköä valtakunnan 

verkkoon. Voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat maakaasu ja kivihiili. Voimalaitos on koh-

talaisen vanha, ensimmäinen vaihe on valmistunut 1977. Fortum suunnittelee voimalaitok-

sellaan osittaista siirtymistä biopolttoaineisiin ja hakee tällä hetkellä muutoksiin ympäristö-
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lupaa. Lisäksi se hakee ympäristölupaa laitosalueelle sijoitettavalle lämpöpumppulaitoksel-

le, jossa hyödynnetään Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesiä sekä voimalaitoksen 

jäähdytysvesiä. Tätä lämpöä on myös tarkoitus hyödyntää kaukolämpönä. (Fortum Oy 

2014a) 

 

Jos suunnitelmat toteutuvat kaukolämmönkäyttö lämmitysjärjestelmässä on yhä ympäris-

töystävällisempää, lisäksi kaukolämmön käyttö järkevä vaihtoehto sillä voimalaitos sijait-

see niin lähellä rakennettavaa aluetta. Kaukolämmön ongelmina ja uhkatekijöinä ovat mm. 

sen siirtohäviöt, epäterve kilpailu ja sääntely, jolloin uhkatekijänä on myös hintojen nousu. 
 

Finnoon alueella tulee olemaan noin 37 talonyhtiötä ja niihin kaikkiin lasketaan kauko-

lämmön liittymismaksu sekä lämpökeskus ja sen asennus. Liittymismaksut on laskettu For-

tumin Espoon hintojen mukaan (Fortum 2014a). Lämpökeskuksen hinta on arvioitu Haah-

telan kirjan tunnuslukujen avulla (Haahtela & Kiiras 2014, s.263).  Haahtelan kirjan hinnat 

on alv 0 % ja laskennassa käytetään alv 24 %. Liitteessä 1 on esitetty eri talonyhtiöille las-

ketut liittymismaksut sekä arvioitu lämpökeskusten kustannus. Investointikustannukset 

alueen kaukolämpöjärjestelmälle ovat: 1 105 584 €. 

 

6.1.1 Kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Keskimääräinen tekninen käyttöikä lämmönjakokeskuksissa tarkastellaan kokonaisuutena. 

Keskimääräinen tekninen käyttöikä kupariputkilämmönsiirtimillä on noin 20 vuotta (Ra-

kennustieto Oy 2008, s. 13). LCC laskelmaan lisätään lämmönsiirtimien uusiminen 20 vuo-

den päästä. Lämmönvaihtimen uusiminen kerrostalo kohteessa maksaa noin 15 000 €- 

25 000 € riippuen kohteen koosta (LVI-Urakointi Paavola Oy). LCC laskennassa kunnos-

sapitokustannukset arvioidaan olevan 695 000,00 €.  

 

Lämpökeskusta tulee huoltaa tarkastaa tietyin väliajoin. Kaukolämpökeskus tulee tarkastaa 

useammin silloin kun se on vanhempi. Alle 10 vuotta vanha lämpökeskus on tarkastettava 

vuoden välein.  10 - 20 vuotta vanha, keskus tulee tarkistaa 4kk välein ja yli 20 vuotta van-

hat kuukausittain (Rakennustieto Oy 2008 s. 13). Kaukolämpö lämmitysjärjestelmänä on 

kuitenkin kohtalaisen huolto vapaa.  Huoltokustannuksiksi on arvioitu 1400,00 € / talonyh-
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tiö eli noin viikon työ. Yhteensä huoltokustannukset ovat alueella tällöin 51 800,00 € / a 

(ALV 24 %). 

 

Lasketaan lämmitysjärjestelmän käyttökustannukset vuodessa. Käyttökustannukset ovat 

laitteen energiakustannukset. Energiankokonaiskustannukset vuodessa lasketaan kaavalla 

1.  

 

𝐾 = 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 / 𝜂 ∗ 𝐸       (1) 

 

jossa  

K  energiankokonaiskustannus vuodessa, € 

Qlämmitys lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus, kWh/a 

η  lämmitysjärjestelmän hyötysuhde  

E  energianhinta, €  /MWh 

 

Fortumin kaukolämmön hinta Espoossa on 85,12 € / MWh ja vuosihyötysuhde laitteille on 

95 % (Energiateollisuus ry 2014). Energiakustannukset lämmitysjärjestelmässä, joka 

käyttää kaukolämpöä lasketaan kaavalla 1. 

 

7265 𝑀𝑀ℎ / 0,95 ∗ 85,12 € / 𝑀𝑀ℎ =  650 944,00 € 

 

6.1.2 Elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 21 on esitetty hankintakustannusten eli investointikustannusten sekä 

käyttökustannusten ja huoltokustannusten arvo koko kaukolämmön 25 vuoden laskenta-

ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että hankinta ja huoltokustannukset ovat pienet ja 

käyttökustannukset eli energiakustannukset vievät suurimman osan kustannuksista.  
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Kuva 21. Kaukolämmön elinkaarikustannusten eriosien jakautuminen  

 

6.2 II Lämmitysvaihtoehto: Maalämpöjärjestelmä 
 

Maalämmön käyttö Finnoon alueella on mahdollista, mutta järkevintä olisi osaoptimoida 

maalämmönkäyttö niin, että osassa rakennuksista käytettäisiin kaukolämpöä ja osassa maa-

lämpöä. Maalämmön etu on myös se, että sitä voidaan myös käyttää jäähdytyksenä. Vaik-

ka maalämmön ja kaukolämmön sekakäyttö alueella on luultavammin järkevintä, tullaan 

elinkaarilaskennassa laskemaan kaikille rakennuksille maalämpö järkevän vertailutuloksen 

aikaansaamiseksi. Maalämmön haasteiksi alueella aiheutuu alueen tiheä rakentaminen sekä 

metrotunnelin rakentaminen alueelle.  

 

Rakennusosakeyhtiö Hartela on aikaisemminkin ollut toteuttamassa kokonaisvaltaista alu-

eellista energiasuunnittelua. Alueena on toiminut Espoon Painiityn alue, jonka Rakennus-

osakeyhtiö Hartela on omistanut jo 1980-luvulta asti ja on siten päässyt vaikuttamaan koh-

teen suunnitteluun kaavoitusvaiheesta lähtien. Alueen energiasuunnittelun tavoitteena on 

ollut taloudellisuus, kestävyys ja energiatehokkuus. Alueen kohteissa on käytetty osate-

hoista maalämpöä tai joissain kerrostaloissa kaukolämpöä. Painiitynportin ja Heikunan-

kulman kohteissa on ollut ongelmia maalämmön toiminnan kanssa. Suurin ongelma koh-

teiden alussa oli, että lämpimänkäyttöveden varaajat oli mitoitettu liian pieniksi. Varaajiin 

lisättiin jälkikäteen lisää kierukoita. Laitteet olivat alkuun heikkoa myös lämmityksen osal-

ta. Maalämpöpiireihin oli päässyt ilmaa, kun putkistoista poistettiin ilma, laitteet alkoivat 

toimia. Myös lattialämmityksessä oli ilmaa. Maalämpöä käytettäessä tulisi aina käyttää il-

maisinta, joka poistaa ilman pois putkistosta. 

KL 
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Maalämpöjärjestelmän kustannukset ovat vaikea arvioida ilman tarkempia suunnitelmia. 

Lasketaan ensin maalämpöjärjestelmän pumppuyksikön hinta ja sitten poraus kustannuk-

set. Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 2014 –kirjassa tavallisen maalämpöpumppu-

yksikön hinnaksi on arvioitu pääkaupunkiseudulla 330 € / kW, alv 0 % (Haahtela & Kiiras 

2014, s.267). Taukukosta 4 saadaan järjestelmän tehontarve, joka on 3523 kW.  Maalämpö-

pumppuyksikön hinta on tällöin 1 441 783 €, alv 24 %. 

 

Lasketaan porauksien osuus kustannuksista. Oletetaan maaperän ominaisluovutuskyvyksi 

taulukon 2 mukaan 55 kWh / m. Jolloin 250 m porauksia tarvitaan n. 528 kpl. Haahtelan 

Talonrakennuksen kustannustieto 2014 -kirjassa yhden porauksen hinta on noin pääkaupun-

kiseudulla 6870 €, alv 0 % (Haahtela & Kiiras 2014, s.263), jolloin porausten kokonaiskus-

tannukset ovat 4 497 926 €.  

 

Yhteensä Investointikustannukset alueen maalämpöjärjestelmälle ovat 5 939 710 €. Inves-

tointi kustannus on erittäin korkea. Hinta tarkistettiin käyttämällä Stiebel Eltron Oy: tarjo-

usta alueesta, jonka mukaan maalämmön hinta on keskimäärin 45,5 € / as m2. Yhteensä 

Stiebel Eltron tarjouksen mukaan maalämmön investointikustannukset olisivat 5 900 622 

€, kun asuinneliöitä on 129 684 m2. Hinnat ovat hyvin lähellä toisiaan. LCC laskennassa 

käytetään Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 2014- kirjan laskennasta saatuja tulok-

sia.  

 

6.2.1 Kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Maalämmön keskimääräinen tekninen käyttöikä on 25 - 30 vuotta. Kompressori voidaan 

joutua vaihtamaan aiemmin noin 10 - 15 vuodessa laiteen asentamisesta. (Rakennustieto Oy 

2008, s. 15) Kompressorin uusiminen kerrostalo kohteessa maksaa noin 4000 - 12 000 € 

riippuen kohteen koosta. Kahdella pumpulla toimivan, noin 60 asunnon kohteen kompres-

sorin vaihto maksaa 8000 €, (ALV 24 %) (LVI-Urakointi Paavola Oy). Lasketaan kaikkien 

kompressorien vaihtokustannukseksi 264 800,00 € ja se tehdään 12 vuoden kuluttua lait-

teiden asentamisesta. Kompressorin vaihdossa vaihdetaan koko laitteisto, eli myös lauhdut-

timet, höyrystimet ja lämpöpumppujärjestelmä. LCC laskennassa kunnossapitokustannuk-

set ovat 264 800 € (ALV 24 %).  
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Maalämpöä on kaukolämmön tavoin aika huolto vapaa, mutta sitä tulee kuitenkin huoltaa 

tarkastaa hieman useammin kuin kaukolämpöä. Huoltokustannuksiksi on arvioitu 1680 € 

/talonyhtiö eli noin 6 päivän työ. Yhteensä huoltokustannukset ovat alueella tällöin 62 160 

€ / a. 

 

Lasketaan lämmitysjärjestelmän käyttökustannukset vuodessa. Käyttökustannukset ovat 

laitteen energiakustannukset. Energiankokonaiskustannukset vuodessa lasketaan kaavalla 

1.  Maalämmön lämpökerroin on 2,7 COP (Eskola 2012, s.11). Lämmönsiirronhyötysuhteen 

ollessa 93 % saadaan kokonaishyötysuhteeksi 256,5 %. Sähkön hintana käytetään 120 €  / 

MWh. Energiakustannukset lämmitysjärjestelmässä joka käyttää maalämpöä on: 

 

7265 𝑀𝑀ℎ/ 2,565 ∗ 120 € / 𝑀𝑀ℎ = 339883 € 

 

6.2.2 Elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 22 on esitetty hankintakustannusten eli investointikustannusten sekä 

käyttökustannusten ja huoltokustannusten arvo koko maalämmön 25 vuoden laskenta-

ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että hankinta ja energiakustannukset vievät suurimman 

osan kustannuksista, hultokustannusten olessa pienimmät.  

  
Kuva 22. Maalämmön elinkaarikustannusten eri osien jakautuminen 

 

Maalämpö 
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6.3 III Lämmitysvaihtoehto: Hybridijärjestelmä, maalämpö-kaukolämpö 
 

Maalämmön hyötysuhde on parempi silloin, kun se on mitoitettu osateholle eli maalämpö 

ei tuota kaikkea lämpöä. Lasketaan osateho niin, että kiinteistöjen energian kulutuksesta 

noin 70 % tuotetaan maalämmöllä ja loput kaukolämmöllä. Tällöin pääasialliseksi lämmi-

tysjärjestelmäksi asennetaan maalämpö.  Kiinteistöt olisivat kytketty kaukolämpöverkkoon 

ja kaukolämpöä käytetäisiin tarvittaessa.  

 

Hybridijärjestelmän tuotetaan niin, että kaukolämmöllä tuotettaisiin talviajan huippuläm-

möt ja maalämmöllä peruslämpö, jota tarvitaan läpi vuoden. Kuvassa 23 on esitetty kauko-

lämmön ja maalämmön käytön arvioitu jakautuminen. Musta viiva kuvaa teoreettista ja-

kautumista, jossa viivan yläpuolella olevat huiput tuotetaan kaukolämmöllä ja alapuolella 

olevat perusteho tuotetaan maalämmöllä.  

 

 
Kuva 23. Maalämmön ja kaukolämmön käytön jakautuminen karkeasti  

 

Lasketaan ensin kaukolämmön liittymismaksu sekä lämpökeskus ja sen asennus. Arvioi-

daan, että pienimmissä (32 kpl) rakennuksissa liittymismaksu on Fortumin Espoon hinnas-

ton pienin eli 5800 €/ taloyhtiö ja suuremmissa kohteissa (5 kpl) käytetään keskisuurta liit-
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tymismaksua eli 15 500 € / taloyhtiö (Fortum 2014a). Liittymismaksun kustannukset ovat 

alueella 263 100 €. Lämpökeskuksen hinta on arvioitu Haahtelan Talonrakennuksen kustan-

nustieto 2014 -kirjan tunnuslukujen avulla (Haahtela & Kiiras 2014, s.263). Kaikkien alueen 

lämmönsiirtimien investointikustannukset ovat 123 507 € ja koko kaukolämmön investoin-

tikustannus on hybridijärjestelmässä 386 607 €. 

 

Maalämmön investointikustannuksen laskennassa käytetään Haahtelan Talonrakennuksen 

kustannustieto 2014 -kirjan maalämpöpumppuyksikön hintaa 330 € / kW, alv 0 %. Järjestelmä 

käyttää 70 % alueen lasketusta tehontarpeesta, taulukossa 4 on esitetty alueen tehontarve. Alu-

een maalämpöpumppuyksikön hinta on 1 009 248 €. 

 

Lasketaan maalämmön porauksien osuus kustannuksista. Oletetaan maaperän ominais-

luovutuskyvyksi taulukon 2 mukaan 55 kWh / m. Jolloin 250 m porauksia tarvitaan n. 370 

kpl. Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 2014 -kirjassa yhden porauksen hinta on 

pääkaupunkiseudulla noin 6870 €, alv 0 %, jolloin porausten kokonaiskustannukset ovat  

3 151 956 €.  Maalämmön investointikustannukset ovat yhteensä 4 161 204 €.  

 

Investointikustannukset alueen hybridijärjestelmälle, maalämpö-kaukolämpö on 4 547 812 

€. 

 

6.3.1 Kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Kunnossapitokustannukset lasketaan hybridille käyttäen samoja keskimääräisiä käyttöikiä, 

kuin pelkässä kaukolämmössä ja maalämmössä. Kaukolämmön lämmönsiirrin uusitaan 20 

vuoden päästä ja maalämmön kompressori uusitaan 12 vuoden päästä. Arvioidaan, että 

pienimmissä (32kpl) rakennuksissa lämmönsiirrin on pieni ja sen vaihto maksaa 15 000 € 

ja suuremmissa rakennuksissa (5 kpl) lämmönsiirrin on hieman suurempi ja sen vaihto 

maksaa 20 000 €. Maalämmön yhden pumpun kompressorin uusiminen maksaa 4000 € ja 

kahden pumpun 8000 € (LVI-Urakointi Paavola Oy). Arvioidaan, että pienimmissä (32 

kpl) rakennuksissa on yksi pumppu ja suuremmissa kohteissa (5 kpl) kahden pumpun jär-

jestelmää. LCC laskennassa maalämmön kunnossapitokustannukset arvioidaan olevan 

168000 € ja kaukolämmön 580 000 € eli yhteensä 748 000 € 
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Kaukolämpö ja maalämpöjärjestelmät ovat kohtalaisen huolto vapaita.  Huoltokustannuk-

siksi on arvioitu 1680 € /talonyhtiö eli noin 6 päivän työ. Yhteensä huoltokustannukset 

ovat alueella tällöin 62 160 € / a. 

 

Lasketaan kaavalla 1 maalämmön tuottamat energiakustannukset. Maalämpö tuottaa 70 % 

lämpöenergiasta, jolloin energiakustannukset vuodessa maalämmölle on:  

 

(7265 𝑀𝑀ℎ ∗ 0,7)/ 2,565 ∗ 120 € / 𝑀𝑀ℎ =  259 685 € 

 

Lasketaan kaavalla 1 kaukolämmön tuottamat energiakustannukset. Kaukolämpö tuottaa 

30 % lämpöenergiasta, Kaukolämmön hinta on 85,12 € / MWh ja vuosihyötysuhde laitteil-

le on 95 %, jolloin energiakustannukset kaukolämmölle on: 

 

(7265 𝑀𝑀ℎ ∗ 0,3) / 0,95 ∗ 85,12 € / 𝑀𝑀ℎ =  195 283,00 € 

 

Yhteensä energiakustannukset hybridilämmitysjärjestelmälle vuodessa on 454 968,00 €. 

 

6.3.2 Elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 24 on esitetty hybridijärjestelmä maalämpö-kaukolämpö hankintakustannusten eli 

investointikustannusten sekä käyttökustannusten ja huoltokustannusten arvo koko 

kaukolämmön 25 vuoden laskenta-ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että 

hankintakustannukset ovat korkeat. Huoltokustannukset ovat pienet ja käyttökustannukset 

eli energiakustannukset vievät suurimman osan kustannuksista.   

  
Kuva 24. Hybridijärjestelmä maalämpö-kaukolämpö elinkaarikustannusten eri osien jakautuminen 

Maalämpö+ KL 
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6.4 IV Lämmitysvaihtoehto: Hybridijärjestelmä, kaukolämpö-

aurinkokeräin 
 

Tässä työssä on monien eri kaukolämpöhybridilämmitysmuotojen joukosta valittu aurinko-

lämpö. Kaukolämpö on hyvä ja helppo peruslämmitysratkaisu, mutta kun Espoon kaupun-

gin toiveena on, että alue olisi madollisimman hiilidioksidi vapaa, on kaukolämmön rinnal-

le valittu toinen ekologisempi lämmitysjärjestelmä. 

 

Tavallisimmat aurinkokerääjät ovat pinta-alaltaan 1 – 2 m². Yhden neliömetrin keräin tuot-

taa energiaa yleensä 250 – 400 kWh vuodessa ja 8 - 12 m² järjestelmä maksaa asennettuna 

noin 4 000 – 5 000 euroa. (Motiva 2010) Osa asennettavista keräimistä asennettaisiin vasta 

2020 luvun jälkeen, joten oletetaan, että käytössä olisi vain erittäin korkeatuottoisia ke-

räimiä, jolloin laskentateho on 400 kWh / m2. Aurinkokeräimet ovat tehokkaampia kuin 

aurinkopaneelit ja niitä ei tarvitse asentaa niin paljon saadakseen tarvittavan energia mää-

rän. Finnoossa eri talonyhtiöihin asennettaisiin eri määrä paneeleja, talonyhtiöiden tarpei-

den mukaan. Laskennassa jokaiseen talonyhtiöön tulee 20 m2 aurinkokeräimiä eli 740 m2. 

 

Motivan hintatietojen mukaan aurinkokeräimen keskimääräinen neliöhinta on 450 € / m2, 

jolloin aurinkokeräimen alueellinen investointikustannus on 333 000,00 €.  

 

Investointikustannus alueen kaukolämpö- ja aurinkokennojärjestelmälle on yhteensä 1 438 

584 € 

 

6.4.1 Kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Keskimääräinen tekninen käyttöikä on sama kuin pelkässä kaukolämpö laskennassa eli ku-

pariputkilämmönsiirrin tulee vaihtaa 20 vuoden päästä, joka on otettu huomioon LCC las-

kelmassa. Aurinkokeräimen keskimääräinen käyttöikä on noin 25 - 30 vuotta. Lisäksi 

lämmönsiirtoneste tulee vaihtaa 3 - 7 vuoden välein, lasketaan että lämmönsiirtonesteen 

vaihto yhdessä talonyhtiössä maksaa 200 € ja se tehdään 5 vuoden välein. (Motiva 2010). 
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Aurinkoeräimet eivät juuri tarvitse huoltoa, huuhteleminen siitepölykauden jälkeen on suo-

siteltavaa. Huoltokustannuksiksi on arvioitu 1680 € / talonyhtiö eli noin 6 päivän työ. Yh-

teensä huoltokustannukset ovat alueella tällöin 62 160 € / a 

 

Laskennassa on oletettu, että alueella käytetään vain erittäin korkeatuottoisia keräimiä, jol-

loin laskentateho on 400 kWh / m2. Jokaiseen talonyhtiöön tulee 20 m2 keräimiä ja taloyh-

tiöitä on 37 kpl. Yhteensä paneelit tuottavat vuodessa lämmintä käyttövettä 296 000 kWh 

eli 296 MWh.  

 

Finnoon vuosittainen laskettu lämpimänkäyttöveden tarve on 3 773,4 MWh, kun lasken-

nassa on käytetty lämpimänkäyttöveden ominaistarpeena 25 kWh / m2 a.. Aurinkokeräin 

tuottaa tällöin n. 8 % alueen lämpimänkäyttöveden tarpeesta.  Jos lämpimänkäyttöveden 

kesän tuotto ei ole suurempi kuin tarve, voidaan keräinten määrää nostaa.  

 

Lasketaan lämmitysjärjestelmän energiakustannukset vuodessa. Energiankokonaiskustan-

nukset vuodessa lasketaan kaavalla 1. Sähkön hintana käytetään laskennassa 120 €  / 

MWh. Energiakustannukset lämmitysjärjestelmässä, joka käyttää kaukolämpöä että aurin-

kokeräimiä on: 

 

7647,40 𝑀𝑀ℎ −  296 𝑀𝑀ℎ ∗ 85,12 €/𝑀𝑀ℎ = 625 749 € 

 

6.4.2 Elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 25 on esitetty kaukolämmön ja aurinkokeräimien hankintakustannusten eli 

investointikustannusten sekä käyttökustannusten ja huoltokustannusten arvo koko 

kaukolämmön 25 vuoden laskenta-ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että hankinta ja 

huoltokustannukset ovat erittäin pienet. Käyttökustannukset eli energiakustannukset vievät 

suurimman osan kustannuksista. 
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Kuva 25. Kaukolämmön ja aurinkokeräimien elinkaarikustannusten eri osien jakautuminen 

 

6.5 V Lämmitysvaihtoehto: Ilmavesilämpöpumppu (UVLP)  
 

Ilmavesilämpöpumppuja ei ole paljon käytetty kerrostaloissa, mutta uusien matalalämpö ja 

passiivitalojen matala energiankulutus mahdollistaa niitten käyttöä. Poikkeuksena tavan-

omaiseen lämmitysjärjestelmään on, että UVPL laitteeseen sopii paremmin lattialämmitys 

kuin perinteinen patteriverkko, koska korkea menoveden lämpötila heikentää lämpöpum-

pun antotehoa ja hyötysuhdetta. UVLP pitää mitoittaa oikein sillä, jos laite on teholtaan 

liian pieni, voi sähkövastuksen käytön osuus vuotuisessa käytössä nousta tarpeettoman 

suureksi, vaikka itse laitteen hyötysuhde olisikin korkea. (Motiva 2008) 

 

6.5.1 UVLP-järjestelmän mitoitus Espoon Finnoon alueelle 

 

Mitoitetaan UVLP-järjestelmä niin, että se tuottaa lämpöä vain silloin, kun lämpötila on 

korkeampi kuin -14 °C. Liitteen 3 taulukossa on esitetty ulkoilman lämpötilojen esiinty-

mistiheys pysyvyysarvoina vyöhykkeillä I–II. Finnoon alue sijaitsee säävyöhykkeellä I-II. 

Taulukon arvojen perusteella on laskettu sähkövarajärjestelmän tuottama lämpöenergia. 

Varajärjestelmän hyötysuhde on 1 ja se tuottaa tilojenlämmitykseen 173,5 MWh ja LKV 

lämmitykseen 91 MWh. 

 

Lasketaan yksinkertaisella laskentamenetelmällä UVLP-järjestelmän käyttämä sähköener-

gian määrä. Tilojen lämmityksen vuotuinen energiankulutus Qlämmitys,tilat on 3940 MWh. 

KL+ aurinkolämpö 
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Käyttöveden lämmityksen vuotuinen energiankulutus Qlämmitys,lkv on 3151 MWh. Oletetaan 

lämmitysjärjestelmän menoveden lämpötilaksi Tm 50 °C  

 

Lämpöpumpun suhteellinen lämpöteho lasketaan lämpöpumpun lämpötehon Φlpn(+7/35)°C 

ja rakennuksen tilojen lämmitystehontarpeen Φtila (-26°C) avulla. Koska tarkkaa laitteistoa 

ei ole valittu ja rakennuksen lämmitystehon laskenta perustuu oletuksiin, valitaan lämpö-

pumpun suhteelliseksi lämpötehoksi 0,8.  

 

Tilojen ja käyttöveden vuotuinen lämmitysenergioiden suhde on 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚/𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿  =   3940 𝑀𝑀ℎ  / 3151𝑀𝑀ℎ =  1,25 

 

Tällöin lämmitysenergioiden suhteen lukuarvona käytetään liitteen 4 taulukossa lukuarvoa 

1. Taulukosta voidaan lukea lähtötietojen avulla UVLP-laitteen suhteellinen lämpöenergia.  

Qlp/Qlämmitys,tilat,LKV = 0,85 

 

Tilojen lisälämmitysenergia lasketaan kaavan 2 mukaisesti (Eskola 2012, s.9). 

 

𝑄𝑙𝑚𝑚ä𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚 = (1 − 𝑄𝑙𝑙/𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚,𝐿𝐿𝐿)𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚   (2) 

  

 

jossa 

Qlämmitys, tilat  tilojen lämmitysenergian kulutus [MWh] 

 

𝑄𝑙𝑚𝑚ä𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚 = (1 − 0,85)3940 𝑀𝑀ℎ = 591 𝑀𝑀ℎ 

 

Tilojen lisälämmitysenergiaa tarvitaan 591 MWh ja lämpöpumpun tuottama lämmi-

tysenergia tiloille eli QLP, lämmitys, tilat on 3349 MWh.  

 

Käyttöveden lämmityksen lisälämmitysenergia lasketaan kaavan 3 mukaisesti (Eskola 

2012, s.9). 

 



60 

 

 

 

𝑄𝑙𝑚𝑚ä𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿 = (1 − 𝑄𝑙𝑙/𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚,𝐿𝐿𝐿)𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿   (3) 

 

jossa 

Qlämmitys, LKV  käyttöveden lämmityksen energiankulutus [MWh] 

 

𝑄𝑙𝑚𝑚ä𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿 = (1 − 0,85)3151 MWh = 473 MWh 

 

Käyttöveden lämmityksen lisälämmitysenergia tarvitaan 473 MWh ja lämpöpumpun tuot-

tama lämmitysenergia lämpimälle käyttövedelle eli Q LP, lämmitys, LKV on 2678 MWh.  

 

Lasketaan lämpöpumpun ostoenergiankulutus. Taulukosta 6 saadaan maalämpöpumpun 

SPF-luvut tilojen ja käyttöveden lämmitykselle, kun lämmitysjärjestelmän menoveden 

maksimi lämpötila (50 °C) ja käyttöveden lämpötila (60 °C) tunnetaan. Sijoittamalla SFP-

luvut kaavaan 4 saadaan laskettua vuotuinen lämpöpumpun sekä apulaitteiden kuluttama 

sähköenergia (Eskola 2012, s.10). 

 

𝑀𝐿𝐿,𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑄𝐿𝐿,𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚 /𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑙𝑡𝑚 + 𝑄𝐿𝐿,𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐿𝐿𝐿 /𝑆𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿  (4) 

jossa 

SPF tilat  lämpöpumpun SPF-luku tilojen lämmityksessä 

SPF LKV  lämpöpumpun SPF-luku käyttöveden lämmityksessä 

 

𝑀𝐿𝐿,𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3349 MWh/2,3 +  2678 MWh/1,8 = 3944𝑀𝑀ℎ 

 
Taulukko 6. Ulkoilmalämpöpumppujen SPF-lukuja, (Eskola 2012, s.11). 
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6.5.2 UVLP-järjestelmän investointikustannukset Espoon Finnoon alueelle 

 

Investointikustannukset UVLP laitteessa on samat kuin maalämpöpumpussa, mutta ilman 

porauskustannuksia eli 1 441 783 €. Ongelmana UVLP-järjestelmässä on, että se tarvitsee 

rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toisen lämmitysjärjestelmän, koska UVLP 

ei tuota lämpöä, kun ulkolämpötila on alle -20 °C.. Järjestelmä on mitoitettu niin, että läm-

pötilan ollessa alle -14 °C, järjestelmä käyttää pelkkää varasähkölämmitystä. Lasketaan 

Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 2009 -kirjan tunnuslukujen avulla erillisen läm-

pimänkäyttöveden valmistusyksikön hinta asuinrakennuksille, hinnat ovat alv 0 % (Haahtela & 

Kiiras 2009, s.262). Liitteessä 2 on esitetty laskelmat. Koska lämpöä tarvitaan myös huoneis-

ton lämmitykseen, kerrotaan tulos kahdella. Varalämmitysjärjestelmän investointikustannukset 

koko alueelle 677 114 € 

 

Varalämmitysjärjestelmä toimii sähköllä, jolloin sähkön liittymäkoko kasvaa ja samalla 

myös sähkön liittymismaksu. Isojen rakennusten liittymä ampeerihinta on 60 € / A. (For-

tum 2014c). Yhteensä arvioidaan liittymismaksujen nousun olevan alueella noin 250 000 

€. Yhteensä koko lämmitysjärjestelmä ninvestointikustannukset ovat 2 005 843 € 

 

6.5.3 Kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Ilmalämpöpumpun keskimääräinen tekninen käyttöikä on 10 - 15 vuotta (Rakennustieto Oy 

2008, s.15). LCC laskelmaan lasketaan, että laitteet joudutaan kauttaaltaan uusimaan koko-

naan 15 vuoden päästä. Lisäksi sisäyksikön suodatin tulee vaihtaa 12 kk välein, arvioitu-

kustannus per taloyhtiö on 100 € / a.. Sähkölämmitteisen lämminvesivaraajan keskimääräi-

nen tekninen käyttöikä on 30 vuotta, joten sitä ei jouduta laskenta-ajalla vaihtamaan (Ra-

kennustieto Oy 2008, s.14). LCC laskelman kunnossapitokustannukset ovat vuodessa 1445 

483 €. 

 

UVLP laitteet tarvitsevat saman verran huoltoa kuin maalämpökin eli huoltokustannuksiksi 

on arvioitu 1680 € / talonyhtiö eli noin 6 päivän työ. Yhteensä huoltokustannukset ovat 

alueella tällöin 62 160 € / a 
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Lasketaan energiankäyttökustannukset laskemalla lämpöpumpun sekä apulaitteiden kulut-

tama sähköenergia sekä tilojen ja käyttöveden lisälämmitysenergia yhteen. Yhteensä säh-

köä kuluu 4107 MWh, energiakustannukset lasketaan kaavalla 1. Sähkön hinta on 120 €  / 

MWh, jolloin järjestelmän vuoden energiakustannukset ovat: 

 

120 € /MWh ∗ 4273 𝑀𝑀ℎ = 512 713 € 

 

6.5.4 Elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 26 on esitetty hankintakustannusten eli investointikustannusten sekä 

käyttökustannusten ja huoltokustannusten arvo koko UVLP-järjestelmän 25 vuoden 

laskenta-ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että hankinta ja energiakustannukset vievät 

suurimman osan kustannuksista, kuten maalämpöjärjetelmässäkin. Huoltokustannusten 

ovat pienet. 

 

 
Kuva 26. UVLP järjestelmän elinkaarikustannusten eri osien jakautuminen 

 
 
6.6 Sähköntuottojärjestelmä: Aurinkopaneelit  
 

Aurinkopaneelien käyttö Finnoon alueella on mahdollista. Finnoon alue on simuloitu 3D-

kuvaksi ja kuvan maantieteelliset koordinaatit on asetettu oikeiksi, niin että voitiin tutkia 

auringon liikkeiden vaikutuksia aurinkopaneeleihin. Simulointi on toteutettu alustavaa 

UVLP 



63 

 

 

 

suunnitelmaa käyttäen, joten suunnitelmat tulevat vielä muuttumaan. Simulointia hyväksi 

käyttäen voidaan arvioida muiden rakennusten aiheuttamat varjot rakennuksissa, mutta ei 

voida huomioida esim. tulevien puiden varjoja. On tärkeää, että pihasuunnittelu otetaan 

huomioon aurinkopaneelien sijoitteluvalinnassa, niin että pihalle ei aseteta isoja puita var-

jostamaan paneeleja. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on käytetty esim. autokatok-

sissa aurinkopaneeleja ja se voisi olla myös yksi vaihtoehto Finnoossa.  

 

6.6.1 Aurinkopaneelijärjestelmän mitoitus Espoon Finnoon alueelle  

 

3D-simuloinnin avulla tarkasteltiin auringon liikkeitä alueella huhtikuusta elokuuhun ja 

kellon aikana käytettiin 10.00 - 16.00. Tällä tavoin laskettiin maksimimäärä aurinkopanee-

leja jota voidaan asentaa rakennusten katoille.  

 

Ensin laskettiin kattojen pinta-ala, jonka jälkeen siitä vähennettiin varjoon jäävä alue. Sen 

jälkeen arvioitiin, että kolmasosa jäljelle jäävästä pinta-alasta soveltuu aurinkopaneelien 

asennukseen. Asuinrakennusten katoilla suurenosan tilasta vie rakennuksen rakenteet ja 

laitteet.  Esimerkiksi jos asuinrakennuksessa on käytössä asuntokohtainen ilmanvaihto, vie 

poistoilma laitteet runsaasti tilaa katoilta. 

 

Laskennan tuloksena alueiden katoille saataisiin maksimissaan asennettua noin 4863 m2 

aurinkopaneeleja. Tässä ei ole otettu huomioon puiden aiheuttamia varjostuksia, vaan ai-

noastaan rakennusten aiheuttamat varjot. Taulukossa 5 on esitetty aurinkopaneelien poten-

tiaalit eri rakennusalueilla.  
 
Taulukko 7, Erirakennusalueiden aurinkopaneeli potentiaalit Espoon Finnoossa. 

Rakennusvuosi Alue Aurinkopaneelien potentiaalinen 
m2  

2016 1.a ja 1.b  1446 
2018 2 358 
2020 3 594 
2023 4.a ja 4.b 1520 
2025 5.a ja 5.b 945 

Yhteensä  4863 
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Kuvissa 27 - 32 on esitetty 3D mallinnus alueesta. Kuvissa 27 - 28 on esitetty alue 1. huh-

tikuuta klo 10.00 sekä klo 16.00 ja kuvissa 29 - 30 on esitetty alue 1. kesäkuuta klo 10.00 

sekä klo 16.00. Viimeisissä kuvissa 31 - 32 on esitetty alue 31. elokuuta klo 10.00 sekä klo 

16.00.  

 
Kuva 27. Finnoon alue, 1 huhtikuu.  klo. 10.00 

Kuvista nähdään, että huhtikuun alussa aurinko on vielä hyvin matalalla ja rakenteista ai-

heutuu paljon varjostuksia. Kesäkuussa varjostukset ovat pienempiä ja taas elokuun lopus-

sa ne alkavat kasvaa. Kuvista nähdään, että myös rakennusten eteläjulkisivuissa on poten-

tiaalia aurinko paneeleille. Niiden arvioiminen ilman kunnon arkkitehti suunnitelmia on 

vaikeaa.  

 

 
Kuva 28. Finnoon alue, 1 huhtikuu.  klo. 16.00 
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Kuva 29. Finnoon alue, 1 kesäkuuta.  klo. 10.00 

 

 
Kuva 30. Finnoon alue, 1 kesäkuuta.  klo. 16.00 
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Kuva 31. Finnoon alue, 31. elokuuta.  klo. 10.00 

 

Kuvaan 31 on merkitty punaisilla palloilla etelään suunnattuja julkisivuja, joissa aurinko 

paneelien käyttö on mahdollista. Pystyasennossa aurinko paneelit eivät tuota yhtä tehok-

kaasti, kuin viistoon asentaessa. Laskennassa käytetään viiston asennettuja paneeleja, kuten 

kuvassa 4. Paneelit myös suojaavat kesällä auringolta rakennusta, jolloin kalliita auringon-

suojalaseja ei tarvitse käyttää ikkunaelementeissä. Julkisivuihin ei kohdistu varjostusta toi-

sista rakennuksista, lisäksi rakennukset ovat korkeita joten paneelit voidaan asentaa korke-

alle niin, että mahdolliset puut eivät varjosta niitä. 

 

 
Kuva 32. Finnoon alue, 31. elokuuta.  klo. 16.00 
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Alueen katoille voidaan asentaa 4 863 m2 alueelle paneeleja. Paneelit suunnataan etelään ja 

asennetaan 45 ° kulmaan. Aurinkopaneelien pinta-alaksi oletetaan 2 432 m2 eli 50 % käy-

tössä olevasta kattopinta-alasta.  

 

Alueen julkisivuihin voidaan asentaa 5099 m2 alueelle paneeleja. Oletetaan, että paneelit 

on suunnattu etelään ja ne asennetaan 45 ° kulmaan. Aurinkopaneelien pinta-alaksi olete-

taan 1530 m2 eli 30 % käytössä olevasta pinta-alasta.  

 

Yhteensä kokonaispaneeli pinta-alaa on 3962 m2. Paneeli tuottaa 150 kWh energiaa jokais-

ta paneelissa olevaa neliömetriä kohden. Lasketaan, että paneelin antama tuotto on 594 300 

Wp.  

 

Taulukossa 6 on laskettu aurinkopaneelien tuotto vuodessa ilman hyötysuhde häviöitä. Sa-

rakkeessa huippupaistetunnit on esitetty keskimääräiset säteilyenergiat etelään suunnatuille 

45° kulmiin kallistetuille tasoille Helsingissä.   
 
Taulukko 8. Aurinkopaneelin antama tuotto kuukausittain 

Kuukausi  Helsinki  Päivien lkm. Tuoto kk [KWh] 
tammikuu  0,5 31 9211,65 
helmikuu 1,8 28 29952,72 
maaliskuu 3,4 31 62639,22 
huhtikuu 4,5 30 80230,5 
toukokuu 5,7 31 105012,81 
kesäkuu 6,3 30 112322,7 
heinäkuu 5,5 31 101328,15 
elokuu 5 31 92116,5 
syyskuu 3,5 30 62401,5 
lokakuu 1,8 31 33161,94 
marraskuu 0,5 30 8914,5 
joulukuu 0,5 31 9211,65 
Vuosi 3,3 

 
706503,84 

 

Yllä olevassa taulukossa koko vuoden energiamäärä saadaan kertomalla vuoden keskimää-

räinen huippupaistetuntiluku paneelin teholla ja vuoden päivien lukumäärällä. Lasketaan 

paneelin keskimääräinen huipun käyttöaika jakamalla taulukon laskennan lopputulos 

706 504 kWh paneelin antama tuotolla eli 594 300 Wp. Huippu käyttöaika on 1198 kWp 



68 

 

 

 

 

Kaikkea paneelin tuottamaa sähköä ei saada hyötykäyttöön. Mm. vastus, säädin, mahdolli-

nen vaihtosuuntaaja tai energian mahdollinen varastoiminen akustoon aiheuttavat häviöitä. 

Häviöiden yhteisvaikutusta kuvaa ns. järjestelmähyötysuhde. Hyötysuhde on laitteiston 

kokoonpanosta ja käyttösuhteista riippuen yleensä 50 - 80 %. Oletetaan, että hyötysuhde 

on hyvä eli 75 % eli aurinkopaneelit tuottavat: 529 878 kWh. 

 

Kuvassa 33 on esitetty aurinkopaneelien tuoton jakautuminen kuukausittain sekä Finnoon 

alueen kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön kokonaiskulutus kuukausittain. Kuvasta voi-

daan huomata, että marras-tammikuussa tuotto on erittäin pientä, mutta taas keväällä pal-

jon korkeampaa. Koko alueen arvioitu sähkön kulutus on 4539 MWh eli aurinkopaneeleilla 

voidaan kattaa noin 11,7 % kiinteistöjen ja kotitalouksien sähkön kokonaiskulutuksesta 

vuodessa.  

 

 
Kuva 33. Aurinkopaneeleista saatava energia kuukausittain 
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6.6.2 Aurinkopaneelin investointikustannukset  

 

Fortum tarjoaa 9,00 kWp pakettia asennuksineen hintaan 21 000 €, eli 2,33 € / Wp, sis. alv 

24 %. (Fortum Oy 2014b). Fortumin asennushinnalla koko järjestelmän investointikustan-

nus on 1 384 719 €.  

 

Oletetaan, että aurinkopaneelijärjestelmän investointi maksetaan takaisin 20 vuodessa ja 

että korko on 3 %, on vuosikustannus tasa-annuiteettilainalla vuosittain noin 6,5 % inves-

toinnista. Aurinkopaneelijärjestelmä maksaa 1 384 719,00 €, järjestelmän koko on 594,3 

kWp jolloin hinnaksi muodostuu 2330 € / kWp. Olettamalla ylläpitokulut nollaksi saadaan 

huipun käyttöajalla 1189 h / a sähköenergian hinnaksi seuraava: 

  

(0,065 ∗ 2330,90 €/𝑎)/ 1189 𝑘𝑀ℎ/𝑎 =  12,73 𝑐/𝑘𝑀ℎ 

 

Eli suurin piirtein sama kuin tämän hetkinen arvioitu sähkön hinta ja tässä työssä käytetty 

sähkön hinta, eli 12 c / kWh.  

6.6.3 Aurinkopaneelien kunnossapito-, huolto- ja käyttökustannukset 

 

Aurinkopaneelin keskimääräinen käyttöikä on noin 25 - 30 vuotta. Paneelit kuten eivät ke-

räimetkää juuri tarvitse huoltoa, huuhteleminen siitepölykauden jälkeen on suositeltavaa. 

Huoltokustannuksiksi on arvioitu 560 € /talonyhtiö eli noin 2 päivän työ. Yhteensä huolto-

kustannukset ovat alueella tällöin 20 720 € / a. 

 

Lasketaan aurinkopaneelien energiakustannukset vuodessa. Energiakustannukset lasketaan 

kaavalla 1. Sähkön hintana on käytettä 0,12 € /kWh. Yhteensä paneelit tuottavat säästöä 

vuodessa: 

 

529 878 𝑘𝑀ℎ ∗  0,12 €/kWh = 63 585,35 € 

 

  



70 

 

 

 

6.6.4 Aurinkopaneelien elinkaarikustannusten jakautuminen laskenta-ajalla 

 

Kuvassa 34 on esitetty hankintakustannusten eli investointikustannusten sekä 

käyttökustannusten eli energiakustannusten ja huoltokustannusten arvo koko 

aurinkopaneelin 25 vuoden laskenta-ajanjaksona. Kuvasta nähdään, että hankinta, 

käyttökustannukset ja hultokustannusten menevät kohtuullisen tasan.  

 

 
Kuva 34. Aurinkopaneeli järjestelmän elinkaarikustannusten eri osien jakautuminen 

 

Yksivaihtoehto aurinkopaneelien tuottoon olisi se, että alueen laajamittaista aurinkosähkön 

hoitaisi energiayhtiö. Kun tuotanto olisi yhdellä toimijalla, voidaan tuotannon hyödyt mak-

simoida sekä käytön ja ylläpidon riskit minimoida. Aurinkoenergiaa tuottava energiayhtiö 

voi hyödyntää asuinrakennusten kattoja aurinkopaneelien sijoituspaikkana. Tällä tavoin 

investointi, käyttö – ja huoltokustannukset pienenisivät ja käytettävyys helpottuisi. Sopi-

muksella tulisi säädellä talonyhtiön saama kustannukset ja hyöty paneeleista. 

 

6.7 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset  
 

Lämmitysjärjestelmä vaihtoehtoja on laskettu tässä työssä elinkaarilaskennan avulla. Las-

kennassa on yritetty ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kaikki järjestelmään kustan-

nukset, jotka aiheutuvat laskenta-ajalla. Etenkin investointikustannusten arviointi ilman 

tarkkoja suunnitelmia on hankalaa, sillä niin monet eri tekijät vaikuttavat järjestelmien kus-

tannuksiin. Tässä työssä on myös laskettu aurinkopaneelin elinkaarikustannukset. Paneelit 

tuottavat ainoastaan sähköä, joten paneelien elinkaarikustannuksia ei voida verrata muiden 

Aurinkopaneeli  



71 

 

 

 

lämmitysjärjestelmien kustannuksiin. Paneelien ja lämmitysjärjestelmien elinkaarikustan-

nuksen on esitetty erikseen seuraavissa kappaleissa.  

 

6.7.1 Lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuslaskennan tulokset 

 

Lämmitysjärjestelmän elinkaarikustannuslaskelman tulokset on esitetty taulukossa 9 ja 

graafisesti kuvassa 35. Laskelman perusteella maalämpöjärjestelmä on viidestä lämmitys-

järjestelmänsä kaikista edullisin elinkaarikustannuksiltaan. UVLP-järjestelmä on toiseksi 

edullisin. Järjestelmän etu on sen matala investointikustannus, mutta energiakustannukset 

ovat kalliit verrattu toiseen lämpöpumppujärjestelmään eli maalämpöön.  

 

Laskelman perusteella kaukolämmöllä ja kaukolämpö-aurinkokeräin ja maalämpö-

kaukolämpö hybridijärjestelmillä on 25 vuoden aikajaksolla lähes samat elinkaarikustan-

nukset. Kaukolämmön elinkaarikustannukset ovat hieman matalammat, kuin hybridijärjes-

telmillä.  

Kuva 35. Järjestelmävaihtoehtojen elinkaarenkokonaiskustannukset   
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13 727 374 EUR 13 802 041 EUR 
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Taulukko 9. Lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannukset (LCC) 

 
 

Lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannusrakenne poikkeaa toisistaan vahvasti. Kuvassa 

36 on esitetty graafisesti elinkaarikustannukset eritellen hankintakustannukset ja käyttö- ja 

huolto kustannukset. Maalämmön ja kaukolämmön kustannusrakenteet poikkeavat toisis-

taan merkittävästi. Kaukolämmön investointikustannukset ovat pienet, mutta kustannukset 

kertyvät vuosien varrella kalliista energiakustannuksista. Maalämmön investointikustan-

nukset ovat korkeat, mutta energiakustannukset ovat matalat. Maalämmön ja kaukoläm-

mön kunnossapitokustannukset ovat lähes samat. Tästä voidaan havaita, että maalämmön 

kustannukset kasvat vuosittain vähemmän kuin kaukolämmön. Näin voitaisiin ajatella, että 

pidemmällä aikajaksolla maalämpö tulisi edullisemmaksi. Kuitenkin ongelmana on, että 

kummankin lämmitysjärjestelmän elinikä alkaa lähennellä loppuaan 30 vuoden iässä. Jär-

jestelmän osien uusiminen on kallista, jolloin pitkän aikaan käytössä olleen järjestelmän 

kokonaan uusimista tulee harkita, korjaustoimenpiteiden sijasta. Voi siis olla, että esimer-

kiksi 25 - 30 vuoden päästä on järkevämpää uusia koko järjestelmä, jolloin uudessa järjes-

telmässä hyötysuhde on parempi ja kustannukset voivat olla matalammat. 

 

PERUSTIEDOT
1 1 1 1 1

Käyttöikä 25 25 25 25 25
Laskentakorko  % 3 3 3 3 3

TARJOUKSET Maalämpö KL
KL+ 

aurinkolämpö UVLP Maalämpö+ KL
HANKINTAKUSTANNUS
Investointikustannus 5 939 710 EUR 1 105 584 EUR 1 438 584 EUR 2 368 897 EUR 4 547 812 EUR
Kunnossapitokustannukset 185 725 EUR 384 805 EUR 384 805 EUR 987 479 EUR 438 964 EUR
HANKINTAKUSTANNUS 6 125 435 EUR 1 490 389 EUR 1 823 389 EUR 3 356 376 EUR 4 986 776 EUR

KÄYTTÖKUSTANNUSTEN 
NYKYARVO 5 918 434 EUR 11 334 984 EUR 10 896 251 EUR 8 928 123 EUR 8 001 491 EUR
YHTEENLASKETTU 
HUOLTOKUSTANNUS 
VUODESSA 62 160 EUR 51 800 EUR 62 160 EUR 62 160 EUR 62 160 EUR

HUOLTOKUSTANNUSTEN 
NYKYARVO 1 082 401 EUR 902 001 EUR 1 082 401 EUR 1 082 401 EUR 1 082 401 EUR
KÄYTTÖ- JA 
HUOLTOKUSTANNUKSET 7 000 835 EUR 12 236 985 EUR 11 978 652 EUR 10 010 524 EUR 9 083 892 EUR

13 126 270 EUR 13 727 374 EUR 13 802 041 EUR 13 366 901 EUR 14 070 668 EURLCC YHTEENSÄ
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Kuva 36. Järjestelmävaihtoehtojen elinkaarenkokonaiskustannukset, eroteltuna käyttö ja huoltokustannukset 

sekä hankintakustannukset 

6.7.2 Aurinkopaneelin elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuaika 

 

Aurinkopaneeleista on laskettu elinkaarikustannukset saman lailla, kuin lämmitysjärjestel-

mistä. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä, joten niitä ei voida verrata lämmitysjärjestelmien 

kanssa. Elinkaarikustannukset on laskettu käyttäen 25 vuoden laskenta-aikaa ja 3 % kor-

koa. Aurinkopaneelin elinkaarikustannuslaskelman tulokset on esitetty taulukossa 10 ja 

graafisesti kuvassa 37. Aurinkopaneelien investointikustannukset ovat kohtuullisen korke-

at, mutta voidaan olettaa, että ne tulevat tulevaisuudessa hieman laskemaan. Paneelien in-

vestointi hintaa voidaan myös saada madallettua ostamalla paneeleja suuri määrä kerralla 

tai ottamalla järjestelmä paikalliselta energiayhtiöltä, joka hoitaa myös huollon. 

 

 
Kuva 37. Kustannukset aurinkopaneelin elinkaarenaikana 

6 125 435 EUR 

1 490 389 EUR 1 823 389 EUR 
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Taulukko 10. Aurinkopaneelijärjestelmien elinkaarikustannukset (LCC) 

 
 

Elinkaarikustannusten lisäksi aurinkopaneeleista on laskettu niiden takaisinmaksuaika. Ta-

kaisinmaksuaika kertoo sen ajan, jonka kuluessa kyseinen investointi maksaa itsensä takai-

sin. Takaisinmaksuaika lasketaan yksinkertaisesti kaavalla 5, jos laskentakorkoa ei huomi-

oida ja nettotuottojen oletetaan pysyvän samalla tasolla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 

s.2).  

 

𝑛 = 𝐻
𝑆
         (5) 

 jossa 

  n  takaisinmaksuaika  

  H investointikustannus 

  S  nettotuotto 

 

Takaisinmaksuaika lasketaan kaavalla 5, eli jakamalla investointikustannukset vuotuisilla 

nettotuotoilla. Lasketaan aurinkopaneelien takaisinmaksuaika, kun sähkönhinta on 120 € / 

MWh. 
1 384 719€

120 €
𝑀𝑀ℎ ∗ 530𝑀𝑀

= 21,7 𝑎 

PERUSTIEDOT
1

Käyttöikä 25
Laskentakorko  % 3

TARJOUKSET Maalämpö
HANKINTAKUSTANNUS
Investointikustannus 1 384 719 EUR
Kunnossapitokustannukset
HANKINTAKUSTANNUS 1 384 719 EUR

KÄYTTÖKUSTANNUSTEN 
NYKYARVO -1 107 476 EUR
YHTEENLASKETTU 
HUOLTOKUSTANNUS 
VUODESSA 20 720 EUR

HUOLTOKUSTANNUSTEN 
NYKYARVO 360 800 EUR
KÄYTTÖ- JA 
HUOLTOKUSTANNUKSET -746 676 EUR

638 043 EURLCC YHTEENSÄ



75 

 

 

 

7 HERKKYYSANALYYSI  
 

Tässä kappaleessa tehdään elinkaarilaskennalle herkkyysanalyysi, jossa tarkastellaan eri 

muuttujien vaikutuksia laskennan lopputulokseen. Muuttujina on laskennankorko, lasken-

ta-aika ja energianhinta. Lämmitysjärjestelmän ja aurinkopaneelien herkkyysanalyysit on 

jaettu kahteen eri kappaleeseen. 

 

7.1 Lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuslaskennan herkkyysana-

lyysi 
 

Korko on epävarmuustekijä LCC-laskelmassa ja laskelma muuttuu käytettävästä laskenta-

korosta riippuen. Tässä laskelmassa on käytetty korkoa 3 %. Kuvasta 38 voidaan tarkastel-

la, kuinka laskentakorko vaikuttaa lopulliseen kustannukseen.  Kuva näyttää kustannuksen, 

ellei laskentakorkoa käytetä, eli siis jos laskentakorkona olisi 0 %. Koron madaltuessa 

maalämpö on selvästi edullisin vaihtoehto. UVLP-järjestelmän kannattavuus pienenee, kun 

korko pienenee ja on kustannuksiltaan sama hybridivaihtoehto maalämpö-kaukolämpö 

kanssa koron ollessa 0 %. Pelkkä kaukolämpö ja hybridijärjestelmä kaukolämpö-

aurinkolämpö nousevat kalleimmiksi järjestelmiksi kun korkotaso on noin 2 %. 

 

 
Kuva 38. Yhteenlaskettu LCC, ellei laskentakorkoa käytetä. 
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Toinen epävarmuustekijä on energiakustannus, jonka tulevaisuuden muutoksia on lähes 

mahdotonta ennustaa. Energianhinnan muutos vaikuttaa laskelman arvoon merkittävästi, 

etenkin käsiteltäessä lämmitysjärjestelmiä. Kuvassa 39 on esitetty herkkyysanalyysi, joka 

osoittaa, mikä vaikutus on 20 % energianhinnan nousulla kokonaiskustannuksissa. Maa-

lämmön energiakustannusten ollessa matalimmat, korostuu energianhinnan nousun myötä 

maalämmön kokonaisedullisuus. Maalämpö-kaukolämpö hybridijärjestelmä on kolman-

neksi edullisin järjestelmä energian noustessa 20 %.. Hybridijärjestelmä kaukölämpö-

aurinkokeräin on hieman edullisempi kuin pelkkä kaukolämpö.  

 

 
Kuva 39. LCC tulosten muutokset jos käyttökustannukset nousevat 20 % 

 
Kolmas elinkaarilaskelmaan vaikuttava epävarmuustekijä on laskettavan ajanjakson pituus. 

Laskenta-ajan pituus on merkittävä tekijä, koska kokonaiskustannusten kannalta alkuinves-

toinnin merkitys on sitä pienempi, mitä pidempään tuotetta aiotaan käyttää. Kuvassa 40 on 

esitetty elinkaarikustannukset käyttäen laskenta-aikana 15 vuotta. Tällöin kaukolämpö on 

edullisin ja seuraavaksi edullisin on hybridijärjestelmä kaukolämpö-aurinkokeräin. Johtuen 

siitä, että kummallakin järjestelmällä on pienet investointikustannukset. UVLP on kolman-

neksi edullisin. Maalämmön suuren investointikustannuksen takia hybridijärjestelmä kau-

kolämpö-maalämpö ja maalämpö ovat kalleimmat.  
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Kuva 40. LCC kustannukset laskettu 15 vuoden laskenta-ajalla ja 3 % korolla 

 

Kuvassa 41 on elinkaarikustannukset esitetty käyttäen 30 vuoden laskenta-aikaa. Tällöin 

maalämpö on selvästi edullisin ja UVLP seuraavaksi edullisin. Kaukolämpö-maalämpö 

hybridijärjestelmä on kolmanneksi kallein. Hybridijärjestelmä kaukolämpö-aurinkolämpö 

on hieman edullisempi kuin pelkkä kaukolämpö.  

 
Kuva 41. LCC kustannukset laskettu 30 vuoden laskenta-ajalla ja 3 % korolla. 

 

Elinkaarilaskennan ja sen herkkyysanalyysien pohjalta maalämpö on kaikista edullisin 

vaihtoehto Finnoon alueelle. Kaukolämpö ja hybridivaihtoehdot ovat myös hyviä vaihtoeh-

toehtoja. Kaukolämmössä on riskinä energianhinnan nousu ja sitä kautta kalliit käyttökus-
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tannukset. UVLP elinkaarikustannukset ovat matalat, mutta riskinä on järjestelmän toimi-

minen kerrostalossa ja varajärjestelmän käytön vaikutukset rakennuksen E-lukuun. 

 

7.2 Aurinkopaneelin herkkyysanalyysi  
 

Aurinkopaneelien laskennan herkkyysanalyysissä tutkitaan koron, energianhinnan ja las-

kenta-ajan muutoksen vaikutusta aurinkopaneelien elinkaarikustannuksiin. Kuvassa 42 on 

esitetty elinkaarikustannukset, ellei laskentakorkoa käytetä, eli siis jos laskentakorkona oli-

si 0 %. Koron ollessa 0 % aurinkopaneelin elinkaarikustannukset ovat pienemmät.  

 

 
Kuva 42. Koron vaikutus aurinkopaneelin elinkaarikustannuksiin  

 

Energian hinnan nousu vaikuttaa luonnollisesti aurinkopaneelin elinkaarikustannuksiin. Se 

myös laskee aurinkopaneelien takaisinmaksuaikaa.  Jos sähkönhinta nousee 20 %, sähkön 

hinta on silloin 144 € / MWh. Lasketaan aurinkopaneelien takaisinmaksuaika kaavalla 5. 

 
1 384 719€

144 €
𝑀𝑀ℎ ∗ 530𝑀𝑀

= 18,15 𝑎 

 

Takaisinmaksuaika aurinkopaneeleilla on noin 18 vuotta, kun sähkönhinta on 144 € / 

MWh. 
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Kuva 43. Aurinkopaneelin elinkaarikustannukset, jos energianhinta nousee 20 % 

 

Kuvassa 44 ja 45 on esitetty aurinkopaneelien elinkaarikustannukset, jos laskenta-aikaa 

muutetaan joko 15 vuoteen tai 30 vuoteen. Aurinkopaneelin elinkaarikustannukset ovat 

kalliimmat 15 vuoden laskenta-ajalla, koska paneelista saatavat tuotot eivät ole ehtineet 

maksaa investointikustannusta takaisin. Pidemmällä laskenta-ajalla elinkaarikustannukset 

ovat pienemmät, koska paneeleista saatavat tuotot ovat maksaneet investointikustannuksia 

takaisin. 

 

 
Kuva 44. Aurinkopaneelin elinkaarikustannukset 15 vuoden laskenta-ajalla 
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Kuva 45. Aurinkopaneelin elinkaarikustannukset 30 vuoden laskenta-ajalla 

 

Herkkyysanalyysin pohjalta aurinkopaneelien käyttö Finnoon alueella on suositeltavaa. 

Elinkaarikustannukset ovat pienet ja niiden käyttöikä on pitkä. Todennäköistä on, että 

energian hintaa tulee nousemaan seuraavan 25 vuoden aikana, jolloin myös aurinkopanee-

lien takaisinmaksuaika lyhenee. Lisäksi aurinkopaneeleja voidaan käyttää hybridinä läm-

mitysjärjestelmän kanssa. Niitä voidaan käyttää maalämmön tai UVLP-järjestelmän säh-

könlähteenä tai kaukolämmön kanssa parantamaan rakennusten E-lukua. 
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8 HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT  
 

Espoon kaupungin pyrkimyksenä on rakentaa Finnoon alueesta mahdollisimman hiilineut-

raali kaupunginosa. Lämmitysjärjestelmä muodostaa merkittävän osan rakennuksen koko-

elinkaaren ajan hiilijalanjäljestä. Kuvassa 46 on esitetty eri lämmitysjärjestelmien aiheut-

tamat CO2-päästöt. Hiilidioksidipäästöt on laskettu olettamalla, että sähkö tuotetaan kivi-

hiilellä (KH).  Kaukolämmöntuotolle on laskettu kolmella eri tavalla hiilioksidipäästöt, ki-

vihiilellä, maakaasulla (MK) ja kivihiilellä että maakaasulla. Taulukosta nähdään, kauko-

lämmöllä on suurimmat CO2-päästöt, kun polttoaineena on pelkkä kivihiili. Tämä hetkinen 

Fortumin omistama Suomenojan voimalaitos, tuottaa kaukolämpöä maakaasulla ja kivihii-

lillä. Eli tämänhetkiset kaukolämmön aiheuttamat CO2-päästöt olisivat kohteessa 5895 

tonnia.  

 

Maalämpö (MLP) tuottaa kaikista pienimmät CO2-päästöt vuodessa, vain 2801 tonnia. 

Maalämpöpumppu-kaukolämpö hybridijärjestelmä tuottaa 3227 tonnia CO2-päästöjä vuo-

dessa, eli toiseksi vähiten. Hybridi kaukolämpö-aurinkokeräin järjestelmässä CO2-päästöt 

ovat hieman matalammat, kuin pelkässä maalämmössä eli 5661 tonnia. Aurinkopaneelit 

vähentävät CO2-päästöjä -527 tonnia vuodessa. Jos käytössä olisi maalämpö ja aurinko-

paneelit CO2-päästöt olisivat vuodessa vain 2274 tonnia.  

 

 
Kuva 46. Lämmitysjärjestelmien polttoaineiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuodessa (Päästökertoimien 

lähteet EIA) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO  
 

Tässä työssä käsiteltiin lämmitysjärjestelmän valintaa hankesuunnitteluvaiheessa, eli vai-

heessa, jossa mitään varsinaisia työsuunnitelmia ei ole vielä tehty. Työssä hankesuunnitte-

luvaiheen päätösten tärkeys korostui. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat sitovat 

suuren osan projektin kustannuksista. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan projektille ra-

jat, jonka puitteissa hanke tulee toteuttaa. Elinkaarikustannuslaskenta on erinomainen tapa 

käsitellä eri rakentamisen tapoja ja punnita niiden kokonaiskustannuksia. Laskentatapa so-

veltuu hyvin rakentamiseen, sillä sen avulla voidaan huomioida vaihtoehtoisten ratkaisujen 

elinkaarivaikutukset perinteisen investointilaskentapainotteisen päätöksenteon sijaan ja 

löytää elinkaarikustannuksiltaan järkevin ja edullisin vaihtoehto. 

 

Rakennushankkeiden vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien arvioinnissa on hahmotettava 

kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat tekijät kohteen elinkaaren eri vaiheissa. Rakennusten 

pitkä elinkaari sekä sen eri kustannuksiin liittyvä epävarmuus tekevät tästä tehtävästä usein 

hyvin haasteellisen. Elinkaarilaskennalla pyritään ennakoimaan tiettyjen järjestelmien elin-

kaaren aikana muodostuvia kustannuksia.  

 

Tässä työssä käsiteltiin Espoon Finnoon alueelle tulevan asuinrakennusalueen lämmitysjär-

jestelmä vaihtoehtoja, kun alueen toteutus oli hankesuunnitteluvaiheessa. Työssä laskettiin 

elinkaarikustannuslaskennan avulla viiden eri lämmitysjärjestelmän koko elinkaaren aikai-

set kustannukset. Lisäksi laskettiin aurinkopaneelien antama tuotto, energian hinta, elin-

kaarikustannukset ja takaisinmaksuaika. 

 

Alueella ei ole järkevää käyttää vain yhtä ainoata lämmitysjärjestelmää. Kaukolämmön 

käyttö on ainoa vaihtoehto, jota voitaisiin käyttää yksinään niin, että tarvittava energian 

tarve saavutettaisiin. Elinkaarikustannuslaskennan, herkkyysanalyysin ja hiilidioksidipääs-

töjen perusteella maalämpö on paras lämmitysjärjestelmä vaihtoehto. Todellisuudessa 

maalämmöllä ei ole mahdollista lämmittää näin suurta ja tehokkaasti rakennettua aluetta 

yksinään, joten maalämpöä tulisi käyttää rakennuksissa, jossa se on mahdollista. Maaläm-

mön hyvänä puolena on myös se, että sitä voidaan käyttää rakennusten jäähdytyksessä. Li-

säksi maalämpöpumpun käyttö rakennuksen jäähdytykseen on pitkällä aikavälillä hyväksi 
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järjestelmälle, sillä se nostaa maaperän lämpötilaa ja vähentää maaperän jäähtymistä. Täl-

löin maalämpöpumpun käyttö jäähdytykseen parantaa myös lämpöpumpun toimintaedelly-

tyksiä lämmityskäytössä. Rakennukset, jotka rakennetaan tiiviiksi ja hyvin lämpöeristävik-

si, voivat tarvita jäähdytystä kesäisin.  

 

Hybridi vaihtoehto, jossa käytetään kaukolämpöä sekä aurinkolämpöä on toiseksi paras 

vaihtoehto alueelle. Hybridijärjestelmä vaihtoehdossa on korkeammat investointikustan-

nukset, kuin perinteisessä kaukolämpöjärjestelmässä, mutta sen elinkaarikustannukset ovat 

lähes samat kuin kaukolämmössä. Hybridijärjestelmä kuluttaa vähemmän energiaa kuin 

kaukolämpö ja laskee alueen hiilidioksidipäästöjä sekä laskee käyttäjien käyttökustannuk-

sia eli yhtiövastikkeita. Kaukolämpölaitos tulee käyttämään todennäköisesti tuotannossaan 

uusiutuvaa energiaa, että alueen alta kulkevan jäteveden purkuputken hukkalämpöä, jolloin 

myös kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pienenevät.  

 

UVLP-järjestelmän, eli ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde ei ole yhtä hyvä kuin maaläm-

mössä, joten sen käyttökustannukset ovat korkeammat. Tämän lisäksi järjestelmä ei toimi 

kovilla pakkasilla. Järjestelmän investointikustannukset ovat matalammat, kuin maaläm-

möllä ja siksi se voisi olla houkutteleva vaihtoehto. Järjestelmän elinkaarikustannukset 

ovat matalat ja järjestelmä on herkempi energian hinnan nousulle kuin maalämpö. Järjes-

telmää voidaan suositella rivi- ja omakotitaloihin, mutta kerrostalo käyttö tässä vaiheessa 

on vielä epävarmaa. Ongelmaksi muodostuu järjestelmän sijoittaminen rakennuksessa. Jär-

jestelmän tulisi olla hiljainen ja se tulisi sijoittaa paikkaan, jossa se olisi suojassa lumelta. 

Lisäksi sähkövarajärjestelmän vaikutusta rakennuksen E-lukuun tulisi tutkia lisää.  

 

Aurinkopaneelit sopivat kohteeseen hyvin, sillä suunnittelua ei ole vielä aloitettu ja panee-

lien sijoittelu voidaan ottaa huomioon jo suunnittelun alkumetreillä. Aurinkopaneelit las-

kevat rakennuksen E-lukua ja kohteen hiilidioksidipäästöjä. Aurinkopaneelien hinnan odo-

tetaan vielä laskevan, jolloin niiden takaisinmaksuaika on vieläkin lyhyempi. Paneeleja 

voidaan käyttää minkä tahansa lämmitysjärjestelmän kanssa. Kohteessa jossa käytetään 

sekä maalämpöä, että aurinkopaneeleja saadaan E-luku hyvin pieneksi. Aurinkopaneeleista 

saatavaa energiaa voidaan käyttää esimerkiksi asuntokohteiden kiinteistösähkönä tai maa-

lämmön tarvitsemana sähkönä.  
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Rakennusyritykset pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon voittoa, mutta myös laadu-

kas, kestävä ja järkevä rakentaminen tulisi olla tavoitteena. Rakennusalalla on tärkeä muis-

taa, että rakennuksia tehdään asiakkaille ja ilman asiakkaita ei ole rakentamista, siksi tyy-

tyväinen asiakas on paras mainos rakentamisen alalla. Rakennusyrityksen on tarkoitus teh-

dä luonnollisesti tulosta, mutta ei ole järkevää katsoa ainoastaan viivan alle jäävää rahaa, 

vaan on myös pyrittävä kehittämään oman tuotannon ratkaisuja parempaan ja järkeväm-

pään suuntaan. Uusilla innovaatioilla ja asiakkaita houkuttelevilla ratkaisuilla rakennuslii-

ke kykenee lisäämään myyntiään, kehittymään ja kasvattamaan mainettaan vastuullisena ja 

innovatiivisena rakentajana.  

 

Rakennusyrityksen kannalta uudet energiamääräykset tulisi nähdä mahdollisuutena, eikä 

ikävänä velvollisuutena, joka täytetään hädin tuskin rimaa ylittäen. Uudet määräykset voi-

daan myös nähdä mahdollisuutena kehittää omia tuotteita ja markkinoita. Lisäksi uusi ko-

konaisenergiatarkastelu mahdollistaa suunnittelun ja toteutuksen vapautta, mutta vaatii 

myös rakentajilta yhä enemmän osaamista energia-asioissa ja kokoajan kehittyvässä talo-

tekniikassa. Tulevaisuudessa talotekniikka ja siihen liittyvä automaatio tulee olemaan 

avain roolissa. Kyseisen alan tuntemus voi vaikuttaa paljon hankkeen onnistumiseen niin 

laadullisesti kuin taloudellisesti. Pienillä ja keskisuurilla rakennusliikkeillä ei ole välttä-

mättä varaa pitää tämän alan osaajia, joten on oletettavaa että tämän alan konsulttiliiketoi-

minta tulee kasvamaan.  

 

Uusilla järjestelmillä ja materiaaleilla on usein korkea hankintahinta ja siksi hankinnan ja 

hankesuunnittelun tulisi tehdä yhteistyötä. Suurien investointien aiheuttamia riskejä voi-

daan hallita arvioimalla tuotteiden todellista energiatehokkuutta ja seuraamalla tuotteiden 

jatkuvasti muuttuvaa hintaa, esimerkiksi seuraamalla eri eristeiden tai uusien tiiviiden ra-

kenneratkaisuiden hintaa ja U-arvon suhdetta.  
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Talonyhtiön liittymismaksut sekä arvioitu lämpökeskusten kustannus 

 

 
 

Vuosi 

Kem As-m2 m3
KL 
Liittymismaksu KL Lämpökeskus  €/ brm3 

LKV:n 
valmistusyksikkö 

2016 4300 3655 12900 15500 10 320 €                0,5             6 450 €                   
5200 4420 15600 15500 12 480 €                0,5             7 800 €                   
2000 1700 6000 15500 10 800 €                1,1             6 600 €                   
1600 1360 4800 9052 8 640 €                  1,1             5 280 €                   
1700 1445 5100 9052 9 180 €                  1,1             5 610 €                   
1700 1445 5100 9052 9 180 €                  1,1             5 610 €                   

Yhteensä 16500 14025 49500 67 208 €                
2016 4300 3655 12900 15500 10 320 €                0,5             6 450 €                   

1900 1615 5700 15500 10 260 €                1,1             6 270 €                   
4400 3740 13200 15500 10 560 €                0,5             6 600 €                   
2700 2295 8100 15500 14 580 €                0,5             4 050 €                   

Yhteensä 13300 11305 39900 55 552 €                
2018 11500 9775 34500 24800 20 700 €                0,5             17 250 €                 

9000 7650 27000 24800 16 200 €                0,1             2 700 €                   
4800 4080 14400 15500 11 520 €                0,1             1 440 €                   

Yhteensä 25300 21505 75900 65 100 €                
2020 4500 3825 13500 15500 10 800 €                0,5             6 750 €                   

1900 1615 5700 15500 10 260 €                1,1             6 270 €                   
1200 1020 3600 9052 6 480 €                  1,1             3 960 €                   
1500 1275 4500 9052 8 100 €                  1,1             4 950 €                   

Yhteensä 9100 7735 27300 42 656 €                
2023 7500 6375 22500 24800 13 500 €                0,5             11 250 €                 

7500 6375 22500 24800 13 500 €                0,5             11 250 €                 
2700 2295 8100 15500 14 580 €                1,1             8 910 €                   
6000 5100 18000 24800 14 400 €                0,5             9 000 €                   

Yhteensä 23700 20145 71100 80 600 €                
2023 4800 4080 14400 15500 11 520 €                0,5             7 200 €                   

4600 3910 13800 15500 11 040 €                0,5             6 900 €                   
1900 1615 5700 15500 10 260 €                1,1             6 270 €                   
1900 1615 5700 15500 10 260 €                1,1             6 270 €                   
1900 1615 5700 15500 10 260 €                1,1             6 270 €                   
3200 2720 9600 15500 17 280 €                1,1             10 560 €                 
2300 1955 6900 15500 12 420 €                1,1             7 590 €                   
2200 1870 6600 15500 11 880 €                1,1             7 260 €                   
3200 2720 9600 15500 17 280 €                1,1             10 560 €                 

Yhteensä 26000 22100 78000 120 156 €              
2025 4800 4080 14400 15500 11 520 €                0,5             7 200 €                   

4000 3400 12000 15500 9 600 €                  0,5             6 000 €                   
Yhteensä 8800 7480 26400 31 000 €                

2025 5900 5015 17700 24800 14 160 €                0,5             8 850 €                   
5300 4505 15900 15500 12 720 €                0,5             7 950 €                   
5100 4335 15300 15500 12 240 €                0,5             7 650 €                   
8800 7480 26400 24800 15 840 €                0,5             13 200 €                 
5900 5015 17700 24800 14 160 €                0,5             8 850 €                   

Yhteensä 31000 26350 93000 86800
153700 130645 461100 549 072,00 €      448 800,00 €       273 030,00 €         

5a

5. b

1. a

1.b

2. 

3.

4 a

4b.
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1 

Elinkaarikustannusten jaksottaiset investointikustannukset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maalämpö KL KL+ aurinkolämpö UVLP Maalämpö+ KL
Vuosi 1 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 2 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 3 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 4 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 5 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 6 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 7 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 8 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 9 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 10 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 11 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 12 264 800 EUR 3 700 EUR 168 000 EUR EUR/kpl

Vuosi 13 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 14 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 15 1 441 783 EUR EUR/kpl

Vuosi 16 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 17 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 18 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 19 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 20 695 000 EUR 695 000 EUR 3 700 EUR 580 000 EUR EUR/kpl

Vuosi 21 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 22 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 23 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 24 3 700 EUR EUR/kpl

Vuosi 25 3 700 EUR EUR/kpl
Jaksottaiset 
investointikus
tannukset 
yhteensä 185 725 EUR 384 805 EUR 384 805 EUR 987 479 EUR 438 964 EUR
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UVPL:n suhteellinen lämpöenergia taulukoituna suhteellisen lämpötehon suhteen 

 
Ulkoilmalämpöpumpun (ilma-vesi) suhteellinen lämpöenergia (Qlp/Qlämmitys,tilat,LKV) 
taulukoituna suhteellisen lämpötehon (flpn/ftila) suhteen, tilojen lämmitys- ja 
käyttövesienergioiden suhteen (Qlämmitys,tilat/Qlämmitys,LKV) ja tilojen lämmityksen 
menoveden max. lämpötilan (Tm) funktiona eri säävyöhykkeillä. Lämpöpumpun nimellisteho flpn 
annetaan toimintapisteessä Tulko / Tmeno (+7/35).
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1 

Ulkoilman lämpötilojen esiintymistiheys pysyvyysarvoina vyöhykkeillä I–II  
 
Jakson 1980–2009 keskimääräisiä sääoloja esittävän uuden testivuoden TRY2012 
lämpötila-aineistojen perusteella. 
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