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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan maalämpöä lämmitysmuotona ja vertaillaan sen 

kannattavuutta öljylämmitykseen, kaukolämpöön ja ilma-vesilämpöpumppuun.  

Rakennusten lämmitykseen on olemassa useita vaihtoehtoja, joissa on hyvät ja huonot 

puolet liittyen muun muassa hintaan, soveltuvuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja 

helppokäyttöisyyteen.  Monelle kuluttajalle lämmitysmuodon kustannukset ovat tärkein 

valintakriteeri. 

Tämän työn tuloksena saadaan edellä mainittujen lämmitysmuotojen kustannusarviot 

kiinteistökokoluokassa. Lisäksi kustannuksista lasketaan herkkyystarkastelut, jotta 

voidaan tarkemmin arvioida, mitkä tekijät vaikuttavat eniten eri lämmitysmuotojen 

investointien kannattavuuteen. 
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1 JOHDANTO 

Suomen kylmän ilmaston takia rakennusten lämmitystarve on verrattain suuri ja 

jatkuvasti ajankohtainen aihe. Rakennuksia voidaan lämmittää esimerkiksi puulla, 

sähköllä, kaukolämmöllä, öljyllä, maalämmöllä ja erilaisilla lämpöpumpuilla. 

Rakennuksen koon ja sijainnin lisäksi lämmitystavan valintaan vaikuttavat investoinnin 

suuruus ja lämmitystavan soveltuvuus. Lämmitysjärjestelmän valinta on kauaskantoinen 

päätös. 1960-luvulta lähtien varsinkin pientaloissa suosittiin usein öljylämmitystä, joka 

oli siihen aikaan kilpailukykyinen vaihtoehto, mutta sitä on myöhemmin alettu 

korvaamaan halvemmilla ja ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. 

Tänä päivänä pientalojen uudisrakentamisessa ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto 

on maalämpö. Vuonna 2018 jopa 55 % omakotitalon rakentajista päätyi maalämpöön 

lämmitysmuotona (Energiatehokaskoti 2020a). Maalämpö on kustannustehokas, 

uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävä lämmitysmuoto, jonka heikkoudet ovat sen huono 

soveltuvuus ja suhteellisen suuri investointi. Maalämmön energiansäästöpotentiaali on 

kuitenkin huima, ja järjestelmän avulla on mahdollista hoitaa myös rakennuksen 

viilennys kesäisin. 

Tässä työssä esitellään aluksi yleisesti maalämpöä lämmitysmuotona. Myös 

ilmavesilämpöpumppu ja kaukolämpö esitellään lyhyesti. Työn painopiste on kuitenkin 

maalämmön kustannusvertailussa kiinteistökokoluokassa. Laskelmat suoritetaan 

kuvitteelliseen omakotitaloon Lappeenrannan kaukolämpöalueella. Kustannusvertailu 

tehdään korvattavan öljylämmityksen, maalämmön, kaukolämmön ja ilma-

vesilämpöpumpun välillä. Tavoitteena on kirjallisuuden ja paikallisten laite- ja 

asennusyhtiöiden antamien arvioiden mukaan laskea kustannusarviot 20 vuoden 

tarkastelujaksolle. Kustannusvertailusta suoritetaan myös herkkyystarkastelu 

lähtöarvojen epävarmuuden ja mahdollisten käyttökustannusten muutosten takia. 
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2 MAALÄMPÖ 

Maalämpö on maa- ja kallioperään varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa. Pintaosiin 

varastoitunut energia on peräisin pääosin auringosta, ja syvemmällä kallioperässä 

lämpöenergia on muodostunut radioaktiivisten aineiden hajoamisesta. Maalämmön 

lämmönlähteet voidaan jaotella kolmeen päälähteeseen: maaperä, kallioperä ja vesistö. 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 7.) 

Maalämpöjärjestelmällä lämpöenergia saadaan hyödynnettyä rakennusten ja käyttöveden 

lämmittämiseen. Maalämpöä on käytetty pientalojen lämmittämiseen 1970-luvulta 

lähtien, mutta maalämmön suosio alkoi kasvamaan vasta 2000-luvulla ja vuonna 2018 

jopa 55 % pientalojen rakentajista päätyi maalämpöön lämmitysmuotona. (Motiva 2012a) 

2.1 Keruujärjestelmät 

Maalämpöjärjestelmä vaatii lämpöpumpun, siirtoputkiston ja keruupiirin. Keruupiiri 

voidaan asentaa maaperään, vesistöön tai kallioon porattuun reikään. Yleisin 

talteenottomenetelmä on kallioon porattuun reikään eli energiakaivoon asennettu 

lämmönkeruuputkisto. Keruupiirissä kierrätetään jäätymätöntä lämmönkeruunestettä, 

joka siirtää maaperästä kerätyn lämpöenergian rakennuksen käyttöön. (Motiva 2012a, 

Juvonen & Lapinlampi 2013, 8-9) 

2.1.1 Energiakaivo 

Energiakaivo eli porakaivo on kallioon porattu syvä reikä, joka sopii erityisesti pienille 

tonteille ja saneerauskohteisiin, koska se ei vaadi suurta pinta-alaa tontilta. Energiakaivon 

poraussyvyys on 100-250 metriä riippuen kallioperän etäisyydestä maan pintaan, 

rakennuksen lämmöntarpeesta ja kaivon vedentuotosta. Kaivoja voidaan porata useampi, 

mikäli yksi kaivo ei tuota riittävästi lämpöenergiaa. Kaivo voidaan myös porata viistoon, 

jolloin on huolehdittava, että se pysyy tontin rajojen sisäpuolella. Kaivoon asennetaan U-

kirjaimen muotoinen kaari, jonka sisällä lämmönkeruuneste virtaa esteittä suljetussa 

piirissä. U-kaareen kuuluu pohjapaino, joka helpottaa putken asentamista ja paikallaan 

pysymistä. (Motiva 2012a, Rototec 2019) 
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Kallioon poraaminen on helppoa ja halpaa verrattuna maahan poraamisen. Maahan 

poraamisessa täytyy porausreikään asentaa suojaputki, joka estää pintaveden pääsyn 

pohjaveteen ja pitää porausreiän avoinna. Runsas vedentuotanto kaivossa lisää 

lämmönsaantia ja kaivo tuleekin täyttää vedellä, jos pohjavettä ei muodostu tarpeeksi. 

Kallioperän lämpöominaisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi pohjaveden liikkeet, 

rikkonaisuus ja kivilaji. Energiakaivon rakenne on havainnollistettu kuvassa 1. (Motiva 

2012a) 

Energiakaivon poraaminen vaatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 

toimenpideluvan, jonka hinta on kuntakohtainen. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat 

rajoittavasti pohjavesialueet, muinaismuistoalueet ja sellaiset maanalaiset rakennukset, 

jotka rajoittavat poraamista. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 8-13) 

 

Kuva 1: Energiakaivon rakenne (Juvonen & Lapinlampi 2013, 35) 
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2.1.2 Maapiiri 

Maapiiri on maaperään asennettava keruuputkisto, joka vaatii tontilta energiakaivoa 

enemmän pinta-alaa. Lämmönkeruuperiaate on sama kuin energiakaivossakin. 

Energiakaivoon verrattuna maapiiri on hieman edullisempi investointi.  Vaakaputkisto 

asennetaan noin metrin syvyyteen routarajan alapuolelle niin, että putkien välissä on 

vähintään 1,5 metriä. Keruuputkisto mitoitetaan vaadittavan lämmitystehon mukaan. 

Yhtä rakennuskuutiota varten tarvitaan 1-2 metriä putkea ja yhtä putkimetriä kohden 

tarvitaan 1,5 neliötä tonttimaata. (Motiva 2012a) 

Maapiirin lämmöntalteenottokykyyn vaikuttaa merkittävästi maaperä ja sijainti. Etelä-

Suomessa savimaasta saadaan jopa 50-60 kWh/m ja hiekkamaasta 30-40 kWh/m. 

Pohjois-Suomessa vastaavat luvut ovat 30-35 kWh/m ja 0-10 kWh/m. (Laitinen et al. 

2011, 21) 

2.1.3 Vesistöpiiri 

Vesistöpiiri on vesistöön asennettava keruuputkisto, jossa on sama tekniikka kuin 

maapiirissä. Vesistöstä voidaan ottaa yhtä paljon lämpöenergiaa kuin porakaivosta 

johtuen veden korkeasta ominaislämpökapasiteetista. Keruuputkisto voidaan asentaa 

vesistöön, kuten mereen, lampeen tai jokeen, jos vesistöt ovat vähintään kaksi metriä 

syviä jo rannan läheisyydessä. Keruuputkisto upotetaan vesistön pohjaan tai pohjamutaan 

betonipainoilla. Vedestä tuleva putki on lämpöeristettävä rakennukseen saakka, jotta ei 

tule lämpöhäviöitä tai routavaurioita. Vesistöpiiri vaatii luvan vesialueen omistajalta. 

(Motiva 2012a) 

2.2 Maalämpöpumpun toimintaperiaate 

Maalämpöpumpulla siirretään kerätty lämpöenergia rakennusten käyttöön sähköenergian 

avulla. Lämpöpumpun keskeiset osat ovat kompressori, paisuntaventtiili sekä kaksi 

lämmönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Maalämpöpumpun toimintaperiaate on 

havainnollistettu kuvassa 2. 
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Kuva 2. Maalämpöpumpun toimintaperiaate (Juvonen 2009) 

 

Maalämpöpumppu on rajattu kuvassa 2 katkoviivoin. Höyrystimessä keruupiiristä A 

tuleva lämpöenergia siirtyy kylmäainepiiriin B. Höyrystin muuttaa kylmäaineen nesteestä 

kaasuksi. Kylmäainehöyry puristetaan korkeapaineiseksi kaasuksi kompressorilla. 

Kaasun lämpötila nousee ja lisäksi puristamiseen käytetty sähköenergia muuttuu 

lämmöksi. Lauhduttimessa lämpöenergia siirtyy rakennuksen lämmönjakojärjestelmään 

ja kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi. Kylmäaineen painetta pienennetään 

paisuntaventtiilillä, jotta kylmäaineen lämpötilaa saadaan laskettua. Tämän jälkeen 

kylmäaine virtaa jälleen höyrystimeen ja prosessi alkaa alusta. (Juvonen 2009) 
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2.3 Mitoitus, asennus ja huolto 

Maalämpöpumppu asennetaan lämpimään tilaan, joka on varustettu lattiakaivolla. Usein 

pumppu muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden käyttöveden varaajan kanssa. 

Maalämpöpumpun kompressori on äänieristetty, mutta pumppua ei kuitenkaan kannata 

asentaa makuuhuoneen läheisyyteen. Paras sijainti maalämpöpumpulle on rakennuksen 

tekninen tila. (Motiva 2012a) 

Maalämpöä valittaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen lämmönjakotapa. 

Maalämpöpumppu soveltuu ongelmitta rakennukseen, jossa on vesikiertoinen 

lattialämmitysverkosto. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä riittää, että menoveden 

lämpötila on 30-40 °C. Vesikiertoinen patteriverkosto vaatii selvästi suuremman 

menolämpötilan, tyypillisesti 40-50 °C ja jopa yli 70 °C, riippuen rakennuksen iästä, 

eristystasosta ja patteripinta-alasta. Mitä enemmän pattereissa on lämpöä luovuttavaa 

pinta-alaa, sitä alhaisempi menoveden lämpötila on riittävä. (Motiva 2012a) 

Maalämpöjärjestelmän suunnittelija on vastuussa mitoituksesta. Maalämpöpumppu 

voidaan mitoittaa täys- tai osatehomitoitukselle. Mikäli maalämpöpumpulla pystytään 

tuottamaan kokonaan rakennuksen vaatima lämmitystarve, on kyse 

täystehomitoituksesta. Rakennuksen vaatima lämmitystarve koostuu käyttöveden ja 

huoneilman lämmityksestä. Täystehomitoitus on selvästi kalliimpi investointi kuin 

osatehomitoitus johtuen tehokkaammasta lämpöpumpusta ja pidemmästä 

lämmönkeruupiiristä. (Juvonen 2009, 23.) 

Osatehomitoitus on järkevämpi ratkaisu alueilla, jossa kovia pakkaspäiviä on harvoin. 

Osatehomitoituksessa pumppu mitoitetaan tuottamaan 60 – 85 % lämpötehon tarpeesta. 

Kovilla pakkasilla lisääntynyt lämmitystarve saadaan paikattua lisävastuksilla, joiden 

vähäinen käyttö on edullista verrattuna täystehomitoituksen vaatimiin kustannuksiin. 

(Juvonen 2009, 23.) 

Maalämpöpumpun tyypillinen käyttöikä on 15 – 30 vuotta ja kompressorin käyttöikä on 

noin 15 vuotta. Vaihteluväli laitemallien välisessä käyttöiässä on varsin suurta. Oikein 

mitoitettu lämpökaivo on ikuinen eikä vaadi juurikaan huoltoa. Säännöllinen tarkastus on 
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tärkeää ja mahdollisia toimenpiteitä ovat kylmäaineen tai keruuputkien vaihto. 

Kylmäaine vaihdetaan, mikäli halutaan ympäristöystävällisempi tai 

lämpöominaisuuksiltaan tehokkaampi aine. Keruuputket vaihdetaan, jos putket ovat 

rikkoutuneet. (Energiatehokaskoti 2020b, Juvonen 2009, 36.) 

2.4 Viilentäminen 

Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös huonetilojen viilentämiseen varsinkin silloin, 

kun lämmönkeruujärjestelmänä on porakaivo. Silloin erilliselle sähköä käyttävälle 

jäähdytyskoneelle ei ole tarvetta. Sähköä käytetään vain kiertovesipumppujen ja 

mahdollisten puhaltimien toimintaan. (Motiva 2012a)  

Yleisin viilennystapa on keruupiirin kylmäaineen johtaminen ilmanvaihtoon kytkettyyn 

jäähdytyspatteriin, jolla viilennetään tuloilmaa. Toisena viilennystapana on 

lattialämmitysverkostoon menevän veden jäähdytys erillisessä lämmönvaihtimessa. 

Näillä viilennystavoilla huonetilojen lämpötilaa saadaan laskettua 1-2 °C. Erillisen 

vesikiertoisen jäähdytyspiirin avulla lämpötilaa saadaan laskettua jopa 6-8 °C. (Motiva 

2012a) 

2.5 Lämpökerroin eli hyötysuhde 

Maalämpöpumpun lämpökerroin eli COP-luku (Coefficient Of Performance) ilmoittaa 

tuotetun ja kulutetun energian suhteen. Esimerkiksi, jos COP-luku on 3, saadaan yhden 

kilowatin sähköteholla tuotettua kolme kilowattia lämpötehoa. Korkeampi COP-luku 

tarkoittaa siten parempaa hyötysuhdetta. Lämpöpumppuvalmistajat ilmoittavat 

lämpökertoimen virallisen SFS-EN 14511 -standardin mukaisissa testiolosuhteissa, joissa 

keruupiirin paluunesteen lämpötila on 0 °C ja lämmönjakoverkoston menoveden 

lämpötila on 35 °C. (Eskola et al. 2012, 6.) 
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3 VERTAILTAVAT LÄMMITYSTAVAT 

Tässä työssä öljylämmityksen korvaajaksi verrataan maalämmön lisäksi ilma-

vesilämpöpumppua ja kaukolämpöä. Ilma-vesilämpöpumppu ja kaukolämpö ovat hyviä 

vaihtoehtoja pientalojen lämmitykseen esimerkiksi silloin, kun maalämpöjärjestelmää ei 

ole mahdollista asentaa tontille. Ilma-vesilämpöpumpun asentamiselle ei ole suurempia 

rajoituksia, mutta kaukolämpö on mahdollinen lämmitysmuoto ainoastaan alueilla, joille 

on rakennettu kaukolämpöverkosto. Verkosto on kuitenkin tiheään asutuilla alueilla 

laajalle levittäytynyt, ja vuonna 2018 kaukolämmön osuus lämmitysmarkkinoilla oli jopa 

46 %. 

3.1 Ilma-vesilämpöpumppu 

Ilma-vesilämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Lämpöenergiaa siirretään 

ulkoilmasta lämmitettävään veteen, joka johdetaan talon vesikiertoiseen lämmitykseen. 

Lämpöpumpun ulkoyksikkö sisältää lämpöä keräävän höyrystimen, kompressorin ja 

automatiikan ohjauslaitteita. Sisäyksikössä on lämpöä luovuttava lauhdutin ja 

vesivaraaja. Piirissä virtaa kylmäaine, joka toimii lämmönsiirtäjänä yksiköiden välillä. 

Ulkoyksikkö tulee sijoittaa räystään tai katoksen alle siten, että laitetta pääsee helposti 

huoltamaan eikä se jää talvella lumen alle. Kondenssiveden poistaminen täytyy johtaa 

siten, että jäätyessään se ei vahingoita lämpöpumpun ulkoyksikköä. Sisäyksikkö tulee 

sijoittaa lattiakaivolliseen tilaan, jossa on myös tilaa huoltotoimenpiteille. (Motiva 2011) 

Ilma-vesilämpöpumpun suurin haaste on tehon lasku ulkoilman viiletessä. Ulkoilman 

lämpötilan laskiessa saatavan lämmitysenergian määrä vähenee ja hyötysuhde laskee 

merkittävästi. Tämän takia järjestelmän yhteyteen on yleensä asennettu sähkövastuksia, 

joilla lämmitys toteutetaan, kun ilma-vesilämpöpumpun käyttö ei ole kannattavaa. Ilma-

vesilämpöpumpun hyötysuhde vaihtelee laitemallin mukaan, eikä sen käytölle ole selvää 

lämpötilarajaa, mutta yleisesti ottaen se on noin -20 °C. (Motiva 2011) 
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3.2 Kaukolämpö 

Kaukolämpö on joko erillisissä lämpövoimalaitoksissa tai sähkön kanssa 

yhteistuotannossa tuotettua alueellista lämpöenergiaa. Voimalaitoksessa tuotettu lämpö 

siirretään vetenä kuluttajille kaukolämpöverkkoa pitkin, joten kaukolämpö toimii 

lämmitysvaihtoehtona ainoastaan alueilla, joille lämpöverkko on rakennettu. 

Kaukolämpöverkot rakennetaankin tiheästi asutuille alueille, joissa se on kannattavaa. 

Voimalaitokselta lähtevä kuuma vesi johdetaan useimmiten kaksiputkista lämpöverkkoa 

pitkin kuluttajalle, jonka lämmönjakokeskuksessa kuumasta vedestä luovutetaan lämpöä 

lämmönsiirtimen avulla kuluttajan käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmään. Tämän jälkeen 

kaukolämpövesi johdetaan paluuputkea pitkin voimalaitokselle. (Energiateollisuus ry 

2019) 

Kaukolämpö on kuluttajalle vaivaton ja lähes toimintavarma vaihtoehto. Pieniä katkoksia 

lämmön toimituksessa voi tulla huoltojen tai vaurioiden takia. Kaukolämpöverkko on 

kuitenkin silmukoitu, joten lämpöä voidaan johtaa useammalta suunnalta haluttuun 

paikkaan katkosten aikana. Kaukolämpöverkostosta täytyy rakentaa putket 

lämmitettävään kiinteistöön, mistä koostuu liittymismaksu. Lisäksi tulee tehdä tarvittavat 

laitteistojen asennukset kaukolämmön käyttöä varten. Investointina kaukolämpö ei ole 

kallein vaihtoehto, mutta käytön aikana kuluttaja on täysin riippuvainen kaukolämpöä 

tarjoavasta energiayhtiöstä ja sen laatimasta hinnastosta. (Energiateollisuus 2018, Motiva 

2012b) 
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4 KANNATTAVUUSLASKENTA 

Kustannusten laskennassa vertaillaan maalämmön kannattavuutta 

kiinteistökokoluokassa. Vertailun kohteiksi on valittu korvattava öljylämmitys, 

kaukolämpö ja ilma-vesilämpöpumppu. Kannattavuuslaskennan tarkastelujakso on 20 

vuotta ja kustannukset lasketaan käyttäen nykyarvomenetelmää vuosittaisella 5 % -

korkotasolla. Lisäksi suoritetaan herkkyysanalyysi, jossa tutkitaan lähtöarvojen 

muutoksen vaikutusta lopputulokseen. Tarkoituksena on selvittää ne tekijät, joiden 

vaikutus tarkasteltavien investointien kannattavuuteen on kaikista voimakkain. Jokaisen 

lämmitysmuodon kustannuksissa on huomioitu mahdollinen liittymismaksu, laitteistojen 

hinnat, työn kustannukset, energian ostohinta ja mahdolliset kotitalousvähennykset. 

Paikallisilta yrityksiltä pyydettiin lämpöpumppujen tarjoukset kustannuslaskelmia 

varten. Tarjouspyyntöihin saatiin vain yksi vastaus, joten laskut suoritetaan niiden 

perusteella.  

4.1 Esimerkkikohteen esittely ja lämmitystarve 

Esimerkkikohteeksi on valittu kuvitteellinen kiinteistö Lappeenrannassa 

kaukolämpöalueella. Patterikiertoisen kiinteistön pinta-ala on 120 m2. 

Kustannusvertailun lähtökohtana kiinteistössä on käytössä patterikiertoinen 

öljylämmitys, jossa öljyn kulutus vuosittain on 2662 litraa. Nykyinen öljylämmitys on 

elinkaarensa päässä ja lämmitysmuodon vaihtaminen on tarpeellista jo ympäristöllisistä 

syistä eikä öljylämmitystä nähdä tulevaisuuden vaihtoehtona myöskään öljyn hinnan 

takia. Tämän takia öljylämmityksen kustannuksissa huomioidaan vain energiankulutus 

eli öljynkulutus ja vuosittaiset huoltokustannukset, eikä esimerkiksi uuden öljykattilan 

hankintaa. Öljykattilan purkamisen kustannukset saadun tarjouksen mukaan ovat 295 €. 

Kustannuslaskelma perustuu kiinteistöön, joka on rakennettu 1980-luvulla ja taloudessa 

asuu 4 henkilöä. 1980-luvulla rakennetun kiinteistön öljykattila on vanhempaa 

teknologiaa, jolloin sen hyötysuhde on noin 80 % (Suomirakentaa, 2020). 

Öljynkulutuksen avulla saadaan laskettua kiinteistön lämmitystarve ja nykyiset 

lämmityskustannukset. Lähtötietojen perusteella kohteen vuosittainen käyttöveden- ja 

tilojen lämmitystarve on 21 297 kWh/v. 
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4.2 Öljylämmityksen kustannukset  

Lähtökohtana esimerkkikohteelle on, että öljykattila korvataan uudella 

lämmitysvaihtoehdolla, joten öljylämmityksen kustannuksiin ei luonnollisesti huomioida 

uuden öljykattilan ostoa eikä vanhan öljykattilan purkua. Öljykattilalle lasketaan vain 

tämänhetkiset vuosittaiset polttoaine- ja huoltokustannukset. 

Kevyen polttoöljyn (talvilaatu) litrahinta Lappeenrannassa on halvimmillaan 0,8930 €/l 

(Neste 3.3.2020), joten vuosittaiset polttoainekustannukset ovat: 

 𝐾𝑜𝑖𝑙,𝑝 = 0,8930
€

l
× 2662 l = 2377 € 

Öljykattilan ja -polttimen vuosittainen huolto vaihtelee tarpeen mukaan. Käytetään 

laskuissa vastaavaa arvoa kuin kaukolämmölle myöhemmin eli 100 €/v. Nämä 

kustannukset sisältävät tulevaisuuden säiliön tarkastukset sekä mahdollisia muita isompia 

huoltotoimenpiteitä. Öljylämmityksen kokonaiskustannukset vuodessa ovat: 

 𝐾𝑜𝑖𝑙 = 2337 € + 100 € = 2477 € 

4.3 Maalämmön kustannukset 

Maalämpöjärjestelmän asentaminen vaatii selvityksen toimenpideluvasta, josta selviää, 

saako tontille ylipäätään rakentaa maalämpöjärjestelmää. Tässä työssä oletetaan, että 

toimenpidelupa energiakaivon poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen 

saadaan. Kuvitteellinen kiinteistö on verrattain pienikokoinen ja sijaitsee 

kaukolämpöalueella, joten tontinkin koko oletetaan pienehköksi. Maalämmön 

keruumuodoksi valitaan energiakaivo sen yleisyyden ja tontin koon takia. Investoinnin 

kustannukset koostuvat siten energiakaivon porauksesta, maalämpöpumpusta ja 

laitteiston asennuksesta.  

Saadussa tarjouksessa huomioidaan kustannukset maalämpöpumpusta, energiakaivon 

porauksesta sekä LVI- ja sähkötöiden asennuksista ja käyttöopastuksesta. Lisäksi 
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tarjouksessa on erikseen ilmoitettu kotitalousvähennyksen osuus. Taulukossa 1 on 

koottuna maalämpöjärjestelmän kustannukset asennettuna. 

Taulukko 1: Maalämpöjärjestelmän kustannukset asennettuna 

Nibe F1255 1,55-6 kW Maalämpöpumppu 10 475 € 

Energiakaivo 125 m 4 000 € 

LVI- ja sähkötyöt, asennus ja käyttöopastus 3 500 € 

Kotitalousvähennys -2 680 € 

Yhteensä 15 295 € 

 

Maalämpöpumpun investointikustannuksiin otetaan huomioon vielä öljykattilan purku ja 

toimenpidelupamaksu, joka on Lappeenrannassa 215 € (Lappeenrannan kaupunki 2019): 

 𝐼𝑚𝑙 = 15 295 € + 295 € + 215 € = 15 805€ 

Investoinnin lisäksi maalämmön kustannukset koostuvat maalämpöpumpun 

sähkönkulutuksesta ja ylläpitokustannuksista. Saadun tarjouksen mukaan vuosittaiset 

ylläpitokustannukset ovat 30 € ja sähkönkulutus lämpöpumpun asennuksen jälkeen on 

6115 kWh vuodessa. Tarjouslaskelmassa ostosähkön hinnaksi on arvioitu 0,12 €/kWh, 

jota käytetään laskuissa. Tarkastellaan myöhemmin energian hinnan muutoksen 

vaikutusta eri lämmitysmuotojen kustannuksiin. Vuosittaiset ostosähkö- ja 

ylläpitokustannukset ovat: 

𝐾𝑚𝑙,𝑎 = 6115 𝑘𝑊ℎ × 0.12
€

kWh
+ 30 € = 763.8 € ≈ 764 € 

4.4 Kaukolämmön kustannukset 

Kaukolämmön investointi- ja energiakustannukset lasketaan Lappeenrannan Energia 

Oy:n antamien hintojen mukaan. Kaukolämmön investointikustannukset muodostuvat 

lämmönsiirtimestä, laitteiston asennuksesta ja kaukolämmön liittymismaksusta. 

Liittymismaksuissa kaukolämpöverkkoon vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. 
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Lappeenrannassa pientalojen liittymismaksu kaukolämpöön määräytyy seuraavasti 

(Lappeenrannan energia 2020): 

 𝐾𝑘𝑙 = 39 € × L + 2050 €     (1) 

, jossa 

 L= tontille tulevan putken pituus 

Tässä työssä oletetaan, että tontille tulevan putken pituus on 10 metriä, joten 

kaukolämmön liittymiskustannuksiksi saadaan 

 𝐾𝑘𝑙 = 39 € × 10 m + 2050 € = 2440 €  

Lappeenrannan Energia Oy lähetti kustannusarvioita, joiden avulla saadaan laskettua 

muut kaukolämmön kustannukset. Lämmönsiirrin asennettuna maksaa 4200 €, josta työn 

osuus on noin 1000 €. Työn osuudesta saadaan laskettua kotitalousvähennys: 

1000 € × 0,40 − 100 € (omavastuu) = 300 € 

Kaukolämmön investointikustannukset öljykattilan purkaminen ja kotitalousvähennys 

huomioon ottaen ovat yhteensä: 

 𝐼𝑘𝑙 = 2440 € + 4200 € − 300 € + 295 € = 6595 € 

Vuosittainen kaukolämmön perusmaksu on 302 € ja energiamaksu 0,0705 €/kWh. 

Huoltokustannuksia ei varsinaisesti ole moneen vuoteen, mutta jossain vaiheessa tulee 

mahdollisesti pumppujen vaihtoja. Lappeenrannan Energian arvio huoltokustannuksista 

on 100 €, jos huoltokustannukset jaetaan vuositasolle laskentaa varten. Kulutuksen avulla 

saadaan laskettua vuosittaiset energiakustannukset: 

𝐾𝑘𝑙,𝑎 = 21 297 𝑘𝑊ℎ × 0.0705
€

kWh
+ 302 € + 100 € = 1903,44 €

≈ 1903 € 
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4.5 Ilma-vesilämpöpumpun kustannukset 

Ilma-vesilämpöpumpun kustannukset koostuvat investointikustannuksista eli laitteistosta 

ja sen asennuksesta sekä vuosittaisista ostosähkö- ja ylläpitokustannuksista. Tarjouksessa 

on otettu huomioon puskurisäiliöllisen pumpun sekä LVI- ja sähkötöiden asennusten ja 

käyttöopastusten kustannukset. Lisäksi kotitalousvähennys on ilmoitettu laskelmissa. 

Taulukossa 2 on koottuna ilma-vesilämpöpumpun kustannukset asennettuna. 

Taulukko 2: Ilmavesilämpöpumpun kustannukset asennettuna  

Nibe Split Box 8 kW 6 252 € 

LVI- ja sähkötyöt, asennus ja käyttöopastus 3 500 € 

Kotitalousvähennys -1 300 € 

Yhteensä 8 452 € 

 

Ilmavesilämpöpumpun investointikustannuksiin otetaan huomioon vielä öljykattilan 

purku: 

 𝐼𝑖𝑣 = 8452 € + 295 € = 8747€  

Tarjouslaskelman mukaan ilma-vesilämpöpumpun asennuksen jälkeen ostosähköä 

tarvitaan vuosittain 9668 kWh ja ylläpitokustannukset ovat 30 €. Sähkön ostohinta on 

0,12 €/kWh kuten maalämmönkin kustannuslaskelmassa. Vuosittaiset ostosähkö- ja 

ylläpitokustannukset ovat: 

𝐾𝑖𝑣,𝑎 = 9668 𝑘𝑊ℎ × 0.12
€

kWh
+ 30 € = 1190.16 € ≈ 1190 € 

4.6 Nykyarvomenetelmä ja takaisinmaksuaika 

Kun tutkitaan investoinnin kannattavuutta nykyarvomenetelmällä, tulee kaikki 

investoinnin tuotot ja kustannukset diskontata nykyhetkeen valitulla korkokannalla. 

Positiivinen tulos tarkoittaa, että investointi on kannattava ja suurin positiivinen nykyarvo 



19 

 

on kannattavin, kun vertaillaan eri investointivaihtoehtoja. Teoreettisesti 

nykyarvomenetelmää pidetään oikeimpana tapana arvioida investointien kannattavuutta. 

(Ranta T. 2018) 

Investoinnin nykyarvo saadaan laskettua yhtälöllä 2: (Ranta T. 2018): 

 𝑁𝐴 = 𝑎𝑛/𝑖 × 𝑠 − 𝐼    (2) 

 jossa  

 an/i  jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä [-] 

 s  nettotulot vuodessa (vuosittain yhtä suuret) [€] 

 I  investointi [€] 

Jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä an/i saadaan laskettua yhtälöllä 3 (Ranta T. 2018): 

 𝑎𝑛/𝑖 =
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖(1+𝑖)𝑛     (3) 

  jossa  

 i korkokanta [%] 

 n  tarkastelujakson pituus [a] 

Jaksollisten suoritusten nykyajaksi 5 %:n korkokannalla ja 20 vuoden tarkastelujaksolla 

saadaan: 

 𝑎𝑛/𝑖 =
(1+0.05)20−1

0.05(1+0.05)20 = 12,46 

Investoinnin takaisinmaksuaika saadaan laskettua yhtälöllä 4 (Ranta T. 2018). 

Investoinnin takaisinmaksuaika ilmoittaa vuosina sen ajan, jona investointi maksaa 

itsensä takaisin, eli investointiin sitoutunut rahamäärä vapautuu investoinnista. 

Yksinkertaisimmillaan takaisinmaksuaika saadaan jakamalla investoinnin hankintamenot 

saatavilla vuosituloilla. Tämän työn laskuissa huomioidaan kuitenkin korkokanta. 

Menetelmän heikkoutena on, ettei se ota huomioon takaisimaksuajan jälkeisiä 



20 

 

tapahtumia. Menetelmä on kuitenkin käyttökelpoinen, kun arvostellaan investoinnin 

likvidisyyttä ja epävarmuutta. 

 𝑛 =
− ln(

1

𝑖
−

𝐼

𝑠
)−ln (𝑖)

ln (1+𝑖)
    (4) 

4.6.1 Maalämmön investoinnin kannattavuus 

Kannattavuus 20 vuoden tarkastelujaksolle lasketaan nykyarvomenetelmällä (yhtälö 2), 

jota varten edellisessä kappaleessa laskettiin jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä. 

Myös maalämmön investoinnin suuruus on selvillä, joten enää pitää laskea vuosittaiset 

nettotulot. Nettotulot saadaan laskettua öljylämmityksen ja maalämmön vuosittaisten 

kokonaiskustannusten erotuksena: 

 𝑠𝑚𝑙 = 2477 € − 764 € = 1713 €  

Maalämmön investoinnin nykyarvoksi saadaan: 

 𝑁𝐴𝑚𝑙 = 12,46 × 1713 € − 15 805 € = 5539 €  

Takaisinmaksuaika maalämmön investoinnille saadaan laskettua yhtälöllä 4: 

 𝑛𝑚𝑙 =
− ln(

1

0,05
−

15 805 € 

1713 €
)−ln (0,05)

ln (1+0,05)
= 12,68 ≈ 13 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

4.6.2 Kaukolämmön investoinnin kannattavuus 

Kaukolämmön kannattavuus lasketaan samalla tavalla kuten maalämmöllekin. 

Jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä on laskettu, ja kaukolämmön investoinnin määrä 

on selvillä, joten lasketaan vielä vuosittaiset nettotulot. Nettotulot lasketaan 

öljylämmityksen ja kaukolämmön vuosittaisten kokonaiskustannusten erotuksena: 

 𝑠𝑘𝑙 = 2477 € − 1903 € = 574 € 

Kaukolämmön investoinnin nykyarvoksi saadaan: 

 𝑁𝐴𝑚𝑙 = 12,46 × 574 € − 6895 € = 257 €  
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Takaisinmaksuaika kaukolämmön investoinnille saadaan laskettua yhtälöllä 4: 

 𝑛𝑚𝑙 =
− ln(

1

0,05
−

6895 € 

574 €
)−ln (0,05)

ln (1+0,05)
= 18,82 ≈ 19 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

4.6.3 Ilma-vesilämpöpumpun investoinnin kannattavuus 

Ilma-vesilämpöpumpun kannattavuus lasketaan samalla tavalla kuten edelliset. 

Jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä ja ilma-vesilämpöpumpun investoinnin määrä on 

selvillä, joten vielä pitää laskea vuosittaiset nettotulot. Nettotulot saadaan laskettua 

öljylämmityksen ja ilma-vesilämpöpumpun vuosittaisten kokonaiskustannusten 

erotuksena: 

 𝑠𝑖𝑣 = 2477 € − 1190 € = 1287 € 

Ilma-vesilämpöpumpun investoinnin nykyarvoksi saadaan: 

 𝑁𝐴𝑖𝑣 = 12,46 × 1287 € − 8747 € = 7289 € 

Takaisinmaksuaika ilma-vesilämpöpumpun investoinnille saadaan laskettua yhtälöllä 4: 

 𝑛𝑖𝑣 =
− ln(

1

0,05
−

8747 € 

1287 €
)−ln (0,05)

ln (1+0,05)
= 8,51 ≈ 8,5 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

4.7 Herkkyysanalyysi 

Lopputuloksen herkkyyttä voidaan laskea lähtöarvoja muuntelemalla. Tärkeintä on tutkia 

epäedullisimmat arviointivirheet ja selvittää ne tekijät, joiden vaikutus tarkasteltavien 

investointien kannattavuuteen on voimakkain. Tämän jälkeen voidaan kriittisemmin 

arvioida investoinnin kannattavuutta. Tässä työssä erityisen tärkeää on tutkia investoinnin 

määrän muutosta, koska kustannusarviot lämpöpumpuille saatiin vain yhdeltä yritykseltä. 

Lisäksi tarkastellaan ostosähkön hinnan muutosta, joka vaikuttaa vuosittaisten 

nettotulojen määrään. Tarkasteluun otetaan myös tarkastelujakson pituuden vaikutus. 

Kaikkia laskentatekijöitä muutetaan samalla prosenttiosuudella riippumatta siitä, miten 

todennäköinen muutos on juuri tällä tekijällä. (Ranta T. 2018) 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty maalämmön, kaukolämmön ja ilma-vesilämpöpumpun 

herkkyystarkastelut, joissa on muutettu investoinnin suuruutta, tarkastelujakson pituutta 

ja ostoenergian hintaa. Herkkyystarkastelun vertailukohtana on öljylämmitys, jonka 

osalta mukana ovat vain käyttökustannukset, koska öljylämmitys halutaan vaihtaa, jolloin 

uutta kattilaa ei osteta. 

 

Kuva 3: Maalämmön herkkyysanalyysi, jossa on tarkasteltu investoinnin, tarkastelujakson ja 

ostosähkön hinnan muutoksia. 

 

Kuva 4: Kaukolämmön herkkyysanalyysi, jossa on tarkasteltu investoinnin, tarkastelujakson ja 

kaukolämmön hinnan muutoksia. 
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Kuva 5: Ilma-vesilämpöpumpun herkkyysanalyysi, jossa on tarkasteltu investoinnin, 

tarkastelujakson ja ostosähkö hinnan muutoksia 

 

4.8 Tulosten arviointi 

Eri lämmitysmuotojen tuloksia vertaillaan öljylämmityksen käyttökustannuksiin, jotka 

perustuvat öljyn hintaan, jonka muutoksia ei arvioida herkkyystarkastelussa. 

Kustannuslaskelmat osoittavat, että 20 vuoden tarkastelujaksolla ja 5 % korkotasolla 

ilma-vesilämpöpumppu on kannattavin ratkaisu kyseiseen kohteeseen. Myös maalämpö 

ja kaukolämpö ovat kannattavia öljylämmitykseen verrattuna. Tarkastelujakson jälkeiset 

nykyarvot ja investointien takaisinmaksuajat ovat esitettynä seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 3: Eri lämmitysmuotojen nykyarvot ja takaisinmaksuajat 20 vuoden tarkastelujaksolla 

Lämmitysmuoto Nykyarvo [€] Takaisinmaksuaika [v] 

Maalämpö 5 540 13 

Kaukolämpö 257 19 

Ilma-vesilämpöpumppu 7 289 8,5 
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Maalämpö on investointina selvästi kallein, mutta sen vuotuiset nettosäästöt 

ostoenergiassa ovat suurimmat, noin kolmanneksen enemmän kuin ilma-

vesilämpöpumpulla ja lähes kolminkertaiset kaukolämpöön verrattuna. Seuraavaan 

taulukkoon on koottu investointikustannukset ja vuotuiset nettosäästöt ostoenergiassa 

öljylämmitykseen verrattuna. 

Taulukko 4:Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset ja vuotuiset säästöt energianostossa 

Lämmitysmuoto Investointi [€] Vuotuiset säästöt energianostossa [€] 

Maalämpö 15 805 1 713 

Kaukolämpö 6 595 574 

Ilma-vesilämpöpumppu 8 747 1 286 

 

Kuten herkkyystarkastelun kuvista ilmenee, maalämmön tarkastelujakson käyrän 

kulmakerroin on suurin. Eli kun lämmitysmuotoja vertaillaan pidemmällä 

tarkastelujaksolla, maalämmön kannattavuus muihin vaihtoehtoihin paranee jatkuvasti. 

Pidemmällä aikavälillä vertailu on kuitenkin hankalaa, koska kustannuksiin voi ilmetä 

suuriakin muutoksia esimerkiksi järjestelmän uusimisen takia, eikä niitä olla otettu tässä 

työssä huomioon. Lisäksi kuvasta 3 huomataan, että maalämmön investoinnin 

muutoksilla on suuri vaikutus nykyarvoon kannattavuuteen. Maalämmön kilpailukyvyn 

varmistamiseksi olisi siis erittäin tärkeää, että investoinnin kustannukset saataisiin 

mahdollisimman alhaisiksi. 

Kaukolämmön heikohkoon kilpailukykyyn lämpöpumppuihin verrattuna vaikuttaa eniten 

kaukolämmön korkea energiamaksu. Kuvasta 4 huomataan, että kaukolämmön hinnan 

nousu vain muutamalla prosentilla laskee nykyarvon negatiiviseksi. Tällöin kaukolämpö 

ei ole kilpailukykyinen lämmitysmuoto edes öljylämmitykseen verrattuna. Ostosähkön 

hinnan muutokset vaikuttavat myös maalämmön ja ilma-vesilämpöpumpun 

kustannuksiin, mutta sähkön hinnan suurikaan kallistuminen ei horjuttaisi 

lämpöpumppujen kannattavuutta. Kuvasta 4 huomataan kuitenkin, että kaukolämmön 

tarkastelujakson käyrä on nouseva eli vuosittaiset nettosäästöt ostoenergiassa ovat 

riittävän suuret korkotasoon verrattuna, jotta kaukolämmön kannattavuus paranee 

pidemmällä aikavälillä. 
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Herkkyystarkastelun kuvaajista huomataan, että investointien muutokset lämpöpumpuilla 

ovat merkittävässä roolissa kannattavuutta tarkasteltaessa. Tässä työssä 

investointikustannukset saatiin vain yhdeltä yritykseltä, joten kannattavuusvertailu on 

hieman puutteellinen. Voidaan kuitenkin olettaa, että yrityksestä riippumatta 

investointien suuruusluokat ovat samankaltaisia, joten kannattavuuslaskenta on ainakin 

suuntaa antava. Laskennan tuloksista voidaan todeta, että jokainen vertailtava 

lämmitysmuoto on kannattava lämmitysratkaisu kyseiseen kohteeseen öljylämmityksen 

tilalle. Pidemmällä aikavälillä lämpöpumput ovat kuitenkin selvästi halvempia valintoja 

kuin kaukolämpö. Kustannuslaskennan tulokset olisivat toki erilaisia, jos kohteena olisi 

kiinteistö, jossa lämmönjakotapa ja eristystaso ovat erilaisia, jolloin lämmitystarvekin 

muuttuisi. Lisäksi kustannukset eri lämmitysmuodoille ovat alueellisia, joten kiinteistön 

sijaintikin vaikuttaa vertailun tuloksiin.  
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5 YHTEENVETO  

Suomessa maalämpö on pientalojen uudisrakentamisessa selvästi suosituin 

lämmitysmuoto. Maalämpöjärjestelmä, jolla on merkittävä energiansäästöpotentiaali, 

hyödyntää kustannustehokkaasti uusiutuvia luonnonvaroja ja mahdollistaa myös 

rakennuksen viilennyksen. Tämän lämmitysjärjestelmän heikkoutena on kuitenkin huono 

soveltuvuus ja suhteellisen suuret investointikustannukset. Tässä kandidaatintyössä 

maalämmön kustannuksia vertailtiin öljylämmitykseen, kaukolämpöön ja ilma-

vesilämpöpumppuun. 

Maalämpö on maa- ja kallioperiin varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota 

hyödynnetään rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen maalämpöjärjestelmällä. 

Järjestelmä koostuu lämpöpumpusta, siirtoputkistosta ja keruupiiristä, joka voidaan 

asentaa maaperään, vesistöön tai kallioon porattuun reikään. Keruupiirissä kiertävä neste 

varastoi energiaa maaperästä ja luovuttaa energiaa rakennuksen lämmönjakoon. 

Järjestelmä vaatii tarkan mitoituksen ja huolellisen asennuksen, mutta suhteellisen vähän 

huoltotoimenpiteitä. 

Kustannusvertailu perustuu kuvitteelliseen patterikiertoiseen öljylämmitteiseen 

kiinteistöön Lappeenrannan kaukolämpöalueella. Kustannukset laskettiin yhden 

yrityksen antamien tarjousten perusteella. Kustannusvertailussa investointien 

tarkastelujakson pituus oli 20 vuotta ja laskennassa käytettiin viiden prosentin 

korkokantaa. Jokaisen lämmitysmuodon kannattavuutta mitattiin nykyarvomenetelmällä, 

jota pidetään ainakin teoreettisesti oikeimpana tapana mitata investoinnin kannattavuutta. 

Öljylämmityksen kustannuksissa on huomioitu vain käyttökustannukset, koska 

öljylämmitys halutaan vaihtaa, jolloin uudelle öljykattilalle ei ole tarvetta. Jokaisen 

vertailtavan lämmitysmuodon kustannuksissa on huomioitu mahdollinen liittymismaksu, 

laitteistojen hinnat, työn kustannukset, energian ostohinta ja mahdolliset 

kotitalousvähennykset. 

Laskennan tulosten perusteella ilma-vesilämpöpumppu on kannattavin ratkaisu kyseiseen 

kohteeseen korvaamaan öljylämmitystä. Sen 8,5 vuoden investoinnin takaisinmaksuaika 

on lyhyin vertailtavista ja 20 vuoden jälkeen sen nykyarvo on suurin. Myös maalämmön 
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investointi osoittautui kannattavaksi 13 vuoden takaisinmaksuajalla ja suurimmilla 

vuotuisilla nettosäästöillä ostoenergiassa. Kaukolämmön investoinnin takaisinmaksuaika 

on noin 19 vuotta ja investoinnin nykyarvo 20 vuoden jälkeen on noin 260 € eli sekin on 

kannattava öljylämmitykseen verrattuna, mutta vain pienellä marginaalilla. 

Tuloksista suoritettiin myös herkkyystarkastelu, jotta voidaan tarkemmin arvioida, mitkä 

tekijät vaikuttavat eniten eri lämmitysmuotojen investointien kannattavuuteen. 

Havaittiin, että kaukolämmön kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi kaukolämmön 

hinta, jonka pienikin nousu laskisi investoinnin nykyarvon negatiiviseksi. Maalämpö ja 

ilma-vesilämpöpumppu ovat kannattavia lämmitysratkaisuja, vaikka investoinnin tai 

ostosähkön kustannukset nousisivat. Paras kilpailukyky tarkastelujakson pidentyessä on 

maalämmöllä, mikä johtuu sen suurimmista vuotuisista nettosäästöistä ostoenergiassa. 
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