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Maalämpöpumppujen suosio on kasvanut Lappeenrannassa voimakkaasti 2010-luvulla. 

Maalämmöllä korvataan myös kaukolämpöä. Lappeenrannan Energia halusi selvittää 

lämmitystuotteidensa kilpailukykyä muuttuvilla lämmitysmarkkinoilla. Tämän diplomityön 

tavoitteena oli  tutkia kaukolämmöstä maalämpöpumppuun vaihtamisen taloudellista 

kannattavuutta asuinkiinteistöissä Lappeenrannan alueella. Lisäksi työssä tarkasteltiin 

maalämpöinvestoinnin kannattavuuteen vaikuttavia seikkoja ja vertailtiin kauko- ja 

maalämpöä myös muuten kuin taloudellisuuden näkökulmasta. Kannattavuuslaskenta 

toteutettiin 13 todellisen esimerkkikohteen avulla. Otanta vastaa noin puolta vuosina 2015–

2019 asuinrakennuksista puretuista kaukolämpöliittymistä. Laskennassa käytettiin 

takaisinmaksuajan menetelmää ja annuiteettimenetelmää. 
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Kun kannattavuutta tarkasteltiin erilaisilla energiakustannusten kehityksillä, yhden kohteen 

investointi osoittautui kannattavaksi kaikissa skenaarioissa. Useimmissa kohteissa 

kaukolämmön hinnan pitäisi nousta vähintään yhtä nopeasti kuin sähkön, jotta 

maalämpöinvestointi maksaisi itsensä takaisin valitussa pitoajassa. Viimeaikaisten 

hintakehitysten perusteella sähkön hinta kuitenkin nousee kaukolämmön hintaa nopeammin. 

Yhdessä kohteessa investointi osoittautui kannattamattomaksi myös siinä tapauksessa, että 

kaukolämmön hinta nousisi huomattavasti nopeammin kuin sähkön. Kiinteistön 

lämmöntarpeella ei ole suoraa vaikutusta vaihdon kannattavuuteen. Kaukolämmössä 

pysyminen on siis Lappeenrannassa usein taloudellisesti kannattava vaihtoehto.   
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The popularity of ground source heat pumps has grown strongly in Lappeenranta during the 

2010s. Geothermal energy is also replacing district heating. Lappeenrannan Energia wanted 

to find out the competitiveness of its heating products in the changing heating market. The 

aim of this thesis was to study the economic viability of switching residential property 

heating system from district heating to a ground source heat pump in Lappeenranta. In 

addition, the study examined the factors affecting the profitability of geothermal investment 

and compared district and geothermal heat also from a non-economic point of view. A cost-

benefit analysis was carried out using 13 real example sites. The sample corresponds to about 

half of the district heating connections demolished from residential buildings in 2015–2019. 

The payback period method and the annuity method were used in the calculation. 

In two of the research sites, the direct payback period was less than ten years. When the 

profitability was examined with different estimations of future energy costs, the investment 

of one site proved to be profitable in all scenarios. In most locations, the price of district 

heating should rise at least as fast as the price of electricity for the geothermal heat 

investment to break even. However, based on recent price development, the price of 

electricity is increasing faster than the price of district heating. At one site the investment 

proved to be unprofitable even in the case of the district heating costs rising significantly 

faster than the electricity costs. The heat demand of the property does not have a direct effect 

on the profitability of exchanging over to geothermal heating. Therefore, staying in district 

heating is often an economically viable option in Lappeenranta.  
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1 JOHDANTO 

Pohjoisten leveysasteiden kylmässä ilmastossa lämmitykseen kuluu runsaasti energiaa. 

Vuonna 2019 rakennusten lämmitykseen käytettiin Suomessa kaikesta energiasta 26 % eli 

78 TWh (Tilastokeskus 2020a). Asuinrakennusten lämmityksen osuus oli noin 44 TWh ja 

lämpimän käyttöveden valmistukseen asuinrakennuksissa kului vajaa 10 TWh 

(Tilastokeskus 2020b). Vuonna 2018 suomalaisten kotitalouksien menoista noin 29 % kului 

asumiseen ja siihen liittyvään veden- ja energiankulutukseen (Tilastokeskus 2020c).  

Rakennusten lämmittämiseen kuluu sekä rahaa että luonnonvaroja. Lämmityksen 

haittavaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi huolehtimalla rakennuksen riittävästä 

eristämisestä tai muuttamalla lämmitystottumuksia ja säätämällä lämpötilaa viileämmäksi. 

Iso merkitys on kuitenkin myös valitulla lämmitysmuodolla. Suomen suosituin 

lämmitysmuoto on kaukolämpö, jonka energialähteistä koko maan tasolla noin puolet on 

hiilineutraaleja (Energiateollisuus ry 2020a, 19, 6). Kaukolämmön lisäksi toinen 2010-

luvulla suosiotaan uudisrakennuksissa kasvattanut lämmitysmuoto on maalämpöpumput 

(Energiateollisuus ry 2020a, 20). Maalämpöpumppujen alkuinvestointi on melko kallis, 

mutta käyttökustannukset matalat. Maalämpöpumppu kuluttaa sähköä noin kolmasosan sillä 

saatavan lämmön määrästä. Uudisrakennusten lisäksi maalämpöpumppuja asennetaan myös 

saneerauskohteisiin esimerkiksi vanhan öljylämmityksen tilalle.  

Lappeenrannassa maalämpöpumppujen suosio on 2010-luvun loppupuoliskolla kasvanut 

koko maan keskiarvoa nopeammin (SULPU ry 2020a, Tilastokeskus 2020d). 

Maalämpöpumpuilla on korvattu myös kiinteistöissä ennestään käytössä ollutta 

kaukolämpöä. Usein maalämpöä markkinoidaan energiakustannuksissa syntyvällä säästöllä 

ja kalliista investoinnista huolimatta lyhyellä takaisinmaksuajalla. Lappeenrannan 

kaukolämpötoimija, Lappeenrannan Energia, haluaa selvittää lämmitystuotteidensa 

kilpailukykyisyyttä muuttuvilla markkinoilla erityisesti jo olemassa olevien asiakkaidensa 

keskuudessa. Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannan Energia -konserniin kuuluvalle 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle. 
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1.1 Työn tavoite 

Diplomityön tavoitteena on tutkia kaukolämmöstä maalämpöpumppuun vaihtamisen 

taloudellista kannattavuutta asuinkiinteistöissä Lappeenrannan alueella. Tavoitteena on 

myös tarkastella, vaikuttaako kiinteistön lämmöntarve maalämpöinvestoinnin 

kannattavuuteen ja poikkeaako kannattavuus kerrostalojen ja pientalojen välillä. Lisäksi 

työssä käydään läpi syitä lämmitysmuodon vaihtamiselle ja vertaillaan kauko- ja maalämpöä 

myös muiden kuin taloudellisten seikkojen osalta. Lappeenrannan Energia voi hyödyntää 

työssä saatavia tuloksia kaukolämpötuotteidensa kehittämiseen ja markkinointiin. 

Lappeenrannan Energian kaukolämpöasiakkaat voivat käyttää työn johtopäätöksiä apunaan 

harkitessaan maalämpöpumppuun vaihtamista. 

1.2 Työn rajaukset 

Työssä tarkastellaan maalämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta Lappeenrannan 

alueella, kun asuinkiinteistössä on olemassa oleva kaukolämpöliittymä. Tarkastelu on 

toteutettu haastattelemalla joukko lappeenrantalaisia esimerkkiasiakkaita, jotka ovat 

vaihtaneet kaukolämmön maalämpöön. Työssä lasketaan takaisinmaksuajat 

esimerkkiasiakkaiden kertomille maalämpöinvestoinneille käyttäen takaisinmaksuajan 

menetelmää ja annuiteettimenetelmää. Annuiteettimenetelmällä kannattavuutta 

tarkastellaan kuudessa eri sähkön ja kaukolämmön hintojenkehitysskenaariossa. 

Taloudellinen pitoaika valitaan maalämpöpumpun arvioidun käyttöiän perusteella. 

Investointia pidetään kannattavana, mikäli takaisinmaksuaika on korkeintaan yhtä pitkä kuin 

pitoaika. Tällöin voidaan olettaa, että maalämpöjärjestelmä on maksanut itsensä takaisin, 

ennen kuin se vaatii uusia investointeja. Tarkastelu koskee vain nykyisiä 

kaukolämpöasiakkaita ja laskennassa huomioidaan ainoastaan maalämpöinvestointi sekä 

lämmitysmuodon vaihdosta syntyvät säästöt lämmityskuluissa, ei esimerkiksi kummankaan 

lämmitysmuodon huoltokustannuksia.  
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2 KAUKOLÄMMITYS 

Ensimmäinen edelleen käytössä oleva kaukolämpöverkosto on Ranskassa 1300-luvulla 

rakennettu geotermisen kuuman veden jakelujärjestelmä (Euroheat & Power 2006, 9). 

Vuonna 1877 New Yorkiin rakennettiin ensimmäinen nykyisen kaltainen kaupallinen 

kaukolämpöjärjestelmä, jossa lämpöä siirrettiin höyryllä. Saksaan 1890-luvulla rakennettu 

Euroopan ensimmäinen kaukolämpöjärjestelmä oli samalla ensimmäinen, jossa kiersi 

höyryn sijaan vesi. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 12.) 

Suomessa ensimmäinen sysäys kohti kaukolämpöä tapahtui 1920-luvulla, kun 

Sähköinsinööriliitossa alettiin kaavailla yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon (combined 

heat and power, CHP) kehittämistä. Vuonna 1928 perustetun komitean selvitys CHP-

tuotannosta julkaistiin 1939 ja Suomen ensimmäinen kaukolämpöjärjestelmä valmistui 

Helsinkiin jo vuonna 1940. Kaukolämmöllä oli tarkoitus lämmittää Olympiakylä, joka oli 

rakennettu vuoden 1940 kesäolympialaisiin saapuvia urheilijoita ja huoltajia varten. 

Talvisodan syttyminen kuitenkin keskeytti niin kisavalmistelut kuin kaukolämmön 

käyttöönoton. Kaukolämmittäminen alkoi Helsingissä lopulta vuonna 1952 

höyrykiertoisella järjestelmällä. Ensimmäinen vesikiertoinen kaukolämpöverkko valmistui 

1953 Espoon Tapiolaan. Nykyisin kaikissa Suomen kaukolämpöverkoissa 

lämmönsiirtoaineena on vesi. (Koskelainen et al. 2006, 34, Mäkelä & Tuunanen 2015, 11–

12.) Energiateollisuus ry:n tilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä 170 kuntaa, 

joissa toimitettiin kaukolämpöä (Energiateollisuus ry 2019a, 2).  

Euroopan unioni on nostanut kaukolämmön yhdeksi merkittäväksi keinoksi 

ilmastotavoitteisiinsa pääsemiseksi (Euroopan komissio 2016, 2). Suomessa kaukolämmön 

osuus asuin- ja palvelurakennusten lämmityksestä on lähes puolet (Energiateollisuus ry 

2020a, 19). Sen sijaan koko EU:n tasolla kaukolämmön osuus kaikesta lämmityksestä on 

vain 9 % (Euroopan komissio 2016, 8). Toinen EU:n esittämä keino hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi on yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (Euroopan komissio 2016, 9). 

Suomessa kaukolämmöntuotanto on alusta asti perustunut vahvasti lämmön ja sähkön 

yhteistuotantoon. 2000-luvulla yhteistuotannon osuus on ollut vuosittain noin 70 % kaikesta 

tuotetusta kaukolämmöstä. Esimerkiksi vuonna 2018 yhteistuotannon osuus 
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kaukolämmönhankinnasta oli 67 %. (Energiateollisuus ry 2019b, 9.) Onkin perusteltua 

sanoa, että Suomi on kaukolämpömaana edelläkävijä. 

2.1 Kaukolämmön tuotanto Suomessa 

Suomessa suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan sähkön kanssa yhteistuotantona 

voimalaitoksissa ja erillistuotantona lämpökeskuksissa. Tuotantolaitokset voidaan jakaa 

perus-, keski-, huippu- ja varateholaitoksiin. Perusteholaitokset huolehtivat nimensä 

mukaisesti kaukolämmön perustuotannosta ja ovat käytössä jatkuvasti. Niiden 

käyttökustannusten on oltava edulliset ja perusteholaitokset ovatkin tyypillisesti CHP-

laitoksia. Keskiteholaitokset ovat lähes jatkuvalla käytöllä ja niiden on oltava taloudellisia 

myös osateholla. Huippu- ja varateholaitokset ovat esimerkiksi öljy- tai maakaasukattiloita, 

sillä ne täytyy saada tarvittaessa käynnistettyä nopeasti. (Koskelainen et al. 2006, 259.)  

Polttoaineperäisen kaukolämmön lisäksi esimerkiksi hukkalämmön käyttö energialähteenä 

on yleistymässä. Kuva 1 nähdään, että hukkalämmön osuus kaukolämmön energialähteistä 

on vuodesta 2009 vuoteen 2019 mennessä noin nelinkertaistunut (Energiateollisuus ry 

2020a, 6). Hukkalämpöjen lisäksi toinen hiilineutraali energialähde on biomassa. Biomassa 

käsittää metsäpolttoaineen, teollisuuden puutähteen sekä muun biomassan, kuten sekajätteen 

bio-osuuden (Energiateollisuus ry 2020a, 5). Biomassasta hiilineutraalin tekee se, että sen 

katsotaan elinkaarensa aikana sitoneen saman verran hiilidioksidia kuin siitä palamisessa 

vapautuu. Vuonna 2018 tilastoiduista 170 kaukolämmityskunnasta 121:ssä kaukolämmön 

pääasiallinen energialähde oli hiilineutraali (Energiateollisuus ry 2019a, 2). Vuonna 2019 

koko maan kaukolämmön energialähteistä hiilineutraaleja oli 52 %. Vuonna 2009 vastaava 

osuus oli 20 %. Kaukolämmön energialähteiden osuudet sekä asiakkaille toimitettu lämpö 

vuosina 2009 ja 2019 on esitetty kuvassa 1. (Energiateollisuus ry 2020a, 5–6.) 
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Kuva 1. Kaukolämmön energialähteet ja toimitettu lämpö Suomessa vuosina 2009 ja 2019 

(Energiateollisuus ry 2020a, 6). 

Vuonna 2019 Suomen kaukolämmön ominaispäästöt olivat 130 gCO2/kWh, mikä on 12 % 

vähemmän kuin vuonna 2018. Yhteistuotantolaitosten päästöt on jaettu 

hyödynjakomenetelmällä. (Energiateollisuus ry 2020a, 16.) Esimerkiksi vuonna 2009 

ominaispäästöt olivat 218 gCO2/kWh, eli yli puolitoistakertaiset vuoteen 2019 verrattuna 

(Energiateollisuus ry 2010). Kuvassa 2 on esitetty kaukolämmön ominaispäästöt Suomessa 

vuosina 1976–2019 (Energiateollisuus ry 2020a, 16). Kuten kuvaajasta nähdään, 

ominaispäästöjen trendi on ollut laskeva 1980-luvun lopulta saakka. 



13 

 

 

Kuva 2. Kaukolämmön ominaispäästöt Suomessa vuosina 1976–2019 (Energiateollisuus ry 2020a, 

16). 

Ominaispäästökäyrän muutoksia selittää esimerkiksi kivihiilen käytön lisääntyminen sekä 

öljyn hinnan palautuminen alemmalle tasolle öljykriisin jälkeen 1980-luvun puolivälissä, 

jolloin hakkeen ja turpeen käyttö kaukolämmöntuotannossa väheni. Toisaalta samaan aikaan 

myös öljyyn nähden vähäpäästöisemmän ja helppokäyttöisemmän maakaasun hinta aleni. 

1980-luvun hinnanalenemisesta huolimatta öljyn käyttö on vähentynyt lähes vuosittain. 

Vastaavasti hiilineutraalien energialähteiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti varsinkin 

1990-luvulta lähtien. (Koskelainen et al. 2006, 35.) Kaukolämmöntuotannon 

energialähteiden osuuksien kehitys vuosina 1976–2019 esitetään kuvassa 3 

(Energiateollisuus ry 2020a, 7). 
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Kuva 3. Kaukolämmöntuotannon energialähteet vuosina 1976–2019 (Energiateollisuus ry 2020a, 7). 

Maakaasun hinnan aleneminen 1980-luvun puolivälissä johti sen käytön voimakkaaseen 

kasvuun. Maakaasu olikin pitkään kaukolämmön tärkein energialähde, kunnes vuonna 2013 

puu ohitti sen (Energiateollisuus ry 2014). Vaikka maanlaajuisesti biomassan osuus on jo 

vuosia ollut hallitseva, käytettyjen energialähteiden osuudet vaihtelevat suurestikin eri 

puolilla Suomea. Kuvasta 4 nähdään, että vuonna 2018 esimerkiksi Ahvenanmaalla 

biopolttoaineiden ja hukkalämpöjen osuus kaikista käytetyistä energialähteistä on ollut liki 

80 %, kun taas Uudellamaalla osuus on ollut vajaat 15 % (Energiateollisuus ry 2020a, 8). 

Prosenttiosuudet eivät kuitenkaan kerro kaikkea, sillä kyseisenä vuonna Ahvenanmaalla 

kaukolämmönkulutus oli 107 GWh ja Uudellamaalla hieman yli 12 500 GWh 

(Energiateollisuus ry 2019a, 8–12, 65, 68).  
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Kuva 4. Kaukolämmön energialähteet alueittain vuonna 2018 (Energiateollisuus ry 2020a, 8). 

Toisin kuin sähköä lämpöä ei voi siirtää tehokkaasti kovin pitkiä matkoja. Koska 

kaukolämpö täytyy tuottaa paikallisesti, käytettyjen energialähteiden jakaumaan vaikuttaa 

esimerkiksi kaukolämpöverkkojen sijainti, polttoaineiden saatavuus ja lämmöntarve. 

Esimerkiksi Uudellamaalla asuu lähes 1,7 miljoona ihmistä, eli vajaa kolmannes koko 

Suomen väkiluvusta (Energiateollisuus ry 2019a, 65, 68). Kun lämmöntarve on suuri, 

tarvitaan sen kattamiseen useita eri energialähteitä. Uudellamaalla onkin maan monipuolisin 

energialähdejakauma, sillä yksittäisen polttoaineen alueelliset resurssit ja toimitusvarmuus 

eivät riittäisi koko energiantarpeen kattamiseen. Kaukolämpöverkon sijainti ja 

polttoaineiden saatavuus ovat usein toisiinsa sidonnaisia. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa, 

jonne on keskittynyt paljon metsäteollisuutta, biomassa on kaukolämmön pääpolttoaine. 

Vastaavasti Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee iso osa Suomen turvetuotantoalueista ja alueen 

turveomavaraisuutta hyödynnetään lämmöntuotannossa.  Sen sijaan Uudellamaalla 

teollisuus on kaukana kaupungeista, joissa lämpöä tarvitaan. Uudenmaan sijainnin ja suurten 

kaupunkialueiden vuoksi on logistisesti helpointa toimittaa kivihiiltä satamaan ja maakaasua 

putkea pitkin.  
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2.2 Kaukolämmön jakelujärjestelmä 

Kaukolämpöjärjestelmä koostuu lämmöntuotantolaitoksista, kaukolämpöverkosta ja 

verkkoon liitetyistä asiakaslaitteista. Asiakkaan lämmönkulutuskojeet, kuten patterit, 

voidaan kytkeä kaukolämpöverkkoon joko suoraan tai epäsuoraan. Suorassa kytkennässä 

lämmönkulutuskojeissa kiertää kaukolämpövesi. Epäsuorassa kytkennässä asiakkaan 

lämmityskierto on erillinen piiri, joka on yhdistetty kaukolämpöverkkoon 

lämmönsiirtimellä. Lämpimän käyttöveden valmistus voidaan toteuttaa avoimella ja 

suljetulla järjestelmällä. Avoimessa järjestelmässä lämmin käyttövesi saadaan suoraan 

kaukolämpöverkosta ja suljetussa järjestelmässä talousvesi lämmitetään kaukolämpövedellä 

lämmönsiirtimessä. Suomessa kaukolämpöjärjestelmä on suljettu ja epäsuora, eli sekä 

käyttövesi että lämmityspiirin vesi lämmitetään kaukolämpövedellä lämmönsiirtimissä. 

Näin ollen kaukolämpöverkossa kiertää jatkuvasti sama vesi. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 

148–150.)  

Suomessa on käytössä kaksiputkinen kaukolämpöverkko. Verkko koostuu keskenään 

samankokoisista meno- ja paluuputkesta, jotka yhdessä muodostavat kaukolämpöjohdon. 

Menoputkea pitkin lämmin vesi kulkee lämpölaitokselta asiakkaan lämmönjakokeskukseen, 

missä lämpö siirtyy esimerkiksi lämpimään käyttöveteen ja patteriverkostoon. Jäähtynyt 

kaukolämpövesi kulkee paluuputkea pitkin takaisin lämpölaitokselle lämmitettäväksi. 

Kuvassa 5 on esitetty suomalaisen kaukolämpöverkon toimintaperiaate. (Koskelainen et al. 

2006, 43.) Kaukolämpöverkkojen pituudet vaihtelevat Suomessa muutamasta kilometristä 

useisiin satoihin kilometreihin (Energiateollisuus ry 2019a, 8–17). 
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Kuva 5. Periaatekuva kaksiputkijärjestelmästä (Koskelainen et al. 2006, 43).  

Suomessa kaukolämpöveden maksimilämpötila on 120 °C (Koskelainen et al. 2006, 66). 

Kaukolämpöveden lämpötila on riippuvainen ulkolämpötilasta. Asiakkaiden 

lämmönvaihtimiin tulevan veden lämpötila vaihtelee välillä 65–115 °C. 

Lämmöntuotantolaitoksiin palaavan jäähtyneen kaukolämpöveden lämpötila on 25–50 °C. 

(Motiva 2012a, 5.) Asiakkaan lämmitys- eli esimerkiksi patteriverkossa vesi saa olla 

korkeintaan 70-asteista ja lattialämmityksen osalta raja on 45 °C (Koskelainen et al. 2006, 

67). Käyttövesi täytyy lämmittää uusissa kiinteistöissä vähintään 55 asteeseen ja ennen 

vuotta 2007 rakennetuissa kiinteistöissä 50 asteeseen. Minimilämpötilat perustuvat 

legionellabakteerien tuhoamiseen. Legionellabakteerit voivat lisääntyä, mikäli veden 

lämpötila on 20–45 °C. 50-asteisessa vedessä suurin osa legionelloista on tuhoutunut 

muutamassa tunnissa ja koko ajan 60-asteisessa vedessä eläviä legionelloja ei ole. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Käyttöveden lämpötila ei kuitenkaan saa nousta 

yli 65 °C:n tapaturmien välttämiseksi (Motiva 2012a, 5). 
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Vuonna 2018 Suomessa oli 15 140 km kaukolämpöverkostoa. Vuonna 1955, kun 

kaukolämpötoiminta oli juuri alkanut Suomessa, johtopituus oli 10 km. Uutta 

kaukolämpöjohtoa on rakennettu vuosittain 150–600 kilometriä. Johtopituuden kehitys on 

suoraan verrannollinen asiakasmäärän kehitykseen. Tämä nähdään kuvasta 6, jossa on 

kuvattuna asiakkaiden lukumäärä ja johtopituus vuosina 1970–2018. Olemassa olevia 

johtoja saneerataan noin 30–90 kilometriä vuosittain. Energiateollisuus ry:n mukaan 

kaukolämpöverkon rakentamis- ja kunnossapitokustannukset sekä vauriotiheys ovat 

Suomessa Euroopan alhaisimmat. Näihin vaikuttaa esimerkiksi se, että Suomen 

vanhimmatkin kaukolämpöjohdot ovat vielä suhteellisen nuoria. Verkon vaurioista riippuva 

lämmön toimitusvarmuus onkin keskimääräiselle asiakkaalle 99,99 %.  (Hillamo 2019.) 

 

Kuva 6. Johtopituuden ja asiakasmäärän kehitys vuosina 1970–2018 (Hillamo 2019). 

Uusien kaukolämpöasiakkaiden määrä ja sen myötä johtopituus on kasvanut melko tasaisesti 

koko tarkasteluaikana. Kaukolämmön kysyntä kasvoi voimakkaasti 1970- ja 1980-luvulla 

vuoden 1973 energiakriisin seurauksena. Kun öljyn hinta nousi ja saatavuus väheni, 

Suomessa päätettiin rajoittaa energiankäyttöä. Valtioneuvoston päätökset rajoituksista 

herättivät runsaasti keskustelua, mikä osaltaan johti kaukolämmön energiataloudellisten 
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etujen tunnistamiseen. Lisäksi kotimaisella turpeella ja hakkeella tuotettu kaukolämpö 

nähtiin mahdollisuutena vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. (Koskelainen et al. 2006, 

34.) 1990-luvulla on havaittavissa hidastuma, jota selittänee esimerkiksi uudisrakentamisen 

notkahdus laman vaikutuksesta. Toisaalta 1990-luvulla kaukolämpö saavutti vakiintuneen 

aseman taajama-alueiden lämmityksessä ja levittäytyi yhä pienempiin taajamiin 

(Koskelainen et al.  2006, 35).  

2.3 Loppukäyttäjät 

Kaukolämpö on suosituin lämmitysmuoto Suomessa. Esimerkiksi uusista asuintaloista 

rakennustilavuuden mukaan 65 prosenttiin valittiin päälämmitykseksi kaukolämpö vuonna 

2019. Samana vuonna kaukolämmön markkinaosuus asuin- ja palvelurakennuksien 

lämmityksestä oli 46 %, eli lähes kolminkertainen seuraavaksi suosituimpiin sähköön ja 

lämpöpumppuihin verrattuna. Sähkön 17 prosentin markkinaosuus sisälsi myös 

lämmönjakolaitteiden ja sähkökiukaiden käyttämän sähkön. Sen sijaan lämpöpumppujen 

käyttämä sähkö kuului lämpöpumppujen markkinaosuuteen, joka oli 16 %. 

(Energiateollisuus ry 2020a, 19–20.)  

Vuonna 2018 Suomessa oli 154 500 kaukolämpöasiakasta, joista 80 % oli asuintaloja. 

Kaukolämmitetyissä asunnoissa asui yhteensä 2,92 miljoonaa henkilöä eli hieman yli puolet 

kaikista suomalaisista. Kaikkiaan kaukolämpöä käytettiin 33,5 TWh, josta asuintalojen 

osuus oli hieman yli puolet eli noin 18 TWh. (Energiateollisuus ry 2019a, 5–6.) Kymmenen 

vuotta aiemmin, eli vuonna 2008, kaukolämmön kokonaiskulutus oli 29,3 TWh, josta 

asuintalot käyttivät 56 % ja teollisuus 10 %. Eri asiakastyyppien prosenttiosuudet lämmön 

käytöstä ja kaukolämmitetystä rakennustilavuudesta olivat suunnilleen samat vuosina 2008 

ja 2018.  Kaukolämpöasiakkaita oli yhteensä 118 600 ja kaukolämmitetyissä taloissa oli 

kaikkiaan noin 2,57 miljoonaa asukasta. (Energiateollisuus 2009, 4.) Asiakasmäärän kehitys 

vuosina 1970–2018 nähdään kuvasta 6. Taulukossa 1 esitetään asuintalojen ja muiden 

asiakkaiden osuudet kaukolämmön loppukäytöstä vuonna 2018 (Energiateollisuus ry 2019a, 

5–6). 
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Taulukko 1. Kaukolämmön käyttö asiakastyypeittäin 2018 (Energiateollisuus ry 2019a, 5–6). 

 
Yhteensä Asuintalot Teollisuus Muut 

Kaukolämpöasiakkaat 154 500 kpl 80 % 4 % 16 % 

Kaukolämmön käyttö 33 500 GWh 54 % 10 % 37 % 

Kaukolämmitetty 

rakennustilavuus 

993 milj. m3 46 % 14 % 40 % 

 

Tulevaisuudessa kaukolämpöyhtiöt tarjoavat asiakkailleen uudenlaisia palveluita, kuten 

kulutusjousto, erilaiset hybridiratkaisut ja kaksisuuntainen kaukolämpöverkko. 

Kulutusjoustossa on kyse kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen ohjailusta niin, että lämpöä 

olisi käytettävissä aina siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla tasataan kulutuspiikkejä, 

jolloin voidaan optimoida energialähteiden käyttöä. Kulutusjousto on käytössä jo 

esimerkiksi Fortumilla (Fortum 2020). Hybridiratkaisuilla tarkoitetaan lämmitysratkaisuja, 

joissa kiinteistössä on yhdistetty useampi lämmitysmuoto, kuten kaukolämpö ja 

maalämpöpumppu. Useat kaukolämpöyritykset, kuten esimerkiksi Lappeenrannan Energia, 

tarjoavat jo kaukolämmön hybridikytkentää (Lappeenrannan Energia 2019a). 

Tulevaisuudessa kaukolämpöasiakas voi olla myös lämmön myyjä. Kaksisuuntaisessa 

kaukolämpöverkossa asiakas voi myydä verkkoon itselleen ylimääräistä tai myyntiin 

tuottamaansa lämpöä. Toimintamallia kehitellään ja pilotoidaan useissa 

kaukolämpöyhtiöissä. Joillakin yrityksillä on jo nyt valmiita kaupallisia ratkaisuja ja 

tuotteita kaksisuuntaisesta verkosta. (Heinimäki.)  

2.4 Kustannusrakenne 

Jotta kaukolämpö olisi kilpailukykyinen lämmitysmuoto, on sen kustannusten oltava 

kohtuullisella tasolla muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Suomessa on vakiintunut 

kolmiosainen kaukolämmön kustannusrakenne, joka koostuu liittymismaksusta, perus- tai 

tehomaksusta ja energiamaksusta. Liittymismaksun tulisi kattaa suurin osa investointien 

pääomakustannuksista. Asiakkaan kannalta liittymismaksuun sisältyy oikeus liittyä 

kaukolämpöverkkoon ja liittymisjohto mittauskeskukseen saakka. Iso osa asiakkaan 
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liittymisinvestoinnista koostuu liittymismaksusta, joten sen suuruus on säädettävä 

kilpailukyky huomioiden. (Koskelainen et al. 2006, 470–471.) 

Energiamaksu määräytyy suoraan asiakkaan kuluttaman lämpöenergian mukaan. 

Energiamaksulla katetaan lämmönhankinnan muuttuvat kustannukset, kuten polttoaine- ja 

pumppauskustannukset. Energiamaksun tulisi vastata rajaenergiakustannusta, eli sitä 

lämmönhankinnan kiinteiden kustannusten ja polttoainekustannusten lyhyen ajan muutosta, 

joka aiheutuu uuden asiakkaan liittymisestä. Usein energiamaksu on kuitenkin jonkin verran 

aiheutuvia kustannuksia korkeampi, millä pyritään ohjaamaan asiakkaita järkevään 

lämmönkulutukseen. (Koskelainen et al. 2006, 471.) 

Perusmaksu on kiinteä maksu, joka määräytyy asiakkaan laskutusvesivirran tai suoraan 

asiakkaan tarvitseman lämmitystehon mukaan. Perusmaksua kutsutaankin myös 

tehomaksuksi. Perusmaksu vastaa lämmönhankinnan kiinteitä kustannuksia, minkä lisäksi 

sen tulisi kattaa liittymis- ja energiamaksujen jälkeen jäljelle jäävä kustannusosuus 

(Koskelainen et al. 2006, 470). Perusmaksu pyritään optimoimaan siten, että kaukolämpö 

pysyy asiakkaille houkuttelevana ja kaukolämpöyhtiön toiminta kannattavana (Koskelainen 

et al. 2006, 471).  

Kuvassa 7 esitetään kaukolämmön hintakehitys Suomessa vuosina 2011–2020. Ennen vuotta 

2011 hintatiedot tilastoitiin eri tavalla, joten aiemmat vuodet eivät ole vertailukelpoisia. 

Kokonaishintaan on laskettu kaukolämmön energia- ja tehomaksu. Yhtenäinen viiva kuvaa 

Suomen aritmeettista keskiarvoa ja katkoviiva asiakkaiden määrällä painotettua keskiarvoa. 

Laskennallisista tyyppirakennuksista omakotitalon lämmön vuosikulutus on 18 MWh, 15 

asunnon rivi-/kerrostalon 150 MWh ja 80 asunnon kerrostalon 600 MWh. 

Tyyppirakennukset ovat nykyisten rakentamismääräysten mukaan rakennettavia 

uudisrakennuksia. (Energiateollisuus ry 2020b). 
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Kuva 7. Kaukolämmön keskimääräinen hintakehitys Suomessa vuosina 2011–2020 

(Energiateollisuus ry 2020b).  

Vuonna 2011 alkanut kaukolämmön hinnannousu selittyy suurimmaksi osaksi 

polttoaineiden hintojen nousulla. Polttoaineiden energiaveroja korotettiin vuoden 2011 

alussa, minkä lisäksi myös verottomat hinnat nousivat (Energiateollisuus ry 2012). Turpeen 

ja maakaasun valmisteveroa korotettiin vuoden 2013 alusta ja lisää vuonna 2015. 

Kaukolämmön hinnasta noin 30 % on veroja, joten verotuksen kiristämisellä voidaan 

ohjailla käytettävien polttoaineiden valintaa. (Energiateollisuus ry 2014.)  

2.5 Kaukolämmön haasteet 

Kaukolämpöä ei voida siirtää kovin pitkiä matkoja, sillä häviöt olisivat suuria. Tämän takia 

kaukolämmön jakelu on mahdollista pääasiassa taajamissa, missä välimatkat ovat lyhyitä. 

Kaukolämpöverkon rakentaminen kokonaan uudelle alueelle vaatiikin usein myös 

lämpölaitoksen rakentamisen. Lämpölaitokset ovat suuria investointeja, joten alueella täytyy 

olla riittävästi kysyntää kaukolämmölle, jotta investoiminen olisi järkevää. Siirtohäviöitä 

syntyy joka tapauksessa, vaikka kaukolämpöverkot rajoittuvat taajama-alueille. Pitkät 

siirtomatkat aiheuttavat lämpö- ja painehäviöitä, jotka kasvattavat sekä lämmöntuotanto- 
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että pumppauskustannuksia. Häviöiden aiheuttamat kustannukset myös vaikuttavat osaltaan 

kaukolämmön hintaan.   

Kaukolämmön tuotanto perustuu lähes kokonaan polttamiseen. Vaikka koko Suomen tasolla 

kaukolämmön energialähteistä suurin osa onkin hiilineutraaleja (Energiateollisuus ry 2020a, 

6), niin alueelliset erot ovat suuria. Esimerkiksi Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 

biopolttoaineiden ja hukkalämmön osuus on alle viidenneksen kaukolämmön 

energialähteistä (Energiateollisuus ry 2020a, 8). Perinteisten polttovoimalaitosten tilalle 

kaukolämmöntuotantoon innovoidaan esimerkiksi lämpöpumppuja. Lämpöpumputkaan 

eivät ole täysin ongelmattomia, sillä ne tarvitsevat sähköä. Suomessa kaukolämpöä on 

perinteisesti tuotettu CHP-laitoksissa ja yhteistuotannon osuus kaikesta kaukolämmöstä 

onkin noin 70 % (Energiateollisuus ry 2019b, 9). CHP-laitosten etuna on korkea 

kokonaishyötysuhde. Mikäli polttoaineperäisestä kaukolämmöntuotannosta pyritään 

luopumaan, tarkoittaa se pitkällä aikavälillä myös ympäristöystävällisenä pidetyn 

yhteistuotantosähkön vähenemistä.  

Kaukolämpö on edelleen kilpailukykyinen vaihtoehto moneen kiinteistökohtaiseen 

lämmitysratkaisuun, kuten öljy- tai sähkölämmitykseen, verrattuna. Sen sijaan 

kaukolämmön suurin haastaja on käyttökustannuksiltaan edullisempi maalämpö. 

Kaukolämpöyhtiöiden haasteena on pitää kaukolämpö kilpailukykyisenä. Asiakkaat 

kaipaavat myös uudenlaisia ratkaisuja lämmöntuotantoon ja uusia kaukolämpötuotteita, 

kuten entistä ilmastoystävällisempi tuotanto ja erilaiset hybridilämmitykset. Mikäli 

kaukolämpöasiakkaiden määrä vähenee, kaukolämmön kiinteät kustannukset jakautuvat 

pienemmälle asiakasmäärälle, mikä johtaa yksittäisten asiakkaiden lämmityskustannusten 

nousuun. 

Asiakkaan kannalta kaukolämmön ongelmia hinnan lisäksi ovat paikalliset monopolit. 

Sähkömarkkinat avattiin kilpailulle jo 1990-luvun puolivälissä ja kaasumarkkinatkin vuoden 

2020 alussa, mutta kaukolämpömarkkinoilta kilpailu puuttuu (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Suomen Kaasuenergia). Kullakin alueella on vain yksi kaukolämpöyhtiö, joten 

kaukolämpötoimijoiden ei tarvitse kilpailla keskenään. Toisaalta yksittäinen 

kaukolämpöverkko on pieni markkina-alue, joten markkinoiden avaaminen ei toimisi 
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samalla tavalla kuin Pohjoismaiden laajuisten sähkösähkömarkkinoiden tai Suomen, Viron 

ja Latvian alueella toimivien kaasumarkkinoiden. Ongelmaan on mietitty ratkaisua 

kaksisuuntaisista kaukolämpöverkoista, joita jotkut kaukolämpöyhtiöt jo pilotoivat 

(Heinimäki).  
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3 KAUKOLÄMPÖ LAPPEENRANNASSA 

Lappeenrannassa on ollut kaukolämpötoimintaa jo 1960-luvulta lähtien. Ensimmäiset 

kaukolämpöasiakkaat liittyivät verkkoon vuonna 1966 ensimmäisten joukossa koko 

Suomessa. Ensimmäisen lämpölaitoksen pääpolttoaineena oli raskas polttoöljy ja 

varapolttoaineena hake. Kuten koko maassa, myös Lappeenrannassa 1970-luvun alun 

energiakriisi ja kallistunut öljyn hinta lisäsivät kaukolämmön kysyntää. (Lappeenrannan 

Energia 2017a.) Nykyisin valtaosa lappeenrantalaisista asuu kaukolämmitetyssä asunnossa 

(Energiateollisuus ry 2019a, 56–57). 

Lappeenrannassa kaukolämmön myynnistä ja siirrosta sekä osin tuotannosta vastaa 

Lappeenrannan Energia -konserniyhtiö. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan sähkön kanssa 

yhteistuotantona vuonna 2009 käyttöön otetulla Kaukaan Voiman biovoimalaitoksella 

(Lappeenrannan Energia 2019b, Pohjolan Voima). Ennen biovoimalaitoksen valmistumista 

perusteho tuotettiin maakaasulla Lappeenrannan Lämpövoiman omistamalla Mertaniemen 

voimalaitoksella (Kylliäinen, sähköpostiviesti 12.10.2020). Biopolttoaineisiin siirtyminen 

pienensi Lappeenrannan kaukolämmön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin 40 % (Pohjolan 

Voima). 

3.1 Lappeenrannan Energia  

Lappeenrannan Energia -konserniyhtiön omistaa Lappeenrannan kaupunki. Konserniin 

kuuluu emoyhtiö Lappeenrannan Energia Oy ja kaksi sen kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Lisäksi yhtiö on 

osakkaana Väre Oy:ssä, Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Tuulisaimaa 

Oy:ssä, Lähituuli Oy:ssä, Vainikkalan Vesi Oy:ssä, Elvera Oy:ssä ja Enerva Oy:ssä. 

(Lappeenrannan Energia 2020a.) 

Lappeenrannan Energia Oy:n historia alkoi jo vuonna 1901, kun Lappeenrantaan perustettiin 

sähkölaitos. Kaukolämpöliiketoiminta alkoi 1960-luvulla. Vuonna 1982 sen osuus 

toiminnasta oli kasvanut jo niin suureksi, että Lappeenrannan Sähkölaitos vaihtoi nimensä 

Lappeenrannan Energialaitokseksi. Energialaitos muuttui Lappeenrannan Energiaksi, 
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kunnalliseksi liikelaitokseksi, vuonna 1996. Lappeenrannan Energia Oy syntyi 2003, kun 

toiminta muuttui osakeyhtiömuotoiseksi. (Lappeenrannan Energia 2018a.) 

Vuonna 2019 Lappeenrannan Energia -konsernin liikevaihto oli 105,1 miljoonaa euroa ja 

liikevoitto 23,4 miljoonaa euroa. Vuosien 2013–2019 liikevaihdot ja -voitot on koottu 

kuvaan 8. Suurin syy liikevaihdon pienenemiselle vuoden 2018 129,2 miljoonasta eurosta 

vuoden 2019 105,1 miljoonaan euroon on, että sähkönmyynti siirtyi vuoden 2019 alusta 

Väre Oy:lle. Investointeja konsernissa tehtiin vuonna 2019 19,8 miljoonalla eurolla, joista 

Lappeenrannan Energiaverkkojen osuus oli 16,4 M€ ja Lämpövoiman 1,0 M€. 

(Lappeenrannan Energia 2020b.) 

 

Kuva 8. Lappeenrannan Energian liikevaihto ja -voitto vuosina 2013–2019 (Lappeenrannan Energia 

2020b). 

Emoyhtiö Lappeenrannan Energia Oy huolehtii konsernin yhteisistä palveluista ja 

asiakkuuspalvelusta. Yhteisiin palveluihin kuuluvat henkilöstön, talouden, tietohallinnon, 

laadunhallinnan, energianhankinnan yritysviestinnän ja hallinnon palvelut. 

Asiakkuuspalvelu sisältää asiakas- ja mittauspalvelun, teknisen asiakaspalvelun sekä 

laskutuksen. (Lappeenrannan Energia 2020a.) 
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3.1.1 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy on vuonna 2006 perustettu Lappeenrannan Energia Oy:n 

tytäryhtiö ja osa Lappeenrannan Energia -konsernia. Perustamisestaan asti Lappeenrannan 

Energiaverkot on huolehtinut sähkön, kaukolämmön ja maakaasun jakeluverkostoista 

Lappeenrannan alueella. Vuonna 2011 Lappeenrannan Vesi Oy fuusioitui Lappeenrannan 

Energian kanssa, jolloin Energiaverkoille siirtyivät myös puhtaan veden sekä jäte- ja 

huleveden verkostot. (Lappeenrannan Energia 2018b.)  

Lappeenrannan Energiaverkkojen toimintaan kuuluu verkostojen ylläpidon lisäksi niiden 

suunnittelu, rakennuttaminen sekä käyttö. Työntekijöitä on noin 40. Energiaverkot toimii 

pääasiassa Lappeenrannan kaupungin alueella. Poikkeuksen tekee sähkönjakelu, sillä 

jakelualueeseen kuuluu lisäksi Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari sekä Saimaan kanavan 

vuokra-alue. (Lappeenrannan Energia 2018b.) 

3.1.2 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n perustivat vuonna 1972 Lappeenrannan kaupunki ja 

Imatran Voima Oy, ja nykyisin se on toinen Lappeenrannan Energian tytäryhtiöistä 

(Lappeenrannan Energia 2017b). Lämpövoima työllistää noin 45 työntekijää. Se vastaa 

lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja 

kunnossapidosta toiminta-alueellaan. Lämpölaitoksia Lappeenrannan Lämpövoimalla on 

yhteensä 12, joista kuusi on kantakaupungin kaukolämpöverkossa ja kuusi erillisissä 

kaukolämpöverkoissa. Lämpölaitoksista suurin on Mertaniemen voimalaitos, missä sijaitsee 

lisäksi kolme kaasuturbiinia. Kaasuturbiineista kaksi on vuokrattu Fingridille nopeaksi 

reserviksi. Lämmön lisäksi Lämpövoima tuottaa yhdellä laitoksellaan höyryä asiakkaidensa 

tarpeisiin maakaasulla tai polttoöljyllä. (Lappeenrannan Energia 2019b.) 

Vedenottamoita Lappeenrannan Lämpövoimalla on kymmenen, minkä lisäksi yhtiö 

päivystää yhtä Vainikkalan vedenottamoa. Yli puolet talousvedestä pumpataan Huhtiniemen 

vedenottamolla. Tästä vedestä noin kolmasosa on pohjavettä ja loput tekopohjavettä. Muilta 

vedenottamoilta tuleva vesi on kokonaan pohjavettä. (Lappeenrannan Energia 2019b.)  
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Suurin osa Lappeenrannan jätevesistä puhdistetaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolla, 

missä puhdistetaan lisäksi Lemin ja Taipalsaaren viemäröintialueen jätevedet. Toinen 

merkittävä puhdistamo on Joutsenon Oravaharjussa ja lisäksi pienempiä puhdistamoita 

Nuijamaalla, Ylämaalla ja Vainikkalassa. (Lappeenrannan Energia 2019b.)  

3.2 Kaukolämmön tuotanto Lappeenrannassa 

Vuonna 2019 Lappeenrannassa tuotettiin kaukolämpöä 618 GWh. Normaalia lämpimämpi 

vuosi näkyi lämmöntuotannossa, sillä esimerkiksi edeltäneiden viiden vuoden aikana 

vuosittain tuotetun kaukolämmön määrä on vaihdellut noin 617–667 gigawattitunnin välillä. 

(Lappeenrannan Energia 2020b.) Vuonna 2019 yli 70 % Lappeenrannan Energian myymästä 

kaukolämmöstä oli hiilineutraalia. Energialähteistä noin 67 % oli biopolttoaineita ja lisäksi 

vajaa 5 % teollisuuden hukkalämpöä. Loput lämmöntarpeesta tuotettiin turpeella ja 

maakaasulla. Energialähteet on eroteltu tarkemmin kuvassa 9. (Lappeenrannan Energia 

2020c.) 

 

Kuva 9. Kaukolämmön energialähteet vuonna 2019 Lappeenrannassa (Lappeenrannan Energia 

2020c). 

Suurin osa Lappeenrannan kantakaupungin kaukolämmöstä tuotetaan UPM:n Kaukaan 

tehtaiden yhteydessä sijaitsevassa Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa. Vuonna 2019 
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Kaukaan Voiman kaukolämmöntuotanto oli 505 GWh. (Lappeenrannan Energia 2019b.) 

Biovoimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta noin 80 % on puuperäistä. Jäljelle jäävä 

viidennes polttoaineentarpeesta katetaan turpeella. Varapolttoaine maakaasun osuus 

vuosittain käytetystä polttoaineesta on alle prosentin. Polttoaineesta noin puolet tulee 

Kaukaan tehdasalueelta. Kaukaan Voima Oy on Lappeenrannan Energian osakkuusyhtiö. 

(Pohjolan Voima.) 

Loput Lappeenrannan kantakaupungin kaukolämmöstä tuottaa Lappeenrannan 

Lämpövoima. Sillä on Lappeenrannan kantakaupungin alueella kuusi lämpölaitosta, joista 

suurin on Mertaniemen voimalaitos. Mertaniemen neljän maakaasukattilan ja yhden 

sähkökattilan yhteisteho on 150 MW. Viisi pienempää lämpölaitosta sijaitsevat 

Lauritsalassa, Kahilanniemessä, Ihalaisissa, Hyrymäellä ja Skinnarilassa. (LCA Consulting 

2018, 25–26.) Kaikkien kuuden lämpölaitoksen yhteenlaskettu teho on 290 MW. 

Lämpölaitokset käyttävät pääpolttoaineena maakaasua ja varapolttoaineena polttoöljyä. 

(Lappeenrannan Energia 2019b.) 

Erillisissä kaukolämpöverkoissa olevien Lämpövoiman kuuden lämpölaitoksen yhteisteho 

on 27 MW (Lappeenrannan Energia 2019b). Lämpölaitokset sijaitsevat Rauhassa, 

Selkäharjussa, Mustolassa sekä Joutsenon keskustassa ja Lampikankaalla. Kuudesta 

lämpölaitoksesta viisi käyttää polttoaineenaan maakaasua ja kevyttä polttoöljyä. Rauhassa 

sijaitseva Vipelentien lämpölaitos tuottaa lämpöä järvilämmöllä ja aurinkopaneeleilla, 

joiden lisäksi varavoimalana on maakaasukattila. (LCA Consulting 2018, 26–30.)  

Lisäksi Joutsenon keskustaajaman kaukolämpöverkossa on Adven Oy:n omistama 

voimalaitos, joka kattaa suurimman osan Joutsenon kaukolämmön tarpeesta. Voimalaitos 

sijaitsee Kemira Chemicals Oy:n tehtaan yhteydessä ja tuottaa kaukolämpöä tehtaan 

hukkalämmöstä ja polttamalla Kemiran tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvää vetyä. 

(Lappeenrannan Energia 2018c, Adven 2018.) 

Vuonna 2019 Lappeenrannan Energian tuottaman kaukolämmön 

ominaishiilidioksidipäästöt olivat 91 gCO2/kWh, kun koko Suomen vastaava luku oli 130 

gCO2/kWh (Energiateollisuus ry 2020a, 16, Lappeenrannan Energia 2020c). Kuvassa 10 

esitetään kaukolämmön ominaishiilidioksidipäästöjen kehitystä koko Suomessa ja 
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Lappeenrannassa vuosina 2008–2019. Suomen arvot on kerätty Energiateollisuus ry:n 

Energiavuosi-julkaisuista. Energiateollisuus ry:n julkaisuissa yhteistuotantolaitosten 

polttoaineet on jaettu tuotteiden kesken hyödynjakomenetelmällä. (Lappeenrannan Energia 

2020c, Energiateollisuus ry 2008–2020.) 

 

Kuva 10. Kaukolämmön ominaishiilidioksidipäästöt Lappeenrannassa ja Suomessa keskimäärin 

vuosina 2008–2019 (Energiateollisuus ry 2008–2020, Lappeenrannan Energia 2020c). 

Lappeenrannassa kaukolämmön ominaishiilidioksidipäästöt ovat olleet koko 

tarkastelujakson Suomen keskiarvoa alhaisemmat. Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen 

käyttöönotto vuonna 2009 näkyy päästöjen selkeänä vähenemisenä. Vuosina 2015–2016 ja 

2018 kaukolämmöstä tuotettiin hieman muita vuosia suurempi osuus erillistuotantona 

huippu- ja varateholaitoksissa (Lappeenrannan Energia 2020b), mikä näkyy suurempina 

ominaispäästöinä. Lappeenrannan Lämpövoiman lämpölaitoksia käytetään huipputehona, 

kun tehontarve on suurimmillaan, ja varatehona Kaukaan Voiman tuotantoseisokkien 

aikaan. Lappeenrannan Energialla on myös vuonna 2020 lanseerattu hiilineutraali 

kaukolämpötuote Vihreä kaukolämpö, joka tuotetaan biopolttoaineilla Kaukaan Voiman 

CHP-laitoksessa (Lappeenrannan Energia 2020d ). 
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3.3 Kaukolämmön jakelu Lappeenrannassa 

Kaukolämmön myynnistä Lappeenrannassa vastaa Lappeenrannan Energia Oy. Vuonna 

2019 lämmön myynnin osuus yhtiön liikevaihdosta oli 29,9 miljoonaa euroa. Kaukolämpö 

siirretään asiakkaille Lappeenrannan Energiaverkkojen omistamassa ja ylläpitämässä 

kaukolämpöverkossa. Vuonna 2019 Lappeenrannan Energiaverkot siirsivät kaukolämpöä 

asiakkaille 532 GWh. Lämmön siirron liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa. (Lappeenrannan 

Energia 2020b.) Lappeenrannassa on edelleen käytössä jonkin verran 1960-luvulla 

rakennettua verkkoa. Lappeenrannan Energiaverkot investoi kaukolämpöverkkoon 

vuosittain noin 2–3 miljoona euroa. Investoinnit ovat pääasiassa vanhan verkon saneerauksia 

ja uusien liittymien rakentamista olemassa olevan verkon alueelle. Verkkoa saneerataan 

vuosittain muutamia kilometrejä. (Lappeenrannan Energia 2020b, Kylliäinen, 

sähköpostiviesti 12.10.2020.) 

Lappeenrannassa on kantakaupungin kaukolämpöverkon lisäksi neljä erillisverkkoa. 

Erillisverkot sijaitsevat Selkäharjussa, Mustolassa, Rauhassa ja Joutsenon keskustassa. 

Yhteensä Lappeenrannassa kaukolämpöverkkoa on 410 km, joista 375 km kuuluu 

Lappeenrannan kantakaupungin kaukolämpöverkkoon (Kylliäinen, sähköpostiviesti 

12.10.2020). Kuvassa 11 on karttaote, johon on merkitty alueet, joilla on kaukolämpöverkko. 

Kantakaupungin kaukolämpöverkko sekä erillisverkot näkyvät punaisella kuvassa 12. 

(Lappeenrannan Energiaverkot, Trimble NIS 2020.) 
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Kuva 11. Lappeenrannan kartta ja kaukolämpöalueet (Lappeenrannan Energiaverkot, Trimble NIS 

2020). 

 

Kuva 12. Lappeenrannan kaukolämpöverkot kartassa punaisella (Lappeenrannan Energiaverkot, 

Trimble NIS 2020). 

Tulevaisuudessa Lappeenrannan Energiaverkot kehittää kaukolämpöverkostaan yhä 

älykkäämpää. Pyrkimyksenä on tasata kulutuspiikkejä. Kun kaukolämmön käyttö on 

tasaisempaa, huippu- ja varatehoa tarvitaan aiempaa vähemmän. Lappeenrannassa, jossa 
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valtaosa kaukolämmöstä tuotetaan biovoimalaitoksessa, tämä tarkoittaisi biopolttoaineiden 

tehokkaampaa hyödyntämistä. Kehityksen painopiste on järjestelmässä, jonka avulla 

kulutusmuutosten ennakointi olisi entistä helpompaa. Osana järjestelmää asiakkaille 

tarjotaan kulutusjoustopalvelua. Kulutusjousto on tapa optimoida tuotantoa ja kulutusta 

kulutuspiikkien tasaamiseksi siten, että kulutus mukailisi tuotannon vaihteluja. Käytännössä 

asiakkaan lämmönjakelua säädettäisiin etäohjauksella esimerkiksi niin, että kulutuspiikkien 

aikaan lämmitystä voisi pienentää. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaisi mahdollisuutta 

pienempään huipputehoon ja sitä myötä pienempään perusmaksuun. Nykyisin 

Lappeenrannan Energiaverkoilla on käytössä lämpökeskusten, venttiilien ja 

välipumppaamoiden etäohjaus. Se mahdollistaa vikatilanteessa häiriön rajaamisen pienelle 

alueelle ja muun verkon toiminnan säilyttämisen.  Lisäksi kaukolämmön tuotantoa pystytään 

ennakoimaan ja ohjaamaan kulutus- ja mittauspisteistä saatujen tietojen avulla. 

(Lappeenrannan Energia 2020e.) 

3.4 Lappeenrannan kaukolämpöasiakkaat 

Lappeenrannan Energialla oli vuonna 2018 yhteensä 5 209 kaukolämpöasiakasta, joista 

4 580 oli asuintaloja. Kaukolämmitetyissä asuintaloissa oli yhteensä 24 503 asuntoa ja 

59 100 asukasta. (Energiateollisuus ry 2019a, 56–57.) Vuoden 2018 lopussa 

Lappeenrannassa oli 72 699 asukasta, joten kaupungin asukkaista yli 80 % asui 

kaukolämmitetyssä kodissa (Lappeenrannan kaupunki 2019). Taulukkoon 2 on eritelty 

kaukolämmön loppukäyttö Lappeenrannassa asiakastyypeittäin vuonna 2018 

(Energiateollisuus ry 2019a, 56–57). Vuonna 2019 uusia kaukolämpöasiakkaita liittyi 

verkkoon 30. Uusien asiakkaiden määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Esimerkiksi 

vuonna 2018 uusia asiakkaita liittyi 42 ja vuonna 2017 puolestaan 18. (Lappeenrannan 

Energia 2020b.) 

Taulukko 2. Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämpöasiakkaat vuonna 2018 (Energiateollisuus 

ry 2019a, 56–57). 
 

Yhteensä Asuintalot Teollisuus Muut 

Kaukolämpöasiakkaat [kpl] 5 209 4 580 126 503 

Kaukolämmön käyttö [GWh] 549,8 317,7 36,4 195,7 
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Vuonna 2008 kaukolämmön kokonaiskäyttö Lappeenrannassa oli 506,8 GWh. 

Lappeenrannan Energialla oli 4 432 kaukolämpöasiakasta. Niistä 3 905 oli asuintaloja ja 41 

teollisuusasiakkaita. Asuintaloissa oli yhteensä 22 134 kaukolämmitettyä asuntoa, joissa 

asui kaikkiaan 54 631 asukasta. (Energiateollisuus ry 2009, 40–41.) Joutsenossa, joka 

liitettiin Lappeenrantaan 2009, kaukolämpötoiminnasta vastasi vielä vuonna 2008 Joutsenon 

Energia Oy. Kuntaliitoksen myötä Joutsenon Energia Oy yhdistyi Lappeenrannan Energia 

Oy:n kanssa. (Lappeenrannan Energia 2018a.) Joutsenossa kaukolämmön kokonaiskulutus 

vuonna 2008 oli 22,1 GWh ja kaukolämpöasiakkaita oli 227. Joutsenon Energian 

kaukolämpöasiakkaista 197 oli asuintaloja, joissa asui yhteensä 2 710 asukasta. 

Teollisuusasiakkaita ei ollut lainkaan. (Energiateollisuus ry 2009, 38–39.) Lappeenrannan 

Energian nykyisellä toiminta-alueella kaukolämpöasiakkaiden määrä on kymmenessä 

vuodessa kasvanut siis noin 12 %.  Asuintalojen prosentuaalinen osuus kaikista asiakkaista 

on pysynyt lähes samana, mutta teollisuusasiakkaiden osuus on kasvanut. 

3.5 Hintakehitys 

Lappeenrannan Energian kaukolämmön hinta koostuu energiamaksusta ja 

laskutusvesivirran mukaan laskettavasta perusmaksusta. Sekä energia- että perusmaksu 

jakautuu lämmön myyntihinnaksi, joka maksetaan Lappeenrannan Energia Oy:lle, ja 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle maksettavaksi siirtohinnaksi. Vuonna 2020 

energiamaksu on 70,50 €/MWh (Lappeenrannan Energia 2020f). Edellisen kerran 

energiamaksu on noussut vuonna 2018 aiemmasta 68,50 eurosta per megawattitunti, kun 

sekä siirron että myynnin energiamaksua korotettiin eurolla megawattituntia kohden. 

Esimerkiksi vuonna 2011 energiamaksu oli 53,25 €/MWh. Hintakehitys on ollut samanlaista 

keskimäärin koko maassa. (Energiateollisuus ry 2020b.) 

Vuoteen 2017 asti perusmaksu perustui laskutusvesivirran sijaan kaukolämpöverkkoon 

liittymisen yhteydessä määritettyyn tilausvesivirtaan. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen 

hinnoittelumuutoksen myötä perusmaksu määräytyy vuosittain tarkistettavan 

laskutusvesivirran mukaan. Pientaloille muutos astui voimaan vuoden 2019 alusta. 

Laskutusvesivirta perustuu tunneittain mitattuun kulutukseen. Tunneittain luetut 

virtaamatiedot esitetään ulkolämpötilan funktiona. Datapisteisiin sovitetaan suora, jonka 
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avulla lasketaan tarvittava vesivirta mitoitusulkolämpötilassa. Lappeenrannassa 

mitoitusulkolämpötila on -29 °C. Kuvassa 13 havainnollistetaan laskutusvesivirran 

määritysperiaate. (Lappeenrannan Energia 2017c.) 

 

Kuva 13. Laskutusvesivirran määritysperiaate (Lappeenrannan Energia 2017c). 

Todelliseen kulutukseen perustuva maksu on asiakkaan kannalta reilumpi kuin 

suunnittelijan määrittämään arvoon perustuva. Se myös mahdollisesti motivoi asiakkaita 

tavoittelemaan parempaa jäähtymää. Energiayhtiön kannalta parempi jäähtymä tarkoittaa 

pienempiä lämpö- ja painehäviöitä ja sitä myöden pienempiä pumppauskustannuksia. 

Lisäksi viileämpi voimalaitokselle palaava vesi parantaa sähköhyötysuhdetta.  Perusmaksu 

pieneni hinnoittelumuutoksen myötä kaikissa kiinteistökokoluokissa. Perusmaksun 

määräytymisperusteet vuoden 2020 hinnaston mukaan on esitetty taulukossa 3 

(Lappeenrannan Energia 2020f). 

Taulukko 3. Lappeenrannan Energian kaukolämmön perusmaksun määräytyminen vuonna 

2020 (Lappeenrannan Energia 2020f). 

Laskutusvesivirta V [m3/h] Perusmaksu [€/a] 

Pientalot   0,10–  820,00 × V + 220,00 

Muut                –1,00  3 163,50 × V - 95,00 

1,01–3,00  2 155,00 × V + 915,00 

3,01–8,00 1 735,50 × V + 2 175,50 

8,01–15,00 1 059,50 × V + 7 595,00 

15,01–  780,00 × V + 11 800,00 
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Kuvassa 14 on esitetty kaukolämmön hintakehitys asuinrakennusten osalta Lappeenrannassa 

vuosina 2011–2020. Katkoviivat kuvaavat koko Suomen keskiarvoa. Laskennallisten 

tyyppirakennusten vuosikulutukset ovat samat kuin aiemmin kappaleessa 2.4, eli 

omakotitalon osalta 18 MWh/a, 15 asunnon rivi-/kerrostalossa 150 MWh/a ja 80 asunnon 

kerrostalossa 600 MWh/a. Hinnat sisältävät energia- ja perusmaksun. Kuten koko maan 

hintatietojen, myös Lappeenrannan osalta hinnat tilastoitiin vuoteen 2010 asti eri tavalla. 

Tämä rajaa tarkastelujakson alkavaksi vuodesta 2011. (Energiateollisuus ry 2020b.) 

 

Kuva 14. Lappeenrannan Energian kaukolämmön hintakehitys vuosina 2011–2020 

(Energiateollisuus ry 2020b). 

Kuvasta nähdään, että omakotitalojen osalta Lappeenrannan Energian hinnat ovat koko 

tarkastelujakson ajan olleet koko maan keskiarvoa edullisemmat. Useamman asunnon 

kiinteistöjen hinnat kummassakin kokoluokassa ovat sen sijaan seuranneet maan keskiarvoa. 

Energiamaksua on korotettu tarkastelujakson aikana kolmesti, vuosina 2013, 2014 ja 2018. 

Perusmaksua on korotettu vuonna 2014 ja alennettu laskutusvesivirtaperusteiseen 

hinnastoon siirryttäessä porrastetusti vuosina 2018 ja 2019. Pientalojen osalta kaukolämmön 

kokonaishinta laski hieman laskutusvesivirtaan siirryttäessä energiamaksun samanaikaisesta 

korotuksesta huolimatta. Suuremmille kiinteistöille kokonaishinta on kaikissa 

hinnanmuutoksissa noussut. Kuten koko maassa, myös Lappeenrannassa energiamaksuun 

vaikuttaa esimerkiksi polttoainekustannusten nousu. 
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Liittyessään kaukolämpöverkkoon asiakas maksaa liittymismaksun. Vuoden 2020 hinnaston 

mukaan se määräytyy pientaloille tontille tulevan putken pituuden mukaan niin, että kiinteä 

osuus on 2 050 €, jonka lisäksi tontille tulevasta putkesta maksetaan 39 € metriltä 

(Lappeenrannan Energia 2020f). Pientaloja suuremmille kiinteistöille liittymismaksu on 

vuoteen 2019 saakka laskettu kaavalla, joka perustuu kiinteistön lämmitystehontarpeeseen. 

Vuonna 2020 siirryttiin malliin, jossa liittymismaksu perustuu liittymisestä aiheutuviin 

rakentamiskustannuksiin. Liittymismaksu lasketaan siis jokaiselle liittyjälle 

tapauskohtaisesti. (Kylliäinen, sähköpostiviesti 12.10.2020.) Energiateollisuus ry:n 

tilastoista selviää, että pientalojen osalta liittymismaksu on pysynyt samana ainakin 

heinäkuusta 2010, jolloin kaukolämmön hintatietoja on alettu tilastoida nykyisellä tavalla. 

Suurempien kiinteistöjen liittymismaksuja on edellisten kymmenen vuoden aikana nostettu 

kerran vuonna 2013 ja laskettu 2019. (Energiateollisuus ry 2020b.) 
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4 MAALÄMPÖ 

Lämpöpumppu perustuu kompressori-kylmähöyryprosessiin, jonka avulla lämpöä siirretään 

matalammasta lämpötilasta korkeampaan.  Toimintaperiaatteeltaan lämpöpumppu on kuin 

kylmäkone, esimerkiksi jääkaappi. Jääkaapissa, kuten kylmäkoneissa ylipäänsä, 

kylmähöyryprosessia hyödynnetään jäähdyttämiseen eli lämmön siirtämiseen pois 

jääkaapista. Lämpöpumppuprosessissa lämpö käytetään hyödyksi. Kylmähöyryprosessi on 

periaatteessa lämpövoimakone, jossa prosessin suunta on vaihdettu. Lämpöpumput ja 

kylmäkoneet siirtävät lämpöä mekaanisen työn avulla, mikä tarkoittaa, että prosessiin 

tarvitaan ulkoista tehoa. (Larjola & Jaatinen 2013, 64–65.)  

Maalämpöpumpulla siirretään kallioperään, maaperään tai vesistöön varastoitunutta 

lämpöenergiaa kiinteistön lämmitykseen. Varsinkin kallioperä on hyvä lämmönlähde, sillä 

sen lämpötila pysyy melko vakiona ympäri vuoden. Maanpinnan lämpötila vaihtelee ilman 

lämpötilan mukaan, mutta esimerkiksi Etelä-Suomessa lämpötila vakiintuu jo noin 15 metrin 

syvyydessä 5–6 celsiusasteeseen. Mentäessä syvemmälle kallioperään lämpötila nousee 

noin 0,5–1 °C sataa metriä kohden geotermisen energian ansiosta. (Juvonen & Lapinlampi 

2013, 7.)  

Maalämpöpumppujen 1970-luvulla alkanut historia Suomessa on vain noin 20 vuotta 

lyhyempi kuin kaukolämmön. 1970-luvun energiakriisi vauhditti kaukolämmön lisäksi 

myös maalämmön suosiota. Maalämpöpumppujen markkinakehitys kuitenkin lähes pysähtyi 

1980-luvulla, kunnes kääntyi jälleen nousuun vuosituhannenvaihteessa. 2000-luvulla 

kaikkien lämpöpumppujen määrä on ollut merkittävässä nousussa. (Juvonen & Lapinlampi 

2013, 11.) Maalämpöpumppujen lisäksi muita kiinteistöjen lämmitykseen käytettäviä 

lämpöpumpputyyppejä ovat ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu ja 

poistoilmalämpöpumppu. Kuvassa 15 on kaikkien lämpöpumpputyyppien kumulatiivisen 

määrän kehitys Suomessa vuosina 1996–2019 (SULPU ry 2020a). Maalämpöpumput ovat 

lämpöpumpuista toiseksi yleisimpiä ja ainoita, jotka voidaan mitoittaa tuottamaan 

kiinteistön koko lämmöntarve. 
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Kuva 15. Kaikkien lämpöpumppujen määrän kumulatiivinen kehitys Suomessa vuosina 1996–2019 

(SULPU ry 2020a). 

Kuten kuvasta nähdään, varsinkin ilmalämpöpumppujen määrä on lisääntynyt 2000-luvun 

alusta räjähdysmäisesti. Ulkoilmasta huoneilmaan lämmitysenergiaa siirtävät 

ilmalämpöpumput eivät kuitenkaan yksinään riitä kattamaan kiinteistön koko 

lämmitystarvetta. Niitä asennetaankin usein esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen rinnalle. 

Ilma-vesi- ja poistoilmalämpöpumput ovat keskenään lähes yhtä yleisiä. Ilma-

vesilämpöpumput ottavat lämmitysenergian ulkoilmasta ja siirtävät sen vesikiertoiseen 

lämmitysverkkoon. Ne tarvitsevat kovimmilla pakkasilla rinnalleen 

varalämmitysjärjestelmän, kuten sähkövastukset. Myös poistoilmalämpöpumpuilla voidaan 

kattaa kiinteistön lämmitystarve suurimpia lämmöntarvehuippuja lukuun ottamatta. 

Poistoilmalämpöpumput poikkeavat ilma-vesilämpöpumpuista siinä, että lämmitysenergia 

otetaan kiinteistön poistoilmasta.  (Motiva 2008, 3.) 

Vuonna 2019 kaikkien lämpöpumppujen markkinaosuus asuin- ja palvelurakennusten 

lämmityksestä oli 16 % (Energiateollisuus ry 2020a, 19). Kaikkiaan Suomessa on asennettu 

vuoteen 2020 mennessä hieman yli miljoona lämpöpumppua (SULPU ry 2020b). Kuten 
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Kuva 15 nähdään, maalämpöpumppuja kaikista lämpöpumpuista vuonna 2019 oli noin 

150 000, kun vuonna 2000 määrä oli noin 17 000. Pientalorakentamisen kehittämiskeskus 

ry:n vuotuisen rakentajakyselyn mukaan maalämpö on vuodesta 2014 alkaen valittu yli 

puoleen uusista omakotitaloista (Motiva 2019). Kaikesta uudesta rakennustilavuudesta 

maalämpö valittiin päälämmitysmuodoksi vuonna 2019 noin viidennekseen 

(Energiateollisuus ry 2020a, 20). 

4.1 Lämpöpumpun toimintaperiaate 

Kaikkien lämpöpumppujen toimintaperiaate on sama. Lämpöpumpun kylmäainepiirissä 

kiertää matalassa lämpötilassa höyrystyvä kylmäaine, jonka faasimuutosten sitomaan ja 

vapauttamaan energiaan lämpöpumpun toiminta perustuu. Lämmönkeruupiiristä tuleva 

kiertoaine luovuttaa höyrystimessä lämpöenergiaa lämpöpumpun kylmäainepiiriin, jolloin 

kylmäaine höyrystyy. Kylmäainehöyryn painetta nostetaan kompressorilla, jolloin paineen 

lisäksi myös lämpötila kohoaa. Lämpöenergia siirtyy kylmäainepiiristä 

lämmitysjärjestelmään lauhduttimessa ja kylmäaine lauhtuu. Paisuntaventtiilissä 

kylmäaineen paine laskee, jolloin myös lämpötila alenee. (Motiva 2012b, 3.) Kuvassa 16 on 

esitetty lämpöpumpun toimintaperiaate. Varsinainen lämpöpumppu on rajattu katkoviivalla. 
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Kuva 16. Lämpöpumpun toimintaperiaate (Juvonen & Lapinlampi 2013, 12 mukaillen). 

Ideaalinen lämpöpumppuprosessi olisi käänteinen Carnot-prosessi, jossa kylmäaine 

puristuisi isentrooppisesti, lauhduttimessa lämmön vienti tapahtuisi vakiolämpötilassa, 

kylmäaine paisuisi isentrooppisesti ja höyrystimessä lämmön tuonti tapahtuisi jälleen 

vakiolämpötilassa. Todellisuudessa puristus ei kuitenkaan ole isentrooppinen eikä tapahdu 

kostean vaan tulistetun höyryn alueelle, paisunta ei ole häviötön eikä lämmön vienti ja tuonti 

tapahdu vakiolämpötiloissa. Lisäksi todellisessa prosessissa on paine- ja lämpöhäviöitä. 

Kuvassa 17 on esitetty todellinen lämpöpumppuprosessi T,s- ja log p,h-tasossa. T,s-

kuvaajassa punainen katkoviiva kuvaa ideaalista prosessia. Kuva 17 tilapisteet ovat samat 

kuin Kuva 16. Pisteiden 1 ja 2 välissä on siis kylmäaineen puristus, välillä 2–3 lauhtuminen, 

3–4 paisunta ja 4–1 höyrystyminen. (Uusitalo 2018.) 
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Kuva 17. Lämpöpumppuprosessi T,s- ja log p,h-tasossa (Uusitalo 2018). 

Sopivan höyrystymispisteen lisäksi lämpöpumppujen kylmäaineilta vaaditaan muutakin. 

Aineen virtaus- ja lämmönsiirto-ominaisuuksien on oltava hyvät. Kylmäaine ei saa lisätä 

kasvihuoneilmiötä tai vahingoittaa otsonikerrosta. Kasvihuoneilmiötä edistävää vaikutusta 

mitataan GWP-arvolla (global warming potential), jonka on oltava alhainen. 

Otsonikerroksen vahingoittavuutta mittaa ODP (ozone depletion potential), jonka täytyy olla 

nolla.  Lisäksi aineen on oltava esimerkiksi kemiallisesti stabiili, räjähtämätön ja palamaton. 

Kylmäainepiirin vuotoriskin vuoksi aineen on oltava myös myrkytön. (Larjola & Jaatinen 

2013, 70–72.)  

4.2 Lämmönkeruujärjestelmät 

Lämpöpumpun keruupiirissä kiertää neste, jonka lämpötila nousee kierron aikana joitakin 

asteita. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste luovuttaa lämpöä pumpun 

kylmäaineeseen. Maalämpöpumpun keruujärjestelmä voidaan toteuttaa joko kallioon 

poratulla lämpökaivolla, maaperään asennetulla vaakaputkistolla eli maapiirillä tai vesistöön 

upotetulla vesistöpiirillä. Lähelle maanpintaa varastoitunut lämpö on peräisin auringosta, 

kun taas syvemmällä kalliossa se on radioaktiivisten aineiden hajoamisesta syntynyttä 

geotermistä energiaa (Juvonen & Lapinlampi 2013, 7). Keruujärjestelmän toteutustavasta 

riippuen tarvitaan eri pituisia keruuputkistoja. Kuvassa 18 on kultakin keruujärjestelmältä 

vaadittu putkistopituus lämmitettävää rakennustilavuutta kohti (Juvonen & Lapinlampi 

2013, 8). 
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Kuva 18. Keruujärjestelmien suuntaa antavat putkistopituudet lämmitettävän tilavuuden funktiona 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 8). 

Kuvan 18 putkistopituudet ovat vain suuntaa antavia. Jokaista maalämpöjärjestelmää 

suunniteltaessa keruujärjestelmä mitoitetaan kohteen tarpeiden mukaan. Kuva antaa 

kuitenkin käsityksen eri järjestelmien pituudesta toisiinsa suhteutettuna. Lämpökaivon 

vaatima putkistopituus on kaikkein lyhin, mutta se on keruujärjestelmistä kallein.  

Lämmönkeruunesteet ovat vesiliuoksia, joihin on lisätty esimerkiksi etanolia tai 

kaliumformiaattia, jotka alentavat liuoksen jäätymispistettä. Kuten lämpöpumpun 

kylmäaineella, myös lämmönkeruunesteellä täytyy olla hyvät lämmönsiirto- ja 

virtausominaisuudet ja sen olisi hyvä olla palamatonta ja kemiallisesti stabiilia. 

Lämmönkeruunesteen jäätymispisteen täytyy myös olla alhainen. Mikäli 

lämmönkeruuputkisto vaurioituisi ja vuotaisi, lämmönkeruuneste päätyisi ympäristöön ja 

mahdollisesti pohjaveteen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että keruuneste on myrkytöntä 

ja biologisesti hajoavaa. Suomessa yleisimmin käytössä oleva keruuneste on veden ja 

etanolin seos. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 46.) 
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4.2.1 Lämpökaivo 

Lämpökaivo on kallioperään porattu reikä, johon upotetaan pohjapainon avulla muovinen 

keruuputki. Lämpökaivon pitäisi täyttyä muutamassa päivässä vedellä itsestään. Mikäli näin 

ei kuitenkaan tapahdu, kaivo voidaan myös täyttää. Vedenpinnan korkeus määrittelee kaivon 

tehollisen syvyyden, eli sen kuinka pitkältä matkalta kaivosta kerätään lämpöä. Ettei 

lämpökaivo vaaranna pohjavesiä, kaivoon asennetaan suojaputki kallioon asti, jotta irtoaines 

ei päädy pohjaveteen. Hule- ja kuivatusvesien pääsy porareiän kautta pohjavesiin estetään 

vesierityksellä, joka ulottuu vähintään kuuteen metriin. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 33.) 

Lämpökaivot vievät keruujärjestelmistä vähiten tilaa ja ovatkin usein ainut vaihtoehto, 

varsinkin taajamissa. Tilantarpeestaan johtuen ne ovat suosituin keruujärjestelmä, vaikka 

muut vaihtoehdot olisivat hieman halvempia.   

Lämpökaivojen porausreiän syvyys on yleensä 120–300 metriä. Syvemmätkin reiät ovat 

mahdollisia, mutta useamman reiän poraaminen voi tulla syvyyden kasvattamista 

edullisemmaksi. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 33.) Esimerkiksi kerrostalot tai muut paljon 

lämmitysenergiaa tarvitsevat kohteet voivat vaatia jopa kymmeniä lämpökaivoja. Usean 

lämpökaivon muodostamaa aluetta kutsutaan energiakentäksi. Kun lämpökaivoja porataan 

samaan kohteeseen useita, niiden sijoittelu tontille on suunniteltava erityisen tarkasti. 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 26.) Taulukkoon 4 on listattu suositellut minimietäisyydet 

lämpökaivon ja muiden kohteiden välillä. Lämpökaivon sekä kiinteistön rajan osalta 

minimietäisyys on voimassa, kun porareikä on pystysuora. Lämpöputkien ja 

kaukolämpöjohtojen sekä viemäreiden ja vesijohtojen kohdalla minimietäisyyteen 

vaikuttavat maaperän laatu, kaivusyvyys ja kaivantoon sijoitettavat putket. (Juvonen & 

Lapinlampi 2013, 25.) Harmaa vesi on pesutoiminnoissa syntyvää jätevettä, jonka seassa ei 

ole käymäläjätevesiä (Juvonen & Lapinlampi 2013, 51). 
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Taulukko 4. Lämpökaivon suositusetäisyydet muihin kohteisiin (Juvonen & Lapinlampi 2013, 25). 

Kohde Suositeltu minimietäisyys 

Lämpökaivo 15 m 

Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m 

Kallioporakaivo 40 m 

Rengaskaivo 20 m 

Rakennus 3 m 

Kiinteistön raja 7,5 m 

Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamo Kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m 

Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat), 5 m (muiden) 

Tunnelit ja luolat 25 m, etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti 

 

Lämpökaivon rakentaminen vaatii yleensä aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 

toimenpideluvan, mikäli kohdekunta ei ole vapauttanut porausaluetta luvanvaraisuudesta. 

Mikäli kaivoa suunnitellaan I- tai II-luokan pohjavesialueelle, tarvitaan myös lausunto 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja mahdollisesti elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta (ELY). Mikäli ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY toteavat, että 

lämpökaivo voi aiheuttaa vaaraa pohjavedelle tai vedenhankinnalle, tarvitaan kaivolle 

vesilain velvoittama lupa aluehallintovirastolta. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 13–16.)  

4.2.2 Maapiiri 

Maapiiri on noin metrin syvyyteen asennettu vaakaputkisto. Putkea tarvitaan 1–2 metriä 

lämmitettävää rakennuskuutiota kohden ja yksi putkimetri tarvitsee 1,5 neliömetrin alan. 

Maapiiri on hankintahinnaltaan lämpökaivoa hieman edullisempi, mutta maapiirin vaatiman 

pinta-alan vuoksi lämpökaivo soveltuu maapiiriä useampiin kohteisiin. Maapiiri voidaan 

asentaa esimerkiksi savi- ja hiekkamaahan, mutta kivistä maaperää ei suositella. Routa 

liikuttelee kiviä ja ne voivat vaurioittaa putkia. (Motiva 2012b, 4.) Kuten kuvasta 18 

nähdään, kostea savimaa on lämmönkeruuseen kuivaa hiekkamaata parempi. Maapiiri sopii 

tilantarpeensa takia esimerkiksi haja-asutusalueille, joissa se voidaan asentaa kiinteistön 

omille maille. 
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4.2.3 Vesistöpiiri 

Maalämmön keruupiiri voidaan asentaa myös vesistöön. Kuvasta 18 nähdään, että vesistöön 

asennettavan keruupiirin vaadittu putkistopituus on samaa luokkaa kuin lämpökaivon. 

Vesistöpiiriä suunniteltaessa on otettava huomioon, että rannan olisi hyvä olla ainakin kaksi 

metriä syvä mahdollisimman lähellä rantaviivaa. Lisäksi on huolehdittava, etteivät putket 

pääse jäätymään kiinni jääpeitteeseen. Maahan kaivettu putkiosuus rakennuksen ja 

rantaviivan välillä on lämpöeristettävä häviöiden välttämiseksi. (Motiva 2012b, 5.) 

Vesistöpiirin asennus on vesilain alainen vesitaloushanke. Vesistöpiiri voi vaikuttaa 

vesialueen kuntoon, kuten lämpötalouteen, ja käyttömahdollisuuksiin. Vesistöpiirin 

asennuksen jälkeen vesialuetta ei esimerkiksi voi ruopata eikä sille voi ankkuroitua. Vesilaki 

velvoittaa toteuttamaan vesistöpiirin asennuksen niin, ettei siitä synny vältettävissä olevaa 

haittaa. Vesistöpiiri vaatii luvan aluehallintovirastolta tai hyväksynnän vesialueen 

omistajalta ja lähinaapureilta. Lisäksi tarvittaessa on hankittava vesilain mukainen lupa. 

(Juvonen & Lapinlampi 2013, 9.)  

4.3 Maalämpöjärjestelmän mitoitus 

Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa kaksi tärkeintä seikkaa ovat pumpun teho ja 

keruuputkiston pituus. Tärkein mitoitukseen vaikuttava tekijä on kiinteistön lämmöntarve. 

Maalämpöpumppu voidaan mitoittaa joko täys- tai osateholle. Osateholle mitoittamien 

tarkoittaa, että pumpun tehon on 60–80 % huipputehontarpeesta, jolloin se tuottaa noin 95 

% vuoden lämmöntarpeesta (Motiva 2012b, 5).  Kun pumppu on mitoitettu osateholle, 

tarvitaan lisälämmitys, kuten sähkövastukset. Kun lisälämmitystarve katetaan 

sähkövastuksella, nousee osateholle mitoitetun maalämpöpumpun tehontarve suurimman 

lämmöntarpeen aikaan pientalossa hetkellisesti 1–4 kilowattia korkeammaksi kuin 

täysteholle mitoitetun (Motiva 2012b, 14). Lisälämmityksenä voidaan käyttää myös 

esimerkiksi puulämmitystä tai kaukolämpöä. Täystehomitoituksessa tarvitun lämpöpumpun 

teho on suurempi ja pumppu näin ollen kalliimpi kuin osatehomitoituksessa. Toisaalta 

täysteholle mitoitetun maalämpöjärjestelmän käyttökustannukset ovat pienemmät, sillä 

lämmöntarvehuippujen aikaan lämmön tuottaminen on halvempaa lämpöpumpulla kuin 
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suoraan sähköllä. Niinpä pumppua valitessa pyritään optimoimaan lämmitysjärjestelmän 

investointi- ja käyttökustannukset. 

Kiinteistön lämmöntarve ja lämmönkeruujärjestelmän sijainti määräävät, kuinka pitkä 

lämmönkeruuputkisto kohteeseen tarvitaan. Huonetilojen lämmityksen lisäksi on 

huomioitava lämpimän käyttöveden lämmitys, johon pätevät kappaleessa 2.2 esitellyt 

säädökset.  Keruuputkiston on oltava tarpeeksi pitkä, jotta siitä saadaan varmasti tarpeeksi 

lämpöä. Pituuteen vaikuttaa esimerkiksi maa- ja kallioperän laatu. Kuivaan hiekkamaahan 

tarvitaan pitempi keruuputkisto kuin kosteaan savimaahan. Lämpökaivon syvyydessä 

olennaista on vain tehollinen syvyys, eli se kallioperässä oleva osa kaivoa, jossa keruuputket 

ovat vedessä. Kallioperän lämmönjohtavuus voidaan selvittää suunnitteluvaiheessa 

termisellä vastetestillä eli TRT:llä (thermal response test), mikä on suositeltavaa usean 

kaivon kohteissa (Juvonen & Lapinlampi 2013, 31). Keruujärjestelmää suunniteltaessa on 

huomioitava myös, että vaakapiirin putket ja usean lämpökaivon kohteessa kaivot ovat 

riittävän kaukana toisistaan. Liian lähekkäin olevat keruuputket vievät toisiltaan energiaa. 

Lämpöpumpun tehokkuutta mitataan yksinkertaisimmillaan tehokertoimella COP 

(coefficient of performance), joka on hyödyksi saadun lämpötehon ja pumpun ottaman 

sähkötehon suhde tietyissä olosuhteissa (Motiva 2018, 33): 

𝐶𝑂𝑃 = 𝛷 𝑃⁄  (1) 

jossa Φ on lämpöteho [W], P on sähköteho [W]. 

COP-arvo ei kuitenkaan ole kovinkaan pätevä mittari lämpöpumpuille Suomen oloissa. 

COP-arvo mitataan standardiolosuhteissa, jotka usein vastaavat Keski-Euroopan ilmastoa. 

Lisäksi COP-arvoon sisältyy vain huonetilojen lämmitys ja lämpimän käyttöveden valmistus 

huonontaisi arvoa. Hieman COP-arvoa paremmin lämpöpumpun tehokkuudesta kertoo 

kausilämpökerroin eli SCOP-arvo (seasonal coefficient of performance), jota kutsutaan 

myös vuosihyötysuhteeksi. SCOP-arvo huomioi ulkolämpötilojen vaihtelut vuoden aikana. 

Lämpöpumpun energiamerkinnässä SCOP on laskettu keskimääräiselle, lämpimälle ja 

kylmälle ilmastovyöhykkeelle. Ilmastovyöhykkeistä kylmä vastaa Helsinkiä. Kuten COP-

arvo, SCOP-arvokaan ei huomioi lämpimän käyttöveden valmistusta. 
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Totuudenmukaisimman kuvan lämpöpumpun tehokkuudesta antaa SPF-arvo (seasonal 

performance factor). Se huomio SCOP-arvon tavoin vuoden aikana tapahtuvat 

ulkolämpötilan vaihtelut ja muista poiketen myös käyttöveden lämmityksen.  (Motiva 2018, 

33–34.) 

4.4 Maalämpöjärjestelmien haasteet 

Maalämmönkeruujärjestelmää ei voi asentaa kaikkiin kohteisiin. Esimerkiksi tiheään 

asutuilla alueilla tontit ovat pieniä, jolloin lämpökaivot ovat keruujärjestelmistä ainut 

vaihtoehto. Kaivojen poraamisessa on huomioitava muun muassa muu maanalainen 

rakentaminen ja pohjavesialueet. Kun samalle alueelle porataan useita lämpökaivoja, 

energian saannin kannalta on tärkeää suunnitella kaivot siten, etteivät ne vie energiaa 

toisiltaan. Kun pienelle alueelle porataan paljon lämpökaivoja, voi seurauksena olla jopa 

maaperän paikallinen jäähtyminen. 

Kun maalämpö otetaan käyttöön saneerauskohteessa, on otettava huomioon, että 

maalämpöjärjestelmä voi vaatia teknisessä tilassa enemmän tilaa esimerkiksi 

kaukolämmönvaihtimiin verrattuna. Maalämpöjärjestelmään kuuluu esimerkiksi 

lämminvesivaraaja toisin kuin kaukolämpöjärjestelmään. Maalämpöpumppu toimii 

parhaalla hyötysuhteella, kun lämmönjakoverkon lämpötila on matala. Jotta 

matalalämpötilainen kiertovesi riittää lämmittämään huonetilat, täytyy lämmönjakoverkon 

pinta-alan olla tarpeeksi suuri. Saneerauskohteissa tämä voi tarkoittaa, että patteripinta-alaa 

tarvitsee lisätä. Sen sijaan kohteisiin, joissa on valmiiksi matalalämpötilainen vesikiertoinen 

lattialämmitys, maalämpö sopii yleensä hyvin. 

Taloudellisesti maalämmön suurin haaste on moniin muihin lämmitysmuotoihin verrattuna 

korkea alkuinvestointi. Lämpökaivon investointi voi kasvaa yllättäen paljonkin arvioidusta, 

mikäli pehmeää maata joudutaan poraamaan syvälle, ennen kuin päästään kallioperään. 

Investoinnin suuruutta kuitenkin kompensoi alhaiset käyttökustannukset, jotka usein 

koetaan houkuttelevana tekijänä lämmitysmuotoa valittaessa. Käyttökustannuksia 

mietittäessä on huomioitava, että kaikki maalämpöjärjestelmän huoltokustannukset ovat 

kiinteistön omistajan vastuulla. Maalämpöjärjestelmä tosin on hyvin varmatoiminen, mutta 
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esimerkiksi kaukolämpöön verrattuna maalämpöjärjestelmässä on enemmän osia, jotka 

voivat vikaantua. Maalämpöpumpun kompressorin käyttöikä on vain noin 10–15 vuotta. 

Toisaalta se on yhtä pitkä kuin esimerkiksi pelletti- ja öljypolttimen, mutta kompressorin 

uusiminen maksaa noin 2 000–3 000 euroa, kun taas polttimen noin 1 000 euroa. (Motiva 

2020a.) 

Sähkön kulutushuippujen kasvaminen on maalämmön haaste niin kuluttajan kuin 

sähköntuotannon ja sähköverkon näkökulmasta. Lämpöpumppujen kulutushuiput osuvat 

usein samoihin hetkiin kuin sähkön kulutushuiput yleensäkin. Kun lämpöpumpuilla 

korvataan muuta kuin suoraa sähkölämmitystä, ne kasvattavat kokonaiskulutushuippuja 

entisestään. Tämä asettaa haasteita sähköntuotannolle, jossa pyritään pääsemään eroon 

fossiilisista polttoaineista. Aurinko- ja tuulivoima ovat sääriippuvaisia, eikä niillä pystytä 

kattamaan kulutushuippuja esimerkiksi talvipakkasilla. Kulutushuippujen kasvaminen 

aiheuttaa tulevaisuudessa kuluttajan sähkölaskun kasvamista. Tehomaksun uskotaan 

yleistyvän lähivuosina osana sähkönsiirtomaksua. Tehomaksussa asiakas maksaa 

mittausaikajakson korkeimman tuntitehon mukaisesti aiheuttamistaan kulutuspiikeistä 

verkkoyhtiölle. Tehomaksulla kannustetaan asiakasta jakamaan sähkönkulutustaan 

tasaisemmin esimerkiksi vuorokauden aikana. (Motiva 2020b.) Suurimpien kulutuspiikkien 

pienentämiseksi maalämpöpumppu kannattaa mitoittaa täystehoiseksi ja mahdollisuuksien 

mukaan välttää muiden suuritehoisten sähkölaitteiden käyttöä lämpöpumpun kanssa samaan 

aikaan. 

4.5 Maalämpö Lappeenrannassa 

Vuonna 2018 julkaistun LCA Consulting Oy:n Uusiutuvan energian kuntakatselmus -

hankkeen loppuraportin mukaan Lappeenrannassa oli 319 pääasiassa maalämmöllä 

lämpiävää pientaloa ja muutama rivi- ja kerrostaloyhtiö. Yhteensä maalämmöllä lämpiäviä 

rakennuksia Lappeenrannassa oli 340. (LCA Consulting Oy 2018, 60.) Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2019 maalämpö oli käytössä 399 pientalossa, kuudessa rivi- ja ketjutalossa 

sekä kahdessa kerrostalossa. Kaikkiaan maalämpö oli päälämmönlähteenä 439 

lappeenrantalaisessa rakennuksessa. (Tilastokeskus 2020d.) Kun Lappeenrannan lukuja 

verrataan Kuva 15 esitettyyn maalämpöpumppujen kumulatiivisen määrän kehitykseen koko 
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maassa, voidaan todeta, että Lappeenrannassa määrän kehitys on ollut ainakin vuosina 2017–

2019 huomattavasti nopeampaa kuin Suomessa keskimäärin.   

Osaltaan maalämmön nopeaa yleistymistä Lappeenrannassa voi selittää esimerkiksi 

Lappeenrannan alueen maa- ja kallioperän hyvä soveltuvuus maalämmön hyödyntämiseen. 

Kuvan 19 alun perin Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemasta 

geoenergiapotentiaalikartasta nähdään, että Lappeenranta on geoenergian 

hyödyntämismahdollisuuksiltaan Suomen potentiaalisimpia alueita. Geoenergiapotentiaalin 

arvioinnissa on otettu huomioon kallioperän kivilajiominaisuudet, maakerroksen paksuus ja 

arvio kallioperän lämpötilatasosta maanpinnan lämpötilan perusteella. (Greenreality 2019.)  

 

Kuva 19. Suomen geoenergiapotentiaali (Greenreality 2019). 

Geoenergian hyödyntämiseen liittyy Lappeenrannan alueella lähinnä vedenottamoista ja 

pohjavesialueista johtuvia rajoituksia. Lisäksi Nordkalkin kaivoksella on ohjeellisesti 
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kilometrin, vähintään kuitenkin 500 metrin, suojavyöhyke. Kuvassa 20 on vuonna 2018 

voimassa olleet maalämmön hyödyntämisen rajoitukset sekä geoenergiapotentiaali 

tarkemmin Lappeenrannan alueella. (LCA Consulting Oy 2018, 63.) 

 

Kuva 20. Lappeenrannan alueen geoenergiapotentiaali ja sen hyödyntämiseen liittyvät rajoitukset 

(LCA Consulting Oy 2018, 63).  

Valtakunnallinen pohjavesialueluokitus on muuttumassa. Aiemmin pohjavesialueet on 

jaettu luokkiin I, II ja III sen mukaan, miten pohjavesialue soveltuu vedenhankintaan. 

Luokkaan I kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, luokkaan II 

vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja luokkaan III muut pohjavesialueet. Uudessa 

jaottelussa 1-luokkaan kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden vettä 

käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tiettyä raja-arvoa 
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enemmän. Uuteen 2-luokkaan kuuluvat muut pohjavesialueet, jotka soveltuvat 

vedenhankintaan. Lisäksi on vedenhankintaan liittymätön E-luokka, johon kuuluvat 

esimerkiksi lähteet ja muut arvokkaat luontokohteet, jotka ovat pohjavedestä suoraan 

riippuvaisia. Vanha ja uusi luokittelu ovat käytössä rinnakkain, kunnes pohjavesialueiden 

tarkistukset ovat valmiit. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2020a.) 

Lappeenrannassa uusista pohjavesialueluokista ja alueiden rajauksesta järjestetään 

kuuleminen muiden Kaakkois-Suomen kuntien tavoin vuoden 2020 loppuun mennessä 

(Suomen ympäristökeskus SYKE 2020b). Ennen kuulemista Lappeenrannan alueella 

tehdään pohjavesialueiden tarkistuksia. Tulevat muutokset vaikuttavat 

maalämpöjärjestelmien lupakäytäntöihin Lappeenrannassa jo vuonna 2020, vaikka 

tarkistukset ja luokituksen muutos ovat kesken. Esimerkiksi joillakin III luokan 

pohjavesialueilla täytyy Lappeenrannassa hakea maalämpöjärjestelmälle vesilain mukaista 

lupaa aluehallintovirastolta, sillä alueet ovat nousemassa uuteen 1-luokkaan (Lappeenrannan 

kaupunki 2020). Pohjavesialueiden muutokset tulevat varmasti vaikuttamaan maalämmön 

hyödyntämisen lisääntymiseen Lappeenrannassa. Jatkossa esimerkiksi kantakaupungin 

alueella maalämpö on mahdollista ottaa käyttöön aiempaa harvemmassa kohteessa. 
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5 KAUKO- JA MAALÄMMÖN VERTAILU  

Lämmitysmuodon valintaan vaikuttaa muun muassa taloudellisuus, käyttömukavuus ja 

ekologisuus. Taloudellisia tekijöitä ovat investointi- ja käyttökustannukset. Muuttuvista 

käyttökustannuksista on huomioitava myös energian hintakehitys tulevaisuudessa. 

Käyttömukavuuteen vaikuttaa muun muassa lämmitysjärjestelmän helppohoitoisuus ja 

varmatoimisuus. Ympäristöystävällisyyden kannalta oleellisia ovat lämmitysmuodon 

hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt. Lisäksi esimerkiksi lämmitysjärjestelmän tilantarve tai 

sitoutuminen tiettyyn energiantoimittajaan voi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi. 

Taulukkoon 5 on koottu kauko- ja maalämmön vertailua pientalokohteessa. Kaukolämmön 

vertailutiedot perustuvat Lappeenrannan Energian hinta- ja päästötietoihin. 

Kaukolämmönvaihtimen hintatieto perustuu Lappeenrannan Energiaverkkojen 

kilpailutukseen ja sisältää lämmönvaihtimen asennettuna sekä arvonlisäveron 24 % 

(Kylliäinen, sähköpostiviesti 27.11.2020). 

Taulukko 5. Kauko- ja maalämmön vertailu pientalokohteessa. 

 Kaukolämpö Maalämpö 

Investointi 2 440 € liittymismaksu pientalo 200 

m2 (Energiateollisuus ry 2020b) + 

lämmönvaihdin asennettuna 4 950 €  

12 000–16 000 €, uusi 150 m2 pientalo,  

15 000–22 000 € 150 m2 saneerauskohde 

(Motiva 2020c) 

Käyttö-

kustannukset 

1 612 € vuonna 2020, kun vuotuinen 

lämmönkulutus on 18 MWh 

(Energiateollisuus ry 2020b) 

720 € vuodessa, kun sähkön hinta on 12 

snt/kWh, vuotuinen lämmönkulutus 18 

MWh ja COP 3 

Laitteiston 

käyttöikä 

Lämmönvaihdin 20–30 vuotta 

(Motiva 2020a) 

Lämpöpumppu 15–30 vuotta, 

kompressori 10–15 vuotta 

(Motiva 2020a) 

Käyttö-

varmuus 

Käyttövarmuus hyvä, kaukolämmön 

asiakaslaitteissa vähemmän osia, joten 

vikaantumisriski ja huoltotarve 

pienempi. 

Käyttövarmuus hyvä, maalämpö-

järjestelmässä enemmän osia, joten 

vikaantumisriski ja huoltotarve 

periaatteessa suurempi. 

Riskit Lämmöntoimitus kaukolämpöyhtiön 

vastuulla, asiakaslaitteet mitta-

keskuksen jälkeen omistajan 

vastuulla. Lappeenrannan Ener-gialla 

käytössä 24/7 päivystys. 

Kiinteistön omistaja on vastuussa 

lämpöpumpun toiminnasta. 

Ekologisuus Kaukolämmön hiilidioksidi-päästöt 

Lappeenrannassa vuonna 2019 olivat 

91 gCO2/kWh ja kolmen viimeisen 

vuoden keskiarvo on 94,3 gCO2/kWh 

(Lappeenrannan Energia 2020c). 

Sähkön keskimääräinen CO2-

päästökerroin Suomessa on 141 

gCO2/kWh (perustuu vuosien 2016–2018 

keskiarvoon, huomioi vain Suomessa 

tuotetun sähkön) (Motiva 2020d). 

 



54 

 

Kauko- ja maalämmön taloudellisia tekijöitä vertailtaessa voidaan todeta, että 

investoinniltaan kaukolämpö on maalämpöä edullisempi, kun taas maalämmöllä on 

alhaisemmat käyttökustannukset. Kun saneerauskohteessa lämmitysmuotoa vaihdetaan 

kaukolämmöstä maalämpöön, taloudellisessa vertailussa huomioidaan maalämmön 

investointi ja käyttökustannuksista syntyvä säästö. Vuotuisten säästöjen laskemista 

vaikeuttaa, ettei sähkön ja kaukolämmön hintaa voi ennustaa kovin pitkälle. Toisaalta 

Lappeenrannassa kaukolämmön hintakehitys on vuodesta 2014 saakka ollut hyvin vakaa. 

Sähköä puolestaan voi ostaa kiinteähintaisella sopimuksella, jolloin sähköenergian hinta on 

tiedossa tietyn aikajakson eteenpäin. Käyttövarmuudeltaan kauko- ja maalämpö ovat 

kumpikin varsin hyviä. Erottavana tekijänä kuitenkin on, että maalämpöjärjestelmässä on 

enemmän kuluvia osia ja huoltovastuu on kiinteistön omistajalla. Kun verrataan taulukossa 

esitettyjä ominaishiilidioksidipäästöjä, maalämpö on melko pienelläkin hyötysuhteella 

kaukolämpöä ekologisempi valinta. Pumpun suorituskyky ja käytetyn sähkön alkuperä voi 

tosin muuttaa maalämmön hiilijalanjälkeä paljonkin. Toisaalta Lappeenrannassa kuluttaja 

voi ostaa sekä hiilineutraalia kaukolämpöä että sähköä. Taulukoihin 6 ja 7 on koottu 

nelikenttätarkasteluna kummankin lämmitysvaihtoehdon hyödyt, ongelmat, mahdollisuudet 

ja uhat. 

Taulukko 6. Kaukolämmön hyödyt, ongelmat, mahdollisuudet ja uhat (osin Koskelainen et al. 

2006, 25 mukaillen). 

Hyödyt 

- Energiatehokkuus, 

ympäristöystävällisyys 

- Käyttövarma 

- Helppokäyttöinen; ei edellytä 

asiakaskohtaista käyttö- ja 

huoltotyötä 

- Kilpailukykyiset investoinnit 

Ongelmat 

- Korkeat perusmaksut 

- Ei sovellu harvaan rakennetuille 

alueille 

- Siirtohäviöt 

Mahdollisuudet 

- Kaukojäähdytys 

- Kulutusjousto 

Uhkatekijät 

- Epäterve kilpailu 

- Epäterve sääntely 
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Taulukko 7. Maalämmön hyödyt, ongelmat, mahdollisuudet ja uhat. 

Hyödyt 

- Energiatehokkuus, 

ympäristöystävällisyys 

- Käyttövarma 

- Helppokäyttöinen 

- Pienet käyttökustannukset 

Ongelmat 

- Suuret investoinnit, mahdollisesti 

pitkät takaisinmaksuajat 

- Keruupiiriä ei voi asentaa kaikkiin 

kohteisiin 

- Mitoitus 

- Kompressorin käyttöikä vain 10-15 

vuotta 

Mahdollisuudet 

- Jäähdytys  

- Säätö kulutuksen mukaan 

Uhkatekijät 

- Riskit omistajan vastuulla 

- Maaperän paikallinen jäähtyminen 

- Pohjaveden pilaantuminen 

- Sähkön kulutushuippujen 

kasvaminen 

 

Kun miettii lämmitysmuodon vaihtamista kaukolämmöstä maalämpöön, täytyy punnita, 

mitä kriteereitä pitää tärkeimpinä. Kuten nelikenttätarkastelusta huomataan, kauko- ja 

maalämmön hyödyt ja mahdollisuudet ovat hyvin samankaltaiset. Lämmitysmuotoja 

yhdistää ympäristöystävällisyys ja käyttövarmuus. Suurimmat erot ongelmissa ovat 

kustannusrakenteessa, soveltuvien kohteiden sijainnissa ja käyttöiässä. Kaukolämpö ei 

sovellu harvaan rakennetuille alueille, kun taas maalämmönkeruujärjestelmä on helpompi 

asentaa nimenomaan väljemmin rakennetuille alueille. Kaukolämmön uhkatekijät liittyvät 

kaukolämpötoimijoiden paikalliseen monopoliasemaan, joka voi vääristää kilpailua. 

Maalämmön uhkatekijöistä omistajan vastuulla olevat riskit liittyvät kaukolämpöä lukuun 

ottamatta kaikkiin lämmitysmuotoihin. Maaperän paikallinen jäähtyminen vältetään 

keruujärjestelmän hyvällä suunnitelulla. Pohjaveden pilaantumisvaaran takia 

maalämpöjärjestelmät ovat luvanvaraisia pohjavesialueilla. Lämpöpumppujen aiheuttama 

sähkön kulutushuippujen kasvaminen voi kasvattaa kuluttajan sähkölaskua. Sähkönsiirron 

tehomaksuun voi vaikuttaa maalämpöpumpun täystehomitoituksella ja muun 

sähkönkulutuksen jakamisella eri ajankohtiin. Mikäli sähkön hinnoittelussa siirrytään 

kiinteähintaisesta mallista kohti jopa tunneittain vaihtelevaa markkinahintaista mallia, 

aiheuttaa tämä haasteita maalämpöpumpun käyttökustannusten hallintaan. Toisaalta 

maalämpöpumpun älykäs käytönohjaus sähkömarkkinoiden kannalta optimaalisempaan 

vuorokaudenaikaan voi auttaa pienentämään käyttökustannuksia.   
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6 KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMPÖÖN VAIHTAMISEN 

KANNATTAVUUDEN TARKASTELU LAPPEENRANNASSA 

Kuten kappaleessa 4.5 todetaan, lämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan koko Suomen 

tavoin myös Lappeenrannassa. Lappeenrannan Energia halusi selvittää 

lämmitystuotteidensa kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Laskennassa tarkastellaan 

todellisten kohteiden avulla tilannetta, jossa kaukolämmöstä on vaihdettu maalämpöön 

Lappeenrannassa. Tarkoituksena on tarkastella, onko energiaremontti ollut kohteissa 

kannattava ja millaisia johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä Lappeenrannassa. 

Laskennassa huomioidaan maalämpöinvestoinnin lisäksi kaukolämmön ja 

maalämpöpumpun muuttuvista kustannuksista energiakustannukset. Kummankin 

lämmitysratkaisun muut mahdolliset kustannukset, kuten huoltokustannukset, on jätetty 

laskennan ulkopuolelle, sillä tarkastelun yksinkertaistamiseksi niiden on oletettu olevan 

kummallekin suunnilleen yhtä suuret.  

6.1 Tutkimuskohteiden valinta ja tietojen kerääminen 

Alun perin tutkimukseen etsittiin kohteita, joissa kaukolämpö tai maakaasulämmitys on 

vaihdettu lämpöpumppuun. Tutkimukseen sopivia kiinteistöjä etsittiin sähköpostitse 

lähetetyllä tutkimuskutsulla (liite I) ja puhelimitse. Etsintä kohdistettiin kiinteistöihin, joista 

on purettu kaukolämpö- tai maakaasusopimus vuonna 2015 tai sen jälkeen. Tieto näistä 

kohteista saatiin Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ltä. Lopulta maakaasusta luopuneita 

ilmoittautui mukaan niin vähän, ettei otanta riittänyt varsinaiseen tutkimukseen. Lisäksi 

tutkimus rajautui koskemaan kaikkien lämpöpumppujen sijaan pelkkiä maalämpöpumppuja, 

sillä kaikissa tutkimuskohteissa kaukolämmöstä oli vaihdettu maalämpöön.  

Tutkimukseen osallistuneilta pyydettiin tiedot lämpöpumppuinvestoinnista, aiemmasta 

lämmitysenergiankulutuksesta sekä lämpöpumpun sähkönkulutuksesta. Investointi 

pyydettiin mahdollisuuksien mukaan erittelemään niin, että ainakin työn osuus ilmenisi. 

Tämä mahdollisti esimerkiksi kotitalousvähennyksen laskemisen pientaloille. Lisäksi 

kysyttiin mahdollisia laskentaan tai kannattavuuden kokonaistarkasteluun vaikuttavia 

lisätietoja, kuten pientalon asukkaiden määrän muutos tarkasteluaikana tai tekniset 
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muutokset kiinteistössä, kuten lisäeristäminen tai lämmöntalteenoton käyttöönotto. Kullekin 

mukaan ilmoittautuneelle luvattiin toimittaa kiinteistökohtainen laskelma 

lämpöpumppuinvestointinsa kannattavuudesta. Laskelman saivat myös tutkimuksesta pois 

rajautuneet maakaasusta vaihtaneet, jotka olisivat osallistuneet ja ehtivät toimittaa tietonsa. 

Tutkimukseen osallistuneille tarjottiin mahdollisuus myöntää valtakirja, jotta kiinteistön 

kulutus- ja kustannustietoja pystyi etsimään suoraan Lappeenrannan Energian järjestelmien 

kautta esimerkiksi MinunEnergia-palvelusta. Tällöin tutkimukseen osallistuneen ei tarvinnut 

itse toimittaa tietoa kuin maalämpöinvestoinnista aiheutuneista kuluista. Suurin osa 

pientalokohteista myönsi valtakirjan. Kaksi pientalokohdetta sekä taloyhtiöt toimittivat itse 

keräämänsä kulutus- ja kustannustiedot. Tietoja oli käytettävissä vaihtelevasti. 

Kaukolämmön ja sen aikaisen sähkönkulutuksen osalta tietoja löytyi noin 1–8 vuodelta. 

Joissakin kohteissa maalämpö oli tutkimushetkellä ollut käytössä vasta hieman alle vuoden, 

joten vaihdon jälkeisiä tietoja oli saatavilla kohteesta riippuen noin 1–5 vuoden ajalta. 

6.2 Tutkimuskohteet 

Tutkimukseen osallistui yhdeksän pientalokohdetta, yksi rivitaloyhtiö ja kolme 

kerrostaloyhtiötä, joissa on siirrytty kaukolämmöstä maalämpöpumppuun vuosien 2015–

2019 aikana. Kaikkiaan vuosilta 2015–2019 on tiedossa 22 pientaloa, kuusi kerrostaloyhtiötä 

ja yksi rivitaloyhtiö, joista on purettu kaukolämpöliittymä. Pientalokohteista 13:ssa 

kaukolämpö on varmuudella vaihdettu maalämpöön. Lopuista pientaloista tiedetään, että  

yksi on muutettu asuinkäyttöön vasta kaukolämpöliittymän purun jälkeen ja toisessa 

kohteessa kaukolämpöliittymä on purettu kiinteistön purun yhteydessä.  

Tutkimukseen osallistuneista pientalokohteista yksi on kahden perheen asuttama paritalo ja 

yksi taloyhtiö, johon kuuluu paritalo ja erillistalo. Vaikka pienessä taloyhtiössä on kolme 

asuntoa ja näin ollen runsaasti lämpimiä asuintiloja, vuotuinen lämmöntarve on kuitenkin 

samaa luokkaa muiden pientalokohteiden kanssa. Tätä selittää osaltaan se, että asukkaita oli 

tutkimusajanjaksolla yhteensä viisi. Kaukolämmöstä lämpöpumppuun vaihtaneet 

pientalokohteet on listattu ja nimetty taulukkoon 8. 
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Taulukko 8. Kaukolämmöstä maalämpöpumppuun vaihtaneet pientalot ja kaukolämmityksen 

päättymisvuosi. 

Kohteen nimi Kaukolämmitys päättynyt 

Pientalo A 2015 

Pientalo B 2016 

Pientalo C 2016 

Pientalo D 2017 

Pientalo E 2018 

Pientalo F 2018 

Pientalo G 2019 

Pientalo H (paritalo + erillistalo) 2019 

Pientalo I (paritalo) 2019 

 

Suurimmalta osalta pientalokohteista saatiin laskentaan tai kokonaistarkasteluun 

mahdollisesti vaikuttavia lisätietoja. Pientalossa A kaukolämpöliittymä jätettiin kiinteistöön 

paikalleen, jolloin purkukustannuksia ei syntynyt ja energiayhtiö palautti liittymismaksun 

kokonaisuudessaan. Omistajan kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan omistaja maksaa 

purkukustannukset, mikäli liittymä puretaan. Purkukustannusten on arvioitu olevan noin 

1 000 €. Pientalossa C on maalämpöpumpun asennuksen jälkeen otettu käyttöön 

aurinkopaneelit, joiden tuottamaa sähköä on tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon 

lämmöntuotantoon. Paneeli-investointi ja paneeleiden tuottama hyöty on kuitenkin jätetty 

tässä työssä tarkastelun ulkopuolelle. Pientalon D asukkaiden määrä on vähentynyt 

seitsemästä neljään vuoden 2015 jälkeen, mikä vaikuttaa erityisesti lämpimän käyttöveden 

tarpeeseen. Pientalossa E energiakaivosta saadaan myös talon jäähdytys. Jäähdytys tuo 

lisäarvoa asumiseen, mutta sitä ei ole erikseen huomioitu laskennassa. Pientalo H on asunto-

osakeyhtiö, joten laskennassa ei ole huomioitu kotitalousvähennystä. Pientalon I 

kaukolämmönvaihdin oli vuodelta 1985, joten sen vaihtaminen olisi ollut pian ajankohtaista, 

mikäli kiinteistö olisi pysynyt kaukolämmössä. Lämmönvaihtimen vaihto ajatellaan 

kuitenkin tässä yhteydessä huoltokustannuksiin kuuluvaksi ja on täten rajattu laskennasta 

pois. Seikka on kuitenkin hyvä huomioida vaihdon kannattavuutta mietittäessä. Pientalot G, 
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H ja I ovat vaihtaneet lämmitysmuotoa syksyllä 2019, joten tutkimuksen tekohetkellä 

maalämpöpumpun aikaisia kulutustietoja on käytettävissä hieman alle vuoden ajalta. 

Taloyhtiöistä rivitaloyhtiö on asuntojen määrältään ja lämmönkulutukseltaan verrannollinen 

paritalokohteisiin Pientalo H ja Pientalo I. Kerrostalokohteet ovat selkeästi suurempia. 

Taloyhtiökohteet on listattu taulukkoon 9.  

Taulukko 9. Kaukolämmöstä lämpöpumppuun vaihtaneet taloyhtiöt ja kaukolämmityksen 

päättymisvuosi. 

Kohteen nimi Asuntojen määrä Kaukolämmitys päättynyt 

Rivitalo A 5 2017 

Kerrostalo A 45 2019 

Kerrostalo B 34 2018 

Kerrostalo C 48 2017 

 

Kerrostalossa A otettiin lämpöpumpun kanssa samaan aikaan käyttöön myös 

lämmöntalteenottojärjestelmä. Talteenottojärjestelmä on mukana taloyhtiön edustajan 

toimittamassa investointikustannuksessa. Lämmön talteenotto kuitenkin vastaavasti 

pienentää lämmityksen tarvetta, joten investointia ei ole laskennassa eritelty. Kerrostalon A 

laskennan tarkkuuteen vaikuttaa myös se, että uuden lämmitysratkaisun aikaisia kulutus- ja 

kustannustietoja on käytettävissä alle vuoden ajalta. 

6.3 Lämmitysmuotojen vuotuiset kustannukset 

Kullekin kohteelle lasketaan keskimääräiset kauko- ja maalämmön vuosikustannukset 

ensimmäiselle vuodelle maalämpöön siirtymisen jälkeen. Pientalokohteista kaikissa muissa 

paitsi Pientalossa B on siirrytty maalämpöön loppuvuodesta tai vuodenvaihteessa. Näin 

ollen sekä kaukolämmön että sähkön kustannuksia laskettaessa käytetään pientaloille 

ensimmäisenä kokonaisena maalämpövuonna voimassa olleita hinnastoja. Poikkeuksen 

tekee Pientalo B, jossa maalämpöön on siirrytty huhtikuussa 2016, ja ensimmäisen vuoden 

kustannukset lasketaan vaihtovuoden 2016 hinnastojen mukaisesti.  
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Pientaloille arvioidaan ensimmäisenä kohteiden vuotuinen lämmönkulutus laskemalla 

keskiarvo kaukolämmön vuosikulutuksista. Lähes kaikissa kohteissa lämmitysmuotoa on 

vaihdettu kesken vuotta, eli viimeinen kaukolämmitysvuosi on vajaa. Näiden puuttuvien 

kuukausien kulutus arvioidaan käyttämällä keskiarvoa muiden vuosien vastaavista 

kuukausista. Pientalokohteiden keskimääräinen kaukolämmön vuosikulutus esitetään 

taulukossa 10. 

Kaukolämmön vuosikustannus koostuu perus- ja energiamaksusta. Vuotuiset energiamaksut 

saadaan yksinkertaisesti kertomalla kunkin kohteen vuosikulutus vaihtovuonna voimassa 

olleella energiahinnalla. Perusmaksun laskemista varten tarvitaan kohteiden tilaus- tai 

laskutusvesivirrat vaihtovuonna. Lähes kaikissa ennen vuotta 2019 kaukolämmöstä 

luopuneissa kohteissa tilausvesivirta oli 0,2 m3/h, eli aiemman hinnaston (liite II) mukaisen 

pientalojen kiinteän perusmaksun ylärajalla. Tällöin perusmaksu on ollut 420 € vuodessa. 

Pientalon A tilausvesivirta oli hieman suurempi, 0,25 m3/h, ja perusmaksu 733 € vuodessa. 

Pientalon E tilausvesivirta ei ole tiedossa, joten muiden kohteiden lämmönkulutusten ja 

tilaus- ja laskutusvesivirtojen avulla kohteen virraksi arvioidaan 0,25 m3/h. Pientalot E, F, 

G, H ja I kuuluvat vuonna 2019 voimaan tulleen hinnaston (liite II) mukaan pientalojen 

laskutusvesivirtaluokkaan, ja kohteiden perusmaksut vaihtelevat välillä 384–614 euroa 

vuodessa. Pientalokohteiden tilaus- ja laskutusvesivirrat sekä kaukolämmön vuotuiset 

kokonaiskustannukset on koottu taulukkoon 10. Perusmaksun osalta on huomioitava, että 

laskennassa käytetään kunkin kohteen viimeisintä tiedossa olevaa tai arvioitua vesivirtaa. 

Todellisuudessa laskutusvesivirta tarkistettaisiin vuosittain, mikä voisi vaikuttaa varsinkin 

niiden kohteiden perusmaksuun, joilta tiedossa on vain vanha tilausvesivirta. 

Niille kohteille, joiden maalämpöpumpun sähkönkulutus ei ole tiedossa, pumpun aiheuttama 

energiakustannus arvioidaan tarkastelemalla vuotuista sähkönkulutusta ennen ja jälkeen 

pumpun käyttöönoton. Samalla tavalla kuin kaukolämmön kustannusta arvioitaessa, myös 

sähkölle lasketaan keskimääräinen vuosikulutus. Keskiarvot lasketaan erikseen vuosille 

ennen lämmitysmuodon vaihtamista ja vuosille sen jälkeen. Maalämpöpumpun kulutus 

saadaan näiden keskiarvojen erotuksena. Kuten kaukolämmön, myös sähkön data on saatu 

osittain vajailta vuosilta. Puuttuvien kuukausien kulutus on arvioitu vastaavien vuosien 

vastaavien kuukausien avulla kuten kaukolämmönkin kohdalla. Maalämpöpumpun 
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kustannuksissa ei oteta huomioon sähkön siirron ja myynnin perusmaksua, sillä ne 

maksettaisiin joka tapauksessa. Hinta koostuu siirron ja myynnin energiamaksusta sekä 

sähköverosta. Pientalokohteille sähköenergian hintana käytetään sähkön 

tukkumarkkinahintaa kyseisenä vuonna viiden euron marginaalilla. Kohteiden todelliset 

siirtohinnat saadaan MinunEnergia-palvelusta. Pientalolle E on käytetty vuodesta 2018 

voimassa olleen hinnaston mukaista yleissiirron energiamaksua 5,28 snt/kWh. Maalämmön 

vuotuiset kustannukset on listattu taulukkoon 10. 

Lämmitysmuodon vaihtamisesta vuosittain muodostuva säästö saadaan vuotuisen 

kaukolämpö- ja maalämpökustannuksen erotuksena. Vaikka arvioidut vuosikustannukset 

eivät olisikaan aivan täsmälliset, antaa energiakustannusten vertailu hyvän käsityksen 

syntyvästä säästöstä. Ensimmäisen vuoden säästö on koottu tutkimuskohteittain edellisten 

kanssa taulukkoon 10. 

Taulukko 10. Pientalokohteiden keskimääräinen lämmönkulutus ja ensimmäisen maalämpövuoden 

kustannustiedot. 

Kohde Lämmön-

kulutus 

[MWh/a] 

Viimeisin 

tilaus-

/laskutusvesi

-virta [m3/h] 

Kaukolämpö-

kustannus 

ensimmäisenä 

vuonna [€/a] 

Maalämpö-

kustannus 

ensimmäi-

senä vuon-

na [€/a] 

Säästö 

ensim-

mäisenä 

vuonna 

[€/a] 

Pientalo A 29,83 0,25 2 776 1 484 1 292 

Pientalo B 18,75 0,2 1 704 620 1 085 

Pientalo C 16,92 0,2 1 579 460 1 119 

Pientalo D 26,07 0,2 2 258 1 006 1 251 

Pientalo E 38,00 0,25 3 104 1 572 1 532 

Pientalo F 26,68 0,2 2 265 1 386 879 

Pientalo G 44,83 0,48 3 774 1 200 2 574 

Pientalo H 54,10 0,27 4 256 1 600 2 656 

Pientalo I 37,54 0,23 3 055 1 037 2 019 

 

Taloyhtiöiden vuosikustannukset perustuvat yhteyshenkilöiden toimittamiin 

kustannustietoihin. Taloyhtiöistä Rivitalolla A ja Kerrostalolla C oli usealta vuodelta 
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kulutustietoja, joista saadaan keskimääräiset vuosikulutukset. Rivitalon A kaukolämmön 

perusmaksu ensimmäiseltä kokonaiselta maalämpövuodelta on myös tiedossa, joten 

kaukolämmölle voidaan laskea kustannus ensimmäiselle vuodelle. Myös lämmityssähkön 

kulutus- ja kustannustiedot ovat tiedossa. Kerrostalolle C arvioidaan aiempien vuosien 

kustannusten perusteella kaukolämmön tilausvesivirta, jonka perusteella voidaan laskea 

kaukolämpökustannus vuodelle 2018. Koska kerrostalossa A on tutkimushetkellä vasta alle 

vuoden kokemus maalämmöstä, vuotuiset kustannukset perustuvat karkeisiin arvioihin. 

Kohteen maalämpöjärjestelmälle laskettiin COP niiltä kuukausilta, kun maalämpö on ollut 

käytössä. COP-arvon avulla laskettiin kohteen maalämpöjärjestelmän vuotuinen 

sähkönkulutus.  Kerrostalolle B arvioidaan kaukolämpökustannuksen selvittämiseksi 

laskutusvesivirta. Kiinteistön koon ja lämmönkulutuksen perusteella laskennassa 

käytettäväksi laskutusvesivirraksi valitaan 1,3 m3/h. Taloyhtiöiltä saatuihin 

lämmityssähkökustannuksiin sisältyy mahdollisesti myös perusmaksut. Taloyhtiöiden 

keskimääräiset lämmönkulutukset sekä energiakustannukset ja säästö ensimmäisenä 

maalämpövuonna on koottu taulukkoon 11. 

Taulukko 11. Taloyhtiökohteiden keskimääräinen lämmönkulutus ja ensimmäisen 

maalämpövuoden kustannustiedot. 

Kohde Lämmön-

kulutus 

[MWh/a] 

Kaukolämpö-

kustannus 

ensimmäisenä 

vuonna [€/a] 

Maalämpö-

kustannus 

ensimmäisenä 

vuonna [€/a] 

Säästö 

ensimmäisenä 

vuonna [€/a] 

Rivitalo A 59,49 5 364 2 358 3 007 

Kerrostalo A 388,89 33 133 15 891 17 242 

Kerrostalo B 263,50 22 293 8310 13 983 

Kerrostalo C 337,75 30 191 14 266 15 924 

 

6.4 Investointi ja takaisinmaksuaika 

Maalämpöpumpun ja keruupiirin kustannukset muodostavat maalämpöinvestoinnista 

suurimman osan. Keruupiiristä saattaa aiheutua myös merkittäviä lisäkustannuksia, jos 

pehmeän maan porausta on enemmän kuin maalämpötoimittajalta saatu tarjous sisältää. 
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Kaikissa tarkastelluissa kohteissa lämmönkeruupiirinä on lämpökaivo. Kohteet sijaitsevat 

taajama-alueella, missä tontit ovat pieniä, joten lämpökaivo on todennäköisesti ollut ainoa 

vaihtoehto. Tämä on tyypillinen tilanne alueilla, joilla myös kaukolämpö on saatavilla. 

Mikäli lämmönkeruu voitaisiin toteuttaa maapiirillä, investointi olisi jonkin verran 

edullisempi.  

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista toimitti tiedon investoinnin erittelystä. Näistä 

tiedoista selvisi, että työn osuus kokonaissummasta on noin puolet. Loput investoinnista 

koostuu esimerkiksi laitteistosta, keruuputkistosta ja lupamaksuista. Työn osuus, mikäli se 

on tiedossa, on koottu kohteittain taulukkoon 12. Yksityishenkilöiden on mahdollista saada 

kotitalousvähennystä energiaremontin työn osuudesta. Pientalokohteiden 

maalämpöinvestoinneista vähennetään kotitalousvähennys yhteyshenkilöiden toimittamien 

tietojen mukaisesti. Pientalo H on asunto-osakeyhtiö eikä näin ollen ole oikeutettu 

kotitalousvähennykseen. Pientalon A maalämpöinvestoinnista vähennetään lisäksi 

kaukolämmön liittymismaksun palautus, josta on vähennetty ennakoidusti arvioitu liittymän 

purkukustannus.  Pientalokohteiden investoinnit ennen vähennyksiä vaihtelivat noin 15 000 

eurosta vajaaseen 31 000 euroon. Vähennyksien jälkeen investoinneista jäi pientaloille 

maksettavaa noin 9 500–31 000 €. Rivitalokohteen investointi oli samaa luokkaa 

kalleimman pientalon investoinnin kanssa. Kerrostalokohteiden investoinnit vaihtelivat 

155 000 eurosta reiluun 218 000 euroon. Kaikkien kohteiden investoinnit ennen 

vähennyksiä sekä mahdollisten vähennysten jälkeen on koottu taulukkoon 12. Laskennassa 

käytetään investointia, josta on tehty mahdolliset vähennykset.  
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Taulukko 12. Maalämmön kokonaisinvestoinnit, investoinnit vähennysten jälkeen ja työn osuus 

investoinnista. 

Kohde Investointi ennen 

vähennyksiä [€] 

Investointi vähennysten 

jälkeen [€] 

Työn osuus [€] 

Pientalo A 16 315 10 472 8 746 

Pientalo B 15 200 11 475 8 500 

Pientalo C 19 380 16 980 8 674 

Pientalo D 18 500  14 000 9 400 (arvio) 

Pientalo E ei tiedossa 18 000 ei tiedossa 

Pientalo F 21 630 16 830 ei tiedossa 

Pientalo G 25 919 21 119 12 967 

Pientalo H 30 755 30 755 14 952 

Pientalo I 25 334 20 534 11 412 

Rivitalo A 31 450 31 450 13 244 

Kerrostalo A 218 482 218 482 ei tiedossa 

Kerrostalo B 155 000 155 000 ei tiedossa 

Kerrostalo C 174 815 174 815 98 494 

 

Tarkastellaan investointia ensin takaisinmaksuajan menetelmällä. Menetelmällä ei selviä 

investoinnin kannattavuus, eikä se näin ollen riitä ainoaksi laskentamenetelmäksi. 

Takaisinmaksuajan menetelmä on kuitenkin helppo tapa arvioida investoinnin 

takaisinmaksuaikaa. Kaikissa tarkastelluissa kohteissa lämmitysmuodon vaihtamisesta 

syntyy vuotuista säästöä energiakustannuksissa. Investointi voidaankin ajatella maksettavan 

näillä säästöillä.  Ensin tarkastellaan pelkistettyä tilannetta, jossa kaukolämmön ja sähkön 

hinnat pysyvät lämmitysmuodon vaihtohetkeä vastaavalla tasolla eikä investoinnista synny 

muita kuluja, kuten korkomaksuja. Kun investointi ajatellaan maksettavan vuosittain 

syntyvillä säästöillä, voidaan laskea investoinnin koroton takaisinmaksuaika seuraavasti:  

𝑎𝑘𝑜𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 =
𝐼

𝑆𝑡
 (2) 
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jossa akoroton on koroton takaisinmaksuaika [a], I on investointi [€] ja St on vuotuinen säästö 

[€]. 

Korottomat takaisinmaksuajat on koottu taulukkoon 13. Todellisuudessa 

investointilaskelmassa on huomioitava myös korko. Koron merkitys on selkein silloin, kun 

investointia varten on otettu lainaa. Vaikka lainaa ei otettaisi, koron avulla huomioidaan, 

ettei investointiin sijoitettua pääomaa voida sijoittaa enää muualle, sekä investointiin liittyvä 

riski. Laskennassa käytetään maltillista kolmen prosentin korkoa. Takaisinmaksuaika, kun 

korko huomioidaan, saadaan seuraavasti: 

𝑎𝑘𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 =
−ln(
1

𝑖
 − 
𝐼

𝑆𝑡
)−ln(𝑖)

ln(1+𝑖)
 (3) 

jossa akorollinen on korollinen takaisinmaksuaika [a] ja i on laskentakorko. 

Kun korko huomioidaan, investoinnin kokonnaishinta saadaan kertomalla vuotuinen 

lyhennys koron huomioivalla takaisinmaksuajalla. Korollinen takaisinmaksuaika sekä 

investoinnin kokonaishinta kohteittain on koottu korottoman takaisinmaksuajan kanssa 

taulukkoon 13. Korottomat takaisinmaksuajat ovat pääasiassa hieman kymmenen vuoden 

yläpuolella. Kolmen prosentin koron huomioiva takaisinmaksuaika on useimmilla kohteilla 

15 vuoden tuntumassa. Sekä koroton että korollinen takaisinmaksuaika ovat alle kymmenen 

vuotta vain Pientaloilla A ja G. Kerrostalokohteiden takaisinmaksuajat noudattavat samaa 

linjaa pientalokohteiden kanssa. Maalämpöpumpun kompressori on vaihdettava uuteen noin 

10–15 vuoden välein ja koko maalämpöpumpun elinikä on noin 15–30 vuotta (Motiva 

2020a), joten alle 15 vuoden takaisinmaksuaikaa voidaan pitää hyvänä. Pientalojen C ja F 

pitkiä takaisinmaksuaikoja selittää vuotuiseen lämmöntarpeeseen verrattuna korkea 

investointi. 
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Taulukko 13. Koroton ja koron huomioiva takaisinmaksuaika sekä investoinnin kokonaishinta 

kohteittain. 

Kohde Koroton 

takaisinmaksuaika 

akoroton [a] 

Koron huomioiva 

takaisinmaksuaika 

akorollinen [a] 

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 

Pientalo A 8,1 9,4 12 177 

Pientalo B 10,6 12,9 14 011 

Pientalo C 15,2 20,5 22 992 

Pientalo D 11,2 13,8 17 312 

Pientalo E 11,7 14,7 22 525 

Pientalo F 19,1 28,9 25 402 

Pientalo G 8,2 9,6 24 605 

Pientalo H 11,6 14,4 38 348 

Pientalo I 10,2 12,3 24 864 

Rivitalo A 10,5 12,7 38 306 

Kerrostalo A 12,7 16,2 278 980  

Kerrostalo B 11,1 13,7 191 250 

Kerrostalo C 11,0 13,5 215 217 

 

6.5 Kannattavuus erilaisilla hintakehityksillä 

Takaisinmaksuajan menetelmä ei huomioi lainkaan energian hintamuutoksia investoinnin 

takaisinmaksuaikana. Sähkön ja kaukolämmön hinnat eivät kuitenkaan pysy 

energiaremontin aikaisella tasolla. Jotta voidaan tarkastella investoinnin kannattavuutta, 

täytyy arvioida myös energiakustannusten muutosten vaikutusta. Kannattavuutta 

tarkastellaan annuiteettimenetelmällä kuudella skenaariolla kaukolämmön ja sähkön hinnan 

kehityksestä. Ensimmäiseen skenaarioon valitaan kummallekin muutosprosentit, jotka 

vastaavat viimeaikaista kehitystä. Lisäksi kullekin pientalokohteelle lasketaan 

kustannustiedot tiedossa olevien hinnastojen mukaisesti vuoteen 2020 saakka. Pientalosta C 

tiedetään tarkat kulutus- ja kustannustiedot vuoteen 2019 saakka ja skenaario 1 on laskettu 

näiden todellisten tietojen mukaan. Kohteen vuoden 2020 kustannukset on laskettu samalla 

tavalla keskimääräisen kulutuksen perusteella kuin muillekin kohteille. Toisessa 
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skenaariossa muutosprosentit ovat samat kuin ensimmäisessä, mutta kustannustiedot 

lasketaan niiden mukaan jo toisesta vuodesta alkaen, ei vasta vuodesta 2021. Niille kohteille, 

joille 2020 oli ensimmäinen kokonainen maalämpövuosi, skenaariot 1 ja 2 ovat samat. 

Pientalolle C skenaarioissa 2–6 käytetään samaa keskimääräiseen kulutukseen perustuvia 

ensimmäisen vuoden kustannuksia kuin aiemmin korottoman ja korollisen 

takaisinmaksuajan laskennassa. Taloyhtiökohteista Rivitalon A todelliset kustannukset ovat 

tiedossa vuoteen 2019 saakka, joten skenaariossa 1 kaksi ensimmäistä vuotta vastaavat 

todellisia kustannuksia. Kerrostalon C laskennassa skenaariossa 1 käytetään tiedossa olevia 

todellisia sähkökustannuksia vuosilta 2018–2019, mutta kaukolämmön kustannukset 

perustuvat keskimääräiseen kulutukseen. Taloyhtiöille todellisia hinnastoja mukailevat 

kustannustiedot on datan vähyyden vuoksi laskettu pientaloista poiketen vain vuoteen 2019 

asti. Kaikkien kohteiden ensimmäisen vuoden kustannustiedot skenaarioissa 2–6 on laskettu 

keskimääräisen kulutuksen perusteella. 

Kuvassa 21 on kolmen eri kuluttajatyypin sähkön kuluttajahinnan kehitys sekä 

hintakehitysten trendiviivat. Hinnat sisältävät energian, siirron sekä verot. Kuluttajatyyppi 

K1 on sähkökiukaaton kerrostalohuoneisto, jossa pääsulake on 1x25 A ja sähkönkulutus 

vuodessa 2 000 kWh. L1 on pientalo, jossa on huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 

on 3x25 A ja vuotuinen sähkönkulutus 18 000 kWh. L2 on pientalo, jossa on osittain varaava 

sähkölämmitys, pääsulake on 3x25 A ja sähkönkulutus 20 000 kWh vuodessa. 

(Tilastokeskus 2020e.)  
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Kuva 21. Sähkön kuluttajahinnan kehitys vuosina 2000–2020 (Tilastokeskus 2020e). 

Tilastokeskuksen datasta ilmenee, että vuosina 2000–2020 kuluttajatyyppien K1, L1 ja L2 

sähkön hinnat ovat nousseet keskimäärin noin 4,3 % vuodessa. Vuosina 2010–2020 

vuotuinen hinnanmuutos oli keskimäärin 3,6 %. Lyhyempi aikajakso kuvaa paremmin 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta, joten valitaan ensimmäiseen ja toiseen tarkasteltavaan 

skenaarioon sähkön hinnan eskalaatioksi 0,036. Kaukolämmön hintakehitys kolmessa 

tyyppirakennuksessa Lappeenrannassa vuosina 2011–2020 on esitetty kuvassa 14. 

Tyyppirakennusten keskimääräinen kaukolämmön hinnanmuutos tarkasteluaikana on ollut 

noin 2,3 %, jota käytetään ensimmäisessä ja toisessa tarkasteltavassa skenaariossa. 

Skenaariossa 3 tarkastellaan tilannetta, jossa kaukolämmön ja sähkön hintakehitys on 

maltillista ja kaukolämmön hinta nousee sähköä nopeammin. Skenaariossa 4 kaukolämmön 

ja sähkön hintakehitys on yhtä nopeaa. Skenaarioissa 5 ja 6 toisen tuotteen hinta vastaa 

viimeaikaista kehitystä ja toisen nousee nopeasti. Kaikkien kuuden skenaarion 

muutosprosentit on koottu taulukkoon 14. 
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Taulukko 14. Kaukolämmön ja sähkön hintakehitys eri skenaarioissa. 

Skenaario 1 2 3 4 5 6 

Kaukolämpö 2,3 % 

vuodesta 

2020 

2,3 % 

heti 

4 % 3 % 6 % 2,3 % 

Sähkö 3,6 % 

vuodesta 

2020 

3,6 % 

heti 

2 % 3 % 3,6 % 6 % 

 

Kunkin vuoden energiakustannus kaukolämmölle sekä maalämmön tarvitsemalle sähkölle 

voidaan laskea seuraavasti: 

𝐸𝑡 = (1 + 𝑒)
𝑡 × 𝐸𝑜 (4) 

jossa Et on energiakustannus vuonna t [€], e on energian hinnan vuotuinen muutos ja E0 on 

energiakustannus tarkastelujakson alussa.   

Investoinnin kannattavuuden tarkastelemiseksi annuiteettimenetelmällä täytyy 

investoinnille valita taloudellinen pitoaika. Koska maalämpöpumpun elinikä on 

varovaisimman arvion mukaan 15 vuotta ja kompressori täytyy uusia 10–15 vuoden jälkeen, 

investoinnin pitoajaksi valitaan 15 vuotta. Korkokantana käytetään samaa 3 prosenttia kuin 

aiemmin korollisen takaisinmaksuajan laskennassa. Taloudellisen pitoajan ja valitun 

korkokannan avulla voidaan laskea annuiteettitekijä:  

𝑐𝑛,𝑖 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 (5) 

jossa cn,i on annuiteettitekijä, i on laskentakorko ja n on investoinnin pitoaika [a].  

Kun yhtälöön 5 sijoitetaan i=0,03 ja n=15, saadaan annuiteettitekijän arvoksi 0,08377. 

Kunkin kohteen vuotuinen lyhennys saadaan alkuinvestoinnin ja annuiteettitekijän avulla: 

𝐻 = 𝐼 × 𝑐𝑛,𝑖 (6) 

jossa H on vuotuinen lyhennys [€].  
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Koska vuotuinen lyhennys sisältää myös koron, investoinnin kokonaishinta saadaan 

kertomalla lyhennys taloudellisella pitoajalla.  

𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐻 × 𝑛 (7) 

jossa Itot on investoinnin kokonaiskustannus [€]. 

Myös hintojen muuttuessa energiakustannuksissa syntyy vuotuista säästöä, joka täytyy 

diskontata nykyhetkeen:  

𝑁𝐴𝑆 = ∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  (8) 

jossa NAS on säästöjen nykyarvo [€] ja t on vuosi [a]. Laskentakorkona käytetään kolmea 

prosenttia.  

Investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika saadaan jakamalla investoinnin 

kokonaiskustannus säästöjen nykyarvon vuotuisella keskiarvolla.  

𝑎𝑙𝑎𝑠𝑘 =
𝐼𝑡𝑜𝑡

𝑁𝐴𝑆 𝑛⁄
 (9) 

jossa alask on laskennallinen takaisinmaksuaika [a]. 

Investoinnin vuosittainen tuotto saadaan, kun säästön nykyarvosta vähennetään vuotuinen 

lyhennys.  

𝑝 = 𝑁𝐴𝑆 −𝐻                                                                                                       (10) 

jossa p on tuotto [€]. 

Investoinnista taloudellisena pitoaikana kertyy positiivista tuottoa, kun investoinnin 

laskennallinen takaisinmaksuaika on pitoaikaa lyhyempi. Investointia voidaan pitää 

kannattavana, kun takaisinmaksuaika on korkeintaan yhtä pitkä kuin pitoaika, eli tuotto koko 

pitoajalta on vähintään 0 €. Kohteiden vuotuiset lyhennykset, investoinnin pitoaikana 

kertyvät säästöt, säästöjen nykyarvo ja tuotto sekä investoinnin kokonaishinta ja 
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laskennallinen takaisinmaksuaika kaikissa hintojenkehitysskenaarioissa on koottu 

taulukoihin liitteeseen 3. 

6.6 Tulosten tarkastelu 

Pien- ja rivitalokohteiden investoinnit vähennysten jälkeen on koottu kuvaan 22 vuotuisen 

lämmöntarpeen mukaan kohteittain. Kuvassa 23 on puolestaan pien- ja rivitalokohteiden 

lämmityskustannusten vähenemä ensimmäisenä vuonna kaukolämpökustannukseen 

verrattuna lämmöntarpeen funktiona. Kolmen kerrostalokohteen investoinnit ja 

ensimmäisen vuoden suhteelliset säästöt lämmöntarpeen funktiona ovat kuvassa 24.  

 

Kuva 22. Pien- ja rivitalokohteiden maalämpöinvestointi vuotuisen lämmöntarpeen funktiona 

kohteittain. 
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Kuva 23. Pien- ja rivitalokohteiden ensimmäisen vuoden suhteellinen säästö vuotuisen 

lämmöntarpeen funktiona kohteittain. 

 
Kuva 24. Kerrostalokohteiden maalämpöinvestointi ja ensimmäisen vuoden suhteellinen säästö 

vuotuisen lämmöntarpeen funktiona kohteittain. 

Kun investointeja verrataan kohteiden vuotuiseen lämmöntarpeeseen, huomataan niiden 

olevan jokseenkin verrannollisia keskenään. Investoinnin suuruuteen vaikuttaa siis eniten 

kohteen lämmöntarve, eli käytännössä tarvitun pumpun teho ja keruupiirin pituus. Sen sijaan 

lämmityskustannusten suhteellisella vähenemällä ei näytä olevan suoraa yhteyttä kiinteistön 

lämmöntarpeeseen. Vaikka kerrostalokohteiden osalta näyttää siltä, että säästöä syntyy sitä 

enemmän, mitä pienempi lämmöntarve on, ei tuloksista voi vetää suoraa johtopäätöstä. 
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Kerrostalokohteiden otanta on niin pieni, että suhteellisten säästöjen suuruus noudattaa 

samaa satunnaisuutta kuin pienemmilläkin kohteilla. Maalämmön energiakustannuksiin 

vaikuttaa pumpun lämpökerroin. Maalämpöpumpun todellinen suorituskyky selviää vasta 

käytössä, joten energiakustannuksista syntyvää säästöä on mahdotonta ennakoida 

varmuudella.   

Takaisinmaksuajan menetelmällä saatuja korottomia takaisinmaksuaikoja vertailtaessa 

huomataan, että se on alle kymmenen vuotta kolmestatoista tutkimuskohteesta vain kahdella, 

Pientaloilla A ja G. Kyseisillä pientalokohteilla myös korollinen takaisinmaksuaika on alle 

kymmenen vuotta. Pisin koroton sekä korollinen takaisinmaksuaika on Pientalolla F. 

Kohteen suhteellinen säästö ensimmäisen maalämpövuoden hintatiedoilla on 

tutkimuskohteista pienin. Sen sijaan maalämpöinvestointi on vuotuiseen lämmöntarpeeseen 

ja muihin kohteisiin verrattuna melko kallis. On kuitenkin huomioitava, että jos 

takaisinmaksuajan menetelmässä käytettäisiin vuoden 2020 hinnastojen mukaan laskettua 

säästöä, Pientalon F koroton ja korollinen takaisinmaksuaika kohtuullistuisi hieman. 

Koroton takaisinmaksuaika olisi 15,5 vuotta ja korollinen 21,1 vuotta, eli edelleen 

tutkimuskohteista pisimmät.  Toiseksi pisimmät takaisinmaksuajat ovat Pientalolla C. 

Pientalosta F poiketen Pientalon C suhteellinen säästö ensimmäisenä vuonna on kaikista 

kohteista suurin. Pientalon C maalämpöinvestointi on kuitenkin lämmöntarpeeseen ja 

muihin kohteisiin verrattuna kallis.  

Takaisinmaksuajan menetelmä ei ole yksinään riittävä, kun tarkastellaan investoinnin 

kannattavuutta. Toiseksi tarkastelumenetelmäksi valittu annuiteettimenetelmä antaa 

kuitenkin hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin takaisinmaksuajan menetelmällä tässä 

tarkastelussa saadaan. Maalämpöinvestointi osoittautuu kannattavimmaksi 

pientalokohteessa G ja kannattamattomimmaksi pientalokohteissa C ja F. Kuten 

takaisinmaksuajan menetelmällä, myös annuiteettimenetelmällä tarkasteltaessa 

kerrostalokohteiden investoinnin kannattavuus ei vaikuta poikkeavan pienemmistä 

kohteista. Skenaarioita 1 ja 2 vertailemalla saadaan hyvä kuva annuiteettimenetelmän 

herkkyydestä. Pientalokohteiden osalta vuoteen 2020 ja taloyhtiöiden kohdalla vuoteen 2019 

saakka todellisia hinnastoja noudatteleva skenaario 1 on skenaariota 2 kannattavampi 

pientalokohteille D, E ja F sekä tutkimuksen ainoalle rivitalolle. Näissä kohteissa sähkö on 



74 

 

ensimmäisenä vuonna ollut kalliimpaa kuin viimeisenä todellisten hinnastojen mukaan 

laskettuna vuonna. Tällöin skenaariossa 2 maalämpökustannus nousee huomattavasti 

nopeammin verrattuna skenaarioon 1.  Heti toisesta maalämpövuodesta alkaen viimeaikaista 

hintakehitystä noudatteleva skenaario 2 on skenaariota 1 kannattavampi pientalokohteille A, 

B ja C sekä Kerrostalolle C. Kerrostalon C skenaarioita 2–6 varten laskettu keskimääräisen 

kulutuksen mukainen maalämpökustannus on pienempi kuin ensimmäisen vuoden 

todellinen kustannus. Tällöin maalämpökustannus nousee nopeammin skenaariossa 1. 

Pientaloille A, B ja C ehtii kertyä useampi todellisten hinnastojen mukainen vuosi ja 

skenaariossa 1 kaukolämmön hinta pysyy usean vuoden ajan samana tai jopa hieman laskee. 

Pientaloille G, H ja I sekä Kerrostaloille A ja B skenaariot 1 ja 2 ovat samat. 

Annuiteettimenetelmällä Pientalon A investoinnin huomataan olevan tuottava skenaariossa 

2, kun eskalaatiot noudattavat viimeaikaista kehitystä heti toisesta vuodesta alkaen ja sähkön 

hinta nousee kaukolämpöä nopeammin. Sen sijaan skenaariossa 1, kun kustannustiedot 

noudattavat ensimmäisten viiden vuoden ajalta todellisia hinnastoja, investoinnin 

takaisinmaksuaika on pitoaikaa hieman pidempi. Pientalon A investointia voidaan pitää 

joillakin ehdoilla kannattavana myös silloin, kun sähkön hinta nousee nopeammin kuin 

kaukolämmön. Pientalon B investointi on tuottava, kun kaukolämmön hinta nousee 

vähintään yhtä nopeasti tai nopeammin kuin sähkön eli skenaarioissa 3, 4 ja 5. Skenaariossa 

4 tuottoa kertyy pitoaikana 1 379 €. 

Pientalon C investointi on tuottava vain, kun kaukolämmön hinta nousee huomattavasti 

nopeammin kuin sähkön. Tässäkin skenaariossa laskennallinen takaisinmaksuaika on lähes 

sama kuin investoinnin pitoaika. Tarkastelun ulkopuolelle rajatut aurinkopaneelit 

vaikuttavat kohteen investoinnin kokonaiskannattavuuteen. Kohteen sähkön käyttö sisältäen 

myös lämmityssähkön vuosina 2018–2019 on ollut noin 6 600–7 100 kWh, josta 

aurinkopaneeleilla on tuotettu noin 1 500 kWh vuodessa. Lisäksi paneeleilla on tuotettu 

vuosittain vajaa 6 000 kWh sähköä verkkoon. Lämmityssähkön osuus kyseisinä vuosina 

kokonaiskulutuksesta on ollut keskimäärin 4 000 kWh/a. Aurinkopaneeleiden 

huomioiminen kannattavuustarkastelussa vaatisi kuitenkin myös paneeli-investoinnin ja 

muiden niistä aiheutuneiden kustannusten vaikutusten tarkastelua. 
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Pientalon D maalämpöinvestointi on valittuna pitoaikana tuottava, kun kaukolämmön 

hinnan eskalaatio on vähintään yhtä suuri kuin sähkön. Skenaariossa 4, kun lämmön ja 

sähkön hinta nousee yhtä nopeasti, tuottoa kertyy 632 €. Pientalon E investointi osoittautuu 

kannattavaksi niissä skenaarioissa, joissa kaukolämmön hinta nousee nopeammin kuin 

sähkön. Skenaariossa 3 tuottoa kertyy pitoaikana 4 392 €.  

Pientalon F maalämpöinvestointi ei ole kannattava missään tarkastellussa skenaariossa. 

Skenaariossa 5, jossa kaukolämmön hinta nousee huomattavasti sähkön hintaa nopeammin, 

laskennallinen takaisinmaksuaika on 16,2 vuotta ja maksettavaa jää pitoajan jälkeen 1 535 

€. Kohteen investointi verrattuna vuotuiseen lämmöntarpeeseen on melko suuri, varsinkin 

muihin kohteisiin verrattuna.  

Pientalo G on tutkimuskohteista ainoa, jonka investointi on tuottava kaikissa skenaarioissa. 

Pienimmilläänkin tuottoa kertyi yli 4 000 € skenaariossa 6, kun sähkön hinta nousee 

huomattavasti nopeammin kuin kaukolämmön. Pientalon G maalämpöinvestointia voidaan 

siis pitää hyvin suurella varmuudella kannattavana.  Pientalon H maalämpöinvestointi on 

tuottava skenaarioissa 3, 4 ja 5, eli kun kaukolämmön hinta nousee vähintään yhtä nopeasti 

kuin sähkön. Skenaariossa 4, kun eskalaatiot ovat yhtä suuret, tuottoa kertyy vajaat 30 €. 

Pientalon I investointi on kannattava kaikissa muissa kuin skenaariossa 6, jossa sähkön hinta 

nousee huomattavasti nopeammin kuin kaukolämmön. Koska maalämpö on otettu kohteessa 

käyttöön vasta syksyllä 2019, skenaariot 1 ja 2 ovat sille samat. Viimeaikaista hintakehitystä 

mukailevissa skenaarioissa sähkön hinta nousee kaukolämmön hintaa nopeammin. 

Skenaarioissa 1 ja 2 investointi tuottaa 15 vuoden pitoaikana reilu 900 e. Pientalon I 

investoinnin kokonaistarkasteluun vaikuttaa myös energiaremontin aikaan käytössä ollut 

kaukolämmönvaihdin, joka oli vuodelta 1985. Lämmönvaihtimien keskimääräinen elinikä 

on 20–30 vuotta (Motiva 2020a), joten sen vaihto olisi ollut varmasti pian ajankohtainen. 

Kaukolämmönvaihtimen uusinta maksaa Lappeenrannan Energiaverkkojen kilpailutuksen 

mukaan 4 950 € (Kylliäinen, sähköpostiviesti 27.11.2020). Pientalon I 

maalämpöinvestointia voidaan pitää melko suurella varmuudella kannattavana. 

Taloyhtiökohteista Kerrostalon A maalämpöinvestointi on kannattava, kun kaukolämmön 

hinnan eskalaatio on suurempi kuin sähköllä. Kerrostalon A investoinnin tuotto skenaariossa 
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3 on noin 25 900 € ja skenaariossa 4 maksettavaa jää 23 400 €. Laskennalliset 

takaisinmaksuajat ovat vastaavasti 13,7 ja 16,4 vuotta. Skenaarioissa 1 ja 2, jotka olivat 

Kerrostalolle A samat, laskennallinen takaisinmaksuaika on 18,8 vuotta ja investoinnista jää 

55 400 € maksettavaa.  

Rivitalon A sekä Kerrostalojen B ja C investoinnit tuottavat pitoaikana, kun kaukolämmön 

hinnan eskalaatio on vähintään yhtä suuri kuin sähkön. Rivitalon A investoinnista kertyy 

tuottoa skenaariossa 4, kun kaukolämmön ja sähkön hinta nousee yhtä nopeasti, noin 4 300 

€. Skenaarioissa 1 Rivitalo A jää tappiolle noin 70 € ja skenaariossa 2 vajaat 800 €.  

Skenaariossa 4 Kerrostalolle B kertyy investoinnista tuottoa noin 8 900 € ja Kerrostalolle C 

10 200 €. Laskennalliset takaisinmaksuajat ovat vastaavasti 14,4 vuotta ja 14,2 vuotta. 

Skenaarioissa 1 ja 2 Kerrostalon B investoinnista jää pitoajan jälkeen maksettavaa vielä noin 

11 200 € ja laskennallinen takaisinmaksuaika on 15,9 vuotta. Skenaariossa 1 Kerrostalon C 

investoinnista jää pitoajan jälkeen maksettavaa noin 24 900 € ja laskennallinen 

takaisinmaksuaika on 16,9 vuotta. Skenaariossa 2 maksettavaa jää noin 16 700 € ja 

takaisinmaksuaika on 16,2 vuotta.  

Taulukkoon 15 on koottu kuuden skenaarion perusteella ehdot kaukolämmön ja sähkön 

hintakehityksestä, jotta maalämpöinvestointi olisi kohteissa kannattava, eli se maksaisi 

itsensä takaisin pitoaikana. Pientalon A investointi on kannattava skenaariossa 2, muttei 

skenaariossa 1. Suurimmassa osassa tutkimuskohteista investoinnin kannattavuus vaatisi, 

että kaukolämmön hinta nousee vähintään yhtä nopeasti kuin sähkön hinta. 
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Taulukko 15. Yhteenveto investoinnin kannattavuuden vähimmäisehdoista tutkimuskohteissa. 

Kohteen maalämpöinvestointi on kannattava 

myös, kun 

sähkön hinta 

nousee huo-

mattavasti 

nopeammin 

kuin kauko-

lämmön 

myös, kun 

sähkön hinta 

nousee 

nopeammin 

kuin kauko-

lämmön 

(skenaariot 1 

ja 2) 

kun 

kaukoläm-

mön hinta 

nousee vä-

hintään yhtä 

nopeasti 

kuin sähkön 

kun 

kaukoläm-

mön hinta 

nousee 

nopeammin 

kuin sähkön 

kun 

kaukoläm-

mön hinta 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuskohteiden edustajien kanssa maalämpöön vaihtamisesta jutellessa heidän 

puheissaan nousivat esiin lähes kaikki kappaleessa 5 esitellyt syyt lämmitysmuodon 

valinnalle. Vallitseva syy oli kuitenkin kustannussäästöjen tavoittelu. Vaikka maalämmön 

alkuinvestointi on suuri, energiakustannuksista syntyvien säästöjen uskottiin olevan riittävän 

suuret, jotta investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

7.1 Lämmitysmuodon vaihdon kannattavuus 

Vaikka lämmitysmuodon vaihtamisesta syntyy vuotuista säästöä kaikissa kohteissa, vain 

kahdessa koroton takaisinmaksuaika on alle kymmenen vuotta. Tutkimuskohteista 

suurimmassa osassa maalämpöinvestoinnin kannattavuus vaatisi, että kaukolämmön hinta 

nousee vähintään yhtä nopeasti kuin sähkön. Viimeaikaiseen hintakehitykseen perustuva 

arvio energian hintojen eskalaatiosta ei kuitenkaan vastaa tätä. Voidaankin siis todeta, että 

Lappeenrannassa kaukolämmössä pysyminen on kilpailukykyinen vaihtoehto myös 

maalämpöön verrattuna.  

Maalämpöinvestoinnin kannattavuus ei eroa eri kiinteistökokoluokissa. Vertailtaessa 

kiinteistön lämmöntarvetta sekä maalämpöinvestoinnin ja vuotuisen säästön suuruutta 

voidaan huomata, ettei investoinnin kannattavuus ole suoraan verrannollinen 

lämmöntarpeeseen. Kannattavuuden kannalta oleellista on investoinnin ja vuotuisen säästön 

suhde. Tämä tekee maalämpöinvestoinnin kannattavuuden etukäteistarkastelusta kuluttajalle 

vaikeaa. Investointi voi kasvaa ennakoitua suuremmaksi esimerkiksi runsaan pehmeän maan 

porauksen takia. Vuotuisiin säästöihin vaikuttaa sähkön hintakehitys ja maalämpöpumpun 

suorituskyky, joita ei voi varmuudella ennustaa. 

7.2 Mitä kaukolämpöyhtiön tulee tehdä 

Pienempien lämmityskustannusten tavoittelun lisäksi muita syitä maalämpöön vaihtamiseen 

olivat esimerkiksi ympäristöystävällisyys, halu irtautua kaukolämpöyhtiöstä ja joka 

tapauksessa edessä oleva energiaremontti kaukolämmönvaihtimen lähestyessä elinkaarensa 

loppua. Lappeenrannan Energian on ensisijaisesti panostettava siihen, että se olisi 
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kaukolämpöasiakkaidensa silmissä houkutteleva vaihtoehto myös tulevaisuudessa. 

Asiakkaille tulee pyydettäessä toimittaa ajantasaisia kustannuslaskelmia, jotka huomioivat 

kaikki kustannukset. Taloudellisesti asiakkaalle on usein järkevintä pysyä kaukolämmössä. 

Energiayhtiön tulee kuitenkin miettiä rahan lisäksi myös muita argumentteja, joilla 

vakuutetaan lämmitysmuodon vaihtoa harkitseva asiakas. Tällainen argumentti on 

esimerkiksi mahdollisuus hiilineutraaliin kaukolämpöön. Lisäksi kaukolämpöyhtiön on 

hyvä miettiä asiakkailleen tarjottavaksi kaukolämmön lopettamisen sijaan hyödyllisempiä 

investointeja ja ratkaisuja. Tällainen on esimerkiksi Lappeenrannan Energian palvelu, joka 

tarjoaa uutta kaukolämmönvaihdinta tarvitsevalle asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisun. 

Palvelussa energiayhtiö hoitaa koko lämmönvaihdinremontin kilpailutuksista lähtien 

(Lappeenrannan Energia 2020g). 
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8 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutkia, onko Lappeenrannassa asuinkiinteistöissä taloudellisesti 

kannattavaa vaihtaa kaukolämmöstä maalämpöön. Tavoitteena oli myös tarkastella, onko 

kiinteistön kokoluokalla ja lämmöntarpeella vaikutusta maalämpöinvestoinnin 

kannattavuuteen. Lisäksi työssä vertailtiin kauko- ja maalämpöä ja tarkasteltiin syitä 

lämmitysmuodon vaihtamiselle.  

Lämmitysmuodon vaihdon syissä painottui taloudelliset seikat sekä esimerkiksi 

ekologisuus. Lämmitysmuotojen vertailussa selvisi, että kummankin lämmitysmuodon etuja 

ovat käyttövarmuus ja ympäristöystävällisyys. Kaukolämpö on kuluttajalle maalämpöä 

huolettomampi, kun taas maalämmön käyttökustannukset ovat pienemmät. Sekä kauko- että 

maalämmössä on mahdollisuus hiilineutraaliin lämmöntuotantoon. Taloudellisesti 

kaukolämmön ongelmana on maalämpöä huomattavasti korkeammat käyttökustannukset, 

maalämmön ongelma puolestaan on korkea alkuinvestointi. Kaukolämmön uhkatekijät 

liittyvät kaukolämpöyhtiöiden paikallisiin monopoleihin. Maalämmön uhkatekijöitä ovat 

mahdolliset ympäristöriskit ja sähkön kulutushuippujen kasvaminen sekä riskien 

kasaantuminen kiinteistön omistajan vastuulle. 

Kannattavuustarkastelussa ilmeni, että suora takaisinmaksuaika on alle kymmenen vuotta 13 

tutkimuskohteesta kahdessa. Tarkemmassa kannattavuuslaskennassa investoinnin 

kannattavuutta tarkasteltiin kuudessa eri energianhintojen kehitysskenaariossa, kun 

investoinnin taloudellinen pitoaika on 15 vuotta ja laskentakorko 3 %. Tuloksista selvisi, 

että yhden kohteen investointi oli kannattava, eli takaisinmaksuaika oli korkeintaan yhtä 

pitkä kuin pitoaika, kaikissa skenaarioissa, kun taas yhden kohteen investointi oli 

kannattamaton kaikissa skenaarioissa. Suurimmassa osassa kohteista investoinnin 

kannattavuus vaatisi, että kaukolämmön hinta nousee vähintään yhtä nopeasti kuin sähkön. 

Viimeaikainen hintakehitys on kuitenkin päinvastainen. Näin ollen voitiin todeta, että 

kaukolämmössä pysyminen on Lappeenrannassa usein maalämpöön vaihtamista 

kannattavampaa. 

Laskennassa oli mukana pientalokohteiden lisäksi kolme kerrostaloyhtiötä. 

Kannattavuustarkastelun tulokset noudattivat samaa linjaa kaikissa kohteissa. Kiinteistön 
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kokoluokalla ja lämmöntarpeella ei tulosten mukaan ole suoraa vaikutusta 

maalämpöinvestoinnin kannattavuuteen. Sen sijaan oleellista on investoinnin ja vuosittain 

syntyvän säästön suhde. Tämän todettiin tekevän maalämpöinvestoinnin kannattavuuden 

etukäteistarkastelusta kuluttajalle vaikeaa, sillä sekä investoinnin että todellisten 

käyttökustannusten varmuudella ennustaminen on hankalaa ja jopa mahdotonta. 

Työssä tehtiin myös ehdotuksia siitä, mitä kaukolämpöyhtiön tulisi tehdä muuttuvilla 

lämmitysmarkkinoilla. Ensisijaisiksi toimiksi listattiin ajantasaisten kustannuslaskelmien 

toimittaminen niitä pyytäville asiakkaille, taloudellisuuden lisäksi muiden argumenttien 

miettiminen asiakkaiden vakuuttamiseksi sekä vaihtoehtoisten investointien ja ratkaisujen 

tarjoaminen lämmitysmuodon vaihtoa harkitseville asiakkaille. Koska kaukolämmössä 

pysyminen on monelle asiakkaalle taloudellisesti järkevintä, Lappeenrannan Energian on 

ensisijaisesti panostettava siihen, että sen kaukolämpöasiakkaat tietävät tämän ja pitävät 

kaukolämpöä houkuttelevana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa 
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Tutkimuskutsu 

Hyvä vastaanottaja, 

Opiskelen LUT-yliopistossa ja olen tekemässä diplomityötä lämpöpumppujen 

taloudellisesta kannattavuudesta Lappeenrannan alueella. Työssä on kustannuslaskennan 

lisäksi tarkoitus vertailla lämpöpumppujen kannattavuutta muihin lämmitysmuotoihin, 

erityisesti kaukolämpöön. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan 

Energiaverkkojen kanssa. 

Tutkimusta varten tarvitsen toteutuneet tiedot lämpöpumpun investointikustannuksista sekä 

kiinteistön energiankulutuksesta lämpöpumpun käytön ajalta. Mikäli myönnätte valtakirjan, 

voin hankkia kaukolämmön kulutustiedot suoraan energiayhtiöltä. Tutkimukseen haetaan 

kiinteistöjä, joissa vanhan lämmitysmuodon tilalle on vaihdettu tai sen lisäksi on otettu 

käyttöön lämpöpumppuratkaisu. 

Antamianne energiankulutus- ja kustannustietoja käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen. 

Tietoja käsitellään raportissa täysin anonyymisti, eikä kohteita voi raportin perusteella 

tunnistaa. Valmis diplomityö julkaistaan Internetissä LUT-yliopiston avoimessa 

julkaisuarkistossa LUTPubissa. Jokaisella tutkimukseen osallistuneelle toimitetaan 

veloituksetta kiinteistökohtainen laskelma uuden lämmitysmuodon kannattavuudesta 

toteutuneiden energiankulutustietojensa pohjalta.  

Olen teihin yhteydessä puhelimitse maaliskuun aikana. 

Ystävällisin terveisin, 

Annamaria Tielinen 

annamaria.tielinen@student.lut.fi 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 

Janne Kuningas 

janne.kuningas@lreoy.fi 

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 
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Lappeenrannan Energian kaukolämpöhinnastot vuosina 2014–2020 

 

Taulukko II-1. Vuosina 2014–2017 voimassa ollut Lappeenrannan Energian kaukolämpöhinnasto. 

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 
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Taulukko II-2. Vuosina 2018–2019 asteittain voimaan astunut Lappeenrannan Energian 

kaukolämpöhinnasto. Hinnat sisältävät alv:n 24 %. 
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Tutkimuskohteiden tuottolaskelmat kuudella hinnankehitysskenaariolla 

Taulukko III-1. Pientalo A. 

 

Taulukko III-2. Pientalo B. 

 

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

877,20 877,20 877,20 877,20 877,20 877,20

14787,16 20215,04 29921,91 24030,58 35766,63 14521,95

-1325,44 2886,90 9932,66 5658,09 14133,11 -1222,47

Lainan lyhennys [€]

16,68 12,30 8,55 10,49 7,23 16,54

11935,5811832,62 16044,95 23090,71

13158,05

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

13158,05 13158,05

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

13158,05 13158,05 13158,05

18816,15 27291,17

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]

Skenaario

𝑁𝐴  

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

961,22 961,22 961,22 961,22 961,22 961,22

16507,09 18077,48 23412,23 20175,45 27626,13 15700,31

-1381,96 -144,76 3727,13 1379,22 6760,39 -1860,65

Skenaario

16,59 15,15 11,92 13,69 10,21 17,22

12557,6713036,36 14273,56 18145,45

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

14418,32 14418,32 14418,32

15797,55 21178,72

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 14418,32

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

14418,32 14418,32
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Taulukko III-3. Pientalo C. 

 

Taulukko III-4. Pientalo D. 

 

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1422,36 1422,36 1422,36 1422,36 1422,36 1422,36

17594,34 18968,05 23667,2 20816,5 27816,73 17202,53

-7362,48 -6378,7 -2968,26 -5035,85 20,28 -7653,08

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€] 13972,87 14956,65 18367,08 16299,49

Lainan lyhennys [€]

Skenaario

14,99 23,39

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika [a] 22,90 21,40 17,42 19,63

21355,63 13682,27

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 21335,35 21335,35 21335,35 21335,35 21335,35 21335,35

𝑁𝐴  

      

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1172,73 1172,73 1172,73 1172,73 1172,73 1172,73

22182,61 20337,31 27802,74 23272,48 32986,53 16475,57

-111,55 -1500,40 3918,17 631,57 7646,96 -4287,86

15,10 16,40 12,27 14,48 10,46 19,83

13303,1217479,43 16090,58 21509,15

17590,98

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

17590,98 17590,98

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

17590,98 17590,98 17590,98

18222,55 25237,94

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]

𝑁𝐴  
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Taulukko III-5. Pientalo E. 

 

Taulukko III-6. Pientalo F. 

 

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1507,80 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80

28268,55 24301,01 34968,98 28494,63 41692,08 18269,09

-300,99 -3351,31 4391,97 -305,44 9225,14 -7705,25

15,20 17,61 12,56 15,21 10,65 22,75

14911,7322315,99 19265,67 27008,94

22616,98

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

22616,98 22616,98

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

22616,98 22616,98 22616,98

22311,54 31842,12

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1409,79 1409,79 1409,79 1409,79 1409,79 1409,79

16841,93 13089,29 21386,492 16350,12 25780,01 7770,952

-7826,48 -10712,75 -4690,00 -8344,59 -1535,39 -14551,62

23,81 30,40 19,27 24,78 16,17 48,10

6595,2513320,39 10434,12 16456,872

21146,87

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

21146,87 21146,87

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

21146,87 21146,873 21146,87

12802,28 19611,48

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]

𝑁𝐴
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Taulukko III-7. Pientalo G. 

 

Taulukko III-8. Pientalo H. 

 

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1769,07 1769,07 1769,07 1769,07 1769,07 1769,07

43369,03 43369,03 54813,631 47870,448 64513,243 38764,18

7676,92 7676,92 15983,05 10946,97 22967,48 4353,07

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

26536,00 26536,00 26536,00

37482,966 49503,475

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 26536,00

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

26536,00 26536,00

11,63 11,63 9,36 10,62 8,04 12,89

30889,06234212,92 34212,92 42519,045

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

2576,24 2576,24 2576,24 2576,24 2576,24 2576,24

44107,16 44107,16 57542,44 49390,58 67950,77 37967,18

-3808,26 -3808,26 5942,97 29,62 13434,38 -8240,20

16,64 16,64 13,00 14,99 11,13 19,07

30403,4234835,36 34835,36 44586,59

38643,62

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

38643,62 38643,62

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

38643,62 38643,62 38643,62

38673,24 52078,00

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]
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Taulukko III-9. Pientalo I. 

 

Taulukko III-10. Rivitalo A. 

  

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

1720,06 1720,06 1720,06 1720,06 1720,06 1720,06

33845,01 33845,01 43250,73 37544,23 50963,88 29866,58

909,28 909,28 7735,74 3596,51 13288,88 -1962,42

14,49 14,49 11,54 13,16 9,90 16,23

23838,5326710,22 26710,22 33536,68

25800,94

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

25800,94 25800,94

Skenaario

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

25800,94 25800,94 25800,94

29397,45 39089,83

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Investoinnin 

kokonaishinta [€]

𝑁𝐴  

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

2634,46 2634,46 2634,46 2634,46 2634,46 2634,46

49891,14 48977,26 66643,41 55923,16 79032,65 39930,725

-72,4904 -773,77 12048,65 4271,42 20960,96 -7303,71

9,80 18,40

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a] 15,03 15,30 11,50 13,54

32213,18

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 39516,88 39516,88 39516,88 39516,88 39516,88 39516,884

Säästöjen nykyarvo 

[€] 39444,39 38743,12 51565,53 43788,3 60477,84

Säästö [€]

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Lainan lyhennys [€]

Skenaario
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Taulukko III-11. Kerrostalo A. 

 

Taulukko III-12. Kerrostalo B. 

 

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

 /  /  /  /  /  / 

3,6 3,6 2 3 3,6 6

18301,45 18301,45 18301,45 18301,45 18301,45 18301,45

276663,93 276663,93 388632,21 320682,24 462302,49 215685,42

-55396,56 -55396,56 25873,77 -23424,85 78849,01 -99411,86

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

Skenaario

Lainan lyhennys [€/a]

Säästö [€]

274521,75 274521,75

Säästöjen nykyarvo 

[€] 219125,18 219125,18 300395,51 251096,90 353370,75

11,65 23,52

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a] 18,79 18,79 13,71 16,40

175109,88
Investoinnin 

kokonaishinta [€] 274521,75 274521,75 274521,75 274521,75

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

12983,82 12983,82 12983,82 12983,82 12983,82 12983,82

232451,28 232451,28 302677,71 260068,05 357355,76 200562,7

-11182,76 -11182,76 39787,01 8878,19 79142,62 -34200,45Tuotto [€]
Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a]

194757,30 194757,30 194757,30

203635,49 273899,92

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 194757,30

Lainan lyhennys [€]

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€]

Skenaario 

194757,30 194757,30

15,91 15,91 12,46 14,35 10,67 18,20

160556,85183574,54 183574,54 234544,31

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]
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Taulukko III-13. Kerrostalo C. 

  

1 2 3 4 5 6

2,3 2,3 4 3 6 2,3

/ / / / / /

3,6 3,6 2 3 3,6 6

14643,67 14643,67 14643,67 14643,67 14643,67 14643,67

245711,09 256247,62 357814,57 296177,60 425400,97 201503,83

-24944,47 -16747,94 56972,48 12254,49 105576,25 -56262,93

Lainan lyhennys [€]

Skenaario

Hinnannousu 

vuodessa kl/sähkö 

[%]

10,13 20,17

Tuotto [€]

Laskennallinen 

takaisinmaksuaika 

[a] 16,92 16,24 11,91 14,21

325231,32 163392,15

Investoinnin 

kokonaishinta [€] 219655,07 219655,07 219655,07 219655,07 219655,07 219655,07

Säästö [€]

Säästöjen nykyarvo 

[€] 194710,60 202907,13 276627,56 231909,56


