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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan hybridilämmitysjärjestelmän toimintaa ja kannatta-

vuutta kerrostalossa. Työssä tarkastellaan hybridilämmityksen toimintaa teorian tasolla, mi-

ten se toteutetaan ja mitä vaihtoehtoja tälle on olemassa. Tarkemmin työssä tarkastellaan 

näistä lämmitysjärjestelmistä yhtä vaihtoehtoa, jossa lämmitys hoidetaan käyttämällä maa-

lämpöä ja kaukolämpöä. Työn päämääränä on selvittää, miten hybridilämmitysjärjestelmä 

toimii ja mitä etuja sen käyttämisessä on verrattuna lämmitykseen ainoastaan maa- tai kau-

kolämmöllä. 

Hybridilämmitysjärjestelmän tarkastelu ei rajoitu pelkästään teorian tasolle, vaan järjestel-

män toimintaa tarkastellaan myös käytännön tasolla. Tämä tarkastelu tehdään esimerkkikoh-

teen avulla. Kohteena työssä toimii Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) 

kahdesta kerrostalosta muodostuva kokonaisuus, jossa lämmitys hoidetaan hybridilämmi-

tyksellä. Työssä tarkastellaan energiankulutuslukuja vuodelta 2020 sekä myös järjestelmän 

rakentamiseen ja käyttämiseen liittyviä investointilukuja. 

 



 

Hybridilämmityksen käyttämisessä ilmenee selkeitä etuja verrattaessa vain yhden lämmitys-

muodon käyttöön. Järjestelmä on pitkällä aikavälillä kustannusten kannalta taloudellisempi 

vaihtoehto ja lisäksi kahden lämmitysmuodon käyttäminen tuo lisävarmuutta lämmitysener-

gian saantiin kovissa kulutushuipuissa tai vaikkapa ongelmatilanteissa. 
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SYMBOLILUETTELO 

Roomalaiset 

E energia        Wh 

H hinta        € 

i laskentakorko       -   

j vuosittainen energian ja kustannusten hinnannousu  - 

K kustannus       € 

n tarkasteluvuosi      - 

t aika        s 

Alaindeksit 

d diskontattu 

kl kaukolämpö 

ml maalämpö 

muu muu kuorma 

osa osateho 

pm kaukolämmön perusmaksu 

tot kokonais- 

Lyhenteet 

COP hyötysuhde (Coefficient Of Performance) 
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1 JOHDANTO 

Kaukolämpö on jo vuosikymmenten ajan ollut Suomen suosituin lämmitysmuoto. Nykyään 

jopa 77 % taloyhtiöistä lämmitys hoidetaan kaukolämmöllä. Kerrostaloissa osuus on vielä 

suurempi, sillä kaukolämpöä käytetään 86 % kerrostaloista. Kaukolämmön asema on näin 

ollen hyvin dominoiva lämmitysmuotoja tarkastellessa. (TM Rakennusmaailma) 

Kaukolämpö ei kuitenkaan ole enää niin sanotusti varma valinta lämmitysmuotoja tarkastel-

lessa. Yhä useampi taloyhtiö on vaihtamassa kaukolämmöstä maalämpöön lämmityslaitteis-

toa uusiessaan. Maalämmön suosio on kasvanut, sillä se on kustannustehokasta ja erityisesti 

ympäristöystävällistä. Hiilineutraaliuteen ja puhtaampaan energiantuotantoon pyrkiessä 

kaukolämmön hinta tulee nousemaan, sillä sen tuottajat joutuvat etsimään puhtaampia vaih-

toehtoja nykyisille fossiilisille polttoaineille. Tämän takia maalämpö tulee nostamaan suo-

siotaan entisestään ja näin ollen horjuttaa kaukolämmön valta-asemaa. Kuitenkaan kauko-

lämpöä se tuskin tulee korvaamaan, sillä tämä on lämmitysmuotona luotettava sekä vaivaton 

rakennuttaa ja käyttää. (Mäkipelto 2019) 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ratkaisua, jolla saadaan molempien edellä mainittujen 

lämmitysmuotojen parhaat puolet hyödynnettyä. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmänä voi-

daan käyttää hybridilämmitystä, jolloin kaksi tai useampi lämmitysmuoto toimii yhdessä. 

Vaihtoehtoja tällaiselle hybridijärjestelmälle on monia, mutta tässä työssä keskitytään tar-

kastelemaan kaukolämmön ja maalämmön sisältävää hybridilämmitysjärjestelmää. Tarkas-

telussa käytetään esimerkkikohteena Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön 

LOASin Timppa -rakennusta, jossa lämmitys hoidetaan kaukolämmön ja maalämmön hyb-

ridijärjestelmällä. LOASilta saatujen energiankulutusdatan sekä kustannustietojen avulla 

analysoidaan järjestelmän toimintaa ja sen taloudellisuutta. 
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2 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

2.1 Maalämpö 

Maalämmöllä tarkoitetaan maaperään, kallioperään tai veteen kerääntynyttä lämpöenergiaa, 

joka on pääosin lähtöisin auringosta. Tätä lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen lämpöpump-

putekniikalla, jolloin sitä voidaan käyttää kiinteistöjen lämmitykseen. Maalämpöjärjestelmä 

tarvitsee siis sähköä toimiakseen. (Motiva 2012b) 

Maalämpöenergiaa kerätään maaperästä keruupiirien avulla. Keruupiireissä putkistossa vir-

taa lämmönkeruunestettä, joka siirtää lämpöenergiaa maaperästä kiinteistöön. Keruupiirin 

keräämä lämpö siirtyy lämpöpumpulle, jonka avulla lämpöenergia saadaan kiinteistön läm-

mityspiirille käytettäväksi. Keruupiirin asennukseen on useita tapoja: se voidaan kaivaa vaa-

kasuoraan maahan lähelle pintaa, porata kallioperään tai upottaa vesistöön. Maaperästä maa-

lämpö saadaan otettua talteen noin metrin syvyyteen asennettavalla keruuputkistolla, jota 

kutsutaan maapiiriksi. Maapiirin asentaminen vaatii melko paljon tilaa, noin 1,5 m2 putki-

metriä kohden. Kallioperästä taas maalämmön talteenotto tapahtuu poraamalla kallioperään 

lämpökaivo, yleensä alle 200 m syvyyteen. Kerrostalokohteessa syvyys voi olla jopa 400 m. 

Näistä kahdesta vaihtoehdosta lämpökaivo on suositumpi, sillä sen asentaminen on helpom-

paa ja siitä saadaan maapiiriin verrattuna kaksinkertaisesti energiaa keruuputkimetriä koh-

den. Kuvassa 1 on esitettynä havainnollistavasti erilaisten keruujärjestelmien toimintaperi-

aatteet. (Juvonen ja Matinlampi 2013, 8-9) 

 

 

Kuva 1 Maalämmön keruujärjestelmiä; vasemmalla lämpökaivo, keskellä maapiiri ja oikealla vesistöön upo-

tettu keruupiiri. (Thermia) 
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Maalämpöpumppu toimii samalla tavalla kuin normaali lämpöpumppu eli siirtää lämpöä 

kylmästä lämpimään. Sen toimintaperiaate vastaa hyvin paljon normaalia jääkaappia, jossa 

lämpöä siirretään jääkaapin sisältä huonetilaan. Maalämpöpumppu taas siirtää lämpöä maa-

perästä kiinteistön lämmityspiiriin. Kuvassa 2 on esiteltynä maalämpöpumpun toimintape-

riaate. Piirissä kiertää kylmäaine, johon siirtyy höyrystimestä keruupiirillä kerättyä maaläm-

pöä. Kylmäaine kaasuuntuu ja kulkeutuu kompressorin kautta lauhduttimelle. Lauhdutti-

messa kuuma ja kaasumainen kylmäaine lauhtuu takaisin nesteeksi, luovuttaen siihen ke-

rääntyneen lämmön, joka siirtyy lauhduttimesta kiinteistön lämmitysjärjestelmään. (Motiva 

2012b)   

 

Kuva 2 Maalämpöpumpun toimintaperiaate. Kuvassa 1 = höyrystin, 2 = kompressori, 3 = lauhdutin ja 4 = 

paisuntaventtiili. 

. 

2.2 Kaukolämpö 

Kaukolämpöä tuotetaan joko pelkästään lämpönä tai lämmön ja sähkön yhteistuotannolla 

(CHP-prosessi). Polttoaineena voi olla hiili, maakaasu, turve, öljy sekä puu ja muut biomas-

sat. Kun lämmöntuotannossa pyritään hiilineutraaliuuteen, fossiilisten polttoaineiden määrä 

on laskenut ja vastaavasti ympäristöystävällisemmät polttoaineratkaisut ovat kasvattaneet 

suosiotaan. Vuonna 2019 polttoaineilla tuotetusta kaukolämmöstä noin 41 % tuotettiin 

puulla tai muilla biomassoilla. Polttoaineiden lisäksi kaukolämpöä voidaan tuottaa myös 

lämpöpumpuilla tai ottamalla talteen hukkalämpöä. (Energiateollisuus 2020) 

4 

1 

2 

3 
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Kaukolämpöverkossa kiertää kuumaa vettä, jonka avulla lämpöä toimitetaan asiakkaalle. 

Lämpöä siirretään kiertävästä vedestä käyttäjän lämpöverkostoon sekä käyttöveden lämmi-

tykseen lämmönsiirtimen avulla. Tämän jälkeen jäähtynyt vesi palautuu kaukolämmön tuo-

tantolaitokselle, jossa se lämmitetään uudestaan. Kaukolämpöverkossa kiertävä vesi ei näin 

ollen missään vaiheessa sekoitu asiakkaan lämmitysjärjestelmiin. (Motiva 2012a) 

Kuva 3 Kaukolämmön toimintaperiaate yksinkertaistettuna. Punaisella merkittynä kaukolämpöverkossa kier-

tävä kuuma vesi ja sinisellä jäähtynyt vesi. 

2.3 Hybridijärjestelmä 

Hybridilämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan sellaista järjestelmää, jossa kaksi tai useampi eri-

laista lämmitysmuotoa toimivat yhdessä. Tällaisen lämmitysjärjestelmän ideana on hyödyn-

tää eri lämmitysmuotojen parhaat puolet. Esimerkiksi kaukolämmön rinnalle voidaan hyb-

ridijärjestelmässä ottaa käyttöön joko aurinkopaneelit, maalämpöpumppu, poistoilman läm-

mön talteenotto tai maalämpöpumppu ja poistoilman lämmön talteenotto yhdessä. Kahden 

lämmitysmuodon käyttäminen yhdessä tekee energiantuotosta varmempaa ja tehokkaampaa 

verrattuna vain yhden lämmitysmuodon käyttämiseen. (Kantaputki 2018) 

Tässä työssä käsitellään maalämmön ja kaukolämmön hybridijärjestelmää. Maalämpöpum-

put ovat nykyään yleinen lämmitysratkaisu johtuen sen helppokäyttöisyydestä. Maalämpö-

pumppujärjestelmän alkuinvestointi on melko suuri, mutta käytön aikaiset kustannukset ovat 

pieniä, sillä maalämpöpumppu tarvitsee vähän huolto- ja tarkistustoimia. (Kettunen) 

 

Kaukolämmön 

tuottaja 

Asiakas 
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3 TARKASTELTAVA KOHDE 

3.1 Kohteen esittely 

Tässä työssä tarkastellaan hybridilämmitysjärjestelmän toimintaa esimerkkikohteen kautta. 

Tarkasteltavana kohteena toimii Lappeenrannassa sijaitseva Lappeenrannan seudun opiske-

lija-asuntosäätiön (LOAS) kahden kerrostalon muodostama kokonaisuus nimeltään LOASin 

Timppa (kuva 4). LOASin Timppa koostuu kahdesta kerrostalosta, joista toisessa on viisi 

kerrosta ja toisessa kahdeksan kerrosta. Kerrostalot rakennutettiin vuonna 2016 Skinnarilan 

kampukselle Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin läheisyyteen.  

 

Kuva 4 Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin läheisyydessä sijaitseva LOASin Timppa (sini-

nen ja vihreä julkisivu) (LOAS) 

Kohde sisältää yhteensä 163 yksiötä opiskelijoille. Asuntoja löytyy kahta eri kokoa, pienem-

pien yksiöiden pinta-ala on 25 m2 ja suurempien yksiöiden pinta-ala taas 40 m2. Pienemmän 

kokoluokan yksiöitä on Timpassa 123 kappaletta ja suurempia 40 kpl. (LOAS) Asuinpinta-

alaa kerrostalosta löytyy siis kokonaisuudessaan 4 675 m2. Asuntojen pohjapiirustukset ovat 

esiteltynä kuvissa 5 ja 6.  
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Kuva 5 Pienempi yksiö 25 m2 (LOAS) 

 

Kuva 6 Suurempi yksiö 40 m2 (LOAS) 

3.2 Lämmitysjärjestelmä 

Perinteisesti kerrostaloissa on käytetty lämmitysjärjestelmänä joko kaukolämpöä, maaläm-

pöpumppuja tai vaihtoehtoisesti muita lämmitysmuotoja. LOASin Timpassa lämmitysjär-

jestelmänä toimii kuitenkin hybridijärjestelmä, jossa kaukolämpö ja maalämpö toimivat yh-

dessä. Hybridilämmitys valittiin siksi, että se on ympäristöystävällisempi sekä edullisempi 

ratkaisu. LOASille vihreät arvot ovat tärkeitä ja hybridijärjestelmällä saatiin pienennettyä 

LOASin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. (Varma, Microsoft Teams -palaveri 20.4.2021) 
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Järjestelmän on laskettu toimivan niin, että 85 % lämmöntarpeesta tuotetaan maalämmöllä 

ja loput kaukolämmöllä. Järjestelmään kuuluu kolme maalämpöpumppua ja kaukolämmön 

toimittaa Lappeenrannan Energia. Lämmityksen lisäksi maalämpöjärjestelmällä saadaan 

jäähdytettyä LOASin toimistotiloja, jotka sijaitsevat LOASin Timpan yhteydessä. Tämä on 

toteutettu niin, että maalämmön keruupiiristä otetaan jäähdytys ilmanvaihtokoneeseen ja 

kattosäteilijöihin. Tämä tapa lisää järjestelmän hyötysuhdetta huomattavasti verrattuna sii-

hen, että jäähdytys toteutettaisiin muilla tavoin. (Varma, Microsoft Teams -palaveri 

20.4.2021) 

Kaukolämpöä hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä ja kovissa kulutushuipuissa esi-

merkiksi talven pakkasilla. Tällöin LOAS ei tarvitse täysihintaista kaukolämpöliittymää, jol-

loin syntyy säästöjä. Lämmöntarpeen tuottaminen ainoastaan maalämmöllä ei tekisi hyvää 

koneikolle ja myöskin hyötysuhde olisi huonompi. Myöskään kovilla pakkasilla maasta saa-

tava lämpö ei nykyisillä laitteilla riittäisi täyttämään lämmöntarvetta. (Lappeenrannan ener-

giaverkot 2019) (Varma, Microsoft Teams -palaveri 20.4.2021) 
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4 HYBRIDILÄMMITYS 

Hybridijärjestelmän toimintaa on tarkasteltu Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosääti-

öltä saatujen tietojen perusteella. Kohteen energiakulutustiedot ovat vuodelta 2020. Tarkas-

tellaan lämmityksen toimintaa koko vuoden aikana sekä kylmimmän ja kuumimman kuu-

kauden osalta. 

LOASin kiinteistöpäällikkö Ville Varman haastattelussa 20.4.2021 kävi ilmi, että järjestel-

män kolmesta maalämpöpumpusta vain kaksi oli käytössä tarkasteluajalla, joten optimaalista 

järjestelmän ajoa ei tapahtunut. Tämän vuoksi kaukolämmön osuus saattaa olla hieman suu-

rempi kuin optimaalisessa ajossa. (Varma, Microsoft Teams -palaveri 20.4.2021) 

4.1 Koko vuoden tarkastelu 

Vuonna 2020 energiaa kului yhteensä noin 480 MWh. Tästä energiamäärästä sähkön osuus 

oli 305 MWh ja kaukolämmön osuus oli 175 MWh. Energiankulutusluvut ovat esiteltynä 

taulukossa 1.  

Taulukko 1 Kiinteistön kuluttama energia vuonna 2020 

 Kulutettu energia [MWh] 

Sähkö 305 

Kaukolämpö 175 

Yhteensä 480 

 

Kulutetusta sähköenergiasta saadaan laskettua maalämmöllä tuotettu lämpöenergia. Kulute-

tusta sähköstä muun kuorman kuten valaistuksen osuus on arviolta noin 15 kW (Varma, 

Microsoft Teams -palaveri 20.4.2021). Maalämmöllä tuotettu lämpöenergia saadaan lasket-

tua yhtälöllä 

𝐸𝑚𝑙 = (𝐸𝑠äℎ𝑘ö − (𝑃𝑚𝑢𝑢 ∙ 𝑡)) ∙ 𝐶𝑂𝑃 (1) 

jossa Eml on maalämmöllä tuotettu lämpöenergia [Wh], Esähkö on kulutettu sähköenergia 

[Wh], Pmuu on muun kuorman kuluttama sähköteho [W], t on aika [h] ja COP on maaläm-

pöjärjestelmän hyötysuhde [-].  

Järjestelmän kustannustiedoissa, joita käsitellään myöhemmin, maalämpöjärjestelmän hyö-

tysuhteeksi on annettu 3,4. Koko vuoden aikana maalämmöllä tuotettu lämpöenergia 
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saadaan yhtälöstä (1) käyttämällä taulukossa 1 esitettyä kulutetun sähköenergian määrää. 

Aikana on koko vuosi, joten t = 8 784 h (vuonna 2020 oli 366 päivää). Yhtälöstä (1) saadaan 

 𝐸𝑚𝑙 = (304 564 kWh − (15 kW ∙ 8 784 h)) ∙ 3,4 = 587 534 kWh  

Taulukosta 2 nähdään maalämmön ja kaukolämmön osuudet hybridijärjestelmän tuotta-

masta lämmitysenergiasta vuodessa. Tästä huomataan, että maalämmön osuus on selkeästi 

suurempi, sillä kaukolämmön osuus on alle neljännes kokonaisenergiamäärästä. 

Taulukko 2 Hybridijärjestelmällä tuotettu lämmitysenergia vuonna 2020 

  

Tuotettu lämmitysenergia 

[MWh] 

Osuus kokonaisenergiamäärästä 

 [%] 

Maalämpö 588 77 

Kaukolämpö 175 23 

Yhteensä 763 100 

 

Lämmitysenergian tarkastelu jo osoittaa sen, mihin hybridilämmitysjärjestelmän toiminta 

perustuu; lämmitystarve hoidetaan aluksi maalämpöä hyödyntäen, ja kun lämmöntarve kas-

vaa tarpeeksi suureksi, kaukolämmöllä hoidetaan loput. Tarkemman kuvan järjestelmän toi-

minnasta saa kuvasta 7, jossa näkyy koko vuoden lämmitysenergian kulutuksen vaihtelu 

sekä myös ulkolämpötilan vaihtelu tuntitasolla. Sähkönkulutustiedoista saadaan laskettua 

maalämmöllä tuntitasolla tuotettu lämmitysenergia yhtälöllä (1) niin, että kulutetulle sähkö-

energialle Esähkö käytetään tuntitason arvoa ja ajalle t arvoa 1 h. 

Kuvassa 7 näyttää siltä, että kaukolämmöllä olisi suurempi osuus kokonaislämmitysenergi-

asta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kuten edellä on esitetty, maalämmöllä on suurempi osuus 

vuotuisesta kokonaislämmitysenergiasta. Kuvassa 7 on dataa koko vuoden ajalta eli 8784 

tunnin verran, jolloin datapalkit ovat hyvin ohuita ja tiheässä. Tämän takia tästä kuvasta voisi 

saada väärän käsityksen järjestelmän toiminnasta. 
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Kuva 7 Lämmitysenergian ja ulkolämpötilan vaihtelu tuntitasolla vuonna 2020. 

 

4.2 Kuukausittainen kulutus 

Kuukausittaisia energiankulutuksia tarkastelemalla saadaan selville kuumin ja kylmin kuu-

kausi vuonna 2020 sekä myös graafisesti selkeämpi kuva järjestelmän toiminnasta. Taulu-

kossa 3 on esitetty kunakin kuukautena kulutettu lämmitysenergia sekä kyseisen kuukauden 

keskiarvoinen ulkolämpötila. Taulukosta 3 nähdään, että kylmin kuukausi vuonna 2020 on 

ollut joulukuu ja vastaavasti kuumin kuukausi on ollut kesäkuu. Lämmöntarve on ollut loo-

gisesti suurin joulukuussa ja pienin kesäkuussa.  

Taulukon 3 tiedot ovat esiteltynä graafisesti kuvassa 8. Tästä kuvasta nähdään nyt selkeäm-

min, kuinka eri lämmitysmuotojen osuus vaihtelee järjestelmässä; maalämpö hoitaa varsin-

kin kuumimpina kuukausina suurimman osuuden, kun lämmöntarve on pienempi. Kun ul-

kolämpötila alenee, kaukolämmön osuus kasvaa. Kylmimpinä kuukausina kaukolämmön 

osuus lämmityksestä on yli puolet suurempi verrattuna kuumimpiin kuukausiin. 
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Taulukko 3 Kuukausittaiset lämmitysenergian kulutukset ja keskiarvoiset ulkolämpötilat 

 Maalämpö 

[MWh] 

Kaukolämpö 

[MWh] 

Lämmöntarve 

[MWh] 

Ulkolämpötila 

[°C] 

Tammikuu 76,77 22,26 99,03 0,04 

Helmikuu 77,58 20,37 97,95 -1,22 

Maaliskuu 68,18 19,11 87,29 0,54 

Huhtikuu 51,50 15,59 67,09 2,96 

Toukokuu 30,61 12,61 43,22 9,02 

Kesäkuu 18,77 8,05 26,82 17,62 

Heinäkuu 18,93 7,78 26,71 15,96 

Elokuu 19,29 8,06 27,35 15,86 

Syyskuu 34,63 8,15 42,78 12,02 

Lokakuu 47,22 13,82 61,04 7,09 

Marraskuu 62,39 16,49 78,88 2,59 

Joulukuu 81,65 23,20 104,85 -1,51 

Yhteensä 587,53 175,49 763,02  

 

 

Kuva 8 Kuukausittaiset lämmitysenergian kulutukset lämmönlähteittäin sekä keskiarvoiset ulkolämpötilat esi-

teltynä graafisesti 

4.3 Kylmin ja kuumin kuukausi  

Lähtötiedoista saatiin selville lämpötilojen keskiarvoja tarkastelemalla, että kylmin kuukausi 

vuonna 2020 oli joulukuu ja kuumin kuukausi kesäkuu. Joulukuussa lämmitysenergiaa kului 

yhteensä 104,85 MWh, kun taas kesäkuussa lämmitysenergiaa tarvittiin 26,82 MWh. 
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Kylmimmällä ja kuumimmalla kuukaudella on siis huomattava ero energian tarvetta tarkas-

tellessa, sillä joulukuussa kului moninkertainen määrä energiaa verrattaessa kesäkuuhun. 

Kuvissa 9 ja 10 on esiteltynä päivittäinen lämmitysenergian kulutus joulukuussa sekä kesä-

kuussa. Kuvissa näkyy myös kunkin päivän keskimääräinen ulkolämpötila. Kuten kuvista 9 

ja 10 huomataan, kyseisten kuukausien energiatarpeet ovat hyvin erilaiset. Kesäkuussa päi-

vittäinen energian tarve ei ylitä kertaakaan 1 400 kWh, kun taas joulukuussa energiaa tarvi-

taan jokaisena päivänä yli 2 000 kWh. Suurin syy eroavaisuuksiin on ulkolämpötila, joka on 

joulukuussa huomattavasti pienempi kuin kesäkuussa. Energiankulutuksiin vaikuttaa myös 

se, että kesäkuussa opiskelijoita on luultavasti vähemmän paikalla asunnoissaan kuin joulu-

kuussa. Moni opiskelija muuttaa kesäksi joko kotipaikkakunnalleen tai työn perässä toiselle 

paikkakunnalle. Myös joulukuussa nähdään energiankulutuksen lasku jouluaattona ja sen 

lähipäivinä (kuva 9), jolloin opiskelijat myös ovat luultavasti viettämässä joulua muualla. 

Myös lämmitysmuotojen osuuksia energiankulutuksesta tarkastelemalla löytyy kuvista 

eroja. Kesäkuussa kaukolämmön osuudet ovat silmämääräisesti suurempia päivittäisissä 

energiankulutuksissa verrattuna joulukuuhun. Tämä johtuu kesäkuun korkeista lämpötiloista 

sekä aiemmin mainitusta opiskelijoiden poissaolosta, jolloin lämmitysenergiaa ei tarvita 

yhtä paljon kuin joulukuussa. Kaukolämmöllä kuitenkin lämmitetään käyttövettä myös ke-

sällä, joten tämän takia kaukolämmön osuudet näyttävät suuremmilta. Oikeasti joulukuussa 

kaukolämmön energiankulutukset ovat moninkertaisia kesäkuuhun verrattuna. Mikäli kuva 

10 olisi skaalattuna y-akselilta samoin kuin kuva 9, kuvan 10 palkit olisivat huomattavasti 

pienempiä. 
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Kuva 9 Päivittäinen lämmitysenergian kulutus sekä keskiarvoisen ulkolämpötilan vaihtelu joulukuussa 2020 

 

 

Kuva 10 Päivittäinen lämmitysenergiankulutus sekä keskiarvoisen ulkolämpötilan vaihtelu kesäkuussa 2020. 
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4.4 Pysyvyyskäyrät 

Tarkastellaan maalämmön ja kaukolämmön pysyvyyskäyriä hybridilämmitysjärjestelmässä. 

Pysyvyyskäyrässä energiankulutusluvut vuodessa asetetaan suuruusjärjestykseen suurim-

masta pienempään ja piirretään kuvaaja, jossa x-akselilla on aika ja y-akselilla järjestelmästä 

saatu teho. Pysyvyyskäyrästä saadaan selvitettyä vuoden kokonaiskulutus, huipputeho, hui-

punkäyttöaika, keskimääräinen teho ja kuormituskerroin. Sähkön pysyvyyskäyrä on esitet-

tynä kuvassa 11 ja kaukolämmön pysyvyyskäyrä kuvassa 12. 

Vuoden kokonaiskulutus on yhtä suuri kuin pysyvyyskäyrän rajaaman alueen pinta-ala ku-

vaajassa. Tässä tapauksessa koko datan ollessa saatavilla kokonaiskulutus voidaan laskea 

yksinkertaisesti summaamalla vuoden energiankulutukset. Keskiteho saadaan samalla peri-

aatteella eli ottamalla keskiarvon koko vuoden datapisteistä. Huipputeho taas nähdään pysy-

vyyskäyrän korkeimmasta kohdasta. Huipunkäyttöaika lasketaan vuosittaisen kulutuksen 

sekä huipputehon suhteena ja kuormituskerroin keskitehon ja huipputehon suhteena. Taulu-

kossa 4 on esitettynä edellä lasketut arvot maalämmölle ja kaukolämmölle. 

 

Taulukko 4 Pysyvyyskäyristä saatuja arvoja maalämmölle ja kaukolämmölle 

  Maalämpö Kaukolämpö 

Kulutus [kWh] 587,5 175,5 

Huipputeho [kW] 279,0 90,00 

Keskiteho [kW] 86,86 66,89 

Huipunkäyttöaika [h] 2 106 1 950 

Kuormituskerroin 0,3113 0,7432 
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Kuva 11 Maalämmön pysyvyyskäyrä 

 

 

Kuva 12 Kaukolämmön pysyvyyskäyrä  
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5 KUSTANNUKSET 

Koska hybridijärjestelmä tuo varmuutta ja energiatehokkuutta lämmitykseen, oletuksena on 

myös sen tuovan taloudellista hyötyä. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiöltä saa-

dun kustannustietoja koskevan datan perusteella pystytään katsomaan, pitääkö tämä kysei-

nen oletus paikkansa. 

Kustannustiedoista nähdään, että lämmitysjärjestelmää suunnitellessa on mietitty neljää eri 

vaihtoehtoa: lämmitys pelkästään kaukolämmöllä, lämmitys 80 % maalämmöllä ja loput 

priimattuna kaukolämmöllä, lämmitys 90 % maalämmöllä ja loput priimattuna kaukoläm-

möllä sekä lämmitys 90 % maalämmöllä ja loput priimattuna sähköllä. Kullekin vaihtoeh-

dolle on lähtöarvojen pohjalta laskettu alkuinvestoinnin hinta, vuosittainen käyttökustannus, 

käyttökustannukset pitoajalla, diskontatut käyttökustannukset sekä käyttökustannusten ny-

kyarvo. Näiden pohjalta on tarkasteltu kokonaiskustannuksia investoinnin elinkaaren aikana. 

Kustannustiedot on jaettu kahteen osaan: suunnittelu- ja hankevaiheeseen. Näiden osien erot 

löytyvät lähtöarvoista, jonka myötä myös lasketut kustannukset eroavat vaiheiden välillä. 

Käsitellään nyt suunnitteluvaiheen arvoja, sillä nämä ovat tarkennettuja laskelmia hankevai-

heen arvoista. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty maa- sekä kaukolämpöjärjestelmien kustannus-

arvioita suunnitteluvaiheessa.  

Edellä energiankulutustietoja käsitellessä järjestelmällä tuotetun lämmitysenergian laskettiin 

vuonna 2020 olevan 763 020 kWh. Käytetään tätä arvoa laskettaessa eri lämmitysvaihtoeh-

tojen kustannuksia. Lämmitystehon tarpeeksi on arvioitu 534,7 kW.  

Taulukko 5 Maalämmön kustannusarvioita suunnitteluvaiheessa. 

Sähkö  120 €/MWh (ALV 24 %) 

COP  3,4  

Huoltokustannus 1 000 €/vuosi 

Investointihinta (327 kW:n järjestelmä) 330 786 € (ALV 24 %) 

Investointihinta (268 kW:n järjestelmä) 270 199 € (ALV 24 %) 
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Taulukko 6 Kaukolämmön kustannusarvioita. Kaukolämmön hinnaksi on arvioitu 69 €/MWh. 

 Alkuinvestointi (liittymismaksu + 

laitteisto) [€] (ALV 24 %) 
Perusmaksu [€/kk] 

Täysteho 534,7 kW 46 178 1 599,6 

Osateho 265 kW 26 313 850,64 

Osateho 210 kW 22 841 701,84 

 

5.1 Lämmitys kokonaan kaukolämmöllä 

Ensimmäisenä lämmitysvaihtoehtona kohteen lämmitys hoidettaisiin pelkästään kaukoläm-

möllä. Tällöin järjestelmän alkuinvestointi olisi 46 178 € (taulukko 6). Vuosittaiset käyttö-

kustannukset muodostuvat kuukausittaisesta perusmaksusta sekä kaukolämmön hinnasta. 

Vuosittaiset käyttökustannukset ovat tällöin 

 763,02 MWh ∙ 69 €/MWh + 1 599,6 €/kk ∙ 12 kk = 71 462 € 

Käyttökustannukset pitoajalla saadaan kertomalla vuosittaiset kustannukset investoinnin pi-

toajalla, joka on nyt 25 vuotta. Kertomalla edellä saatu vuosittaisten kustannusten määrä 

25:llä saadaan käyttökustannuksiksi pitoajalla 1 786 551 €. Kokonaiskustannukset saadaan 

summaamalla alkuinvestointi ja vuotuiset käyttökustannukset, jolloin saadaan 1 832 729 €. 

5.2 Maalämpö ja kaukolämpöpriimaus 

Toinen vaihtoehto lämmitysjärjestelmälle oli maalämmön ja kaukolämmön hybridilämmi-

tys, missä maalämmöllä hoidetaan suurin osa lämmitystarpeesta ja kaukolämmöllä priima-

taan loput lämmöntarpeesta. Vaihtoehtoja oli kaksi, joissa maalämmön osuus lämmityksestä 

oli joko 80 % tai 90 %.  

Tällaisen järjestelmän alkuinvestointi muodostuu maalämpöjärjestelmän alkuinvestoinnista 

sekä kaukolämmön alkuinvestoinnista, johon kuuluu laitteistoinvestointi ja liittymismaksu. 

Näiden suuruus riippuu käytettävien järjestelmien tehon suuruudesta. Maalämmölle ja kau-

kolämmölle investointien hintaa eri tehoilla esiteltiin aiemmin taulukoissa 5 ja 6. Näiden 

pohjalta lasketut alkuinvestoinnit kummallekin tapaukselle on esitettynä taulukossa 7. 

Vuosittaiset käyttökustannukset tällaiselle hybridijärjestelmälle lasketaan yhtälöllä 
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𝐸𝑡𝑜𝑡−𝐸𝑜𝑠𝑎

𝐶𝑂𝑃
∙ 𝐻𝑠äℎ𝑘ö + 𝐾ℎ𝑢𝑜𝑙𝑡𝑜 + 𝐸𝑜𝑠𝑎 ∙ 𝐻𝑘𝑙 + 12 ∙ 𝐻𝑝𝑚 ∙ 0,6 (2) 

jossa Etot on tuotettu lämmitysenergia vuodessa [Wh], Eosa on priimausenergian määrä osa-

teholla [Wh], Hsähkö on sähkön hinta [€/MWh], Khuolto on vuosittaiset huoltokustannukset 

[€/vuosi], Hkl on kaukolämmön hinta [€/MWh] ja Hpm on kaukolämmön perusmaksu [€/kk]. 

Yhtälössä (2) priimausenergian määrä osateholla sekä kaukolämmön perusmaksu eroavat 

kahden vaihtoehdon välillä, muut arvot pysyvät samoina. Kaukolämmön perusmaksu on ker-

rottu arvolla 0,6, koska hybridijärjestelmässä ei tarvita täysihintaista kaukolämpöliittymää. 

Suunnitteluvaiheessa on arvioitu alennuksen perusmaksussa olevan -40 %. Taulukossa 7 on 

esiteltynä molempien järjestelmien vuosittaiset kustannukset sekä myös käyttökustannukset 

pitoajalla, jotka saadaan samalla tavalla kuin edellä laskettiin kaukolämmölle eli kerrotaan 

vuosittaiset kustannukset investoinnin pitoajalla, joka on 25 vuotta. Taulukossa 7 on esitelty 

myös järjestelmien kokonaiskustannukset, jotka ovat vuosittaisten käyttökustannusten ja al-

kuinvestoinnin summa. 

Kuten taulukosta 7 nähdään, 90 % maalämpöä sisältävä hybridijärjestelmä on alkuinvestoin-

tia lukuun ottamatta halvempi vaihtoehto. Jos siis verrataan vain näitä kyseisiä hybridijär-

jestelmiä, olisi tämä järkevämpi vaihtoehto. 

Taulukko 7 Hybridijärjestelmän kahden eri vaihtoehdon kustannukset esiteltynä 

  Maalämpö 80 % Maalämpö 90 % 

Alkuinvestointi 296 512 € 353 627 € 

Vuosittainen käyttökustannus 39 122 € 35 517 € 

Käyttökustannukset pitoajalla 978 052 € 887 926 € 

Kokonaiskustannukset  1 274 563 € 1 241 553 € 

 

5.3 Maalämpö ja sähköpriimaus 

Viimeinen vaihtoehto lämmitysjärjestelmälle oli lämmöntarpeen hoitaminen 90 % maaläm-

möllä ja loput priimaamalla sähköllä. Erona siis aikaisempaan hybridijärjestelmään on se, 

että kaukolämpöä ei käytetä ollenkaan. Tällaiselle järjestelmälle alkuinvestoinniksi on arvi-

oitu 342 802 €. Verrattuna edellä esitettyyn vaihtoehtoon, jossa 10 % priimataan kaukoläm-

möllä, sähköpriimaus on alkuinvestoinnin kannalta halvempi vaihtoehto. 
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Vuosittainen käyttökustannus lasketaan lähes samalla tavalla kuin yhtälössä (2). Sähköprii-

maukselle vuosittainen käyttökustannus lasketaan yhtälöllä  

 

𝐸𝑡𝑜𝑡−𝐸𝑜𝑠𝑎

𝐶𝑂𝑃
∙ 𝐻𝑠äℎ𝑘ö + 𝐾ℎ𝑢𝑜𝑙𝑡𝑜 + 𝐸𝑜𝑠𝑎 ∙ 𝐻𝑠äℎ𝑘ö (3) 

Yhtälöllä (3) vuosittaiseksi käyttökustannukseksi saadaan 40 857 €. Tästä saadaan käyttö-

kustannuksiksi pitoajalla 25*40 857 € = 1 021 414 €. Alkuinvestoinnin ja vuotuisten käyt-

tökustannusten summasta saadaan laskettua kokonaiskustannukset, jotka ovat tässä tapauk-

sessa 1 364 216 €. 

5.4 Diskontatut käyttökustannukset ja kokonaiskustannusten elinkaari 

Diskonttaamisella lasketaan tulevaisuudessa saatavan rahamäärän arvo nykyhetkellä. Tällä 

tavalla voidaan helposti vertailla tulevaisuuden ja nykyhetken rahamääriä, kun ne saatetaan 

diskonttaamisella vertailukelpoiseksi keskenään. Tämä auttaa muun muassa investointien 

arvioimisessa, joten se on oiva työkalu tässä tapauksessa, kun vertaillaan eri lämmitysjärjes-

telmiä keskenään. 

Kustannuslaskennassa laskentakoroksi on arvioitu 5 % ja vuosittaisiksi energian sekä kus-

tannusten hinnannousuksi 5 %. Energian ja kustannusten hinnannousu lasketaan yhtälöllä 

 

𝐻𝑛𝑜𝑢𝑠𝑢 = 𝐾𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 ∙ (1 + 𝑗)𝑛 (4) 

jossa Kvuosi on vuosittaiset käyttökustannukset [€], j on vuosittainen energian ja kustannusten 

hinnannousu [-] ja n on tarkasteluvuosi [-]. 

Yhtälössä (4) ainoastaan tarkasteluvuosi muuttuu, muut arvot pysyvät vakioina. Investoin-

tivuonna n = 0, seuraavana vuonna n = 1 ja niin edelleen. Energian ja kustannusten hinnan-

nousun avulla pystytään laskemaan vuosittainen diskontattu käyttökustannus. Investoin-

tivuonna eli vuonna 0 tämä arvo on yhtä suuri kuin vuosittainen käyttökustannus. Tämän 

jälkeen vuosittainen diskontattu käyttökustannus lasketaan yhtälöllä 

 

𝐾𝑑 =
1

(1+𝑖)𝑛 ∙ 𝐻𝑛𝑜𝑢𝑠𝑢 (5) 

jossa i on laskentakorko [-]. 
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Yhtälössä (5) laskentakorko pysyy vakiona, muut arvot muuttuvat vuosittain. Investoinnin 

pitoaika on 25 vuotta, joten vuosittaisia energian ja kustannusten hinnannousuja sekä dis-

kontattuja käyttökustannuksia lasketaan niin monelle vuodelle. Edellä eri lämmitysvaihto-

ehtojen yhteydessä mainitut diskontatut käyttökustannukset ovat kyseisen lämmitysmuodon 

yhteenlasketut diskontatut kustannukset 25 vuoden pitoajalta. 

Diskontattujen kustannusten ja alkuinvestointien avulla voidaan tehdä kokonaiskustannus-

ten elinkaariarvio eri lämmitysvaihtoehdoille. Tarkastellaan investointien elinkaarta 5 vuo-

den välein pitoajalla. Esimerkiksi 10 vuoden kohdalla lasketaan yhteen diskontatut käyttö-

kustannukset 10 vuoden ajalta ja summataan tähän alkuinvestointi. Samalla periaatteella las-

ketaan kokonaiskustannukset jokaiselle vuodelle. Taulukossa 8 on esiteltynä eri lämmitys-

muotojen kokonaiskustannusten elinkaarta. 

Taulukko 8 Eri lämmitysvaihtoehtojen kokonaiskustannusten elinkaaren vertailua 

 Kaukolämpö 

100 % 

Maalämpö 80 % 

KL Priimaus 

Maalämpö 90 % 

KL Priimaus 

Maalämpö 90 % 

sähköpriimaus 

5 vuotta 403 488 € 492 122 € 531 212 € 547 085 € 

10 vuotta 760 798 € 687 732 € 708 797 € 751 368 € 

15 vuotta 1 118 108 € 883 343 € 886 383 € 955 650 € 

20 vuotta 1 475 419 € 1 078 953 € 1 063 968 € 1 159 933 € 

25 vuotta 1 832 729 € 1 274 563 € 1 241 553 € 1 364 216 € 

 

Taulukosta 8 huomataan, että ainoastaan kaukolämmöllä lämmittäminen on lyhyellä aika-

välillä halvempaa, mutta pitemmällä aikavälillä se nousee kyseisistä neljästä vaihtoehdosta 

kalleimmaksi. Maalämmön ja kaukolämmön hybridijärjestelmien kokonaiskustannukset 

taas ovat aluksi kaikista korkeimmat, mutta ne ovat pitkällä aikavälillä halvimmat vaihtoeh-

dot. Tämä näkyy vielä selkeämmin kuvasta 13, jossa taulukon 8 arvot ovat esitettynä graa-

fisesti. 
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Kuva 13 Lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannukset elinkaaren eri vaiheissa esitettynä graafisesti 

5.5 Toteutuneet kustannukset 

Edellä käsiteltiin järjestelmän suunnitteluvaiheen kustannuksia. Taulukoissa 9 ja 10 on esi-

teltynä vuonna 2020 toteutuneet energiakustannukset. Kaukolämmön kustannusten yhtey-

dessä taulukossa 9 on lisäksi vertailukohde, jolloin nähdään hybridijärjestelmän erilainen 

kaukolämpöliittymän hinnoittelu. Taulukossa 10 on sähkön kustannukset. Molemmissa tau-

lukoissa esitellyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV 0 %).  

Taulukko 9 Vuonna 2020 toteutuneet kustannukset kaukolämmölle sekä vertailukohde. 

 LOAS Timppa Vertailukohde 

Perusmaksu siirto [€/kk] 201,72 € 208,39 € 

Energiamaksu siirto [€/MWh] 11,69 € 11,69 € 

Perusmaksu myynti [€/kk]  110,89 € 

Energiamaksu myynti [€/MWh] 54,19 € 45,16 € 

Vihreä kaukolämpö [€/MWh] 1,00 € 1,00 € 
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Taulukko 10 Vuonna 2020 toteutuneet kustannukset sähkölle 

 LOAS Timppa  

Perusmaksu siirto 22,65 € €/kk 

Siirtomaksu päivä 3,58 € snt/kWh 

Siirtomaksu yö 2,33 € snt/kWh 

Pätötehomaksu 0,90 € €/kW/kk 

Energiavero 2,24 € snt/kWh 

Huoltovarmuusmaksu 0,013 € snt/kWh 

Perusmaksu energia 0,00 € €/kk 

Energiamaksu, päivä 3,93 € snt/kWh 

Energiamaksu, yö 3,93 € snt/kWh 

Ekoenergia 0,060 € snt/kWh 

 

 



28 

 

6 YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyön päämääränä oli esitellä hybridilämmitysjärjestelmän toimintaa, joka 

toimii maa- sekä kaukolämmöllä. Tämän lisäksi tarkasteltiin hybridijärjestelmään liittyviä 

kustannuksia. Työssä toimi esimerkkikohteena Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosää-

tiön LOASin Timppa, jossa lämmitys hoidetaan kyseisellä lämmitysjärjestelmällä. LOAS 

antoi työtä varten sekä energiankulutusdataa että kustannustietoja, joiden pohjalta pystyttiin 

tarkastelemaan järjestelmän toimintaa ja sen taloudellisia puolia. 

Energiankulutustietoja analysoidessa ei ilmaantunut mitään epämääräisyyksiä. Datan poh-

jalta piirretyistä kuvaajista näki oivallisesti järjestelmän toimintaperiaatteen ja niiden mu-

kaan järjestelmä toimii suunnitellusti; maalämmöllä hoidetaan suurimmaksi osaksi lämmön-

tarve ja kun maalämmön teho ei enää riitä, kaukolämmöllä hoidetaan loput. Kaukolämmöllä 

lämmitetään myös käyttövettä, joten tämän takia kaukolämpöä kuluu myös kesäisin, vaikka 

lämmitysenergiaa ei tuolloin hirveästi tarvita.  

Kustannuksia tarkastellessa käsiteltiin LOASin järjestelmän suunnitteluvaiheen laskelmia.  

Lämmitysjärjestelmää suunnitellessa kohteen lämmitysjärjestelmälle oli useita eri vaihtoeh-

toja: lämmitys pelkästään kaukolämmöllä, lämmitys maalämmön ja kaukolämmön hybridi-

järjestelmällä sekä myös lämmitys maalämmön ja sähkön hybridijärjestelmällä. Kustannuk-

sia tarkastellessa huomattiin, että kaukolämmön investointikustannus on pienempi kuin 

muilla vaihtoehdoilla, mutta pitkällä aikavälillä hybridijärjestelmät tulisivat halvemmiksi. 

Hybridijärjestelmää käyttämällä saadaan siis selviä säästöjä verrattuna lämmitykseen kau-

kolämmöllä.  

Hybridilämmityksessä on siis selkeitä etuja verrattuna vain yhden lämmitysmuodon käyttä-

miseen. Verratessa lämmitykseen pelkästään maalämmöllä lämmitysenergian saanti on var-

mempaa, sillä vaikka maalämpöpumput lakkaisivat toimimasta kokonaan, kaukolämmöllä 

pystyttäisiin hoitamaan koko lämmöntarve. Lisäksi lämmityksen hyötysuhde on parempi, 

kun lämmitys ei ole kokonaisuudessa maalämmön varassa. Pelkästään kaukolämmöllä läm-

mittämiseen verrattuna hybridillä saadaan säästettyä rahaa, sillä varsinkin tässä tapauksessa 

LOASin ei tarvitse maksaa täysihintaista kaukolämpöliittymää, koska kaukolämpöä käyte-

tään kulutushuipuissa.  
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