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ALKUSANAT 

Tämä julkaisu on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT tuottama 

loppuraportti tutkimushankkeelle: “LähiLämpö – Lämmityssektorin hiilidioksidi-

päästöjen vähentäminen Etelä-Savossa”. Hankkeessa oli useita moninaisia tavoit-

teita, jotka suoritettiin hankesuunnitelman mukaisesti. LähiLämpö-hankkeen en-

simmäisenä tavoitteena oli löytää uusia mahdollisuuksia öljylämmittäjille sekä pk-

yrityksille lämmitysjärjestelmien suhteen. Hankkeen toisena tavoitteena oli analy-

soida mahdollisten vaihtoehtoisien lämmitysjärjestelmien ympäristövaikutuksia, 

joista öljylämmittäjät voisivat olla kiinnostuneita. Hankkeen kolmantena tavoit-

teena oli tuoda energiatietoisuutta kuluttajille, joten hankkeessa kohdennettiin 

voimavaroja tiedon jalkauttamiselle asiakaskentälle.  

Hankkeen varsinaisena toimenpiteenä suoritettiin kyselytutkimus eteläsavolaisille 

öljylämmittäjille, jossa kerättiin vastaajien tietoja omasta lämmitysjärjestelmäs-

tään ja mielipiteitä yleisistä kestävyysasioista. Kyselytutkimuksen avulla saatiin 

tietokanta jatkoanalyyseille. LähiLämpö-hanke oli täysin LUT-yliopiston Bio-

energian laboratorion tutkimusryhmän toteuttama tutkimushanke. Hankeen vas-

tuullisena johtajana toimi professori Tapio Ranta ja projektipäällikkönä tutkijatoh-

tori Raghu KC. Hankkeen toteutukseen osallistui tutkimusryhmästä myös projek-

titutkija Jarno Föhr.  

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2020–31.12.2021. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon 

maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi ProAgria, Lämmöllä-lehti, Kiinteistöliitto 

Itä-Suomi, Lämpösi Oy, Mikkelin yliopistokeskus (MUC) ja Mikkelin seutukir-

jasto. Tutkimustyön toteuttajat kiittävät hankkeen rahoittajia työn mahdollistami-

sesta sekä organisaatioista mukana olleita ohjausryhmän jäseniä arvokkaasta työ-

panoksestaan ja aktiivisesta yhteistyöstään LähiLämpö-hankkeessa suoritettuja 

tutkimustoimenpiteitä kohtaan.  

 

Mikkelissä, maaliskuu 2022 
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Suomi tavoittelee EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että 

EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 

päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 

verrattuna. Kuitenkin käytössä olevat fossiiliset lämmitysjärjestelmät voivat muo-

dostua esteeksi tälle kunnianhimoiselle tavoitteelle. Erityisesti Suomen maaseu-

dulla, jossa kaukolämpöverkkoa ei ole, kevyt polttoöljy (POK) on suosittu lämmi-

tysjärjestelmä. Pelkästään Etelä-Savossa oli vuonna 2015 noin 9000 kohdetta, 

joissa oli öljylämmitysjärjestelmä ja jotka kuluttivat noin 626 GWh (~ 62 600 000 

litraa) POK:a. Määrä on vain 8 % pienempi kuin vuonna 2006, mikä viittaa siihen, 

että POK:n kulutus ei ole laskenut suuremmin viimeisen 10 vuoden aikana. Täl-

lainen fossiilisten polttoaineiden käyttö olisi lopetettava täysin hiilineutraalissa 

Suomessa. Emme kuitenkaan tiedä öljylämmityskuluttajien ympäristötietoisuutta, 

emmekä myöskään niiden investointihalukkuutta uuteen lämmitysjärjestelmään. 

Toisaalta hallituksen politiikassa on kyse hiilineutraalisuudesta, jolloin ei kuiten-

kaan oteta täysin huomioon kestävyyden sosiaalisia näkökohtia.  

Siksi tässä hankkeessa pyrittiin tekemään kyselytutkimus öljylämmittäjille, jolloin 

kysyttiin heidän näkemystään fossiilisten polttoaineiden ympäristönäkökohdista. 

Heiltä kysyttiin myös suunnitelmista tehdä uusia investointeja lämmitysjärjestel-

mään, ja mahdollisista tukitoiveista, jos he haluavat muuttaa lämmitysjärjestel-

mänsä. Lisäksi kysyttiin muita relevantteja kysymyksiä liittyen lämmitysjärjes-

telmiin. Kyselytutkimuksen lisäksi tavoitteena oli laskea lämmitysjärjestelmien 

vaihtoehtoiset ympäristövaikutukset (kasvihuonekaasupäästöt) elinkaariarvioinnin 

(LCA) avulla. Kyselyn ja LCA-tulosten perusteella luokiteltiin valittu lämmitys-

järjestelmä monikriteerisen päätösanalyysin (MCDA) ja analyyttisen hierarkiapro-

sessin (AHP) avulla. Lopulta lämmitysjärjestelmän luokittelun perusteella tehtiin 

johtopäätös lämmitysjärjestelmän muutoksen sosiaalisista vaikutuksista (sosiaali-

sesta kestävyydestä) yhteiskunnalle, erityisesti Etelä-Savon alueella. Hankkeen 

tuloksilla autetaan koko Etelä-Savon maakuntaa pääsemään irti fossiilisista polt-

toaineista ja saavuttamaan kestävän kehityksen periaatteet lämmityssektorilla. 

Tällöin autetaan myös koko maata saavuttamaan hiilineutraalius ennemmin tai 

myöhemmin. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa ja menetelmää voidaan 

hyödyntää koko Suomessa.  
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Finland aims to build the EU's long-term climate action so that the EU achieves 

carbon neutrality before 2050. This requires tightening the 2030 emission reduc-

tion obligation to at least 55 per cent compared to 1990. However, there are sec-

tors such as fossil heating systems in use today that are obstacles for such ambi-

tious target. In the rural Finland where district heating network is not available, 

light fuel oil (LFO) is popular for space heating system. In South Savo alone, 

there were about 9000 infrastructures that have oil heating systems which con-

sumed about 626 GWh (~ 62 600 000 liter) LFO in 2015. The amount of oil con-

sumption is just 8% lower than in 2006, which suggests that the consumption of 

LFO has not lowered much. In order to be completely carbon neutral, such con-

sumption of fossil fuel should be eliminated. However, there are obstacles such as 

price of oil play an important role. In addition, the research on environmental 

knowledge among the consumer (oil heater) is unknown and their willingness for 

new investment on heating system is not reported either. On the other hand, with 

regards to government policies on carbon neutrality, it is possible that those poli-

cies disregard the social aspects of the sustainability.  

Thus, in this project aim was to conduct a survey among the oil heaters and ask 

them their knowledge about environmental aspects of fossil fuel consumption. 

They were also asked about their willingness to new investment on heating sys-

tem, their wish for support if they would like to renovate the heating system, and 

other relevant questions related to heating systems. In addition to the survey, aim 

was to calculate the environmental impact (greenhouse gas emissions) of heating 

system alternatives using life cycle assessment (LCA). Based on the survey and 

LCA results, the aim was to rank the heating system of choice using multi-criteria 

decision analysis (MCDA) and analytic hierarchy process (AHP). Finally, based 

on the rank of heating system, conclusion was made on social impact (social sus-

tainability) of heating system change, especially in South Savo area. It is expected 

that the results of this project will help the region of South Savo shift away in a 

sustainable manner from fossil fuels towards renewable source of energy in heat-

ing sector and ultimately help the country become carbon neutral sooner than lat-

er. The results of this project could be extrapolated and methodology could be 

implemented for entire country of Finland.  
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1 LÄHILÄMPÖ-HANKE 

1.1 Hankkeen tausta 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen 

ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Kestävyyskriisin ratkaisemi-

nen edellyttää nopeaa systemaattista muutosta yhteiskunnassa. Fossiilisten poltto-

aineiden käyttö on syy, joka aiheuttaa ilmastomuutosta. Suomen kansallisten il-

masto-ohjelmien tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä 

vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Suomen hallituksen strateginen ykkös-

tavoite on, että Suomi toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali 

vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Lisäksi toisen tavoitteen mu-

kaan hallitus haluaa pienentää asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. Tästä 

esimerkkinä erityisesti taloyhtiölle suunnattu avustusmuoto, jolla tuetaan energia-

tehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen 

tähtääviä toimenpiteitä (ARA 2021). Taloyhtiöt voivat hakea avustusta vuosien 

2020–2022 aikana. Lisäksi on mahdollista sisällyttää energiaremonttien suunnitte-

lukustannukset kotitalousvähennyksen piiriin, sekä hyödyntää korkeata vähennys-

prosenttia energiatehokkuuden parantamiseen tai fossiilisen lämmitysjärjestelmän 

korvaamiseen muutostöiden osalta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpi-

teitä myös paikallistasolla.  

Suomessa on vielä tuhansia kiinteistöjä ja kotitalouksia, joissa käytetään fossiilista 

öljylämmitysmuotoa, joka aiheuttaa päästöjä ilmakehään. Fossiilisen öljyn hajau-

tettu käyttö lämmityssektorilla on ollut esteenä hiilineutraalille Suomelle. LUT-

yliopisto selvitti Stopöljylle -projektissa Etelä-Savossa olevat öljylämmittäjät ja 

öljyn kulutuksen vuodessa. Selvityksen mukaan Etelä-Savon alueella öljyn käyttö 

oli vähentynyt 25 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen 2015 mennessä, johtuen eri-

tyisesti raskaan polttoöljyn käytön vähentymisestä. Pelkästään kevyen polttoöljyn 

käyttö oli vähentynyt ainoastaan 8 %. Vuonna 2015 kevyen polttoöljyn käyttö oli 

626 GWh (~62 600 000 litraa) ja raskaan polttoöljyn 30 GWh, joiden osuus oli 

9 % kaikkien energialähteiden kokonaiskäytöstä. Kaikkien energialähteiden ko-

konaiskäyttö oli 7 035 GWh. Erityisesti tästä lämmityskäytön öljystä tulisi päästä 

eroon tai vähentää sen käyttöä valtaosalla, kun siirrytään kohti hiilineutraaliutta. 



 

2 

 

Tavoite on käytännössä nopeammin saavutettavissa verrattuna liikennesektorin 

öljytuotteiden käyttöön. Kevyen polttoöljyn käyttö on edelleen merkittävää, eikä 

sen vähentymisnopeus ole ollut tyydyttävällä tasolla.  

Kevyen polttoöljyn hinta on ollut tärkeä tekijä, jolla on ollut vaikutusta siirtymi-

sessä uusiutuviin energialähteisiin. Kuitenkaan ei ole tutkittu öljylämmittäjien 

ympäristötietoisuutta ja investointihalukkuutta. ”LähiLämpö – Lämmityssektorin 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Etelä-Savossa” -hankkeen tarkoituksena oli 

suorittaa kyselytutkimus, jossa selvitettiin öljylämmittäjien mielipiteitä ilmaston-

muutoksesta, lämmitysmuodon muutoksen halukkuudesta ja investointihalukkuu-

desta. Lisäksi analysoitiin potentiaaliset vaihtoehtoratkaisut öljylämmittäjien toi-

veiden mukaisesti. LähiLämpö-hankkeen perusteella oli mahdollista määritellä 

öljylämmittäjien mietteitä uudesta ja ympäristöystävällisestä lämmitysteknologi-

asta. Tutkimuksen avulla voitiin tunnistaa keinot, kuten tukiohjelmat, jotka mah-

dollisesti auttavat poistamaan öljyä lämmitysalalta ja mahdollistavat vaivattoman 

siirtymiseen kohti uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi voitiin tunnistaa edellytykset 

ja vaatimukset uuden teknologian käyttöönotolle. Yleensä, kun kestävästä kehi-

tyksestä keskustellaan, niin ympäristö ja taloudellinen kestävyys saavat suurim-

man painoarvon, mutta sosiaalinen kestävyys jätetään usein huomiotta. LähiLäm-

pö-hankkeesta saatavien tuloksien perusteella pyrittiin myös arvioimaan lämmi-

tysjärjestelmien muutoksien vaikutuksia yhteiskunnalle.  

1.2 Hankkeen tavoitteet 

LähiLämpö-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli löytää uusia mahdollisuuksia 

öljylämmittäjille sekä pk-yrityksille lämmitysjärjestelmien suhteen. Tällöin pk-

yritykset voivat keskittyä täysillä omaan ydinliiketoimintansa, kun heillä on var-

muus lämmitysjärjestelmästään ja sen toimivuudesta ja huolettomuudesta. Hanke 

toi esiin öljylämmittäjien omat näkemykset liittyen uusiutuviin lämmitysjärjes-

telmiin. Lisäksi se toi esiin heidän toiveensa siitä, millainen tukimekanismi auttai-

si heitä siirtymään pois öljylämmityksestä.  

Hankkeen toisena tavoitteena oli analysoida mahdollisten vaihtoehtoisien lämmi-

tysjärjestelmien ympäristövaikutuksia, joista öljylämmittäjät voisivat olla kiinnos-

tuneita. Tämän analysoinnin ansiosta saatiin tietoon ympäristövaikutuksien posi-
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tiiviset muutokset, kun öljylämmittäjät siirtyvät uusiutuviin energialähteisiin. Lo-

puksi hankkeessa arvioitiin lämmitysjärjestelmien muutoksien vaikutukset yhteis-

kunnalle, kun fossiiliset lämmitysjärjestelmät korvataan potentiaalisilla vaihtoeh-

doilla. Hankkeessa energiaratkaisujen tutkimukset kohdentuivat erityisesti seuraa-

ville aihealueille: 

- Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen  

- Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut  

- Yritykset, joihin syntyy uusiutuviin energiaratkaisuihin/vähähiilisyyden tukemi-

seen perustuvaa uutta liiketoimintaa.  

Hankkeen kolmantena tavoitteena oli tuoda energiatietoisuutta kuluttajille, joten 

hankkeessa kohdennettiin voimavaroja tiedon jalkauttamiselle asiakaskentälle. 

Hankkeessa oli mukana sidosryhmiä, joiden avulla saavutettiin hyvään tiedotta-

minen eri media- ja julkisuuskanavissa.  

1.3 Hankkeen kohderyhmät 

LähiLämpö-hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat alueen energiantuot-

tajat, energiansiirtäjät, logistiikka-alan yrittäjät, asentajat sekä energiaa käyttävät 

kohteet. Näitä olivat esim. kotitaloudet, taloyhtiöt ja yritykset, joilla oli päivitystä 

tai muutosta vaativa fossiilinen energiantuotantoratkaisu ja johon uusiutuva ener-

giantuotantoratkaisu voisi olla sovelias vaihtoehto. Hankkeen välilliseen kohde-

ryhmään kuuluivat kiinteän biopolttoaineen valmistajat ja toimittajat, lämpökes-

kus- ja kattilavalmistajat, bioenergian sidosryhmät, median edustajat ja myös 

muut lämmitysjärjestelmien valmistajat ja toimittajat.  

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä seuraavien organisaatioiden kanssa: ProAgria, 

Lämmöllä-lehti, Kiinteistöliitto Itä-Suomi, Lämpösi Oy, Mikkelin yliopistokeskus 

(MUC) ja Mikkelin seutukirjasto. Hankkeen rahoittajina olivat Etelä-Savon maa-

kuntaliitto ja Suur-Savon Energiasäätiö. Yhteistyötä tehtiin läpi maakuntien, sillä 

pelkästään Etelä-Savossa ei ollut kaikkia uusiutuvan teknologia-alan kehittäjiä ja 

asiantuntijoita, eikä myöskään kaikkia mahdollisia tiedotuskanavia tulosten jal-

kauttamiseksi laajemmin kentälle.  
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1.4 Hankkeen toteutus 

Tämä hanke toteutettiin yhteistyössä kaikkien hankkeen ohjausryhmään kuuluvien 

edustajien kanssa. Varsinainen kyselytutkimus järjestettiin yhteistyössä Lämmöl-

lä-lehden kanssa (Suomen Lämmitystieto Oy 2021). Maksuton Lämmöllä-lehti on 

kohdennettu suoranaisesti öljylämmittäjille, joka jaetaan kolme kertaa vuodessa 

100 000 öljylämmitteiseen kotitalouteen tai öljylämmityksestä kiinnostuneille 

koko Suomen alueella. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet toteutettiin kolmessa 

eri osassa, jotka on kuvattu seuraavassa.  

1) Kyselylomakkeen valmistelu ja jakelu:  

Kyselytutkimus kohdistettiin Etelä Savossa oleville öljylämmittäjille ja ensimmäi-

sessä vaiheessa tarkoituksena oli tuottaa kyselylomake heille. Kyselylomake jaet-

tiin Lämmöllä-lehden irtoliitteenä, jolloin potentiaalisten kohdeasiakkaiden saavu-

tettavuus maksimoitiin (Liite I). Lehti on nimenomaan öljylämmittäjien palvelu-

lehti ja se oli ainoa foorumi, jossa pystyttiin kohdistamaan kyselytutkimus öljy-

lämmittäjille. Lisäksi monet öljylämmittäjät eivät vielä käytä suuresti digitaalisia 

vaihtoehtoja. Lämmöllä-lehden mukaan kysely pystyttiin kohdentamaan 1 597 

asiakkaalle Etelä-Savon alueella. Lehden numeron 3/2020 irtoliitteenä oli kysely-

lomake ja vastauskuori takaisinpostitusta varten. Kyselylomakkeessa oli myös 

linkki Internetissä toteutettavaan sähköiseen kyselyyn. Tällöin Lämmöllä-lehden 

kyselyn lisäksi sama kysely toteutettiin verkossa hyödyntäen erilaisia sosiaalisen 

median julkaisukanavia, joista saatiin lisää vastaajia mukaan kyselytutkimukseen. 

Tällä tavalla eteläsavolaisilla öljylämmittäjillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn 

joko paperisella tai digitaalisella tavalla.  

2) Vastauksien ja vertailevien vaihtoehtojen analysointi:  

Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin yhteen ja ne tallennettiin digitaaliseen 

muotoon. Vastausten perusteella analysoitiin eteläsavolaisilta öljylämmittäjiltä 

kerätyt mielipiteet öljylämmityksen korvaamisen edellytyksistä ja arvioitiin hei-

dän mielestään tärkeimpien kestävyyskriteerien painotuksia. Lopuksi kaikkien 

lämmitysmuotojen lopulliset tulokset esitettiin hierarkkisesti käyttämällä mene-

telminä:  
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− Multi-Criteria Decision Analysis:ä (MCDA), eli monikriteeristä päätös-

analyysiä ja sen alamenetelmänä 

− Analytic Hierarchy Process:a (AHP), eli analyyttistä hierarkiaprosessia.  

Lisäksi suoritettiin Life-Cycle Assessment -laskentaa (LCA), eli elinkaariarvioin-

nin laskentaa vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista, jolloin niiden elinkaaripäästöjä 

verrattiin öljylämmityksen elinkaaripäästöihin. 

3) Tiedon jalkauttaminen kentälle: 

Hankkeesta ja sen tuloksista raportoitiin ja tiedotettiin monimuotoisesti hanke-

suunnitelman mukaisesti. Tämä tutkimusraportti on yksi hankkeen raportoinnin 

tuotoksista.  

1.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä tutkimusraportti on “LähiLämpö – Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen Etelä-Savossa” –hankkeen loppujulkaisu, jonka on koostanut LUT-

yliopiston Bioenergian laboratorion tutkimusryhmä. Tutkimusraportissa käsiteltiin 

systemaattisesti LähiLämpö-hankkeen toimenpideosiot hankesuunnitelman mu-

kaisesti ja ne muodostivat yhdessä kattavan kokonaisuuden fossiilisen öljylämmi-

tyksen korvaamismahdollisuuksista. Tutkimusraportin kirjoittajina olivat Lähi-

Lämpö-hankkeessa työskennelleet tutkijat.  
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2 KYSELYTUTKIMUS ÖLJYLÄMMITTÄJILLE: 1. OSIO  

Suomessa tavoitellaan hiilineutraaliutta, eli nettopäästöjen nollatasoa vuoteen 

2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen olisi ensisijaisesti korvattava 

öljyä käyttävät lämmitysjärjestelmät uusiutuvaa polttoainetta käyttävillä järjestel-

millä. Kartoitimme tässä kyselytutkimuksessa nimenomaan öljylämmittäjien mie-

lipiteitä lämmitysasioista Etelä-Savon alueella. Kysyimme kiinteistöjen edustajilta 

heidän öljylämmitysjärjestelmästään, sen nykytilanteesta, iästä ja vuotuisesta öl-

jynkulutuksesta. Lisäksi kysyimme heidän halukkuudestaan vaihtaa öljylämmitys 

ympäristöystävällisempään energiajärjestelmään, investointimahdollisuuksista ja 

halukkuudesta hyödyntää käytettävissä olevia avustuksia.  

Tulokset osoittivat, että suurin osa vastaajista oli kiinnostunut vaihtamaan öljy-

lämmitysjärjestelmäänsä ja heidän ensisijaisia vaihtoehtojansa uudeksi lämmitys-

järjestelmäksi olivat lämpöpumput, kuten ilma-vesilämpöpumput ja maalämpö-

pumput. Kansan parissa erittäin suosituiksi noussutta ilmalämpöpumppua ei saa 

kuitenkaan vaihtaa ainoaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmäksi, vaan sen rinnalla 

on oltava myös jokin muu lämmitysmuoto (Motiva Oy 2012). Tulokset myös 

osoittivat, että lämmitysjärjestelmän muutoshalukkuuden osalta näytti olevan ero-

ja vastaajien iän ja koulutustaustan suhteen. Tässä 2. kappaleessa ei vielä käsitelty 

laajemmin vastaajien suhtautumista kestävyysasioihin, vaan niitä tullaan käsitte-

lemään myöhemmin 3. kappaleessa.  

2.1 Johdanto  

Osana EU:n ja Pariisin ilmastonmuutossopimuksen kollektiivista tavoitetta Sanna 

Marinin hallitus on asettanut oman tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen (Valtioneuvosto 2021). Fossii-

listen polttoaineiden käyttö on runsasta suurilla sektoreilla kuten liikenteessä ja 

lämmöntuotannossa. Etenkin öljyä kuluttavat lämmitysjärjestelmät ovat ongelma-

na päästövähennystavoitteille, sillä Suomessa on edelleen noin 200 000 fossiilista 

öljyä käyttävää lämmitysjärjestelmää (Hast et al. 2016).  

Lisäksi Rouvinen & Matero (2013) kertovat, että Suomessa olevista 1,1 miljoo-

nasta omakotitalosta rakennettiin noin 52 prosentin osuus vuosien 1960–2000 
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aikana ja näistä taloista noin 24 prosentissa oli päälämmityksen lähteenä öljy. 

Hast et al. (2016) mukaan nämä lämmitysjärjestelmät kuluttavat vuosittain noin 

460 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä ja sen vaikutus ilmakehään on noin 1,2 

miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-eq). Samassa tutkimuksessa tode-

taan myös, että omistajien olisi epätaloudellista korvata öljylämmitysjärjestelmä 

ennen sen elinkaaren päättymistä, jos öljyn hinta pysyisi jokseenkin vuoden 2016 

tasolla.  

Jotta hiilineutraalius saavutettaisiin Suomessa vuoteen 2035 mennessä, nämä öljy-

lämmitysjärjestelmät olisi suotuisaa korvata uusiutuvia polttoaineita käyttävillä 

lämmitysjärjestelmillä. Pelkästään Etelä-Savon alueella on vielä noin 9 000 kotita-

loudessa käytössä öljylämmitysjärjestelmä (Karhunen et al. 2019). Kuitenkaan 

vielä ei ole tutkittu näiden öljylämmitysjärjestelmien nykytilannetta ja omistajien 

käsityksiä tai mieltymyksiä järjestelmien muuttamisesta uusiutuvia energialähteitä 

käyttäviksi järjestelmiksi. Tässä tutkimuksessa suoritettiin kyselytutkimus öljy-

lämmittäjille Etelä-Savon alueella, jossa kysyttiin päällimmäisinä asioina heidän 

öljylämmitysjärjestelmänsä tilanteestaan ja halukkuudesta muuttaa lämmitysjär-

jestelmä oman valinnan mukaisesti.  

2.2 Materiaalit ja menetelmät 

Kyselylomake suunniteltiin kaksiosaiseksi ja ensimmäisessä osassa kysyttiin vas-

taajien asumiskunta, ikä ja koulutustausta (Liite I). Lisäksi 1. osio sisälsi kysy-

myksiä olemassa olevasta öljylämmitysjärjestelmästä, sen iästä ja rinnakkaisläm-

mitysjärjestelmästä, jos sellainen oli kiinteistössä. Lopuksi kysyimme, että haluai-

sivatko he vaihtaa lämmitysjärjestelmänsä muuhun lämmitysjärjestelmään. Jos he 

olivat kiinnostuneita vaihdoksesta, niin kysyimme mikä olisi mieluinen uusi läm-

mitysjärjestelmä. Lisäksi kysyimme uuden lämmitysjärjestelmän investoinnin 

mahdollisesta kokoluokasta ja heidän tietoisuuttaan olemassa olevasta Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) rahallisesta avustuksesta pientalo-

jen öljylämmitysjärjestelmien muutoksille (ELY-keskus 2021). Osion 2 kysymyk-

set liittyivät kestävyysasioihin ja ne tullaan käsittelemään vasta 3. kappaleessa.  

Kysely kohdennettiin öljylämmittäjien kotitalouksille kahdella tavalla. Kysely 

lähetettiin paperiversiona Lämmöllä-lehden liitteenä jokaiseen lehden saavutta-
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maan talouteen Etelä-Savossa. Lisäksi sama kysely toteutettiin verkossa hyödyn-

täen erilaisia sosiaalisen median julkaisukanavia. Koko kyselytutkimuksen toteut-

tamisen ajatuksena oli olla mahdollisimman osallistava kaikille ikäryhmille. Esi-

merkiksi Internetissä voi olla huomattavaa vajetta vanhemman sukupolven öljy-

lämmittäjistä, jotka eivät niin osaa käyttää älylaitteita. Lopuksi kaikki saadut vas-

taukset analysoitiin Microsoft Excelissä, jolloin kaikki tutkimusdata saatiin tal-

lennettavaan digitaalimuotoon, jota oli myös helpompi käsitellä.  

2.3 Tulokset 

Kokonaisuudessaan kyselytutkimukseen saatiin vastaajia 133 kpl. Vastaajat ja-

kaantuivat tasaisesti koko Etelä-Savon alueelle. Eniten vastaajia oli Mikkelissä, 

kuten kuvasta 1 käy ilmi. Samaan kuvaan on merkitty myös öljylämmitysjärjes-

telmien lukumäärät maakunnassa.  

 

Kuva 1  Vastausmäärien jakautuminen on ilmoitettu paikkakunnan nimen 

yhteydessä ja öljylämmitysjärjestelmien lukumäärä on ilmoitettu vä-

ripainotuksen avulla Etelä-Savon alueella.  
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Vastaajien ikäjakauma on esitetty kuvassa 2. Kuvasta selviää, että hieman yli 

75 % vastaajista olivat vähintään 50-vuotiaita, jotka ilmoittivat ikänsä (n=127). 

Vastaajien mediaani-ikä oli noin 61-vuotta.  

 

Kuva 2  Vastaajien ikäjakauma. 

Ensimmäinen tärkeä kysymys oli, että oletteko halukkaita vaihtamaan nykyisen 

öljylämmitysjärjestelmänne toiseen vaihtoehtoiseen lämmitysjärjestelmään. Vas-

taajista 69 kpl vastasi ”kyllä”, 41 kpl vastasi ”ei” ja loput vastaajat eivät tietäneet 

vastaustaan. Vastaajien keskimääräinen ikä oli 56 vuotta, jotka vastasivat ”kyllä”. 

Puolestaan ”ei” vastanneiden keskimääräinen ikä oli 65 vuotta.  

Vastaajien öljylämmitysjärjestelmän muutoshalua tarkasteltiin koulutustaustan 

mukaisesti (kuva 3). Tuloksista ilmeni, että korkeammalla koulutustasolla oli 

merkitystä positiivisen muutoshalukkuuden suhteen. Vastaajista 61–63 % vastasi 

”kyllä”, joilla oli kandidaatintutkinto tai korkeampi tutkintotaso. Toisaalta ”kyllä” 

vastanneiden osuus väheni jokaisessa koulutustasoryhmässä mentäessä kohti pe-

rusasteen koulutusta. Perusasteen koulutuksen saaneista ainoastaan 42 % vastasi 

”kyllä”.  
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Kuva 3  Vastaajien muutoshalukkuus öljylämmitysjärjestelmän vaihdokselle 

koulutustausta mukaisesti. 

Vastaajien öljylämmitysjärjestelmän muutoshalua tarkasteltiin myös ikäryhmien 

mukaisesti (kuva 4). Tuloksista ilmeni, että korkeammalla vastaajan iällä oli mer-

kitystä muutoshaluttomuuden suhteen. Tuloksista voidaan todeta, että erityisesti 

yli 70-vuotiaat vastaajat suhtautuivat kielteisimmin lämmitysjärjestelmän vaih-

dokseen. Kuitenkin alle 50-vuotiaat vastaajat suhtautuivat paljon myönteisemmin 

vaihdokseen. Lisäksi enemmistö 56–65 ikäryhmän vastaajista olivat halukkaita 

vaihtamaan lämmitysjärjestelmänsä.  
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Kuva 4  Vastaajien muutoshalukkuus öljylämmitysjärjestelmän vaihdokselle 

ikäryhmien mukaisesti.  

Toinen tärkeä kysymys oli, että kuinka vanha oli vastaajan öljylämmitysjärjestel-

mä. Merkittävää oli, että jopa 45 prosentilla vastaajista oli 30 vuotta tai vanhempi 

öljylämmitysjärjestelmä. Kuvasta 5 huomataan, että lämmitysjärjestelmän muu-

toshalukkuus korreloi vahvasti lämmitysjärjestelmän iän kanssa. Tulokset osoitti-

vat, että mitä vanhempi lämmitysjärjestelmä keskimäärin oli, niin sitä kiinnostu-

neempia vastaajat olivat vaihtamaan öljylämmitysjärjestelmänsä toiseen lämmi-

tysjärjestelmään. Erityisesti, kun lämmitysjärjestelmä oli 21–30-vuotias, niin jopa 

68 % vastaajista olivat halukkaita vaihtamaan lämmitysjärjestelmänsä.  

Kolmas tärkeä kysymys oli, että jos vaihtaisitte öljylämmitysjärjestelmänne tule-

vaisuudessa, niin mikä olisi ensisijainen vaihtoehto. Tuloksista ilmeni (kuva 6), 

että enemmistö valitsisi uudeksi lämmitysjärjestelmäksi mieluiten lämpöpumpun, 

joista suosituin oli ilma-vesilämpöpumppu (58 %) ja seuraavaksi suosituin oli 

maalämpöpumppu (27 %). Kaukolämmön valitsisi noin 6 % vastaajista. Seuraa-

vana tulivat järjestyksessä muut lämmitysjärjestelmät vastaajien mielestä.  
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Kuva 5  Vastaajien muutoshalukkuus öljylämmitysjärjestelmän vaihdokselle 

järjestelmän iän mukaisesti.  

 

Kuva 6  Vastaajien ensisijainen vaihtoehto uudeksi lämmitysjärjestelmäksi, 

jos he olivat halukkaita vaihtamaan öljylämmitysjärjestelmänsä.  
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2.4 Johtopäätökset  

Tässä osiossa suoritettiin kyselytutkimus Etelä-Savon alueen öljylämmittäjien 

kotitalouksille ja vastaajat olivat ensisijaisesti omakotitalojen edustajia taajama- ja 

maaseutualueilta, joissa öljylämmitysjärjestelmä on erityisen suosittu lämmityk-

sessä. Tulokset osoittivat, että Etelä-Savon alueen öljylämmitysjärjestelmät ovat 

ikääntymässä ja suurin osa vastaajista oli kiinnostunut vaihtamaan muuhun läm-

mitysjärjestelmään, kuten esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöön. 

Kuitenkin kohtalaisen uusia öljylämmitysjärjestelmiä oli vielä olemassa, sillä 32 

prosentilla vastaajista oli 20 vuotta vanha tai sitä nuorempi lämmitysjärjestelmä. 

Tällöin vastaajilla, joilla oli suhteellisen uusi öljylämmitysjärjestelmä, niin heillä 

ei ollut kiinnosta investoida ainakaan heti toiseen vaihtoehtoiseen lämmitysjärjes-

telmään.  

On todennäköistä, että uusi vaihtoehtoinen lämmitysjärjestelmä ei välttämättä tuo 

enää uutta lisäarvoa olemassa olevan talon arvolle, erityisesti taajamassa tai maa-

seudulla sijaitsevalle talolle. Tämä seikka vähentää mahdollisesti myös pyrkimyk-

siä vaihtaa öljylämmitysjärjestelmä toiseen vaihtoehtoiseen lämmitysjärjestel-

mään. Lisäksi monet vastaajat, jotka eivät olleet kiinnostuneita investoimaan toi-

seen lämmitysjärjestelmään, olivat joko eläkeläisiä tai mahdollinen tuen puute 

lannisti heitä investoinnin suhteen. Kesäkuusta 2020 lähtien ELY-keskus tarjosi 

avustusta enintään 4 000 € tai 2 500 € kotitaloutta kohti, jotka haluaisivat muuttaa 

öljylämmitysjärjestelmänsä ympäristöystävällisemmäksi lämmitysjärjestelmäksi. 

Avustuksen määrään vaikutti tulevan lämmitysjärjestelmän valinta. ELY-

keskukselle olikin jo saapunut 17 714 hakemusta 23.11.2021 mennessä ja niistä 

oli saanut päätöksen vasta 9 602 hakemusta (ELY-keskus 2021).  

Hast et al. (2016) tutkimuksen mukaan Suomessa oli öljylämmitysjärjestelmiä 

kaiken kaikkiaan noin 200 000 kpl ja tuolloin ainoastaan noin 13 000 kpl olivat 

kiinnostuneita öljyn vähentämisestä lämmityssektorilta. Öljyn vähentämistahdilla 

onkin jo kohta kiire, varsinkin kun Suomi haluaisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä.  
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3 KYSELYTUTKIMUS ÖLJYLÄMMITTÄJILLE: 2. OSIO  

Kyselytutkimuksen toisen osion tarkoituksena oli selvittää eteläsavolaisten öljy-

lämmittäjien kiinnostusta ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin. Varsi-

naisena tarkoituksena oli kysellä asunnonomistajien prioriteetteja ja mieltymyksiä 

liittyen kestävyyskriteereihin. Tässä kyselytutkimuksessa vastaajien prioriteetit ja 

mieltymykset analysoitiin analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) avulla, joka it-

sessään kuuluu monikriteerisen päätöksenteon (MCDA) alamenetelmiin. Lisäksi 

tavoitteena oli selvittää vastaajien eri ikäryhmien ja eri tavoin koulutettujen kestä-

vyyden painopisteitä ja niiden mahdollisia eroja.  

3.1 MCDA ja AHP menetelminä 

Arviointi siitä, miten ihmiset tekevät päätöksiä tai miten heidän pitäisi tehdä niitä, 

on ikivanha käsite. Näiden arviointien tieteelliset menetelmät ovat kuitenkin val-

tavat ja kasvavat ajan myötä (Triantaphyllou 2000). Energiajärjestelmien suhteen 

tehtävä järkevä päätöksenteko, niiden suunnittelu, hallinta ja talous ovat hyödylli-

siä kestävän kehityksen kannalta. Kuitenkin kun muut tekijät tulevat mukaan vuo-

rovaikutukseen, kuten politiikka, tekniikka, paikallinen sekä globaali ympäristö, 

niin päätöksenteosta tulee monimutkainen ja vaikea prosessi (Wang et al. 2009).  

Monikriteerinen päätöksentekoanalyysi (MCDA) on työkalu, joka tarjoaa välineen 

tällaisten monimutkaisuuksien ja vaikeuksien poistamiseksi, ja sitä on käytetty 

menestyksekkäästi apuna myös kestävissä energiapolitiikoissa ja päätöksenteko-

prosesseissa. MCDA:n suorittamiseen on useita erilaisia menetelmiä, kuten ana-

lyyttinen hierarkiaprosessi (AHP), jota käytetään tässä kyselytutkimuksessa. Mui-

ta vaihtoehtoisia menetelmiä ovat mm. tekniikka samankaltaisuuksien ihanteelli-

seen paremmuusjärjestykseen laittaminen (TOPSIS), eliminointi ja valinnan todel-

lisuuden kääntäminen (ELECTRE), ja lisäksi organisaatiomenetelmän ensisijai-

nen sijoittaminen rikastumisen arvioimiseksi (PROMTHEE) (Wang et al. 2009, 

Kaya et al. 2018).  

Joissakin tutkimuksissa on yhdistetty useita menetelmiä samassa tutkimuksessa. 

Kuitenkin Kontu et al. (2015) ja käyttivät Suomen olosuhteissa erästä stokastista 

monikriteeristä hyväksyttävyysanalyysiä (SMAA) selvittääkseen Loviisan kau-
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pungin parasta ja sopivinta lämmitysjärjestelmää. Lisäksi Jung et al. (2016) käyt-

tivät SMAA:ta arvioidakseen Helsingin asukkaiden osalta heidän yleistä käsitys-

tään uusiutuvista energiateknologioista.  

AHP on työkalu, joka on apuna monimutkaisien järjestelmien päätöksenteossa. 

Tämän menetelmän oli kehittänyt Thomas L. Saaty, joka oli arvostettu yliopiston 

professori Pittsburghin yliopistossa. Saatyn menetelmä sisälsi kolme vaihetta, joka 

alkoi tutkittavan järjestelmän tavoitteen tunnistamisella ja järjestämisellä, lisäksi 

kriteerit, rajoitteet ja vaihtoehdot järjesteltiin hierarkiajärjestykseen (Saaty 1988). 

Toisena vaiheena oli asiaankuuluvien elementtien arviointi pareittain vertailun 

avulla. Lopuksi suoritetaan vertailutuloksien synteesi, jolloin tulokseksi saadaan 

koko prosessiin kuuluvien elementtien suhteellinen merkitys.  

Wang et al. (2009) mukaan AHP on suosituin MCDA:n menetelmä kestävän 

energian päätöksentekoprosesseissa. Lisäksi heidän mukaansa se on yleisempi 

kuin muut painotusprosessit, joissa elementit laitetaan järjestykseen, erityisesti sen 

ymmärrettävyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Esimerkiksi Chinese et al. (2011) 

käyttivät AHP:tä teollisuusrakennuksen tilalämmitysjärjestelmän valinnassa. Vas-

taavasti Väisänen et al. (2016) yhdistivät AHP:n yhdessä elinkaariarvioinnin 

(LCA) kanssa määrittääkseen energian kestävät tarkoitukset paikallisyhteisölle 

Suomessa.  

3.2 Materiaalit ja menetelmät 

3.2.1 Asettelu kestävyyskriteereille ja parivertailulle 

Kyselylomakkeen jälkimmäinen osio oli täysin aihekohtainen AHP:lle ja se sisälsi 

kysymyksiä kestävyydestä. Tähän osioon oli sisällytetty pääkohdat kestävyyskri-

teereistä ja niiden alakohdat, jotka olivat indikaattoreita. Kaikki kestävyyskritee-

reitä koskevat indikaattorit asetettiin pareittain vertailuun. Kestävyyskriteerit ja 

niitä vastaavat indikaattorit oli poimittu taulukkoon 1, jotka perustuivat Hacatoglu 

et al. (2013) olettamuksiin. 
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Taulukko 1  Kestävyyteen liittyvät kestävyyskriteerit ja indikaattorit.  

Kestävyys-

kriteeri 

Indikaattori Selitys 

Teknologia Soveltuvuus Soveltuu kohdeinfrastruktuuriin 

Luotettavuus Lämmitysjärjestelmän luotettavuus 

Helppokäyttöisyys Monimutkaisuus päivittäiseen käyttöön 

Uusiutuva energia Energianlähde, jota käytetään lämmitykseen 

Tehokkuus Lämmitysjärjestelmän tehokkuus 

Talous Työpaikkojen 

luominen 

Työpaikkojen luominen alueella uuden lämmitys-

järjestelmän käyttöönoton vuoksi 

Edullisuus Pääomakustannukset ja päivittäiset käyt-

tökustannukset 

Yhteiskunta Terveys Vaikutus kansanterveyteen johtuen lämmitysjär-

jestelmän tuotoksesta 

Paikallisuus Energian lähde 

Hyväksyttävyys Hyväksyttävyys yhteisössä 

Ympäristö Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasupäästöt lämmitysjärjestelmästä 

Ilmansaasteet Lämmitysjärjestelmän aiheuttamat ilmansaasteet 

Otsonikato Otsonikerroksen ehtyminen lämmitysjärjestelmien 

takia 

Luonnon moni-

muotoisuus 

Vaikutus paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen 

lämmitysjärjestelmien takia 

Kestävyys Teknologia Yhteenveto teknologisista indikaattoreista 

Talous Yhteenveto taloudellisista indikaattoreista 

Yhteiskunta Yhteenveto yhteiskunnallisista indikaattoreista 

Ympäristö Yhteenveto ympäristöllisistä indikaattoreista 

Kyselylomakkeessa oli asetettu indikaattoreita pareittain ja niiden paremmuusjär-

jestystä kysyttiin vastaajilta. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi seuraavasti: ”Näiden 

kahden välillä, kumpi indikaattori on sinulle tärkeämpi?” Lisäksi vastausvaihtoeh-

tojen perusasteikko ja niiden painotettu skaalausnumerointi liitettiin kyselyyn 

(Liite I) taulukon 2 mukaisesti, joka perustui Saatyn (2008) olettamuksiin.  

Taulukko 2  Vastausvaihtoehtojen perusasteikko ja skaalautuva numerointi. 

Perusasteikko Skaalautuva numerointi 

Yhtä tärkeä 1 

Jonkin verran tärkeämpi 3 

Paljon tärkeämpi 5 

Erittäin paljon tärkeämpi 7 

Äärimmäisen paljon tärkeämpi 9 

2, 4, 6, 8 olivat väliarvoja, joita ei huomioitu painotuksissa 
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Parivertailumatriiseissa toteutetaan painottuvan skaalausnumeroinnin osalta vas-

tavuoroisia eli vastakkaisia mieltymyksiä. Esimerkiksi, jos A on äärimmäisen 

paljon tärkeämpi (9) kuin B, niin tällöin B on 1/9 tärkeämpi kuin A.  

3.2.2 AHP 

Saadut vastaukset analysoitiin Goepelin (2018) kehittämällä verkkotyökalulla 

”AHP OS”. Työkalussa parivertailumatriisin aij rivigeometrinen keskiarvo laske-

taan käyttäen kaavaa 1: 

𝑟𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 [
1

𝑁
∑ 𝑙𝑛(𝑎𝑖𝑗)

𝑁

𝑗=1
] = (∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1
)

1

𝑁

    (1) 

Prioriteetti pi lasketaan normalisoimalla se käyttäen kaavaa 2: 

𝑝𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑖
𝑁

𝑖=1

        (2) 

Yhtäpitävyyssuhde CR lasketaan Alonso & Lamatan (2006) lineaarisella sopivuu-

della käyttäen kaavaa 3: 

𝐶𝑅 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑁

2.7699𝑁−4.3513−𝑁
      (3) 

Valittujen yksittäisten osallistujien (k) yhteenlaskettu päätösmatriisi c lasketaan 

käyttäen kaavaa 4: 

𝑐𝑖𝑗 = exp
∑ 𝑤𝑘 𝑙𝑛 𝑎𝑖𝑗(𝑘)

𝑁

𝑘=1

∑ 𝑤𝑘
𝑁
𝑘=1

      (4) 

Tässä kaavassa käytetään päätösmatriisien elementtien painotettua geometrista 

keskiarvoa aij(k) ja yksittäisen päätöksentekijän painoarvoa wk. 

3.3 Tulokset 

Vastaajilta kysyttiin kestävyyteen liittyviä mielipiteitä ja lopulliset tulokset on 

esitetty kuvassa 7. Kestävyyskriteereistä merkittävimmiksi nousivat melko sa-

moilla painotuksilla talous 36 prosentin ja ympäristö 35 prosentin osuuksilla. Nii-

tä seurasivat yhteiskunta 15 prosentin ja teknologia 14 prosentin osuuksilla.  
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Kuva 7  Kestävyyskriteerien ja niiden indikaattorien suhteelliset osuudet 

eteläsavolaisten öljylämmittäjien mielestä (n=122). CR eli yhtäpitä-

vyyssuhde oli 0,003813.  

Paneuduttaessa talouden kestävyyskriteeriin, suurin painotus oli edullisuudessa 

(55 %). Ympäristön kestävyyskriteerissä suurin painotus oli luonnon monimuotoi-

suudessa (31 %). Lisäksi yhteiskunnan kestävyyskriteerissä kaikkein suurin pai-

notus oli terveydessä (62 %) ja teknologian kestävyyskriteerissä painotus oli luo-

tettavuudessa (30 %).  

Kestävyyskriteerien ja niihin kuuluvien indikaattorien painotuksia analysoitiin 

seuraavaksi vastaajien ikäryhmien suhteen. Kuvassa 8 on esitetty kyseiset kattavat 

painotustulokset eri ikäryhmien välillä.  
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Kuva 8  Vastaajien painotukset kestävyyskriteereiden ja niiden indikaatto-

rien osalta ikäryhmien mukaisesti (n=116). 

Tuloksista huomataan, että uusiutuva energia merkitsi suhteessa enemmän van-

hemmille ikäryhmille, mutta nuoremmat ikäryhmät asettivat suhteellisesti luotet-

tavuuden etusijalle. Samoin tulokset osoittivat, että vanhemmat ihmiset korostivat 

suhteellisesti työpaikkojen luomista alueellisesti, mutta nuoremmat vastaajat ko-

rostivat erityisesti edullista energian hintaa. Lisäksi ilmastonmuutos ja ilmansaas-

teet olivat suhteellisesti tärkeämpiä ikääntyneiden kannalta, mutta nuoremmat 

kokivat luonnon monimuotoisuuden erittäin tärkeämmäksi. Talous oli suhteelli-

sesti huomattavan paljon tärkeämpi nuoremmille kuin ikääntyneille. Toisaalta 

iäkkäät ihmiset asettivat suhteellisesti ympäristön etusijalle toisin kuin nuoremmat 

ikäryhmät.  
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Viimeisessä vaiheessa kestävyyskriteerien ja niihin kuuluvien indikaattorien pai-

notuksia analysoitiin vastaajien koulutustasojen suhteen. Kuvassa 9 on esitetty 

kyseiset kattavat painotustulokset vastaajien koulutustasojen välillä.  

Kuva 9  Vastaajien painotukset kestävyyskriteereiden ja niiden indikaatto-

rien osalta koulutustason mukaisesti (n=119).  

Tulokset osoittivat, että uusiutuva energia merkitsi suhteessa enemmän ammatilli-

sen koulutuksen saajille kuin muille koulutustason omaajille. Tehokkuus puoles-

taan merkitsi suhteellisesti enemmän perusasteen koulutuksen omaajille. Erityi-

sesti lukio- ja kandidaatintutkinnon omaavat arvostivat enemmän edullisuutta kuin 

työpaikkojen syntymistä alueelle. Terveys oli suhteellisesti tärkeämpi lukiotutkin-

non omaajille kuin muille koulutustason omaajille. Lisäksi paikallisuus oli suh-

teellisesti tärkeämpää perusasteen koulutuksen saajille kuin muille koulutetuille. 

Ympäristö oli suhteellisesti tärkeämpi sekä ammatillisen koulutuksen että maiste-
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rintutkinnon omaaville kuin muille koulutetuille, mutta vastaavasti heille ei ollut 

talous suhteellisesti niin tärkeä kuin muille.  

3.4 Johtopäätökset 

Komendantova (2021) oli havainnut tutkimuksessaan, että kaikki vastaajat kult-

tuuritaustasta riippumatta korostivat taloudellista ja fyysistä turvallisuutta enem-

män kuin ympäristönsuojelua. Vastaavasti Hast et al. (2015) havaitsivat, että ta-

loudellisella kohtuuhintaisudella oli suurempi vaikutus kuluttajien valintaan kuin 

ympäristöasioilla. Jung et al. (2016) havaitsivat, että ammatillinen asema näytti 

vaikuttavan halukkuuteen investoida uusiutuvan energian teknologiaan, koska 

heidän tutkimuksessaan juuri palkkatöissä olevat vastaajat olivat halukkaampia 

investoimaan teknologiaan. Tämän kyselytutkimuksen menettelyrajoitusten vuok-

si vastaajien tulotietoja ei kerätty tässä tutkimuksessa. Vastaajien tulotietojen ja 

kestävyyskriteerien välinen suhde olisi saattanut kertoa vieläkin syvemmästä öljy-

lämmittäjien kiinnostuksesta vaihtaa öljylämmitysjärjestelmä uusiutuvaa polttoai-

netta käyttävään lämmitysjärjestelmään.  

Yhtäpitävyys on tärkeä osa AHP:tä ja siksi Saatyn (1987) mukaan yhtäpitävyys-

suhteen (CR) tulisi olla 0,10 tai vähemmän. Tässä tutkimuksessa vastaajien (n) 

ryhmän CR vaihteli kriteereistä riippuen välillä 0–0,05. Yksittäisten vastaajien 

määrä, joiden CR oli 0,10 tai vähemmän, vaihteli kuitenkin kriteereistä riippuen 

0–36 prosentin välillä kaikista vastaajista. Saatyn (1987) mukaan, jos CR ylittää 

0,10 kynnysarvon, niin vastaajia olisi pyydettävä arvioimaan uudelleen valintansa. 

Tässä kyselytutkimuksessa, jossa satunnaisten osallistujien keskuudessa suoritet-

tiin kysely lomakkeen avulla, olisi epäkäytännöllistä suorittaa kysely uudelleen 

valintojen uudelleenarvioimiseksi.  

AHP-analyysin pohjalta saavutettiin päätulokset, joiden mukaan öljylämmittäjät 

korostivat yhtä lailla taloudellista ja ympäristön kestävyyttä. Kuitenkin ikäryhmä-

vertailussa korostui se, että vanhemmat vastaajat asettivat ympäristön suhteessa 

enemmän etusijalle kuin nuoremmat vastaajat. Teknologian kestävyyskriteereissä 

uusiutuva energia (18 %) nousi järjestyksessä kolmanneksi painotetuksi indikaat-

toriksi, etusijalla olivat kuitenkin luotettavuus (30 %) ja tehokkuus (23 %). Van-

hemmat vastaajat asettivat uusiutuvan energianlähteen suhteessa enemmän etusi-
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jalle kuin nuoremmat vastaajat. Toisaalta nuoremmat vastaajat asettivat luotetta-

vuuden suhteessa enemmän etusijalle kuin vanhemmat vastaajat. Perusasteen kou-

lutuksen omaajille oli tärkeintä tehokkuus, mutta muun koulutuksen omaajille 

tärkeintä oli luotettavuus. Ympäristön kestävyyskriteereissä korostettiin kaiken 

kaikkiaan eniten luonnon monimuotoisuutta (31 %). Nuoremmat vastaajat koros-

tivat suhteessa enemmän juuri luonnon monimuotoisuutta kuin vanhemmat vas-

taajat, mutta vähemmän ilmastonmuutosta ja ilmansaasteita. Talouden kestävyys-

kriteeri oli tärkein lukiolaisille, kun taas ympäristön kestävyyskriteeriä korostivat 

vastaajat, joilla oli maisterintutkinto tai sitä korkeampi tutkinto.  
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4 ELINKAARIARVIOINTI LÄMMITYSMUODOISTA 

Tämän osion tarkoituksena oli tehdä vertailevaa elinkaariarviointia eli LCA-

laskentaa öljylämmityksestä ja sen vaihtoehtoisista lämmitysmenetelmistä suoma-

laisissa kotitalouksissa. Näitä vaihtoehtoisia lämmitysmenetelmiä olivat ilma-

vesilämpöpumppu, maalämpö, kaukolämpö, pellettilämmitys ja suora sähköläm-

mitys. Arviointiin sisällytettiin lämmityslaitteet ja niiden vastaavat polttoaineet, 

mutta kotitaloudessa tarvittavia infrastruktuureja, kuten putkistoja ja pattereita ei 

sisällytetty arviointiin. Osion tulokset ilmoitetaan hiilijalanjälkenä. 

4.1 Materiaalit ja menetelmät 

LCA on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövai-

kutusten analysointiin ja arviointiin. Menetelmän auttaa tunnistamaan ja kerto-

maan asianomaisille osapuolille mahdollisuuksista vähentää tuotteiden ympäristö-

vaikutuksia sen elinkaaren eri vaiheissa. Siinä käsitellään resurssien kulutusta ja 

sen aiheuttamia seurauksia koko tuotteen elinkaaren ajalta. Menetelmässä on neljä 

eri vaihetta: tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely, inventaarioanalyysi (LCI), 

vaikutusten arviointi (LCIA) ja tulosten tulkinta (kuva 10).  

 

Kuva 10  Elinkaariarvioinnin vaiheet (mukaillen lähdettä ISO 14044 2006). 
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Menetelmän ensimmäinen ja samalla tärkein vaihe, tavoitteiden ja soveltamisalan 

määrittelyvaihe, kuvaa tuotejärjestelmän ympäristövaikutukset ja rajat tutkimuk-

selle. Inventaarioanalyysivaiheessa otetaan huomioon tuotejärjestelmän syötteet ja 

tuotokset määrällisessä muodossa. Vaikutusten arviointivaiheessa edellisen vai-

heen tuloksia arvioidaan siten, että voidaan ymmärtää ja arvioida tuotejärjestel-

män potentiaalisten ympäristövaikutusten laajuutta ja merkittävyyttä koko tuot-

teen elinkaaren aikana. Tuloksien tulkintavaiheessa verrataan vaikutusarvioinnin 

tai inventaarioanalyysin tai molempien tuloksien arviointia asetettuihin tavoittei-

siin ja soveltamisalaan. (ISO 14044 2006)  

Inventaarioanalyysi kerättiin Ecoinvent 3.8 -tietokannasta ja muista kirjallisuuk-

sista ja raporteista, ja mallinnettiin GaBi ts -ohjelmistossa. Vaikutusten arviointi-

vaihe toteutettiin CML 2001 (2016) -menetelmän perusteella ja siellä lämmityspo-

tentiaalilla (GWP) 100 vuotta (lukuun ottamatta eloperäistä/puupohjaista hiiltä). 

Seuraavassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin lähtötietoja eri lämmitysmuotojen 

osalta. 

4.2 Inventaarioanalyysi (LCI) 

Kevyt polttoöljy 

Arvioinnissa tarkastellaan 10 kW:n kattilaa, joka käyttää kevyttä polttoöljyä. Läh-

tötiedot sisältävät savupiipun, öljyn varastoinnin kapasiteetilla 300 l ja tarvittavaa 

sähköä 0,013 kWh per yhtä tuotettua kilowattituntia kohti. Kattilan vuosittaisen 

käytön oletetaan olevan 2100 tuntia. (Ecoinvent 2021)  

Kaukolämpö ja suora sähkölämmitys 

Kaukolämmön ja suoran sähkölämmityksen osalta oli tiedot hiilijalanjäljistä otettu 

Etelä-Savon Energia Oy:n tuottamasta ympäristöraportista (ESE 2018), joten läh-

tötiedot pohjautuivat kyseisen yrityksen sähkön tuotantoon ja toimintoihin.  

Ilma-vesilämpöpumppu 

Tähän sisältyy lämpö, jossa on yksi ilma-vesilämpöpumppu keskimäärin yhdelle 

perhetaloudelle Euroopassa. Pumpun lämpökapasiteetti on 10 kW ja Seasonal 
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Performance Factor (SPF) on 2,8 (vuodelle 1998). Tätä aineistoa varten käytetään 

10 kW:n suolavesilämpöpumpun infrastruktuuria. Elinajan oletetaan olevan 20 

vuotta. Tämä aineisto perustuu seuraaviin olettamuksiin: keskimääräisen yhden 

omakotitalon lämmitystarve on 10 kW, lämmönjakelujärjestelmä (matalan lämpö-

tilan järjestelmä) on 50/40 °C ja lämmön tuotto on noin 20 000 kWh, sen vaaties-

sa 2 000 käyttötuntia. Järjestelmän oletetaan toimivan ilman lisälämmitysjärjes-

telmää (Ecoinvent 2021). Ilma-vesilämpöpumpun toimintaan tarvittavan sähkön 

oletetaan olevan peräisin Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Mikkelistä (ESE 2018). 

Pellettilämmitys 

Tämä aineisto edustaa puun lämmöntuotantoa Euroopan alueella keskimäärin pie-

nessä puupellettikattilassa. Inventaarioanalyysin katsotaan olevan voimassa myös 

kattiloissa, joiden nimelliskapasiteetti on noin 5–20 kW. Toiminta edustaa keski-

määräistä vuotuista toimintaa, mukaan lukien kattilan käynnistys ja pysäytys 

(lämmitys/jäähdytys), joka vähentää tehokkuutta verrattuna kattilan valmistajien 

tarjoamiin nimellisarvoihin. Puupellettien alemman lämpöarvon oletetaan olevan 

18,7 MJ/kg (Ecoinvent 2021). 

Maalämpö 

Tulokset lasketaan keskimääräiselle omakotitalolle, jonka lämmitysvaatimus on 

10 kW. Lämmönjakelujärjestelmä (matalan lämpötilan järjestelmä) on 50/40 °C ja 

lämmön tuotto on noin 20 000 kWh, sen vaatiessa 2 000 käyttötuntia. Valittiin 

järjestelmä, jonka lämmitysteho on 10,25 kW (syöttölämpötilassa 40 °C), keski-

määräinen jäähdytysteho on 8,25 kW (porakaivon lämmönvaihtimen mitoitta-

miseksi) ja talteenoton teho on 55 W/m. Järjestelmän oletetaan toimivan ilman 

lisälämmitysjärjestelmää (Ecoinvent 2021). Maalämmön toimintaan tarvittavan 

sähkön oletetaan olevan peräisin Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Mikkelistä (ESE 

2018).  

4.3 Tulokset (LCIA) 

Päätulokset esitetään kaikkien lämmitysmenetelmien aiheuttamina hiilijalanjälki-

nä, jolloin tarkastellaan ekvivalenttihiilidioksidipäästöjä aina yhtä lämmöksi tuo-
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tettua megawattituntia kohti. Kuvassa 11 on esitetty kyseiset lämmitysjärjestel-

mien aiheuttamat hiilijalanjäljet.  

 

Kuva 11  Hiilijalanjäljet eri lämmitysmuodoilla eteläsavolaisessa taloudessa. 

4.4 Keskustelu ja johtopäätökset 

Elinkaariarvioinnissa laskettiin suomalaisten keskimääräisten kotitalouksien läm-

mitysjärjestelmien hiilijalanjälki. Tuloksien mukaan kevyen polttoöljyn lämmitys-

järjestelmä oli hiili-intensiivisin (347 kg CO2-eq/MWh), joka aiheutti suhteellises-

ti eniten päästöjä ilmakehään. Seuraavaksi päästävimmät olivat suora sähköläm-

mitys (148 kg CO2-eq/MWh) ja kaukolämpö (108 kg CO2-eq/MWh), jotka oli 

oletettu Etelä-Savon Energia Oy:n tuottamiksi. Toisaalta maaperästä (geotermi-

nen) peräisin oleva maalämpö on vähiten hiiltä päästävä lämmitysmuoto (46 kg 

CO2-eq/MWh). Samoin ilma-vesilämpöpumppu päästää noin 61 kg CO2-

eq/MWh). On kuitenkin pidettävä mielessä, että nämä lämpöpumput, joissa on 

ympäristön energialähde, vaativat aina sähköä toimintaansa. Näissä arvioinneissa 

käytettiin Etelä-Savon Energia Oy:n tuottamaa paikallista sähköä. Lisäksi, kun 

puupohjaiset hiilipäästöt jätettiin elinkaariarvioinnin ulkopuolelle, niin puupellet-

tejä polttava lämmityskattila päästi 50 kg CO2-eq/MWh. Puupohjaisen hiilen jät-



 

27 

 

täminen arvioinnin ulkopuolelle tarkasteluissa on kuitenkin keskustelun aiheena 

monissa eri tiedepiireissä tulevaisuudessa.  
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5 LÄHILÄMPÖ-HANKKEEN LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

5.1 Hankkeella saavutettiin 

LähiLämpö-hanke toi esiin öljylämmittäjien toiveet muista lämmitysjärjestelmis-

tä, johon uusiutuvat lämmitysjärjestelmät liittyvät vahvasti. Hankkeen tulokset 

auttoivat antamaan informaatiota päätöksentekijöille ja paikallisille energiantuot-

tajille tukimekanismien tarpeista, joita tarvitaan fossiilisten lämmitysmuotojen 

vaihtamiseksi. Tämä luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittymiselle pai-

kallisilla yrityksillä ja lisäksi öljylämmittäjille saatiin tarjottua uusia vaihtoehtoja 

lämmitysjärjestelmiksi. Hankkeen ansiosta myös maakunnat ja Suomen hallitus 

saivat mahdollisesti keinoja, joiden avulla on helpompi siirtyä kohti uusiutuvia 

energiaratkaisuja.  

Eri lämmitysjärjestelmistä tehdyt elinkaariarvioinnit auttoivat tunnistamaan poten-

tiaalisimmat ratkaisut ja niiden vaikutukset ympäristöön ja ilmakehään. Hankkeen 

lopputulokset antoivat myös selkeämmän kuvan siitä, mitä tulevaisuuden energia-

järjestelmät pitivät sisällään ympäristövaikutuksien suhteen. Lopulta, lämmitysjär-

jestelmiin tehtävien muutoksien jälkeen päästiin sosiaaliseen kestävyyteen ja sen 

tuomiin hyötyihin, joita ei ollut juurikaan tutkittu aiemmin. Tämä auttoi ymmär-

tämään kestävyyden kriteereitä ja kokonaisuutta koko yhteiskunnassa.  

5.2 Hankkeen tuottama lisäarvo   

Hankkeen tulokset toivat esiin öljylämmittäjien näkemykset lämmitysjärjestel-

mästään ja sen kunnostamisesta tai vaihtamisesta toiseen vaihtoehtoiseen lämmi-

tysjärjestelmään. Lisäksi hanke selvitti heidän tulevaisuuden suunnitelmansa, mie-

lipiteensä ilmastonmuutoksesta ja halukkuuden edetä kohti hiilidioksidineutraalia 

Etelä-Savoa. Hankkeessa suoritetun kyselytutkimuksen tuloksien avulla verrattiin 

vaihtoehtoisien lämmitysjärjestelmien ympäristövaikutuksia. Kyselytutkimukses-

sa vastaajat suosivat lämpöpumppuja eniten kuin muita lämmitysjärjestelmiä vaih-

taakseen öljylämmitysjärjestelmänsä. Jos tällaiset lämmitysjärjestelmät korvaisi-

vat öljylämmitystä, niin koko lämmityssektorin hiilipäästöt vähenisivät merkittä-

västi.  
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Lämmitysjärjestelmien vaihtoehdot luokiteltiin kyselyn kvantitatiivisten tulosten 

sekä ympäristö- ja taloudellisten tietojen perusteella. Luokittelu tarjosi lämmitys-

järjestelmien muutoksien sosiaalisen kestävyyden tarkastelun. Tulosten toivottiin 

tarjoavan perustuslain politiikoille apukeinoja ja välineitä, joita hallitus voisi tar-

jota kansalaisille lähitulevaisuudessa.  

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksien odotettiin auttavan poistamaan tai vähen-

tämään suuresti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia lämmitysjärjestelmiä Etelä-

Savon alueella. Lyhyellä aikavälillä hanke pystyi myös tuomaan paikallisia pk-

yrityksiä ja kuluttajia yhteen. Paikalliset pk-yritykset pystyivät vahvistamaan tie-

touttaan tarjoamalla parhaan mahdollisen ratkaisun fossiilisille lämmitysjärjestel-

mille. Toisaalta myös kuluttajien tietous kasvoi hankkeen ansiosta ja he saivat 

toivottavasti laajemman tietopohjan valita haluamansa uusiutuvaa polttoainetta 

käyttävän lämmitysratkaisun.  

Suuremmassa mittakaavassa on täysin mahdollista, että tämä tutkimus voidaan 

toistaa koko Suomen mittakaavassa, erityisesti eri maakunnissa. Jatkossa monikri-

teeriset päätöksentekovälineet auttavat analysoimaan lämmitysjärjestelmien vaih-

toehtojen valintaa. Tätä valintaa voidaan toteuttaa myös muilla energia-aloilla, 

joilla on useita erilaisia muuttujia.  

5.3 Jatkotarpeet 

Tässä hankkeessa analysoitiin öljylämmittäjien mielipiteitä öljylämmitysjärjes-

telmiensä korvaamisesta. Vastaajien mielipiteitä lämmitysjärjestelmistä tarkastel-

tiin heidän koulutustasonsa ja iän mukaisesti. Kyselyssä ei kuitenkaan kysytty 

syvemmin talousasioista johtuen erilaisista rajoituksista. Toisaalta, kun on kyse 

lämmitysjärjestelmän investoinneista, niin kotitalouksien tulot ovat ratkaisevassa 

asemassa. Lisätutkimusta tarvittaisiin kotitalouksien tulotiedoista, joita voisi yh-

distää heidän mielipiteisiinsä ja kiinnostuksiinsa lämmitysjärjestelmien korvaami-

sessa. Tällöin saataisiin entistä realistisempi tilannekuva kotitalouksien tulojen 

vaikutuksista lämmitysinvestointeihin. 

Tämä tutkimus keskittyi yksinomaan Etelä-Savon öljylämmittäjiin ja heidän tar-

peisiinsa. Öljyä käyttävät lämmitysjärjestelmät ovat kuitenkin yleisiä koko maas-
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sa, ja tällaiset lämmitysjärjestelmät olisikin korvattava vaihtoehtoisilla lämmitys-

järjestelmillä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Tätä tutkimusta ja sen jatko-

tarpeita voitaisiin laajentaa käsittämään koko Suomea myöhemmissä tutkimustar-

kasteluissa.  

  



 

31 

 

LÄHTEET 

Alonso, J.A. & Lamata, M.T. 2006. Consistency in the analytic hierarchy process: 

a new approach. International journal of uncertainty, fuzziness and 

knowledge-based systems. Vol. 14, s. 445–459. 

ARA 2021. Energia-avustus taloyhtiöille. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 

Verkkosivusto. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot.  

Chinese, D., Nardin, G. & Saro. O. 2011. Multi-criteria analysis for the selection 

of space heating systems in an industrial building. Energy. Vol. 36, s. 556–

565. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.10.005. 

Ecoinvent 2021. Ecoinvent 3.8 (2021) -tietokanta. Saatavissa: 

https://ecoinvent.org/. 

ELY-keskus 2021. Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. Elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskus. Verkkosivusto. [Viitattu 23.11.2021]. Saata-

vissa: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle.  

ESE 2018. Ympäristöraportti 2018. Etelä-Savon Energia Oy. [Viitattu 4.3.2022]. 

PDF-tiedosto. Saatavissa: 

https://ese.fi/files/YMP%C3%84RIST%C3%96RAPORTTI_2018_valmis_2.

pdf.  

Goepel, K.D. 2018. Implementation of an online software tool for the analytic 

hierarchy process (AHP-OS). International Journal of the Analytic Hierarchy 

Process. Vol. 10. 

Hacatoglu, K., Rosen, M.A. & Dincer, I. 2013. An approach to assessment of sus-

tainability of energy systems. Causes, Impacts and Solutions to Global 

Warming. Springer, s. 363–387.  

Hast, A., Alimohammadisagvand, B. & Syri. S. 2015. Consumer attitudes towards 

renewable energy in China – The case of Shanghai. Sustainable Cities and 

Society. Vol. 17, s. 69–79. 

Hast, A., Ekholm, T. & Syri, S. 2016. What is needed to phase out residential oil 

heating in Finnish single-family houses? Sustainable Cities and Society. Vol-

ume 22, s. 49–62. ISSN 2210-6707. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.01.002.  

ISO 14044 2006. Environmental management - Life cycle assessment - Require-

ments and guidelines. [Viitattu 4.3.2022]. Saatavissa: www.sfs.fi.  

Jung, N., Moula, M.E., Fang, T. 2016. Social acceptance of renewable energy 

technologies for buildings in the Helsinki Metropolitan Area of Finland. Re-

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot
https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.10.005
https://ecoinvent.org/
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
https://ese.fi/files/YMP%C3%84RIST%C3%96RAPORTTI_2018_valmis_2.pdf
https://ese.fi/files/YMP%C3%84RIST%C3%96RAPORTTI_2018_valmis_2.pdf
https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.01.002
http://www.sfs.fi/


 

32 

 

newable Energy. Vol. 99, s. 813–824. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.07.006.  

Kaya, İ, Çolak, M. & Terzi. F. 2018. Use of MCDM techniques for energy policy 

and decision‐making problems: A review. Int.J.Energy Res. Vol. 42, s. 2344–

2372. 

Karhunen, A., Laihanen, M., Föhr, J. & Ranta, T. 2019. Replacing oil based heat-

ing by domestic biofuels. Konferenssi. 27th European Biomass Conference 

and Exhibition. S. 1736–1738.  

Komendantova, N. 2021. Transferring awareness into action: A meta-analysis of 

the behavioral drivers of energy transitions in Germany, Austria, Finland, 

Morocco, Jordan and Iran. Energy Research & Social Science. Vol. 71.  

Kontu, K. Rinne, S. Olkkonen, V. et al. 2015. Multicriteria evaluation of heating 

choices for a new sustainable residential area. Energy Build. Vol. 93, s. 169–

179. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.003. 

Motiva Oy 2012. Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö. PDF-tiedosto 

verkossa. [Viitattu 30.11.2021]. Saatavissa: 

https://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_ka

ytto.pdf.  

Rouvinen, S. & Matero, J. 2013. Stated preferences of Finnish private homeown-

ers for residential heating systems: A discrete choice experiment. Biomass 

and Bioenergy. Volume 57, s. 22–32. DOI: 10.1016/j.biombioe.2012.10.010.  

Saaty, R.W. 1987. The analytic hierarchy process – what it is and how it is used. 

Mathematical modelling. Vol. 9, s. 161–176. 

Saaty, T.L. 1988. What is the analytic hierarchy process? Mathematical models 

for decision support. Springer, s. 109–121. 

Saaty, T.L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. Interna-

tional journal of services sciences. Vol. 1, s. 83–98. 

Suomen Lämmitystieto Oy 2021. Lämmöllä-lehti. Lehden verkkosivusto. Saata-

vissa: http://www.lammolla.fi/.  

Triantaphyllou, E. 2000. Introduction to multi-criteria decision making. Multi-

criteria decision making methods: a comparative study. Springer, s. 1–4.  

Valtioneuvosto 2021. ”3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava 

Suomi”. Tavoite 1: Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Verkkojulkaisu. 

[Viitattu 18.11.2021]. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/marinin-

hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-

turvaava-suomi.  

https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.07.006
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.003
https://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf
https://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf
http://www.lammolla.fi/
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi


 

33 

 

Väisänen, S. Mikkilä, M. Havukainen, J. et al. 2016. Using a multi-method ap-

proach for decision-making about a sustainable local distributed energy sys-

tem: A case study from Finland. J.Clean.Prod. Vol. 137, s. 1330–1338.  

Wang, J., Jing, Y., Zhang, C. & Zhao. J. 2009. Review on multi-criteria decision 

analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and sustaina-

ble energy reviews. Vol. 13, s. 2263–2278. 

 

 





 

 

 

LIITTEET 

 

Kyselytutkimuksen sivu 1/2.       Liite I  

 

 



 

 

 

Kyselytutkimuksen sivu 2/2.  

 

 

 



Raghu KC, Jarno Föhr & Tapio Ranta 

LÄHILÄMPÖ – LÄMMITYSSEKTORIN 
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN 
VÄHENTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA

ISBN 978-952-335-812-6 (PDF)
ISSN-L 2243-3376 
ISSN 2243-3376
Lappeenranta 2022

LUT Scientific and Expertise Publications

LAPPEENRANNAN–LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT
LAPPEENRANTA–LAHTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LUT

LUT School of Energy Systems
Bioenergian laboratorio

LUT Scientific and Expertise Publications
Tutkimusraportit  – Research Reports 

Tutkim
usraportit   Research Reports 

138

138




