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• Ennen investointeja perusasiat 
pitäisi laittaa kuntoon

• Jos investoinnin 
takaisinmaksuaikaa halutaan 
tarkastella realistisesti, tulisi 
tuntea lähtötilanne

• Oikeat ja riittävän kattavat 
lähtötiedot ovat olennaisen 
tärkeitä onnistuneelle 
hankkeelle

Suunnitelmallinen ylläpito



Mihin energiaa kuluu?
• Kulutusseuranta

• Vesi
• Lämpö
• Sähkö

• Vertailu
• Historia
• Vastaavat kiinteistöt
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Selvitä lähtötilanne 
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Lähtöoletukset
Kannattavuustarkastelut
Esimerkki, 40 huoneiston kerrostalo 
Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän säädöt eivät kohdillaan

Toteutunut kaukolämmön 
kulutus: 500 MWh/v

MLP
14 v.

Säädöt kuntoon 
 kulutus: 425 MWh/v

MLP
16 v.

Mikä toimenpide aiheuttaa minkäkin vaikutuksen?
Tekninen käyttöikä?            IKEA-hinta vs. kokonaiskustannukset?



Energia-avustus



• Avustusta jatketaan vuodelle 2023
• Lisärahaa yhteensä 100 M€
• Tämän vuoden osalta alkuperäinen 

avustus jo syöty (40 M€)

• Avustushakemuksen voi jättää kun 
kustannukset ja laajuus tiedossa

• Työt saa aloittaa hakemuksen 
jättämisen jälkeen

Muutos 2022



• Taloyhtiöt, pientalot, 
vuokrataloyhtiöt

• Avustus 50 % tukikelpoisista 
kustannuksista 

• Kuitenkin enintään 4000 €/huoneisto
• Tai 6000€/huoneisto jos toteutetaan 

lähes nollaenergiatasoon

Kenelle?



Mitä avustetaan
(Täydellinen lista ARAn sivuilla)

Toimenpiteet:
• Öljystä luopuminen
• Suunnittelu
• Lämpöpumppuratkaisut
• Merkittävä lisäeristäminen
• Ilmanvaihdon uudistaminen LTO
• Automaatio ja älykkäät 

ohjausjärjestelmät

Avustuskelpoinen osuus:
• 100 %
• 100 %
• 50 %
• 20 %
• 50 %
• 50 %



Kaukolämpö



Pohdi ainakin näitä:
• Sopimustehon tarkistaminen
• Tasapainotus ja säätö
• Automaatio ja sen tuomat 

mahdollisuudet
• Älykkäät ohjausjärjestelmät

• PILP?

Kaukolämpölaitteiden uusiminen

Kuva: Högfors GST



Kaukolämpöyhtiö
Apua uusimiseen

Sopimusehdot

Tekninen käyttöikä
n. 20 v.

K1/2013
Rakennusten kaukolämmitys, 

määräykset ja ohjeet

Perusmaksun
tarkistus
Teho, vesivirta

1. Uusimistarve
• Kulutusseuranta, huoltokirja, PTS, kuntoarvio, 

laiteviat

2. Esi- ja hankesuunnittelu
• Aikataulu, rahoitus, muut lämmitykseen liittyvät 

toimenpiteet

3. Suunnittelu
• Laitemitoitus nykytilanteeseen sopivaksi
• Suunnitelmien (esi)hyväksyttäminen
• Muut tarpeet (esim. verkoston perussäätö)

4. Toteutus
• Lämmönmyyjän hyväksymät urakoitsijat
• Säätölaitteiden viritys ja laitteiden käytönopastus
• Lämmönmyyjän tarkastukset

Kaukolämpölaitteiden uusiminen



Lämpöpumput
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• Otetaan lämpöä talteen poistoilmasta + 
käytetään sähköä  lämmitysenergiaa

• Ostoenergian määrä laskee
• Osa kaukolämmöstä korvataan sähköllä

• Saatavilla kaksi perustyyppiä
• Lämpöpumppu tekniseen tilaan
• Suorahöyrysteinen
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Kuva: Taloyhtiön energiakirja, J. Virta & P. Pylsy, 2011, Kiinteistöalan Kustannus

Olemassa myös suora-
höyrysteinen ratkaisu

LTO-laite ja puhallin/huippuimuri

Lämmönkeruuputkisto

Lämpöpumppu/-pumput
Vesivaraaja/-varaajat

Päälämmönlähde, 
esim. kaukolämpö

Poistoilmalämpöpumppu



• Lämpöä otetaan peruskalliosta ja 
pohjavedestä

• Maalämpö ei pienennä energiantarvetta
• Ostettavan energian määrä kuitenkin laskee 

• Maaperästä saadaan rajallinen määrä 
lämpöä

• Suurempi tuotto-osuus vaatii enemmän 
kaivoja -> optimointi

• Usein on järkevää yhdistää pilp 
ja maalämpö

Varaajat

Varalämmönlähde

Lämpöpumput

Lämpökaivot

Kuva: Taloyhtiön energiakirja, J. Virta & P. Pylsy, 2011
Kiinteistöalan Kustannus

Mitä se maalämpö oikein on?



• Lämpökerroin ja lämmitysteho 
heikkenevät voimakkaasti 
ulkolämpötilan laskiessa

• Etelä-Suomessa koko vuoden 
lämpökerroin silti varsin hyvä

• Vaatii rinnalleen toisen 
lämmönlähteen

• Esim. nykyinen öljy- tai 
kaukolämmitys

• Vaihtoehto esim. 
pohjavesialueilla

Ulkoilma-vesilämpöpumppu

20 kW lämpöpumpun enimmäistehontuoton kuvaaja 
70/40-lämmityskäyrällä Vantaan mitoitusvyöhykkeellä. 
(Lähde: Järvinen 2018) 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157377/jarvinen_jaakko_2.pdf


0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sähkö Ilmaisenergia

Lämpökerroin

Lämpöpumpun käyttämä sähkö Lämmönlähteestä otettu ilmaisenergia

Lämpökerroin = 4



Kerrostalo 10 000 m3, 55 kWh/m3/v
Vuotuinen lämmitysenergiankulutus ja ostettava lämmitysenergia
Lämpöpumpulla 90 % lämmitysenergiasta, lämpökerroin 2,75
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Tarveselvityksen tuloksena on asiantuntija-arvio
• sopisiko ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmitysverkosto 

PILP-järjestelmälle
• onko kohde riittävän suuri
• kannattaisiko PILP-järjestelmä sisällyttää jonkin tulevan korjaushankkeen 

hankesuunnitteluvaiheeseen
• alustava arvio investointikustannuksista ja lämmityskustannusten 

säästöpotentiaalista.

Tarveselvitys



Neljä tärkeintä asiaa lämmitysjärjestelmän hankinnassa:

1. Tarveselvitys
2. Hankesuunnittelu
3. Valvonta
4. Järjestelmän toimivuuden varmistaminen, 

seuranta ja optimointi

Näin se homma etenee…



https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto 



Aurinko



• Aurinkoenergiaa voidaan 
käyttää:

• Lämmöntuotantoon
• Kiinteistösähkön 

tuotantoon
• Osakkaan omaan 

sähkön/lämmön tuotantoon
• Koko kiinteistön sähköntuo-

tantoon, jos kiinteistössä on 
vain yksi käyttöpaikka tai 
energiayhteisö

Aurinkoenergia taloyhtiössä



https://www.elenia.fi/files/7de35936c413685a502e8cfe531bdc1e42653201/elenia-energiayhteisokasikirja.pdf


Hyvityslaskenta

Lähde: Energiayhteisökäsikirja, Elenia 2021



Omatuotanto vaatii uutta ajatusmallia
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• Laskennassa on pyrittävä huomioimaan kaikki 
invesointiin liittyvät kustannukset

• Esim. teknisen tilan muutostyöt, sähköliittymä,  

• Alustavassa arvioinnissa laskennan voi kääntää 
toisin päin: mitä investointi saa maksaa, jotta se 
olisi kannattava

• Pitkissä laskenta-ajoissa paljon epävarmuuksia
-> herkkyystarkastelut avuksi

Taloudellinen kannattavuus



Oikeassa tavassa
• toimitaan suunnitelmallisesti (tarve)
• panostetaan hankesuunnitteluun
• pidetään jäitä hatussa.

Paras suoja riskejä vastaan
• huolellinen ja asiantuntijavoimin tehty 

hankesuunnittelu.

Kaksi tapaa tehdä se – Oikea ja Väärä… 



Kiitos!

Matts Almgrén
Neuvontainsinööri, DI
matts.almgren@kiinteistoliitto.fi
02-2775153
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