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Maalämpö tuo suurimmat säästöt, mutta
millaiseen kohteeseen se sopii?
Maalämmöllä voidaan päästä jopa 80 % energiansäästöihin. Mutta
millaiseen kohteeseen se sopii?

Lämmitysmuodon suosio johtuu ekologisuudesta, energiatehokkuudesta sekä edullisesta viilentämismahdollisuudesta. Maalämpö ottaa lämpöenergiansa maasta, vedestä tai kalliosta. Käytännössä
yli 95% maalämpöpumpuista ottaa energiansa kallioon poratusta kaivosta, jonka syvyys on kiinteistön energiantarpeesta riippuen 100–400 metriä.
Tämä asettaa omat rajoituksensa lämmitysmuodon käyttäjäryhmälle. Lähtökohtaisesti maalämpö
sopii sekä saneeraajalle että uudisrakentajalle. Kohteena voi olla esimerkiksi pientalo, taloyhtiö, liikekiinteistö, kuntasektorin kiinteistö tai hallirakennus – kunhan lämmitysmuotoon ja maaperään
liittyvät edellytykset vain täyttyvät.

TARKISTA KIINTEISTÖÖN JA TONTTIIN LIITTYVÄT EHDOT
Jos ohessa listatut kiinteistö- ja tonttikohtaiset ehdot täyttyvät, voidaan maalämmön hankintaprosessi käynnistää. Maalämpöön investointi on erityisen hyvä ratkaisu silloin, jos lämmitysjärjestelmää ollaan muutenkin uudistamassa. Asia on erittäin ajankohtainen esimerkiksi 1950–1990
rakennetuissa kiinteistöissä, joissa edessä on lämmitysjärjestelmän päivitys. Näissä kiinteistössä
voitaisiin maalämmön avulla saavuttaa keskimäärin 60–80 % kustannussäästöt – ja pienentää
samalla merkittävästi elinympäristöä kuormittavaa hiilijalanjälkeä.

Asia on erittäin ajankohtainen 1950–1990 luvun taloissa, joissa
edessä on lämmitysjärjestelmän päivitys. Kohteissa voitaisiin
saavuttaa maalämmön avulla noin 60–80 % säästöt.
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TUTUSTU LÄMPÖPUMPPUIHIN
LÄMPÖTUBESTA

MITÄ KOHTEELTA VAADITAAN?
Jos kyseessä ei ole uudisrakennus, ensimmäiseksi on tutkittava, soveltuuko kohdekiinteistö maalämmön hyödyntämiseen. Sen selvittämisessä oleellisimmat kysymykset ovat:
1. Mikä lämmitysjärjestelmä kohteessa on?
Maalämpö sopii parhaiten kohteeseen, jossa on öljylämmitys, vesikiertoinen sähkölämmitys
tai puulämmitys. Usein myös suoralla sähköllä lämpiävä kohde kannattaa siirtää maalämpöön,
vaikka sen lisäksi kohteeseen joudutaan rakentamaan vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.
2. Mikä lämmönjakotapa kohteessa on?
Maalämpöpumppu lämmittää vettä, joten lämmönjako on oltava vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys.
3. Mikä kohteen energiankulutus on ollut 3–5 viimeisen vuoden aikana?
Uusi järjestelmä mitoitetaan tiedon pohjalta, joten on oleellista, että arviota ei tehdä yksittäisen, mahdollisesti poikkeuksellisen vuoden perusteella.
4. Onko kiinteistö riittävän kokoinen maalämpöä varten?
Hyvin pienen ja energiankulutukseltaan vähäisen kiinteistön kohdalla kannattaa myös pohtia,
olisiko esim. ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu kustannustehokkaampi vaihtoehto.
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MITÄ TONTILTA VAADITAAN?
Mikäli kiinteistön todetaan soveltuvan maalämmölle, selvitetään tontista seuraavat asiat:
1. Sijaitseeko kohde pohjavesialueella?
Jos sijaitsee, alueella ei välttämättä voi tehdä porauksia. Pohjavesialue ei kuitenkaan aina estä
maalämmön hyödyntämistä. Asia selviää kunnan teknisestä toimistosta tai kiinteistövirastosta.
2. Onko tontilla kallio riittävän lähellä?
Joskus tontilla voi olla esimerkiksi poikkeuksellisen paljon maapeitteitä, jotka hankaloittavat poraamista. Yleensä kallio on kuitenkin Suomessa kohtuullisen etäisyyden päässä
maanpinnasta.
3. Mistä porauslupa haetaan?
Kiinteistökohtainen toimenpidelupa haetaan kunnalta tai kaupungilta ja sen voi hakea joko kiinteistön omistaja tai palveluntarjoaja joka asentaa maalämmön.
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Maalämmön hankintaprosessi – näin hoidat
tuotteen valinnan ja kilpailutuksen
Huikean säästöpotentiaalin omaavasta maalämmöstä on tullut sekä
uudisrakentajien että pientalojen omistajien suosikki. Kun investointi
on kohtuullisen suuri ja hankinta tehdään yleensä kerran elämässä,
prosessin huolellinen suunnittelu on kaiken a ja o.

1.

TIETOISUUDEN HERÄÄMINEN
Kiinnostus maalämpöpumpun ostamiseen syntyy yleensä ekologisen heräämisen tai
omaan asumiseen liittyvän ongelman kautta. Ongelmana voi olla tiensä päähän tullut lämmitysjärjestelmä tai liian kovaksi koettu energian hinta. Moni innostuu kokeilemaan maalämpöä myös tuttavan antaman suosituksen perusteella. Tässä vaiheessa on kuitenkin
oleellista tiedostaa, että jokainen kohde on yksilöllinen, eikä tuttavalle toteutettu ratkaisu
ole itselle aina mahdollinen tai optimaalisin.

2.

TIEDONHAKU
Kun tarve herää, tietoa haetaan eniten netistä. Ennen kuin antautuu informaatiotulvalle,
on syytä selvittää, onko lämmitysmuoto itselle mahdollinen vaihtoehto. Lue tästä, kenelle
maalämpö sopii ja mitä ominaisuuksia kiinteistöltä tai tontilta vaaditaan.

3.

KOHDEKARTOITUS
Kun tiedetään, että maalämpö sopii kohteeseen, pyydetään palveluntarjoajalta kartoituskäynti. Kartoituksessa varmistetaan, että kohde soveltuu maalämpökohteeksi. Samoin
hyvä kartoittaja tutkii, miten kohteen ominaisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti. Voidaanko esimerkiksi pattereita päivittämällä saada maalämmön hyötysuhdetta kasvatettua?
Kartoittajalta on hyvä tiedustella sekä järjestelmän investointi- että elinkaarikustannuksia.
Miten lämmitysjärjestelmän huolto tulee toimimaan? Kuinka helposti varaosia on saatavilla ja mihin otetaan yhteyttä ongelmatilanteessa? Jos yksikin näistä kohdista jää epäsel-
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väksi, myyjä kannattaa unohtaa. Asiantunteva toimija tekee kartoituksen tunnissa ja toimittaa tarjouksen saman päivän aikana.

4.

KILPAILUTUS JA MAALÄMMÖN HINTA
Monilla maalämpöpumppumerkeillä on hyviä ja tehokkaita laitteita, mutta väärin asennettuna tai säädettynä hyvästäkin laitteesta tulee huono. Toisin sanoen toimittajan valinnassa on syytä painottaa asentamisen laatua ja huoltopalveluiden toimivuutta – näin varmistetaan, että laitteesta saadaan irti paras mahdollinen hyöty koko sen elinkaaren ajan.
On tärkeää käydä läpi, kuka – ja kuinka usein – huolehtii esimerkiksi laitteen kausihuolloista, suodattimien vaihdoista tai laitteen asetusten ja säätöjen optimoinnista.
Maalämpöpumpun, asennuksen ja porakaivon yhteiskustannukset ovat uudiskohteissa
keskimäärin 15 000 € ja saneerauskohteissa noin 20 000 €. Hintaero johtuu siitä, että
saneerauskohteissa laitteet ovat keskimäärin tehokkaampia ja hinta sisältää myös vanhan
lämmityslaitteiston purkutyön. Kun maalämpö tuo kohteesta riippuen 60–80 % prosentin
energiansäästön, sijoitetun pääoman tuotto on käytännössä jopa yli 10 %.

5.

SOPIMUKSEN TEKO
Kun toimija on valittu, tehdään sopimus. Toimeksiannossa voidaan sopia asiakaskohtaisesti mm. siitä, sisältyykö kohteen vanhan järjestelmän purkutyö sopimukseen tai
hakeeko porausluvan yritys vai asiakas. Kunnalta tai kaupungilta haettavan luvan saanti
kestää käsittelijästä riippuen viikosta kuukauteen.

6.

LÄMPÖKAIVON PORAUS
Kun kohteella on porauslupa, aloitetaan lämpökaivonporaus. Pientaloon asennettavan
maalämmityksen poraus kestää yleensä päivän verran. Kohteen omistajan on hyvä huolehtia porauskalustolle esteetön kulku ja katsoa etukäteen, minne porauksen aikana maaperästä tuleva vesi johdetaan. Poraus on maalämpöprojektin sotkuisin vaihe. Veden
seassa on aina jonkin verran maaperästä irtoavaa maa-ainesta, josta jää väriä esimerkiksi
lumihankeen. Porauksessa syntyvä kivituhka kannattaa taltioida huolellisesti erilliseen
konttiin, ettei tuhka ei pääse leviämään ympäristöön.
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7.

VANHAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN PURKU JA ASENNUS
Saneerauskohteeseen liittyy yleensä vanhan lämmitysjärjestelmän purku. Purku suoritetaan usein porauksen jälkeen, kun putkistot on toimitettu pannuhuoneeseen. Purku ja
asennus on hyvä tehdä samanaikaisesti, niin vaihdoksesta aiheutuva lämminvesikatkos
jää mahdollisimman lyhyeksi. Purkutyö sekä asennus kestävät tyypillisesti 1–2 päivää, jolloin myös lämminvesikatkos on 1–2 päivän mittainen.

8.

KÄYTÖNOPASTUS
Yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista on käytönopastus. Uusi lämmitysjärjestelmä tuo
tullessaan koko ajatusmallin muutoksen – käyttö- ja lämmitysvesi tulevat kohteeseen nyt
aivan uudella tavalla. Käytönopastuksessa on hyvä käydä läpi järjestelmänalkuvaiheeseen
mahdollisesti kuuluvat ilmiöt. Esimerkiksi pattereihin on voinut jäädä ilmaa tai vanhoista
putkistoista voi irrota likaa, joka lähtee alkuvaiheessa liikkeelle. Asiakkaalle on oltava selvää, missä puhdistusta vaativa sihti sijaitsee ja miten se pitää puhdistaa. Myyjältä on hyvä
vaatia kirjalliset käyttöohjeet, jotka käydään yhdessä kohta kohdalta läpi.

9.

MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO JA HUOLTO
Saneerauskohteessa on asennuksen jälkeen hyvä toimittaa säätöjen tarkistus vuoden
sisällä. Vanhassa kiinteistössä säätöjen ensiasennus on aina suuntaa-antava – maksimaalisiin kustannussäästöihin tähtäävät säätöasetukset löytyvät yleensä vasta useamman kuukauden käytön jälkeen.
Kokemuksemme mukaan suurin osa maalämpöjärjestelmän ongelmista syntyy siitä, että
asiakas ryhtyy muuttamaan säätöjä itse. Omia ja esimerkiksi nettifoorumeilta löydettyjä
ajatuksia on hyvä aina testauttaa järjestelmän toimittajalla. Oikein asennettu, huollettu ja
optimoitu maalämpöjärjestelmä toimii yleensä noin 20–30 vuotta.
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Ilma-vesilämpöpumpun kysyntä kasvaa
kovaa vauhtia – mistä suosio johtuu?
Monelle varsin tuntemattoman ilma-vesilämpöpumpun myynti
kasvaa noin 25 % vuosivauhtia. Miksi laitteesta on tullut
pientalojen ja liikekiinteistöjen omistajien keskuudessa yhtäkkiä
niin suosittu?

Ilma-vesilämpöpumpun – tai vesi-ilmalämpöpumpun – suosion takana on kuusi asiaa. Ekologisuus, alan teknologian kehittyminen, laitteen tuotekehitys, huima energiansäästöpotentiaali, investoinnin houkuttelevuus ja laitteen monikäyttöisyys.
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ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN MYYNNIN KEHITYS 2006–2020

LÄHDE: Suomen Lämpöpumppuyhdistys
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EKOLOGISUUS
Yksi merkittävä suosion syy on laitteen ekologisuus. Ilma-vesilämpöpumppulämmityksessä tarvitaan vain auringon lämmittämää puhdasta ilmaa, vettä ja nykyaikaista tekniikkaa. Koska laite ottaa
energian ympäröivästä ilmasta, ei tarvita esimerkiksi maalämpölämmityksen vaatimaa porakaivoa
ja keruuputkistoa.

TEKNOLOGINEN KEHITYS
Ilmavesilämpöpumppujen todellinen läpimurto tapahtui 2010-luvulla, kun Euroopan unionin energiatehokkuusvaatimukset pakottivat ilma-vesilämpöpumppuvalmistajat siirtymään aikaisempaa huomattavasti energiatehokkaampaan invertteri-teknologiaan. Invertteri-teknologian hyödyt korostuvat juuri ilmasta energian ottavissa lämpöpumpuissa, kuten ilma-vesilämpöpumpuissa
ja ilmalämpöpumppuissa. Kun maalämpöpumpputeknologian kehitys on parantanut energiatehokkuutta 10 vuodessa noin 20 %, ilma-vesilämpöpumppujen energiatehokkuus on parantunut yli
50 %.

LAITTEEN SOPEUTTAMINEN POHJOISIIN OLOSUHTEISIIN
Isot valmistajat ovat kehittäneet ilma-vesilämpöpumpuista koviin pohjoisiin olosuhteisiin sopivia
energiansäästölaitteita käytännössä vasta viimeisen 10 vuoden ajan. Suomalaiset innostuivat laitteista heti, kun markkinoille saatiin ympäri vuoden luotettavasti toimivia laitteita.
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Jos kodin aikaisempi
energialasku on ollut
HUIMA ENERGIANSÄÄSTÖPOTENTIAALI
Merkittävin syy myynnin huimaan kasvuun on se, että

2 500 euroa vuodessa,
kustannukset ovat

laitteella voidaan pienentää energialaskua yleensä huikeat

ilmavesilämpöpumpun

50 %. Jos kodin tai kiinteistön aikaisempi energialasku on

asennuksen jälkeen noin

ollut 2 500 euroa vuodessa, kustannukset ovat ilma-ve-

1 250 euron luokkaa.

silämpöpumpun asennuksen jälkeen yleensä noin 1 250
euron luokkaa.

INVESTOINNIN KANNATTAVUUS
Ilma-vesilämpöpumppu on mielenkiintoinen ratkaisu myös investointimielessä. Sen saa asennettuna kotiin tai pieneen kiinteistöön noin 8 000–15 000 eurolla. Kotitalousvähennysten jälkeen
nettokustannukseksi jää noin 7 000–13 000 euroa. Koska energiansäästö on suuri, investoinnin
takaisinmaksuaika on kotitalouksissa yleensä vain noin 5–7 vuotta. Tämän ansiosta osamaksulla
hankitun järjestelmän kuukausilaskun ja energialaskun yhteenlaskettu summa on usein pienempi
kuin olemassa oleva sähköllä tai öljyllä lämmitetyn kiinteistön kuukausittainen lämmityskustannus.
Käytännössä laitteen ostaja saa siis – investoinnin huomioon ottaen – pienemmän energialaskun
heti asennuspäivästä lähtien.

MONIKÄYTTÖISYYS
Laiteen suosiota lisää myös sen monikäyttöisyys. Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa joko vesikiertoisen sähkölämmityksen tai öljylämmityksen rinnalle – tai niiden tilalle. Laite sopii yhtä lailla
niin pientaloihin, rivi- ja kerrostaloihin, teollisuushalleihin, varastorakennuksiin kuin isoihin liikekiinteistöihinkin.
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Vertailussa maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppu – kumpi kannattaa
hankkia?
Sekä maalämpö- että ilma-vesilämpöpumppu tuovat lämmityskuluihin
merkittävät säästöt. Mutta mistä tietää, kumpi niistä sopii paremmin
omaan kohteeseen?

Lisääntynyt tietoisuus maalämpölämmityksen huikeasta energiansäästöpotentiaalista on nostanut
maalämpöpumpun kysyntää viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jyrkästi kasvanut kysyntä on
nyt tasaantunut, kun maalämmön rinnalle on ilmestynyt toinen energiatehokas lämpöpumppuvaihtoehto – ilma-vesilämpöpumppu. Laite kasvattaa suosiotaan vielä maalämpöpumppuakin kovemmalla vauhdilla.
Mitä eroa lämmitysjärjestelmillä sitten on ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kumpi lämpöpumpuista kannattaa hankkia? Alla asiantuntijan tekemä vertailu lämpöpumppujen ominaisuuksista.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TUOMAT HYÖDYT
Maalämpöpumppu:
Energiansäästöpotentiaali 70–80 % sähkölämmitykseen verrattuna. Huoleton, turvallinen ja luotettava lämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa myös etäohjauksen. Nostaa asunnon arvoa vähintään investointihinnan verran.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Energiansäästöpotentiaali 50–60 % sähkölämmitykseen verrattuna. Muut hyödyt samat kuin maalämpöpumpussa.
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Suosiotaan suurin

KENELLE LÄMPÖPUMPPU SOPII?

harppauksin nostaneen

Maalämpöpumppu:

maalämpöpumpun

Maalämpöpumppu sopii kohteeseen, jonka maaperä mah-

kysyntä on tasoittunut,
kun rinnalle on noussut
toinen energiatehokas
lämpöpumppuvaihtoehto.
Ilma-vesilämpöpumppu
on investointina pienempi
eikä se vaadi maaperään
tehtäviä porauksia.

dollistaa kaivon poraamisen ja keruupiirin asentamisen.
Kohteessa on oltava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä,
jossa lämmönjako hoituu joko lattian tai pattereiden
kautta. Järjestelmä sopii sekä uudis- että saneerauskohteeseen.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Laite sopii kohteisiin, joihin maalämpökin sopii jasen
lisäksi myös niihin, joihin ei pystytä poraamaan kaivoa.
Kohteessa on oltava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä,
jossa lämmönjako hoituu joko lattian tai pattereiden
kautta. Järjestelmä sopii sekä uudis- että saneerauskohteeseen.

LÄMPÖPUMPUN TOIMINTA JA LAITTEISTO
Maalämpöpumppu:
Järjestelmä hyödyntää maan sisältä löytyvää lämpöä, jota kerätään talteen putkiston avulla. Putkisto voidaan kaivaa maaperään horisontaalisesti tai porata pystysuoraan kallioon. Putkisto voidaan sijoittaa myös tontin lähellä olevaan vesistöön. Laitteistoon sisältyy putkiston lisäksi täyskorkean jääkaappipakastimen kokoinen sisäyksikkö, joka sijoitetaan yleensä pannuhuoneeseen.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Järjestelmä hyödyntää auringon lämmittämää puhdasta ilmaa, vettä sekä nykyaikaista tekniikkaa.
Laitteisto koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Yleensä noin 90-100 cm leveä ja 90-100 cm korkea ulkoyksikkö asennetaan kiinteistön ulkoseinustalle. Jos ilma-vesilämpöpumppu toimii päälämmönlähteenä, sisäyksikkö on suunnilleen jääkaappipakastimen kokoinen. Sisäyksikön voi sijoittaa pannuhuoneeseen tai tarvittaessa vaikka kodinhoitohuoneeseen. Jos ilma-vesilämpöpumppu hankitaan
lisälämmitysratkaisuksi, sisäyksikkö on huomattavasti pienempi, vain seinälle kiinnitettävän sähkökaapin kokoinen.
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TUTUSTU LÄMPÖPUMPPUIHIN
LÄMPÖTUBESTA

LÄMMITYSMUODON ASENNUSTAPA

Ilma-vesilämpöpumppu on

Maalämpöpumppu:

kannattavampi hankinta,

Järjestelmän voi asentaa päälämmönlähteeksi tai tuoda

jos järjestelmä hankitaan

lisälämmönlähteeksi esimerkiksi öljy- tai sähkökattilan

alle 200 neliön kokoiseen

rinnalle. Tällöin vanha lämmitysjärjestelmä toimii varalämmönlähteenä kylmimpinä pakkaskuukausina.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Laite voidaan asentaa pää- tai sivulämmönlähteeksi. Jär-

kohteeseen ja säästöjen
halutaan realisoituvan
5-10 vuodessa.

jestelmä asennetaan hyvin usein myös hybridiratkaisuksi
öljyn, sähkön, kaasun tai puulämmityksen rinnalle.

PALJONKO LÄMPÖPUMPPU MAKSAA?
Maalämpöpumppu:
Laite maksaa pientaloon asennettuna 15–25 000 euroa. Kotitalousvähennysten jälkeen nettokustannus on noin 10 000–20 000 euroa. Hankinnan takaisinmaksuaika on kotitalouksissa yleensä
noin 7–10 vuotta.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Laite maksaa pientaloon asennettuna noin 8 000–15 000 euroa. Kotitalousvähennysten jälkeen
nettokustannus on noin 7 000–13 000 euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika on kotitalouksissa
yleensä noin 5–7 vuotta.
Kummassakin lämpöpumppuratkaisussa energiansäästö on niin suuri, että osamaksulla hankitun järjestelmän kuukausimaksun ja hankinnan jälkeen syntyvän kuukausittaisen lämmityslaskun
yhteenlaskettu summa on usein pienempi, kuin aikaisempi kuukausittainen lämmityskustannus.
Käytännössä laitteen ostaja pystyy kattamaan investoinnin lämmityksestä syntyvillä säästöillä.
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LÄMPÖPUMPUN HANKINTAPROSESSI
Maalämpöpumppu:
Hankinta- ja asennusprosessi kestää tyypillisesti 2-3 kuukautta, josta porausluvan hankintaan
kuluu yleensä kuukauden verran. Prosessi vaatii kartoittajan paikallakäynnin ennen hankintaa ellei
kyse ole uudiskohteesta Kohteesta purettava vanha lämmitysjärjestelmä lisää työmäärää yleensä
päivällä.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Järjestelmän asennuksen saa yleensä tilattua noin 1-2 kuukauden päähän. Asennus kestää 2–3
päivää, jos järjestelmä hankitaan päälämmönlähteeksi. Jos järjestelmää käytetään lisälämmönlähteenä, asennus kestää 1-2 päivää. Prosessi vaatii kartoittajan paikallakäynnin ennen hankintaa, ellei
kyseessä ole uudiskohde. Kohteesta purettava vanha lämmitysjärjestelmä lisää työmäärää yleensä
päivällä. investoinnin lämmityksestä syntyvillä säästöillä.

LÄMPÖPUMPUN VIILENNYSMAHDOLLISUUS
Maalämpöpumppu:
Maalämmityksessä on mahdollista hyödyntää järjestelmässä automaattisesti syntyvää ja edullista
maaviileää. Käytännössä kuitenkin tehokkaammin ja hiljaisemmin viilentävä ilmalämpöpumppu on
maalämpökohteessakin suositumpi viilennysratkaisu. Yksi syy on myös se, että ilmalämpöpumppu
on huomattavasti tehokkaampi viilentäjä ja myös usein vaivattomampi asentaa ja edullisempi kuin
maalämpöpumpun viilennysjärjestelmä.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Ilma-vesilämpöpumppuja käytetään lähtökohtaisesti vain lämmitykseen. Viilennykseen kannattaa
hankkia ilmalämpöpumppu.

Kummassakin lämpöpumppuratkaisussa energiansäästö on niin
suuri, että laitteen hankintahinnan pystyy käytännössä kattamaan
lämmityksestä syntyvillä säästöillä.
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Maalämmön kannattavuus riippuu kiinteistön
koosta. Mitä suurempi kohde, sitä nopeammin ja
suuremmalla hyötysuhteella hankinta muuttuu
kannattavaksi.

LÄMPÖPUMPUN HUOLTO JA OMATOIMIHUOLTO
Laitteiden tarvitsemat, ammattilaisen hoidettavat elinkaarihuollot ovat kummankin laitteen osalta
käytännössä samat. Laitteet vaativat keskimäärin vuoden välein tehtävän puhdistushuollon ja noin
3-5 vuoden välein ammattilaisen tekemän tarkemman tarkastus- ja optimointihuollon.
Järjestelmää hankittaessa kannattaa selvittää, sisältyykö huoltopalvelu laitteen hintaan, miten helposti laitteeseen on saatavilla varaosia, sisältääkö takuu laitteen lisäksi myös asennuksen ja onko
toimittajalla ympäri vuorokauden palvelevaa huoltopalvelua. Jos päälämmönlähde menee pakkasella rikki tai hälytystilaan, asunto viilenee kylmäksi jopa muutamassa tunnissa, joten on erittäin
tärkeää, että huolto on saatavilla 24/7.

KUMPI LÄMPÖPUMPPU ON KANNATTAVAMPI?
Maalämpöpumppu:
Maalämpöpumppu on edullisempi hankinta pitkällä tähtäimellä. Lähtökohtaisesti maalämpö on
kannattavampi kuin ilma-vesilämpöpumppu, jos hyötyä mitataan vuosittaisilla käyttökustannuksilla. Kannattavuus riippuu myös kiinteistön energiatehokkuudesta, koosta, kulutuksen määrästä ja
lämmönjakoverkon (esim. patteriverkko) kunnosta.
Ilma-vesilämpöpumppu:
Ilma-vesilämpöpumppu on kannattavampi hankinta, jos säästöjen halutaan realisoituvan 5-7 vuodessa. Kannattavuus riippuu myös kiinteistön energiatehokkuudesta, koosta ja lämmönjakoverkon
(esim. patteriverkko) kunnosta.
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Energiatehokkuushankkeisiin saa
merkittävää tukea
Valtaosaan LämpöYkkösen toimittamiin laitteisiin, järjestelmiin tai isompiin energiatehokkuushankkeisiin saa tukea tai avustusta. Saatava tuki voi olla hyvin merkittävä osa toteutettavan hankkeen kokonaisedullisuutta muiden arvojen lisäksi. LämpöYkkösen asiantuntija auttaa asiakasta alun
suunnittelusta alkaen toteutettavan projektin läpiviennin ja ylläpidon ajan, ja auttaa asiakasta tarpeellisella tavalla myös oikean tuen hakemisessa. Alla on kuvattu muutamia tärkeimpiä tällä hetkellä saatavilla olevia tukimuotoja – niihin voi tulla muutoksia tai niitä voi tulla lisää.

BUSINESS FINLANDIN ENERGIATUKI YRITYKSILLE JA JULKISELLE
SEKTORILLE
Kaiken kokoiset yritykset, ammatin- ja liikkeenharjoittajat, toiminimet sekä yhteisöt, kuten kunnat,
seurakunnat ja säätiöt, voivat saada Business Finlandin myöntämää energiatukea uusiutuvan energian investointeihin vuonna 2020. Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.
Energiatukea myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
energiansäästöä tai muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Energiatuen saaminen edellyttää hyvää valmistelua ja läpivientiä energiatehokkuushankkeessa. Sen suuruus voi olla
saneeraushankkeen toteutuksesta riippuen 10-30 % investoinnista. Esimerkiksi teollisuushalli tai
kauppakeskus voi olla erinomainen kohde tuen hyödyntämiseen.

ELY-KESKUKSEN AVUSTUS PIENTALON OMISTAJILLE ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ
LUOPUMISEKSI
Vakituisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille on tarjolla ELY-keskukselta
valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuo-
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doilla. Avustusta voidaan energiatehokkuushankkeisiin hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää,
enintään kuitenkin syksyyn 2022 asti.
Avustusmäärä on 4.000 euroa, kun uusi lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö-, maalämpö- tai
ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, ja 2.500 euroa, kun uusi lämmitysjärjestelmä on jokin muu
ei-fossiilinen lämmitysjärjestelmä, esimerkiksi ilmalämpöpumpun ja sähkölämmityksen yhdistelmä.
Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon tuen voi siis saada yhteen tai kahteen kertaan riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai molemmilla omansa.

ARA:N ENERGIA-AVUSTUS TALOYHTIÖILLE JA OMAKOTIASUJILLE
Taloyhtiöiden ja omakotiasujien on mahdollista saada vuosina 2020-2022 energia-avustusta energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta voi saada 4.000 euroa tai 6.000 euroa
per huoneisto, riippuen energiatehokkuuden parannuksen määrästä. Avustuksen määrä on kuitenkin korkeintaan 50 % toteutuneista kustannuksista.
Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla saneeraushankkeen tuottamia muutoksia kohteen energiatehokkuutta kuvaavissa E-luvuissa. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tuen piirissä sallitaan monin eri tavoin, ja näin ollen esimerkiksi lämpöpumput ovat hyvä
valinta energiatehokkuushankkeeseen.
Lämmitys edustaa tyypillisesti kiinteistöissä merkittävimpiä vuotuisia ylläpidon menoeriä, ja on
siksi erinomainen kiinteistön kehityskohde paitsi ekologisesti myös taloudellisesti.

KOTITALOUSVÄHENNYS
Lämpöpumpun hankinnassa kotitalouteen voidaan hyödyntää 40 %:n kotitalousvähennys työn
osuudesta. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2.250 euroa per henkilö –
yhdessä puolison kanssa siis 4.500 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden.
Pariskuntana työtä voi teettää 40 %:n kotitalousvähennyksen piirissä siis jopa lähes 12.000 eurolla
vuodessa – tämä tarkoittaa merkittävää hankintaetumahdollisuutta paitsi edullisemmissa ilmalämpöpumpuissa myös esimerkiksi isomman työn omaavissa ilma-vesi- ja maalämpöpumppujärjestelmissä.
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LÄMPÖYKKÖNEN OY

Maanlaajuista osaamista
LämpöYkkönen Oy on maanlaajuisesti toimiva yritys. Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä, mahdollisimman kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä talotekniikkaratkaisuja. Yrityksen tuotevalikoima sisältää johtavat tuotemerkit, joissa laatu ja luotettavuus ovat etusijalla. Päätuotteitamme
ovat lämmitys- ja viilennysjärjestelmät, vesikiertoiset lattialämmitykset, ilmanvaihtojärjestelmät ja LVI-suunnittelu. Yrityksemme asiantuntijat auttavat asiakasta valitsemaan kohteeseen sopivat ratkaisut, erilaiset tarpeet huomioiden. Palvelemme asiakkaita kokonaisvaltaisesti aina hankkeen
suunnittelusta asennukseen - suunnittelusta asennukseen ja
huoltoon asti.
LämpöYkkösen yksi arvoista on asiakastyytyväisyys.
Asiakastutkimuksen mukaan 94% asiakkaistamme suosittelisi LämpöYkköstä muillekin.
Odotamme yhteydenottoasi, ota siis rohkeasti yhteyttä
jo suunnitteluvaiheessa!
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