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Liikevaihto ennuste 

2022

115 M€ 
Liikevaihto pro forma

119 M€

Jarmo Hellstedt



OSA 1

Uudet kaukolämpöratkaisut, hybridilämmitys ja muut 
mahdollisuudet.
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KAUKOLÄMPÖ vs. VAIHTOEHDOT

• Taustaa mm. mielikuvamarkkinointia

• Energian hinnan kehitys yleisesti Suomessa

• Kaukolämpö ja mahdolliset hybridiratkaisut

• Vaihto kokonaan toiseen lämmönlähteeseen?
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Lämmityksen markkinaosuudet 

2020 Asuin- ja palvelurakennukset
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Lämpöpumppu: lämpöpumpuilla ympäristöstä 

(maasta, ilmasta tai vedestä) talteenotettu

energia, jota käytetään rakennusten 

lämmitykseen. 

Lämpöpumppujen sähkö: arvioitu 

lämpöpumppujen käyttämä sähkö.

Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden 

käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön. 

Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun.Lähde: Tilastokeskus, Energia 2021 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2
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Kaukolämmön erillistuotannon 

energianlähteet 2021
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• Hiilidioksidineutraalit 75 prosenttia

o Uusiutuvat + hukkalämmöt

• Kotimaiset* 84 prosenttia

o Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta 

”Muut”

• Fossiiliset tuontipolttoaineet kaukolämmön 

erillistuotannossa 16 prosenttia

• Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. 

lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai 

kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Sis. myös lämpöpumpuilla 

tuotetun uusiutuvan lämmön

• Muu biomassa: Jätteen bio-osuus, muut bioperäiset polttoaineet

• Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja 

ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety

* Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. 

Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 

80 % sähköstä
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Totta vai tarua?
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Kenen laskelmien??



Totta vai tarua?
Hei,

Onhan se ihan hullua kirjoittaa tekemättä pohjatyötä kunnolla. 

Mikä oli/on energiakulutus (MWh/a) ennen ja jälkeen remontin? Käytännössä jos kiinteistössä ei ole tehty energiansäästöön liittyviä toimia, pitäisi energiamäärä olla sama. Jos 
talon energiakäyttöä on tehostettu, ei ole merkitystä mikä on energialähde, tarvittava energia tulee tuottaa oli järjestelmä kaukolämpö, maalämpö, ilmalämpö, aurinkolämpö tai 
ihan mikä vaan. Kyse on tuotetun energian hinnasta ja se vaihtelee eri energiamuodoissa.

Nyt kun tästä kohteesta ei ole lämpöpumppualalle tyypillisesti kerrottu perus faktoja, otan tässä alan keskivertoluvut tarkasteluun. Tuollaisen 270 asunnon tyypillisen kerrostalon 
              g                          .                                 g                €/    (              g           perusmaksun). Tästä yksinkertaisella 
matematiikalla taloyhtiön vuotuinen energialasku on ollut luokkaa 160    ….(       ) €/ .                               €                     . 

Tiedän myös, että tällä alalla tietyillä toimijoilla on vimmattu tarve myydä puutteellisilla perusteilla järjestelmiään. Kovin usein jää osa hankittavaan järjestelmään kohdistuvista 
kuluista huomioimatta, jotta saadaan investoinnin kannattavuus näyttämään hyvältä. Nyt en tiedä tämän lehtijutun kohteen osalta kuinka asia on ollut, se ei tuosta ole luettavissa. 
Joka tapauksessa jos tuosta todellisesta vuotuisesta energialaskusta on voitu säästää esim. 20 % (tätäkään ei ole kerrottu), on                   3     €/ . N                        
                                                                .  .  €         3                                    olisi vastaava luku noin 17 vuotta! Ja lämpöpumpun 
kompressoriyksikön järkevä käyttöikä on noin 10 vuotta, maksimissaan noin 15 vuotta (riippuen mm. todellisista käyttötunneista). Eli järjestelmä ei ole vielä edes kuolettunut, kun 
sitä jo joudutaan uusimaan!

Toivoisin, että kun näistä asioista kirjoitetaan, olisi taustalla faktat. Maallikoiden ja osan ammattilaisistakin on mahdotonta tunnistaa edes suuruusluokkia ja virheellisillä 
informaatioilla mielikuvia on helppo ruokkia. 

PS. Itse toimin energia-alalla konsulttina. Toimialaani kuuluu energian (lämmön) tuotantoon liittyvät järjestelmät niin kaukolämmöstä, lämpöpuista kuin geotermiasta muodostuvat 
järjestelmät. Missään tapauksessa minulla ei ole mitään lämpöpumppusovelluksia vastaan, päinvastoin. Toivon kuitenkin asian tiimoilta täysin rehellistä ja läpinäkyvää 
informointia.
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Totta vai tarua?



Miksi kaukolämpö?

• Kaukolämpö on alati kehittyvä lämmityspalvelu

• Kaukolämpöyhtiöiden asiantuntijat palvelevat kaukolämmön suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottovaiheissa sekä huolehtivat 
lämmityspalvelun jatkuvasta ylläpidosta ja tarvittavasta huollosta. Lämmityspalvelu suunnitellaan kiinteistön elinkaaren mittaiseksi.

• Uusina palveluina tarjotaan yhä useammin myös jäähdytysratkaisuja, olosuhdepalveluita ja lämmön kulutusjoustoa asiakkaan 
tarpeiden mukaan ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

• Kaukolämpö on ympäristöystävällistä – hiilineutraaliin energiantuotantoon on sitouduttu

• Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja seuraavien kymmenen vuoden 
aikana niiden ennakoidaan putoavan noin kolmannekseen nykyisestä. Suomen kunnista 75%:ssa tuotetaan kaukolämpö jo 
nyt enimmäkseen uusiutuvilla energialähteillä tai hukkalämmöllä. Kaukolämpöyhtiöt tekevät vuosittain merkittäviä 
investointeja hiilineutraalin lämmöntuotannon lisäämiseksi. 
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Lähde: FinDHC

• Kaukolämpö on asiakkaalle turvallinen, helppo ja huoleton
Kaukolämpöyhtiöissä huolehditaan tarvittavasta lämmöntuotannosta sekä valvotaan ja huolletaan kaukolämpöverkkoa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena 
päivänä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että lämmitys on mukavan tasaista ulkolämpötilasta riippumatta ja lämmintä vettä on aina saatavilla.
Kaukolämpöpalvelun toimitusvarmuus on Suomessa 99,98%.

• Kaukolämmön teknologia on älykkään yksinkertaista
Kaukolämpöön tarvittavat kiinteistökohtaiset laitteet ovat yksinkertaisia, toimintavarmoja ja mahtuvat pieneen tilaan. Teknisten laitteiden huoltotarve on vähäinen, 
eivätkä ne aiheuta ympäristöriskiä, koska kiertoaineena on vesi.
Digitaalisten ratkaisujen myötä lämmitysjärjestelmiin tulee lisää älykkyyttä. Seurannan ja ennakoinnin ansiosta energiatehokkuus paranee ja samalla saavutetaan 
mahdollisimman mukavat ja tasaiset asumisolosuhteet.

• Kiinteistön arvo säilyy ja kustannukset pysyvät kurissa
Kaukolämpö on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, joten se saa korkeat pisteet vihreiden kiinteistöjen BREAAM ja LEED luokitus- ja sertifiointijärjestelmissä. 
Korkeaa luokitusta pidetään kiinteistön arvon säilymisen yhtenä mittarina.
Kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa, kaukolämpö skaalautuu edullisesti ja joustavasti. Mittavia lisäinvestointeja olemassa olevaan 
lämmitysratkaisuun ei tarvita.
Hiilineutraali kaukolämpö on nopein tie lämmityksen hiilineutraaliuteen Suomessa. Lämmityksen päästöjen romahtamisella on iso vaikutus kunta- ja maakuntatason 
päästötavoitteiden saavuttamiseen.



Kaukolämmön ominaispäästöt
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Kaukolämmön hinnan kehitys

• Väite: ”Kaukolämmön hinta nousee vuosittain (5…)10%!!
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20232021

2022-23

10…330 €/MWh

Tampere => 

2023 +9.1%



Kaukolämmön keskihinta sekä 

minimi- ja maksimiarvot (sis. alv)

14

• Hinta sisältää kaikki 

verot, teho- ja 

energiamaksut ja 

mahdolliset muut 

vuotuiset 

kaukolämpömaksut. Ei 

sisällä liittymismaksuja.
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Lämmön tuotannon polttoaineiden hinnat
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Suomalaisten energia-asenteet 2022
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Suomalaisten energia-asenteet 2022
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KAUKOLÄMMÖN TULEVAISUUDEN TUOTANTOMUODOT
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Polttava teknologia

• Biomassat (kiinteä ja nesteet)

• Biokaasu

• Jäte

• Vety

• Perinteiset polttoaineet (fossiiliset)

Pienydinreaktorit

Sähkö

Geoenergia syvistä rei’istä (> 3 km)

Aurinko

Lämpöpumppuihin perustuva

• Hukkalämmöt

• Järvi- ja merivesilämpö

• Maalämpö

• Geoenergia (< 3 km)

• Jätevesi

• Yms…

Varastointi

• Vesi

• Hiekka

• Maaperä

• Tulevaisuuden sovellukset, esim. Heat Stock (varauskyky 25 x vesi)

Yms………..



KAUKOLÄMMÖN TULEVAISUUDESSA – YMPÄRISTÖ EDELLÄ
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- Rakentamismäärykset ohjaa 

energiatehokkuuuteen => 

toimintalämpötilat

- Lämmöntuottajien tahotaso 

energiatehokkuuteen (verkostohäviöt)! => 

toimintalämpötilat

- Alemmat toimintalämpötilat mahdollistavat 

monipuolisemman lämmöntuotannon

- Muutos toimintalämpötilassa edellyttää 

olemassa olevan rakennuskannan 

revisioita

115

=> 90 °C

TOIMINTALÄMPÖTILA

115/40…60 °C            90/35…40 °C



Avustus kaukolämpölaitteiston uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuvaksi
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Asuinkiinteistön kaukolämpölaitteiston 
uusimiseen voi hakea tukea Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Uuden 
laitteiston tulee soveltua 
matalalämpötilaiseen 
kaukolämpöverkostoon.

Avustusta voidaan myöntää laitteiden 
uusimiseen sekä samalla tapahtuvaan 
lämmitysjärjestelmän säätöön ja 
tasapainotukseen. Avustuksen määrä riippuu 
kiinteistötyypistä, omakotitalon järjestelmän 
vaihtoon on mahdollisuus saada avustusta 
     €                                    €. 
Kerrostalon kaukolämpöjärjestelmän 
                                      € ja 
     €.

•Avustusta voi hakea vähintään puolet vuodesta 
aktiivisessa käytössä olevan asuinrakennuksen, 
omakotitaloista kerrostaloihin, korjaustoimenpiteisiin.
•Avustuksen hakee kiinteistönomistaja, joita voivat olla 
yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, 
vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-
tunnukselliset taloudelliset toimijat.
•Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen olemassa 
olevan kaukolämpölaitteiston poistamisesta ja 
uusimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä samassa 
yhteydessä tehtäviin lämmitysjärjestelmän 
tasapainotukseen ja säätöön.
•Uuden kaukolämpölaitteiston on sovelluttava enintään 
90 asteiseen (celsius) kaukolämmön tuloveteen. 
Asuinkiinteistön on sijaittava alueella, jolla laitteiston 
uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan 
alentamista.



Avustus kaukolämpölaitteiston uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuvaksi
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Milloin kaukolämpölaitteisto kannattaa vaihtaa?

Kaukolämmönjakokeskuksen käyttöikään vaikuttaa käyttötapa ja olosuhteet ja tarkkaa teknistä elinikää 
on vaikea määritellä etukäteen. Mikäli kiinteistönne kaukolämmönjakokeskus on 15-20 vuoden ikäinen, 
kannattaa laitteen uusimista harkita. Yli 20 vuotta vanhan laitteiston käyttö- ja ylläpitokustannukset 
kasvavat, ja sen uusiminen voi olla järkevää myös luotettavuuden ja toimivuuden kannalta. Uusimalla 
kaukolämpölaitteisto modernilla laitteistolla, jossa on nykyaikaiset säätölaitteet ja energiatehokkaat 
kiertovesipumput, tuo yleensä myös säästöjä lämmityskustannuksiin.

Toiminnassa oleva kaukolämmönjakokeskus on monesti mitoitettu kiinteistön rakennusvaiheessa, 
jolloin mitoitus on tehty arviolaskennan mukaan. Lämmönjakokeskusta uusittaessa päästään 
laitteisto mitoittamaan ja säätämän kiinteistön todellisen kulutuksen mukaan.

=> Kiinteistössä suoritettu energiasäästötoimenpiteitä => sopimusvesivirran tarkastus!



Avustus kaukolämpölaitteiston uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuvaksi
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Miksi tällainen avustus?

Energiateollisuus ry on linjannut ja päivittänyt kaukolämmityksen määräyksiä siten, että kaukolämmön tuloverkon 
mitoituslämpötila laskee 115 asteesta 90 asteeseen. Mitoituslämpötilan pudottaminen mahdollistaa 
tulevaisuudessa kaukolämpöverkon toimintalämpötilojen laskemisen, mikä parantaa energiatehokkuutta ja 
mahdollistaa monipuolisemmat lämmönlähteet.

Matalampilämpötilaisen kaukolämpöverkoston veden valmistaminen kuluttaa vähemmän polttoaineitta, 
pienentää ilmastopäästöjä sekä mahdollistaa matalalämpötilaisten lämmönlähteiden, kuten hukkalämpöjen, 
kilpailukyvyn kaukolämmön polttoaineena.

Kiinteistön omistajalle kaukolämmön tuottaminen matalalämpötilaisilla ei-fossiilisilla lämmönlähteillä, jotka eivät 
aiheuta ilmastopäästöjä, tarkoittaa pienempiä lämmityslaskuja.



Kaukolämpö ja hybridilämmitys
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KAUKOLÄMPÖ

KAUKOLÄMPÖ

KAUKOLÄMPÖ

LÄMMIN VESI

LÄMPÖ-

VERKKO

LÄMPÖPUMPPU 



PILP ja lämpöpumppu
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Lämmitysjärjestelmän vaihto – tarkastettavat asiat

• Lämmitysveden lämpötilatasot kovimmilla pakkasilla

• Sähköliittymän ja –keskuksen koko

• Lämmitysenergian vuosikulutus

• Käyttöveden vuosikulutus

• Lämmitysjärjestelmän maksimilämmitysteho

• Löytyykö uusille laitteille tiloja

• Mikä on poistoilmanvirran suuruus (PILP) ja mahdollisuus LTO:lle

• Onko tontilla tilaa lämmönkeruuputkistoille/-kaivoille (maalämpö) 
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Kokonaisinvestointi

• Kokonaisinvestointiin lasketaan mukaan kaikki investointiin liittyvät 

kustannukset.

• Suunnittelu

• Urakan kilpailutus

• Urakkaneuvottelut ja –sopimukset

• Urakkahinta

• Sähköliittymän muutokset

• Sähkökeskuksen muutokset

• Muutokset automaatioon

• Pattereiden vaihto

• Rakennustyöt

• Viranomaismaksut ja tarkastukset

• Valvonta

• Muut kulut?
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Mitä kannattaa nyt tehdä?

• Erityisesti nykyisessä tilanteessa MALTTIA

• Energian ja polttoaineiden hinta nyt epästabiili

• Laitteiden ja varusteiden saatavuus sekä hinta

• Vaihtoehtojen vertailussa tulee huomioida kaikki seikat tosiasioihin perustuen

• mm. lämpöpumppujen hyötysuhde todellisuudessa, ei ”laboratorio-olosuhteissa” => COP 5 VAI 3 VAI JOTAIN MUUTA??

• Esim. ajoneuvojen polttoainekulutus??

• Kaikki investoinnit ml. sähköliittymän kasvattaminen sekä mahdolliset toisioverkon revisiot

• Todelliset energiahinnat ja muista, että kaikkien hinnat kehittyvät suunnilleen samaan tahtiin pl. yllätykset

• Vihreät arvot / hiilijalanjälki

• Huomioi oman alueesi lämpöyhtiön todelliset lämmöntuotannon päästöt ei valtakunnallista mediaania (Helsinki!)

• Huomioi lämpöpumppuyksiköiden suunniteltu elinkaari ja uusimistarve vs. takaisinmaksuaika!
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OSA 2

Taloyhtiöiden energian säästömahdollisuudet.
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• Perusta kantasi faktoihin! => inhorealismi…

• Energiasäästö tarkoittaa, että kulutetaan energiaa (kWh) vähemmän

• Energiankulutukseen voidaan vaikuttaa vain omilla tottumuksilla ja rakenteellisilla 

ratkaisuilla

• Rahan säästö tarkoittaa, että kulutetaan valuuttaa (€) vähemmän

• Rahansäästöön voidaan vaikuttaa omilla päätöksillä – kokonaistaloudellisilla ratkaisuilla 

huomioiden investoinnin pitoaika, investoinnin oletettu käyttöikä sekä käyttökustannukset
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Säästö?



Energiakulutuksen jakauma asuinkiinteistössä
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Jakauma

Lämmitys
Lämmin käyttövesi

75…85 %

15…25 %



ENERIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA SÄÄSTÖPOTENTIAALI

Toimenpide Säästöpotentiaali

Ulkoseinän lisälämmöneristäminen (+100 mm) säästö lämmitysenergiassa 5–10 %

Ikkunoiden uusiminen (U-arvo 1,0 W/m2) säästö lämmitysenergiassa 5–15 %

Yläpohjan lisälämmöneristäminen säästö lämmitysenergiassa 2–6 %

Ilmanvaihdon uudistaminen koneelliseksi tulo-poisto -järjestelmäksi 

lämmöntalteenotolla

säästö lämmitysenergiassa 10–30 %

Huoneistokohtainen vedenmittaus säästö vedenkulutuksessa 10–30 % ja lämmitysenergiassa 3–9 %

Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujärjestelmällä säästö kokonaislämmitysenergiassa 30–50 %

Vanhan hissin korvaaminen uudella säästö hissin sähkönkulutuksessa 30–60 %
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LÄÄMITYKSEN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMET

• 1 °C alempi sisälämpötila = 5 % vähemmän lämmitysenergiaa

• Alentakaa ensin reilusti lämpötilaa kaikista aputiloista (rappukäytävistä, varastoista, 
autotalleista). Esimerkiksi porrashuoneissa ja lämpimissä varastoissa riittää 17–18 astetta ja 
autotalleissa 12 astetta.

• Alentakaa huonelämpötiloja keskitetysti 20–21 asteeseen, kuitenkin vain 0,5 astetta 
kerrallaan.

• Jos huonelämpötilaa ei voi keskitetysti laskea, ohjeistakaa asukkaita tekemään säätö itse.

• Ohjeistakaa asukkaita mukavuuslattialämmityksen säädössä: oikea lämpötila, ajastinten 
käyttö sekä lämmityksen sulkeminen esim. pidemmän poissaolon ajaksi vähentää 
energiankulutusta.
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LÄMMIN KÄYTTÖVESI

• Muistuttakaa erityisesti turhasta lämpimän veden kulutuksesta ja ohjeistakaa 
asukkaita lyhentämään suihkuaikaa ja välttämään turhaa veden valuttamista.

• Käyttöveden virtaamat vaikuttavat myös kulutukseen, joten niiden tarkistus voi olla 
paikallaan. Suihku- ja keittiöhanoihin riittää 12 litraa/min ja 
käsienpesuhanoihin 6 litraa/min virtaama. Virtaamia voidaan alentaa 
keskitetysti vakiopaineventtiilillä tai vesipistekohtaisesti vakiovirtaussuuttimilla ja 
vettä säästävillä suihkupäillä.

• Vesikalusteiden tarkastus voi olla myös paikallaan. Asukkaita kannattaa pyytää 
ilmoittamaan aktiivisesti pienistäkin kalustevuodoista.
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ILMANVAIHTO

• Säätäkää ja käyttäkää ilmanvaihtoa oikein ja tarpeen mukaan.

• Huolehtikaa, että ilmanvaihdon tehostuksessa on käytössä pakkasraja (esim. -11 
astetta), jonka jälkeen ilmanvaihto ei mene tehostukselle.

• Jos taloyhtiössä on käytössä asuntokohtaiset ilmanvaihtojärjestelmät, opastakaa 
asukkaita niiden käytössä ja säädössä.
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IKKUNAT JA OVET

• Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistys on syytä tehdä, jos asunnoista on tullut palautetta 
vedosta tai tiivistyksissä on puutteita (puitteissa näkyy esim. näkyviä vuotoja).

• Tiivisteiden vaihtoväli vaihtelee tiivistetyypin mukaan. Itseliimautuvat tiivisteet pitäisi 
vaihtaa vähintään parin vuoden välein, kun taas silikonitiivisteet voivat säilyä 
kunnossa yli 15 vuotta.

• Tiivistykset kannattaa teettää keskitetysti taloyhtiön toimesta, jolloin tiivisteet tulee 
asennettua kaikkiin asuntoihin oikein. Samalla kannattaa teettää tarpeenmukaiset 
ikkunoiden sovituskorjaukset sekä tarkistuttaa ja korjauttaa myös ikkunapuitteiden ja 
karmien ilmavuodot.

19.1.2023Jarmo Hellstedt 36



Kiitos mielenkiinnosta!

Jarmo Hellstedt

DI, energiatekniikka

p. 0400 623 831

jarmo.hellstedt@ains.fi
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