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Mikä on Nivos?

Energiaverkot Energia- ja 
lämmitysratkaisut

Netti ja tv-palvelut Vesihuolto

Nivos-konsernissa nivoutuvat yhteen monipuolinen toimintamme.
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lämmityskustannuksissa

Lämmitysjärjestelmän 
uusinta tai saneeraus

Aurinkovoimalan hankinta

Ympäristöystävällisen sähkön 
hankinta

Sähkö-/hybridiautojen 
latausratkaisut
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Milloin lämmitysjärjestelmä 
kannattaa uusia?
• Lämmityslaitteisto on käyttöikänsä loppupäässä. 

• Esim. öljykattila tai sähkövaraaja on yli 20 vuotta vanha

• Haluat säästää lämmityskustannuksissa.

• Haluat tehdä ympäristöteon.

• Haluat nostaa kiinteistön arvoa esimerkiksi myyntiä/vuokrausta ajatellen.

• Isojen remonttien yhteydessä on hyvä hetki harkita myös 
lämmitysjärjestelmän uusimista.
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Lämmitysjärjestelmän valinta 
on tärkeä päätös
• Ennakointi kannattaa, silloin et joudu turvautumaan 

hätäratkaisuihin. 

• Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa asumisen mukavuuteen 
ja kustannuksiin.

• Tärkeä: hyvät suunnitelmat ja toteuttaa järjestelmä 
ammattilaisilla.

• Kannattaa valita kokonaistoimittaja/kumppani, joka pystyy 
vastaamaan takuu-, asennus- ja ylläpitovastuista useita vuosia 
toimituksen jälkeen.
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Lämmitysjärjestelmien markkinaosuus
Lämmitysjärjestelmien 
markkinaosuus uusissa 
omakotitaloissa 
vuosina 2006-2018. 
Lähde: Pientalorakentamisen 
kehittämiskeskus ry, PRKK
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Vuonna 2018 Suomessa 
myydyt lämpöpumput
• Maalämpö n. 8 000 kpl

• Ilma-vesilämpö n. 5 000 kpl

• Ilmalämpöpumppu n. 59 000 kpl

• Poistoilmalämpöpumppu n. 2 700 kpl
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Miten valita oikein? 
Vaihtoehtoja on monia ja valintaperusteita useita:

• Nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet

• Ympäristöystävällisyys

• Energian/polttoaineen hinta nyt ja tulevaisuuden hintakehitys

• Helppohoitoisuus, toimintavarmuus

• Käyttö- ja investointikustannukset

• Paljonko tilaa on käytettävissä laitteistolle?
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Maalämpö
• Maalämpö on uusiutuvaa energiaa.

• Maalämpöpumpulla talteen kerätty lämpö on lähes ilmaista. Pumppu 
itsessään vaatii pienen määrän sähköä toimiakseen (mitoitus).

• Investoinniltaan se on arvokkain ja lämpökertoimeltaan paras 
lämpöpumpputyyppi. 

• Erityisesti talviaikana se on tehokkuudeltaan ylivoimainen muihin 
lämpöpumpputyyppeihin nähden. 

• Sillä voidaan lämmittää niin lämmitys- kuin käyttövesikin.
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Maalämpö
• Maalämmön asentaminen vaatii toimenpideluvan, joka haetaan kunnan tai 

kaupungin teknisestä toimesta. 

• Maalämpö sopii keskisuurille ja suurille taloille, suuri lämmitys tarve.

• Lämpöä voidaan kerätä joko kallioon porattavalla lämpökaivolla tai 
lämmönkeruuputkistolla.
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Ilma-vesilämpöpumppu
• Ilma-vesilämpöpumppu on ”uusin” pientalon lämpöpumppuratkaisu. 

• Ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen 
lämmitysjärjestelmään esimerkiksi  lattialämmitykseen tai 
patteriverkostoon (kuten maalämpö).

• Tukilämmitystä (sähkö, öljy, maakaasu) tarvitaan kovimmilla pakkasilla 
sekä käyttöveden lämpötilan nostamiseen. 

• Ilma-vesilämpöpumppu sopii pieniin ja keskisuuriin taloihin. 
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Ilmalämpöpumppu
• Ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilman sisältämää energiaa.

• Ilmalämpöpumppu koostuu ulkoyksiköstä ja yhdestä tai useammasta 
sisäyksiköstä. 

• Ilmalämpöpumppu sopii pientalossa tukilämmitysjärjestelmäksi. Se ei 
myöskään lämmitä käyttövettä.

• Ilmalämpöpumppu-/t sopii isoihin ja pieniin taloihin, jossa halutaan 
pienellä investoinnilla parantaa energiatehokkuutta. 
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Lämmitystapojen vertailulaskuri
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Lämmitystapojen vertailulaskuri
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Lämmitystapojen vertailulaskuri
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Lämmitysjärjestelmän
hankinta Tarve, tavoite, ajatus

Tarvekartoitus ja 
yhteinen tavoite

Mitoitus, suunnittelu

Ratkaisu, tarjous, 
ehdot ja rahoitus

Toteutus

Käyttöönotto

Sopimus

Tuki ja 
ylläpitokäynnit



Kiitos!


