
Lähienergia esitys 15.2.2021



St1 lyhyesti

• 6,5 mrd€ liikevaihto

• 750 työntekijää

• 1400 Shell ja 

St1 huoltoasemaa

• Tuulivoima

• Etanolin tuotanto

• Jalostamo Göteborgissa

• Investoinnit uusiutuviin

• Kotimainen



St1 visio:

”Johtava CO2-hyvän energian
valmistaja sekä myyjä”



Geoterminen lämpövoimala
– DeepHeat

6,4km 

40 MW teho

10% Espoon kaukolämmöstä

Tavoite v. 2021
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St1 Lähienergia Oy

15/02/2021

• St1 tytäryhtiö

• Maalämpöratkaisuja vuodesta 2007

• Liikevaihto n. 12 M€

• 40 työntekijää

• Oma kaivonporaus, asennus, sähkötyöt

• Urakoimme noin 40 taloyhtiötä vuodessa

• Laaja alihankintaverkosto

• Maalämpöurakointia suoralla kaupalla

• St1 elinkaarikonseptit
Toimituksia tähän mennessä elinkaari-
mallilla n. 160 kpl arvoltaan 17 M€

St1 yritysesittely 6



Miksi Lämpöpumppu?

+ Lämpöpumppu on moderni

+ Lämpöpumppu on energiatehokas

+ Lämmityskustannussäätöt ovat merkittävät

+ Teknologia on kehittynyttä ja turvallista

+ Lämpöpumppuenergia on uusiutuvaa



- Asiakkaan tarpeet ja toiveet

- Kohteen energian kulutus

- Investoinnin kannattavuus arvio

- Laitteiden asennustilat

- Lämpökaivojen sunnittelu

- Mahdollinen LTO

- Viilennys



MAALÄMPÖ

Yhdistelmät



Miten lämpöpumppu
toimii?

• Siirretään energiaa
maasta asuntoihin

• Pumppauskustannus
1/3

• Ilmaisenergia maanalta
2/3

• Lämpöpumpun
hyötysuhde COP 3 



Maalämpö kuuma uutisaihe 
Youtube hakusana: As Oy Kaksoistalot

TULEVAISUUDEN HINNANKEHITYS?

https://areena.yle.fi/1-3824172?autoplay=true


Poistoilman lämmön-
talteenotto

• Lämmöntalteenotto
• Katolla olevat huippuimurit korvataan LTO yksiköillä

• Osa energiakaivoista korvataan ilmanvaihdon 
hukkaenergialla
• Parempi hyötysuhde

• Sähkönsäästö:

• Uudet puhaltimet kuluttavat vähemmän sähköä 

• Älykkäämpi ohjaus



St1 Ratkaisu

As Oy Niittykumpu 3 Espoo

124 asuntoa
1210 MWh / a

- 4x80 kW LP
- 13x600 m Keskisyvät kaivot
- Lämmöntalteenotto
- St1 elinkaarisopimus



Viilennystehon lisääminen
koneellisesti (Aktiivijäähdytys)

Mikäli kohteen tehontarve ylittää energiakaivoista
saatavan tehontarpeen, voidaan
maalämpöpumppuja käyttää jäähdytystehon
lisäämiseksi

Esimerkkikohde Vepsäläisen myymälä Espoo

• Bosch 3x48kW = 144kW

• 8 x 300m Energiakaivot

• Aktiivijäähdytys puhallinkonvektoreilla (8kpl)

- Jäähdytyksen lisäinvestointi n.68.000€



St1 Elinkaarimallit

• St1 suunnittelee ja toteuttaa laitoksen

• St1 järjestää rahoituksen

• St1 ylläpitää laitosta koko sopimuskauden ajan

• Laitoksen investointi maksetaan takaisin syntyvillä säästöillä

• Asiakas maksaa laitoksen kuluttaman sähkön

• Hankintamalli on asiakkaalle riskitön ja kustannukset ovat

hyvin ennakoitavissa

• Ylläpitokustannukset on sidottu Tilastokeskuksen kiinteistön

ylläpitoindeksiin
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Kustannusten
Ennakoitavuus



Investointi lainalla



Maalämpöala tänään ”mistä puhutaan”

➢ ARA:n energia-avustus 25-50% kaikista projektiin kohdistuvista kustannuksista

➢ Kaukolämmöstä maalämpöön n. 25% yleisin

➢ Energiayhtiöt muutoksessa

➢ Lämpöpumput ja syväkaivot 

➢ Maalämmön mitoittaminen

➢ Minkä tehoinen järjestelmä: min. 75% tehopeitto ja vuotuinen energiapeitto 99%

➢ Tarjouspyynnöissä nähtävissä paljon alimitoittamista mikä koituu asiakkaalle kalliimmaksi elinkaaren aikana

➢ Lämpökentän optimaalinen mitoitus 100-120kWh ottoenergiaa / metri vuodessa

➢ Tarjouspyynnöissä nähtävissä melkoista ylimitoittamista



Kiitos!

Jussi Salo

p. 044 525 5411

jussi.salo@st1.fi

mailto:Jussi.salo@st1.fi

