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Pääsääntöisesti

• Jokaisessa öljylämmitystalossa voidaan käyttää 
uusiutuvaa energiaa 

• Öljy voidaan korvata joko kokonaan tai jättää osaksi 
hybridijärjestelmää

• Vaihtoehtoja on monia, järkevin tapa aina 
tapauskohtainen
• Lämpöpumput, aurinkoenergia, bioenergia

• Bioöljy on myös



Tässä esityksessä

1. Lämpöpumput

2. Aurinkolämpö



Lämpöpumput



Lämpöpumpun
toimintaperiaate

Kompressorit on-off tai 
inverter -malleja

Kuva: Motiva Lämpöä Ilmassa 

http://www.motiva.fi/files/175/Ilmalampopumput.pdf


Maalämpöpumppu
MLP (1/2)

• Lämpö kerätään maaperästä, 
kalliosta tai vedestä

• Omakotitalossa lämpökaivot 
yleensä noin 150-250 m syviä

• Kaivossa kiertää 
lämmönkeruuneste, jolla haalea 
vesi tuodaan lämpöpumpulle

• Lämpöpumppu hyödyntää 
keruunesteen lämpöä ja nostaa 
kompressorin avulla lämpötilan 
lämmitysverkoston tai 
käyttövesiverkoston 
hyödynnettäväksi

• Noin 2/3 lämmöntarpeesta 
saadaan maasta



Maalämpöpumppu (2/2)

• Voidaan kattaa rakennuksen koko lämmöntarve ja käyttöveden lämmitys
• Myös mahdollinen viilennys

• Lähtökohtaisesti paras hyötysuhde ja kannattavuus, kun 
lämmitysverkoston tarvitsema menoveden lämpötila on mahdollisimman 
alhainen ympäri vuoden

• Ja lämpimän käyttöveden kulutus on maltillista
• Energiatehokas, uusi omakotitalo lattialämmityksellä

• Voidaan kuitenkin hyvin toteuttaa myös vanhoissa patterikohteissa

• Niissä etenkin kannattaa pyrkiä parantamaan rakennuksen 
energiatehokkuutta ennen MLP hankintaa
• Huonelämpötilat, vedenkulutus, patteriverkoston toiminta ja laitteet, 

ilmavuodot, ilmanvaihdon energiatehokkuus, rakennuksen muut ominaisuudet

• Investointi noin 15 000 – 25 000€



MLP mitoitus

Osatehomitoitus

• Mitoitus esim. 70 % lämmityksen 
huipputehontarpeesta
• Pumppu kattaa kuitenkin yli 95 % 

vuotuisesta lämmöntarpeesta, 
loput sähkövastuksilla

• Edullisempi investointi, parempi 
takaisinmaksuaika

• Kannattaa huomioida sähkön 
hinnoittelu huippukulutuksen 
aikaan ja mahdollisesti 
tulevaisuudessa tehontarpeen 
mukaan

Täystehomitoitus

• 100 % lämmöntuotto pumpulla

• Yleensä varalla kuitenkin 
sähkövastukset

• Hieman isompi investointi, 
pumppu vajaakäytöllä suuren 
osan vuotta, pumpun käyntiajat

• Ehkä varmempi hankinta 
huomioiden sähkön hinnan 
mahdollinen kehitys 
tulevaisuudessa?



Ulkoilma-
vesilämpöpumppu 
UVLP (1/2)

• Lämpö kerätään ulkoilmasta ja siirretään 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään

• Sisäyksikössä on usein varaaja (Split-malli)

• Vaatii rinnalleen toisen lämmönlähteen 
kylmimpiä säitä varten. Usein 
varajärjestelmänä toimivat lämpöpumpun 
omat sähkövastukset

• Noin 50-60 % vuotuisesta lämmöntarpeesta 
ilmasta, loput toisella lämmönlähteellä



UVLP (2/2)

• Ei porauksia, helpompi toteuttaa kaupunkialueilla

• Edullisempi investointi kuin MLP:lla

• Paras soveltuvuus, kun lämmitysverkoston menoveden lämpötila 
on alhainen ja lämpimän käyttöveden kulutus maltillista
• Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen

• Hyötysuhde on noin 1 kovimmilla pakkasilla, tästä johtuen aina 
osatehoinen mitoitus

• Rinnalla joko pumpun omat sähkövastukset, kaukolämpö, öljy, 
puupolttoaineet tai kaasu

• Laitteiden hyötysuhteiden ja tehon paraneminen sekä talvien 
lämpeneminen tekevät koko ajan kilpailukykyisemmiksi

• Investointi noin 9000-15000€



Poistoilmalämpöpumppu 
PILP

• Ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta 
ilmasta eli vaatii koneellisen 
poistoilmanvaihdon

• Tarvitsee rinnalleen toisen lämmönlähteen, 
joka voi olla kaukolämpö, maalämpö, 
öljylämmitys, sähkö jne.

• Rinnakkaisen ei tarvitse olla täystehoinen, 
koska PILP tuottaa lämpöä tasaisesti ympäri 
vuoden

• Saatava lämmönmäärä riippuu poistettavan 
ilman lämpötilasta sekä ilmavirran määrästä

• Paras hyötysuhde tiiviissä rakennuksissa, 
monesti uudiskohteiden ratkaisu

• Kattaa yleensä noin 30-40 % rakennuksen 
vuotuisesta lämmöntarpeesta

• Investointi noin 6 000-14 000€



Ilmalämpöpumppu 
ILP

• Siirtää lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan

• Tarvitsee rinnalleen toisen lämmönlähteen 
kylmimpien säiden varalle sekä lämpimän 
käyttöveden lämmittämiseen

• Käytetään usein kuivan sähkölämmityksen 
kanssa omakotitaloissa, mutta myös öljyn 
rinnalla

• Hyödynnetään usein myös viilennyksessä

• Keskimäärin noin 20-30 % vuotuinen 
lämmönsäästö sähkölämmitystalossa

• Investointi noin 1000-3000€

Kuva: Motiva Lämpöä Ilmassa 

http://www.motiva.fi/files/175/Ilmalampopumput.pdf


Mitkä ihmeen COP ja SCOP?

COP

• Pumpun lämpökerroin kertoo 
hyötysuhteen 
standardiolosuhteissa 
(yleensä +7-astetta)

• Esim. COP 4 tarkoittaa, että 1 
kWh sähköä tuottaa 4 kWh 
lämpöä

• Ei kovin kuvaava luku Suomen 
oloihin

SCOP

• Pumpun vuosihyötysuhde

• Kuvaavampi luku Suomen 
oloihin

• Yhteisten laitekohtaisten 
standardien asettamien 
kuitenkin vaikeaa, koska 
laitteiden 
vuosihyötysuhteisiin 
vaikuttavat niin monet 
seikat



Aurinkolämpö



Hyödyntäminen

• Passiivinen hyödyntäminen suoraan ilman laitteita
• Ikkunoiden kautta, lämpöä kerääviin rakenteisiin

• Aktiivinen hyödyntäminen aurinkokeräimillä
• Lämpöä varastoidaan yleensä varaajaan

• Myös lämpökaivoihin, maaperään tai kaukolämmöksi



Aurinkolämpöjärjestelmän 
toiminta

Kuva: Motiva



Järjestelmän käyttö ja mitoitus

• Lämpöä yleensä käyttöveden lämmitykseen
• Myös matalalämpöiset tilat, kuten pesu- ja saunatilojen 

lattialämmitys

• Järjestelmä mitoitetaan usein niin, että sillä katetaan noin 
puolet lämpimän käyttöveden tarvitsemasta 
energiamäärästä

• Mitoituksen lähtökohtana voi olla noin 1,5 m2 
keräyspinta-alaa varaajan 100 litran vesitilavuutta kohden

• Järjestelmien vuosituotto voi vaihdella suuresti, mutta 
nyrkkisääntö käyttövedelle on noin 400 kWh/keräin m2



Öljylämmityksen rinnalla

• Teknisesti järkevää, kesäaikaan öljypoltin voidaan yleensä 
sulkea kokonaan ja käyttövesi lämmitetään auringolla

• Vaatii yleensä oman rinnakkaisen energiavaraajan, johon 
aurinkolämpö ladataan

• Olemassa olevan öljykattilan varaajaan ei saa jälkikäteen 
tehdä läpivientejä

• Kattilan vaihdon yhteydessä kannattaa myös harkita 
monienergiakattilaa. Sen vesitilavuus on tavanomaista 
kattilaa suurempi, ja siinä on valmiiksi asennettu 
lämmönsiirrin aurinkokeräinten kytkentää varten



Huomioita ennen uuden
järjestelmän hankintaa



Huomioita ennen hankintaa (1/3)

• Energiankulutus ja kustannukset

• Energian hinta / hinnan kehitys

• Investoinnin suuruus, tukimahdollisuudet

• Rahan hinta

• Takaisinmaksuaika ja muut mittarit

• Tilan tarve

• Tontti ja lupa-asiat



Huomioita ennen hankintaa (2/3)

• Vanhan järjestelmän kunto ja korjauskustannukset

• Vanhan järjestelmän purkukustannukset

• Järjestelmien elinkaari vs. rakennuksen elinkaari

• Huoltovapaus / huollon tarve

• Lämmitysverkoston lämpötilataso

• Mahdolliset energiatehokkuustoimet ennen 
lämmitysremonttia

• Sulakekoko, perusmaksun suuruus ja päävirtakaapeli



Huomioita ennen hankintaa (3/3)

• Vertaa vaihtoehtoja ja tee erilaisia skenaarioita:
• http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

• Varaa aikaa kilpailutukseen

• Etsi kokemuksia/referenssejä

• Katso yrityksen perustiedot  www.ytj.fi

• Muista kotitalousvähennys (lämmitysmuodon 
vaihtaminen/täydennys) tai energiatukiasiat…

• SOVI KAIKKI OLEELLINEN KIRJALLISESTI!



Kiitokset!


