
 NIVOS NEUVOO JA TOTEUTTAA

Millaisia säästöjä saat 
lämmitysjärjestelmän 
uusimisella?
Rakennusten lämmitys on merkittävä kuluerä. Kuluihin voi vaikuttaa käytettävällä 
lämmitysratkaisulla. Usein lämmitysjärjestelmän uusimistarve lähtee ikääntyneen 
järjestelmän huolto- ja ylläpitokustannusten kasvusta tai kasvaneista käyttö- ja 
energiakuluista. Lämmitysratkaisuja on useita, ja valintaa ohjaavat tarpeet ja tavoitteet. 
Eikä lämmitysjärjestelmää aina tarvitse vaihtaa kokonaan, vaan nykyisen järjestelmän 
rinnalle voidaan ottaa jokin toinen ratkaisu.   

Tämä opas antaa suuntaviivoja yrittäjille, kiinteistönomistajille ja kiinteistön asioista 
vastaaville siitä, mitä lämmitysjärjestelmäinvestoinnissa kannattaa huomioida. 

Fiksulla lämmitysjärjestelmällä 
syntyy monenlaisia säästöjä:

  Elinkaarisäästöt 
Oikein mitoitettuun uuteen lämmitysjärjestelmään investoiminen 

 tulee pidemmän päälle edullisemmaksi kuin vanhan järjestelmän 
 käyttö- ja ylläpitokulut.

   Ympäristön säästäminen 
 Tietyt energiamuodot lämmöntuotannossa kuormittavat 

 ympäristöä enemmän kuin toiset. Vastuullisuus ja ympäristön 
 huomioiminen lisäävät kiinteistön ja toiminnan arvoa.

   Säästöt ylläpito- ja huoltotöissä 
 Vanhojen lämmitysjärjestelmien ylläpito vaatii aikaa ja vaivaa. 

 Käytetyn työmäärän arviointi auttaa hahmottamaan, kuinka paljon 
 luotettavalla, nykyaikaisella lämmitysjärjestelmällä voi säästää 
 työkustannuksia ja vapauttaa resursseja muuhun.
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Investoi ja säästä
Kertainvestointi uuteen lämmitysjärjestelmään voi tuntua suurelta, mutta käyttökustannukset 
ajan kuluessa ovat merkittävästi pienemmät kuin ikääntynyttä lämmitysjärjestelmää käyttämällä.

Elinkaarikustannuslaskenta on yksi parhaista tavoista arvioida eri lämmitysjärjestelmien 
taloudellista kannattavuutta, sillä se huomioi koko elinkaaren aikaiset kustannukset.

Esimerkkilaskelma: 
Elinkaarikustannukset öljylämmityksestä maalämpöön siirryttäessä
Kohde 1980-luvulla rakennettu teollisuushalli (1500 m2, jossa 8 metriä korkeaa tilaa); 
jonka lämmitysjärjestelmä uusittu osittain 2000-luvulla. 

Johtopäätökset
• Käytetyllä laina-ajalla (12 vuotta) kustannukset eivät nouse investoinnin 
 alussakaan, mikä tarkoittaa myös, että rakennuksen ylläpitokustannukset eivät nouse.
• Merkittävä ero – uuden järjestelmän eduksi – kustannuksissa alkaa vuoden 12 jälkeen, 
 kun lainaerät on maksettu kokonaisuudessaan pois: elinkaarisäästöt ovat yli 450 000 €, 
 kun huomioidaan laina-aika (12 vuotta), lainan korko (2 %) ja pitoaika (20 vuotta).

Katso elinkaarikustannusten jakautuminen 20 käyttövuodelle edellä olevan laskelman mukaisesti:

20 vuoden säästö 
450 000 €

NYKYTILANNE Öljylämmitys Laske oman kiinteistön tilanne
Lämmitystarve  550 MWh/vuosi 
Lämmityshinta 68 € /MWh
Kustannukset / vuosi 37 400 € / vuosi

UUSI JÄRJESTELMÄ Maalämpö
Sähkö / lämpöpumppu 150 MWh/vuosi
Elinikä 20 vuotta
Sähkön hinta 110 € /MWh

Rahoitus:
Kokonaisinvestointi 250 000 € (alv 0 %)
Laina / korko (annuiteetti) 2 %
Laina-aika 12 v
Kustannukset / vuosi 23 640 €

Nykyisen järjestelmän kulut yhteensä Uuden järjestelmän kulut yhteensä Kumulatiivinen säästö

Kevyen polttoöljyn kulutus n. 55 000 l / vuosi (lämmitys + lämmin käyttövesi). Hinta tarkastettu 5/2020. Sähkön hintakehitykseksi arvioitu 2 %; keskimääräiseksi 
hintakehitykseksi arvioitu +4%/a huomioituna Suomen tavoite pyrkiä eroon öljylämmityksestä että yleinen pitkän aikavälin fossiilisten polttoaineiden kehitystrendi.



Johtopäätökset
• 20 vuoden aikana rakennuksen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi 
 (hiilidioksidin päästövähennys 2 500 000 kg).

Huom! Jos yhtiö lisäksi vaihtaisi sähkösopimuksen esimerkiksi 
Nivoksen tuulisähköön, 20 vuoden hiilijalanjälki pienenisi 500 000 kg enemmän.

Säästä aikaa ja vaivaa
Vanhojen lämmitysjärjestelmien ylläpito vaatii aikaa ja rahaa. 
Nykyaikaiselta järjestelmältä on lupa vaatia helppoutta, varmuutta ja vaivattomuutta.

Esimerkki:
Öljylämmitysjärjestelmän ylläpitoon liittyvät työt
• Poltinten huollot

• Kattilan ja savupiipun nuohous

• Kattilan ja öljysäiliön puhdistus

• Muiden oheiskomponenttien ja instrumenttien tarkistus ja vaihtaminen 

• Öljysäiliöin määräaikaistarkastukset

• Öljyn tilaukset

• Öljylämmityksen ylläpitoon, huoltoon ja 
 korjauksiin liittyvien laskujen käsittely

Säästä luontoa
Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. 
Lämmityksen hiilijalanjälkeä voi pienentää energiatehokkuutta parantamalla ja 
vihreämpään lämmöntuotantomuotoon vaihtamalla.
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Päästövähennys 
Öljylämmitys → Maalämpö 

2 500 000 kg CO2

Päästövähennys 
Öljylämmitys → 

Maalämpö + tuulisähkö 
3 000 000 kg CO2

Käyttöikä
Öljypoltin 10–15 v
Öljykattila 25–30 v

Esimerkkilaskelma: 
CO2-päästövähennys öljylämmityksestä maalämpöön siirryttäessä
Edellisen esimerkkikohteen kumulatiivinen CO2-päästövähennys 20 vuoden aikana.



Minun työni on neuvoa,  
mitä säästöjä uusi 
lämmitysjärjestelmä tuo. 
Ota yhteyttä ja varaa aika!

t. Timo Nivokselta
Investoinnin taloudellista kannattavuutta voi 
tarkastella monella eri tavalla. Eri tavoissa on 
vahvuutensa ja heikkoutensa. Yksin näiden asioiden 
kanssa ei tarvitse eikä kannata pähkäillä, vaan 
autamme mielellämme ja voimme tehdä laskemia 
uuden lämmitysjärjestelmän rahallisista 
vaikutuksista. Autamme myös kartoittamaan, 
mitkä olisivat hyvät vaihtoehdot vanhan 
lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnalle.

Saat meiltä kaiken tarvittavan tiedon ja 
tuen toteutusta myöten. Soita tai lähetä 
sähköpostia, vaikka vasta etsisit tietoa 
lämmitysjärjestelmän uusimisesta. 
Varaamme tilanteeseesi sopivan asiantuntijan. 

Yhteydenotot:
Timo Aalto, myyntipäällikkö 
timo.aalto@nivos.fi
Puh. 040 669 1686


