
 NIVOS NEUVOO JA TOTEUTTAA

Miten uusit 
lämmitysjärjestelmän?
Lämmitysjärjestelmän muutostyön suunnittelu kannattaa aloittaa 
hyvissä ajoin ennen olemassa olevan järjestelmän elinkaaren loppua. 
Ensimmäinen kysymys onkin, milloin järjestelmän uusiminen on ajankohtaista. 
Seuraavaksi hahmotellaan uudelle järjestelmälle asetetut toiveet ja tarpeet. 
Hankintavaiheessa suunnitellaan lämmitysjärjestelmän mitoitus ja 
arvioidaan lämmityksen kustannukset järjestelmän elinkaaren aikana.

Kun tarpeet, tavoitteet ja kustannukset ovat selvillä, on aika ryhtyä tuumasta toimeen.  
Tämä opas auttaa yrittäjiä, kiinteistönomistajia ja kiinteistön asioista vastaavia 
ymmärtämään, millaisia asioita lämmitysjärjestelmän uusimisprojektissa kannattaa huomioida.

Lämmitysjärjestelmän  
uusimiseen liittyvät kysymykset

  Milloin? 
Milloin järjestelmän vaihtaminen on ajankohtaista?

   Mitä? 
 Mitä kannattaa huomioida uutta järjestelmää harkittaessa?

   Miten? 
 Miten järjestelmä uusiminen toteutetaan?
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Milloin lämmitysjärjestelmä kannattaa uusia?
Lämmitysjärjestelmän muutostyön suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin 
ennen nykyisen järjestelmän elinkaaren loppua, jotta toteutus ehditään tekemään 
rauhassa suunnitellun mukaiseksi, eikä hätäratkaisuihin tarvitse tyytyä.

Muistilista
Lämmitysjärjestelmän uusiminen voi olla ajankohtaista seuraavissa tapauksissa:

 1)  Lämmitysjärjestelmä alkaa lähestyä elinkaaren loppua. 
       Siihen vaikuttaa mm. laitteiston ikä* sekä sen huolto ja ylläpito.
 2)  Kiinteistössä halutaan vaikuttaa lämmityksen käyttökustannuksiin.
 3)  Lämmitysjärjestelmällä halutaan pienentää ympäristövaikutuksia.
 4)  Lämmitysjärjestelmän toiminnassa on ongelmia ja lämmitys on epävarmaa.
 5)  Kiinteistön käyttötapa muuttuu.
 6)  Kiinteistöä saneeraataan.
 7)  Halutaan nostaa kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta.

Mitä huomioida uutta 
järjestelmää harkittaessa?
Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön 
tyyppi, nykyinen lämmitysjärjestelmä, mahdolliset muut samanaikaiset 
saneeraukset ja käytettävissä oleva budjetti. Investointikustannuksia 
tarkasteltaessa kannattaa huomioida erityisen tarkkaan eri vaihtoehtojen 
elinkaaren aikaiset kustannukset. Huomioi myös jäähdytys. 
Onko sille nyt tai tulevaisuudessa tarvetta?

Valitse lämmitysjärjestelmän toimittajaksi osaava kumppani, johon luotat,  
jotta saat tarvittaessa apua myös ongelmatilanteissa. Tarkista myös, että 
saat kumppanilta toivomasi palvelut järjestelmän käyttövaiheeseen, 
esimerkiksi laitteiston etävalvonta, huoltopalvelut ja raportointi.

*Käyttöikä, esimerkkejä

a. Öljylämmitys
Poltin: 10–15 v  
Kattila: 20–30 v

b. Kaukolämmitys 
Lämmityskeskus: n. 25 v

c. Vesikiertoinen
suorasähkölämmitys 
Sähkövaraaja: 20–30 v
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Miten uudistus toteutetaan? 
Muutostyön laajuus riippuu siitä, asennetaanko uusi lämmitysjärjestelmä nykyisen tilalle vai 
sen rinnalle. Lämmitysjärjestelmän vaihto voidaan toteuttaa vuodenajasta riippumatta. 
Lämmitysjärjestelmän vaihto kestää tyypillisesti kahdesta päivästä kahteen viikkoon.  
Vaihtotyö ei vaikuta kiinteistön asukkaiden ja käyttäjien elämään muutoin kuin  
käyttövesikatkoksina ja mahdollisina piha-alueen käytön rajoitteina.

Muutostyön ABC
A)   Vanhan järjestelmän purkaminen ja lämmönjakohuoneen 
  siistiminen uutta järjestelmää varten. 
B)   Uuden järjestelmän asennus ja mahdollisten 
  maalämpökaivojen poraus tontille.
C)   Järjestelmän luovutus ja sen käyttöopastus.

Tavoitteena säästöt?
Merkittävä valintakriteeri on uuden järjestelmän tuoma säästö energiankulutuksessa ja 
ostoenergiassa. Aina ei ole tarvetta uusia koko lämmitysjärjestelmää, vaan käytetyn järjes-
telmän rinnalle voidaan ottaa jokin toinen ratkaisu; aurinkolämpö-, poistoilman lämmöntal-
teenotto- tai maalämpöjärjestelmä. 

Uuden järjestelmän mitoitus on erittäin tärkeä vaihe. Sillä on merkitystä järjestelmän 
toimivuuteen ja sen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Isoissa kohteissa sillä voi 
olla jopa satojen tuhansien eurojen vaikutus elinkaarikustannuksiin.
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*Käyttöikä, esimerkkejä

a. Öljylämmitys
Poltin: 10–15 v  
Kattila: 20–30 v

b. Kaukolämmitys 
Lämmityskeskus: n. 25 v

c. Vesikiertoinen
suorasähkölämmitys 
Sähkövaraaja: 20–30 v

SÄHKÖSTÄ
MAALÄMPÖÖN

Säästöä esim.
Rivitaloyhtiö 1300 m2

vuosi
15 200 €

ÖLJYSTÄ
MAALÄMPÖÖN

vuosi 
15 700 €

Säästöä esim.
Liikekiinteistö 2 350 m2

KAUKOLÄMPÖ

30–40 %

Poistoilman
lämmöntalteenotolla

voi säästää jopa 

Huomioi, että uusi lämmitysjärjestelmä säästää myös ympäristöä ja 
vähentää ylläpitotöihin käytettyä aikaa ja vaivaa.



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


