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Taloyhtiön 
korjausrakentamisen
esimerkkikortti

PienKerrostaLo: Öljystä maalämpöön 

Esiselvitys ja vaihtoehtojen kartoitus
Maalämpöhankkeeseen lähdettiin taloyhtiön hallituksen 
esityksen pohjalta ja asiaa selviteltiin ja tutkittiin kahden 
vuoden ajan. Myös kaukolämpöä tutkittiin vaihtoehtona. 
Maalämpöön liittyvää tietoa kerättiin mm. suomen Lämpö
pumppuyhdistykseltä ja eri toimittajilta. Maalämpöurakan 
kilpailutuksen yhteydessä pyydettiin ja tutkittiin myös refe
renssejä. tarjoukset saatiin neljältä toimittajalta. toimittajan 
valinnassa ratkaisevinta ei ollut hinta, vaan pitkä kokemus 
alalta, realistiset laskelmat käyttökustannuksista sekä seik
kaperäiset työselosteet urakkatarjouksen yhteydessä. 

turun Kärsämäessä sijaitsevassa pienkerrostalossa 

aloitettiin maalämpöhanke vuonna 2010. rakennus 

on vuodelta 1974, siinä on kaksi asuinkerrosta ja 

noin 1300 m2 lämmitettyä pintaalaa. Lämmitys

öljyä kului vuosittain keskimäärin 30 000 litraa. 

Maalämpöön siirtymisen vauhdittajana toimi halu 

päästä eroon öljystä, jonka hintavaihtelut ovat 

suuria. ajatuksena oli löytää lämmitysmuodoksi 

puhtaampi ja edullisempi vaihtoehto. Lisäksi eteen 

alkoi tulla huoli 40 vuotta vanhan öljykattilan 

toimintavarmuudesta. 

Kohteen KUvaUs

2. 

Eristettyä keruuputkistoa ennen maatäyttöä.
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Laitteiston valinta
suunnitteluapua saatiin valitulta maalämpötoimittajalta. 
olosuhteet tontilla ovat hyvät, sillä kallio on lähellä maan
pintaa, osittain maanpinnan yläpuolella. tontille porattiin 
viisi 190 metrin syvyistä maalämpökaivoa. Laitteistoksi 
suunniteltiin 42kW lämpöpumppu, 42kW sähkökattila ja  
3 x 750 litran lämminvesivaraajat.

Hankkeen eteneminen
asennusajankohta oli kesällä 2010 ja asennus sujui suun
nitelmien ja sopimusten mukaisesti. asukkaita informoitiin 
ennalta sovitun mukaisesti tulevista työvaiheista ja aikatau
luista kahden viikon välein. Maalämpöhankkeen yhteydessä 
uusittiin myös kaikki rakennuksen patteritermostaatit ja 
ilmattiin patterit. Patteriverkoston perussäätö oli tehty 
joitain vuosia aiemmin. Lämmön jakautumista eri puolille 
rakennusta seurattiin kyselyillä ja lämpömittareilla. Lait
teiston käyttöönoton jälkeen ei ilmennyt suuria ongelmia, 
mutta oikeiden asetusarvojen löytäminen käytössä vaati 
joitain säätö toimenpiteitä. asuinhuoneistojen lämpötila on 
pysynyt +21–22 asteessa ympäri vuoden.

Taloyhtiössä on tehty seuraavia energian  
kokonaiskulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä:

• Patteriverkoston perussäätö 2008.

• siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön 2010. 
 > samassa yhteydessä patteritermostaattien  
  uusiminen ja pattereiden ilmaus (patteriverkoston  
  perussäätö oli tehty joitain vuosia aiemmin).

• veden ja sähkön kulutusseurantaa taloyhtiön sisällä.

• asukkaiden opastus vesikalusteiden toimivuuden  
 seurantaa varten.

• suunnitteilla julkisivuremontti ja lisäeristäminen.

Öljynkulutus ennen saneerausta:

• vuositasolla keskimäärin 30 000 litraa, joka vastaa   
 lämmitysenergiana 300 MWh.

Sähkönkulutus saneerauksen jälkeen  
(lämpöpumppu ja sähkökattila):

• Kahden vuoden keskiarvo 98 MWh.

tehtyjä toiMenPiteitä

KULUtUs ennen ja jäLKeen

alkuperäisiin kevään 2010 säästölaskelmiin nähden sääs
töjen osuus on oleellisesti noussut ja takaisinmaksuaika 
lyhentynyt, sillä kevyen polttoöljyn hinta on noussut 45 % 
kolmessa vuodessa. vuosien 2011 ja 2012 kylmistä talvista 
huolimatta vuosittainen säästö maalämpöön siirtymisen 
jälkeen on ollut noin 20 000 €. näillä säästöillä arvioiduksi 
takaisinmaksuajaksi tulisi 5–6 vuotta.

Suunnitelmallista kiinteistönhoitoa
taloyhtiön hallituksessa ollaan tietoisia, mihin energiaa 
kuluu ja miten kulutusta voidaan vähentää ja seurata. Kulu
tuksen seurantaa varten lämpöpumpulla ja sähkökattilalla 
on sähkönkulutusmittarit, joiden lukemat kirjataan ylös 
kuukausittain. Myös vedenkulutusta on seurattu ja asuk
kaille on jaettu tiedotteita, joissa on mm. vertailevaa kulu
tustietoa sekä toimintaohjeita vuotavien vesikalusteiden 
havaitsemiseen. tällä hetkellä taloyhtiössä on suunnittelu
vaiheessa julkisivuremontti, jonka yhteydessä on tarkoitus 
lisätä seinien eristevahvuutta. 

Kohteen maalämpölaitteisto asennettuna.
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