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KAUKOLÄMPÖ 

Energiakorjaus Tekninen kortti  
kortt i  

12 

pientalot 

Siirtymällä kaukolämpöön voi öljylämmittäjä sääs-

tää yli puolet lämmityslaskussaan. 

Kaukolämmön lämmönjakokeskus ei vaadi talosta 

paljonkaan tilaa, mutta pääsääntöisesti se tulee si-

joittaa erilliseen tekniseen tilaan. 

Kaukolämpö on edullista, vaivatonta ja sen hinta on 

melko vakaa. 

Vaikka kaukolämpö on ympäristömyötäistä,  tuote-

taan se pääasiassa uusiutumattomilla polttoaineilla.  

Lämmitystavan muutoksissa kannattaa kaukolämpö 

ottaa  aina vertailuun mukaan, sillä yleensä sen hin-

ta on erittäin kilpailukykyinen. 

Kaukolämmön tuottaja 

toimittaa kaukolämpöver-

kostossa taloon kuuman, 

70-120 ºC veden. Vesi joh-

detaan lämmönvaihti-

meen, jossa kuuma vesi 

lämmittää rakennuksen 

oman lämmitysverkoston 

veden ja talon käyttöve-

den. Tämän jälkeen kau-

kolämpövesi johdetaan 

kaukolämmön palautus-

putkeen. Kaukolämpövesi 

ja rakennuksessa käytettä-

vä vesi eivät siis koskaan 

sekoitu keskenään. 

Kaukolämpö vaatii siis toi-

miakseen vesikiertoisen 

lämmönjakotavan. Tämän 

vuoksi öljylämmitteiset 

talot on helppo vaihtaa 

kaukolämpöisiksi, kun ve-

sikiertoinen järjestelmä 

löytyy talosta jo valmiina.  

Toisaalta taas, asukkaan 

on halutessaan myös help-

poa vaihtaa kaukolämpö-

järjestelmä pelletti– tai 

maalämpöjärjestelmään, 

sillä vesikiertoinen läm-

mönjakotapa muuntuu 

moneksi. 

KAUKOLÄMPÖ ON 

MUTKATON JA  

MONIPUOLINEN 
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Kaukolämpölaitteiden 

teknisenä käyttöikänä 

voidaan pitää 20...25 

vuotta, tämän jälkeen 

laitteet kannattaa  

yleensä uusia. 

KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO 

Kaukolämmön energiakorjausvaihtoehtoja:  

Vaikka kaukolämpö on jo itsessäänkin energiatehokas lämmitysvaihtoehto, voi-

daan  vanha kaukolämpölaitteisto energiakorjata.  

Jos kaukolämpölaitteisto on hyväkuntoinen ja toimiva, ei lämmitystavan muu-

tos ole yleensä taloudellisesti tai energiansäästömielessä järkevää.  

Kaukolämpöjärjestelmä on kuitenkin mahdollista vaihtaa vieläkin energiatehok-

kaampaan ja ekologisempaan lämmitystapaan.  

Kaukolämpöjärjestelmän perusajatus on, että lämpö tuotetaan keskite-

tysti suuressa lämmöntuottolaitoksessa, josta se jaetaan suurelle alu-

eelle hyvin eristettyjä kaukolämpöputkia pitkin. Siirron energiahäviöt 

ovat hyvin pienet.  

Kaukolämpö on edullista, sillä se on sähköntuotannon sivutuotteena 

syntyvää lämpöä, joka menisi hukkaan ellei sitä hyödynnettäisi raken-

nusten lämmittämiseen. Samasta syystä se on myös ympäristöystävälli-

nen vaihtoehto.  

Kaukolämpölaitoksen polttoaineena voi toimia 

maakaasu, kivihiili, turve tai jokin uusiutuva 

energialähde, kuten puu tai biokaasu. Polttoai-

ne luonnollisesti vaikuttaa kaukolämmön ympä-

ristöystävällisyyteen joten kannattaakin olla 

tietoinen oman kaukolämpölaitoksen käyttä-

mästä polttoaineesta. 

Koska kaukolämmön käytön edellytyksenä on 

asuminen kaukolämpöverkon alueella, on kau-

kolämpö taajamien lämmitysmuoto. Kaukoläm-

möllä lämmitetään lähes puolet Suomen raken-

nuskannasta. 

Juuri uusittu kaukolämmön lämmönvaihdin 
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Kaukolämpöjärjestelmän energiakorjaus on ajan-

kohtainen, kun lämmönsiirtimessä alkaa esiintyä 

vuotoa. Vuoto voidaan todeta mittauksilla kunto-

tutkimuksen yhteydessä. Korjausta kannattaa 

harkita myös silloin, kun lämmitysjärjestelmä ei 

enää toimi hyvin tai säätöventtiilit vuotavat tai 

ne eivät toimi. 

Olemassa oleva kaukolämpöjärjestelmä tulee 

muuttaa toiseksi lämmitysjärjestelmäksi harki-

ten, sillä yleensä se ei ole kannattavaa. Yleensä 

korjaukset voidaan toteuttaa uusimalla lämmön-

siirrin sekä säätämällä säätölaitteiden toimintaa. 

Perinteisen kaukolämpölaitteiston uusiminen 

(lämmönsiirrin, säätölaite, pumppu ja muut tar-

vikkeet) töineen maksaa noin 5000 euroa. 

Mikäli suurempi energiakorjaus kuitenkin halu-

taan kaukolämmitteisen talon lämmitysjärjestel-

mään toteuttaa, hyvä vaihtoehto on yhdistää 

kaukolämpöjärjestelmään lämmityslaskua pie-

nentämään sekundäärisiä lämmönlähteitä, kuten 

esimerkiksi aurinkokeräimiä, takka, pellettitakka 

tai vaikkapa ilmalämpöpumppu. 

Talossa, jossa kaukolämmitys toimii moitteetto-

masti, energiakorjaus on yleensä järkevää koh-

distaa rakenteiden lämmöneristävyyden paranta-

miseen, tiiveyden parantamiseen ja ilmanvaih-

don energiakorjaukseen. 

VANHAN KAUKOLÄMPÖLAITTEISTON 

ENERGIAKORJAUS 

Koska kaukolämpö on jo itsessään energiateho-

kas vaihtoehto, on se järkevää vaihtaa vain käyt-

tökustannuksiltaan erittäin edulliseen maaläm-

pöön tai ekologiseen ja sähkön hinnasta riippu-

mattomaan pellettilämmitykseen. Vaihtaminen 

on ajankohtaista silloin, kun vanha kaukolämpö-

laitteisto on käyttöikänsä päässä. Lisää tietoa 

maa– ja pellettilämmitysjärjestelmistä löytyy 

niitä käsittelevistä energiakorjauskorteista. 

Huomioitavaa: 

 Kaukolämpöjärjestelmä ei vaadi paljonkaan 

tilaa, joten lämmitystavan muutoksessa tulee 

huomioida pellettijärjestelmän suurempi ti-

lantarve. 

 Maa– ja pellettilämmityksen investointikus-

tannukset ovat melko suuret, joten kannattaa 

laskea tarkasti, onko vaihtaminen kannatta-

vaa. 

 Maalämpöjärjestelmä soveltuu parhaiten suu-

rille, yli 100m2 taloille. 

 Pellettilämmitystä suunniteltaessa tulee huo-

mioida myös pellettivaraston täyttömahdolli-

suus, varastointitilat ja palovaatimukset. 

KAUKOLÄMMÖN VAIHTAMINEN  

MAALÄMPÖÖN TAI PELLETTIIN 


