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Selvitys on toteutettu osana Smart Energy Transition -hanketta. Suomen Akatemian
strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke viitoittaa, millä toimialoilla ja miten
Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa. Tämän julkaisun kirjoittajat kiittävät
Suomen Akatemiaa tuestaan Smart Energy Transition –hankkeelle (293405).

Tiivistelmä
Selvityksen taustaoletuksena on, että ilmastotavoitteiden täyttämiseksi yhteiskunta on
sähköistettävä. Selvitys tarkastelee, miten lämpöpumput ovat vaikuttaneet lämmityssektorin
sähkönkulutukseen vuositasolla 2000-2018 (ja osin vuosina 2000-2019). Lisäksi tarkastellaan
kahta skenaariota: lähitulevaisuuden kehitys vuoteen 2030, sekä vaihtoehtoinen kehitys, jossa
fossiilisista irtautuminen, eli sähköistäminen toteutuu ilman lämpöpumppuja. Selvitys
tarkastelee lämpöpumppujen vaikutusta sähkönkulutukseen vuositasolla, arvioimatta
vaikutuksia tehonhallinnan tarpeeseen tai energiankulutukseen tai tuotantoon muilla
sektoreilla.
Selvityksen tulosten perusteella lämpöpumput edistävät ja helpottavat sähköistämistä.
Lämpöpumppujen avulla sähkönkulutus kasvaa hitaammin kuin se muuten kasvaisi. Vuonna
2018, lähes miljoona lämpöpumppua eivät ole kasvattaneet lämmityssektorin sähkön
kokonaiskulutusta vuositasolla huolimatta rakennuskannan kasvusta sekä öljylämmityksen
korvaamisesta lämpöpumpuilla ja sähkölämmityksellä. Ilman lämpöpumppuja, lämmityksen
sähköistäminen kuluttaisi vuositasolla jopa 26 TWh sähköä vuonna 2018, eli vuositasolla 9
TWh nykyistä enemmän. Sähköistämisen edetessä lämpöpumput korvaavat enemmän öljyä,
kaukolämpöä
ja
puuta,
sekä
yhdistettyä
sähkönja
lämmöntuotantoa
kaukolämmöntuotannossa, lisäten sähkönkulutusta. Kuitenkin, vuonna 2030 rakennusten
lämmityksen sähköistäminen ilman lämpöpumppuja kuluttaisi vuositasolla jopa 13 TWh
enemmän kuin hyödyntämällä lämpöpumppuja. Lisäksi, tässä vaihtoehtoskenaariossa
kaukolämmön tuotannon sähkönkulutus ei kasva, vaan se perustuu edelleen polttamiseen.
Ilman lämpöpumppuja sähköä siis kuluisi enemmän ja päästöt olisivat suuremmat.
Selvitys tarkastelee lämpöpumppujen vaikutusta sähkönkulutukseen vuositasolla, arvioimatta
vaikutuksia tehonhallinnan tarpeeseen tai energiankulutukseen tai tuotantoon muilla
sektoreilla. Kaikessa sähköistämisessä on haasteena tehokysymykset, jotka on ratkaistava,
kun yhteiskunnan sähkönkulutus kasvaa yhtäaikaisesti sähköntuotannon muuttuessa yhä
sääriippuvaisemmaksi.
Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry avustanut selvityksen tekemisessä toimittamalla
aineistoja ja tietoa toimialasta.
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Johdanto
Sähköistäminen on avainasemassa energiamurroksessa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhteiskunnat pyrkivät irtautumaan fossiilisista
polttoaineista ja korvaamaan ne puhtaalla energiantuotannolla, kuten tuuli- ja
aurinkoenergialla. Tämä tarkoittaa, että eri energiankäyttösektorit, kuten lämmitys, liikenne ja
teollisuus on sähköistettävä.
Lämpöpumput ovat yleistyneet Suomessa läpi 2000-luvun, samalla edistäen lämmityssektorin
sähköistämistä. Vuoden 2020 alkaessa lämpöpumppuja on Suomessa jo lähes miljoona
(SULPU 2020a; 2020b), ja ne tuottavat yli 11 TWh lämmitysenergiaa vuodessa, joka on 16 %
asuin- ja palvelurakennusten vuosittaisesta lämmitystarpeesta 68 TWh (SVT, 2020a; 2020b).
Lämpöpumput ovat korvanneet erityisesti sähkö- sekä öljylämmitystä pientaloissa, ja niitä on
asennettu paljon myös uudiskohteisiin. Lämpöpumput vähentävät sähkönkulutusta
korvatessaan sähkölämmitystä ja lisäävät sitä korvatessaan polttamista. Lähitulevaisuudessa
lämpöpumppujen rooli tulee edelleen kasvamaan, niin rakennuksissa kuin osana
kaukolämpöverkkoa, kun fossiilisista polttoaineista irtaudutaan.
Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella, millainen haaste lämmityssektorin
sähköistäminen on sähköntuotannolle. Selvityksessä lähestytään kysymyksiä tekemällä
oletuksia siitä, mihin kohteisiin olemassa olevat lämpöpumput ovat sijoittuneet ja paljonko ne
säästävät tai lisäävät sähkönkulutusta kohteessa vuonna 2018 1, sekä vuonna 2030. Miten
lämpöpumput ovat vaikuttaneet ja miten niiden voidaan olettaa lähitulevaisuudessa
vaikuttavan lämmityssektorin vuosittaiseen sähkönkulutukseen Suomessa. Lisäksi
selvityksessä tarkastellaan vaihtoehtoista kehitystä Entä jos..? -skenaariossa: miltä
lämmityssektorin sähköistäminen näyttäisi ilman lämpöpumppuja. Selvityksen lähtötietoina
toimivat julkiset lähteet sekä toimialan arviot. Tarkempi kuvaus selvityksessä tehdyistä
oletuksista raportin liitteenä.
Selvitys tarkastelee siis lämpöpumppujen vaikutusta sähkönkulutukseen vuositasolla,
arvioimatta vaikutuksia tehonhallinnan tarpeeseen tai energiankulutukseen tai tuotantoon
muilla sektoreilla. Energiantuotannon kokonaisuutta on tarkasteltu päiväkohtaisesti muun
muassa SET-hankkeen Fossiilittoman kaukolämmön visiossa (Rinne ym. 2019). Kaikessa
sähköistämisessä on haasteena tehokysymykset, jotka on ratkaistava, kun yhteiskunnan
sähkönkulutus
kasvaa
yhtäaikaisesti
sähköntuotannon
muuttuessa
yhä
sääriippuvaisemmaksi.
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Selvityksen oletukset siitä missä suhteessa lämpöpumput sijoittuvat eri kohteisiin on tehty
perusskenaarion osalta vuodelle 2018, joka selvityksen tekemisen aikaan ollut pääosin tuorein
saatavilla oleva tilastovuosi. Vuoden 2018 oletuksia on sovellettu vuosien 2000-2017, sekä vuoden
2019 lämpöpumppujen lukumääriin.
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Lämmityssektorin kehitys 2008-2018
Kuvat 1 ja 2 esittävät asuin- ja palvelurakennusten vuosittaisen lämmityksen kehityksen viime
vuosikymmenen ajalta (SVT 2020c; 2020a). Lämmityksen energialähteet -tilasto kuvaa
paljonko rakennusten lämmitykseen on käytetty energiaa, ja lämmityksen hyötyenergia -tilasto
paljonko rakennukset ovat lämminneet energialla. Tilastoissa kaukolämmön tuotannon
energianlähteitä ei eritelty. Lämmityksen energianlähteet tilastossa lämpöpumppuenergia
tarkoittaa vain lämpöpumpuilla ympäristöstä siirrettyä energiaa, lämpöpumppujen
sähkönkulutuksen sisältyessä muuttujaan sähkö. Kun taas lämmityksen hyötyenergia tilastossa lämpöpumppujen muuttujaan sisältyy niiden käyttämä sähkö.

Kuva 1 Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen energianlähteet sekä lämmityksen hyötyenergia (SVT, 2020c;
2020a)2

Kuva 2 Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen energianlähteet sekä lämmityksen hyötyenergia (SVT, 2020c;
2020a)2
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Asuinrakennusten lämmitysenergian laskentamallissa kulutuksia on arvioitu yhdistämällä eri
tietolähteistä saatuja tietoja ja asiantuntija-arvioita. Tästä johtuen tietojen luotettavuus vaihtelee (SVT,
2017)
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Vuosina 2008-2018 asuin- ja palvelurakennusten lämmitysenergian kulutus ei ole kasvanut.
Muutoksia on kuitenkin tapahtunut: kevyt polttoöljyllä lämmittäminen on vähentynyt
kolmanneksella, 6 TWh:ssa vuodessa 4 TWh:in vuodessa. Sähkölämmittämisen voidaan
huomata pysyneen suunnilleen samalla tasolla, kun taas lämpöpumpuilla lämmittäminen on
kasvanut 4 TWh:sta 11 TWh:iin vuodessa.

Lämpöpumppujen yleistyminen 2000-2019
Lämpöpumput ovat yleistyneet läpi 2000-luvun, erityisesti pientaloissa. Vuonna 2019
Suomessa on käytössä jo lähes miljoona lämpöpumppua (SULPU 2020a; 2020b, ks.
Taulukko 1). Yleisin lämpöpumpputyyppi on ilmalämpöpumppu, joita on vuonna 2019
käytössä jo 770 000 kappaletta, erityisesti sähkö- ja puulämmitteisissä pientaloissa.
Maalämpöpumppuja taas on ollut Suomessa jo 70-luvulta lähtien, varsinaisen läpilyönnin
tapahtuessa 2000-luvulla.
Taulukko 1 Oletukset lämpöpumppujen lukumäärästä ja sijoittumisesta vuonna 2019.
Lämpöpumput
kohteissa

Pienet
lämpöpumput
(Alle 26 kW)

Lämpöpumppu
lkm
2019
975 000

Lämmmöntuotanto
2019 (GWh/a)

Säästävät
sähkönkulutusta

Lisäävät
sähkönkulutusta

10 420

Ilmalämpöpumput
täydentävät
suorasähkölämmitystä.
Maa- ja
ulkoilmavesilämpöpumput
korvaavat vesikiertoista
sähkölämmitystä.

Ilmalämpöpumput
täydentävät öljy- ja
puulämmitystä. Niitä
myös käytetään kesäisin
jäähdytykseen.

Tyypillinen kohde:
Pien- ja rivitalot,
sekä vapaaajanasunnot

Maa- ja
ulkoilmavesilämpöpumput
korvaavat vesikiertoista
öljylämmitystä, sekä
uudistaloihin.
Poistoilmalämpöpumput
sijoittuvat matalaenergiatai passiivitason
uudistaloihin.

Suuret
lämpöpumput (Yli
26 kW)

8 700

1 620

Korvaavat hyvin vähän
sähkölämmitystä

Korvaavat pääasiassa
kaukolämpöä, jonkin
verran öljylämmitystä

Hyvin suuret
maalämpökohteet
(Yli 200 kW)

80

180

-

Korvaavat kaukolämpöä

Lämpöpumput
kaukolämmön ja kylmän
tuotannossa

-

3 560

-

Lisäävät sähkönkulutusta

Tyypillinen kohde:
Asuinkerrostalo
tai muu suuri
kiinteistö, jossa
LTO/maalämpö
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Nyt maalämpöpumppu on asennettu noin 50 000 uudispientaloon, ja niillä on korvattu
vesikiertoista sähkö- ja öljylämmitystä lähes 80 000 pientalossa. Myös
ulkoilmavesilämpöpumput ovat viime vuosina yleistyneet vaihtoehtona vesikiertoiselle
sähkö- ja öljylämmitykselle, niitä on noin 30 000 kappaletta. Poistoilmalämpöpumppuja on
noin 40 000 kappaletta matalaenergia- ja passiivitason uudistaloissa.
2010-luvun jälkipuolella lämpöpumput ovat yleistyneet myös isommissa rakennuksissa ja
teollisuudessa. Lämmöntalteenottoa (LTO) on toteutettu erityisesti kerrostaloissa, joissa se
tyypillisesti vähentää kaukolämmön kulutusta. Myös maalämpö korvaa kaukolämpöä
asuinkerrostaloissa ja muissa isoissa kiinteistöissä. Rakennusten lämpöpumppujen ohella,
kaukolämmön lämmön talteenotto tai lämpöpumpun tuotanto oli 3,4 TWh vuonna 2018, ja
kaukokylmän lämpöpumpuilla tuotettu jäähdytysenergia 0,2 TWh vuonna 2019
(Energiateollisuus ry, 2019; 2020a). Lisäksi suuria lämpöpumppuja hyödynnetään mm.
teollisuuden prosesseissa.
Lämpöpumppujen myötä yleistyy myös niiden jäähdytyskäyttö. Ilmalämpöpumppuja
käytetään yleisesti kesäisin viilennykseen, esimerkiksi kerrostaloasuntoon
ilmalämpöpumppu hankitaan tyypillisesti vain viilennystarkoitukseen. Maalämpöpumpuilla
puolestaan on mahdollista toteuttaa passiivijäähdytysratkaisuja isoihin kiinteistöihin.

Lämmityssektorin kehitys jatkuu 2020-luvulla, kun fossiilisista polttoaineista
irtaudutaan
Selvityksen tulevaisuusskenaariossa lämpöpumpuilla tuotetaan lämpöenergiaa vuositasolla
lähes 40 TWh vuonna 2030, kun lämpöpumput yhä yleistyvät sekä rakennuksissa, että
osana kaukolämpöverkkoa (Taulukko 2). Tulevaisuusskenaario ei ole ennuste, vaan
skenaariossa pyritään ennakoimaan lämpöpumppujen kasvua, yleiskuvan saamiseksi
lämpöpumppujen lukumäärän kehityksen vaikutuksesta lämmityssektorin
sähkönkulutukseen vuositasolla. Tulevaisuuden kehitys riippuu paljolti maailman sekä
kansallisen politiikan sekä markkinakehityksestä, teknologian kehitystä unohtamatta.
Tulevaisuusskenaariossa, 2020-luvulla lämpöpumppujen määrän oletetaan yhä kasvavan
pientalokannassa, mutta kasvu hidastuu viime vuosikymmenestä. Pientaloja siirtyy öljy- ja
sähkölämmityksestä lämpöpumppuihin, ja lisäksi erityyppisten lämpöpumppujen oletetaan
olevan suosituin lämmitysmuoto uusissa pientaloissa. Lämpöpumput, sähkö ja kaukolämpö
ovat korvanneet kaiken öljylämmityksen pien- ja rivitalokannassa. Sen sijaan suurissa
kiinteistöissä lämpöpumppujen oletetaan yleistyvän tuplavauhtia nykyisestä. Erityisesti
maalämpö- ja poistoilmaratkaisujen oletetaan yleistyvän asuinkerrostaloissa, sekä suurien
palvelukiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen oletetaan toteutettavan yhä useammin
maalämmöllä.
Yksittäisten lämpöpumppujen kasvua merkittävämpänä lähitulevaisuuden kehityskulkuna
voidaan kuitenkin pitää lämpöpumppujen kasvavaa roolia muuttuvassa keskitetyssä
energiantuotannossa. Kaukolämpöalan toimijoiden strategioiden, sekä uusien
tuotantotapojen sekä tuotteiden perusteella voidaan jo havaita, että kaukolämpö ja sen rooli
energiajärjestelmässä tulee suuresti muuttumaan. Lähitulevaisuudessa sekä keskitetyssä,
että kasvavassa roolissa olevassa hajautetussa kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannossa
tullaan hyödyntämään suurissa määrin lämpöpumppuja.
Elinkeinoelämän etujärjestöjen kuten Energiateollisuus ry:n tuoreissa visioissa ja
hiilineutraalius-tiekartoissa yhteiskunta, mukaan lukien kaukolämpö, aiotaan voimakkaasti
sähköistää (TEM 2020; Energiateollisuus 2020b). Kaukolämmön suuntana on
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hukkalämpöjen suurempi talteenotto ja ympäristön lämmönlähteiden hyödyntäminen, sekä
hajautettu energiantuotanto, eli ns. kaksisuuntainen kaukolämpöverkko. Tätä myötä
lämpöpumppujen oletetaan yleistyvän sekä keskitetyssä kaukolämmöntuotannossa että
kiinteistökohtaisessa, hajautetussa lämmöntuotannossa (Rämä & Klobut, 2020).
Tulevaisuudessa myös jäähdytyksen rooli kasvaa. Lämpöpumput mahdollistavat
kaukojäähdytyksen hukkalämpöjen hyödyntämisen kaukolämmöntuotannossa (mt.).
Taulukko 2 Oletukset lämpöpumppujen lukumäärästä ja sijoittumisesta vuonna 2030.
Lämpöpumput
kohteissa

Kasvu,
lkm 20192030

Yht., lkm
2030

Pienet
lämpöpumput
(Alle 26 kW)

395 000

1 370 000

Lämmöntuotanto
yht.
(GWh/a)
18 250

Tyypillinen kohde:
Pien- ja rivitalot

Säästävät
sähkönkulutusta

Lisäävät
sähkönkulutusta

Ilmalämpöpumput
täydentävät suorasähkölämmitystä.
Maa- ja
ulkoilmavesilämpöpu
mput korvaavat
vesikiertoista
sähkölämmitystä.

Ilmalämpöpumppuja
käytetään kesäisin
jäähdytykseen. Niitä
myös sijoittuu
uudisrakennuksiin.
Maa- ja ulkoilmavesilämpöpumput
korvaavat
vesikiertoista
öljylämmitystä, sekä
uudistaloihin.
Poistoilmalämpöpumput
uudistaloihin.

Suuret
lämpöpumput
(Yli 26 kW)

21 700

30 000

5 160

Korvaavat hyvin
vähän
sähkölämmitystä

Korvaavat
pääasiassa
kaukolämpöä, jonkin
verran öljylämmitystä

Hyvin suuret
maalämpökohteet
(Yli 200 kW)

320

400

720

-

Korvaavat
kaukolämpöä

Lämpöpumput
kaukolämmön ja kylmän
tuotannossa

Ei arvioitu

Ei arvioitu

15 000

-

Lisäävät
sähkönkulutusta.

Tyypillinen kohde:
Asuinkerrostalo
tai muu suuri
kiinteistö

Suuren kokoluokan lämpöpumput yleistyvät jo keskistetyssä kaukolämmön ja -jäähdytyksen
tuotannossa (Energiateollisuus ry 2019; 2020a). Myös kaksisuuntainen kaukolämpöverkko
on kulman takana: kaukolämpöyhtiöistä jo esim. Helen, Fortum ja Tampereen sähkölaitos
tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta myydä ylimääräinen lämpö kaukolämpöjärjestelmään
ennalta ilmoitetun hinnoittelun mukaisesti. Tosin, pienemmissä kohteissa tuotettu lämpö on
usein parhaiten hyödynnettävissä itse kohteessa, vaikka ajoittain se voi tuottaa lämpöä
myös kaukolämpöverkkoon. Kuitenkin, jos lämpöpumppujen toimintaa optimoidaan osana
kaukolämpöjärjestelmää, voidaan niiden käytännössä ajatella kuuluvan osaksi sitä. (Rämä &
Klobut, 2020.)
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Sähköistämisessä myös haasteita ratkaistavaksi
Kaikessa sähköistämisessä on haasteena tehokysymykset, jotka on ratkaistava, kun
yhteiskunnan sähkönkulutus kasvaa yhtäaikaisesti sähköntuotannon muuttuessa yhä
sääriippuvaisemmaksi. Kun yhdistetty sähkön- ja kaukolämmöntuotanto vähenee,
energiajärjestelmän sähköntuotanto vähenee ja sääriippuvainen tuotanto lisääntyy. Lisäksi,
samanaikaisesti lämmityssektorin kanssa sähköistetään myös muita sektoreita, mm. liikenne
ja teollisuus.
Kasvava sähkön kysyntä, sekä muutokset sähkönkulutuksen ja tuotannon ajoituksessa, siis
nostavat järjestelmän tehon tarvetta ja käytön ohjauksen tarvetta. Tarve tehotasapainon
säilyttämiseksi kasvaa siis erityisesti lämmityskausina, myös päivä- ja tuntitasolla.
Kaukolämpöverkon ja rakennuksien lämpöpumppuja voidaan hyödyntää lämmön
varastoinnissa ja kulutusjoustossa. Kaukolämpöverkkojen etu on se, että niissä voidaan
käyttää eri lämmönlähteitä tilanteen mukaan ja myös varastoida lämpöä helpommin kuin
rakennuskohtaisissa järjestelmissä. Ratkaisut vaativat kuitenkin vielä kehittämistä.

Entä jos sähköistettäisiin ilman lämpöpumppuja?
Selvityksen vaihtoehtoisessa Entä jos…? -skenaariossa tarkastellaan, miltä
lämmityssektorin sähköistäminen näyttäisi ilman lämpöpumppuja. Entä jos..? -skenaario
perustuu samoille oletuksille kuin perusskenaario, lukuun ottamatta seuraavia muutoksia
(Taulukko 3). Skenaariossa oletetaan, että öljylämmitystä olisi korvattu lämpöpumppujen
sijaan ainoastaan sähkölämmityksellä, ja että lämpöpumpulla lämpiäviin uusiin pientaloihin
olisikin hankittu sähkölämmitys. Sen sijaan, skenaariossa oletetaan, että kaukolämpöä ei ole
mahdollista sähköistää ilman lämpöpumppuja, vaan se tuotetaan polttamalla.
Taulukko 3 Oletukset. Entä jos -skenaario.
Entä jos –skenaarion poikkeukset perusskenaarioon
oletuksista

Entä jos –skenaarion oletusten
vaikutus sähkönkulutukseen
verrattuna perusskenaarioon

Oletukset

Lisää
sähkönkulutusta

Lämpöpumput eivät ole korvanneet sähkölämmitystä

Vähentää
sähkönkulutusta

X

Uudisrakennuksiin joihin oletetaan asennetun lämpöpumppu, on
asennettu sähkölämmitys

X

Öljykattilat, joiden oletetaan vaihdetun lämpöpumppuun, on
vaihdettu sähkölämmitys

X

Alle 26 kW ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäytön kesäisisin
tuomaa lisäkulutusta ei ole
Kaukolämpöä ei huomioida laskennassa
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X
X

Tulokset
Lämpöpumppujen vaikutus lämmityssektorin sähkönkulutukseen ja
sähköistämiseen 2008-2018
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus on pysynyt tasaisena koko 2010-luvun huolimatta
rakennuskannan kasvusta, sekä öljylämmityksen korvaamisesta lämpöpumpuilla ja
sähkölämmityksellä (Kuva 3 ja 4). Selvityksen perusteella, sähköä säästyi vuositasolla 0,5
TWh vuonna 2018, kun lämpöpumput ovat korvanneet sähkölämmitystä enemmän kuin
lisänneet sähkönkulutusta muissa kohteissa. Sen sijaan, jos rakennusten lämmitystä olisi
sähköistetty ilman lämpöpumppuja sähkön vuosikulutus olisi kasvanut arviolta 9 TWh
enemmän (yhteensä 26 TWh vuonna 2019) verrattuna tosialliseen tilanteeseen, jossa
moneen sähkö- ja öljylämmitteiseen rakennukseen sekä uuteen pientaloon on asennettu
lämpöpumppu.

Kuva 3 Sähkön ja kevyen polttoöljyn vuosikulutus ja kaksi vaihtoehtoista skenaariota 2008-20183

3

Skenaarioita ei ole suhteutettu vuosittain vaihtelevaan lämmitysenergian tarpeeseen.
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Kuva 4 Lämmitystarveluku (Ilmatieteen laitos, 2020)

Edelleen, vaikka lämpöpumppuja on vuonna 2019 ollut käytössä jo lähes miljoona, eivät ne
ole kasvattaneet lämmityksen sähkönkulutusta (Kuva 5). Lämpöpumput kuluttavat sähköä,
mutta tehokkuutensa ansionsa säästivät sähkönkulutusta vuositasolla 0,5 TWh vuonna 2019
verrattuna vuoteen 2000. Vaikutus on voimakkain olemassa olevassa pientalokannassa, jossa
lämpöpumput ovat korvanneet paljon sähkölämmitystä. Vuonna 2019 tämä säästi vuositasolla
yli 1,5 TWh sähkönkulutusta verrattuna vuoteen 2000.

Kuva 5 Lämpöpumppujen vaikutus sähkönkulutukseen vuositasolla 2000-2019
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Lämpöpumppujen vaikutus sähköistämiseen vuonna 2030
Sähköistämisen edetessä lämpöpumput nostavat lämmityksen sähkönkulutusta 2020-luvun
kuluessa. Kun lämpöpumpuilla tuotetaan yhä enemmän paikallista ja kaukolämpöä,
vuositason sähkönkulutus on noin 24 TWh vuonna 2030, mikä tarkoittaa noin 6 TWh
sähkönkulutuksen vuositason nousua vuodesta 2018 (Kuva 6).
Jos taas fossiilisista irtautuminen toteutuisi rakennuksissa lämpöpumppujen sijaan
sähkölämmityksellä, olisi vuositason sähkönkulutus 37 TWh vuonna 2030, eli kulutus olisi
vuositasolla noin 13 TWh enemmän kuin tarvittavaa. Tämä siitä huolimatta, että skenaariossa
kaukolämmön tuotannossa sähkön käyttöä ei lisättäisi, vaan se tuotettaisiin edelleen
polttamalla. Ilman lämpöpumppuja sähköä siis kuluisi enemmän ja päästöt olisivat
suuremmat.
Kun 2020-luvulla sähköistäminen etenee, lämpöpumppujen yleistyessä asuin- ja
palvelurakennuksissa
sekä
kaukolämmöntuotannossa,
lämpöpumput
lisäävät
sähkönkulutusta lähes 6 TWh vuositasolla verrattuna vuoteen 2000. Olemassa olevassa
pientalokannassa, jossa kaikki öljylämmitys on loppunut, lämpöpumppujen tuovat vuositasolla
2,5 TWh säästön vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2000. Tämä säästö perustuu oletukselle
vesikiertoisten sähkölämmitysjärjestelmien laajasta korvaamisesta maalämmöllä.

Kuva 6 Kolme skenaariota: sähkön ja kevyt polttoöljyn vuosikulutus 2008-2030.4

4

Skenaario lämmityssähkönkulutuksen kehityksestä kattaa rakennusten ja kaukolämmöntuotannon
uusien lämpöpumppujen, sekä pientalojen uusien sähkölämmitysjärjestelmien vaikutukset. Skenaario
ei huomioi esim. muiden kuin pientalosektorin uusia sähkölämmitysjärjestelmiä. Esimerkiksi tämän
huomioiminen nostaisi skenaarion sähkönkulutusta.
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Kuva 7 Lämpöpumppujen vaikutus sähkönkulutukseen vuositasolla 2000-2030

Yhteenveto
Lämpöpumput edistävät ja helpottavat sähköistämistä. Lähes miljoona lämpöpumppua
eivät ole kasvattaneet lämmityssektorin sähkön kokonaiskulutusta vuositasolla huolimatta
rakennuskannan kasvusta sekä öljylämmityksen korvaamisesta lämpöpumpuilla ja
sähkölämmityksellä. Päinvastoin, lämpöpumput säästivät 0,5 TWh sähköä vuonna 2018,
maalämpö- ja ulkoilmavesilämpöpumppujen korvatessa vesikiertoista-sähkölämmitystä, ja
ilmalämpöpumppujen leikatessa pientalojen suorasähkölämmitystä. Ilman lämpöpumppuja,
lämmityksen sähköistäminen kuluttaisi vuositasolla jopa 26 TWh sähköä vuonna 2018, eli
vuositasolla 9 TWh nykyistä enemmän
Lämpöpumppujen avulla sähkönkulutus kasvaa hitaammin kuin se muuten kasvaisi.
Jatkossa lämpöpumput korvaavat enemmän öljyä, kaukolämpöä ja puuta, sekä yhdistettyä
sähkön- ja lämmöntuotantoa kaukolämmöntuotannossa, lisäten sähkönkulutusta. Vuoden
2030 skenaariossa rakennusten ja kaukolämmön lämpöpumput tuottavat vuositasolla lähes
40 TWh lämpöä, ja lämmityksen sähkönkulutus on vuositasolla 24 TWh, joka on vuositasolla
7 TWh kasvu verrattuna vuoteen 2018. Sen sijaan, vuonna 2030 rakennusten lämmityksen
sähköistäminen ilman lämpöpumppuja kuluttaisi vuositasolla jopa 37 TWh, eli vuositasolla 13
TWh enemmän kuin lämpöpumppuja hyödyntämällä. Lisäksi, tässä vaihtoehto-skenaariossa
kaukolämmön tuotannon sähkönkulutus ei kasva, vaan se perustuu edelleen polttamiseen.
Ilman lämpöpumppuja sähköä siis kuluisi enemmän ja päästöt olisivat suuremmat.
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Tutkimus- ja kehitystarpeita
Lämpöpumput hillitsevät sähkönkulutuksen kasvua, kun yhteiskuntaa sähköistetään. Tästä
huolimatta sähkönkulutus ja tehotasapainohaasteet kasvavat niin lämmityssektorilla kuin
muualla yhteiskunnassa. Lämpöpumppujen yhteensovittaminen kaukolämpö- ja laajempaan
energiajärjestelmään vaatii kehittämistyötä.
Haasteiden selvittämiseksi tarvitaan enemmän tietoa esimerkiksi lämpöpumppujen
huipputehon muodostumisesta, paljonko kulutusjoustolla voidaan tasata huippuja, sekä
millaisella ansaintalogiikalla kulutusjoustopotentiaali saataisiin käyttöön. Samoin koko
energiajärjestelmän tehotasapainon tarkempi selvittäminen on tarpeen. Lisäksi tarvitaan
panostuksia ja tutkimusta energian varastointiin, kulutusjoustoon ja power-to-x-teknologioihin.
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Liiteraportti
5.1 Lähestymistapa
Lämpöpumppujen lukumäärät. Koska lämpöpumppujen lukumäärän kehitystä Suomessa
on systemaattisesti seurattu SULPU ry:n toimesta, on olemassa olevien lämpöpumppujen
lukumäärä otettu selvityksen lähtökohdaksi. Selvityksessä lämpöpumput on jaettu
lämmönlähteen (ILP, MLP, UVLP, PILP) ja karkeasti nimellistehon (<26 kW ja >26 kW)
mukaan seitsemään luokkaan, joihin viitataan selvityksessä lämpöpumpputyyppeinä. Lisäksi
selvityksessä tarkastellaan hyvin suuria maalämpökohteita ja lämpöpumppuja osana
kaukolämmön ja –jäähdytyksen tuotantoa, joiden lämpöpumppumääriä ei ole tilastoitu.
Lämpöpumppujen sijoittuminen eri kohteisiin. Oletukset olemassa olevien
lämpöpumpputyyppien sijoittumisesta eri käyttökohteisiin perustuvat lämmityssektorin
kehityksestä saatavilla olevaan tietoon sekä asiantuntija-arvioihin. Näiden perusteella on tehty
oletuksia siitä, missä suhteessa kunkin lämpöpumpputyypin pumput sijoittuvat eri kohteisiin
vuonna 2018. Esimerkiksi alle 26 kW ulkoilmavesilämpöpumpuista 37 % oletetaan sijoittuneen
sähkölämmitteisiin pien- ja rivitaloihin, 48 % öljylämmitteisiin pien- ja rivitaloihin, sekä 15 %
uusiin pien- ja rivitaloihin. Vuoden 2018 oletettuja osuuksia sovelletaan sellaisenaan
takavuosina, sekä vuodelle 2019.
Lämpöpumppujen sähkönsäästö- tai kulutus eri kohteissa. Lämpöpumppujen
keskimääräisestä vuosittaisesta sähkön kulutuksesta tai säästöstä eri kohteissa on tehty
oletuksia perustuen julkiseen tietoon, sekä toimialan arvioihin. Joissain tapauksissa
sähkönkulutuksesta on arvioitu perustuen oletuksiin lämpöpumppujen keskimääräisestä
lämpötehosta, lämpökertoimesta ja vuosittaisista käyttötunneista tietyssä kohteessa.
Lähtökohtaisesti kaikkien lämpöpumppujen lämpökertoimeksi on oletettu 3.

5.2 Epävarmuuksien arviointi
Selvityksen ryhmittelyssä (lämpöpumppujen lukumäärät, osuudet, sekä sähkön säästö tai kulutus eri kohteissa), tietoa lämpöpumppujen lukumääristä pidetään luotettavana. Sen sijaan
lämpöpumppujen sijoittuminen eri sektoreille, kohteisiin ja lämmitysmuotoja korvaamaan
sisältää paljon oletuksia, ja edelleen näille perustuvia oletuksia. Myös lämpöpumppujen tuoma
sähkön säästö tai lisäkulutus eri kohteissa –osio perustuu pitkälti olettamuksille, jotka ovat
kuitenkin suhteellisen suoraviivaisia tulkintoja, eivätkä esimerkiksi keskenään riippuvaisia.
Oletuksiin liittyviä epävarmuuksia on arvioitu seuraavalla luokituksella:
(*) melko varma
(**) jokseenkin epävarma
(***) hyvin epävarma

5.3 Sanasto
ILP
MLP
UVLP
PILP
COP

ilmalämpöpumppu
maalämpöpumppu
ulkoilmavesilämpöpumppu tai IVLP ilmavesilämpöpumppu
poistoilmalämpöpumppu
lämpökerroin
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5.4 Selvityksen oletukset
Luvun neljä osiota käsittelevät selvityksen kolmea skenaariota 1) Perusskenaario 2000-2019,
2) Tulevaisuusskenaario 2030, 3) Entä jos -skenaario, sekä arviota 4) Lämpöpumppujen
sähkötehokapasiteetista. Osioiden alussa esitellään lyhyesti osion tulokset, jonka jälkeen
kuvataan yksityiskohtaisesti laskennassa käytetyt lähtötiedot ja oletukset.

5.4.1 Perusskenaario 2000-2019
Perusskenaariossa
tarkastellaan
lämpöpumppujen
vaikutusta
sähkönkulutukseen
lämmityksen energian lähteenä Suomessa vuosina 2000-2019. Skenaario perustuu vuodelle
2018 tehtyihin oletuksiin, joita sovelletaan vuosille 2000-2017 ja 2019.
SULPU ry:llä (2020a; 2020b) on kattavat lämpöpumppujen myyntitilastot, joiden pohjalta
yhdistys seuraa käytössä olevien lämpöpumppujen määrää, oletetun 15 vuoden käyttöiän
perustella.
Sen sijaan, mikään taho ei ole kattavasti tilastoinut, miten lämpöpumput sijoittuvat
a) eri sektoreille,
b) kohteisiin, tai
c) päälämmitysmuotoa täydentämään/korvaamaan
Siispä lämpöpumppujen sijoittumista koskevat oletukset on tehty saatavilla olevan tiedon,
sekä toimialan yritysten ja asiantuntijoiden antamien tietojen ja arvioiden pohjalta.
Alle 26 kW lämpöpumput
Lämpöpumppujen lukumäärät
Pienten, alle 26 kW lämpöpumppujen lukumäärät ovat SULPU ry:ltä (2020a; 2020b). Yhdistys
tilastoi käytössä olevien lämpöpumppujen määrää myyntitilastojen perusteella oletetulla 15
vuoden käyttöiällä. Tosin maalämpöpumppujen todellisen käyttöiän arvioidaan olevan 15-20
vuotta (Motiva, 2017). Selvityksessä maalämpöpumppujen lukumäärä on laskettu 20 vuoden
pitoiällä. (*)
Lämpöpumppujen sijoittuminen eri käyttökohteisiin
Tilastokeskuksen (SVT, 2019a) Asumisen energiankulutus 2018 -raportissa on
otantatutkimuksien perusteella arvioitu, paljonko pieniä, alle 26 kW nimellistehoisia
lämpöpumppuja sijoittuu asumissektorille. Tilastokeskuksen otantatutkimukset ovat linjassa
SULPU:n (2020a) lämpöpumpputilastojen käytössä olevien alle 26 kW maa-, ulkoilmavesi- ja
poistoilmalämpöpumppu määrien kanssa, eli näiden voidaan olettaa sijoittuvan
asumissektorille. Sen sijaan, kun ilmalämpöpumpun pitoajaksi oletetaan 10 vuoden sijasta 15
vuotta, noin 85 % ilmalämpöpumpuista voidaan olettaa sijoittuvan asumissektorille ja 15 % on
kohdennettava muille sektoreille. (SVT, 2019a; SULPU 2020b)
Tilastokeskuksen (SVT, 2018; 2019a; 2019b; 2020c; 2020d) eri tilastojen perusteella voidaan
pitkälti päätellä, mihin kohteisiin alle 26 kW lämpöpumput ovat sijoittuneet asumissektorilla.
Yleisesti, alle 26 kW tehoisten pumppujen oletetaan sijoittuvan pien- ja rivitaloihin, sekä
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vapaa-ajanasuntoihin. Tarkasteltavat kohteet luokiteltu alle 26 kW lämpöpumppujen osalta
Taulukon 4 mukaisesti.
Eri rakennustyypeissä alle 26 kW lämpöpumppujen oletetaan korvaavaan pääasiassa sähköja öljylämmitystä, tai sijoittuvan kohteisiin, joita ei ole lämmitetty ennen lämpöpumpun
hankkimista. Tosiasiassa pienet lämpöpumput korvaavat myös pieniä osuuksia kaukolämpöä
ja muita lämmitysenergialähteitä, jotka on selvityksessä niputettu öljylämmityskategoriaan.
Taulukko 4 Alle 26 kW lämpöpumppujen sijoittuminen eri kohteisiin

Kohteet

Kohteeseen
sijoittuvat
LP:t

Pien- ja rivitalot,
olemassa olevat
rakennukset

Pien- ja rivitalot,
uudisrakennukset
Vapaa-ajanasunnot
Pienet teoll. ja
liikerakennukset
Viilennys
ilmalämpöpumpuilla

Sähköä
korvaavien
LP:jen
osuus

Öljyä
korvaavien
LP:jen
osuus

Kohdetta ei
lämmitetty
ennen LP

ILP

Kohteen
LP:jen
osuus
tyypin
LP:ista5
65 %

45 %

-

MLP
UVLP
MLP
UVLP

61 %
85 %
38 %
15 %

28 %
37 %
-

10 %
(+ 10 %
puu)
33 %
48 %
-

PILP

100 %

-

-

100 %

ILP

15 %

7,5 %

-

7,5 %

MLP

4%

2%

-

2%

ILP

15 %

7,5 %

7,5 %

-

ILP

80 %

38 %
15 %

ILP
Ilmalämpöpumput on sijoitettu eri kohteisiin Taulukon 5 mukaisesti, perustuen
Tilastokeskuksen otantatutkimuksiin (SVT, 2019a) ja asiantuntijanäkemyksiin. (*)
Lisäksi arvioidaan, että 80 % ilmalämpöpumpuista toimii kesäisin viilennyskäytössä, mikä
näkyy laskennassa lisäkulutuksena. (**)
Noin 85 % ilmalämpöpumpuista oletetaan sijoittuvan asuinsektorille. Suuren osan
ilmalämpöpumpuista oletetaan asennettavan pien- ja rivitaloihin, joissa on
suorasähkölämmitys,
jota
täydennetään/korvataan
ilmalämpöpumpulla.
Lisäksi
ilmalämpöpumppuja oletetaan käytettävän jonkin verran puu- ja öljylämmityksen rinnalla,
jolloin ne korvaavat polttamista. Lisäksi oletetaan, että 10 % pien- ja rivitaloista, joita
lämmitetään ilmalämpöpumpulla, on kaksi pumppua. Kuitenkin, pientaloissa, joiden
päälämmitysmuodoksi on ilmoitettu sähkö- ja puulämmitys, on tavallisesti todellisuudessa

5

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin pumppujen osuus lämpöpumpputyypin pumpuista.
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käytössä kumpikin lämmitysmuoto. Ei ole saatavilla tutkittua tietoa siitä, missä määrin
ilmalämpöpumpulla korvataan näissä kohteissa nimenomaan sähkö- tai puulämmitystä. (**)
Noin 5 % ilmalämpöpumpuista oletetaan sijoittuvan kerrostaloihin, jossa niitä käytetään
lähinnä viilennykseen. (*)
15 % ilmalämpöpumpuista sijoittuu vapaa-ajanasuntoihin. Vapaa-ajanasunnoissa
ilmalämpöpumppujen voidaan olettaa korvaavan sekä sähkölämmitystä, että sijoittuneen
mökkeihin, joita ei ole aiemmin lämmitetty. (**)
Myös muiden kuin vapaa-ajanasuntokohteiden kohdalla, on todennäköistä, että osa
ilmalämpöpumpuista sijoittuu aiemmin lämmittämättömiin tiloihin, kuten autotalleihin.
Lämpöpumppujen sijoittumisesta aiemmin lämmittämättömiin kohteisiin ei kuitenkaan ole
tiettävästi selvitetty minkään tahon toimesta. Ilmalämpöpumppujen sijoittumisen aiemmin
lämmittämättömiin tiloihin oletetaan laskevan hieman niiden tuomaa sähkönsäästöä
sähkölämmitteisissä pien- ja rivitalokohteissa (ks. osio 1.1.3.).
Asumissektorin ulkopuolella ilmalämpöpumppujen oletetaan täydentävän sähkö- ja
öljylämmitystä esimerkiksi pienehköissä teollisuushalleissa ja liikerakennuksissa. Jos
tarkastellaan
kappalemääräisesti
kaikkien
teollisuusja
liikerakennusten
päälämmitysmuotoja, voidaan
havaita, että 2005-2018
kaukolämmön
suosio
päälämmitysmuotona on noussut 5 % ja öljyn laskenut 5 %, kun sähkön osuus on pysynyt
muuttumattomana (SVT, 2020d). Tältä pohjalta oletetaan, että ILP:t ovat korvanneet muulla
kuin asumissektorilla öljy- ja sähkölämmitystä samassa suhteessa. Lisäksi oletetaan, että
muille sektoreille sijoittuvia ilmalämpöpumppuja on keskimäärin kolme pumppua yhdessä
kohteessa. (Taulukko 5.) (**)
Taulukko 5 Alle 26 kW ilmalämpöpumppujen sijoittuminen eri kohteisiin vuonna 2018

Kohde

Asumissektori, 85 %
Pientalot, 60 % +
rivitalot, 5 %
Vapaa-ajanasunnot
Kerrostaloasunnot 7
Muut sektorit, 15 %
Pienet teoll. ja
liikerakennukset
ILP:ista kesäisin
viilennyskäytössä

6

Kohteen
ILP:jen
osuus6

Ka. LP
määrä
kohteess
a

Sähköä
korvaavi
en
ILP:jen
osuus

Öljyä
korvaavi
en
ILP:jen
osuus

Puuta
korvaavi
en
ILP:jen
osuus

Kohdetta
ei
lämmitett
y ennen
ILP

65 %

1,1

45 %

10 %

10 %

-

15 %
5%

1
1

7,5 %
-

-

-

7,5 %
-

15 %

3

7,5 %

7,5 %

-

-

80 %

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin lämpöpumppujen osuus kaikista lämpöpumpputyypin pumpuista.
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Kerrostaloasuntojen ilmalämpöpumppuja oletetaan käytettävän lähinnä viilennykseen. Täten
kerrostaloasuntojen ilmalämpöpumput sisältyvät siihen 80 % osuuteen ilmalämpöpumpuista, joiden arvioidaan
olevan viilennyskäytössä kesäisin.
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MLP
Tilastokeskus (SVT, 2018) on arvioinut, että vuonna 2017 n. 10 % omakotitaloista, 8 %
rivitaloista lämpenee maalämmöllä. Tällöin, tarkastelemalla rakennusten määriä vuonna 2018
(SVT, 2019b; 2020c) voidaan olettaa, että maalämpöpumppuja on pien- ja rivitaloissa
Taulukon 6 mukaisesti. Lisäksi Tilastokeskuksen (SVT, 2018) artikkelin mukaan 4 % vapaaajanasunnoista on jo vuonna 2017 ollut maalämpöpumppu, perusjoukon ollessa reilu puoli
miljoonaa vapaa-ajanasuinrakennusta. Tämä tarkoittaisi, että pien- ja rivitalojen
maalämpöpumppujen ohella mökkikannasta löytyisi n. 20 000 maalämpöpumppua lisää.
Tällöin alle 26 kW maalämpöpumppuja olisi eri kohteissa vuonna 2018 n. 115 % niiden
tilastoidusta lukumäärästä (SULPU, 2020a). (Taulukko 6.)
SULPU:n tilastossa käytössä olevien maalämpöpumppujen lukumäärä on arvioitu 15 vuoden
pitoiällä, jonka voidaan kuitenkin käytännössä usein lähemmäs 20 vuotta (Motiva, 2017).
Kuitenkin, vaikka alle 26 kW maalämpöpumppujen lukumäärä laskettaisiin 20 vuoden pitoiällä,
niitä voitaisiin olettaa olevan käytössä vuonna 2018 vain n. 130 000 kappaletta. Siispä
maalämpöpumppuja oletetaan sijoittuvan kohteisiin vähemmän kuin Tilastokeskuksen luvut
antavat ymmärtää, Taulukko 7 mukaisesti. (**)
Taulukko 6 Maalämmön osuus päälämmitysmuotona eri kohteissa vuonna 2017-20188

Kohde
Pientalo
Rivitalo
Vapaa-ajanasunto
Yhteensä

Kohteiden
lukumäärä
1 157 000
82 000
509 000

Kohteessa MLP
(%)
10 %
8%
4%

Kohteessa MLP
(kpl)
116 000
6 000
20 000
142 000

MLP:jen osuus
kohteessa9
94 %
5%
16 %
115 %

Taulukko 7 Alle 26 kW maalämpöpumppujen oletettu sijoittuminen kohteisiin vuonna 201810

Kohde
Pientalo

Kohteen MLP:jen
lukumäärä
113 000

MLP:jen osuus
kohteessa11
92 %

Rivitalo

5 000

4%

Vapaa-ajanasunto

5 000

4%

Yhteensä

123 000

100 %

8

Laskennassa on käytetty eri prosenttilukuja (yht. 103 %), SULPU ry:n tilastojen aliarvioidessa
maalämpöpumppujen pitoikä. Oheisessa taulukossa sekä laskennassa prosenttiosuudet jakaantuvat samassa
suhteessa.
9

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin lämpöpumppujen osuus kaikista lämpöpumpputyypin pumpuista.

10

Laskennassa on käytetty eri prosenttilukuja (yht. 103 %), SULPU ry:n tilastojen aliarvioidessa
maalämpöpumppujen pitoikä. Oheisessa taulukossa sekä laskennassa prosenttiosuudet jakaantuvat samassa
suhteessa.
11

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin lämpöpumppujen osuus kaikista lämpöpumpputyypin pumpuista.
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2010-luvulla uusia pien- ja rivitaloja rakennettu vuosittain keskimäärin n. 10 000 kappaletta,
joista omakotitaloja n. 9 000 kappaletta (SVT, 2020e). Tilastokeskuksen (SVT, 2020d)
mukaan vuosina 2010-2018 n. 32 000 uuteen pien- ja rivitaloon on asennettu
maalämpöpumppu. PRKK ry:n Rakentaja-kyselyn perusteella 2010-luvulla n. 50 %
omakotitaloista on asennettu maalämpöpumppu, mikä viittaisi siihen, että omakotitaloihin on
vuosina 2010-2019 asennettu jopa 45 000 maalämpöpumppua (Motiva, 2019). Lukujen
pohjalta selvityksessä on oletettu, että uusiin pien- ja rivitaloihin olisi kaiken kaikkiaan vuosina
2000-2019 saattanut sijoittua n. 50 000 maalämpöpumppua, mikä vastaisi n. 36 % alle 26 kW
maalämpöpumpuista vuonna 2019.12 Näin ollen maalämpöpumppujen oletetaan sijoittuvan
olemassa oleviin ja uusiin pien- ja rivitaloihin Taulukon 8 mukaisesti. (*)
Taulukko 8 Alle 26 kW maalämpöpumppujen sijoittuminen eri kohteisiin vuonna 201813

Kohde

Pien- ja rivitalot,
olemassa olevat
rakennukset
Pien- ja rivitalot,
uudisrakennukset
Vapaa-ajanasunnot
Yhteensä

Kohteen
MLP:jen
osuus14
58 %

Sähkölämmitystä
korvaavien
MLP:jen osuus
30 %

Öljylämmitystä
korvaavien
MLP:jen osuus
28 %

Kohdetta ei
lämmitetty
ennen MLP

38 %

-

-

38 %

4%

2%

-

2%

100 %

32 %

28 %

40 %

Maalämpöpumput ja ulkoilmavesipumput ovat korvanneet vesikiertoista sähkö- ja
öljylämmitystä olemassa olevassa pien- ja rivitalokannassa. Sitä, missä suhteessa
maalämpöpumput (ja UVLP:t) ovat korvanneet öljy- ja sähkölämmitystä pien- ja rivitaloissa on
arvioitu tarkastelemalla öljy- ja sähkölämmityksen kehitystä päälämmitysmuotona vuosina
2000-2018. Sähkölämmitys lämmitysmuotona on 2000-luvulla hienoisessa kasvussa (SVT,
2019a). Sähkölämmitystä asennetaan jonkin verran uusiin pientaloihin sekä korvaamaan
öljylämmitystä, kun samanaikaisesti lämpöpumput ovat korvanneet sähkölämmitystä. Pien- ja
rivitaloista taloista taas on vuosina 2005-2018 kadonnut rapiat 97 000 öljykattilaa (SVT,
2019a). Asiantuntija-arvion perusteella asuin- ja palvelurakennuksia poistuu n. 10 %
vuodessa, öljylämmitteisiä taloja todennäköisesti hieman enemmän. Tältä pohjalta oletetaan,
että 2000-2018 öljylämmitteisiä kattiloita on kaiken kaikkiaan korvattu muilla
lämmitysmuodoilla n. 80 000 kappaletta. (**)
PRKK ry:n Remontoija-kyselyiden perusteella, 2010-luvulla suurin osa öljylämmityksestä
luopuva vaihtaa päälämmitysmuodoksi jonkin lämpöpumpun: 50 % maalämpöpumpun, 15 %
ulkoilmavesilämpöpumpun, 15 % kaukolämmön, 10 % sähkön, sekä 10 % puun (PRKK ry,
2020). On kuitenkin huomioitava, että vaikka Remontoija-kyselyiden vastaukset ovat linjassa

12

Poikkeuksellisesti LP osuudet on siis tässä yhteydessä arvioitu vuoden 2018 sijaan vuotta 2019 koskevien
oletusten perusteella.
13

Laskennassa on käytetty eri prosenttilukuja (yht. 103 %), SULPU ry:n tilastojen aliarvioidessa
maalämpöpumppujen pitoikä. Oheisessa taulukossa sekä laskennassa prosenttiosuudet jakaantuvat samassa
suhteessa.
14

Kohteen lämpöpumpputyypit. Sekä, kohteessa olevien lämpöpumpputyyppien osuus kaikista
lämpöpumpputyypin pumpuista.
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koko 2010-luvun, niiden vastaajamäärät ovat alhaisia. Tältä pohjalta oletetaan, että oletetusta
80 000 korvatusta öljykattilasta n. 35 000 on vaihdettu maalämpöpumppuun. (***)
Vapaa-ajanasunnoilla, maalämpöpumppujen oletetaan sekä korvaavan sähkölämmitystä, että
sijoittuvan aiemmin lämmittämättömiin tai uusiin vapaa-ajanasuntoihin. Asiasta ei kuitenkaan
ole tarjolla tutkittua tietoa. (**)

UVLP
Kuten yllä maalämpöpumppujen kohdalla, myös ulkoilmavesilämpöpumppujen sijoittuminen
uusiin pien- ja rivitaloihin on oletettu uusien pien- ja rivitalojen rakennusvauhdin, sekä PRKK
ry Rakentaja-kyselyn perusteella (SVT, 2020e; Motiva, 2019).15 Rakentaja-kyselyn mukaan
2010-luvulla n. 5 % omakotitaloista on asennettu ulkoilmavesilämpöpumppu (Motiva, 2019).
Tällöin vuoteen 2018 mennessä voidaan olettaa n. 4 000 ulkoilmavesilämpöpumpun
sijoittuneen uusiin taloihin (Taulukko 9). (*)
Kuten yllä käsitelty maalämpöpumppujen kohdalla, oletukset siitä, missä suhteessa olemassa
oleviin rakennuksiin sijoittuneet ulkoilmavesilämpöpumput korvaavat öljy- ja sähkölämmitystä,
on tehty PRKK ry:n Remontoijat-kyselyiden pohjalta, joihin liittyy epävarmuuksia pienen
vastaajamäärän johdosta (PRKK ry, 2020). Tältä pohjalta oletetaan, että vuosina 2000-2018
n. 12 000 ulkoilmavesilämpöpumppua on korvannut öljykattilan päälämmitysmuotona, jolloin
vesikiertoista sähkölämmitystä oletetaan korvanneen n. 9 000 ulkoilmavesilämpöpumppua.
Taulukko 9 esittää missä suhteessa ulkoilmavesilämpöpumppujen ajatellaan sijoittuvan eri
kohteisiin, vuotta 2018 koskevien oletusten perusteella. (***)
Taulukko 9 Alle 26 kW UVLP sijoittuminen eri kohteisiin

Kohde

Kohteen
UVLP:jen
osuus16

Öljyä
korvaavien
UVLP:jen
osuus
48 %

Kohdetta ei
lämmitetty
ennen UVLP

85 %

Sähköä
korvaavien
UVLP:jen
osuus
37 %

Pien- ja rivitalot,
olemassa olevat
rakennukset
Pien- ja rivitalot,
uudisrakennukset
Yhteensä

15 %

-

-

15 %

100 %

37 %

48 %

15 %

--

PILP (*)
Kaikkien poistoilmalämpöpumppujen oletetaan menneen uusiin pien- ja rivitaloihin (Motiva,
2012a). (*)

15

Poikkeuksellisesti LP osuudet on siis tässä yhteydessä arvioitu vuoden 2018 sijaan vuotta 2019 koskevien
oletusten perusteella.
16

Kohteen lämpöpumpputyypit. Sekä, kohteessa olevien lämpöpumpputyyppien osuus kaikista
lämpöpumpputyypin pumpuista.
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Sähkönkulutus ja –säätö kohteessa
Lämpöpumput säästävät sähkönkulutusta sähkölämmityskohteissa, sekä lisäävät
sähkönkulutusta öljylämmitteisissä kohteissa. Lämpöpumppujen tulkitaan korvaavan
sähkölämmitystä uudisrakennuksissa, kuten perusteltu yllä osiossa 2.1.1.
Uudisrakennuksissa pumppujen tuoma sähkönsäästö oletetaan kuitenkin pienemmäksi kuin
olemassa olevissa rakennuksissa, uudisrakennusten ollessa energiatehokkaampia (Motiva,
2012a). (Taulukko 10.)
Taulukko 10 Alle 26 kW lämpöpumpputyyppien sähkön säästö- ja kulutus eri kohteissa

Lämpöpumput kohteissa
ILP
Pien- ja rivitalot, olemassa olevat
Pien- ja rivitalot, uudisrakennukset 17
Vapaa-ajanasunnot
Pienet teollisuushallit, liikerakennukset yms.
Viilennyskäyttö kesäisin
MLP
Pien- ja rivitalot, olemassa olevat
Pien- ja rivitalot, uudisrakennukset
Vapaa-ajanasunnot
UVLP
Pien- ja rivitalot, olemassa olevat
Pien- ja rivitalot, uudisrakennukset
PILP
Pien- ja rivitalot, uudisrakennukset

Ka. sähkön säästö
kohteessa (kWh/a)

Ka. sähkönkulutus
kohteessa (kWh/a)

5 000
2 000
15 000
-

2 700
2 500
1 000
7 500
1 500

18 000
4 000

9 000
4 000
1 500

14 100
-

7 000
5 700
1 500

ILP
Ilmalämpöpumppujen osalta sähkön säästö ja -kulutus eri kohteissa oletetaan pohjautuen
osaksi VTT:n selvitykseen (Laitinen, 2016) ilmalämpöpumppujen
energiankulutusvaikutuksista pientaloissa ja asiantuntija-arvioon.18
Olemassa olevien sähkölämmitteisten pien- ja rivitalojen osalta, yhden ilmalämpöpumpun
oletetaan tuovan kohteessa ka. 5 000 kWh säästön vuodessa. Kun 10 %
ilmalämpöpumpullisista pien- tai rivitalokohteista oletetaan olevan kaksi ilmalämpöpumppua,
ja näissä toisen oletetaan tuovan enää 3 000 kWh vuosittaista lisäsäästöä (yht. 8 000
kWh/a). Tällöin ilmalämpöpumpullisen pien- ja rivitalokohteen oletetaan säästävän n. 5 300
kWh sähköä vuodessa. Kuitenkin, pientaloissa, joiden päälämmitysmuodoksi on ilmoitettu
sähkö- ja puulämmitys, on tavallisesti todellisuudessa käytössä kumpikin lämmitysmuoto. Ei

17

ILP:jen oletetaan sijoittuvan uusii pien- ja rivitaloihin vain tulevaisuus-, ei perusskenaariossa.

18

Alempana MLP ja UVLP osalta hyödynnettyjä Motivan Elvari-hankkeen (2012a; 2012b) selvityksiä
lämpöpumppujen tuomasta sähkön säästöstä eri omakotitalokohteissa ei ILP:jen osalta huomioitu.
Selvityksiä pidettiin ILP:jen osalta vanhentuneina, myytävien mallien tehokkuus on huomattavasti
kohentunut.

19

ole saatavilla tutkittua tietoa siitä, missä määrin ilmalämpöpumpulla korvataan näissä
kohteissa nimenomaan puu tai sähkölämmitystä. Tästä syystä, sekä koska osan
ilmalämpöpumppuista voidaan olettaa sijoittuneen pien- ja rivitaloissa esim. autotalleihin tai
vastaaviin aiemmin lämmittämättömiin tiloihin, oletetaan säästön olevan 5 000 kWh/a per
sähkölämmitteinen pien- tai rivitalokohde. (**)
Ilmalämpöpumppujen sähkönkulutus uusissa pien- ja rivitaloissa (tarkastellaan vain
tulevaisuusskenaariossa), oletetaan olevan n. 2 500 kWh/a.19 (**)
Ilmalämpöpumppujen tuoma sähkön säästö asumissektorin ulkopuolisissa kohteissa
oletetaan olevan 5 000 kWh/a per pumppu. (**)
80 % ilmalämpöpumpuista oletetaan olevan kesäisin viilennyskäytössä, jolloin niiden
oletetaan aiheuttavan 1 500 kWh/a lisäsähkönkulutusta per pumppu. (**)
Alle 26 kW ilmalämpöpumppujen vuosittainen sähkönkulutus pien- ja rivitaloissa, sekä
asumissektorin ulkopuolisissa kohteissa on laskettu ILP oletetusta vuosittaisesta sähkön
säästöstä kohteesta, seuraavasti: (**)
kulutus = säästö / (COP-1)

COP =3

MLP ja UVLP
Oletukset alle 26 kW maa- ja ulkoilmavesilämpöpumppujen tuomasta sähkön säästöstä ja
lisäkulutuksesta on tehty perustuen Motivan (2012a) yhteenvetoon eri
lämpöpumpputyyppien tuomasta sähkön säästöstä erityyppisissä sähkölämmitteisissä
omakotitaloissa. (Taulukko 11.) (*)
Taulukko 11 Alle 26 kW MLP ja UVLP sähkön säästö omakotitaloissa (Motiva, 2012a).

Motivan esimerkkikohde

Uudistalot: 1990 jälkeen rakennuttu
omakotitalo, 150 m2
Olemassa olevat talot: Vuosien
1945-1960 rintamamiestalo, 120 m2
+ 40 m221

Kohteen
lämmityssähkönkulutus20
sähkölämmityksellä
(kWh/a)
12 000

MLP
sähkön
säästö
(kWh/a)
8 000

UVLP
sähkön
säästö
(kWh/a)
6 300

27 000

18 000

14 100

19

Motivan (2012a) yhteenvedossa ILP laskettiin säästävän 1990-luvun jälkeen rakennetussa
omakotitalossa n. 3 000 kWh sähköä vuodessa (kulutus n. 4 000 kWh). 2020-luvulla rakennettavien
talojen soisi olevan viimevuosikymmeniä energiatehokkaampia ja ILP hyötysuhde on kehittynyt.
20

Sis. tilojen ja käyttöveden lämmityksen

21

MLP ja UVLP ka. vuosittaisen sähkön säästön arvioinnissa olemassa olevissa pien- ja rivitaloissa
hyödynnetään Motivan (2012a) esimerkkiä 1945-1960-luvun rintamiestalosta. Esimerkkikohteen
lämmitystarve on suurempi, kuin mitä useissa muissa esimerkeissä käytetty (ks. esim. Pesola ym.,
2014), mutta toisaalta tarkasteltavan luokan rakennuksista esim. 5 % oletetaan olevan rivitaloja.
Lisäksi säästö uusissa, energiatehokkaammissa pien- ja rivitaloissa arvioidaan erikseen.

20

Lisäksi, maalämpöpumpun vapaa-ajanasunnolla aikaansaaman sähkön säästön aiemmin
sähkölämmitteisissä vapaa-ajan asunnoissa oletetaan olevan n. 4 000 kWh/a. Vastaavasti,
maalämpöpumppujen tuoman lisäkulutuksen oletetaan olevan n. 2 000 kWh/a vapaaajanasunnoissa, joita ei ole lämmitetty ennen maalämpöpumpun hankintaa. (**)

PILP
Poistoilmalämpöpumpun sähkönkulutus uudessa pien- tai rivitalokohteessa arvioidaan
olevan 1 500 kWh/a. (**)
Yli 26 kW lämpöpumput
Lämpöpumppujen lukumäärät
Suurten, yli 26 kW lämpöpumppujen lukumäärät ovat SULPU ry:ltä (2020a; 2020b). Yhdistys
tilastoi käytössä olevien lämpöpumppujen määrää myyntitilastojen perusteella oletetulla 15
vuoden käyttöiällä. 27 - 1 000 kW LP lämpöpumppujen tilastointi alkaa 2010-luvulla. Näin ollen
kaikkien suuritehoisten lämpöpumppujen oletetaan olevan käytössä vielä vuonna 2019. (*)
Lämpöpumppujen sijoittuminen eri käyttökohteisiin
Suuritehoisten lämpöpumppujen sijoittumista eri sektoreille ja kohteisiin ei ole tiettävästi juuri
tilastoitu. SULPU:n myyntitilastojen tunnistamat yli 26 kW lämpöpumput on sijoitettu eri
kohteisiin toimialan yritysten ja asiantuntijoiden vuoteen 2019 ulottuvien arvioiden ja tietojen
pohjalta. (Taulukko 12.)
Taulukko 12 Yli 26 kW LP sijoittuminen ja sähkön kulutus eri kohteissa

Kohde

Kohte
iden
määrä

Ka. LP
määrä
kohteessa

Kohtees
een
sijoittuv
at LP:t
MLP
MLP

Kohteen
LP:jen
osuus
tyypin
LP:ista22
14 %
22 %

Sähköä
korvaa
vien
LP:jen
osuus
0%
1%

Öljyä
korvaa
vien
LP:jen
osuus
0%
9%

Kaukolämpöä
korvaavien
LP:jen
osuus
14 %
12 %

LTO, krs.talo
ML ja ML+LTO,
krs.talo
Muut yli 26 kW
LP:t

1 000
1 000

1
1,6

-

-

MLP

64 %

2%

10 %

88 %

ILP

100 %

UVLP

100 %

Yli 26 kW lämpöpumppujen oletetaan sijoittuneen pääasiassa kerrostaloihin, sekä muihin
isoihin rakennuksiin, kuten palvelu- ja liikekiinteistöihin. Yleisimmin suurten lämpöpumppujen
oletetaan sijoittuvan asuinkerrostaloihin: poistoilman lämmöntalteenotto- (LTO) ja
maalämpökohteisiin (ML), sekä kohteisiin, joissa on maalämmön ohella lämmöntalteenotto
(ML+LTO). Kaikkien suurten LTO- ja ML-kohteiden lämpöpumppujen oletetaan olevan yli 26

22

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin pumppujen osuus lämpöpumpputyypin pumpuista.
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kW nimellistehoisia maalämpöpumppuja. Poikkeuksellisesti lämpöpumppujen osuudet on yli
26 kW lämpöpumppujen osalta oletettu vuoden 2018 sijaan vuodelle 2019. (*)

LTO-kohteet
Energiateollisuus ry:n (2016) mukaan vuosina 2015-2016 n. 100 kerrostaloa on vuosittain
ottanut käyttöön LTO-ratkaisun. Osaltaan tältä pohjalta oletetaan kerrostaloissa olevan LTOratkaisuja yhteensä n. 1 000 kappaletta vuonna 2019. LTO-kohteissa oletetaan olevan
keskimäärin yksi MLP. LTO-kohteiden oletetaan korvaavan pääasiassa kaukolämpöä. (Ks.
Taulukko 12 yllä.) (**)

ML ja ML+LTO kohteet
Tilastokeskuksen otantatutkimuksen ja rakennustilaston perusteella voidaan olettaa, että
vuonna 2019 n. 1 000 kerrostalossa on maalämpö (SVT, 2019a; 2020c). ML ja ML+LTO kohteissa oletetaan olevan keskimäärin n. 1,6 maalämpöpumppua. Tämän perusteella LTOkohteisiin oletetaan sijoittuvan yht. n. 1 600 maalämpöpumppua. (Ks. Taulukko 12 yllä.) (*)
ML ja ML+LTO kohteiden oletetaan olevan pääosin kerrostalokohteita. Oletukset siitä, missä
suhteessa kohteisiin oletetusti sijoittuvat maalämpöpumput korvaavat eri lämmitysmuotoja
tehdään tämän perusteella. Täten MLP ja MLP+LTO –kohteiden, joissa on 22 % yli 26 kW
MLP:jen joukosta, oletetaan korvaavan lämmitysmuotoja Taulukon 13 mukaisesti. (***)
Taulukko 13 Yli 26 kW MLP:jen sijoittuminen eri ML ja ML+LTO -kohteisiin

Kohteen aiempi päälämmitysmuoto

MLP:jen osuus tyypin LP:ista23

Kaukolämpö
Sähkö
Öljy (+hake/kaasu)
Yhteensä

12 %
1%
9%
22 %

Muut yli 26 kW lämpöpumput
Muut yli 26 kW lämpöpumput –luokka käsittää Taulukon 14 mukaisesti ne loput yli 26 kW
maalämpöpumput, joita ei sijoitettu kerrostaloihin, sekä kaikki yli 26 kW ilma- ja
ulkoilmavesilämpöpumput. Näiden oletetaan sijoittuvan isoihin rakennuksiin, kuten palveluja liikekiinteistöihin tai kerrostaloihin. Pumppujen sijoittumista eri kohteisiin ei ole kuitenkaan
tehty sen tarkempia oletuksia. (*)
Taulukko 14 Muut yli 26 kW lämpöpumput –luokka sisältää

Lämpöpumpputyyppi
Yli 26 kW MLP
Yli 26 kW ILP
Yli 26 kW UVLP

23

Tyypin LP:ista sijoittuu
Muut yli 26 kW LP:t -luokkaan
64 %
100 %
100 %

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin pumppujen osuus lämpöpumpputyypin pumpuista.
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Oletukset siitä, missä suhteessa lämpöpumput korvaavat eri lämmitysmuotoja, tehdään sen
perusteella, että yli 26 kW lämpöpumppujen oletetaan sijoittuvan pääasiassa suuriin liike- ja
palvelukiinteistöihin (Taulukko 15). (**)
Taulukko 15 Muut yli 26 kW lämpöpumput -luokan sijoittuminen kohteisiin

Kohteen aiempi päälämmitysmuoto
Kaukolämpö
Sähkö
Öljy (+hake/kaasu)
Yhteensä

LP:jen osuus luokan LP:ista24
88 %
2%
10 %
100 %

Sähkönkulutus ja –säätö kohteessa (**)
Lämpöpumput säästävät sähkönkulutusta sähkölämmityskohteissa, sekä lisäävät
sähkönkulutusta öljy- ja kaukolämpökohteissa. SULPU ry:n lämpöpumpputilastojen ja
toimialan arvioiden perusteella yli 26 kW lämpöpumppujen sähkön säätö tai lisäkulutus
kerrostalokohteissa on oletettu Taulukon 16 mukaisesti. (**)
Yli 26 kW lämpöpumppujen lämpötehon oletetaan olevan keskimäärin n. 50 kW.
Lämpöpumppujen oletetaan käyvän n. 3 500 h/a. Kun COP 3, niin Muut 26 kW LP:t –luokan
lämpöpumppujen sähkönkulutuksen oletetaan olevan n. 58,3 MWh/a per pumppu. (Taulukko
16.) (**)
Lämpöpumppujen tuoma vuosittainen sähkönsäästö sähkölämmityskohteissa on laskettu
niiden oletetusta vuosittaisesta sähkönkulutuksesta seuraavasti: (**)
säästö = kulutus x (COP-1)
COP = 3
Taulukko 16 Yli 26 kW lämpöpumpputyyppien sähkön säästö- ja kulutus eri kohteissa.

Kohde
LTO
ML ja ML+LTO
Muut yli 26 kW lämpöpumput

Kohteen ka. sähkön säästö
(MWh/a)
200
116,6

Kohteen ka. sähkönkulutus
(MWh/a)
90
100
58,3

5.4.1.1 Yli 200 kW maalämpökohteet
SULPU:n myyntitilastot sisältävät epävarmuuksia suuritehoisten lämpöpumppujen
lukumääristä. Joten suurten, 200 – 1 500 kW tehoisten kohteiden lukumäärää on selvitetty
alan yrityksiä haastattelemalla.

24

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin pumppujen osuus lämpöpumpputyypin pumpuista.
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Erittäin suuret maalämpökohteet ovat yleistyneet 2010-luvun jälkipuoliskolla. Lukumääristä
on vihiä tietoa alan yrityksiä haastatteluilla. Vuosina 2016-2019 oletetaan toteutetun 200 –
999 kW ja yli 1 000 kW teholuokan maalämpökohteita Taulukon 17 mukaisesti. (**)
Taulukko 17 200 - 1 500 kW maalämpökohteiden lukumäärät

Kohde

Ka. lämpöteho
500 kW

Kohteita toteutetaan
vuosittain k.a.
15

Toteutettu yhteensä
2016-2019
60

200 – 999 kW
maalämpökohde
yli 1 000 kW
maalämpökohde

1 500 kW

5

20

Alan yritysten haastattelujen perusteella, suuret maalämpökohteet korvaavat pääasiassa
kaukolämpöä. Teholuokassa 200 – 999 kW, kohteiden keskimääräisen lämpötehon oletetaan
olevan 500 kW, kohteiden lämpöpumppujen käyvän 3 000 h/a, ja COP 3.25 (Taulukko 18.) (*)
Yli 1 000 kW kohteiden osalta keskimääräisen lämpötehon oletetaan olevan 1 500 kW. Yli
1 000 kW kohteisiin sovelletaan samoja oletuksia kuin 200 – 999 kW kohteisiin (Taulukko 18).
(**)
Taulukko 18 200 - 999 kW ja yli 1 000 kW maalämpökohteita koskevat oletukset

Kohde

LP:t korvaavat
kaukolämpöä

Kohteen ka.
lämpöteho (kW)

200 – 999 kW
maalämpökohde,
yli 1 000 kW
maalämpökohde,

100 %

500

Kohteen ka.
sähkönkulutus
(kWh/a)
500 000

100 %

1 500

1 500 000

Kaukolämmön ja –jäähdytyksen tuotannon lämpöpumput
Kaukolämmön ja –jäähdytyksen tuotannossa käytettävistä lämpöpumpuista on saatu tietoa
Energiateollisuus ry:n kaukolämpö- ja jäähdytys vuositilastoista (2019; 2020a). (*)
Energiateollisuus ry (2019) on tilastoinut lämpöpumppujen sähkönkulutusta
kaukolämmöntuotannossa vuosina 2016-2018. (*)
Nämä vuosien 2016-2018 osalta Energiateollisuuden (2019) tilastot sisältävät myös
muuttujan ”lämmön talteenotto tai lämpöpumpun tuotanto”. Luvuista ei kuitenkaan selviä
lämpöpumppujen lämpökerroin, sillä ”lämmön talteenotto tai lämpöpumpun tuotanto” –
muuttuja sisältää myös lämpöä, joka otetaan talteen suoraan lämmönsiirtimillä ilman
lämpöpumppua, eli lämmönlähde on riittävän lämmin suoraan kaukolämpöverkossa
hyödynnettäväksi.
Sen sijaan, ennen vuotta 2016 Energiateollisuus ry on tilastoitunut erikseen
lämpöpumppujen tuottaman lämpöenergian määrää, josta on laskettu sähkönkulutus
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Yli 200 kW maalämpökohteissa on tyypillisesti myös lisävastus/sähkökattila, joka kattaa
huippulämmön kylmimmillä ajoilla. Tätä ei huomioida laskelmissa.
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takavuosille oletetulla lämpökertoimella 3. Ennen vuotta 2014 kaukolämpötilastot on
saatavilla vain vuosilta 2005 ja 2010. (Taulukko 19.) (**)
Taulukko 19 Kaukolämmön lämpöpumppujen energiantuotanto ja kulutus (ET ry, 2019), sekä kulutuksesta
tehdyt oletukset.

Vuosi

Lämpöpumpulla
talteenotettu
lämpö (MWh/a)

2000
2005
2010
2014
2015
2016
2017
2018

0
4 900
347 900
600 200
583 200

Lämmöntalteenotto
tai lämpöpumpun
tuotanto (MWh/a)

0
2 970 200
3 302 600
3 373 000

Lämpöpumppujen
lämmöntuotantoon
käyttämä sähkö
(MWh/a)
0
316 200
340 700
335 800

Lämpöpumppujen
lämmöntuotantoon
oletetusti
käyttämä sähkö
(MWh/a)
0
1 633
115 967
200 066
270 133
-

Kaukojäähdytyksen osalta Energiateollisuus ry:n (2020a) tilastoi lämpöpumppujen
vuosittaista jäähdytysenergian tuotantoa. Muuttujasta on laskettu kaukojäähdytyksen
lämpöpumppujen sähkönkulutus oletetulla jäähdytyskertoimella 3. (Taulukko 20.) (**)
Taulukko 20 Kaukoljäähdytyksen lämpöpumppujen energiantuotanto ja kulutus (ET ry, 2020a), sekä
kulutuksesta tehdyt oletukset.

Vuosi

Lämpöpumpulla tuotettu
jäähdytysenergia (MWh/a)

2000
2005
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019

25 375
107 091
109 795
131 285
151 541
185 600
188 021

Lämpöpumppujen jäähdytysenergian tuotantoon oletetusti
käyttämä sähkö (MWh/a)
8 458
35 697
36 598
43 762
50 514
61 866
62 674

Herkkyysanalyysi
Selvityksen perusskenaarion tulos on käytetyillä oletuksilla, että lämpöpumppujen vaikutus
lämmityssektorin sähkönkulutukseen on noin -0,5 TWh/a, eli toisin sanoen, lämpöpumput
säästävät 0,5 TWh vuonna 2019, verrattuna siihen, että ne eivät olisi korvanneet sähkö- ja
öljylämmitystä, sekä kaukolämpöä. Herkkyysanalyysin avulla tarkastellaan, miten suuri
vaikutus joidenkin selvitysten perusoletusten muutoksella olisi tähän lopputulokseen
(Taulukko 21).
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Taulukko 21 Herkkyysanalyysi vuodelle 2019

Muutos oletuksissa

Muutos
lämpöpumppujen
lukumäärään
(kpl)

Muutos
sähkönkulutu
kseen
(TWh/a)

Jos ilmalämpöpumppujen
pitoiäksi oletettaisiin 15 vuoden
sijaan 10 vuotta

ILP:
770 000
530 000

+ 0,41

Muutos
lämpöpumppujen
vaikutuksessa
sähkönkulutukseen
kokonaisuudessa
(TWh/a)
- 0,49
- 0,08

Jos ilmalämpöpumppujen
sähkön säästöksi
sähkölämmityskohteessa
oletettaisiin 5 000 kWh/a sijaan
3 000 kWh/a

-

+ 0,63

- 0,49

+ 0,14

Jos ilmalämpöpumppujen
oletettaisiinkin korvaavan
ainoastaan sähkölämmitystä,
eikä lainkaan puulämmitystä

ILP korvaa sähkö:
315 000
385 000
ILP korvaa puu:
70 000
0

- 0,89

- 0,49

- 1,39

Jos uusiin pientaloihin
sijoittuvat lämpöpumput
tulkittaisiin lisäkulutuksen sijaan
säästöksi, koska niiden
vaihtoehdoksi oletetaan
sähkölämmitys

-

- 0,8

- 0,49

- 1,29

Jos lämpöpumppujen
vaikutusta sähkönkulutukseen
ei tarkasteltaisi kaukolämmön
tuotannossa vaan ainoastaan
asuin- ja palvelurakennusten
lämmityksessä

-

- 0,4

- 0,49

- 0,89

5.4.2 Tulevaisuusskenaario 2030
Selvityksessä
ennakoidaan
lämpöpumppujen
lukumäärän
kasvua
asuinja
palvelurakennuskannassa, sekä kehityksen vaikutuksia lämmityksen sähkönkulutukseen
lähitulevaisuudessa. Oletukset koskevat vuotta 2030.Lämpöpumppujen määrällisestä
kasvuvauhdista sekä niiden sijoittumisesta eri kohteisiin vuoden 2019 jälkeen tehdään uudet
oletukset. Lämpöpumpputyyppien tuoma sähkön säästö tai lisäkulutus eri kohteissa oletetaan
samaksi kuin perusskenaariossa (ks. Luku 1). Kaikki tulevaisuusskenaarion oletukset
arvioidaan epävarmoiksi.
Alle 26 kW lämpöpumppujen määrän kasvua ja sijoittumista eri kohteisiin arvioidaan
hyödyntäen Gaian SULPU ry:lle toteuttamia selvityksiä (Pesola, Karttunen & Vanhanen, 2014;
Hagström & Pesola, 2017) sekä asumisen lämmityksen (SVT, 2019a; 2020c; 2020d) ja
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lämpöpumppujen lukumäärän (SULPU ry, 2020a; 2020b) nykykehityksen perusteella. Alle 26
kW ilma- ja maalämpöpumppujen lukumääräisen kasvuvauhdin oletetaan hidastuvan viime
vuosikymmenestä markkinoiden pikkuhiljaa kyllääntyessä pientalojen osalta. Sen sijaan yli 26
kW lämpöpumppujen (ml. yli 200 kW maalämpökohteet) lukumääräisen kasvuvauhdin
oletetaan kiihtyvän kaksinkertaiseksi vuosista 2015-2019, näiden markkinan ollessa vielä
hyvin tuore ja tarpeen lämmityssektorin sähköistämiselle suuri. Taulukko 22 kokoaa yhteen
oletukset lämpöpumppujen lukumäärän kasvusta ja sijoittumisesta eri sektoreille vuonna
2030.
Taulukko 22 Lämpöpumppujen oletettu lukumäärän kasvu ja sijoittuminen eri kohteisiin vuodesta 2019 vuoteen
2030.
Kohteesee
n
sijoittuvat
LP:t

Kohteesee
n
sijoittuvie
n LP:jen
lukumäärä

Kohtee
n
LP:jen
osuus
tyypin
LP:sta

Sähköä
korvaavie
n LP:jen
osuus

Öljyä
korvaavie
n LP:jen
osuus

Kaukolämpöä
korvaavie
n LP:jen
osuus

Kohdetta
ei
lämmitett
y ennen
LP

Alle 26 kW
ILP
Alle 26 kW
MLP
Alle 26 kW
UVLP
Alle 26 kW
ILP
Alle 26 kW
MLP
Alle 26 kW
PILP
Alle 26 kW
ILP
Alle 26 kW
ILP
Alle 26 kW
LP
Yli 26 kW
MLP

60 00027

50 %

40 %

-

-

150 000

75 %

37,5 %

10 %
(puu)
37,5 %

-

-

70 000

100 %

50 %

50 %

-

-

10 000

8%

-

-

-

8%

50 000

25 %

-

-

-

25 %

5 000

100 %

-

-

-

100 %

50 00028

42 %

21 %

21 %

-

-

-

80 %

-

-

-

-

2 400

14 %

0%

0%

14 %

-

Yli 26 kW
MLP

3 800

22 %

1%

9%

12 %

-

Yli 26 kW
MLP
Yli 26 kW
UVLP

11 000

64 %

2%

10 %

88 %

-

3 100

100 %
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Pien- ja rivitalot,
olemassa olevat
rakennukset

Pien- ja rivitalot,
uudisrakennuks
et

Pienet teoll. ja
liikerakennukset
Viilennys
Yhteensä
LTO kerrostalokohteet
MLP/MLP+LTO
-kerrostalokohteet

Muut yli 26 kW
LP-kohteet

26

395 000

-

-

Kohteessa olevien lämpöpumpputyypin pumppujen osuus lämpöpumpputyypin pumpuista.
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HUOM 10 % pien- ja rivitaloista joissa on ILP, oletetaan ilmalämpöpumppuja sijoittuvan 2 ILP. ILP pien- ja
rivitalokohteiden määrän oletetaan siis lisääntyneen n. 55 000 vuoteen 2030 mennessä.
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HUOM Asumissektorin ulkopuolelle esim. teollisuushalleihin ja liikerakennuksiin sijoittuvia ilmalämpöpumppuja
oletetaan sijoittuvan yhteen kohteeseen ka. 3 ILP. Asumissektorin ulkopuolisten ILP kohteiden määrän oletetaan
siis lisääntyneen n. 16 000 kohteella vuoteen 2030 mennessä.
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Yhteensä
200 – 999 kW
maalämpökohteet
Yli 1 000 kW
maalämpökohteet
Yhteensä

Yli 26 kW
ILP
Yli 26 kW
LP
-

1 400

100 %

-

240

-

-

-

-

80

-

-

-

Kaikki
LP:t29

421 000

21 700

-

Alle 26 kW lämpöpumput
Taulukko 23 Alle 26 kW lämpöpumppujen oletettu lukumäärän kasvu vuosina 2019-2030

Lämpöpumpputyyppi
ILP
MLP
UVLP
PILP
Yhteensä

Oletettu lukumäärän kasvu
2020 -2030
120 000
200 000
70 000
5 000
395 000

Suomen ilmastotavoitteiden sekä lämmityssektorin nykykehityksen johdosta oletetaan, ettei
vuonna 2020 pien- ja rivitaloja lämmitetä enää lainkaan öljyllä. Öljykattiloita oletetaan siis
poistuneen käytöstä vuodesta 2018 n. 180 000 kappaletta (Tilastokeskus, 2019a).
Öljylämmitystä korvaavien lämmitysmuotojen osuudet on oletettu Taulukon 24 mukaisesti.
Taulukko 24 Oletetut käytöstä poistuneet öljykattilat kappalemääräisesti vuoteen 2030 mennessä.

Poistuma /
Uusi päälämmitysmuoto
Sähkö
Kaukolämpö
Puu/hakekattilat
MLP
UVLP
Yhteensä korvattu
Poistuma
Yhteensä poistunut käytöstä

Käytöstä poistuneet
öljykattilat (kpl)
15 000
15 000
30 000
80 000
30 000
160 000
20 000
180 000

Vuoteen 2030 mennessä ilmalämpöpuppujen oletetaan täydentävän suorasähkölämmitystä
55 000 kohteessa enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Maa- ja ulkoilmavesilämpöpumpuilla
oletetaan korvatun yhteensä n. 100 000 vesikiertoista sähkölämmitysjärjestelmää lisää
vuoteen 2019 verrattuna (Taulukko 25).
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Lukuun eivät sisälly yli 200 kW maalämpökohteet
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Taulukko 25 Oletetut korvatut sähkölämmitysjärjestelmät kappalemääräisesti vuoteen 2030 mennessä.

Uusi pää- tai täydentävä
lämmitysmuoto
ILP
MLP
UVLP
Yhteensä korvattu

Korvatut suora- ja vesikiertoiset
sähkölämmitysjärjestelmät (kpl)
55 00030
75 000
30 000
160 000

Uusia pien- ja rivitaloja valmistuu n. 100 000 vuoteen 2030 mennessä (Tilastokeskus, 2020c).
Viime vuosien kehityksen valossa näihin karkeasti oletetaan asennettavan 20 % sähköä, 15
% kaukolämpöä, sekä loppuihin 65 % lämpöpumppuja (Tilastokeskus, 2020c). Tältä pohjalta
alle 26 kW lämpöpumppuja oletetaan sijoittuvan pien- ja rivitaloihin Taulukon 26 mukaisesti.
Taulukko 26 Uusien pien- ja rivitalojen oletetut päälämmitysmuodot kappalemääräisesti vuoteen 2030
mennessä.

Päälämmitysmuoto
Sähkö
Kaukolämpö
ILP
MLP
PILP

Uusien pien- ja rivitalojen
päälämmitysmuodot (kpl)
20 000
15 000
10 000
50 000
5 000

Yhteensä

100 000

Yli 26 kW lämpöpumput
IEA:n selvityksen (2019) mukaan lämpöpumppujen kokonaismäärän on kolminkertaistuttava
Euroopassa vuoteen 2030 mennessä, mikäli Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet halutaan
täyttää. Suomen osalta selvityksessä kasvutarpeen oletetaan olevan pienempi pientalojen
osalta, sekä suurempi muiden rakennusten osalta. Suomessa erityisesti maalämmön osuus
lämmitystapana asuinkerrostaloissa ja muiden suurten kiinteistöjen on kasvanut merkittävästi
erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Energiateollisuus ry:n tilaaman selvityksen (Kontu
& Vimpari, 2020) perusteella, viime vuosien aikana yhä useampi eri kiinteistötyyppi on
investoinut maalämpöön, mm. kustannus- ja ympäristösyistä. Maalämpöpumppu mahdollistaa
rakennuksen lämmityksen ohella sen jäähdytyksen hyvin alhaisin kustannuksin. Rakennusten
jäähdytystarpeen kasvaessa, tämän ominaisuuden oletetaan nostavan maalämpöinvestoinnin
houkuttavuutta entisestään lähitulevaisuudessa.
Vuosina 2015-2019 yli 26 kW lämpöpumppujen määrä on kasvanut Taulukon 27 mukaisesti.
Seuraavan vuosikymmenen aikana kasvuvauhdin oletetaan tuplaantuvan. Yli 26 kW
lämpöpumppujen oletetaan sijoittuvan eri kohteisiin samassa suhteessa kuin
perusskenaariossa. (Taulukko 27.)
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Ilmalämpöpumpullisten sähkölämmityskohteiden määrä. Koska 10 % kohteista oletetaan olevan 2
ilmalämpöpumppua, kohteisiin oletetaan sijoittuvan yhteensä 60 000 pumppua.
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Taulukko 27 Yli 26 kW lämpöpumppujen lukumäärän kasvu vuosina 2015-2019, oletettu kasvu vuosina 20192030, sekä käytössä olevien lämpöpumppujen oletettu lukumäärä vuonna 2030

Lämpöpumpputyyppi

Lukumäärän kasvu
2015-2019

MLP
UVLP
ILP
Yhteensä

4 307
776
355
5 438

Oletettu
lukumäärän kasvu
2020-2030
17 200
3 100
1 400
21 700

Yli 26 kW
lämpöpumppuja
yht. vuonna 203031
24 600
3 900
1 900
30 400

Yli 200 kW maalämpökohteet
Linjassa muiden yli 26 kW lämpöpumppujen kanssa, myös hyvin suurten, 200 – 999 kW ja yli
1 000 kW maalämpökohteiden toteutusten kasvuvauhdin oletetaan tällä vuosikymmenellä
kaksinkertaistuvan vuosista 2015-2019 (Taulukko 28).
Taulukko 28 20- 999 kW ja yli 1 000 kW maalämpökohteiden lukumäärän oletettu kasvu vuosina 2015-2019,
oletettu kasvu vuosina 2019-2030, sekä käytössä olevien maalämpökohteiden oletettu lukumäärä vuonna 2030

Lämpöpumpputyyppi
200 – 999 kW
maalämpökohde
yli 1 000 kW
maalämpökohde

Oletettu
lukumäärän kasvu
2015-2019
60

Oletettu
lukumäärän kasvu
2020-2030
240

Yli 200 kW
maalämpökohteita
yht. vuonna 2030
300

20

80

100

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon lämpöpumput
Kaukolämmön tuotannon suhteen on tehty karkea oletus, että vuotuisesta
kaukolämmöntuotannosta (37,1 TWh vuonna 2018, Energiateollisuus, 2019), noin puolet, eli
20 TWh/a olisi teknisesti mahdollista tuottaa lämpöpumpuilla (Rinne ym. 2019). Kehityksen
aikajänteeksi oletetaan 2020-2035, jolloin nykytavoitteiden mukaan Suomi on hiilineutraali.
Selvityksessä oletetaan, että kaukolämmön lämpöpumppujen vuotuinen lämmöntuotanto
kasvaa lineaarisesti, jolloin lämpöpumppujen lämmöntuotannon kaukolämmössä oletetaan
olevan yhteensä 15 TWh/a vuonna 2030, eli vuositason sähkönkulutus kasvaisi noin 12 TWh
vuoteen 2018 verrattuna. Kaukolämmön lämpöpumppujen lämpökertoimeksi oletetaan 2,5,
jolloin kaukolämmön lämpöpumppujen sähkönkulutus olisi n. 6 TWh/a vuonna 2030, eli
vuositason sähkönkulutus olisi kasvanut 5,7 TWh vuoteen 2018 verrattuna.
Lämmityksen sähkön ja kevyt öljyn kulutuksen kehitys
Tulevaisuusskenaarion asuin- ja palvelurakennusten lämmityssähkönkulutus vuonna 2030
(sähkö lämmityksen energianlähteenä sis. lämpöpumppusähkö) on laskettu lisäämällä
vuoden 2018 lämmityssähkönkulutukseen (SVT, 2020c) lämpöpumppujen vaikutus asuin- ja
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Vuodesta 2011
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palvelurakennusten vuosittaiseen sähkönkulutukseen 32, sekä oletettujen uusien
sähkölämmitysjärjestelmien sähkönkulutus vuonna 2030 (Taulukko 29). Uusien
sähkölämmitysjärjestelmien sähkönkulutus on laskettu Motivan (2012a; Taulukko 11 yllä)
esimerkkikohteiden perusteella (Taulukko 30). Laskelmissa ei huomioida, onko muille kuin
pientalosektoreille ilmestynyt uusia sähkölämmitysjärjestelmiä. Muun muassa tämän tekijän
huomioiminen nostaisi skenaarion sähkönkulutusta.
Taulukko 29 Sähkö lämmityksen energianlähteenä asuin- ja palvelurakennuksissa vuonna 2030

Lähtöarvo/huomioidut tekijät

Lämmityssähkönkulutus
(GWh/a)

Sähkö lämmityksen energianlähteenä (sis.
lämpöpumppusähkö) vuonna 2018
Lämpöpumppujen vaikutus sähkönkulutuksen asuin- ja
palvelurakennuksissa vuosina 2020-2030
Vuosina 2020-2030 asennettujen sähkölämmitysjärjestelmien
sähkönkulutus
Yhteensä

16 670
285
645
23 200

Taulukko 30 Sähkölämmitysjärjestelmien oletettu lukumäärän kasvu ja näiden sähkönkulutus

Kohteet

Öljylämmitteiset talot
Uudet pientalot
Yhteensä

Lukumäärän
oletettu kasvu
2020-2030
15 000
20 000
35 000

Ka. kulutus
(kWh/a)

Yhteensä
(GWh/a)

27 000
12 000

405
240
645

Kokonaiskuvan saamiseksi vuosittaisesta lämmityksen sähkönkulutuksesta vuonna 2030,
asuin- ja palvelurakennusten sähkön lämmitysenergiankulutukseen ynnätään kaukolämmön
lämpöpumppujen sähkönkulutus vuosina 2008-2030 (osiot 1.4. ja 2.4.).
Kevyt polttoöljyn kulutuksen suhteen, asuin- ja palvelurakennusten öljylämmityksen oletetaan
yli puolittuneen, kun mm. pientalojen öljylämmitys on lakannut kokonaan. Kun vuonna 2018
kevyt öljyllä tuotettiin asuin- ja palvelurakennuksissa hyötyenergiaa n. 4,47 TWh (SVT,
2020a), selvityksessä oletetaan että vuonna 2030 enää 2 TWh.

5.4.3 Entä jos –skenaario
Entä jos..? -skenaariossa pohditaan miltä lämmityssektorin kehitys näyttäisi vuosina 20002030, jos lämpöpumput eivät olisi tulleet Suomeen. Skenaarion lähtökohta on karkeasti
tarkastella, paljonko sähköä kuluisi lämmityssektorin sähköistämiseen ilman lämpöpumppuja.
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Lämpöpumppujen sähkön säästö yhteensä = lämpöpumppujen tuoma sähkön säästö, josta on vähennetty
lämpöpumppujen tuoma sähkön lisäkulutus. Lämpöpumppujen vaikutus lämmityssähkönkulutukseen vuosina
2019-2030 kääntyy lisäkulutukseksi, nostaen sähkönkulutusta n. 0,3 TWh vuonna 2030 vuoteen 2019 verrattuna.
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Skenaario pohjautuu samoille oletuksille lämpöpumppujen lukumääristä, sijoittumisesta eri
kohteisiin, sekä sähkön säästöstä ja -kulutuksesta eri kohteissa kuin perusskenaariossa.
Toisin kuin perusskenaariossa, Entä jos..? –skenaariossa kuitenkin oletetaan (Taulukko 31):
1. Lämpöpumput eivät ole korvanneet sähkölämmitystä
- Jolloin sähkölämmitystä korvaavien lämpöpumppujen tuoma säästö kääntyy
lisäkulutukseksi
2. Uudisrakennuksiin, joihin oletetaan asennetun lämpöpumppu, on asennettu
sähkölämmitys
- Jolloin lämpöpumppujen tuoma säästö uudiskohteissa verrattuna
sähkölämmitykseen kääntyy lisäkulutukseksi
3. Öljykattilat, joiden oletetaan vaihdetun lämpöpumppuun, on vaihdettu sähkölämmitys
- Jolloin öljylämmitystä korvaavien lämpöpumppujen tuoma lisäkulutus
kolminkertaistuu
4. Alle 26 kW ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäytön kesäisisin tuomaa lisäkulutusta ei ole
5. Kaukolämpöä ei huomioida laskennassa
Taulukko 31 Perus ja Entä jos..? -skenaarioiden väliset erot oletuksissa ja laskennassa

Muutos oletuksissa

Lämpöpumppujen tuoma
säästö tai lisäkulutus
perusskenaariossa
Säästö
sähkölämmityskohteessa

Sähkölämmityskohteiden
tuoma lisäkulutus
Entä jos -skenaariossa
LP säästö x 2
lisäkulutus

2. Uudisrakennuksiin joihin
oletetaan asennetun
lämpöpumppu, on asennettu
sähkölämmitys

Lisäkulutus uudiskohteissa

LP lisäkulutus x 3
lisäkulutus

3. Öljykattilat, joiden
oletetaan vaihdetun
lämpöpumppuun, on
vaihdettu sähkölämmitys

Lisäkulutus
öljylämmityskohteissa

LP lisäkulutus x 3
lisäkulutus

4. Alle 26 kW
ilmalämpöpumppujen
jäähdytyskäytön kesäisisin
tuomaa lisäkulutusta ei ole

Alle 26 kW ILP:jen lisäkulutus
jäädytyskäytössä

LP lisäkulutus x - 1

1. Lämpöpumput eivät ole
korvanneet sähkölämmitystä

säästö

5.4.4 Lämpöpumppujen sähkötehokapasiteetti
Selvityksessä tarkastellaan lämpöpumppujen kokonaissähkötehoa, käsityksen saamiseksi
niiden kulutusjoustopotentiaalista. Selvitys ei kuitenkaan arvioi lämpöpumppujen tai
sähkölämmitysjärjestelmien sähkönkulutuksen ajoitusta. Myös sähkölämmitysjärjestelmillä on
kulutusjoustopotentiaalia.
Lämpöpumppujen yhteenlaskettua sähkötehoa arvioidaan karkean kuvan saamiseksi
lämpöpumppujen kulutusjoustopotentiaalista. Selvitys ei kuitenkaan arvioi lämpöpumppujen,
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tai sähkölämmitysjärjestelmien sähkönkulutuksen ajoitusta. Myös sähkölämmitysjärjestelmillä
tiedostetaan olevan kulutusjoustopotentiaalia.
Lämpöpumpputyyppien keskimääräiset lämpötehot on arvioitu saatavilla olevan tiedon
(SULPU, 2020a; Pesola, Karttunen, & Vanhanen, 2014) ja toimialahaastatteluiden
perusteella. Taulukossa 32 lämpöpumpputyyppien keskitehot. (**)
Taulukko 32 Lämpöpumpputyyppien oletetut keskimääräiset lämpötehot

Lämpöpumpputyyppi
Alle 26 kW ilmalämpöpumput

Ka. lämpöteho (kW)
4

Alle 26 kW maalämpöpumput
Alle 26 kW ulkoilmavesilämpöpumput

11
7

Alle 26 kW poistoilmalämpöpumput

4

Yli 26 kW maalämpö- ja poistoilmalämpöpumput

40

Yli 26 kw ulkoilmavesilämpöpumput

40

Yli 26 kW ilmalämpöpumput
200 - 999 kW maalämpökohteet

40
500

Yli 1 000 kW maalämpökohteet

1 500

Lämpöpumppujen oletetut lämpötehot on kerrottu lämpöpumpputyypin vuosittaisella
lukumäärällä, sekä jaettu lämpökertoimella (oletettu COP 3 kaikkien pumppujen osalta),
karkean arvion saamiseksi lämpöpumppujen sähkötehokapasiteetista.
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