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Yhteenveto



Vertailu nykytilanteen ja 
maalämpöpumppuinvestointien välillä

Nykytilanne

• 220 000 öljylämmitteistä taloa

• 100 000 varaavaa 
sähkölämmitystaloa

• 600 miljoonaa litraa lämmitysöljyä

• 2,6 TWh lämmityssähköä

• Energianhinnat ja verot 2013 
tilanteen mukaan

• Arvioitu vuotuiset huolto- ja 
kunnossapitokulut

Lämpöpumppuinvestoinnit

• Korvataan öljy- ja sähkölämmitys 
320 000 uudella maalämpöpumpulla

• Sähkönkulutus 2,5 TWh

• Keskimääräinen investointi:

- 20 000 euroa

- 2/3 kotimaisuusaste

- 1/3 jäännösarvo

• Energianhinnat ja verot 2013 
tilanteen mukaan

• Arvioitu vuotuiset huolto- ja 
kunnossapitokulut
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Yhteenveto tuloksista
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• Tarkasteltu tilannetta, jossa öljylämmityksen 
veroluokka korotetaan dieselin tasolle ja 
pientaloissa siirrytään maalämpöpumppuihin 
tasaisella vauhdilla

• Pientalojen lämmityskustannukset alenevat 2,3 
miljardia euroa seuraavan 20 vuoden aikana

• Valtiolle öljylämmityksen veroedun poisto ja 
lämpöpumppujen asennusten arvonlisäverot 
tuovat 1,8 miljardin lisäyksen verotuloihin 
seuraavan 20 vuoden aikana

- Nettovaikutus valtiolle on noin 1 miljardia euroa 
kun mukaan lasketaan kotitalouksien 
mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä

- Muut verovaikutukset valtiolle ja kunnille ovat 
vähäisiä

• Uusia työpaikkoja syntyy noin 1 500, 
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 1,6 MtCO2ekv ja 
kauppataseen alijäämä pienenee 260 miljoonalla 
eurolla vuodessa 



Taustaoletukset

6

• Laskennassa on oletettu, että vaihdettavia kattiloita voidaan huoltotoimin käyttää 
koko tarkastelujakson (20 v) ajan. Mikäli tarkastellaan tilannetta, jossa kaikki 
korvattavat kattilat ovat käyttöikänsä päässä, ts. maalämpöinvestoinnin 
vaihtoehtona on koko kattilajärjestelmän uusiminen, paranee 
maalämpöinvestoinnin kannattavuus suhteessa öljylämmitykseen.

• Mikäli tarkastellaan tilannetta, jossa kevyen polttoöljyn valmistevero nostetaan 
samalle tasolle dieselöljyn kanssa, paranee maalämpöpumppujen kannattavuus 
suhteessa öljylämmitykseen:

- Kasvattaa kotitalouksien vuotuisia lämmityskustannuksia nykytilanteeseen 
verrattuna noin 230 miljoonaa euroa, jolloin vaihtamalla maalämpöön voidaan 
saavuttaa noin 500 miljoonan euron vuotuinen kokonaissäästö

- Lisää valtion vuotuisia verotuloja noin 230 miljoonaa euroa suhteessa nykytilaan, 
mikäli öljylämmitys jatkuisi entisellään

• Mikäli veronkorotuksesta seuraa laajamittainen siirtyminen öljylämmityksestä 
maalämpöpumppuihin, kompensoi valtion alussa saama verohyöty myöhempiä 
verotulojen menetyksiä ja auttaa rahoittamaan kotitalousvähennyksiä



Selvityshanke

Tausta ja toteutus



Selvityksen tausta ja toteutus (1/2)

• Suomessa on noin 220 000 öljylämmitteistä ja noin 100 000 varaavaan 
sähkölämmitykseen perustuvaa pientaloa, joissa lämmitysmuodon vaihtaminen 
maalämmöksi on teknisesti toteutettavissa ilman suuria muutoksia esimerkiksi 
lämmönjakojärjestelmään

• Selvityksessä tarkasteltiin taloudellisia ja ilmastollisia vaikutuksia, joita syntyy 
mikäli öljylämmityksestä ja varaavasta sähkölämmityksestä siirryttäisiin 
maalämpöön

• Selvityksessä vertailtiin kahta erityyppistä tilannetta

a) Nykytilanne

b) Siirtyminen maalämpöpumppuihin

• Selvityksen lähtötietoina käytettiin julkisia lähteitä sekä toimialalta saatuja 
arvioita
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Selvityksen tausta ja toteutus (2/2)

• Laskenta toteutettiin kassavirtapohjaista lähestymistapaa hyödyntäen 
tarkastelemalla vaikutuksia kotitalouksille, kunnille ja valtiolle

• Tehtyjen tarkastelujen rajauksilla ja lähtöoletuksilla jonkin verran vaikutusta 
tuloksiin

- Oletuksia tehty mm. työn kotimaisuusasteesta ja rajauksia taloudellisen 
aktiviteetin tarkasteluketjusta

- Polttoöljyn käytön vähentäminen vähentää tarvetta kuljetuslogistiikalle

- Öljynjalostustoiminnan oletettu säilyvän nykyisellään, ts. kevyen polttoöljyn 
kotimaisen kysynnän vähenemisen oletettu kompensoituvan viennin kasvulla

- Sähkönkulutus pysyy lähes ennallaan

- Tarkastelussa on oletettu, että vaihdettavia kattiloita voidaan huoltotoimin 
käyttää koko tarkastelujakson (20 v) ajan

• Laskelmiin liittyvät lähtötiedot ja -oletukset sekä laskentaperiaatteet on 
dokumentoitu mahdollisimman läpinäkyvästi erillisessä liiteraportissa
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Vuositason tulokset

Vertailu nykytilanteen ja maalämpöpumpuilla 
tapahtuvan lämmityksen välillä



Yhteenveto vuositason tuloksista

• Kotitaloudet +280 milj. euroa

• Kunnat +7 milj. euroa

• Valtio (suora vaikutus) -200 milj. euroa

• Ostoenergian tarve -6 TWh

• Polttoöljyn kulutus -600 milj. litraa

• Kasvihuonekaasupäästöt -1,6 MtCO2ekv

• Kauppatase +260 milj. euroa

• Työllisyys +1 500 htv
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• Alla on esitetty vuotuiset vaikutukset, joita syntyy mikäli nykyiset 320 000 
öljy- ja sähkökattilaa vaihdetaan maalämpöpumppuihin:



Vaikutukset kotitalouksille
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• Vuotuiset verolliset 
lämmityskustannukset 
alenevat noin 
610 miljoonaa euroa

• Kotitalousvähennyksen 
jälkeisen investoinnin 
pääomakustannus on 
330 miljoonaa euroa

• Vuotuinen kotitalouksien 
kokonaissäästö noin 
280 miljoonaa euroa

Kotitalouksien vuotuiset
kustannukset
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Vaikutukset kunnille
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• Kuntien verotulot 
nykytilanteessa noin 4 
miljoonaa euroa

• Lämpöpumppuasentamisen 
vaikutuksesta verotulot 
kasvavat vuodessa noin 7 
miljoonaa euroa
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Vaikutukset valtiolle
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• Kotitalousvähennyksen 
laskennallinen kustannus 47 
miljoonaa euroa

• Laskennalliset verotulot 
alenevat 158 miljoonaa euroa

• Yhteensä valtiontaloudelle 
vuotuinen tulojen menetys 
noin 200 miljoonaa euroa

Valtion verotulot 
ja menot
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Vaikutukset kauppataseeseen
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• Sähkönkulutus ja sitä kautta 
sähkön tuonti skenaarioiden 
välillä lähes sama

• Polttoöljyn tuonnin 
vähentäminen tai viennin lisäys 
parantaa kauppatasetta noin 
350 miljoonaa euroa

• Lämpöpumpputeknologian 
ostot heikentävät kauppatasetta 
noin 90 miljoonaa euroa 

• Yhteensä kauppatase paranee 
noin 260 miljoonaa euroa

Kauppataseen
alijäämä
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Vaikutukset energiankulutukseen ja päästöihin
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• Sähkönkulutus ja sitä kautta 
sähkön päästöt skenaarioiden 
välillä lähes samat

• Polttoöljyn käytöstä luopuminen 
alentaa päästöjä laskennallisesti 
noin 1,6 MtCO2ekv/v*

• Vuotuinen ostoenergian tarve 
vähenee noin 6 TWh

• Vuotuiset kasvihuonekaasu-
päästöt vähenevät noin 1,6 
MtCO2ekv

* Vastaa noin 2,6 % Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2012 
ja noin 5 % Suomen päästökauppasektorin ulkopuolisesta 
päästötavoitteesta vuodelle 2020.
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Työllisyysvaikutukset
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• Lämpöpumppujen asennus 
työllistää suorasti ja epäsuorasti

• Laitteistojen kunnossapidon ja 
korjauksen työllistävyys vähenee

• Vaihto maalämpöpumppuihin 
kasvattaa työllisyyttä noin         
1 500 htv
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Our clients make the world 
safer and cleaner
www.gaia.fi


