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1. Taustaa 
 
Kolman Koto –hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Han-
ketta hallinnoi Joroisten kunta. Hanke valmisteli ja loi edellytykset yhteisöllisen asuinalueen muo-
dostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle. 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisältää käy-
tännön toimenpiteiden suunnittelun Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda malli, 
jonka pohjalta muodostuva yhteisöllinen kylä on monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai 
asuinalueeseen Suomessa. Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta 
Kolman kyläyhdistyksen, -asukkaiden, potentiaalisten asukkaiden sekä yhteistyökumppanien kans-
sa. Hankkeessa hyödynnettiin myös oppilaitosten tuottamia tutkimustuloksia. 
 
Hankkeen lopputuotoksena syntyi esiselvitys, johon tämä selvitys puhdas-, jätevesi ja lämmitysjär-
jestelmistä osana kuuluu. Selvityksessä arvioidaan eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustan-
nuksia, mutta siinä ei ole luotu suunnitelmia järjestelmien toteuttamiseksi. 
 
Tämän selvityksen laati projektipäällikkö Markku Levänen yhdessä Joroisten kunnan teknisen toi-
miston ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
 
 

2. Lähtökohdat 
 

Kuten maankäyttöselvityksestä tulee ilmi, suunnitellun Kolman Koto asuinalueen sijainti rajaa rat-
kaisuvaihtoehtoja järjestelmien valinnassa. Suurimpana rajoittavana tekijänä on alueen sijainti 
ensimmäisen luokan pohjavesialueella. 
 
Tärkeillä pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. Jätevedet 
on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tai kaikki jätevedet umpisäiliöön. Poikkeustapauksessa 
WC-vedet umpisäiliöön ja muut jätevedet maasuodattamon tai pienpuhdistamon kautta maas-
toon.[13] 

 
Kokosimme suunnittelupalavereissa Kolman kyläyhdistyksen kanssa Asukaslähtöinen 
ryhmärakennuttaminen maaseudulle  -suunnittelutyökalun, jossa kartoitimme vaihtoehtoja eri 
järjestelmistä.  
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3. Jätevesijärjestelmä 
 

 

 
 

Jätevesijärjestelmän kustannukset muodostuvat suunnittelusta, materiaaleista, rakentamisesta 
sekä käytöstä ja hoidosta. Kustannukset tulisi aina laskea koko järjestelmän elinkaarelle eikä vain 
pelkälle kertainvestoinnille. 
 
Jätevesijärjestelmän kustannuksista vastaa pääasiassa kiinteistönomistaja itse. Jätevesijärjestel-
män rakentamiseen voi kuitenkin joissain tapauksissa hakea avustusta. Kotitalousvähennystä 
myönnetään jätevesijärjestelmän rakennus- ja asennuskustannuksien työn osuudesta ympärivuo-
tisessa käytössä oleville kiinteistöille. Tämä koskee myös esimerkiksi vesiosuuskuntiin liittymisestä 
aiheutuvia rakennus- ja asennustyön kiinteistökohtaisia kuluja.[1] 
 
Alueelliset ELY-keskukset myöntävät valtion vesihuoltoavustusta pääasiassa vesihuollon yhteis-
hankkeille, kuten vesiosuuskunnille vesihuoltoverkostoiden ja kyläpuhdistamoiden rakentamista 
varten.[1] 
 
Monet kunnat myöntävät myös avustuksia erityisesti vesihuollon yhteishankkeille hankkeen suun-
nittelua tai rakentamista varten. Joissain kunnissa saatetaan tukea ympäristön kannalta suotuisten 
jätevesiratkaisujen toteuttamista.[1] 

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä eri järjestelmien hankinnasta ja käytöstä syntyvistä kus-
tannuksista. Kustannukset ovat viitteellisiä ja todelliset kustannukset voivatkin vaihdella jopa tu-
hansilla euroilla molempiin suuntiin riippuen maaston rakennusolosuhteista ja paikallisesta hinta-
tasosta. Kustannukset on laskettu 5 henkilölle/kiinteistö ja 150 litran vedenkulutuksella/hlö/vrk.[1] 
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Järjestelmätyyppi Järjestelmä Investointi 
€/kiinteistö 

Käyttö ja huolto 
€/vuosi 

Suurisäiliöinen kuivakäymälä Kuivakäymälä suursäiliöllä 500-3500 20 

Tiski- ja pesuvesien käsittely Pienien pesuvesimäärien käsittely 200-1500 0 

Maasuodattamo pesuvesille 3500-4500 35 

Maahan imeytys pesuvesille 3000-3500 35 

Harmaavesisuodin pesuvesille 1500-3500 50-150 

Umpisäiliö käymäläjätevesille 
ja tiski- ja pesuvesien käsittely 

Umpisäiliö 5 m3 käymäläjätevesille ja maape-
räkäsittely 

5000-7000 1100 

Kaikkien jätevesien yhteiskä-
sittely yksittäisellä kiinteistöl-
lä 

Fosforin poistolla tehostettu maasuodattamo 5000-6500 300 

Laitepuhdistamo 5500-8500 750 

Kaikkien jätevesien väliaikai-
nen säilytys kiinteistöllä 

Umpisäiliö 10 m3 2500-3500 2100 

Useamman kiinteistön tiski- ja 
pesuvesien yhteiskäsittely 

2 kiinteistön yhteinen maasuodattamo, mo-
lemmilla oma 5 m3 umpisäiliö käymäläjäteve-
sille 

4500-5500 1050 

Useamman kiinteistön kaik-
kien jätevesien yhteiskäsittely 

3 kiinteistön yhteinen maasuodattamo tehos-
tetulla fosforinpoistolla 

2700-4700 200 

2 kiinteistön yhteinen laitepuhdistamo 4500-8000 300 

5 kiinteistön yhteinen laitepuhdistamo 4600-6600 250 

 

Taulukko: Eri järjestelmien kiinteistökohtaiset investointi- ja käyttökustannukset[1] 

 

Kunnallinen viemäröinti 
 
Joroisten kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa katsotaan Kolman kylän kuuluvan 
vesihuollon tarvealueiseen. Tarvealueilla on ensisijaisesti tarvetta keskitetylle jätevesihuollolle. 
Näillä alueilla on jo keskitetty talousvesihuolto joko kunnan tai osuuskunnan toimesta. 
Jätevesihuollon rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös vesijohtoverkosto niille kiinteistöille 
joilta se vielä puuttuu.[2] 

 

Kehittämissuunnitelmassa esitetään viemäröinnin osalta seuraavat ratkaisumahdollisuudet. 
Kiinteistöjen määrässä ei ole huomiotu mahdollisen Kolman Koto asuinalueen tarvetta. 
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Kuva: Kunnan vesihuoltolaitoksen kehittämistarpeet kartta[2] 
 
Huutokoski – Kolma – Hyttilänkylä välisen alueen viemäröinti 
Alueelle tultaisiin rakentamaan viemäriverkosto kirkonkylän taajaman verkostosta. Jätevedet joh-
dettaisiin kirkonkylän nykyisen verkoston kautta kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. (70 kiinteis-
töä)[2] 
 

Huutokoski – Kolma – Hyttilänkylä alueen viemäröinti 
Huutokosken vesiosuuskunnan alueella on viemäröintitarpeita taajaan asutulla kyläalueella. Hank-
keen toteutuksessa alueen jätevedet johdetaan kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen 
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toteuttajina voi olla joko kunta tai vesiosuuskunta. Alueelta olisi mahdollista liittää noin 80 kiin-
teistöä viemäriverkoston piiriin. Osa alueesta sijaitsee pohjavesialueella.[2] 

 
Suunnittelupalaverissa 28.2.2013  Kolman kyläläiset suunnittelivat vaihtoehtoisen linjauksen 
viemäriputkelle. Linjauksen oletuksena oli, että Joroisten ja Varkauden välille rakennetaan 
siirtoviemäriputki. Joroinen ja Varkaus ovat suunnitelleet alustavasti Kuvansin puhdistamon kor-
vaamista siirtoviemärillä ja jätevesien johtamista Varkauteen, kaupungin jätevedenpuhdistamol-
la.[2] 

 
Linjaus ottaa huomioon niin Kolman Kodon kun Kolman kylän tarpeet. 

 
 

Linjauksen pituudeksi arvioitiin 4 km.  Linjauksen piirron yhteydessä laskettiin, että Kolman Koto –
asuinalueen 8 talouden lisäksi tulisi 40 liittymää. Toteutuskustannukseksi arvioitiin 150 000 euroa 
tukien jälkeen. Vesiosuuskunta voisi toteuttaa hankkeen 5 vuoden maksuajalla.[3] 

 

Yhteinen puhdistamo 
 

Tuula Pirttimäki Omavesi hankkeesta esitti ratkaisuvaihtoehtona yhteistä viemäröintiä ja puhdis-
tamoa Kolman koululle ja noin kymmenelle olemassa olevalle asuinkiinteistöille. Yhteistoiminnan 
muotona voisi mahdollisesti olla vesiosuuskunta, osakeyhtiö tai muu kirjallinen sopimus osapuol-
ten kesken.[4] 
 
Suunnitellun asuinalueen lähettyviltä ei kuitenkaan löydy paikkaa, johon puhdistamon vedet voisi 

johtaa. Suunnittelupalaverissa pohdittiin mahdollisen pudistamon vesien johtamista 
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pohjavesialueen ulkopuolelle Kolmanjokeen. Sitä pidettiin liian riskialttiina, koska seudun 

vihannesten viljelijät käyttävät sitä kasteluvetenä. [7] 

 
Koska tarkkaa suunnitelmaa Kolman Koto asuinalueen rakennuksien määrästä tai sijainnista ei ole 
olemassa, käytetään suuntaa antavana kustannusten esimerkkinä Pieksämäellä sijaitsevan Monto-
lan kylän alustavaa kustannusarviota. 
 

 

Rakennuskustannukset Mitoitus Kustannus, € 

Viemärilinja 1 500 m 75 000 

Pumppaamot, okt 10 kpl 30 000 

Pumppaamot, rt 2 kpl 12 000 

Tien alitukset 2 kpl 12 000 

Kyläpuhdistamo 100 as. 40 000 

Puhdistamon rakentaminen 30 000 

Kustannukset yhteensä   199 000 

   Avustus  40 % 79 600 

Liittyjien osuus 60 % 119 400 

   Kustannukset / talous 29  kpl 4 120 

Kustannukset / talous 33 kpl 3 620 
 

Taulukko: Esimerkki: Montola, Pieksämäki, Alustava kustannusarvio 2011[4] 
 

Kiinteistökohtainen järjestelmä 
 

Kiinteistökohtaisissa jätevesijärjestelmistä Tuula Pirttimäki esitteli maapuhdistamo ja umpisäiliö 
ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksia.[3]  

Pohjavesialueen vuoksi maapuhdistamot eivät kuitenkaan sovellu suunnitellulle Kolman Koto –
alueelle. 
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Maapuhdistamot 

 
 

 
Maahanimeyttämön rakentamisen kustannusarvio: 1 000 + 1 000 + 1 000 € yhteensä 3 000 € [4] 

 

 

 

 
 

Maasuodattamon rakentamisen kustannusarvio: 4 500 – 6 000 €[4] 

 

 

Umpisäiliön kustannukset 5 hengen taloudessa 

 

- Umpisäiliö 5 m3 ja maapuhdistamo  

- Hankintahinta: 5 000 – 7 000 € 

- Käyttökustannus: säiliön tyhjennys 6 x /v -> 500 € / v 

- 15 vuoden kustannukset 12 500 € 

 

- Umpisäiliö 10 m3  

- Hankintahinta: 2 500 – 3 500 €  

- Käyttökustannus: säiliön tyhjennys 12 x / v -> 1 300 € / v 

- 15 vuoden kustannukset 22 000 € 

 

 

Kuivakäymälä 

Sisäkuivakäymälä on hyvä vaihtoehto taloon, jonka jätevesien käsittely on olosuhteiden, sijainnin 
tai muun syyn takia haasteellinen järjestää. Esimerkiksi Kangasalan yhteiskylän asuinnoissa on kui-
vakäymälät.[6]  
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Kuivakäymälästä saadaan lopputuotteeksi arvokasta maanparannusainetta pihan kasveille. Jos 
esimerkiksi ainoa mahdollinen jätevesijärjestelmä tontille on umpisäiliö, voidaan kuivakäymälän 
avulla pidentää säiliön tyhjennysväliä huomattavasti.  

Kuivakäymälä on todistetusti edullisin tai ainakin yksi edullisimmista jätevesiratkaisuista haja-
asutusalueelle. Kuivakäymälän rakentaminen sisälle ei vaadi erillistä lupaa, kun se tehdään uudis-
rakentamisen yhteydessä. Kunnan viranomaiset ottavat kantaa nähdessään lupapiirustukset. Vesi-
huoltoverkoston alueella on velvollisuus liittyä verkostoon ja saattaa olla hyvä varautua vesi-
käymälään, vaikka ei sitä rakentaisikaan.[5] 

 

Kuva: Kuivakäymälän rakentaminen sisätiloihin Käymäläseura Huussi ry:n opas. 

Kuten kaikki rakentaminen, myös kuivakäymälän rakentaminen sisätiloihin lähtee suunnitelmasta. 
Hyvän suunnitelman kanssa on helppo keskustella viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Käy-
mäläseura Huussi ry antaa aiheesta puolueetonta ja maksutonta neuvontaa.[5] 
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4. Puhdasvesijärjestelmä 
 

 
 

Vesihuoltolain mukaan kaikki vesihuoltopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset tulisi 
pitkällä aikavälillä pystyä kattamaan palvelujen käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Vesihuoltolaitos-
ten toiminta perustuu liittymis- ja käyttömaksuihin, joilla rahoitetaan investoinneista sekä käytöstä 
ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi laitokset voivat saada investointien rahoittamiseen 
avustusta kunnalta, valtiolta tai EU:lta.[2] 

 

Vesijohtoverkosto 
 

Joroisten kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa katsotaan Kolman kylän kuuluvan 
vesihuollon tarvealueisiin. Pääsääntöisesti ohessa esitetyillä tarvealueilla on jo keskitetty 

talousvesihuolto joko kunnan tai osuuskunnan toimesta. Jätevesihuollon rakentamisen yhteydessä 

rakennetaan myös vesijohtoverkosto niille kiinteistöille joilta se vielä puuttuu.[2] 

 

Kehittämissuunnitelmassa esitetään Kolmaa koskien vesijohtoverkoston osalta seuraava 
suunnitelma. 
 

Yhdysvesijohto Palviainen - Kolma 
Yhdysvesijohto varmistaa veden toimittamista Kolman ja Palviaisen välillä. Yhdysvesijohtolinjan 
varrella on lisäksi kiinteistökohtaisen talousvesikaivon varassa useita kiinteistöjä, jotka voidaan 
liittää keskitettyyn talousvesiverkostoon. Samassa yhteydessä tulee tarkastella myös kiinteistöjen 
keskitetty viemäröinti. 
 

 

Vesiosuuskunta 
 

Kolma-Rantahovin vesiosuuskunnan vesiputken linjaus kulkee suunnitellun Kolman Koto alueen 
vierestä Kolman tietä mukaillen. Vesi vesiosuuskunnan verkostoon ostetaan Joroisten kunnan vesi-
laitokselta.[2] Kolma-Rantahovi vesiosuuskunta liittymismaksu oli vuonna 2014 2200€/kiinteistö. 
Osuuskunnassa on 50 jäsentä.[7] 
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Mikäli Kolman Koto asuinalue toteutuisi kaikessa laajuudessaan, täytyisi selvittää riittääkö jo ole-
massa olevan vesijohdon kapasiteetti tyydyttämään kaikkien liittyjien tarpeet. Tämän varmista-
miseksi täytyisi mahdollisesti tehdä yhdysputki ja paineentasausasema Lapinmäki-Pasala vesi-
osuuskunnan putkeen. 
 
 
 

 

5. Lämmitysjärjestelmä 
 

 
 
Savonia ammattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelija Otto Thitz ohjaajanaan Markku Kosunen 
selvitti oppilastyönä suunnitellun Kolman Koto –asuinalueen lämmöntarpeen ja lämmitysjärjes-
telmän valintaa.[8]  
Laskelmissa jouduttiin käyttämään oletuksia vähäisten lähtötietojen vuoksi. Lämmitysjärjestelmän 
selvityksessä lämmön tarve selvitettiin kahdeksasta omakotitalosta, harrastetilasta sekä koulura-
kennus. Taustalla on ajatus, että yhteisö omistaa lämpölaitoksen ja myy energiaa koulun lämmi-
tykseen. 
 
   

Kolman Koto asuinalueen lämmöntarve 

Omakotitalot 

 
Vuonna 2010 omakotitalojen keskikoko oli tilastokeskuksen mukaan 144 m2. Tässä laskelmassa on 
käytetty huonekorkeuden oletusarvona 2,6 m. Rakennustilavuudeksi saadaan 144 m2 * 2,6 m = 
374 m3. Kolman Koto -hankkeeseen liitettävien omakotitalojen määräksi on arvioitu 8 kpl. Omako-
titalojen lämpöindeksiksi on arvioitu 45 kWh/m3 (taulukko 1), koska taloja ei ole vielä rakennettu. 
Muutoin tarkempi määritys tehtäisiin Suomen rakennusmääräyskokoelma D5 2012:n mukaan. 
Ominaislämpötehoksi on tässä arvioitu 20 W/m3. Lämmitysenergian tarve yhdelle talolle on otettu 
keskiarvona 45 kWh/m3  *  374 m3 = 16830 kWh/a. 
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Rakennustyyppi Ominaislämpöteho 
W/m3 

Lämpöindeksi 
kWh/m3 

 vanhat uudet vanhat uudet 

Pientalot 22-30 18-20 55-70 40-50 

Kerrostalot 22-28 15-20 55-75 45-55 

Liikerakennukset 20-34 20-30 45-80 34-45 

Julkiset rakennukset 28-38 25-32 50-80 35-45 

Teollisuusrakennukset 25-35 15-25 50-70 30-55 

 
Taulukko 1. Rakennusten ominaislämpötehot ja lämpöindeksi rakennustyypeittäin vuodelta 2006. 
(Kaukolämmön käsikirja. 2006, 154)  
 
Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksen nettotarpeeksi lämmitettyä nettoalaa kohti erillisissä 
pientaloissa on käytetty 0,6 m3/(m2/a) ja lämmitysenergiana 35 kWh/(m2/a). Kylmän veden lämpö-
tilana käytetään 5 °C ja lämpimän veden lämpötilana 55 °C (RakMk D3 2012, 3.4.1).  Yhden omako-
titalon käyttöveden lämmitysenergian tarpeeksi saadaan siis 144 m2 * 35 kWh/(m2/a) = 5040 
kWh/a. 
 
Edellinen tulos saadaan myös kaavalla (RakMk D5, kaava 3.18) 
Qlkv,netto =  ρv cpvVlkv(Tlkv-Tkv)/3600 
 
jossa 
 Qlkv,netto  lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve, kWh 
  ρv  veden tiheys, 1000 kg/m³ 
 cpv  veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kJ/(kg°C) 
 Vlkv  lämpimän käyttöveden kulutus, m³  
  Tlkv  lämpimän käyttöveden lämpötila, °C  
  Tkv  kylmän käyttöveden lämpötila, °C 
 3600  kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, 
s/h 
 
Lämpötilaerona (Tlkv-Tkv) on käytetty 50 °C (55 °C - 5 °C). Kaavalla saadaan nettoenergian tarpeeksi 
1000 kg/m³ * 4,2 kJ/(kg°C) * (144 m2 * 0,6 m3/(m2/a)) m3/a * 50 °C / 3600 = 5040 kWh/a. 
 
Liittymisteho lasketaan ominaislämpötehon ja rakennustilavuuden tulona. Yhden omakotitalon 
liittymistehoksi saadaan 20 W/m3 * 374 m3 = 7,5 kW 
johon lisätään lämpimän käyttöveden lämmitystehon (huipputehon) tarve, joka lasketaan kaavalla 
(RakMk D5, kaava 9.14) 
 
Φlkv =  ρv cpvqlkv(Tlkv-Tkv) + Φlkv,kiertohäviö 
 
jossa 
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  Φlkv  lämpimän käyttöveden lämpöenergian net-
totarve, kWh 
   ρv  veden tiheys, 1000 kg/m³ 
  cpv  veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 
kJ/(kg°C) 
  qlkv  lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama, 
m³/s (arvio) 
   Tlkv  lämpimän käyttöveden lämpötila, °C  
   Tkv  kylmän käyttöveden lämpötila, °C 
  Φlkv,kiertohäviö lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt 0,002 
kW/m2 
 
Huipputehoksi saadaan 
Φlkv =1000 kg/m³ * 4,2 kJ/(kg°C) * 0,35 dm3/s * 50 °C / 1000 + 144 m2 * 0,002 kW/m2 = 73,8 kW 
 

Harrastetila 

 
Harrastetilan pinta-alaksi on arvioitu 125 m2 ja huonekorkeudeksi 2,6 m. Lämmitysenergian tarve 
olisi 45 kWh/m3  * 125 m2 * 2,6 m = 14625 kWh/a. Harrastetilan liittymisteho on laskettu ilman 
lämmintä käyttövettä 20 W/m3 * 125 m2 * 2,6 m = 6,5 kW 
 

Kolman koulu 

 
Kolman koulun keskimääräinen öljyn kulutus vuosina 2007-2012 on ollut 17106 dm3/a. 
Tästä saadaan huipputehon (liittymistehon) arvo jakamalla vuotuinen öljyn kulutus luvulla 250. 
Kolman koulun liittymistehoksi saadaan (17106 dm3/a) / 250 = 68,4 kW. 
Energiatarve on laskettu kertomalla vuotuinen kevytöljyn tarve lämpöarvolla ja tiheydellä, jolloin 
saadaan (17106 dm3/a * 42,5 MJ/kg * 0,845 kg/dm3) / 3,6 = 170644 kWh/a. 
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Yhteenveto lämmöntarpeesta 
 
Omakotitalojen käyttöveden lämmityksen huipputeho on hetkellinen, joten sitä ei ole huomioitu 
jokaisesta talosta erikseen. Laskelma on vain suuntaa antava, koska lähtöarvoissa on jouduttu 
käyttämään niin paljon oletuksia. 
 
 

 Liittymisteho kW Energian tarve kWh/a 

Yksi omakotitalo 7,5 16830 

Kaikki omakotitalot (8 kpl) 8 * 7,5 + 73,8  = 134 8 * 16830  = 134640 

Harrastetila 6,5 14625 

Yhteensä 140,5 149265 

Kolman koulu 68,4 170644 

Kaikki yhteensä 210 319909 

  

Lämmitysjärjestelmän valinta 
 
Metsähake 
 
Tavoiteltava hakkeen kosteus on alle 40% biolämpölaitoksissa, joiden teho on alle 1000 kW. Hak-
keen kohdalla on myös huomioitava säilyvyystekijät.  Kostea polttoaine palaa epäpuhtaasti, nokea 
ja tuhkaa tulee enemmän. Hyvin kostealla hakkeella (>40 %) on suositeltavaa mitoittaa laitteet 
tarvittavaa nimellistehoa suuremmiksi. Kosteuden haihduttaminen paloprosessissa vaatii energiaa 
ja samaan tavoitetehoon pääsemiseksi on laitteisto ylimitoitettava.  
 
Edut 
 + kotimaista, uusiutuvaa bioenergiaa 
 + ympäristöystävällinen imago 
 + hyvä saatavuus 
 + tukee paikallista puu- ja lämpöyrittäjyyttä 
 
Haitat 
 - mahdolliset hiukkaspäästöt 
 
Pelletti 
 
Edut 
 + kotimaista, uusiutuvaa bioenergiaa 
 + ei lisää laskennallisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta 
 + pelletin hintakehitys on vakaa ja kilpailukykyinen 
 + investointikustannuksia voi vähentää rakentamalla pellettisiilon itse 
 
Haitat 
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 - vaatii erillisen teknisen tilan ja erillisen pellettivaraston 
 - vaatii säännöllistä huoltoa (esim. tuhkanpoisto), ellei valita laitteistoa jossa se on 
 automatisoitu 
 
Maalämpö 
 
Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuputkisto voidaan asentaa porakaivoon, vaakaputkistona pin-
tamaahan tai vesistöön. Porakaivon maksimisyvyys on käytännössä 200-250 metriä. Porakaivojen 
välimatka on vähintään 15-20 metriä. Pohjavesialueilla voi olla lakisääteisiä rajoituksia kaivojen 
sijoittelun suhteen. 
 
Lämpökaivojen ympäristöriskit: 

- Pinnalta valuvien vesien suora pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivo-
rakenteiden takia 
- Kalliopohjaveden eri kerrosten sekoittuminen, esim. suolaisen pohjaveden sekoit-
tuminen makeaan veteen 

 - Lämmönsiirtoainevuodot 
 
Vaakaputkisto asennetaan pintamaahan noin metrin syvyyteen ja yleensä vähintään 1,5 metrin 
välein. Rakennuskuutiota kohden tarvitaan 1-2 metriä putkea ja putkimetriä kohden noin 1,5 ne-
liötä maapinta-alaa. Paras maa-aines on kostea savi tai siltti.  
Kivinen maaperä ei sovellu vaakaputkistolle hyvin, sillä roudan liikuttamat kivet saattavat vaurioit-
taa putkistoa. Ohjeellisena arvona maasta vuodessa saatavalle lämpöenergialle on Keski-Suomessa 
savimaasta 40-50 kWh/m ja hiekkamaasta 15-20 kWh/m. 
 
Edut 
 + hyödyntää uusiutuvaa energiaa 
 + tuotettu lämpöenergia melko edullista 
 + ei vaadi välttämättä teknistä tilaa (on kuitenkin suositeltava) 
 + vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen 
 
Haitat 
 - melko kallis hankintahinta 
 - käyttää jonkin verran sähköä 
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6. Kolman Koto asuinalueen mahdolliset järjestelmäratkaisut? 
 

Vesihuolto 
 

Puhtaan veden saannin osalta asuinalue tulisi liittää Kolma-Rantahovin vesiosuuskunnan vesiput-
keen. 
 
Tärkeillä pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maahan on pääsääntöisesti kielletty.  Tämä 
johtaa siihen, että suunnittelualueen mahdolliset jäteveden käsittelyvaihtoehdot ovat alueellisen 
viemäröinnin toteuttaminen ja jätevesien käsittely tai johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle. 
Vaihtoehtoisesti jätevedet säiliöidään kiinteistöllä ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltä-
väksi. Näin turvataan se, ettei pohjaveden pilaantumiseen varaa aiheudu.[13] 

 
 

Lämmitysjärjestelmä 
 

Hankesuunnitelmassa esitettiin ajatus, että asuinalueella yhdistyvät maaseutu- ja taajama-
asumisen edut. Kun tämän näkökulman ottaa huomioon lämmitysjärjestelmää valittaessa voisi 
ratkaisuna olla lämpöyrittäjältä hankittava kokonaispalvelu. 
 
Lämmityslaitos ja aluelämpöverkko voi olla joko asiakkaan tai lämpöyrittäjän omaisuutta. Läm-
pöyrittäjä hoitaa asiakkaan puolesta koko laitoksen – ja mahdollisesti myös lämpöverkon – raken-
tamisen ja myy asiakkaalle valmista lämpöä sopimukseen perustuen, hoitaen polttoaineen han-
kinnan, lämmöntuotantotyöt sekä huollot.[11] 
 
Lämpöyrittäjien myymän lämmön kokonaishinta asiakkaalle on maan eri osista riippuen useimmi-
ten 60 - 100 €/MWh (sis. alv). Tähän hintaan lämpö tulee automaattisesti eikä vaadi ylläpitoinves-
tointeja.[11] 
 

Hankkeen aikana esille nousi myös ajatus alueen energiaomavaraisuudesta. Kotimaasta löytyy 
muutamia CHP-laitteistojen toimittajia, joiden tuotevalikoimiin kuuluu kaasutukseen ja suoraan 
polttoon perustuvia laiteratkaisuja. Haasteena Suomessa on sähkömarkkinalaki, jos kieltää risteä-
vän verkon rakentamisen. Käytännössä sitä tulkitaan tällä hetkellä niin, että sähköä ei saa syöttää 
rajan yli eri omistajan tontille.[12]  
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Kuva: Normaali ratkaisu, jossa voimalaitos toimii valtakunnan verkon rinnalla. [12] 
 
Konttiin pakattu pienvoimala tuottaa sekä lämpöä ja sähköä kaasuttamalla puuhaketta. Kontissa 
oleva energiantuotantoyksikkö mahdollistaa esimerkiksi saarekeverkon toiminnan. Tällä tarkoite-
taan tilaa, jossa voidaan tuottaa sekä lämpö ja sähkö kohteisiin, jossa valtakunnan verkkoa ei ole, 
tai sitä ei haluta käyttää. Vastaavanlainen alue on esimerkiksi Kempeleen vuonna 2009 rakennettu 
ekokortteli, jossa kymmenen omakotitalon tarvitsema lämpö- ja sähköenergia tuotetaan alueella 
olevalla omalla pienvoimalaitoksella puukaasutusteknologiaa hyväksi käyttäen. Kontissa oleva 
omasähkölaitos voi toimia myös maatilan tai teollisuuskiinteistön sähkön ja lämmön antajana rin-
nan valtakunnan verkon kanssa.[12] 
 

Pienvoimalan laitteistoon kuuluu puukaasutin, kaasun puhdistusyksikkö, Sisu Agco-kaasumoottori 
sekä generaattori. Lämpö tuotetaan moottorin jäähdytyksestä sekä pakokaasuista. Hintahaarukka 
näiden laitteistojen osalta on 150 000 – 200 000 € alv 0 %. Tarkempi hinta määräytyy asiakkaan 
tarkempien vaatimusten pohjalta. Suurin lämpöteho, mitä heidän laitteistolla voidaan saavuttaa, 
on noin 200 kW lämpöä.[12] 
 

Kempeleen ekokorttelissa on käytössä Volterin voimalaitos. Voimalaitos toimii valtakunnanverkon 
rinnalla. Volterin tuotevalikoimiin kuuluu 30 kW ja 40 kW omasähkölaitokset sekä lisänä hakekui-
vurit. Volter 30 on konttiin pakattu yksikkö, jonka lämmöntuotantoteho on 80 kW ja sähköntuo-
tannonteho 30 kW. Volter 40 on samoin teräsrunkoinen konttiin asetettu laitteisto, jonka läm-
möntuotantoteho on 100 kW ja sähköntuotannonteho 40 kW. [12] 
 

Mikäli Kolman Koto asuinaluetta ei saada toteutettua kerralla ja rakennukset sijaitsevat hyvinkin 
hajallaan alueella, täytyy lämpölaitoksen kannattavuutta pohtia tarkasti. Lämpölaitoksen kustan-
nukset ovat sadoissatuhansissa euroissa jo ilman lämpöverkoston toteutusta. 
 
Rakennusmääräykset ovat tulevaisuudessa menossa kohti nollaenergiataloja, joten kannattaa poh-
tia onko lämpölaitosinvestointi aivan liian kallis ratkaisu pienimuotoiselle asukasryhmälle. Olisiko 
taloudellisin lämmitysratkaisu alueen omakotitaloille talokohtainen hybridiratkaisu, jossa käytössä 
olisi kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on 
ostoenergialtaan edullisinta. Kysymykseen tulisivat tällöin sähkö sekä puupohjainen lämmitysjär-
jestelmä kuten varaava takka. 
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Seuraaviin taulukoihin on koottu yleisempien lämmitysjärjestelmien investointi- ja käyttökustan-
nuksia 150 m2:n uudessa omakotitalossa.  Oman talon tarkat järjestelmäkustannukset selviävät 
urakoitsijoiden tarjouksista, mutta alla oleva karkea esimerkkilaskelma auttaa erityisesti perusva-
lintoja tehdessä. 
Eri lämmitystavat investoinnin näkökulmasta noin 150 m2:n omakotitalossa 
 

LÄMMITYSTAPA INVESTOINTI   

Suorasähkölämmitys patterilla Laitteet / tarvikkeet 3 500 € 

Sisältää kylpyhuoneen lattialämmityksen Asennustyöt 2 500 € 

sekä käyttöverivaraajan Tilan tarve ja kustannus: 1 m2 1 000 € 

  Yhteensä noin 7 000 € 

   Varaava sähkölämmitys (iso varaaja) Laitteet / tarvikkeet 7 000 € 

Sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen Asennustyöt 4 000 € 

  Tilan tarve ja kustannus: 2 m2 2 000 € 

  Yhteensä noin 13 000 € 

   Öljylämmitys Laitteet / tarvikkeet 8 500 € 

Sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen Asennustyöt 4 000 € 

  Tilan tarve ja kustannus: 4 m2 4 000 € 

  Yhteensä noin 16 500 € 

   Puukattilalämmitys Laitteet / tarvikkeet 9 500 € 

(pelletti, puu, hake) + sähkö Asennustyöt 3 500 € 

  Tilan tarve ja kustannus: 5 m2 5 000 € 

  Yhteensä noin 18 000 € 

   Maalämpö Laitteet / tarvikkeet 12 500 € 

Sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen Asennustyöt 8 500 € 

sekä lämpökaivon. Tilan tarve ja kustannus: 2 m2 2 000 € 

  Yhteensä noin 23 000 € 

   Ilmavesilämpöpumppu Laitteet / tarvikkeet 9 000 € 

  Asennustyöt 2 000 € 

  Tilan tarve ja kustannus: 2 m2 2 000 € 

  Yhteensä noin 13 000 € 

   Poistoilmalämpöpumppu Laitteet / tarvikkeet 7 000 € 

  Asennustyöt 2 000 € 

  Tilan tarve ja kustannus: 2 m2 2 000 € 

  Yhteensä noin 11 000 € 

 
Taulukko: Lämmitystavat investoinnin näkökulmasta[9] 
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Eri lämmitystavat käyttökustannusten näkökulmasta noin 150 m2:n omakotitalossa  
  
Lähtöarvona kaikille järjestelmille sama lämmityksen ja käyttöveden tarve:  
20 000 kWh/vuosi.  Taloussähkö 6 000 kWh/vuosi.  
Lisäksi laskelmassa on huomioitu yösähkön käyttö.  
Lämpöpumpun kerroin 3.  
Yleissähkön hinta 13,0 c/kWh, varaavan sähkön keskihinta 11,9 c/kWh, öljyn hinta  
1,06 €/l (noin 12,5 c/kWh), puuenergian hinta 9 c/kWh  
Hintatiedot 2/2011 mukaisesti.  
 
Lämmitystapa Energiantarve Lämmitys + Huolto (€) Yhteensä  

  yhteensä kWh Taloussähkö (€)   (€/vuosi) 

Suora sähkö 26 000 3 380 25 3 405 

Varaava sähkö 26 000 3 095 40 3 135 

Öljylämmitys 20 000 + 6 000 2 500 + 780 140 3 420 

Puulämmitys 20 000 + 6 000 1 800 + 780 140 2 720 

Lämpöpumput 6 670 + 6 000 870 + 780 115 1 765 

 
Taulukko: Eri lämmitystavat käyttökustannusten näkökulmasta[9] 
 
Yllä olevat kustannukset ovat suuntaa-antavia. Laskelmissa ei ole huomioitu mm. isompia huolto- 
tai korjauskustannuksia, jotka nekin vaikuttavat pitkällä aikavälillä kokonaiskustannuksiin. Toisaal-
ta sähköliittymien vuosimaksut ovat erilaisia ja eri järjestelmillä on esilaisia hyötysuhteita.  Myös 
energian hintojen nopeat vaihtelut vaikuttavat kustannuksiin. [9] 
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