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Tilanne päällä 
• Lämmitysjärjestelmien uusimista joutuvat 
usein pohtimaan myös perikunnat. Tässä suh
teessa itsellänikin on "tilanne päällä" . 

Talo on pohja pinta-alaltaan noin 120 neliön 
kaksikerroksinen hirsirakennus. Vanhin osa sai 
rakennusluvan vuonna 1919, nykyiseen muo
toonsa talo remontoitiin 1930-luvulla. 

Öljykeskuslämmitys rakennettiin 1960-luvul
la, jolloin purettiin samalla uunit. Hormit ovat 
edelleen toimivia, talossa on nyt toimintakun
toinen puuhella sekä 1970-luvulla rakennettu 
takka. Tulisijojen palauttaminen myös toisen 
kerroksen huoneisiin lienee mahdollista. 

Öljykattila ja hyväkuntoinen öljysäiliö sijait
sevat piharakennuksessa parinkymmenen met
rin päässä talosta. Sekä kattila että lämmönja
kojärjestelmä toimivat edelleen hyvin. 1960-lu
vun tapaan kuuman kiertoveden kuljettama 
lämpö jaetaan huoneisiin radiaattoreilla. 

Yksikertaisin vaihtoehto olisi päivittää öl
jykattila pellettikattilaksi, jolloin sokkeloisen 
talon lämmityksessä voitaisiin hyödyntää jo 
olemassa olevaa, hyvin toimivaa lämmönja
kojärjestelmää. Pellettisäiliön sijoittaminen ja 
pellettien syöttö olisi järjestettävissä, pihara
kennuksessa on näille riittävästi tilaa . Remontti 
~dellyttäisi tältä osin lähinnä vain nykyistä öl
jysäiliötä ympäröivän tiilimuurin hajottamista. 

Jos lämmitys haluttaisiin toteuttaa ilman 
~attilaa, lämpöä voitaisiin tietysti tuottaa myös 
pumppaamalla. Parhaalta vaihtoehdolta tun
tuisi ilmavesilämpöpumppu, jolloin remontissa 
vältyttäisiin lämpökaivojen poraamiselta : . 

Vaihtoehtoja on paljon ja ne kaikki ovat pa
rempia kuin öljyn polttaminen. Remontti olisi 
periaatteessa kannattanut tehdä jo ajat sitten, 
käytännössä asia on kuitenkin hankalampi. 

Jakamattoman pesän perikuntaan kuuluu 
kolme sisarusta, joista kukaan ei halua lunastaa 
taloa itselleen. Talon myynti ei ole vielä mah
dollista eikä kauppojen syntyminen millään jär
kevällä hinnalla ole varmaa myöhemminkään. 
Kukaan ei halua ryhtyä nyt kalliiseen remont
tiin kiinteistön mahdollisen seuraavan omista
jan puolesta. 

Samantapaisia tilanteita löytyy myös tut
tavapiiristä . Perinnöksi voi sattua maakuntien 
vähemmän virkeiltä alueilta "parhaassa" tapa
uksessa kaksikin isoa, öljylämmitteistä kiinteis
töä. Viisi -kuusikymppisillä perijöillä ei ole niille 
useinkaan mitään käyttöä eikä juurikaan mo
tiivia isoihin remontteihin. Ongelma ratkeaisi 
tietysti myynnillä, mutta ostajaa ei välttämättä 
löydy. 

Oma lukunsa ovat lisäksi riitaisat perikunnat, 
jotka eivät pysty sopimaan järkevästi mistään. 
Eivätkä ainakaan isoista lämmitysjärjestelmä
remonteista. 

Ilman yllättävää maallemuuttoryntäystä 
2020-luvun kuluessa tulee hiljenemään turhan
kin monessa tapauksessa sekä öljykattila että 
koko rakennus. Ilman hallinnollista pakkoakin. 
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ÖlJYLÄMMITYS 
LOPPUU KYLLÄ 
Öljylämmittäjien määrä pienenee vapaa
ja markkinaehtoisesti noin 5000 asunnon 
vuositahtia. Nykyvauhdilla viimeinen öljy
kattila sammuu vuonna 2045. 

• Taloustutkimus teki pari vuotta sitten 
(vuodenvaihteessa 2017-2018) kyseLytut
kimuksen suomalaisista öljyLämmittäjistä. 
Tutkimukseen vastasi noin 1500 öLjyLLä Läm
mittävää pientaloasukasta. Vastaajatasu
vat yLeisimmin yksikerroksisessa vuosina 
1971-1980 vaLmistuneessa omakotitaLossa, 
jossa asuinpinta-aLaa on 100-120 neliötä. 
Vastaajista lähes puoLet oli 70-vuotiaita tai 
yli; alle 50-vuotiaita oli tässä aineistossa 
vain 161 (n=1490) . 

Enemmistö nykyisistä öLjyLämmittäjistä 
on siis eläkeiässä, ja keski-ikä on siis tuosta 
tutkimuksesta vain noussut. Yli 30 prosent
tia on 60- 69-vuotiaita ja yli 40 prosenttia 
yli 70-vuotiaita . Enin osa on asunut kau
punkitaajamassa sijaitsevassa talossaan yli 
20 vuotta. 

ELäketurva keskuksen mukaan vuonna 
2018 eLäkeLäisten toimeentuLo oli keski
määrin 20 160 euroa vuodessa eli 1680 
euroa kuukaudessa . ÖLjyLämmitteisessä 
omakotitaLossa Lämmitysmuodon vaihto 
maksaa keskimäärin 10 000-20 000 euroa. 

"Ei keskimääräiseLLä öLjyLämmittäjäLLä oLe 
varaa näihin uudistuksiin, ei pienen rahaL
lisen tuen kanssakaan", Lämmitysenergia 
Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otronen 
sanoo. 

Lainan ottaminen lämmitysmuodon vaih
tamiseen ei myöskään monissa tapauksissa 
tuLe kysymykseen, toisaaLta tuLojen pie
nuuden, toisaalta talon vakuusarvon vähäi
syyden vuoksi. Syrjässä sijaitsevan vanhah-

kon öljylämmitystalon vakuusarvo saattaa 
lähenneLlä jopa noLLaa. Nykyisessä haLLi
tusohjeLmassa sanotaan, että öljyn käy
töstä lämmityksessä luovutaan asteittain 
2030-luvun aLkuun mennessä. Ajatus on 
tarpeettoman kunnianhimoinen ja johtaisi 
monissa tapauksissa kohtuuttomuuksiin. 

Tuki ei kohdennu oikein 

TarjoLla on tukea öljylämmityksestä luopu
miseen: 28 miLjoonaLla euroLLa tavoiteLLaan 
noin 10 000 omakotitalon poistumista öljy
Lämmityksestä . Luopumisesta on innostut
tu ja tukihakemukset ovat ruuhkautuneet 
Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka hake
mukset käsitteLee . 

"Summa on täysin alimitoitettu. Vaikka 
kaikki tavoiteLLuista 10 000 talonomista
jasta ottaisivat vähimmäistuen eli 2500 
euroa, jo se tekee 25 miLjoonaa euroa yh
teensä. Valtaosa hakemuksista ja tarpeesta 
on kuitenkin 4000 euron tukia. Eikä 4000 
euroakaan riitä kuin noin 25 prosenttiin öL
jyLämmityksestä Luopumiseen tarvittavan 
remontin kustannuksista", Otronen Laskee. 

"Aktiivisia öLjyLämmittäjiä on 130 000 
asuntoa. TuoLLaisen tuen aktiivisimmat 
hyödyntäjät ovat heitä, Joiden taLoustiLan
teessa remontti ei oLe yLetöri kustannus. Eli 
he, joiLLe tuki ei varsinaisesti oLe suunnattu . 
VaLtion tuen päätarkoitushan on mahdoLlis
taa energiatehokkuusremontti heiLLe, joiLLe 
se ei muutoin olisi mahdollinen", Otronen 
lisää. 

Raamit suoraan jätevesiasetuksesta 

Eero Otronen toivookin, että avuksi otet
taisiin hajajätevesiasetuksesta tuttu malli. 
SiLLoin voitaisiin päästä edes kohtuuLLisen 
reiluun tilanteeseen. 

"Öljystä luopumisvaatimus koskisi kaikkia 
asuinkiinteistöjä, jotka vielä lämpiävät öLjy
kattilalla. Vaatimukset tulee täyttää kym
menen vuoden aikajänteellä . Vaatimuksista 

voidaan poiketa niin kutsutuLLa automaat
tisella ikävapautuksella. Se oikeuttaa 68 
vuotta täyttäneet kiinteistönhaltijat poik
keuksiin", Otronen esittää. 

Lisäksi soveLLettaisiin kohtuutt omuuden 
arviointia. Kohtuuttomuutta arvioidessa 
huomioitaisiin esimerkiksi kiinteistönhalti
jan ja kiinteistöllä vakituisesti asuv~n kor
kea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteet 
sekä muut sosiaaliset esteet, kut en pitkäai
kainen työttömyys t ai sairaudet. 

TaLoustutkimuksen Suomalainen öl
jylämmittäjä -tutkimusraportin mukaan 
öljylämmittäjistä on yli 68-vuotiaita 48 
prosenttia . Ja keski - ikä nousee rivakasti. 
Öljylämmittäjien määrä pienenee vapaa-
ja markkinaehtoisesti noin 5000 asunnon 
vuositahtia. Nykyvauhdilla viimeinen 
öljykattila sammuu vuonna 2045. ÖLjy
Lämmittäminen ja öljylämmittäjä ovat siis 
Suomessa yLipäätään luonnostaan poistuva 
iLmiö, joitten kurittaminen lisä- ja erityis
vaatimuksin on koht uutonta. 

Vaikutus on kaksi prosenttia 

Pientalojen öljylämmityksen aiheuttama 
hiilidioksidipäästö on kaksi prosenttia Suo
men fossiilisista hiilidioksidipääst öistä. 
Koska Suomi on pakkasmaa, jokin lämmi
tysjärjestelmä tarvitaan joka tapauksessa. 

"Päästöt eivät noLLaannu, vaikka öLjyLäm
mitys poistettaisiin joka torpasta. Siksi öLjy
lämmityksestä luopumisen sijaan energia
avustus tulisi kohdistaa öljylämmityksen 
muuntamiseksi hybridilämmitykseksi. Se 
olisi käytännönläheisempi tavoite ja askel, 
joka kuitenkin kehittää Suomen yksityis
asumisen energiapoli tiikkaa vihreämmäk
si. Jätevesiasetus sopisi hyvin seLLaisen 
lainsäädännön ja tuen pohjaksi", Otronen 
sanoo. TAI 

JUHO HUTTULA 
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