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Tutkimuksen taustatiedot

•Tutkimus julkaistiin rakentaja.fi:ssä ja Uponorin Facebookissa syyskuussa 2022.
•Tutkimukseen vastasi enimmillään 311 henkilöä, joista 89 % asuu omakotitalossa.

•Tutkimuksella kartoitetaan vastaajien
tyytyväisyyttä omakotitalossaan olevaan lämmitykseen ja sen
säätöominaisuuksiin,
kiinnostusta lisätä nykyiseen lämmityksen säätöjärjestelmään uusia
toiminnallisuuksia ja älykkyyttä,
tietoisuutta siitä, mistä voi saada apua ongelmatilanteissa.

•Vertailussa on sähköinen ja vesikiertoinen lämmönjako.
•
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Tutkimustulosten yhteenveto

Pääsääntöisesti olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään ollaan tyytyväisiä. 

Eniten tyytymättömyyttä esiintyy sähkölämmitystaloissa. 

Tyytyväisimpiä ollaan taloissa, joissa on vesikiertoiset patterit.

Kaikissa lämmönjakotavoissa eniten ongelmia aiheuttaa se, ettei lämpö jakaudu tasaisesti. 

Puolet vastanneista ilmoittaa tietävänsä, mistä voi saada apua lämmityksen säätöön liittyvissä ongelmissa.

Lisätoiminnallisuuksista energiansäästö kiinnostaa kaikissa lämmönjakotavoissa eniten.

Säätöjärjestelmien päivitysmahdollisuus kiinnostaa eniten sähkölämmitteisissä talossa asuvia.

Vähiten kiinnostusta säätöjärjestelmien päivitykseen on taloissa, joissa on vesikiertoinen patterilämmitys.

Suurimpana esteenä lämmityksen säätöjärjestelmän päivitykselle pidetään hintaa. 

Joka kolmas vastaaja pitää vanhaa järjestelmää riittävän hyvänä, eikä sen takia näe säätöjärjestelmän päivitystä
tarpeellisena.

Säännöllinen, n. 200 € maksava lämmitysjärjestelmän huoltopalvelu ei kiinnosta 70 %:a vastanneista. Näistä puolet pitää
sitä liian kalliina. 

Viidennes vastaajista voisi käyttää huoltopalvelua, mutta harvemmin kuin joka toinen vuosi.
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•Tutkimuksessa keskitytään omakotitalossa asuvien vastauksiin. Niiden osuus on 89 % 
vastauksista. Yli 20 vuotta vanhoissa omakotitalossa asuvia on vastanneista 60 % ja 
alle 20 vuotta vanhoissa omakotitaloissa asuvia 29 %.
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•Vesikiertoinen lämmönjako on 51 %:lla vastaajista ja sähköinen lämmönjako 43 %:lla
vastaajista. Tutkimuksessa vertaillaan vastauksia näiden lämmönjakotapojen välillä.
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Sähköinen lattialämmitys tai sähköpatterit Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoiset patterit Joku muu

Talossa oleva lämmönjakomenetelmä, vain omakotitalot (vastaajia 276 kpl)



•Pääsääntöisesti olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään ollaan tyytyväisiä. Eniten 
tyytymättömyyttä esiintyy sähkölämmitystaloissa. Tyytyväisimpiä ollaan taloissa, 
joissa on vesikiertoiset patterit.
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•Vähiten ongelmia on taloissa, joissa on vesikiertoiset patterit. Kaikissa
lämmönjakotavoissa eniten ongelmia aiheuttaa se, ettei lämpö jakaudu tasaisesti. 
Taloissa, joissa on vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, pidetään myös
ongelmana sitä, ettei lämpötiloja pysty säätämään huonekohtaisesti. 
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Muita ongelmia vesikiertoisessa 
lattialämmitysjärjestelmässä (vastaajien kommentteja)

En ole onnistunut säätämään maalämpöpumppua vain yösähköllä toimivaksi. Lattialämmitys reagoi liian hitaasti muutoksiin ja säätöihin.

En osaa säätää järjestelmää.

En saa kerättyä tietoa lämmitysjaksoista ja kulutuksesta kovinkaan tarkasti.

Eri tiloissa lattian lämpötilaerot voivat olla suuria. Esimerkiksi olohuoneen lattia voi olla mukavan lämmin ja keittiön lattia viileä.

Haluaisin osata säätää järjestelmää taloudellisemmaksi.

ILP hankinnan jälkeen, PILP luulee, ettei lämmitystä tarvita --> kylmät lattiat (ikävää) --> lattialaatat irtoavat(vielä ikävämpää).

ISO sähkönkulutus

Jakotukin venttiilit, säätöyksiköt ja huonetermostaatit pitää uusia.

Järjestelmän säätöjen kanssa on muutakin epätietoisuutta.

KNX-automaation ohjaukset tekemättä.

Kylpyhuoneeseen kaipaisi lattialämmitystä lämmityskauden ulkopuolella. Lämmityskaudella vesikiertoinen lattialämmitys ei ehdi reagoida puulämmitykseen 
(varaavat uunit), joten energiansäästöä ei synny.

Langattomien termostaatti en pattereiden vaihto

Makuuhuone on liian kuuma.

Ohjain ja varaosia ei enää saa.

Ongelmana vanha puukattila, joka ei tahdo jaksaa lämmittää..

Varastohuone on liian kuuma talvellakin, samoin yksi makuuhuoneista

Vesi-ilmalämpöpumppu
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Muita ongelmia vesikiertoisessa 
patterilämmitysjärjestelmässä (vastaajien kommentteja)

Kahden eri asennon kaukosäätö ei onnistu luotettavasti.
Lattiat tuntuvat kylmiltä 3/4 ajan vuodesta.
Lämmön säätäminen mieleiseksi on vaikeaa varsinkin talvisin 
ulkolämpötilojen vaihdellessa.
Maakaasun hinta lämmitykseen
Minulla on jälkikäteen asennettu osaan huoneista lattialämmitys ja 
putkitus tulee samasta jakotukista.
Okt:ni säätö ei pysty vastaamaan kun paine kaukolämpöverkossa 
nousee, pakkosyöttöä. Lattialämmitystä ei saa täysin pois Ouman-
säädöllä. Lämmittää autovajaa kesähelteelläkin.
Patteriventtiilit jumiutuvat.
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Muita ongelmia sähköisessä lämmitysjärjestelmässä 
(vastaajien kommentteja)

energiatehoton järjestelmä

Haluaisin tiettyä ennalta määriteltyä automaation mahdollisuutta 
lämmitykseen.

Hankala säätää

Hankalaa ajoittaa lämmitys halpojen pörssisähkötuntien ajalle.

Hinta ja säätö ei toimi Pörssisähkön mukaan.

Huonekohtaiset termostaatit hankalia ohjelmoida.

Hybridi-lämmitysmenetelmän (leivinuuni/takka, sähköinen 
lattialämmitys, patterit ja ilmalämpöpumppu automatisointi ja 
energiaoptimointi.

Kaikki lattialämmitystermostaatit eivät toimi.

Lattialämmityksen kaapelit kylmenevät yksi kerrallaan eli lämmitys on 
siten epäkunnossa.

Lattialämmitys on hidas säätelylle.

Liian kallis!

Liian kallista lämmittää

Lämmityksen säätö spothinnan perusteella puuttuu.

Monipuolisemmille ohjausmahdollisuuksille olisi käyttöä.

Pesu ja kodinhoitohuoneen lattialämmitys reistailee.
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Puuttuu talon lämmityksen etäohjaus sekä sovellus siihen 
tarkoitukseen.

Seinäpattereiden antama lämpö ei miellytä, lattialämmitys olisi 
parempi.

Sähkö on kallista.

Sähkölämmitys on ongelma.

Sähkönkulutus korkea

Sähköpatterit

Sähköpatterit pitäisi uusia, ovat alkuperäiset vm. 1988.

säätöjärjestelmä ei toimi.

tarkka säätö lämpö

Termostaatteja pitää vaihtaa.

Useat lämmityskaapelit on lakanneet lämmittämästä.

Vetoinen tunnelma talvella. Juuri uusittu ikkunat joten parannusta 
odotellaan jatkossa.

Vetoisuus

Vie paljon sähköä

Vikaantuvia pattereita, varaosien saatavuus 0



•Puolet vastanneista ilmoittaa tietävänsä, mistä voi saada apua lämmityksen
säätöön liittyvissä ongelmissa.
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•Energiansäästö kiinnostaa kaikissa lämmönjakotavoissa eniten.
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•Sähkölämmitteisissä talossa asuvia kiinnostaa eniten säätöjärjestelmien 
päivitysmahdollisuus. Vähiten kiinnostusta säätöjärjestelmien päivitykseen on 
taloissa, joissa on vesikiertoinen patterilämmitys.
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•Suurimpana esteenä lämmityksen säätöjärjestelmän päivitykselle pidetään hintaa. 
Joka kolmas vastaaja pitää myös vanhaa järjestelmää riittävän hyvänä.
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•Säännöllinen, n. 200 € maksava lämmitysjärjestelmän huoltopalvelu ei kiinnosta
70 %:a vastanneista. Näistä puolet pitää sitä liian kalliina. Viidennes vastaajista voisi
käyttää huoltopalvelua, mutta harvemmin kuin joka toinen vuosi.
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•Tutkimukseen vastanneita oli kaikista Suomen maakunnista. Hieman alle kolmannes 
vastaajista oli Uudeltamaalta.
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