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Ympäristöministeriö on asettanut energiatehokkuusvaatimukset erilaisille 

rakennustyypeille. Energiatehokkuuden vaatimukset on otettu käyttöön vuonna 2008, 

jonka jälkeen rakennusten energiatehokkuus on lähtenyt nousuun Suomessa. 

Energiatehokkuuden mittari on E-luku, joka lasketaan ostoenergiankulutuksen suhteena 

lämmitettävään nettopinta-alaan. Rakennuksen energiatehokkuuden tarkastelua varten on 

luotu energiatodistus, joka sisältää yksityiskohtaisesti rakennukseen liittyvät tiedot ja 

arvot. Energiatodistus tulee voida esittää aina rakennuksen myynti- ja 

vuokraustilanteissa. Uudisrakennusta rakennettaessa täytyy esittää myös energiatodistus, 

joka perustuu arvioituihin lämpöarvoihin. Uudet rakennukset on suunniteltava ja 

rakennettava lähes nollaenergiarakennuksiksi. 

Rakennuksen laskennallista energiatehokkuutta voidaan parantaa pienentämällä 

ostoenergiankulutusta, joka voidaan toteuttaa erilaisilla investoinneilla. Tavallisia 

investointeja ovat ikkunoiden uusiminen energiatehokkaammaksi tai poistuvan ilman 

lämmöntalteenotto. Myös erilaiset irtonaiset laitteistot kuten ilmalämpöpumput ja 

aurinkopaneelit, ovat tyypillisiä keinoja pienentää ostetun energian tarvetta. 

Raportissa lasketaan esimerkkirakennuksen laskennallinen energiatehokkuus, josta 

selviää rakennuksen energiankulutuksen osuudet eri kokonaisuuksille. Tarkasteltavassa 

asunnossa yli puolet kulutetusta energiasta menee tilojen lämmitykseen, ja neljäsosa 

käyttöveden lämmitykseen.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

a vuosi, num. parametri   - 

A pinta-ala    m2 

cp ominaislämpökap.   J / kgK 

C tehollinen lämpökapasiteetti  Wh / K  

e ominaisenergiankulutus   Wh / m2a 

F korjauskerroin   - 

g läpäisykerroin   - 

G säteilyenergia   kWh / m2 

h tunti    - 

H ominaislämpöhäviö   W / K 

P teho    W 

q ilmavuotoluku   m3 / (m2h) 

Q energiamäärä    kWh, kWh / a 

T lämpötila    °C 

U lämmönläpäisyluku   W / m2K  

x käyttöaste, kerroin   - 
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Kreikkalaiset aakkoset 

 suhdemerkintä   - 

 hyötysuhde    % 

 tiheys    kg / m3 

 aikavakio    - 

Alaindeksit 

e energiakerroin 

i ilma 

Lyhenteet 

SCOP Seasonal Coefficient of Performance, vuotuinen tehokerroin ilman 

lämmitykselle 

SPF Seasonal Performance Factor, vuotuinen tehokerroin ilman ja veden 

lämmitykselle 
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1 JOHDANTO 

Tässä raportissa tarkastellaan ensin kirjallisesti rakennuksen energiatehokkuutta ja siihen 

liittyviä seikkoja. Myöhemmin raportin laskentaosassa tehdään energiaselvitys 

sähkölämmitteiselle paritaloasunnolle, sekä selvitetään kyseiseen rakennukseen sopivia 

investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi.  

Suomessa rakentamisen energiatehokkuuteen on kiinnitetty paljon huomiota viime 

vuosina, joista seurauksena on tiukentunut lainsäädäntö rakennuksien 

energiatehokkuuteen liittyen. Rakentamisessa täytyy pyrkiä aina mahdollisimman 

hyvään energiatehokkuuteen, ja tehokkuutta on pyrittävä parantamaan muutostöiden 

yhteydessä, mikäli se on mahdollista. (Edita 2020) Raportissa tarkastellaan keinoja, joilla 

energiatehokkuutta voidaan parantaa. 

Rakennuksien energiatehokkuutta kuvaamaan on luotu energiatodistus, joka esittää 

yksityiskohtaisesti rakennuksen energiankulutuksen osakokonaisuuksittain. 

Energiatodistuksesta selviää myös rakennuksen energiatehokkuusluokka. 

(Ympäristöministeriö 2018a) Energiatodistuksen sisältöä, tarkoitusta, ja todistukseen 

liittyvää lainsäädäntöä tarkastellaan raportissa.  

Lisäksi raportissa on suoritettu esimerkkiasunnolle energiatehokkuuslaskenta 

ympäristöministeriön määrittämien laskuohjeiden mukaisesti, ja näin on saatu selville 

rakennuksen energiatehokkuusluokka. Lisäksi on suoritettu tehokkuuden parantamista 

varten laskelmat, joilla energiatehokkuusluokkaa saadaan parannettua. 
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2 RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS SUOMESSA 

Rakennusten lämmittäminen on ollut ja on edelleen iso energian käyttökohde Suomessa. 

Kaikkien rakennusten lämmittämiseen käytettiin vuonna 2018 yli neljäsosa (26 %) 

kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta. (Motiva 2020e) Tilastoitua tietoa kaikkien 

rakennusten osalta ei ole muilta vuosilta löydettävissä, mutta asuinrakennuksista on 

tilastoitu energiankulutusta vuodesta 2008 alkaen. Tilastojen mukaan asuntojen 

lämmittämiseen käytetty energiamäärä vuonna 2018 oli 44 TWh (SVT 2020), kun 

kymmenen vuotta aiemmin vastaava lukema on ollut noin 51 TWh. (SVT 2012) Lisäksi 

kun kotitalouksien määrä on noussut kyseisen kymmenen vuoden aikana lähes 200 000 

asunnolla nykyiseen 2,7 miljoonaan kotitalouteen, voidaan huomata kehityskäyrän 

energiatehokkuudessa olleen merkittävä. (SVT 2019) (SVT 2016) Pidemmällä 

tarkasteluvälillä rakennusten kokonaisenergiankulutus Suomessa on puolittunut 

verrattuna 1960-luvun tilanteeseen, ja erityisesti kehitystä on tapahtunut 1980-luvun 

jälkeen. (Ojanen, T. et al 2017) Asuinrakennuksissa vuonna 2017 lähes 70 % kului tilojen 

lämmittämiseen, 15 % käyttöveden lämmittämiseen ja loppukulutus muodostui 

normaalin asumisen kulutuksesta; saunomisesta, sähkölaitteista sekä vapaa-ajan asunnon 

energiankulutuksesta. (SVT 2020) 

Merkittävimpänä tekijänä energiatehokkuuden parantumiseen voitaneen pitää 

rakennusten energiatehokkuutta ja energiatodistusta käsittelevää lainsäädäntöä, joka on 

toimeenpantu ja jota on kehitetty vuodesta 2008 eteenpäin. Energiatodistusta 

tarkastellaan enemmän luvussa 3. Muita selittäviä tekijöitä energiatehokkuuden 

parantumiselle ovat tehostuneet lämmöntuottojärjestelmät, yleistyneet energiatehokkaat 

ikkunatyypit sekä lisälaitteistot, jotka ovat osaltaan vähentäneet rakennuksien 

energiankulutusta. (Ojanen, T. et al 2017) Tänä päivänä uudisrakennusta rakennettaessa 

on pyrittävä mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen, sekä Maankäyttö- ja 

rakennuslaki 117§:n mukaan energiatehokkuutta on pyrittävä parantamaan muutostöiden 

yhteydessä, mikäli se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 

(Edita 2020) 
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3 ENERGIATODISTUS 

Rakennusten energiatehokkuutta kuvaamaan on kehitetty kahdeksansivuinen 

energiatodistus, josta selviää rakennuksen energiatehokkuusluokka. Energiatodistus on 

tosite siitä, että rakennus täyttää Ympäristöministeriön asettamat vaatimukset kyseisen 

rakennustyypin energiatehokkuudesta. Energiatodistuksen loppuarvona on rakennuksen 

energiatehokkuutta kuvaava E-luku [kWhe / m2 a], joka on energiamuotokohtaisilla 

painokertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen kokonaisostoenergiankulutus 

rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. E-luvulle on määritetty 

Ympäristöministeriön toimesta raja-arvot erilaisille rakennustyypeille, joita ei saa ylittää. 

Energiatodistus otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2008, jonka jälkeen suomalainen 

rakentaminen on edistynyt energiatehokkaampaan suuntaan. Päätarkoituksena 

energiatodistuksella onkin edistää rakennusten energiatehokkuutta, ja lisätä uusiutuvan 

energian käyttöä mm. energiamuotojen painokertoimien kautta. Virallisen 

energiatodistuksen saa laatia vain pätevöitynyt rekisteröity henkilö, ja energiatodistus 

tulee olla esitettävissä aina rakennuksen myynti- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistus 

tulee myös laatia jokaiselle uudisrakennukselle, ja todistus on voimassa 10 vuotta 

kerrallaan, ellei rakennuksessa tapahdu tehokkuuteen vaikuttavia merkittäviä 

muutostöitä. Energiatodistuksen hankinta on pääsääntöisesti rakennuksen omistajan 

vastuulla. 

Energiatodistus alkaa kansilehdellä, josta selviää rakennuksen nimi ja osoite, 

rakennuksen valmistumisvuosi ja käyttötarkoitusluokka, todistustunnus sekä onko 

kyseessä minkälainen energiatodistus; arvio uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

rakennuslupaa haettaessa, uuden rakennuksen käyttöönottovaiheen todistus vai olemassa 

olevan rakennuksen todistus. Lisäksi kansilehdellä on energiatehokkuusluokkamerkintä, 

E-luku ja todistuksen tekijän tiedot. Kansilehteä seuraavilla sivuilla todistuksessa on 

yhteenveto rakennuksen ostoenergiankulutuksesta ja energiatyypeistä, E-luvun laskennan 

lähtötiedot sekä E-luvun laskennan tulokset. Tuloksien jälkeen tulee toteutunut 

energiankulutus, ja lopuksi parannusehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Lopuksi vielä on mahdollisuus tehdä lisämerkintöjä, mikäli laatija kokee tämän 

tarpeelliseksi. (Ympäristöministeriö 2018a) 

3.1  Energiatodistuksen laskenta  

Energiatodistuksen laskennassa selvitetään aluksi perustiedot, eli minkälainen rakennus 

on kyseessä, missä se sijaitsee ja mitä lämmitysjärjestelmiä rakennus käyttää. Seuraavaksi 

selvitetään rakennuksen vaipan rakenne sekä ilmanvaihdon ja käyttöveden 

lämmitysjärjestelmät. Näiden tietojen avulla voidaan selvittää rakennuksen vaipan läpi 

tapahtuvat johtumishäviöt, ilmanvaihdon myötä tapahtuvat lämpöhäviöt, sisään tulevan 

ilman lämmitystarpeet ja käyttöveden lämmityksen energiantarpeet sekä häviöt. Lisäksi 

laskennassa selvitetään rakennukseen kohdistuvat ulkoiset ja sisäiset lämpökuormat, 

kuten auringon säteily sekä sähkölaitteiden ja ihmisten tuottama lämpö.  
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Kun rakennuksen lämmitysenergian tarve sekä rakennukseen kohdistuva lämpökuorma 

on selvillä, selvitetään lämmitysjärjestelmän todellinen ostoenergian tarve 

lämmitysjärjestelmän hyötysuhde huomioon ottaen. Todellinen ostoenergian kulutus 

lasketaan vielä lämmitetyn nettoalan suhteen, jonka jälkeen saadaan selville rakennuksen 

energiatehokkuutta kuvaava E-luku. (Ympäristöministeriö 2018a) 

3.2 Energiatodistuksen laatiminen 

Energiatodistuksen laatijalla täytyy olla todennettu, voimassa oleva, pätevyys, ja laatijan 

tulee olla rekisteröity energiatodistusten laatijoiden rekisteriin. Pätevyyden saamiseksi 

laatijalla täytyy olla todistuksen laatimista vastaavan vaikeustason tasoinen soveltuva 

tekniikan tutkinto tai tutkintoa vastaava työkokemus sekä hyväksytysti suoritettu 

energiatodistuksen laatijakoe, joka osoittaa perehtyneisyyden energiatodistuksen 

laadintaan, ja -todistukseen liittyvään lainsäädäntöön. (Edita 2013) 

3.2.1 Energiatodistus uudisrakennukselle 

Mikäli kyseessä on uudisrakennus, tulee maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista 

rakennuslupaa haettaessa esittää energiatodistus, joka arvioi rakennettavan rakennuksen 

energiatehokkuuden. Rakennuksen valmistuttua, tulee energiatodistus korvata uudella tai 

tarkennetulla versiolla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ympäristöministeriön 

asetuksella on mahdollista antaa tarkempia säännöksiä energiatodistuksessa 

edellytettävistä tiedoista sekä ennen rakennusluvan hakua että ennen rakennuksen 

käyttöönottoa. Rakennuksen käyttöönotto tarkoittaa sitä, kun rakennus on maankäyttö- ja 

rakennuslain 153 §:n 1 momentin mukaisen loppukatselmuksen mukaisesti hyväksytty 

käyttöönotettavaksi. (Edita 2013) 

3.2.2 Energiatodistus myynti- ja vuokraustilanteissa 

Myytäessä tai vuokratessa rakennusta tai rakennuksen osaa, tulee myyjän tai vuokraajan 

pystyä esittämään voimassa oleva energiatodistus. Seuraavissa tilanteissa 

energiatodistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää: 

- Kyseessä on konsernin sisäinen myynti tai vuokraus 

- Myytävä rakennus on tarkoitettu purettavaksi 

- Vuokralainen alivuokraa eteenpäin 

- Vuokraus on määräaikainen (enintään 12 kk) 

Myytäessä tai vuokrattaessa julkisilla myynti-ilmoituksilla, on esitettävä kyseisen 

rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava tunnusarvo, pois lukien poikkeustapaukset, 

jotka esitellään seuraavassa kappaleessa. (Motiva 2020f) 
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3.2.3 Poikkeustilanteet energiatodistukseen liittyen 

Energiatehokkuuteen liittyviä rakennusvaatimuksia ei sovelleta seuraaviin tilanteisiin: 

- Rakennuksen nettopinta-ala on alle 50 m2  

- Rakennus on tarkoitettu loma-asumiseen alle 4 kk vuodessa 

- Rakennus on vain määräajan paikallaan, enintään 2vuoden ajan 

- Rakennus on teollisuus- tai korjaamorakennus 

- Rakennus on ei-asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve 

on pieni, tai rakennusta koskee kansallinen energiatehokkuussopimus 

- Kyseessä on uskonnolliseen toimintaan liittyvä rakennus 

- Kyseessä on rakennus, jota koskee rakennusperinnön suojelemiseen liittyvä laki 

(498/2010), rakennuksella on suojelumääräys, rakennusta koskee maailman 

kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista käsittelevä yleissopimus (SopS 

19/1987) tai rakennus on historiallisesti merkittävä, ja energiatehokkuutta 

parantavien toimenpiteiden toteuttaminen muuttaisi rakennuksen luonnetta tai 

arkkitehtuuria hyväksymättömällä tavalla. 

(Motiva 2019) 
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4 ENERGIATEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Rakennuksen energiatehokkuutta pyritään parantamaan pääosin vähentämällä 

lämmitysenergian tarvetta (70 % kokonaiskulutuksesta). (SVT 2020) Rakennuksen 

lämmittämiseen kuluvan energian merkittävimpiä vaikuttavia tekijöitä on ilmanvaihtoon 

liittyvät lämpöhäviöt, rakennuksen seinien ja muiden vaipan osien rakenne sekä 

käytettävä lämmitysmuoto. Käyttöveden lämmityksessä energiankulutukseen vaikuttaa 

eniten lämminvesivaraajan ominaisuudet, sekä veden siirtämiseen käytettävien putkien 

ominaisuudet. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiseksi on mahdollista hankkia 

laitteistoja, jotka ottavat ympäristöstä energiaa, kuten lisälämmöntuottoa varten 

maalämpö- sekä ilmalämpöpumppu tai sähköenergian tuottoa varten aurinkopaneelit. 

Energiahäviöiden vähentäminen ja tehokkuuden parantaminen on paitsi taloudellisesti 

kannattavaa (pitkällä tähtäimellä), myös lainsäädännön velvoittamaa. Seuraavaksi 

tarkastelemme laskennalliseen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

4.1 Lämmitysenergian valinta 

Valtioneuvosto on luonut asetuksen (788/2017), jossa määritellään rakennuksen 

lämmittämiseen käytettävien energiamuotojen kertoimet. Kertoimet eivät ole 

päästökertoimia, vaan kertoimet ottavat huomioon uusiutuvien energiamuotojen käytön 

edistämisen sekä energiantuotannon tehokkuuden. Taulukossa 1 on esitelty 

energiamuotojen painokertoimet. 

Taulukko 1. Energiatodistuksen laskennassa käytettävät eri energiamuotojen painokertoimet 

(Edita 2017c) 

Kaukolämpö 0,5 

Sähkö 1,2 

Fossiiliset polttoaineet  1,0 

Uusiutuvat p-aineet 0,5 

Kaukojäähdytys 0,28 

 

Kuten taulukosta nähdään, kaukolämpöverkkoon kytketyt asunnot ovat laskennallisesti 

huomattavasti energiatehokkaampia kuin sähkö- tai öljylämmitteiset asunnot. 

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen ei kuitenkaan ole kustannustehokas ratkaisu olemassa 

olevalle rakennukselle, mutta uudisrakennuksen kohdalla valinta on merkittävä. 
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4.2 Rakenteelliset muutokset 

Rakennuksen vaipan läpi johtuvat lämpöhäviöt ovat yksi merkittävä tekijä rakennuksen 

kokonaislämpöhäviöissä. Lämmönläpäisylukuna käytetään U-arvoa, joka ilmaisee 

rakenteen läpi kulkeutuvan lämpömäärän pinta-alan ja lämpötilan suhteen. 

Ympäristöministeriö on asettanut vaatimukset rakennuksen lämmöneristävyydelle, ja 

lämmöneristävyyden laskennassa käytettävät vertailuarvot ovat esitelty taulukossa 2 

rakennusosakokonaisuuksittain.  

Taulukko 2. Vertailuarvot rakennuksen vaipan eri osakokonaisuuksille (Edita 2017b) 

Seinä 0,17 W / (m2K) 

Massiivipuuseinä 0,40 W / (m2K) 

Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W / (m2K) 

Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 W / (m2K) 

Maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W / (m2K) 

Ikkuna, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0 W / (m2K) 

 

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri, kuin 

esitellyillä vertailuarvoilla laskettu lämpöhäviö. Rakennusvaipan läpi johtuva 

lämpömäärä lasketaan vaipan osakokonaisuuden pinta-alan ja lämmönläpäisyluvun 

tulona, ja osakokonaisuuksien lämmönjohtumismäärät summattuna yhteen. 

(Ympäristöministeriö 2018a) 

Selkeästi suurin lämmönläpäisyluku on ikkuna-aukoilla ja ilmanpoistoaukoilla, joskin 

eroa on kurottu kiinni kehittyneillä ja yleistyneillä, paremmin lämpöä eristävillä, 

ikkunatyypeillä. (Heimonen I. et al 1999) Energiatehokkain, yleisesti Suomessa käytössä 

oleva ikkunatyyppi, on MS2E, joka on kaksipuitteinen ikkuna, ja jonka molemmissa 

puitteissa on 2-lasinen eristyslasi. Kyseisellä ikkunatyypillä ikkunoiden 

lämmönläpäisyluku saadaan laskettua välille 0,60 – 0,90 W / (m2K). (Ikkunawiki 2019) 

Lisäksi ikkunalasin valinnalla matalaemissiviteettisemmäksi voidaan vähentää ikkunan 

läpi johtuvia häviöitä. Erilaisia ikkunalaseja ovat tavalliset pinnoittamattomat ikkunalasit, 

selektiivilasit, lämmöneristyslasit ja auringonsuojalasit. (Motiva 2020d) 
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4.3 Ilmanvaihtojärjestelmän valinta 

Tilojen lämmittämiseen kuluva energia muodostuu rakennusvaipan johtumishäviöistä, 

sekä ilmanvaihdon aiheuttamista energiantarpeista. Poistuvan ilman mukana siirtyy 

lämpöenergiaa hukkaan, ja sisään tuleva ilma tarvitsee lämmitysenergiaa lämmetäkseen 

sisälämpötilaan. Perinteisesti vanhemmissa rakennuksissa ilmanvaihto tapahtuu 

painovoimaisella kierrolla, joka tarkoittaa sitä, että rakennuksessa on poistoilmaputki, 

josta ilma virtaa painovoimaisesti ulos (lämmin sisäilma on kevyempää kuin kylmä ilma, 

jolloin huoneiston lämmin ilma nousee poistohormista ulos). Lisäksi rakennuksen 

seinissä on korvausilmaventtiileitä, jotka tasaavat poistoilman aiheuttaman paine-eron. 

(Ilmakas 2020b) 

Lisäksi 1900-luvun loppupuolella yleistyi koneellinen poistoilmajärjestelmä, jossa 

poistoilmanpuhallin kierrättää sisäilman ulos, ja joko käytetään korvausilmaventtiileitä 

tai tuloilmanpuhallinta siirtämään korvausilman sisälle. Koneellisissa 

ilmanvaihtojärjestelmissä on usein poistoilman lämmöntalteenotto, joka voidaan ohjata 

mm. tuloilman lämmittämiseen. Näin ollen saadaan vähennettyä merkittävästi 

lämpöhäviöitä tai lisälämmitysenergian tarvetta. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä 

onkin 2000-luvun taitteen jälkeen yleisin omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmä. 

Kuitenkin on huomioitava, että mikäli käytetään pelkästään poistoilmanpuhallinta, on 

riski, että jos puhallin on liian voimakas, korvausilmaventtiilit eivät riitä tasaamaan 

painetta. Tämä johtaa ilman kulkeutumiseen rakenteiden läpi, ja sitä myöten eristeiden 

heikkenemiseen. Tuloilmapuhallinta käytettäessä riski on huomattavasti pienempi. 

(Ilmakas 2020a) 

Kolmas menetelmä, joka on yleistynyt etenkin remonttitöiden yhteydessä, on tehostettu 

painovoimainen kierto. Tämä tarkoittaa sitä, että hankitaan laite, joka kiihdyttää tarpeen 

mukaan painovoimaista kiertoa, esimerkiksi tuloilmapuhaltimella (muodostaa 

ylipaineen, ja poistoilma liikkuu nopeammin tasatakseen paineen). Tässä on myös etuna 

mahdollisuus esilämmittää tuloilmaa, jolla on paitsi energiatehokkuuden näkökannalta 

positiivinen vaikutus, mutta myös mukavuuden kannalta, sillä ilma ei aiheuta vetoa 

sisätilassa. Toinen tyypillinen tapa tehostaa ilmanvaihtoa on poistoilmalaite, jollaista 

käytetään usein mm. märkätiloissa nopeamman kosteudenpoiston vuoksi.   (Ilmakas 

2020a)  

4.4 Laitteet, jotka ottavat energiaa ympäristöstä 

Ympäristöstä energiaa ottavien laitteiden määrä on yleistynyt tuotantohintojen laskiessa 

ja teknologian kehittyessä. Ympäristöstä hyödynnetty energia vähentää ostoenergian 

tarvetta, ja näin ollen parantaa laskennallista energiatehokkuutta. Energiaa voidaan saada 

muun muassa auringosta (aurinkopaneelit), maaperästä (maalämpöpumppu) sekä tuulesta 

(tuulivoimala).  
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Aurinkopaneelit keräävät yksinkertaisuudessaan auringonsäteilyä, joka irrottaa 

paneelissa olevasta puolijohdemateriaalista elektroneja valosähköisen ilmiön avulla. 

Irronneet elektronit liikkuvat p-tyypin puolijohteessa oleviin aukkoihin, aiheuttaen sinne 

negatiivisen varauksen. Elektronien alkuperäiseen paikkaan, n-tyypin puolijohteeseen, 

muodostuu elektronien poistumisen myötä positiivinen varaus. Puolijohteet kytketään 

johtimilla yhteen, jolloin johtimen kautta kulkevat elektronit aiheuttavat sähkövirran. 

(Motiva 2020b) Aurinkopaneeleilla saadaan kerättyä vuositasolla Suomen olosuhteissa 

hieman yli 80 % teoreettisesta tehosta, mutta tuotanto painottuu vahvasti kesäajalle. 

Silloin, kun paneelien tuottama sähkö ylittää kulutuksen, on kuitenkin kuluttajan 

mahdollista myydä sähköä takaisin verkkoon. Takaisinmaksuaika on tämän päivän 

teknologialla hieman yli kymmenen vuotta, paneelien määrästä riippuen. 

Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö saadaan liitettyä suoraan rakennuksen sähköverkkoon, 

vähentäen ostoenergian tarvetta. (Heimonen, I. 2011)  

Maalämpöpumppu tarkoittaa järjestelmää, jossa kerätään maaperään varastoitunutta 

lämpöenergiaa. Maaperään porataan reikä noin 200 metrin syvyyteen, ja asennetaan 

letkut kiertämään reiän pohjan kautta. Pumppu kierrättää veden reiän läpi, jonka 

seurauksena rakennuksen lämmitysjärjestelmään saadaan yli 60 asteen lämpöistä vettä. 

Maalämpöpumppujen SCOP-arvo (pumppaukseen käytetty sähköenergia suhteessa 

saatavaan lämpöenergiaan vuositasolla) on tänä päivänä 3 – 4. Maalämpöpumpun 

kertainvestointi omakotitalolle on noin 15 000 € ja takaisinmaksuaika nykyisellä 

teknologialla 10 vuoden molemmin puolin. (Techeat 2020) 

Tuulivoimala tarkoittaa laitetta, joka ottaa tuulen tuottaman liike-energian, ja muuttaa sen 

sähköksi generaattorin avulla. (Motiva 2020a) Pääosin tuulivoimalat ovat 

hankalakäyttöisiä yksityiskäyttöön, sillä voimala vaatii paljon tilaa, se tuottaa haittaääntä 

ja tuottaakseen sähköä pitäisi olla tuulista. (Finnwind 2020) Tuulivoimalan vaatimusten 

vuoksi sisämaassa sijaitseville asunnoille ei lähtökohtaisesti suositella tuulivoimalaa. 

(Windside 2016) Tuulivoimalat ovat kuitenkin oikein sijoitettuina tehokkaita, ja 

omakotikäyttöön tarkoitetut voimalat voivat tuottaa reilusti yli 10 kilowattituntia 

vuorokaudessa, vuositasolla jopa 2 megawattituntia hyvissä ja tuulisissa olosuhteissa. 

Tuulivoimalan hinta omakotikäyttöön on noin 20 000 € ja takaisinmaksuaika hyvissä 

olosuhteissa 10 vuotta. (Valli, M. 2014)  

4.5 Muut tehostusmenetelmät 

Rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa myös muilla investoinneilla. 

Merkittävin ja yleisin tapa on ilmalämpöpumppu, joka toimii tavallisen kylmälaitteen 

tavoin ottamalla lämpöenergiaa ilmasta, ja siirtämällä sen toiseen tilaan. Rakennuksen 

lämmityksessä siis ulkoilmasta otetaan lämpöenergiaa ja siirretään sisälle, ikään kuin 

jäähdyttäen ulkoilmaa. (Ilmalämpöpumppu.fi 2020) On myös olemassa 

ilmavesipumppuja, jotka siirtävät ulkoilman lämpöenergian veteen. 

Ilmavesilämpöpumppuja käytetään pääsääntöisesti vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään perustuvissa rakennuksissa, mutta on myös sovelluksia, joissa 
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pumppu on vain lämpimän käyttöveden lämmityskäytössä. (Motiva 2020c) 

Ilmalämpöpumppujen SCOP-arvo voi nousta jopa yli viiteen, joka tarkoittaa sitä, että 

yhdellä kilowattitunnilla sähköenergiaa ilmalämpöpumppu saa tuotettua 5 kilowattituntia 

lämpöenergiaa. (Jäspi 2020)  

Lisäksi laskennallista energiatehokkuutta voidaan parantaa erilaisilla puupolttoainetta 

käyttävillä varaavilla tulisijoilla. Kuten taulukosta 1 kohdassa 4.1 huomataan, saadaan 

puupolttoisella/ muulla uusiutuvalla polttoaineella tuotetun lämpöenergian osuus 

puolitettua kertoimen vuoksi. Näin ollen esimerkiksi, jos öljylämmitteisessä 

rakennuksessa tulisijaa käytetään lämmitykseen 5000 kilowattitunnin verran vuodessa, 

vähentää se laskennallista ostoenergiankulutusta 2500 kilowattituntia, verrattuna täysin 

öljylämmitteiseen rakennukseen.  
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5 RAKENNUKSEN TIEDOT 

Laskennassa hyödynnetään Energiatehokkuuden laskentaohjetta (Ympäristöministeriö 

2018b), energiatodistusopasta (Ympäristöministeriö 2018a) sekä energiatodistusoppaan 

oheismateriaaleja pientalo vuodelta 2000 (Ympäristöministeriö 2018d), pientalo 1940- 

luvulta (Ympäristöministeriö 2018c), uusi pientalo (Ympäristöministeriö 2018f) sekä 

esimerkki poistoilma- ja ilma-vesilämpöpumpun laskemisesta rakennuksen 

energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen mukaisesti 

(Ympäristöministeriö 2018e). Lisäksi laskennassa noudatetaan Ympäristöministeriön 

määrittämiä lakeja energiatodistuksesta 1048/2017 (Edita 2017a) sekä rakennusten 

energiatehokkuudesta 1010/2017 (Edita 2017b). Energiaselvityksen laatiminen alkaa 

määrittelemällä rakennuksen perustiedot. Laskennassa käyttämämme esimerkkirakennus 

sijaitsee Keravalla, ja se on valmistunut vuonna 1994. Rakennus on paritalo, mutta 

keskitymme vain rakennuksen toiseen asuntoon. Asunto on kaksikerroksinen, ja sen 

lämmitetty nettoala on kokonaisuudessaan 153 m2. Asunnon ensisijainen 

lämmitysjärjestelmä on sähkölämmitys, mutta kesällä 2019 asuntoon on hankittu kaksi 

ilmalämpöpumppua. Myös käyttövesi lämmitetään sähkölämmitteisesti. Ilmanvaihto on 

rakennuksessa toteutettu koneellisella poistoilmajärjestelmällä, ja molemmille asunnoille 

on omat poistoilmanpuhaltimet. Poistoilmalle ei ole lämmöntalteenottoa. 

Sähkölaitokselta saadun tiedon mukaan asunnon sähkönkulutus on ajanjaksolla 1.6.2019 

– 31.5.2020 ollut 24188 kWh. Pidempiaikainen tarkastelu ei ole järkevää 

ilmalämpöpumppujen hankinnan takia. 

Taulukossa 3 on esiteltynä rakennuksen perustiedot. Taulukkoon merkitään 

sijaintipaikkakunta, rakennuksen valmistumisvuosi, laskennassa käytettävä säävyöhyke, 

käyttötarkoitusluokka, kerrosten lukumäärä, alapohjan tyyppi sekä rakennetyyppi. 

Taulukkoon lisätään arvojen lisäksi myös lähde, jonka perusteella arvo on määritetty. 

Laskennassa käytettävää säävyöhykettä ja rakennuksen käyttötarkoitusluokkaa lukuun 

ottamatta taulukkoarvot määritellään paikan päällä joko havainnoimalla tai asiakirjoista 

tarkastelemalla. Säävyöhyke saadaan määritettyä ympäristöministeriön laatiman 

energiatehokkuusasetuksen (1010/2017) liitteestä 1, ja käyttötarkoitusluokka kyseisen 

asetuksen liitteestä 2. Säävyöhykejakauma on liitteessä 2 kuvassa 1.  
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Taulukko 3. Perustiedot 

Perustiedot 
 

Lähde 

Sijaintipaikkakunta Kerava Rakennuksen asiakirjat 

Valmistumisvuosi 1994 Rakennuksen asiakirjat 

Laskennan säävyöhyke Vyöhyke 1 (Helsinki-

Vantaa) 

Liite 2 Kuva 1 

Käyttötarkoitusluokka 1 a-c, kahden asunnon talo Havainnointi paikan päällä 

Kerrosten lukumäärä 2 Havainnointi paikan päällä 

Alapohjan tyyppi maanvarainen betonilaatta Havainnointi paikan päällä 

Rakennetyyppi pientalo, keskiraskas I Havainnointi paikan päällä 

 

Seuraavaksi tarkastellaan asunnon lämmitysjärjestelmiä. Tarkastelemassamme 

asunnossa on sähkölämmitys ja lisäksi kaksi ilmalämpöpumppua, Mitsubishi FH25 

yläkerrassa sekä Panasonic HZ9 alakerrassa. Taulukkoon 4 on merkitty 

lämmitysjärjestelmään liittyvät tiedot sekä lähteet. Ilmalämpöpumppujen SCOP-arvo on 

saatu valmistajan antamista tiedoista, ja on epäselvää, minkälaisella säävyöhykkeellä 

arvo on mitattu. Todellisuudessa SCOP-arvo saattaa olla hiukan mainittua arvoa 

pienempi, mutta käytämme laskennassa silti valmistajan ilmoittamaa arvoa, koska 

tarkempaa ei ole saatavilla. 
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Taulukko 4. Tilojen lämmitysjärjestelmä 

Tilojen 

lämmitysjärjestelmä 

 
Lähde 

Ensisijainen 

lämmitysjärjestelmä 

Tilakohtaiset sähköpatterit Havainnointi paikan päällä 

Toissijaiset 

lämmityslaitteet 

Ilmanlämpöpumppu Havainnointi paikan päällä 

Ilmanlämpöpumppujen 

määrä 

2 Havainnointi paikan päällä 

Ilmanlämpöpumpun 1 

(Panasonic HZ9) SCOP 

5,2 Valmistajan arvo 

Ilmalämpöpumpun 2 

(Mitsubishi FH25) SCOP 

4,9 Valmistajan arvo 

 

Seuraavaksi taulukoidaan asunnon käyttöveteen liittyvät tiedot. Taulukkoon 5 merkitään 

käyttöveden lämmitysjärjestelmä, käyttöveden varaajan tiedot, sekä lämpimän 

käyttöveden siirtoputkien eristys. Tarkastelemassamme asunnossa ei ole lämpimän 

käyttöveden kiertoa, ja lämmitys tapahtuu sähkölämmitteisesti. Lämminvesivaraaja on 

Metro Thermin malli 2003R, joka on tilavuudeltaan 300 l ja siinä on 40 mm eristys. 

Käyttöveden siirtoputkissa on eristeenä vuorivillakouru 3120 jonka päällä on PVC-

muovista valmistettu katelevy.  

Taulukko 5. Käyttövesijärjestelmä 

Käyttövesijärjestelmä 
 

Lähde 

Lämpimän käyttöveden 

lämmitysjärjestelmä 

Sähköllä lämmitetty 

lämminvesivaraaja 

Havainnointi paikan päällä 

Lämpimän käyttöveden 

varaaja 

300 L (40 mm eristys) Havainnointi paikan päällä 

Lämpimän käyttöveden 

kierto 

Ei ole Havainnointi paikan päällä 

Lämpimän käyttöveden 

siirtoputkien eristys 

Vuorivillakouru 3120 + 

PVC-muovi katelevy 

Havainnointi paikan päällä 
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Viimeisenä rakennuksen perustietoihin liittyen taulukoidaan ilmanvaihtojärjestelmä, joka 

on tarkastelemassamme asunnossa toteutettu painovoimaisella ilmanvaihdolla, ilman 

lämmön talteenottoa tai tuloilman lämmitystä. Taulukossa 6 on esitetty rakennuksen 

ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät tiedot. 

 

Taulukko 6. Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtojärjestelmä 
 

Lähde 

Ilmanvaihtokoneiden 

lukumäärä 

Ei ole Havainnointi paikan päällä 

Ilmanvaihdon 

lämmöntalteenotto 

Ei ole Havainnointi paikan päällä 

Tuloilman jälkilämmitys Ei ole Havainnointi paikan päällä 
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6 LASKENTASUUREET 

Kun rakennuksen perustiedot on saatu selvitettyä ja taulukoitua, siirrytään 

laskentasuureiden selvittämiseen. Aluksi taulukoidaan tarkasteltavaan asuntoon liittyvät 

perussuureet, eli lämmitetty nettoala, määritetty sisälämpötila, rakennuksen alapuolisen 

maan ja ulkoilman keskilämpötilan ero vuositasolla, rakennuksen ilmanvuotoluku, 

ilmanvuotoluvun yhtälön kerroin, sekä rakennuksen tehollisen lämpökapasiteetin 

ominaisarvo.  

Lämmitetty nettoala 153 m2 saadaan selvitettyä rakennuksen piirustuksista, ja 

sisälämpötila 21,0 °C saadaan selvitettyä rakennetyypin avulla Ympäristöministeriön 

määrittämästä energiatehokkuusasetuksesta (1010/2017). Alapohjan alapuolisen maan ja 

ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan erona voidaan käyttää laskentaohjeen mukaisesti 

arvoa 5 °C. Rakennuksen ilmanvuotolukuna käytetään arvoa 6,0 m3/ (h m2), ja se saadaan 

energiatodistusasetuksen (1048/2017) liitteen 1 taulukosta 4, joka löytyy tämän raportin 

liitteen 3 taulukosta 1. Ilmanvuotoluvun yhtälön kerroin saadaan 

energiatehokkuusasetuksen (1010/2017) kohdasta 17 § 2-kerroksisen rakennuksen 

kohdalta. Ilmavuotoluvun yhtälön kertoimeksi saadaan täten 24. Rakennuksen tehollisen 

lämpökapasiteetin ominaisarvo saadaan määritettyä rakennetyypin avulla 

energiatehokkuuden laskentaohjeen taulukosta, joka on tässä raportissa liitteen 4 

taulukossa 1. Arvoksi saadaan näin 70 Wh/ (m2 K). Saadut arvot on esitelty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Perussuureet 

Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä 

Lämmitetty nettoala 153 m2 Rakennuksen asiakirjat Anetto 

Sisälämpötila 21,0 °C Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017) 10 §, 1 

luokka 

Ts 

Alapohjan 

alapuolisen maan ja 

ulkoilman vuotuisen 

keskilämpötilan ero 

5,0 °C Energiatehokkuuden 

laskentaohje 

ΔTmaa,vuosi 

Rakennuksen 

ilmanvuotoluku 

6,0 m3/ (h m2) Liite 3 Taulukko 1 n50 

Ilmanvuotoluvun 

yhtälön kerroin 

vuotoilmavirran 

kaavassa 

24 - Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017) 17 §, 2-

kerroksinen rakennus 

x 

Rakennuksen 

tehollisen 

lämpökapasiteetin 

ominaisarvo 

70 Wh / (m2 K) Liite 4 Taulukko 1 Crak,omin 

 

Seuraavaksi taulukoidaan laskentaa varten rakennuksen eri osien tiedot. 

Tarkastelemamme asunto on rakennettu rinteeseen siten, että pohjakerros jää talon 

takapuolelle mentäessä maan alle. Näin ollen rakennusosia ovat ulkoseinä ulkoilmaan 

sekä ulkoilma maaperään, yläpohja, alapohja, ikkunat sekä ovet. Kullekin osalle 

merkitään lämmönläpäisyluku, pinta-ala, vertailulämpötila, lämmönläpäisyluvun ja 

pinta-alan tulo sekä lähde saaduille arvoille. Rakennusosien tiedot on esitetty taulukossa 

8. 
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Taulukko 8. Rakennusosakokonaisuuksien tiedot  

 

Seuraavaksi tarkastellaan asunnon lämmitysjärjestelmää. Asunto on lämmitetty 

tilakohtaisella sähköpatterilämmityksellä, jonka lisäksi on hankittu kaksi ilma-

ilmalämpöpumppua.  Energiatodistusasetus (1048/2017) liitteessä 1 on määritetty 

lämmönjakojärjestelmille, sekä lämmönjakojärjestelmän apulaitteille, vuosihyötysuhteet 

ja energiankulutukset. Taulukkoon 9 on esitetty lämmönjakojärjestelmän, 

lämmöntuottojärjestelmän sekä lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 

sekä apulaitteiden sähköenergian kulutus nettoalaa kohti. 

 

 

 

 

 

 

Rakennusosat U 

W / (m2 °C) 

A 

m2 

Tu 

°C 

UA 

W/°C 

Lähde 

Ulkoseinä 

ulkoilmaan 

0,26 147,1 Ulkolämpötila 38,09 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Yläpohja 0,16 111,5 Ulkolämpötila 17,84 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Alapohja 0,26 111,5 Maaperä 28,99 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Ulkoseinä 

maaperään 

0,23 70,5 Maaperä 13,16 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Ikkunat 0,75 22,5 Ulkolämpötila 16,84 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Ovet 0,9 6,5 Ulkolämpötila 5,87 Rakennuksen 

pohjapiirrustukset 

Yhteensä:   469,6       
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Taulukko 9. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä 

Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä 

Lämmönjakojärjestelmän 

vuosihyötysuhde 

0,95 - Energiatodistusasetus 

(1048/2017): Liite 1, 

taulukko 9 

lämmitys  

Lämmön 

jakelujärjestelmän 

apulaitteiden 

sähkönkulutus 

0,5 kWh/ 

(m2 a) 

Energiatodistusasetus 

(1048/2017): Liite 1, 

taulukko 9 

etilat 

Lämmitysenergian tuoton 

hyötysuhde tilojen 

lämmityksessä 

1,0 - Energiatodistusasetus 

(1048/2017): Liite 1, 

taulukko 10 

tuotto,tila  

Tilojen 

lämmöntuottojärjestelmän 

apulaitteiden 

sähkönkulutus 

0,0 kWh/ 

(m2 a) 

Energiatodistusasetus 

(1048/2017): Liite 1, 

taulukko 10 

etuotto 

Lämmitysenergian tuoton 

hyötysuhde käyttöveden 

lämmityksessä  

1,0 - Huomioitu 

lämminvesivaraajan 

laskennassa 

tuotto,lkv  

Käyttöveden 

lämmöntuottojärjestelmän 

apulaitteiden 

sähkönkulutus 

0,0 kWh/ 

(m2 a) 

ei apulaitteita etuotto,lkv 

 

Asunnon käyttöveden lämmitykseen liittyviä laskentoja varten taulukoidaan 

käyttövesijärjestelmästä lämmitysenergian nettotarve pinta-alaa kohden sekä 

nettotarpeen yläraja, lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviö vuositasolla, 

käyttöveden siirron hyötysuhde sekä kierron lämpöhäviö. Lämmitysenergian tarpeen 

nettotarve saadaan energiatehokkuusasetuksen (1010/2017) kohdan 12 § mukaisesti 

rakennetyypin mukaan, joka tässä tapauksessa on 35 kWh/ (m2 a). Tarpeen yläraja 

saadaan samasta lähteestä, 4200 kWh / a. Lämpimän käyttöveden varastoinnin 

lämpöhäviö vuositasolla saadaan energiatodistusasetus (1048/2017) liitteen 1 taulukosta 

8 lämminvesivaraajan tilavuuden ja eristepaksuuden avulla. Arvoksi lämpöhäviölle 

saadaan 1300 kWh / a. Lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhde saadaan 

energiatodistusasetus (1048/2017) liitteen 1 taulukosta 5 rakennetyypin ja siirtoputkien 

eristeen avulla. Arvoksi saadaan 0,89. Lämpimän käyttöveden kierron lämpöhäviöksi 
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voidaan asettaa 0, sillä tarkastelemassamme asunnossa ei ole lämpimän käyttöveden 

kiertoa. Käyttövesijärjestelmään liittyvät tiedot on esitelty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Tarkasteltavan asunnon lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmän 

laskentasuureet 

 

 

Ikkunat taulukoidaan ilmansuuntakohtaisesti, ja taulukoinnissa merkitään pinta-ala 

karmirakenteineen. Taulukossa esitetään myös ilmansuuntakohtaisesti ikkunaan 

kohtisuoraan kohdistuvan auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, auringonsäteilyn 

kokonaisläpäisykerroin, kehäkerroin, verhokerroin, ylä- ja sivuvarjostusten 

korjauskerroin sekä ympäristökerroin. Tarkastelemassamme asunnossa ei ole etelän 

suuntaisella seinustalla ikkunoita, sillä seinä jakaa paritalon asunnot. Kertoimien laskenta 

esitetään tarkemmin liitteessä 4. Ikkunoihin liittyvät laskentasuureet 

ilmansuuntakohtaisesti on esitelty taulukossa 11. 

 

 

 

 

Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä 

Lämpimän käyttöveden 

lämmitysenergian 

nettotarve 

35 kWh / 

(m2a) 

Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 12 § 

 

Lämpimän käyttöveden 

lämmitysenergian 

nettotarpeen yläraja 

4200 kWh / a Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 12 § 

 

Lämpimän käyttöveden 

varastoinnin vuotuinen 

lämpöhäviö 

1300 kWh / a Energiatodistusasetus 

(1048/2017), Liite 1, 

Taulukko 8 

Qlkv,var,a  

Lämpimän käyttöveden 

siirron hyötysuhde 

0,89 - Energiatodistusasetus 

(1048/2017), Liite 1, 

Taulukko 5 

ηlkv,siirto  

 

Lämpimän käyttöveden 

kierron lämpöhäviö 

0 kWh / a Ei kiertojohtoa Qlkv,kierto 
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Taulukko 11. Rakennuksen ikkunoiden laskentasuureet 

Suure Yksikkö Pohj. Itä Länsi Lähde Merkintä 

Pinta-ala 

(karmirakentei-

neen) 

m2 1,72 11,31 9,42 Havainnointi 

paikan päällä 

Aikk 

Ikkunaan 

kohdistuvan 

kohtisuoran 

auringonsäteilyn 

kokonaisläpäisy-

kerroin 

- 0,70 0,70 0,70 Havainnointi 

paikan päällä 

gkohtisuora 

Ikkunaan 

kohdistuvan 

auringonsäteilyn 

kokonaisläpäisy-

kerroin 

- 0,63 0,63 0,63 Energia-

tehokkuuden 

laskentaohje 

g 

Kehäkerroin - 0,78 0,65 0,69 Energia-

tehokkuuden 

laskentaohje 

Fkehä 

Verhokerroin - 0,51 0,63 0,64 Havainnointi 

paikan päällä 

Fverho 

Ylävarjostuksen 

korjauskerroin 
- 1,00 0,99 0,98 Havainnointi 

paikan päällä 

Fylävarjostus 

Sivuvarjostuksen 

korjauskerroin 
- 1,00 1,00 1,00 Havainnointi 

paikan päällä 

Fsivuvarjostus 

Ympä-

ristö-

ker-

roin 

kulma ° 45,00 19,52 45,00 Havainnointi 

paikan päällä 

Fympäristö 

kerroin - Energiatehokkuuden 

laskentaohjeen taulukko 

5.3 

 

Seuraavaksi taulukoidaan laskentasuureet liittyen kuluttajalaitteisiin, valaistukseen ja 

ihmisten läsnäoloon liittyen. Taulukkoon merkitään rakennuksen käyttöaika, joka 

tarkoittaa sitä, kuinka paljon rakennus on käytössä. Käyttötarkoitusluokan 1 rakennukset 

ovat energiatehokkuusasetus (1010/2017) kohdan 11 § mukaan ympärivuorokautisessa 

käytössä ympäri vuoden, jolloin käyttöaikasuhde on 1. Kuluttajalaitteille ja valaistukselle 

merkitään ominaisteho lämmitetyn nettoalan suhteen sekä käyttöaste. Arvot kyseisille 
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suureille saadaan energiatehokkuusasetus (1010/2017) kohdasta 11 §, mikäli tarkempia 

tietoja ei ole saatavilla. Ihmisten tuottamalle lämpökuormalle lämmitettyä nettoalaa 

kohden, sekä ihmisten läsnäoloaste voidaan katsoa energiatehokkuusasetus (1010/2017) 

kohdasta 11 §, mikäli tarkempia tietoja ei ole saatavilla. Taulukossa 12 on esitetty 

rakennuksen kuluttajalaitteiden laskentasuureet. 

 

Taulukko 12. Rakennuksen laskentasuureet kuluttajalaitteille, valaistukselle ja ihmisille 

 

Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä 

Rakennuksen 

vuorokautinen 

käyttöaikasuhde  

1 h / 24 h Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

τd 

Rakennuksen 

viikoittainen 

käyttöaikasuhde 

1 d / 7 d Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

τw 

Kuluttajalaitteiden 

ominaisteho 

3 W / m2 Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

Pkul 

Kuluttajalaitteiden 

käyttöaste 

0,6 - Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

xkul 

Valaistuksen ominaisteho 6 W / m2 Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

Pval 

Valaistuksen käyttöaste 0,1 - Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

xval 

Lämpökuorma ihmisistä 2 W / m2 Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

Pihm 

Ihmisten läsnäoloaste 0,6 - Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017), 11 § 

xihm 
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7 LASKENNAN YHTEENVETO JA E-LUKU 

Tarkasteltavan rakennuksen laskennallinen vuosittainen energiankulutus rakennuksen eri 

lämmitysjärjestelmille on esitetty taulukossa 13. Taulukossa 14 on esitelty rakennuksen 

teknisten järjestelmien energiankulutus ja sähkönkulutus. Taulukoiden arvot perustuvat 

laskentaan, joka on esitetty raportin liitteessä 4.  

 

Taulukko 13. Tarkasteltavan asunnon lämmitysenergian nettotarve  
Lämpö 

 
kWh / a kWh/(m2a) Luku 

Tilojen lämmitys 14171,34 131,84   

Johtuminen 13410,37 87,65 Liite 4, 

taulukko 5 

Vuotoilman lämpeneminen 4849,71 31,70 Liite 4, 

taulukko 5 

Korvausilman lämpeneminen 9101,33 59,49 Liite 4, 

taulukko 5 

Lämpökuormista hyödyksi -7190,08 -46,99 Liite 4, 

taulukko 11 

Ilmalämpöpumppujen osuus -6000,00 -39,22 Liite 4, 

yhtälö (30) 

Lämpimän käyttöveden lämmitys 4200,00 27,45 Liite 4, 

yhtälö (3) 

Yhteensä 18371,34 159,29 
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Taulukko 14. Tarkasteltavan asunnon teknisten järjestelmien energiankulutus 

 

 

 

 
Sähkö Lämpö 

 
kWh 

/ a 

kWh/ 

(m2a) 

Luku kWh/ a kWh/ 

(m2a) 

Luku 

Lämmitysjärjestelmä 1265,7 8,3 
 

20936,3 136,8 
 

Tilojen lämmitys 76,5 0,5 
 

14917,2 97,5 
 

Lämmönjakelu-

järjestelmä 
0,0 0,0 

 
14917,2 97,5 Liite 4, 

taulukko 

15 

Lämmönjakelujärjestelmän 

apulaitteet 
76,5 0,5 Liite 4, 

taulukko 

15 

0,0 0,0 
 

Ilmalämpöpumput 1189,2 7,8 Liite 4, 

taulukko 

15 

0,0 0,0 
 

Käyttöveden lämmitys 0,0 0,0 
 

6019,1 39,3 Liite 4, 

yhtälö 

(36) 

Ilmanvaihto-

järjestelmä 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 
 

Kuluttajalaitteet ja 

valaistus 

3216,7 21,0 
 

0,0 0,0 
 

Kuluttajalaitteet 2412,5 15,8 Liite 4, 

taulukko 

1 

0,0 0,0 
 

Valaistus 804,2 5,3 Liite 4, 

taulukko 

1 

0,0 0,0 
 

Yhteensä 4482,3 29,3 
 

20936,3 136,8 
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Suoritetun laskennan mukaan tarkasteltava asunto tarvitsee vuosittain noin 4500 kWh 

sähköenergiaa ja 21000 kWh lämpöenergiaa rakennuksen lämmittämiseksi. Laskennassa 

on käytetty normaalin elämisen mukaisia lähtöarvoja, mutta lisämukavuudet kuten 

lattialämmitys sekä huippuimurin käyttö on jätetty huomiotta. Rakennuksen 

lämmitysjärjestelmä on sähkökäyttöinen, jolloin rakennuksen vuosittainen sähköenergian 

tarve on 24229 kWh vuodessa, ja nettoalaa kohden tarkasteltuna 158 kWh / (m2) 

vuodessa. Taulukossa 15 on esitelty tarkasteltavan asunnon ostoenergian kulutus kunkin 

osakokonaisuuden kohdalta eriteltynä vuositasolla sekä vuositasolla nettoalaa kohti.  

Taulukko 15. Tarkasteltavan asunnon ostoenergiankulutus 

Ostoenergia Ostoenergiankulutus 

kWh/a kWh/(m2a) 

Sähkö 24229 158 

Tilojen lämmitys 14994 98 

Lämmönjakelujärjestelmä 14917 97 

Lämmönjakelujärjestelmän 

apulaitteet 

77 1 

Lämmin käyttövesi 6019 39 

Lämmöntuottojärjestelmä 6019 39 

Lämmöntuottojärjestelmän 

apulaitteet 

0 0 

Ilmanvaihtojärjestelmä 0 0 

Kuluttajalaitteet ja valaistus 3217 21 

Kuluttajalaitteet 2413 16 

Valaistus 804 5 

 

E-luvulla kuvataan rakennuksen energiatehokkuutta. E-luvun laskemisessa käytetään 

kokonaisostoenergiankulutusta nettoalaa kohden ja käytetyn lämmitysmuodon kerrointa. 

Eri lämmitysmuotojen kertoimet ovat määritetty valtioneuvoston asetuksessa (788/2017) 

kohdassa 1 §. Lämmitysmuotojen kertoimet ovat esitelty kirjallisuusosan kappaleessa 4.1 

taulukossa 1. Sähköenergian kertoimeksi on määritetty 1,2. Taulukossa 16 on esitetty 

ostoenergiankulutus nettoalaa kohden energiamuodon kerroin huomioituna. 
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Taulukko 16. Ostoenergiankulutus ja E-luku energiamuotokerroin huomioituna 

Energiamuoto Laskennallinen 

ostoenergiankulutus 

Kerroin E-luku 

kWh / a kWh/(m2a) - kWh / a kWh/(m2a) 

Sähkö 24229,5 158,4 1,2 29075,4 190,0 

Tilojen lämmitys 14993,7 98,0 1,2 17992,4 117,6 

Lämmin 

käyttövesi 

6019,1 39,3 1,2 7222,9 47,2 

Kuluttajalaitteet ja 

valaistus 

3216,7 21,0 1,2 3860,0 25,2 

   
E-luvun arvo 190 

 

Taulukosta voidaan lukea E-luvuksi 190. Jos E-luku ei mene tasan, pyöristetään se aina 

ylöspäin. E-luokitusasteikon laskenta käyttötarkoitusluokittain on määritetty 

energiatodistusasetuksen (1048/2017) liitteessä 2. Asteikko määritetään 

käyttötarkoitusluokittain lämmitetyn nettoalan suhteen. Taulukossa 17 on esitelty 

tarkastelemaamme asuntoon laskettu energiatehokkuusluokka-asteikko.  

Taulukko 17. Tarkasteltavan asunnon nettoalaan määritetty energiatehokkuusluokka-asteikko 

Energiatehokkuusluokka E-luku (kWhe / (m2 a)) 

A 
 

 E-luku < 80 

B 80 < E-luku < 125 

C 125 < E-luku < 162 

D 162 < E-luku < 242 

E 242 < E-luku < 372 

F 372 < E-luku < 442 

G 442 < E-luku  
 

 

Taulukosta päätellen tarkastelemamme rakennuksen energiatehokkuusluokka on D.  
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8 TEHOKKUUDEN PARANTAMISEHDOTUKSET 

Tässä osiossa tarkastellaan mahdollisia investointikohteita, joiden avulla olisi 

taloudellisesti kannattavaa parantaa energiatehokkuutta tarkasteltavassa rakennuksessa. 

Laskennan tulosten perusteella taulukossa 30 noin neljäsosa vuosikulutuksesta menee 

käyttöveden lämmittämiseen ja hieman yli puolet tilojen lämmittämiseen. Molemmat 

käyttävät kuitenkin sähköenergiaa, joten investointi voisi kohdistua sähkönkulutuksen 

pienentämiseen. Lisäksi tarkemmalla tarkastelulla, taulukon 15 mukaan kolmasosa 

tilojen lämmittämiseen kuluvasta energiasta kuluu korvausilman lämmittämiseen, ja 

puolet johtuu rakenteiden läpi. Rakennuksen vaipan rakenteet ovat vertailuarvoihin 

suhteutettuna vertailukelpoisia, eikä eristeremontilla saavutettaisi erityisen merkittävää 

hyötyä, joten rakenteellista muutosta ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa. Myöskään 

poistoilman lämmöntalteenottoa ei tässä tapauksessa tarkastella, sillä sen tehokkuus on 

vaikeaa arvioida, remontin suuruudesta ja yksilökohtaisuudesta, sekä käytettävästä 

ilmanvaihtojärjestelmästä johtuen. Merkittävimmät investoinnit ilman valtavaa remonttia 

kohdistuvat siis ostosähköenergian vähentämiseen. 

Rakennuksessa on jo kaksi ilmalämpöpumppua, joten kolmannelle ei enää riitä 

optimaalista lämmitysalaa. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu merkittävä osuus 

vuosittaisesta energiankulutuksesta, joten ilma-vesilämpöpumpulla saataisiin 

vähennettyä veden lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Ympäristöstä energiaa ottavista 

laitteista tuulivoimala (olosuhteet) ja maalämpöpumppu (soveltuu parhaiten 

rakennuksiin, joissa on vesikierto) voidaan jättää pois laskuista, mutta aurinkopaneelit 

ovat ensisilmäyksellä potentiaalinen sijoituskohde. Tarkastellaan siis aurinkopaneelien 

mahdollisuuksia, sekä ilma-vesilämpöpumpun käyttöpotentiaalia. 

Taloyhtiön omistukseen kuuluu asuinrakennuksen lisäksi myös autokatos. Erään 

sähköyhtiön tarjoamien palveluiden mukaan autokatoksen ja asuinrakennuksen katoille 

olisi mahdollista asentaa aurinkopaneeleita, jotka tuottaisivat vuositasolla noin 6000 

kWh. Paritalon kustannukset jaetaan tässä tapauksessa kahtia, jolloin myös tuotto 

tarkastelemallemme asunnolle puolittuu 3000 kWh vuodessa. Sähköntuotto voidaan 

käyttää suoraan rakennuksen sähköntarpeisiin, jonka seurauksena E-luvuksi saadaan 

166,5 kWhe / (m2a) ≈ 167 kWhe / (m2a), joka taulukon 31 mukaan pitää rakennuksen 

edelleen energiatehokkuusluokassa D.  (Sun Energia 2020) 

Ilma-vesilämpöpumppuja käytetään normaalisti rakennuksissa, joissa on vesikiertoinen 

lämmitys. Tarkastelemassamme asunnossa ei ole, mutta lämmitystarpeen kasvattamiseksi 

lisätään myös paritalon toisen asunnon lämpimän käyttöveden lämmitys ilma-

vesilämpöpumpun piiriin. Oletetaan lämmitystarpeen olevan sama molemmissa 

asunnoissa, jolloin lämmitysenergian tarve on yhteensä noin 12 000 kWh. Erään 

yrityksen tarjoaman ilma-vesilämpöpumpun teho on 6 kW, ja Motivan ohjearvon mukaan 

lämpökerroin on välillä 1,4 - 2,7 (talvipakkaset laskevat valmistajan ilmoittamaa SCOP-

arvoa, sillä SCOP tehdään 7 - 5 °C välillä). Käyttämällä SCOP-arvona 1,4 (kohdistuu 

vain käyttöveteen, jolloin hyötysuhde on huono), ja olettaen että ilma-vesilämpöpumpulla 

lämmitetään 75 % (9000 kWh) vuotuisesta tarpeesta (talven kylmillä säillä teho 
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heikkenee, kun tarve suurenee), olisi energian säästö yhteensä noin 2600 kWh, joka 

tarkoittaa asuntokohtaisesti noin 1300 kWh. Tämä vähennys kohdistuu lämpimän 

käyttöveden energian nettotarpeeseen, ja tarkoittaisi E-luvun muutosta 180,0 kWhe / 

(m2a). Energialuokka pysyisi edelleen D-tasossa. (Sirén, K. et al 2012) 

Edellä selvitetyt sijoitukset yhdistettynä, rakennuksen lämmitysenergian nettotarpeesta 

saadaan vähennettyä noin 4300 kWh / a, jonka seurauksena E-luvun uudeksi arvoksi tulisi 

156,4 kWhe / (m
2a) ≈ 157 kWhe / (m

2a), ja energialuokka vaihtuisi tehokkaampaan C-

tasoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

9 YHTEENVETO 

Suomessa rakentaminen on kehittynyt merkittävästi energiatehokkuuden kannalta 

tarkasteltuna parempaan suuntaan, mutta rakennukset kuluttavat edelleen suuren osan 

Suomen vuosittaisesta energiankulutuksesta. Tehostunutta rakentamista voidaan selittää 

monella tapaa, mutta suurimpina tekijöinä voidaan pitää kiristynyttä lainsäädäntöä sekä 

kehittynyttä tekniikkaa. Lainsäädännön tuotoksena rakennuksille on otettu käyttöön 

energiatodistus, jossa selviää yksityiskohtaisesti rakennuksen energiankulutus sekä 

rakennuksen energialuokka. Virallisen energiatodistuksen tekijän täytyy olla 

rekisteröitynyt, pätevyytensä osoittanut, henkilö. Energiatodistus täytyy tehdä kaikille 

uudisrakennuksille, sekä myös vanhemmille rakennuksille myynti- ja 

vuokraustilanteissa.  

Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttamiseksi on monia keinoja. Olemassa oleville 

rakennuksille tyypillinen tapa on toteuttaa ikkunaremontti, jonka seurauksena asennetaan 

aiempaa energiatehokkaammat ikkunat. Myös erilaiset investoinnit ovat hyviä tapoja 

parantaa energiatehokkuutta, esimerkiksi hankkimalla lisälaitteita pienentämään 

lämpöhäviöitä tai tehostamaan lämmitystä. Ympäristöstä energiaa ottavien järjestelmien 

määrä on yleistymässä, kun tekniikka kehittyy ja tuotanto halpenee. Toistaiseksi 

ympäristöstä energiaa ottavat järjestelmät ovat kuitenkin pääsääntöisesti lyhyellä 

tähtäimellä kannattamattomia. 

Tarkasteltavan asunnon vuosittaiseksi energiantarpeeksi saatiin laskettua noin 24 200 

kWh vuodessa. Sähkölaitoksen antaman tiedon mukaan asunnon todellinen ostoenergian 

määrä oli 24 188 kWh (1.6.2019-31.5.2020), joka osuu todella lähelle laskettua arvoa. 

Näin ollen raportin laskentaa voidaan pitää melko hyvänä selkärankana asunnon 

energiatehokkuuden parantamista ajatellen. Asunnon energialuokaksi saatiin laskettua D, 

mutta investoimalla aurinkopaneeleihin sekä ilmavesilämpöpumppuun, on mahdollista 

saada ”pienillä” investoinneilla energialuokan muutos parempaan suuntaan.  
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LIITTEET 

LIITE 1. LASKENNASSA KÄYTETTÄVIÄ TAULUKOITA 

 

Taulukko 14. Kuukausikohtaiset keskilämpötilat ilmatieteenlaitoksen open datan mukaan 

Keravalla 

Kuukausi 2018 2019 Keskiarvo 

Tammikuu -2,25 -6,22 -4,23 

Helmikuu -8,44 -0,49 -4,47 

Maaliskuu -4,74 -0,34 -2,54 

Huhtikuu 5,01 6,76 5,88 

Toukokuu 15,29 10,56 12,92 

Kesäkuu 15,78 17,92 16,85 

Heinäkuu 21,23 17,54 19,38 

Elokuu 18,16 16,79 17,48 

Syyskuu 13,26 11,25 12,25 

Lokakuu 6,67 5,18 5,92 

Marraskuu 2,79 1,77 2,28 

Joulukuu -1,96 1,40 -0,28 

 

 

Taulukko 15. Kuukausikohtaiset tunnit 

Kuukausi Tunnit 

Tammikuu 744 

Helmikuu 672 

Maaliskuu 744 

Huhtikuu 720 

Toukokuu 744 

Kesäkuu 720 

Heinäkuu 744 

Elokuu 744 

Syyskuu 720 

Lokakuu 744 

Marraskuu 720 

Joulukuu 744 

Yhteensä 8760 
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LIITE 2. ENERGIATEHOKKUUSASETUKSESSA (1010/2017) MÄÄRÄTTYJÄ 

ASIOITA LASKENTAAN LIITTYEN 

 

Kuva 1. Ympäristöministeriön määrittämä 

 jakauma säävyöhykkeisiin 

 

Taulukko 1. Auringon kokonaissäteilyenergia Gsät.pysty eri ilmansuuntiin kuukausittain 
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LIITE 3. ENERGIATEHOKKUUDEN LASKENTAOHJEESSA MÄÄRÄTTYJÄ 

ASIOITA LASKENTAAN LIITTYEN 

Taulukko 1. Alapohjan alapuolisen maan lämpötilaero kuukausittain vuosittaiseen 

keskilämpötilaan 

 

Taulukko 2. Kertoimet erilaisille auringonsuojaratkaisuille 

 

 

Taulukko 3. Ympäristökertoimen arvot eri ilmansuuntiin kuukausikohtaisesti 
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Taulukko 4. Ikkunoiden yläpuolisen varjostuksen korjauskerroin ilmansuuntakohtaisesti 

 

Taulukko 5. Ikkunoiden sivuvarjostuksen korjauskerroin ilmansuuntakohtaisesti 

 

 

Taulukko 6. Ikkunan valoaukkoon kohdistuvan kohtisuoran auringonsäteilyn 

kokonaisläpäisykerroin 
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LIITE 4. YKSITYISKOHTAINEN LASKENTA 

 

Sähkölaitteiden sähkönkulutus 

 

Tässä kappaleessa lasketaan sähkölaitteiden sähkönkulutus ja siitä aiheutuvat 

lämpökuormat rakennukselle. Sähkölaitteiksi lasketaan kuluttajalaitteet, valaistus sekä 

ilmanvaihdon laitteet. Energiatehokkuusasetuksessa (1010/2017) kohdassa 11 § on 

määritetty rakennuksille käyttötarkoitusluokkakohtaisesti arvot eri laitekokonaisuuksien 

sähkönkulutukselle nettoalaa kohti. Asetus huomioi käyttöasteen ja käyttöajan. 

Käyttöaika tarkoittaa sitä, kuinka suuren osuuden rakennus on käytössä kuukauden 

tunneista. Käyttötarkoitusluokan 1 rakennukset oletetaan olevan ympärivuorokautisessa 

käytössä, joten niiden käyttöaika on 1.  

Käyttöaste tarkoittaa sitä, kuinka paljon eri lämpökuormien lähteet ovat käytössä. 

Asetuksen mukaan käyttöaste valaistukselle on 0,1 ja muille 0,6.  

Kun käyttöaste ja käyttöaika on saatu selvitettyä, voidaan laskea sähkönkulutus käyttäen 

apuna asetuksessa määritettyjä kulutusarvoja nettoalaa kohti.  

Valaistuksen sähkönkulutus 

 

Valaistukselle sähkönkulutukseksi saadaan luettua energiatehokkuusasetus (1010/2017) 

kohdasta 11 § 6 W / m2. Valaistuksen kokonaissähkönkulutus lasketaan kuukausittain 

yhtälöllä  

𝑊𝑣𝑎𝑙 =
𝑃𝑣𝑎𝑙

1000
∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝜏𝑟𝑎𝑘 ∗ 𝑥𝑣𝑎𝑙 ∗ 𝛥𝑡 (1) 

missä Wval  valaistuksen sähköenergian kulutus, kWh 

Pval  valaistuslaitteiden sisäinen lämpökuorma lämmitettyä 

nettoalaa kohti, 6 W / m2 

 Anetto  lämmitetty nettopinta-ala, m2 

 val  rakennuksen käyttöaika, käytetään arvoa 1 

 xval  valaistuslaitteiden käyttöaste, käytetään arvoa 0,1 

 t  kuukauden tuntimäärä, h 
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 1 / 1000  kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowattitunneiksi  

Tammikuussa valaistuksen sähköenergiankulutukseksi saadaan siis 

6
𝑊
𝑚2

1000
∗ 153𝑚2 ∗ 1 ∗ 0,1 ∗ 744ℎ = 68,3 𝑘𝑊ℎ 

Muiden kuukausien arvot ovat nähtävillä taulukossa 1. 

Kuluttajalaitteiden sähkönkulutus 

Kuluttajalaitteiden sähkönkulutukseksi saadaan luettua energiatehokkuusasetus 

(1010/2017) kohdasta 11 § 3 W / m2. Kuluttajalaitteiden kokonaissähkönkulutus 

lasketaan kuukausittain yhtälöllä 

𝑊𝑘𝑢𝑙 =
𝑃𝑘𝑢𝑙

1000
∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝜏𝑟𝑎𝑘 ∗ 𝑥𝑘𝑢𝑙 ∗ 𝛥𝑡 (2) 

missä Wkul  kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus, kWh 

Pkul  kuluttajalaitteiden sisäinen lämpökuorma lämmitettyä 

nettoalaa kohti, 3 W / m2 

 Anetto  lämmitetty nettopinta-ala, m2 

 rak  rakennuksen käyttöaika, käytetään arvoa 1 

 xkul  kuluttajalaitteiden käyttöaste, käytetään arvoa 0,6 

 t  kuukauden tuntimäärä, h 

 1 / 1000  kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowattitunneiksi  

Tammikuussa kulutukseksi saadaan siis 

3
𝑊
𝑚2

1000
∗ 153𝑚2 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 744ℎ = 204,9 𝑘𝑊ℎ 

Muiden kuukausien arvot ovat nähtävillä taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähköenergian kulutus kilowattitunteina 

 

 

Lämpimän käyttöveden energiantarpeet 

Tässä luvussa lasketaan lämpimän käyttöveden energiankulutus. Energiankulutukseen 

sisältyy sekä käyttöveden lämmitys, että varaajan aiheuttamat lämpöhäviöt. Lisäksi tässä 

osiossa tulisi laskea käyttöveden kierron häviöt, mutta tarkastelemassamme asunnossa ei 

ole lämpimän käyttöveden kierrätystä. Rakennuksen lämpimään käyttöveteen liittyvät 

tiedot on esitetty raportin taulukossa 10. 

Käyttöveden lämmityksen energiantarve 

Lämpimälle käyttövedelle on asetettu kulutuksen ohjearvot vuositasolla nettoalaa kohden 

energiatehokkuusasetuksen (1010/2017) kohdassa 12 § käyttötarkoitusluokan mukaan, ja 

Kuukausi Kuluttajalaitteet 

kWh 

Valaistus 

kWh 

Tammikuu 204,90 68,30 

Helmikuu 185,07 61,69 

Maaliskuu 204,90 68,30 

Huhtikuu 198,29 66,10 

Toukokuu 204,90 68,30 

Kesäkuu 198,29 66,10 

Heinäkuu 204,90 68,30 

Elokuu 204,90 68,30 

Syyskuu 198,29 66,10 

Lokakuu 204,90 68,30 

Marraskuu 198,29 66,10 

Joulukuu 204,90 68,30 

YHTEENSÄ: 2412,50 804,17 
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luokalle 1 arvo on 35 kWh / (m2 * a). Käyttöveden lämmityksen vuosittainen 

energiankulutus saadaan siis yhtälöllä 

𝑄𝑙𝑘𝑣 = 35
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑎
∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 (3) 

Käyttöveden lämmityksen vuosittaiseksi energiantarpeeksi saadaan yhtälöllä 

35
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑎
∗ 153𝑚2 = 5355,0

𝑘𝑊ℎ

𝑎
 

Kuitenkin energiatehokkuusasetuksessa on annettu 1 luokan rakennuksille 

lämmitystarpeen ylärajaksi 4200 kWh / a, joka ylittyy yhtälön 3 perusteella. Näin ollen 

käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeeksi merkitään 4200 kWh / a. 

Lämminvesivaraajan lämpöhäviöt 

Tarkastelemassamme asunnossa lämmin vesi varastoidaan 300 L lämminvesivaraajaan, 

jossa on 40 mm eristys.  Lämminvesivaraajan vuotuinen lämpöhäviö on taulukon 10 

mukaan 1300 kWh / a. Lämminvesivaraajan lämpöhäviöt kuukausittain saadaan yhtälöllä 

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑣𝑎𝑟 =
𝛥𝑡

𝑡𝑎
∗ 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑣𝑎𝑟,𝑎 (4) 

missä Qlkv,var  lämminvesivaraajan lämpöhäviöt, kWh 

 t  kuukauden tuntimäärä, h 

 ta  vuoden tuntimäärä, h 

 Qlkv,var,a  lämminvesivaraajan vuotuinen lämpöhäviö, 1300 kWh / a 

Tammikuun häviöiksi saadaan siis 

744 ℎ

8760 ℎ
∗ 1300 𝑘𝑊ℎ = 110,4 𝑘𝑊ℎ 

Taulukossa 2 on esitetty lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöt kuukausittain.  
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Taulukko 2. Lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöt kuukausittain 

Kuukausi Varastoinnin 

häviöt kWh 

Tammikuu 110,41 

Helmikuu 99,73 

Maaliskuu 110,41 

Huhtikuu 106,85 

Toukokuu 110,41 

Kesäkuu 106,85 

Heinäkuu 110,41 

Elokuu 110,41 

Syyskuu 106,85 

Lokakuu 110,41 

Marraskuu 106,85 

Joulukuu 110,41 

Yhteensä 1300,00 

 

Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve 

Tässä luvussa selvitetään tarkasteltavan asunnon lämmitettävien tilojen lämpöhäviöt. 

Lämpöhäviöt koostuvat rakenteiden läpi johtuvasta lämpöenergiasta, rakenteiden läpi 

kulkevasta vuotoilmasta sekä painovoimaisen ilmanvaihdon seurauksena tulevasta 

korvausilmasta. 

Rakennusvaipan johtumishäviöt 

Rakennusvaippa muodostuu kaikista rakennuksen ulkoilmaan tai maaperään yhteydessä 

olevista osista. Johtumislämpöhäviöiden laskemista varten käytetään 

energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämää yhtälöä kunkin osakokonaisuuden 

kohdalla erikseen. Johtumishäviöt lasketaan kuukausikohtaisesti yhtälöllä 
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𝑄 =  
𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠) ∗ 𝛥𝑡

1000
(5) 

missä  Q  johtumishäviö 

U  osakokonaisuuden lämmönläpäisyluku, arvot esitetty raportin 

taulukossa 8 

 A  osakokonaisuuden pinta-ala 

 Ts  määritetty sisälämpötila, arvo esitetty taulukossa 7 

Tu  kuukauden keskimääräinen vertailulämpötila. Ulkoilmaan 

rajoittuville rakennusosille ulkoilman lämpötila, maaperään 

rajoittuville maaperän lämpötila. Arvot esitetty liitten 1 

taulukossa 1 

t  kuukauden tuntimäärä, h (Liite 1, taulukko 2) 

1 / 1000  kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowattitunneiksi 

Tapauksissa, joissa johtuminen tapahtuu maaperään, käytetään Tu arvona alapohjan 

alapuolisen maan lämpötilaa. Maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan lämpötila 

saadaan energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti seuraavilla yhtälöillä. Ensin 

lasketaan maan vuotuinen keskilämpötila yhtälöllä 

𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝑇𝑢,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 (6) 

 

missä Tmaa,vuosi  alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila 

 Tu,vuosi  ulkoilman vuotuinen keskilämpötila 

Tmaa,vuosi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen 

keskilämpötilan ero. Arvona käytetään laskentaohjeen 

määrittämää arvoa 5 °C. 

Kun vuotuinen keskilämpötila on laskettu, voidaan selvittää kuukausittainen alapohjan 

alapuolisen maan keskilämpötila yhtälöllä 

𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 (7) 
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missä Tmaa,kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila 

Tmaa,kuukausi  alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan 

ja vuotuisen keskilämpötilan ero. Arvot nähtävillä liitteen 3 

taulukossa 1 

Yhtälöiden (5), (6) ja (7) avulla saadaan laskettua johtumishäviöt rakennusvaipan eri 

osakokonaisuuksille. Yhtälöiden perusteella alapohjan johtumislämpöhäviöt maaperään 

tammikuussa ovat 

0,26
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 111,5𝑚2 ∗ (21 − 11,79)°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 198,7𝑘𝑊ℎ 

, yläpohjan johtumislämpöhäviöt ulkoilmaan tammikuussa ovat  

0,16
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 111,5𝑚2 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 334,9𝑘𝑊ℎ 

, ulkoseinien johtumislämpöhäviöt ulkoilmaan tammikuussa ovat 

0,26
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 147,1𝑚2 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 718,1𝑘𝑊ℎ 

, ulkoseinien johtumislämpöhäviöt maaperään tammikuussa ovat 

0,23
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 70,5𝑚2 ∗ (21 − 11,79)°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 111,1𝑘𝑊ℎ 

, ikkunoiden johtumislämpöhäviöt ulkoilmaan tammikuussa ovat 

0,75
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 22,5𝑚2 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 316,2𝑘𝑊ℎ 

ja ovien johtumislämpöhäviöt ulkoilmaan tammikuussa ovat 

0,9
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ 6,5𝑚2 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 110,1𝑘𝑊ℎ 
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Kaikkien kuukausien johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan osakokonaisuuksille sekä 

kokonaismäärälle on esitetty taulukossa 3.   

Taulukko 3. Asunnon eri rakennekokonaisuuksien johtumishäviöt kuukausittain 

Kuukausi Seinä 

Ulko-

ilma 

Seinä 

Maa  

Ala-

pohja  

Ylä-

pohja  

Ikkunat  Ovet Yhteensä 

[kWh] 

Tammikuu 718,1 111,1 198,7 334,9 316,2 110,1 1789,1 

Helmikuu 654,6 111,3 198,9 305,3 288,3 100,4 1658,8 

Maaliskuu 669,9 135,3 241,8 312,4 295,0 102,7 1757,2 

Huhtikuu 416,3 142,6 254,9 194,2 183,3 63,8 1255,1 

Toukokuu 229,9 147,3 263,4 107,2 101,2 35,3 884,3 

Kesäkuu 114,2 130,9 234,0 53,3 50,3 17,5 600,3 

Heinäkuu 46,0 111,1 198,7 21,5 20,3 7,1 404,7 

Elokuu 100,3 99,1 177,1 46,8 44,2 15,4 482,8 

Syyskuu 240,9 84,2 150,5 112,3 106,1 36,9 731,0 

Lokakuu 429,0 74,9 134,0 200,1 188,9 65,8 1092,8 

Marraskuu 515,5 72,5 129,7 240,4 227,0 79,1 1264,2 

Joulukuu 605,6 87,0 155,6 282,4 266,7 92,9 1490,1 

Yhteensä 

[kWh] 

4740,4 1307,3 2337,3 2210,9 2087,4 727,0 13410,4 

 

Vuotoilman aiheuttama lämmitystarve 

Vuotoilma tarkoittaa ilmaa, joka kulkeutuu rakenteiden läpi. Vuotoilman aiheuttaman 

lämmitysenergian tarpeen laskemiseen käytetään energiatehokkuuden laskentaohjeen 

määrittämää yhtälöä 

𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 =
𝑞50 ∗ 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑝𝑝𝑎

3600 ∗ 𝑥
 (8) 
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missä  qv,vuotoilma  vuotoilmavirta, sama jokaiselle kuukaudelle 

q50  rakennusvaipan ilmanvuotoluku. Rakennusvaipan pinta-alan 

suhde ilmatilavuuden suhteen on 1, jolloin q50 = n50. Arvo 

esitelty raportin taulukossa 7. 

Avaippa  rakennusvaipan kokonaispinta-ala, arvo esitelty raportin 

taulukossa 8 

x  rakennuksen ilmanvuotoluvun yhtälön kerroin, esitelty 

raportin taulukossa 7 

Tarkastelemamme asunnon vuotoilmavirraksi jokaiselle kuukaudelle saadaan yhtälön 

perusteella 

6
𝑚3

ℎ ∗ 𝑚2 ∗ 469,6𝑚2

3600 ∗ 24
= 0,03261

𝑚3

𝑠
 

Kun vuotoilmavirta on selvillä, voidaan ilmavirran lämmitysenergian tarve selvittää 

kuukausikohtaisesti energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämällä yhtälöllä 

𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 =  
𝜌𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑚𝑎 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) ∗ 𝛥𝑡

1000
 (9) 

missä Qvuotoilma  vuotoilman lämmittämiseen vaadittu lämpöenergiantarve 

 i  ilman tiheys, käytetään arvoa 1,2 kg / m3 

 cpi  ilman ominaislämpökapasiteetti, käytetään arvoa 1000 J / kgK 

qv,vuotoilma  vuotoilmavirta 

 Ts  määritetty sisälämpötila, arvo esitetty raportin taulukossa 7 

Tu  kuukauden keskimääräinen ulkolämpötila, arvot esitetty 

liitteen 1 taulukossa 1 

t  kuukauden tuntimäärä, taulukko esitetty liitteen 1 taulukossa 

2 

1 / 1000  kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowattitunneiksi 
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Tammikuussa vuotoilman lämmitysenergian tarpeeksi saadaan yhtälön perusteella 

1,2
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 1000

𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾

∗ 0,03261
𝑚3

𝑠 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 734,6 𝑘𝑊ℎ 

Muiden kuukausien arvot on esitetty taulukossa 4.  

Korvausilman lämmitysenergian tarve 

Korvausilmalla tarkoitetaan ilmaa, joka tulee rakennukseen poistoilman tilalle paineen 

tasapainottamista varten. Tarkastelemassamme tapauksessa on painovoimainen 

ilmakierto, jossa korvausilma tulee korvausilmaventtiileistä ilman esilämmitystä. Näin 

ollen poistoilmavirta ja korvausilmavirta ovat yhtä suuret, ja virtauksen suuruus saadaan 

selvitettyä energiatehokkuusasetus (1010/2017) kohdasta 10 §, johon on merkitty 

käyttötarkoitusluokittain ulkoilmavirrat nettoalaa kohden. Asetuksen taulukosta saadaan 

poistoilma- ja samalla korvausilmavirraksi nettoalaa kohti 0,4 dm3 / (s * m2). Taulukko 

on liitteessä 3 taulukossa 2. Korvausilman lämmitysenergian tarve saadaan laskettua 

energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämän yhtälön avulla kuukausikohtaisesti 

seuraavasti 

𝑄𝑖𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑚𝑎 =
𝜌𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑚𝑎 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) ∗ 𝛥𝑡

1000
 (10) 

missä Qiv,korvausilma korvausilmavirta 

 i  ilman tiheys, käytetään arvoa 1,2 kg / m3 

 cpi  ilman ominaislämpökapasiteetti, käytetään arvoa 1000 J / kgK 

 qv,korvausilma  taulukosta saatu korvausilmavirta nettoalaa kohti 

Anetto  rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, arvo esitetty raportin 

taulukossa 8 

 Ts  määritetty sisälämpötila, arvo esitetty raportin taulukossa 7 

Tu  kuukauden keskimääräinen ulkolämpötila, arvot esitetty 

liitteen 1 taulukossa 1 

t kuukauden tuntimäärä, taulukko esitetty liitteen 1 taulukossa 

2 

Yhtälön avulla tammikuun korvausilman lämmitysenergian tarpeeksi saadaan 
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1,2
𝑘𝑔
𝑚3 ∗ 1000

𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾

∗ 0,4
𝑑𝑚3

𝑠 ∗ 153𝑚2 ∗ (21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ

1000
= 1378,7𝑘𝑊ℎ 

Kaikkien kuukausien lämmitysenergian tarve korvausilmalle on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Vuotoilman ja korvausilman aiheuttama lämmitysenergian tarve kuukausittain 

Kuukausi Vuotoilma Korvausilma 

Tammikuu 734,6 1378,7 

Helmikuu 669,7 1256,8 

Maaliskuu 685,4 1286,2 

Huhtikuu 425,9 799,3 

Toukokuu 235,2 441,3 

Kesäkuu 116,9 219,4 

Heinäkuu 47,1 88,4 

Elokuu 102,6 192,6 

Syyskuu 246,4 462,5 

Lokakuu 438,9 823,7 

Marraskuu 527,4 989,8 

Joulukuu 619,5 1162,7 

Yhteensä [kWh] 4849,7 9101,3 

 

Tilojen lämpöenergian kokonaistarve 

Taulukossa 5 on esitelty tilojen lämmitysenergian tarve vuositasolla. Taulukossa 6 on 

lämmitysenergian tarve nettoalaa kohden. 
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Taulukko 5. Tilojen lämmittämiseen vaadittava lämpöenergian määrä kuukausittain 

Kuukausi Johtuminen 

Qjohtuminen 

Vuotoilma 

Qvuotoilma 

Korvausilma 

Qiv,korvausilma 

Yhteensä  

Qtila [kWh] 

Tammikuu 1789,1 734,6 1378,7 3902,5 

Helmikuu 1658,8 669,7 1256,8 3585,2 

Maaliskuu 1757,2 685,4 1286,2 3728,8 

Huhtikuu 1255,1 425,9 799,3 2480,4 

Toukokuu 884,3 235,2 441,3 1560,8 

Kesäkuu 600,3 116,9 219,4 936,5 

Heinäkuu 404,7 47,1 88,4 540,2 

Elokuu 482,8 102,6 192,6 778,0 

Syyskuu 731,0 246,4 462,5 1439,9 

Lokakuu 1092,8 438,9 823,7 2355,5 

Marraskuu 1264,2 527,4 989,8 2781,4 

Joulukuu 1490,1 619,5 1162,7 3272,3 

Koko vuosi 

[kWh] 

13410,4 4849,7 9101,3 27361,4 
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Taulukko 6. Tilojen lämmittämiseen vaadittava lämpöenergian määrä kuukausittain nettoalaa 

kohden 

Kuukausi Johtuminen Vuotoilma Korvausilma Yhteensä [kWh/m2] 

Tammikuu 11,69 4,80 9,01 25,51 

Helmikuu 10,84 4,38 8,21 23,43 

Maaliskuu 11,49 4,48 8,41 24,37 

Huhtikuu 8,20 2,78 5,22 16,21 

Toukokuu 5,78 1,54 2,88 10,20 

Kesäkuu 3,92 0,76 1,43 6,12 

Heinäkuu 2,64 0,31 0,58 3,53 

Elokuu 3,16 0,67 1,26 5,08 

Syyskuu 4,78 1,61 3,02 9,41 

Lokakuu 7,14 2,87 5,38 15,40 

Marraskuu 8,26 3,45 6,47 18,18 

Joulukuu 9,74 4,05 7,60 21,39 

Koko vuosi 

[kWh/m2] 

87,65 31,70 59,49 178,83 

 

Lämpökuormat 

Lämpökuormat tarkoittavat ympäristöstä, ihmisistä tai laitteista tulevia lämpövirtoja, 

jotka lämmittävät rakennusta. Lämpökuormat siis vähentävät osaltaan 

lämmitysjärjestelmien tarvetta. 

Lämpökuorma kuluttajalaitteista ja valaistuksesta 

Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähköenergiankulutus on laskettu liitteen alussa. 

Laskennallisesti voidaan ajatella kaiken sähköenergian muuttuvan lämpöenergiaksi, 

jolloin kuluttajalaitteiden ja valaistuksen lämpökuorma lasketaan kuukausikohtaisesti 

energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaan yhtälöllä 
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𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡 = 𝑊𝑣𝑎𝑙 + 𝑊𝑘𝑢𝑙 (11) 

missä Qlait  laitteiden tuottama lämpökuorma 

 Wval valaistuksen sähköenergian kulutus 

 Wkul  kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus 

Tammikuussa lämpökuormaksi saadaan  

68,3 𝑘𝑊ℎ + 204,9 𝑘𝑊ℎ = 273,2 𝑘𝑊ℎ 

Muiden kuukausien arvot ovat esiteltynä taulukossa 7. 

Lämpökuorma ihmisistä 

Ihmisten tuottaman lämpökuorman laskemiseen käytetään energiatehokkuusasetus 

(1010/2017) kohtaa 11 §, jossa on käyttötarkoitusluokkakohtaisesti määritelty ihmisten 

tuottama lämpövirta nettoalaa kohden. Asetuksessa on otettu huomioon käyttöaika ja 

käyttöaste, joista on kerrottu liitteen alussa. Luokan 1 rakennuksien käyttöaika on 1 ja 

asetuksen mukaan ihmisten käyttöaste on 0,6. Ihmisten tuottama lämpökuorma saadaan 

laskettua kuukausikohtaisesti energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämällä yhtälöllä 

𝑄𝑖ℎ𝑚 =
𝑃𝑖ℎ𝑚 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝜏𝑟𝑎𝑘 ∗ 𝑥𝑖ℎ𝑚 ∗ 𝛥𝑡

1000
 (12) 

missä Qihm  ihmisten tuottama lämpökuorma, kWh 

Pihm  ihmisten tuottama lämmitysteho nettoalaa kohti, 2 W / m2 

 Anetto  lämmitetty nettopinta-ala, m2 

 rak  rakennuksen käyttöaika, käytetään arvoa 1  

 xihm  ihmisten läsnäoloaste, käytetään arvoa 0,6  

 t  kuukauden tuntimäärä, h 

 1 / 1000  kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowattitunneiksi  

Tammikuussa ihmisten tuottamaksi lämpökuormaksi saadaan 

2
𝑊
𝑚2

1000
∗ 153𝑚2 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 744ℎ = 136,6 𝑘𝑊ℎ 

Muiden kuukausien arvot ovat esiteltynä taulukossa 7.  
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Lämpökuormat lämpimän käyttöveden varastoinnista  

Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttamien lämpökuormien 

selvittämisessä noudatetaan energiatehokkuusasetus (1010/2017) kohtaa 18 §. Tässä 

rakennuksessa ei ole lämpimän käyttöveden kiertoa, joten kierron aiheuttamat 

lämpökuormat ovat 0 kWh. Asetuksen mukaan, jos lämminvesivaraaja on sijoitettu 

rakennuksen vaipan sisäpuolelle, on varastoinnista aiheutuva lämpökuorma 50 % 

varaajan aiheuttamista lämpöhäviöistä. Näin ollen lämpimän käyttöveden aiheuttamien 

lämpökuorma saadaan laskettua kuukausittain yhtälöllä 

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑙𝑘 = 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑣𝑎𝑟 ∗ 0,5 (13) 

missä Qlkv,lk  lämpimän käyttöveden varastoinnin tuottama lämpökuorma 

Qlkv,var  lämpimän käyttöveden kuukausikohtainen varastoinnin 

lämpöhäviö, laskettu aiemmin liitteessä 

Tammikuussa lämpimän käyttöveden varastoinnin aiheuttamaksi lämpökuormaksi 

saadaan yhtälön avulla 

110,4 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
∗ 0,5 = 55,2 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
 

Kaikkien kuukausien lämpökuorma on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Lämpökuormat ihmisistä, laitteista ja lämpimän käyttöveden varastoinnista 

kuukausittain 

Kuukausi Ihmiset Laitteet LKV 

Varastointi 

Yhteensä 

[kWh] 

Tammikuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Helmikuu 123,4 246,8 49,9 420,0 

Maaliskuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Huhtikuu 132,2 264,4 53,4 450,0 

Toukokuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Kesäkuu 132,2 264,4 53,4 450,0 

Heinäkuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Elokuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Syyskuu 132,2 264,4 53,4 450,0 

Lokakuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Marraskuu 132,2 264,4 53,4 450,0 

Joulukuu 136,6 273,2 55,2 465,0 

Yhteensä [kWh] 1608,3 3216,7 650,0 5475,0 

 

Lämpökuorma auringosta 

Aurinko säteilee lämpöä ympärivuotisesti, ja tuottaa näin lämpökuormaa ikkunoiden läpi 

ympäri vuoden. Aurinko ei kuitenkaan paista tasapuolisesti ympäri vuoden eikä ympäri 

rakennusta, joten lämpökuorma lasketaan energiatehokkuuden laskentaohjeen 

määrittämällä yhtälöllä ilmansuunta- ja kuukausikohtaisesti. Yhtälössä otetaan myös 

huomioon pystypinnalle osuva säteilyenergia sekä säteilyn läpäisykerroin. 

Läpäisykerroin muodostuu erilaisten kertoimien tulona, joissa otetaan huomioon ikkunan 

verhoilut, ympäristön muodot sekä rakennuksen muodot. Auringon tuottama 

lämpökuorma lasketaan seuraavasti: 
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𝑄𝑎𝑢𝑟 = 𝐺𝑠ä𝑡,𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦 ∗ 𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∗ 𝐴𝑖𝑘𝑘 ∗ 𝑔 (14) 

missä Qaur  auringon lämpökuorma (kWh) 

Gsät,pysty  pystypinnalle osuva auringon säteilyenergia (kWh/(m2kk)), 

arvo saadaan liitteen 2 taulukosta 1  

Fläpäisy  säteilyn kokonaisläpäisykerroin, esitetään myöhemmin tässä 

luvussa 

Aikk  ikkunoiden kokonaispinta-ala tarkasteltuun ilmansuuntaan 

(m2) 

g  ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin, 

esitetään myöhemmin tässä luvussa 

Edellä olevan yhtälön säteilyn kokonaisläpäisykerroin saadaan selvitettyä yhtälöllä 

𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 = 𝐹𝑣𝑒𝑟ℎ𝑜 ∗ 𝐹𝑘𝑒ℎä ∗ 𝐹𝑣𝑎𝑟𝑗𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 (15) 

missä Fläpäisy  säteilyn kokonaisläpäisykerroin 

Fverho  verhokerroin, arvo saadaan liitteen 4 taulukosta 2  

Fkehä  kehäkerroin, eli ikkunan valoaukon pinta-ala suhteessa 

ikkunan pinta-alaan karmirakenteineen 

 Fvarjostus  varjostuksen kokonaiskerroin 

Kehäkertoimen arvo saadaan laskettua yhtälöllä 

𝐹𝑘𝑒ℎä =
𝐴𝑖𝑘𝑘,𝑣𝑎𝑙𝑜

𝐴𝑖𝑘𝑘
 (16) 

missä  Fkehä  kehäkerroin 

 Aikk,valo  ikkunan valoaukon pinta-ala 

 Aikk  ikkunan pinta-ala karmirakenteineen 

Standardiarvona kehäkertoimelle voidaan käyttää 0,75 jos tarkempaa tietoa ei ole. 

 

Varjostuksen kokonaiskerroin selvitetään ympäristön (puut, muut rakennukset), 

yläpuolisen varjostuksen (räystäät, katetut terassit) sekä sivuvarjostuksen (rakennuksen 

kulmat) avulla. Varjostuksen kokonaiskertoimen yhtälö on muotoa 
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𝐹𝑣𝑎𝑟𝑗𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 = 𝐹𝑦𝑚𝑝ä𝑟𝑖𝑠𝑡ö ∗ 𝐹𝑦𝑙ä𝑣𝑎𝑟𝑗𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 ∗ 𝐹𝑠𝑖𝑣𝑢𝑣𝑎𝑟𝑗𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 (17) 

missä Fvarjostus  varjostuksen kokonaiskerroin 

Fympäristö kuukausikohtaisesti ilmansuunnan mukaan, arvo saadaan 

liitteen 3 taulukosta 3  

Fylävarjostus  yläpuolisen varjostuksen kokonaiskerroin, arvo saadaan 

liitteen 3 taulukosta 4 

Fsivuvarjostus  sivuvarjostuksen kokonaiskerroin, arvo saadaan liitteen 3 

taulukosta 5 

Ikkunan valoaukon kokonaissäteilyn läpäisykertoimena voidaan käyttää valmistajan 

ilmoittamaa arvoa. Mikäli arvoa ei kuitenkaan tiedetä, voidaan se arvioida 

energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti yhtälöllä  

𝑔 = 0,9 ∗  𝑔𝑘𝑜ℎ𝑡𝑖𝑠𝑢𝑜𝑟𝑎 (18) 

missä  g  ikkunan valoaukon kokonaissäteilyn läpäisykerroin 

gkohtisuora  ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn 

läpäisykerroin, arvo saadaan ikkunatyypin perusteella liitteen 

3 taulukosta 6  

Kun tarvittavat suureet on selvitetty, voidaan laskea auringon lämpökuorma. Tässä 

laskennassa on laskettu jokaiseen ilmansuuntaan keskiarvot kyseiseen ilmansuuntaan 

osoittaville ikkunoille, sillä tarkastellussa kohteessa varjostukset ja ikkunapuitteet ovat 

toisistaan poikkeavia. Yhtälön (17) avulla tammikuussa saadaan lännen suuntaisille 

ikkunoille varjostuskertoimeksi 

0,6 ∗ 0,98 ∗ 1,00 = 0,59 

 

yhtälön (16) avulla saadaan kehäkertoimeksi (yhdelle ikkunalle laskun 

yksinkertaistamiseksi, karmien paksuus 10,5 cm) 

  
(153,5 𝑐𝑚−2∗10,5𝑐𝑚)∗(143,5𝑐𝑚−2∗10,5𝑐𝑚) 

153,5𝑐𝑚∗143,5𝑐𝑚
= 0,67, 

kaikkien lännen suuntaisten ikkunoiden keskimääräinen kehäkerroin on 0,69. 

Yhtälön (18) avulla saadaan kokonaissäteilyn läpäisykertoimeksi 

0,9 ∗ 0,7 = 0,63 
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yhtälön (15) avulla saadaan kokonaisläpäisykertoimeksi, kun verhokertoimen keskiarvo 

lännen suuntaisille ikkunoille on 0,64  

0,64 ∗ 0,69 ∗ 0,59 = 0,26 

 

ja yhtälön (14) avulla saadaan kokonaislämpökuormaksi lännen suuntaisille ikkunoille 

3,8
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑘𝑘
∗ 0,26 ∗ 9,42𝑚2 ∗ 0,63 = 5,87 

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
 

Muiden kuukausien sekä ilmansuuntien lämpökuormien arvot ovat esitelty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Ikkunoiden lämpökuormat kuukausittain ilmansuuntakohtaisesti 

Kuukausi Pohjoinen Itä Länsi Yhteensä 

[kWh] 

Tammikuu 2,54 9,78 5,87 18,18 

Helmikuu 6,70 38,90 20,08 65,68 

Maaliskuu 15,62 120,93 56,25 192,79 

Huhtikuu 15,12 199,22 103,74 318,08 

Toukokuu 19,91 286,38 147,95 454,24 

Kesäkuu 18,24 273,27 143,13 434,63 

Heinäkuu 19,98 301,61 173,72 495,31 

Elokuu 13,99 221,57 81,14 316,71 

Syyskuu 12,04 140,87 76,33 229,24 

Lokakuu 6,94 44,43 26,62 77,98 

Marraskuu 2,79 13,12 7,88 23,79 

Joulukuu 1,72 7,13 5,97 14,82 

Yhteensä 

[kWh] 

135,58 1657,20 848,67 2641,45 
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Kokonaislämpökuormat ja hyödyntämisaste 

Rakennuksen kokonaislämpökuorma saadaan summaamalla osakomponenttien 

lämpökuormat kuukausikohtaisesti yhteen energiatehokkuuden laskentaohjeen 

mukaisesti yhtälöllä 

𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 = 𝑄𝑖ℎ𝑚 + 𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡 + 𝑄𝑎𝑢𝑟 + 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑙𝑘 (19) 

 

missä Qlämpökuorma  rakennukseen kokonaisuudessaan kohdistuva lämpökuorma 

 Qihm  ihmisten tuottama lämpökuorma, laskettu aiemmin liitteessä 

Qlait  sähkölaitteiden tuottama lämpökuorma, laskettu aiemmin 

liitteessä, kuluttajalaitteet ja valaistus summattuna 

 Qaur  auringon tuottama lämpökuorma, laskettu aiemmin liitteessä 

Qlkv,lk  lämpimän käyttöveden varastoinnin tuottama lämpökuorma, 

laskettu aiemmin liitteessä 

Tammikuussa rakennukseen kohdistuvaksi kokonaislämpökuormaksi saadaan 

136,6
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
+ 273,2

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
+ 18,2

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
+ 55,2

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
= 483,2

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑘
 

Kokonaislämpökuormat ovat esitelty muiden kuukausien osalta taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Rakennukseen kohdistuvat lämpökuormat lähteittäin kuukausikohtaisesti 

Kuukausi Sähkölaitteet Ihmiset LKV-varastointi Aurinko Yhteensä [kWh] 

Tammikuu 273,2 136,6 55,2 18,2 483,2 

Helmikuu 246,8 123,4 49,9 65,7 485,7 

Maaliskuu 273,2 136,6 55,2 192,8 657,8 

Huhtikuu 264,4 132,2 53,4 318,1 768,1 

Toukokuu 273,2 136,6 55,2 454,2 919,2 

Kesäkuu 264,4 132,2 53,4 434,6 884,6 

Heinäkuu 273,2 136,6 55,2 495,3 960,3 

Elokuu 273,2 136,6 55,2 316,7 781,7 

Syyskuu 264,4 132,2 53,4 229,2 679,2 

Lokakuu 273,2 136,6 55,2 78,0 543,0 

Marraskuu 264,4 132,2 53,4 23,8 473,8 

Joulukuu 273,2 136,6 55,2 14,8 479,8 

Yhteensä [kWh] 3216,7 1608,3 650,0 2641,5 8116,5 

 

Kaikkia tulevia lämpökuormia ei pystytä hyödyntämään, esimerkiksi jos lämmitystarve 

on pienempi kuin lämpökuormat tai jos lämmityksen säätölaitteet eivät pysty 

vähentämään luovuttamaansa lämpöenergiaa tulevien lämpökuormien mukaan. 

Todellinen lämpökuorma lasketaan energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti 

kuukausikohtaisesti yhtälöllä 

𝑄𝑠𝑖𝑠.𝑙ä𝑚 = 𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 ∗ 𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö (20) 

missä Qsis.läm  todellinen hyödyksi saatu lämpökuorma 

 Qlämpökuorma  laskennallinen kokonaislämpökuorma 

 lämpö  lämpökuormien hyödyntämisaste 
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Lämpökuormien hyödyntämisasteen laskemiseen vaaditaan energiatehokkuuden 

laskentaohjeen mukaan aikavakio sekä lämpökuormien ja -häviöiden suhde. 

Lämpökuormien hyödyntämisasteen laskemiseksi kuukausittain on määritetty yhtälö 

𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö =
1 − 𝛾𝑎

1 − 𝛾(𝑎+1)
 (21) 

missä lämpö  lämpökuormien hyödyntämisaste 

  tulevan lämpökuorman suhde lämpöhäviöön 

 a  numeerinen parametri, joka riippuu rakennuksen aikavakiosta 

Lämpökuormien suhde lasketaan yhtälöllä 

𝛾 =
𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎
 (22) 

missä   tulevan lämpökuorman suhde lämpöhäviöön 

 Qlämpökuorma  laskennallinen kokonaislämpökuorma 

 Qtila  kokonaislämpöhäviö, esitelty taulukossa 5  

Mikäli lämpökuormien suhde  = 1, käytetään hyödyntämisasteen kaavassa yhtälöä  

𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö =
𝑎

𝑎 + 1
(23) 

missä  lämpö  lämpökuormien hyödyntämisaste 

a  numeerinen parametri, joka riippuu rakennuksen aikavakiosta 

Numeerinen parametri a lasketaan yhtälöllä  

𝑎 = 1 +
𝜏

15
 (24) 

missä   rakennuksen aikavakio 

Aikavakio selvitetään energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämällä yhtälöllä 

rakennuksen tehollisen lämpökapasiteetin ja rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviöiden 

suhteena. Rakennuksen aikavakio lasketaan yhtälöllä 

𝜏 =
𝐶𝑟𝑎𝑘

𝐻𝑡𝑖𝑙𝑎
 (25) 
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missä    rakennuksen aikavakio 

Crak  rakennuksen tehollinen lämpökapasiteetti 

 Htila  rakennuksen ominaislämpöhäviö (W/K) 

Rakennuksen ominaislämpöhäviön yhtälö on 

𝐻𝑡𝑖𝑙𝑎 =
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎

(𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) ∗ 𝛥𝑡
∗ 1000 (26) 

missä Htila  rakennuksen ominaislämpöhäviö (W/K) 

 Qtila  kokonaislämpöhäviö, esitelty taulukossa 5  

 Ts  määritetty sisälämpötila, arvo esitetty raportin taulukossa 7 

Tu  kuukauden keskimääräinen ulkolämpötila, arvot esitetty 

liitteen 1 taulukossa 1 

t  kuukauden tuntimäärä, taulukko esitetty liitteen 1 taulukossa 

2 

Rakennuksen tehollinen lämpökapasiteetin yhtälö on 

𝐶𝑟𝑎𝑘 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑟𝑎𝑘,𝑜𝑚𝑖𝑛 (27) 

missä Crak  rakennuksen tehollinen lämpökapasiteetti 

 Anetto  lämmitetty nettopinta-ala 

Crak,omin  rakennuksen tehollisen lämpökapasiteetin ominaisarvo, arvo 

esitetty raportin taulukossa 7 

Hyödyntämällä yhtälöitä (21)–(27) saadaan laskettua lämpökuormien hyödyntämisaste. 

Taulukon perusteella tehollisen lämpökapasiteetin ominaisarvoksi saadaan 70 Wh / 

(m2*K). Teholliseksi lämpökapasiteetiksi Crak saadaan 

70
𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝐾
∗ 153𝑚2 = 10710

𝑊ℎ

𝐾
 

Tammikuussa tarkastelemamme rakennuksen ominaislämpöhäviöksi Htila saadaan 

3902,5 𝑘𝑊ℎ

(21 − (−4,23))°𝐶 ∗ 744ℎ
∗ 1000 = 207,9 

𝑊

𝐾
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rakennuksen aikavakioksi saadaan 

10710
𝑊ℎ
𝐾

207,9 
𝑊
𝐾

= 51,5 ℎ = 2,1 𝑑 

lämpöhäviöiden ja lämpökuormien suhde  

483,2 𝑘𝑊ℎ

3902,5 𝑘𝑊ℎ
= 0,124 

numeerinen parametri a 

1 +
51,5

15
= 4,43 

hyödyntämisaste lämpö 

1 − 0,1244,43

1 − 0,1244,43+1
= 1,000 

Kaikkien kuukausien arvot edellä lasketuille määreille on nähtävissä taulukossa 10.  
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Taulukko 10. Rakennukseen kohdistuvat lämpökuormat lähteittäin kuukausikohtaisesti 

Kuukausi Htila  

[W / K] 
 [h]  [d]  [-] a [-] lämpö 

[-] 

Tammikuu 207,9 51,5 2,1 0,124 4,43 1,000 

Helmikuu 209,5 51,1 2,1 0,135 4,41 1,000 

Maaliskuu 212,9 50,3 2,1 0,176 4,35 1,000 

Huhtikuu 227,9 47,0 2,0 0,310 4,13 0,995 

Toukokuu 259,7 41,2 1,7 0,589 3,75 0,939 

Kesäkuu 313,6 34,2 1,4 0,945 3,28 0,788 

Heinäkuu 448,8 23,9 1,0 1,778 2,59 0,499 

Elokuu 296,7 36,1 1,5 1,005 3,41 0,771 

Syyskuu 228,6 46,8 2,0 0,472 4,12 0,976 

Lokakuu 210,0 51,0 2,1 0,231 4,40 0,999 

Marraskuu 206,4 51,9 2,2 0,170 4,46 1,000 

Joulukuu 206,7 51,8 2,2 0,147 4,45 1,000 

 

Todellinen hyödyksi saatu energia lasketaan yhtälöllä (20), jolloin tammikuussa 

todelliseksi hyödynnetyksi lämpöenergiaksi saadaan 

483,2 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,000 = 483,1 𝑘𝑊ℎ 

Kaikkien kuukausien hyödyksi saatu lämpöenergia on esitelty taulukossa 11.  

 

 

 



 

67 

 

Taulukko 11. Lämpökuormista hyödyksi saatu energia kuukausikohtaisesti 

Kuukausi Lämpökuormat 

Qlämpökuorma 

[kWh] 

Hyödyntämisaste 

lämpö 

[-] 

Hyötyenergia 

Qsis.lämpö 

[kWh] 

Tammikuu 483,2 1,000 483,1 

Helmikuu 485,7 1,000 485,6 

Maaliskuu 657,8 1,000 657,5 

Huhtikuu 768,1 0,995 763,9 

Toukokuu 919,2 0,939 862,7 

Kesäkuu 884,6 0,788 696,7 

Heinäkuu 960,3 0,499 479,2 

Elokuu 781,7 0,771 602,9 

Syyskuu 679,2 0,976 662,7 

Lokakuu 543,0 0,999 542,3 

Marraskuu 473,8 1,000 473,6 

Joulukuu 479,8 1,000 479,7 

Koko vuosi 8116,5 
 

7190,1 

 

Tilojen lämmitystarve 

Energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämän yhtälön mukaan tilojen nettotarve 

lämmitysenergialle lasketaan kokonaislämmitystarpeen Qtila ja lämpökuormien tuottaman 

hyödyksi saadun energian Qsis.lämpö erotuksena. Lämmityksen nettotarve lasketaan 

kuukausikohtaisesti yhtälöllä 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎 − 𝑄𝑠𝑖𝑠.𝑙ä𝑚𝑝ö (28) 

missä Qtila.netto  tilojen lämmitysenergian nettotarve 

 Qtila  kokonaislämpöhäviö, esitelty taulukossa 5  
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Qsis.läm  todellinen hyödyksi saatu lämpökuorma 

Tammikuussa lämmitysenergian nettotarve on 

3902,5 𝑘𝑊ℎ − 483,1 𝑘𝑊ℎ = 3419,3 𝑘𝑊ℎ 

Kaikkien kuukausien lämmitystarpeet ovat esiteltynä taulukossa 12. Jakamalla saadut 

arvot rakennuksen kokonaispinta-alalla, saadaan selvitettyä lämmitysenergian nettotarve 

lämmitetyn nettoalan suhteen. Lämmitysenergian tarve lämmitetyn nettoalan suhteen on 

esitelty taulukossa 13. 

Taulukko 12. Rakennuksen lämmittämiseen tarvittava lämmitysenergian nettotarve 

kuukausikohtaisesti 

Kuukausi Kokonaistarve 

Qtila [kWh] 

Lämpökuormista hyödyksi 

Qsis.lämpö [kWh] 
Nettotarve 

Qläm.tilat.netto [kWh] 

Tammikuu 3902,5 483,1 3419,3 

Helmikuu 3585,2 485,6 3099,6 

Maaliskuu 3728,8 657,5 3071,3 

Huhtikuu 2480,4 763,9 1716,5 

Toukokuu 1560,8 862,7 698,1 

Kesäkuu 936,5 696,7 239,8 

Heinäkuu 540,2 479,2 60,9 

Elokuu 778,0 602,9 175,1 

Syyskuu 1439,9 662,7 777,2 

Lokakuu 2355,5 542,3 1813,1 

Marraskuu 2781,4 473,6 2307,7 

Joulukuu 3272,3 479,7 2792,6 

Koko vuosi 27361,4 7190,1 20171,3 
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Taulukko 13. Rakennuksen lämmittämiseen tarvittava lämmitysenergian nettotarve 

kuukausikohtaisesti lämmitettyä nettoalaa kohti 

Kuukausi Kokonaistarve 

Qtila [kWh / m2] 

Lämpökuormista 

hyödyksi 

Qsis.lämpö  

[kWh / m2] 

Nettotarve 

Qläm.tilat.netto  

[kWh / m2] 

Tammikuu 25,51 3,16 22,35 

Helmikuu 23,43 3,17 20,26 

Maaliskuu 24,37 4,30 20,07 

Huhtikuu 16,21 4,99 11,22 

Toukokuu 10,20 5,64 4,56 

Kesäkuu 6,12 4,55 1,57 

Heinäkuu 3,53 3,13 0,40 

Elokuu 5,08 3,94 1,14 

Syyskuu 9,41 4,33 5,08 

Lokakuu 15,40 3,54 11,85 

Marraskuu 18,18 3,10 15,08 

Joulukuu 21,39 3,14 18,25 

Koko vuosi 178,83 46,99 131,84 

 

 

Lämmitysjärjestelmän energiantarve 

Lämmitysjärjestelmän energiantarve tarkoittaa sitä energiamäärää, jonka lämmityslaitteet 

tarvitsevat tuottaakseen tarvittavan määrän lämpöenergiaa. Tarkastelemassamme 

rakennuksessa on maanvarainen alapohja, ja lämmitys on alun perin toteutettu 

sähkölämmityksellä tilakohtaisilla sähköpattereilla. Jälkeenpäin tarkasteltavaan 

kohteeseen on hankittu kaksi ilmanlämpöpumppua, Mitsubishi FH25 ja Panasonic HZ9. 

Ilmalämpöpumput ovat tyypiltään ilma-ilmalämpöpumppuja. Energiatehokkuusasetus 

(1010/2017) kohdan 19 § mukaan ilma-ilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa 
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lämmitysenergiaa vuodessa enintään 3000 kWh, ja ilmalämpöpumppujen ollessa 

asennettuina eri kerroksiin, voidaan olettaa niiden tarpeen olevan määritetty 

maksimiarvo. Ilmalämpöpumppujen energiankulutus lämmitysosuudelleen lasketaan 

energiatehokkuuden laskentaohjeessa SPF-luvun (Seasonal Performance Factor) avulla. 

SPF-arvo tarkoittaa täydellistä vuosihyötysuhdetta. Tarkasteltavan asunnon 

ilmalämpöpumppujen SPF-arvo ei kuitenkaan ole tiedossa, joten käytetään laskennassa 

valmistajan ilmoittamaa SCOP-arvoa (Seasonal Coefficient of Performance). SCOP-arvo 

on ilmalämpöpumpun vuosihyötysuhde, joka tarkoittaa sitä, kuinka paljon pumppu 

tuottaa lämpöä tilaan suhteessa käytettyyn sähköenergiaan, mutta erona SPF-arvoon on 

se, ettei arvossa ole huomioitu veden lämmitystä. Tarkasteltavat ilmalämpöpumput 

kuitenkin lämmittävät vain tiloja, joten SCOP-arvoa voidaan tässä yhteydessä käyttää. 

Ilmalämpöpumppujen energiankulutus lasketaan pumppukohtaisesti yhtälöllä  

𝑊𝑙𝑝,𝑙ä𝑚 =
𝑄𝑙𝑝,𝑙ä𝑚

𝑆𝑃𝐹𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

(29) 

missä Wlp,läm  lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus, kWh 

 Qlp,läm  lämpöpumpun tuottama lämpömäärä, 3000 kWh 

SPFtilat  lämpöpumpun hyötysuhde, tässä yhteydessä SCOP-arvo, 

esitelty raportin taulukossa 4 

Pumppujen kulutuksiksi saadaan laskettua  

3000 𝑘𝑊ℎ

5,2
= 576,9 𝑘𝑊ℎ 

ja 

3000 𝑘𝑊ℎ

4,9
= 612,2 𝑘𝑊ℎ 

Jäljelle jäänyt osuus lämmitysenergian tarpeesta, ilmalämpöpumppujen vähentämän 

6000 kWh:n jälkeen, lämmitetään sähkölämmitteisesti. Raportin taulukon 9 mukaan 

tilakohtaisen sähköpatterilämmityksen vuosihyötysuhde on 0,95. Energiatehokkuuden 

laskentaohjeessa määritetyllä yhtälöllä voidaan ensin laskea lämmitysjärjestelmän 

lämmitysenergiantarve seuraavasti 

𝑄𝑙ä𝑚,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 = 𝑄𝑙ä𝑚.𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑄𝑙𝑝,𝑙ä𝑚 (30) 

missä Qläm.tilat  sähkölämmityksen tarve lisälämmitysvähennyksen jälkeen 

Qläm.tilat.netto  tilojen lämmitysenergian vuosittainen nettotarve, esitelty 

taulukossa 12 
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Qlp,läm  lämpöpumppujen tuottama lämpömäärä 

Sähkölämmityksen tarpeeksi lisälämmitysvähennyksen jälkeen saadaan 

20171,3 𝑘𝑊ℎ − 6000 𝑘𝑊ℎ = 14171,3  𝑘𝑊ℎ 

Seuraavaksi sähkölämmitysjärjestelmän sähkön tarve saadaan selvitettyä 

energiatehokkuuden laskentaohjeen määrittämällä yhtälöllä 

𝑄𝑙ä𝑚,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑠𝑝 =
𝑄𝑙ä𝑚,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

𝜂𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠
 (31) 

missä Qläm.tilat,sp  ensisijaisen lämmitysjärjestelmän sähköenergiatarve 

Qläm,tilat  sähkölämmityksen tarve lisälämmitysvähennyksen jälkeen 

lämmitys lämmitysjärjestelmän vuosihyötysuhde, tarkastelemassamme 

rakennuksessa 0,95 

Lämmitysjärjestelmän energiantarve Qläm.tilat,sp vuositasolla on 

14171,3 𝑘𝑊ℎ

0,95
= 14917,2 𝑘𝑊ℎ 

Lämmönjakojärjestelmä rakennuksessa on toteutettu tilakohtaisella 

sähköpatterilämmityksellä, jonka apulaitteiden sähköenergian kulutuksen laskemiseksi 

on määritetty energiatehokkuuden laskentaohjeessa yhtälö. Apulaitteiksi lasketaan mm. 

lämmönjakelun säätölaitteet. Apulaitteiden sähköenergiankulutuksen yhtälö on  

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 = 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 (32) 

missä Wtilat  lämmönjakelujärjestelmän apulaitteiden sähköenergiankulutus 

etilat  apulaitteiden ominaissähkönkulutus, arvo määritetty raportin 

taulukossa 9  

Anetto  lämmitetty nettoala 

Apulaitteiden sähköenergiankulutus on  

0,5 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑎
∗ 153𝑚2 = 76,5

𝑘𝑊ℎ

𝑎
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Ostoenergiankulutus ja lämmöntuottolaitteiston apulaitteiden sähköenergian 

kulutus 

Lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutuksen selvittämiseksi käytetään tilojen 

lämmitystarvetta sekä ostoenergian hyödyntämissuhdetta. Ostoenergian hyötysuhde 

lämmitysjärjestelmälle on esitetty raportin taulukossa 9. Tilakohtaisen sähkölämmityksen 

vuosihyötysuhde on 1,00 ja apulaitteiden ominaiskulutus 0 kWh/ (m2 a). 

Ostoenergiankulutukseksi saadaan laskettua energiatehokkuuden laskentaohjeessa 

määritetyllä yhtälöllä  

𝑄𝑙ä𝑚,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑘𝑢𝑙 =
𝑄𝑙ä𝑚,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

𝜂𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑡𝑖𝑙𝑎
 (33) 

missä Qläm,tilat,kul  ostoenergiankulutus 

Qläm.tilat,sp  lämmitysjärjestelmän sähköenergiatarve, laskettu aiemmin 

liitteessä 

tuotto,tila  lämmitysjärjestelmän ostoenergian hyötysuhde 

Tilojen lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutukseksi saadaan  

14917,2 𝑘𝑊ℎ

1,00
= 14917,2 𝑘𝑊ℎ 

Tilojen lämmityksen apulaitteiston sähköenergiankulutukseksi on määritetty 

energiatodistusasetuksessa yhtälö 

𝑊𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑎𝑝𝑢 = 𝑒𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 (34) 

missä Wtuotto,apu  lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähköenergiankulutus 

etuotto  apulaitteiden ominaissähkönkulutus, arvo määritetty raportin 

taulukossa 9 

Anetto  lämmitetty nettoala 

Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutukseksi saadaan  

0 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑎
∗ 153𝑚2 = 0 

𝑘𝑊ℎ

𝑎
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Taulukko 16. Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän sähköenergian tarpeet 

Suure Arvo 

[kWh / a] 

Ensisijaisen lämmitysjärjestelmän sähköenergian tarve 14171,3386 

Lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian tarve 76,5 

Ensisijaisen lämmitysjärjestelmän ostosähköenergian kulutus 14917,1985 

Tilojen ensisijaisen lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden 

sähköenergiankulutus 

0 

Ilmalämpöpumpun (Panasonic HZ9) sähkönkulutus 576,9 

Ilmalämpöpumpun (Mitsubishi FH25) sähkönkulutus 612,2 

 

Käyttöveden lämmityksen sähköenergian kulutus 

Käyttöveden lämmitykseen käytettävän energian kulutuksen laskemiseksi käytetään 

energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti lämmitysenergian nettotarvetta, 

lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhdetta, käyttöveden varastoinnin lämpöhäviötä 

sekä lämpimän käyttöveden kierron lämpöhäviötä. Tarvittavat arvot ovat esiteltynä 

taulukossa 10. Sähköenergian tarve saadaan laskettua yhtälöllä 

𝑄𝑙ä𝑚,𝑙𝑘𝑣 =
𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝜂𝑙𝑘𝑣,𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜
+ 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑣𝑎𝑟 + 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 (35) 

missä Qläm.lkv  lämpimän käyttöveden kokonaislämmitysenergiantarve 

 Qlkv,netto  lämpimän käyttöveden vuosittainen lämmitysenergian tarve 

 ηlkv,siirto  lämpimän käyttöveden siirtoputkien hyötysuhde 

 Qlkv,var  lämminvesivaraajan lämpöhäviöt 

 Qlkv,kierto  lämpimän käyttöveden kierron lämpöhäviö 

Kokonaislämmitysenergian tarpeeksi lämpimälle käyttövedelle saadaan 
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4200
𝑘𝑊ℎ

𝑎
0,89

+ 1300
𝑘𝑊ℎ

𝑎
+ 0 =  6019,1

𝑘𝑊ℎ

𝑎
 

Ostoenergiankulutus saadaan selvitettyä energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti 

yhtälöllä 

𝑄𝑙ä𝑚,𝑙𝑘𝑣,𝑘𝑢𝑙 =
𝑄𝑙ä𝑚,𝑙𝑘𝑣

𝜂𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑙𝑘𝑣

(36) 

missä Qläm,lkv,kul  lämpimän käyttöveden ostoenergiankulutus 

 Qläm.lkv   lämpimän käyttöveden kokonaislämmitysenergiantarve 

tuotto,lkv  lämmitysjärjestelmän ostoenergian hyötysuhde, voidaan 

käyttää energiatehokkuuden laskentaohjeen mukaisesti arvoa 

1, sillä voidaan olettaa kaiken sähkövastuksen käyttämän 

energian siirtyvän lämpönä veteen 

Lämpimän käyttöveden ostoenergiankulutukseksi saadaan 

6019,1
𝑘𝑊ℎ

𝑎
1,00

= 6019,1
𝑘𝑊ℎ

𝑎
 

 


