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Sähkön kulutus on pysynyt tasaisena useamman vuoden, mutta kotitalouksien kuormitus 

sähköverkkoon on lisääntynyt kulutuksen keskittyessä pienemmälle ajanjaksolle. Tässä 

työssä tutkitaan pientalojen energiankulutusta sekä erilaisia keinoja energian kulutuksen ja 

tehon käytön vähentämiseen. Lisäksi työssä tarkastellaan pientalojen kuormituksia sekä 

erilaisia sähköteknisiä ratkaisuja kuormitusten vähentämiseen. Kuormituksia tarkastellessa 

tarkastelun ulkopuolelle jätetään nopeat ilmiöt, kuten moottorin käynnistysvirrat. Energian 

kulutuksen ja tehon käytön lisäksi tarkastellaan näiden muutoksien vaikutusta vuosittaiseen 

sähköstä maksettavaan hintaan. Pientalojen kulutusta voidaan vähentää mm. 

energiatehokkaammalla lämmitysmuodolla, erilaisten ohjauksien avulla sekä 

pientuotannolla. Sähkövaraston avulla voidaan vaikuttaa kiinteistön huippukuormitukseen. 

Sillä ei kuitenkaan vielä ole taloudellista perustetta, sillä huippukuormitukseen pohjautuva 

hinnoittelu on hyvin pienimuotoista, eikä pientalojen asukkaille ole kannustimia oman 

tehonkäytön seuraamiseen.  
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Electric consumption has been steady for several years but residential buildings load on 

electricity grid has been increasing since consumption has focused on smaller time frame. 

This master’s thesis studies ways to decrease energy usage for residential buildings. Also 

look on residential buildings’ power consumption and different ways to decrease it is taken. 

On power usage, only residential buildings electrical equipment on regular use is taken into 

account and fast phenomenon such as power spikes from starting an engine is left out. In 

addition to energy and power consumption calculations for yearly paid price of energy and 

power is done. There are several ways to decrease energy consumption of residential 

buildings, such as heating systems with better energy efficiency, controlling of room 

temperature and air conditioning and independent energy production. Energy storage can be 

used to decrease peak power of residential buildings. However from economical point of 

view, usage of energy storage isn’t economically viable since pricing based on peak power 

is very small-scale and customers doesn’t have incentive to switch from energy based to 

power based pricing. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Symbolit 

A  Pinta-ala, m2 

E  Energia, kWh 

f  Valaistuksen ohjaustavasta riippuva kerroin 

I  Investoinnin kustannukset, € 

k  Diskonttauskerroin 

Pmax  Huipputeho 

p  Korkokanta, % 

Qiv,korvausilma Rakennuksen korvausilman lämmitysenergian nettotarve, kW 

Qiv,tuloilma Rakennuksen tuloilman lämmitysenergian nettotarve, kW 

Qjoht  Rakennuksen johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kW 

Qvuotoilma Rakennuksen vuotoilman lämpöenergian tarve, kW 

S  Investoinnin tuomat vuotuiset säästöt, €/a 

TMA  Investoinnin takaisinmaksuaika, a 

t  Investoinnin tuottaman kassavirran pituus, a 

 

Lyhenteet 

 

COP  Coefficient of Performance 

IV  Ilmanvaihto 

LTO  Lämmön Talteen Otto 

SCOP  Seasonal Coefficient of Performance 

SLY  Sähkölaitosyhdistys 
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1 JOHDANTO 

Suomessa kulutetaan vuosittain hieman yli 80 TWh sähköä. Digitalisaation ja kehityksen 

myötä käytössä olevien sähkölaitteiden määrä on lisääntynyt, mutta vuodesta 2000 asti 

käytetyn sähkön määrä on pysynyt kohtuu tasaisena. Teollisuuteen ja rakentamiseen kuluu 

suurin osa Suomessa käytetystä sähköstä, mikä vastaa noin puolia kokonaiskulutuksesta. 

Koti- ja maatalouksiin sekä palveluihin käytetään molempiin noin neljännes 

kokonaissähkönkulutuksesta.  

 

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionin yksi keskeisimmistä 

tavoitteista. Vuonna 2018 EU:ssa asetettiin osana ”Puhdasta energiaa kaikille 

eurooppalaisille” -säädöspakettia uusi tavoite vähentää energiankulutusta vähintään 32,5 % 

vuoteen 2030 mennessä (Euroopan parlamentti, 2021). Vuonna 2019 Suomessa asumiseen 

käytetiin energiaa 65 TWh, josta kolmannes oli sähköä. Lämmitys vastaa noin neljännestä 

kotitalouksissa käytetystä sähköstä ja on samalla suurin yksittäinen sähkön käytön kohde. 

Nykyisin asuntojen lämmitysteknisiin ratkaisuihin kiinnitetään paljon huomioita, jotta 

lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia ja häviöitä saataisiin mahdollisimman pieniksi. 

Kiinteistön lämmitysmuodolla, asuinpinta-alalla sekä lämpöhäviöillä on suurin vaikutus 

lämmityksen tarpeeseen. Paremmin eristetyissä kiinteistöissä lämmitys saadaan toteutettua 

vähemmillä investoinneilla ja paremman hyötysuhteen lämmitysmuodolla laitteiden 

käyttökustannuksia saadaan madallettua. Suomessa on edelleen käytössä monia vanhoja 

kiinteistöjä, joissa lämmitystekniset ratkaisut eivät täytä nykyisiä vaatimuksia, ja jotka 

vaatisivat uudistamista nykyisien standardien tasoille. 

 

Huolimatta siitä, että kotitalouksien sähkön käytön vuositasolla ollessa tasaista, yksittäisinä 

ajanhetkinä hetkellisen energian tarve on ollut kasvussa. Suurimmat kuormituksen 

ajankohdat osuvat tyypillisesti talven kylmille ajanjaksoille, jolloin lämmityksen tarve on 

suurimmillaan. Suuret hetkittäiset kuormitukset näkyvät kustannuksina sekä kotitalouksille 

sekä sähköverkoille suurien mitoituksien kautta, kun yhtiöt joutuvat varmistamaan verkon 

toiminnan suurimman kuormituksen ajankohtana. Kustannukset näkyvät asiakkaalle 

sähkölaskussa, jossa asiakas maksaa tavallisesti perusmaksun lisäksi kulutetun 

energiamäärän mukaan. Energiapohjaisessa hinnoittelussa asiakkaan huippukuormitus ei 
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vaikuta sähköstä maksettavaan hintaan. Jotkin sähköverkkoyhtiöt tarjoavat tehon mukaan 

tapahtuvaa hinnoittelua, jossa asiakas maksaa myös suurimman kuormituksen mukaan 

(Lahti-Energia, 2021). Tällä asiakasta kannustetaan mahdollisimman tasaiseen tehon 

kulutukseen. Sähköverkkoyhtiöiden tehtävänä on varmistaa katkeamaton sähkön toimitus 

asiakkailleen, mutta samalla ne lupaavat sähkön toimituksen asiakkaalle sulakkeiden 

määrittämään arvoon asti. Sähköverkkoyhtiöille aiheutuu kustannuksia suurten hetkittäisten 

kuormitusten takia, jotka heijastuvat käyttökustannuksina asiakkaille.  

1.1 Tavoitteet ja rajaukset   

Työn tavoitteena on arvioida pienasiakkaan sähkön käytön kehittymistä energia kulutuksen 

ja tehon käytön näkökulmasta. Työssä keskitytään kiinteistön sähköteknisiin ratkaisuihin ja 

nopeat ilmiöt, kuten moottorin käynnistäminen, jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi 

tutkitaan kuinka erilaiset laitevalinnat vaikuttavat energian ja tehon käyttöön.  

 

Työssä pyritään etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia sähköverkon mitoittamisessa on 

pientaloasumisen kannalta tulevaisuudessa? 

2. Tehopiikkien leikkaamisesta koostuvat säästöt kuluttajalle? 

3. Vaihtoehtoja erilaisten pienkuluttajien sähköjärjestelmien toteuttamisesta 

tulevaisuudessa sähköenergian ja tehon käytön kannalta. 

 

1.2 Työn rakenne 

Luvussa 2 käsitellään sähköverkon suunnittelua ja mitoitusta sekä verkon suojalaitteita.  

 

Luvussa 3 käsitellään kiinteistön sähköteknisten ratkaisujen vaikutusta energia kulutukseen 

ja tehon tarpeisiin. 

 

Luvussa 4 käydään läpi kiinteistön sähköverkon mitoitusperiaatteet. Lisäksi tarkastellaan 

sähkövaraston vaikutusta mitoitukseen. 
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Luvussa 5 tarkastellaan Case-tapauksen omakotitalon vuosittaista energian ja tehon tarvetta 

erilaisilla sähköteknisillä ratkaisuilla. 

 

Luvussa 6 tarkastellaan erilaisten sähköteknisten ratkaisujen vaikutus vuosittaiseen 

kulutukseen sekä niiden vaikutusta energiasta maksettavaan hintaan. 
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2 SÄHKÖVERKKO 

Sähkövoimajärjestelmä on yhteiskunnan selkäranka ja merkittävä osa teollisuuden, julkisten 

palveluiden ja kotitalouksien toiminnan kannalta. Langattomien yhteyksien, digitalisaation 

ja sähkön käytön lisääntyessä luotettava sähköverkko on entistä tärkeämmässä roolissa. 

Suomessa sähköverkko koostuu kantaverkosta ja jakeluverkosta, missä jakeluverkko 

voidaan edelleen jakaa keski- ja pienjänniteverkkoihin. Suomessa kantaverkon toimintaa ja 

kehittämistä vastaa Fingrid Oyj. Jakeluverkkojen toimintaa valvoo energiavirasto ja niiden 

toiminnasta vastaavat paikalliset jakeluverkkoyhtiöt. Sähköverkon tehtävä on kuljettaa 

sähköä tuotannolta aina kuluttajalle. 

 

Tavallisesti sähkön ja energian tuotanto on keskitetty voimalaitoksiin, kuten hiili- ja 

vesivoimaloihin, sekä suurempiin ydinvoimalaitoksiin, josta sähköä on siirretty kuluttajille 

sähköverkon avulla. Voimalaitokset ovat kytketty sähköverkkoon muuntajien avulla, joilla 

voidaan nostaa tai laskea käytettävää jännitetasoa. Suuret voimalaitokset yhdistyvät yleensä 

korkeampiin jännitetasoihin, kuten kantaverkkoon. Kantaverkolla tarkoitetaan 

sähköverkkoa, jonka jännitetaso on 110 kV tai enemmän. Suomessa kantaverkon 

jännitetasoina käytetään 100-, 220- ja 400 kV jännitetasoja. Korkeat jännitetasot aiheuttavat 

vähemmän häviöitä sähkön siirrossa ja ovat siksi käytössä maan laajuisen sähköverkon 

selkärangan luomisessa. 

 

Kantaverkolta sähkö saadaan toimitettua kuluttajalle siirtoverkon avulla. Siirtoverkolla 

tarkoitetaan sähköverkkoa ja sen komponentteja, jonka jännitetaso on alle 110 kV. Verkon 

tehtävä on kuljettaa tuotettu sähkö sen loppukäyttäjille asti. Siirtoverkko voidaan edelleen 

jakaa keski- ja pienjänniteverkkoihin. Keskijänniteverkolla tarkoitetaan 1–36 kV 

jännitetasoa, johon pienjänniteverkko yhdistyy jakelumuuntajien avulla. Pienjänniteverkolla 

tarkoitetaan korkeintaan 1 kV jännitettä. Sähkön käyttäjän liittymisjännite määräytyy tehon 

tarpeen perusteella. Kotitaloudet ovat liitettynä pienverkkoihin ja teollisuudessa toimivat 

suuremmat laitokset keski- tai suurjänniteverkkoon. Siirtoverkkojen toiminnasta ja 

kehityksestä vastaavat siirtoverkkoyhtiöt.  
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2.1 Sähköverkon suunnittelu ja mitoittaminen 

Sähköverkon suunnittelussa ja kehittämisen tehtävänä on varmistaa sähkön toimitus 

asiakkaalle kohtuullisten investointien myötä. Verkossa esiintyvät kustannukset voidaan 

jakaa sähköverkon elinkaaren aikana seuraavasti: 

 Investointikustannukset 

 Häviökustannukset 

 Keskeytyskustannukset 

 Kunnossapitokustannukset 

 

Investointikustannukset ovat kertaluontoisia kustannuksia. Muut kustannukset ovat 

käyttöiän aikana jaksollisesti esiintyviä kustannuksia. Osa jaksollisista kustannuksista pysyy 

vakiona, kuten muuntajien tyhjäkäyntihäviöt ja osa muuttuu käyttöjakson aikana, kuten 

kuormitushäviöt ja keskeytyskustannukset. Suunnittelun tehtävänä on minimoida edellä 

mainitut kustannukset teknisten reunaehtojen puitteissa. Tyypillisesti reunaehdoissa täytyy 

ottaa huomioon mm: 

 Jännitteenalenema 

 Johtojen terminen kuormitettavuus 

 Johtojen oikosulkukestoisuus 

 Oikosulkusuojauksen toimivuus 

 Sähköturvallisuus 

 

Sähköverkossa käytettävien komponenttien tyypillinen pitoaika on 40 vuotta. Suunnittelun 

merkitys korostuu pitkien pitoaikojen takia. Pitkän aikavälin suunnittelussa pyritään 

määrittämään, minkälaisia suuria investointeja tulevina vuosina tarvitaan, jotta verkko 

täyttäisi koko käyttöiän aikana sille asetetut vaatimukset. Suunnittelun tehtävänä on etsiä 

teknisesti toimiva ratkaisu kustannusten sallimissa rajoissa. Suunnittelussa tulee myös 

huomioida ulkoiset tekijät, kuten väestörakenteen muutos alueella. (Lakervi E & Partanen J, 

2008) 

 

Sähköverkkojen kaapeli- ja laitevalinnat perustuvat verkossa olevien käyttäjien 

sähköenergiankulutukseen ja huipputehoon. Jokaisen käyttäjän sähkön käyttö on 
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yksilöllistä, mutta sähköverkkoyhtiöt käyttävät erilaisia menetelmiä huipputehojen 

arvioinnissa. Yksi menetelmistä perustuu kuormitusmalleihin, joissa yksittäisen käyttäjän 

huipputeho voidaan arvioida käytetyn vuosienergian pohjalta. Kuormitusmallien 

tarkoituksena on kertoa erilaisten käyttäjien sähkön käytön ajallista ja määrällistä vaihtelua. 

Kuormitusmalleissa sähkön käyttäjät on ryhmitelty omiksi kuluttajaryhmikseen sähkön 

käytön perusteella. Kullekin käyttäjätyypille on laadittu aiemman tiedon ja mittausten 

pohjalta tuntikohtainen tehovaihtelu, tuntikohtainen tehon hajonta ja lämpötilariippuvuus. 

Kuva 2.1. Periaatekuva kuormitusmallista. on esitettynä kuormitusmallin käyttäjäryhmien 

jaottelu. 

 

 

Kuva 2.1. Periaatekuva kuormitusmallista. (Lakervi E & Partanen J, 2008) 

 

Kuormitusmallissa käyttäjät luokitellaan ryhmiin siten, että ryhmän käyttäjien 

sähkönkulutus on riittävän lähellä toisiaan. Jokaiselle käyttäjäryhmälle on laskettu jokaiselle 

kahden viikon jaksolle keskiteho ja niihin suhteutettu 2-viikkoindeksi. Viikonpäivien 

tunneille on määritetty omat tunti-indeksit, jotka kertovat kyseisen tunnin suhteellista 

kulutusta kuluvan 2-viikkojakson tunnin keskitehoon. Jokaiselle vuodenajalle on 
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määritettynä omat tunti-indeksit sekä viikonpäivien tunti-indeksit ovat jaoteltuna arki, aatto 

ja pyhäpäivien välillä. Yksittäisen kiinteistön huipputehon vaikutus sähköverkkoon ei ole 

yhtä suuri kuin kyseinen huipputeho. Tämä johtuu eri sähkön käyttäjien kulutuksien 

vaihtelevuuksista.  

2.2 Suojaus ja sähköturvallisuus 

Sähköverkkojen suunnittelussa tulee huomioida ja minimoida mahdolliset vikatilanteet 

ennen niiden tapahtumista. Tyypillisimmät vikatilanteet ovat oiko- ja maasulku, jotka voivat 

syntyä laitteiden vioittumisesta, luonnonilmiöiden seurauksena tai inhimillisestä virheestä. 

Vikatilanteessa sähköverkkoon voi syntyä häiriö, jonka seurauksena sähkönjakelu katkeaa. 

Vian luonteesta ja sijainnista riippuen sähkönjakelu voi katketa vain osittain tai kokonaan 

syöttävässä verkossa. Vikatilanteet eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjilleen. 

 

Oikosululla tarkoitetaan kahden tai useamman piirissä olevan pisteen välistä suoraa tai 

matala-impedanssista yhteyttä. Oikosulku on yksivaiheinen, kun vika syntyy yhden 

vaihejohtimen ja nollajohtimen välille. Kaksi- tai kolmivaiheisessa oikosulussa vika esiintyy 

kahden tai kolmen vaihejohtimen välillä. Oikosulkutilanteessa verkkoon syntyy 

oikosulkuvirta, joka on luonteeltaan normaalia kuormitusvirtaa suurempi virta. 

Oikosulkuvirran suuruus riippuu vian sijainnista syöttävän keskuksen tai laitteen suhteen. 

Lähempänä syöttävää pistettä oikosulkuvirrat ovat paljon korkeampia verrattuna 

johtolähdön lopussa tapahtuvaan oikosulkuun. Vikaantunut verkko tulee erottaa muusta 

verkosta nopeasti, jotta säästytään henkilövahingoilta sekä verkon komponenttien 

hajoamiselta. 

 

Maasululla tarkoitetaan jännitteisen osan ja maan välistä eristysvikaa. Maasulku voi myös 

esiintyä useampivaiheisena, jos useammassa vaihejohtimessa kyseistä eristysvikaa esiintyy 

samanaikaisesti. Vaihejohtimen ja maan välinen yhteys voi muodostua suojamaadoitetussa 

tai suojamaadoittamattomassa pisteessä. Tyypillinen maasulun aiheuttaja ovat sähköverkon 

päälle kaatuneet puut. Maasulusta aiheutuu jännitteitä ja lämpövaikutuksia ympäristöön sekä 

ylijännitteitä verkkoon. 
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2.2.1 Suojalaitteet 

Sähköverkkojen suojaamisessa käytetään useita eri laitteita, kuten sulakkeita, katkaisijoita 

ja releitä. Suojalaitteiden toiminta perustuu sähköpiirissä olevien virtojen ja jännitteiden 

tarkkailuun. Liian suuri virta tai jännite saa suojalaitteen toimimaan tai havahtumaan ja 

tyypillisesti aiheuttaen virtapiirin katkeamisen. Suojalaitteet toimivat verkossa itsenäisesti, 

mutta käytön jälkeen vaativat toimia uudelleenaktivoimiseksi.  

 

Sulake on virtapiirin suojalaite, joka suojaa sähkön käyttäjää sekä piiriä liian suurilta 

virroilta. Kun sulakkeen läpi kulkee tarpeeksi suuri virta, sulake laukeaa samalla katkaisten 

virtapiirin. Sulaketta käytetään tyypillisesti pienjänniteverkossa ja rakennuksissa 

sähkökeskusten syöttävien piirien suojana. Sulakkeet ovat kertakäyttöisiä eikä niitä voida 

korjata. 

 

Katkaisijat ovat laitteita, joiden tehtävänä on avata tai sulkea virtapiiri. Katkaisijat eivät 

toimi automaattisesti, vaan ne vaativat ulkoisen ohjauksen tai käyttäjän toimiakseen. Keski- 

ja suurjänniteverkoissa katkaisijoiden toimintaa ohjataan releiden avulla. 

Pienjänniteverkossa katkaisijat sijaitsevat tyypillisesti sähkökeskusten ja -kaappien luona ja 

niiden toimintaa ohjataan käsin käyttäjän toimesta. Sulakkeisiin verrattuna katkaisijat 

pystyvät avaamaan ja sulkemaan virtapiirin useita kertoja vaurioitumatta. 

 

Releet eivät itsessään toimi suojalaitteena, mutta niitä käytetään ohjaamaan verkon muita 

laitteita, kuten katkaisijoita. Sähköverkon eri osien erottaminen toisistaan toteutetaan sähkö- 

ja kytkinasemille sijoitettavien katkaisimien avulla. Vikatilanteessa katkaisimet aukeavat, 

jolloin vioittunut verkon osa saadaan erotettua toimivasta puolesta. Releiden tehtävänä on 

tarkkailla verkon tilaa, ja vikatilanteessa erottaa verkon vioittunut osa. Releihin annetaan 

asetteluarvot, joiden ylityttyä se antaa signaalin katkaisijalle. Relesuojausta käytetään keski- 

ja suurjänniteverkoissa. 

2.3 Pientalon sähköverkko 

Pientalon sähköverkko on toiminnaltaan samankaltainen kuin jakeluverkko. Sähkö tuodaan 

pienjänniteverkosta muuntajan välityksellä pientalon pääkeskukselle, josta se jaetaan 
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eteenpäin kaapeleiden avulla kiinteistön sähköpisteisiin. Pientaloissa voi olla useita 

keskuksia. Näiden keskusten sähkönsyötöt tuodaan myös pääkeskuksen kautta. 

Pääkeskuksessa sijaitsee myös erilaisia suojalaitteita, joiden tehtävänä on suojella käyttäjää 

sekä sähkölaitteita erilaisissa vikatilanteissa. 

 

Pääkeskuksen ja pienjänniteverkon välissä on kiinteistön pääsulakkeet. Pääsulakkeiden 

tehtävän on suojella sähköverkkoa rajoittamalla kiinteistöä ottamasta verkosta liian suuria 

hetkellisiä virtoja. Tavallisimmat pientalojen pääsulakekoot ovat 3x25A ja 3x35A. Taulukko 

3.2. Suomessa käytettävät pääsulakekoot ja niiden suurimmat sallitut kuormat. on esitettynä 

muita Suomessa käytössä olevia pääsulakekokoja. Sulakkeita käytetään myös keskukselta 

lähtevien kaapeleiden suojaamiseen. Näiden sulakkeiden tehtävänä on suojella talon sisäistä 

sähköverkkoa liian suurilta tehoilta. Sulakkeiden lisäksi muita pientalosta löytyviä tavallisia 

suojalaitteita on muun muassa vikavirtasuojakytkimet, joiden tehtävänä on suojella käyttäjää 

sähkölaitteiden vikaantuessa. 

 



 

 

 

13

3 KIINTEISTÖN ENERGIA- JA TEHOTARPEIDEN 

MÄÄRITTÄMINEN 

Vuonna 2019 energian kulutus Suomessa oli 1,36 miljoonaa terajoulea. Sähkön kulutus 

energian käytöstä oli 86,1 TWh, josta 81 % katettiin kotimaisella tuotannolla ja loput 

tuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön loppukäytöstä 47 % kului 

teollisuuteen ja rakentamiseen, 28 % koti- ja maatalouksiin, 23 % palveluihin ja julkisiin 

sektoreihin ja 3 % häviöinä siirto ja jakeluverkoissa. Kotitaloudet kattavat reilun 

neljänneksen sähkön kokonaiskulutuksesta. Verrattuna muihin loppukäyttäjiin, yksittäisen 

kotitalouden sähkön kulutusta on vaikea ennustaa, koska sähkön käyttöön vaikuttaa vahvasti 

yksilön valinnat. (Tilastokeskus, 2019, #1) 

 

Kiinteistön vuotuiseen tehon ja energian kulutukseen vaikuttaa monet tekijät kuten 

rakennuksen sijainti, koko, ikä sekä lämmitysmuoto ja laitevalinnat. Suomessa kylmät talvet 

kasvattavat kiinteistöjen lämmitystarvetta, joka lisää niiden energiankulutusta sekä 

huipputehoja. Suuremmissa kiinteistöissä on myös enemmän lämpöhäviöitä verrattuna 

pienempiin kiinteistöihin. Myös kiinteistön iällä on vaikutusta rakennuksen lämpöhäviöihin. 

Uudisrakennuksissa sekä peruskorjatuissa rakennuksissa vaaditaan parempaa 

energiatehokkuutta, joka vähentää lämpöhäviöitä ja lämmityskustannuksia. Paremman 

hyötysuhteen laitteilla saadaan tuotettua enemmän lämmitysenergiaa käytettyä 

sähköenergiaa kohden. Kuva 3.1. Asumisen energiankulutus käyttökohteittain vuonna 2019. 

on esitettynä kotitalouksien energiankäyttö eri käyttökohteittain. 
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Kuva 3.1. Asumisen energiankulutus käyttökohteittain vuonna 2019. (Tilastokeskus, 2019, #2) 

 

Asumisen energiankulutuksesta 67 % kohdistui tilojen lämmitykseen, 15 % käyttöveden 

lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Valaistuksen, ruoan valmistuksen 

ja muiden sähkölaitteiden osuus oli 13 %. Tilojen lämmitykseen käytetään suurin osuus 

kiinteistön energian kulutuksesta. Suomessa lämmityskausi kestää noin 9 kk. Lämmityksen 

tarve on tavallisesti huipussaan talven kylmillä keleillä. Kiinteistöjen lämmityskapasiteetti 

tulee mitoittaa siten, että sisälämpötila pysyy vaaditun lämpöisenä myös talvella. Kuva 3.2 

ja Taulukko 3.1 on esitettynä ulkoilman lämpötila, kun määritetään kiinteistön 

lämmitystehoa. 

 

Tilojen lämmitys; 
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Kuva 3.2. Säävyöhykkeet. (Ympäristöministeriö, 2012) 

 

Taulukko 3.1. Mitoittava ulkoilman lämpötila eri säävyöhykkeillä. (Ympäristöministeriö, 2012) 

 

 

Ympäristöministeriö on jakanut Suomen vyöhykkeisiin, kun määritetään kiinteistön 

lämmitystehon tarvetta. Suomen pienestä koosta huolimatta pohjoisessa on huomattavasti 

kylmempää talvisin kuin etelässä, jolloin lämmityskapasiteettia tarvitaan myös enemmän.  

3.1 Kiinteistön sähköenergian kulutus 

Kotitalouksien vuosittainen kulutettu sähköenergia koostuu tilojen ja käyttöveden 

lämmityksestä, kotitalouslaitteista, kuten valaistuksesta, viihde-elektroniikasta ja ruoan 
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valmistuksesta, sekä muista laitteista, kuten kiukaasta ja sähköautosta. Vuonna 2019 

asumisen energiankulutuksesta hieman yli kolmannes toteutettiin sähköllä ja sitä käytettiin 

22,5 TWh. Sähköstä 46 % käytettiin asuintilojen lämmittämiseen ja 38 % 

kotitalouslaitteisiin. Loput sähköstä kului käyttöveden ja saunojen lämmitykseen. 

(Tilastokeskus, 2019, #2).  

 

Lämmitykseen kuluu suurin osuus kotitalouksien käyttämästä sähköstä. Lämmitysenergian 

tarpeeseen vaikuttaa kiinteistön pinta-alan ja energiatehokkuuden lisäksi ulkoilman 

lämpötila. Lämpöhäviöitä tapahtuu mm. rakennuksen vaipan läpi johtumalla ja vuotoilman 

kautta, joten paremmin eristetyissä rakennuksissa lämpöhäviöt ovat myös pienemmät. 

Ikkunoiden ja ovien eristelujuus on heikompi, kuin rakennuksen seinien, joten ikkunoiden 

ja ulko-ovien määrää kasvattamalla lisääntyy myös kiinteistön lämpöhäviöt. 

Ympäristöministeriö on määrittänyt suurimmat sallitut lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) 

kiinteistön eri osille, joita uusien rakennusten tulee noudattaa. Uudisrakentamisessa tulee 

noudattaa ympäristöministeriön asettamia lämmönläpäisykertoimia kiinteistön eristyksiä 

suunnitellessa, mutta Suomessa on monia vanhoja rakennuksia, jotka eivät täytä nykyisiä 

vaatimuksia. Vanhojen rakennuksien energiatehokkuutta saadaan parannettua kiinteistöjen 

saneerauksien yhteydessä.  

 

Rakennuksen vaipan lisäksi myös ilmanvaihdosta aiheutuu lämpöhäviöitä. Poistuva sisäilma 

vie lämpöenergiaa ulos, joka korvataan kylmemmällä ulkoilmalla. Ilmanvaihdon määrään 

vaikuttaa kiinteistön pinta-ala, joten suuremmissa kiinteistöissä on myös enemmän 

lämpöhäviöitä ilmanvaihdon kautta. Vanhoissa taloissa ilmastointi on toteutettu täysin 

painovoimaisesti, jolloin poistuvan ilman lämpöenergiaa ei ole voitu hyödyntää. Uusissa 

kiinteistöissä ilmanvaihto on lähes poikkeuksetta toteutettu koneellisesti, jolloin poistuvan 

ilman lämpöenergiaa käytetään korvausilman lämmittämiseen. Poistoilmasta voidaan saada 

75 % lämpöenergiasta talteen lämmitettäessä korvausilmaa. Muita keinoja ilmanvaihdon 

lämpöhäviöiden pienentämiseen on sisäilman lämpötilan alentaminen. Ilmanvaihtokoneen 

lämpöhäviöt riippuvat suoraan sisä- ja ulkoilman lämpötilaerosta, joten pienentämällä 

sisäilman lämpötilaa voidaan suoraan vaikuttaa ilmanvaihdon lämpöhäviöihin. Lisäksi 

ilmanvaihdon ohjaaminen on tehokas tapa pienentää sen aiheuttamia häviöitä. 
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Sammuttamalla tai pienentämällä ilmanvaihdon käyttöastetta, kun kiinteistö ei ole käytössä, 

saadaan vähennettyä turhia lämpöhäviöitä. 

 

Muuhun kuin lämmityksestä aiheutuvaan vuosittaiseen energian kulutukseen on 

haasteellista vaikuttaa ilman, että asumismukavuus kärsii. Vuosittaisia laitekohtaisia 

sähköenergiankulutuksia on arvioitu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D5, mutta 

todelliset kulutukset ovat paljon käyttäjästä riippuvaisia. Joidenkin kohteiden, kuten 

käyttöveden lämmityksen kanssa on mielekkäämpää tarkastella sähköenergian ajankohdan 

käyttöä. Tehon tarkastelua on esiteltynä tarkemmin luvussa 3.2. IV-koneen ja valaistuksen 

aiheuttamiin vuosittaisiin kulutuksiin voidaan jonkin verran vaikuttaa ilman, että asukkaiden 

mukavuus kärsii. Ilmanvaihdon käyttöasteen pienentämisellä tai koneen sammuttamisella, 

kun rakennusta ei käytetä, saadaan säästettyä sähkö- ja lämmitysenergiaa. Valaistuksessa 

sähköenergiaa voidaan säästää valitsemalla energiatehokkaammat LED-valaisimet. Turhien 

valojen sammuttamisella voidaan myös pienentää energiankulutusta.  

 

Nykyisin kiinteistön sähköenergiankulutusta mitataan ja valvotaan etäluettavin mittarein. 

Mittarien avulla pystytään tarkkailemaan sähkön käyttöä tuntikohtaisella tasolla, jolloin 

asiakas pystyy hallitsemaan ja ohjaamaan kulutustaan entistä paremmin. Etäluettavat mittarit 

tulivat pakollisiksi vuonna 2013 Suomen valtioneuvoston asetuksen takia (Finlex, 2009).  

3.2 Huipputehon mitoituskäytännöt 

Huipputeholla Pmax tarkoitetaan suurinta hetkittäin esiintyvää kuormitusta ja se muodostuu 

kiinteistön kaikkien käytössä olevien laitteiden kuormituksesta. Kotitalouksissa eniten tehoa 

vaativat laitteet ovat tyypillisesti lämmitys, ruoan laitto ja sähkökiuas. Lämmitystarpeen 

takia Suomessa kiinteistöjen huipputehot esiintyvät tyypillisesti talvisin lämmityskausien 

aikana. 

 

Kiinteistön huipputehon avulla määritetään pääsulakkeiden koko, joiden tehtävänä on 

rajoittaa kiinteistön verkosta ottamaa tehoa. Sulakkeiden mitoitus on teknis-taloudellinen 

optimointitehtävä. On huolehdittavan sähkön saannin varmuus ja samalla mietittävä 

tulevaisuuden sähkötehon tarpeita ja mahdollisia muutoksia, mutta liittymän turha 

ylimitoittaminen ei taloudellisesti ole järkevää. Alimitoitettuna pääsulakkeet aiheuttavat 
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turhia sähkökatkoksia ylikuormitusten takia. Pääsulakkeen kokoon vaikuttaa rakennuksen 

käyttötarkoitus sekä laitevalinnat. Taulukko 3.2 on esitettynä Suomessa käytössä olevia 

pääsulakkeita ja niiden mahdollisia kuormia. (ST-kortisto, 2018) 

 

Taulukko 3.2. Suomessa käytettävät pääsulakekoot ja niiden suurimmat sallitut kuormat.  

 

Kiinteistön pääsulakkeiden määrittäminen voidaan toteuttaa arvioinnin ja kokemuspohjaisin 

perustein. Monissa pientaloissa pääsulakkeiden arvot ovat joko 25 A tai 35. Arvioiminen on 

luotettavampaa pienemmissä kiinteistöissä, sillä kiinteistön pinta-alan kasvaessa tavallisesti 

myös laitemäärät lisääntyvät. Lisäksi nykypäivänä monien laitteiden toiminnassa käytetään 

ohjauksia, jolloin laitteiden ajallinen käyttö ei ole täysin yksiselitteistä. 

 

Laskentaan perustuvat huipputehon arviointitavat eli huipputehon laskentamallit 

pohjautuvat peruskuormaan ja asuintilojen pinta-alasta riippuvaan kuormitukseen eli pinta-

alatehoon sekä sähkölaitteiden samanaikaisen käytön todennäköisyyden arviointiin. 

Kiinteistön peruskuormana pidetään pinta-alasta riippumattomia sähkölaitteita, kuten kodin 

kylmälaitteet, viihde-elektroniikka ja auton sähkölämmityslaitteet. Peruskuorman suuruus 

riippuu jossain määrin huoneiston koosta, mutta ei niin jyrkästi, kuin pinta-alapohjaiset 

kulutusryhmät. Pinta-alakohtaisiin kuormituksiin lasketaan valaistus, lämmitys sekä 

ilmanvaihto, joiden kuormitukset ovat lähes täysin pinta-alariippuvaisia. Suomen 

sähkölaitosyhdistys ry on tehnyt laskentamalleja kuormitusmittausten pohjalta, joilla 

rakennuksen huipputeho voidaan arvioida. Laskentamallien mukaan pientalon huipputeho 

voidaan määrittää yhtälöiden 3.1 ja 3.2 avulla, missä A kuvaa lämmitettävän alueen pinta-

alaa. Yhtälössä 3.1 kiinteistössä ei ole sähkölämmitystä, kun taas yhtälössä 3.2 on huomioitu 

suora sähkölämmitys. Molemmissa tapauksissa on sähkökiuas. (ST-kortisto, 2018) 
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𝑃 =  7,5 +  26 ×     (3.1) 

 

𝑃 =  7,5 +  64 ×     (3.2) 

 

3.3 Sähköteknisten ratkaisujen vaikutus sähköenergian kulutukseen ja tehon 

tarpeeseen 

Kiinteistön energiankulutus ja tehon tarpeeseen vaikuttaa paljon kiinteistön laitevalinnat. 

Paremman hyötysuhteen laitteilla saadaan pienennettyä energiankulutusta tai tehon tarvetta. 

Kotitalouslaitteet aiheuttavat välttämätöntä kuormitusta kiinteistön tehotarpeisiin, mutta 

jotkin laitteet, kuten sähkökiuas, voidaan mahdollisesti korvata puukiukaalla, jolloin 

vaikutus kiinteistön kuormitukseen katoaa. Pientuotannolla ja sähkövarastolla on myös 

huomattava vaikutus energian kulutukseen ja tehon käyttöön. Jos kiinteistöön asennetaan 

sähköauton latauspiste, tulee tämän kuormitus ja energiankulutus selvittää huipputehoja 

määritettäessä.  

3.3.1 Lämmitysmuoto 

Kiinteistöjen lämmityksellä on suuri vaikutus sen energian ja tehon kulutukseen. Suomessa 

pitkän lämmityskauden takia lämmitys vastaa suurinta osaa pientalojen vuosittaisesta 

sähköenergiankulutuksesta ja talven kylmimmät jaksot näkyvät kiinteistöjen lämmitystehon 

tarpeessa sekä tehopiikkeinä kuormituksessa sähköverkossa. Lämmitysmuodolla pystytään 

vaikuttamaan huomattavasti kiinteistön sähköenergian tarpeeseen ja tehon käyttöön. 

Paremman hyötysuhteen lämmitysmuodoille voidaan pienentää vuosittaista 

sähköenergiankulutusta sekä huipputehotarvetta. Tavallisimmat pientaloissa käytettävät 

lämmitysmuodot ovat kaukolämmitys sekä sähköllä toimivat suora sähkölämmitys, 

ilmalämpöpumppu ja maalämpöjärjestelmä. Sähköisen lämmitysmuodon lisäksi useista 

kiinteistöistä löytyy joko takka tai vanhemmista rakennuksista leivinuuni. 

 

Lämmitysmuodon valinta on tärkeää kustannusten ja sähköenergian käytön kannalta, johon 

vaikuttaa kohde ja sen käyttötarkoitus. Pieneen kausikohtaiseen käyttöön, kuten 

kesämökille, sopii hyvin suorasähkölämmitys, kun vertaillaan investointi- ja 
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käyttökustannuksia eri lämmityslaitteiden välillä. Suurempiin ja vakituisessa käytössä 

oleviin kohteisiin on taloudellisempaa investoida energiatehokkaaseen lämmitysmuotoon, 

jossa käyttökustannukset ovat pienemmät. Lämmityslaitteiden hyötysuhteet ilmoitetaan 

tavallisesti COP-lukuna (Coefficient Of Performance). COP-luku kertoo laitteen 

hyötysuhteen, eli kuinka paljon lämmitysenergiaa saadaan tuotettua yhdellä yksiköllä 

sähköenergiaa. Tavallisesti hyötysuhde ilmoitetaan jossakin tietyssä käyttölämpötilassa. Sen 

takia laitteen toiminta ei välttämättä vastaa ilmoitettua COP-lukua Suomen kylminä talvina. 

Joidenkin laitteiden hyötysuhteet ilmoitetaankin SCOP-lukuna (Seasonal Coefficient Of 

Performance), joka ottaa huomioon vuodenajan vaihtelut. Taulukko 3.3 on esitettynä 

pientalojen lämmitysmuotojen hyötysuhteita. 

 

Taulukko 3.3. Hyötysuhteita eri lämmitysmuodoille. SCOP-luku kertoo, kuinka paljon 
lämmitysenergiaa saadaan yhdellä yksiköllä sähköenergiaa. (Toshiba, 2021) (Jaspi, 2021) 

 

 

Suoralla sähkölämmityksellä sähköenergiaa muutetaan suoraan lämmöksi ja niiden COP-

luku on 1. Suoralla sähkölämmityksellä on pienemmät investointikustannukset, mutta 

huonomman energiatehokkuuden takia sen käyttökustannukset ovat tavallisesti suurempia 

kuin muiden lämmitysmuotojen. Suoran sähkölämmityksen etuja ovat sen nopea reagointi 

ja tarkkuus lämpötilasäädöissä. Käyttövarmuuden takia ne sopivat myös hyvin tukemaan 

kodin ensisijaista lämmitysmuotoa. Ne voivat olla myös taloudellisesti kannattavampi 

vaihtoehto ensisijaiseksi lämmityslähteeksi kausikäytössä olevaan kohteeseen, kuten 

kesämökille. (Energiatehokas koti, 2020) (Motiva, 2020) 

 

Ilmalämpöpumput keräävät lämmön ulkoilmasta ja tuovat sen sisälle. Ilmalämpöpumppujen 

suosio on lähtenyt kasvuun 2000-luvun alussa, jolloin niiden käyttöä rajoitti Suomen kylmät 

talvet, mutta nykyisin ne sopivat ympärivuotiseen käyttöön (Tilastokeskus, 2018). 

Tavallisesti ilmalämpöpumppujen toiminta ja hyötysuhde laskevat, mitä kylmempää 

ulkoilma on, joten laitteen toiminta tulee varmistaa Suomen talven oloihin sopivaksi. Niiden 



 

 

 

21

SCOP-luku vaihtelee laitteiden mukaan, tyypillisesti 4–5 välillä. Kesäisin pumppuja voidaan 

käyttää sisäilman jäähdyttämiseen ja kosteuden poistamiseen ilmanlaadun parantamiseksi. 

Ilmalämpöpumpuissa voi ilmetä ongelmana lämmön jakautuminen epätasaisesti 

rakennuksen sisälle. Ongelmat voivat johtua rakennuksen huonejaosta tai lämmitettävän 

alueen pinta-alasta. (Motiva, 2008) 

 

Maalämpöjärjestelmässä lämpö kerätään maan sisältä, jolloin se pystyy tuottamaan lämpöä 

tasaisesti ympäri vuoden. Järjestelmä sopii hyvin käytettäväksi Suomen kylmissä oloissa, 

koska sen avulla saadaan lämpöä käyttöön myös talvisin. Järjestelmän COP-luku on 

tyypillisesti 5. Maalämpöjärjestelmä käyttää nestettä lämmön kuljettamiseen ja 

vapauttamiseen kiinteistössä, jolloin lämmitys voidaan toteuttaa halutussa tilassa, 

esimerkiksi lattialämmityksen avulla. Järjestelmää voidaan käyttää myös sisäilman 

viilentämiseen. (Motiva, 2012) 

3.3.2 Ilmanvaihto 

Kiinteistön ilmanvaihdosta aiheutuu energiakustannuksia itse laitteen käytöstä sekä 

ilmanvaihdon mukana ulkoilmaan poistuvasta lämpöenergiasta. Ilmanvaihto voidaan 

toteuttaa painovoimaisena, koneellisena tai näiden yhdistelmästä, jossa joko tulo- tai 

poistoilmanvaihto toteutetaan koneellisesti ja sen määrään vaikuttaa kiinteistön koko ja 

käyttötarkoitus.  

 

Painovoimainen ilmanvaihto on perinteinen ilmanvaihtoratkaisu. Siinä rakennuksen 

ilmanvaihto toteutetaan lämpötilaeroin ja tuulen avulla, eikä se tarvitse sähköenergiaa 

toimiakseen. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei pystytä hyödyntämään poistuvaan ilmaan 

sitoutunutta lämpöenergiaa, joten uudisrakennuksien ei toteuteta painovoimaista 

ilmanvaihtoa vaadittujen energialuokituksien takia. Suomessa on kuitenkin monia vanhoja 

pientaloja, joissa ilmanvaihto on edelleen toteutettuna painovoimaisesti. 

 

Koneellisessa ilmanvaihdossa rakennuksen tulo- ja poistoilmanvaihto toteutetaan 

koneellisesti. Sen etuna painovoimaiseen ilmanvaihtoon verrattuna on tuloilman 

lämmittäminen LTO:n (Lämmön talteen otto) avulla. LTO:ssa tuloilman lämmittämiseen 

hyödynnetään poistoilmassa olevaa lämpöenergiaa. Lisäksi koneellisesti toteutettuna 
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ilmanvaihtoa pystytään ohjaamaan ja säätelemään halutulla tavalla. Ohjauksen avulla 

voidaan vaikuttaa koneen kuluttamaan sähköenergian sekä ilmanvaihdon mukana ulos 

poistuvaan lämpöenergian määrään. 

 

Tavallisessa käytössä ilmanvaihtokoneen ajatellaan olevan aina käytössä, jolloin tehon 

tarkastelun näkökulmasta ilmanvaihdon kuormitus lasketaan peruskuormaksi. 

Ilmanvaihtokoneisiin on myös mahdollista saada lisälämmitysvastus erityisen kylmiä 

lämpötiloja varten. Vastuksen tarkoituksena on lämmittää tuloilmaa entisestään vielä LTO:n 

jälkeen, jotta sen lämpötila on lähempänä huoneilman lämpötilaa. Vastuksen mitoittaminen 

tulee huomioida, kun mietitään IV-koneen mahdollisia kuormituksia.  

3.3.3 Aurinkosähköjärjestelmä 

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä auringon valosta. Järjestelmän avulla käyttäjä 

pystyy korvaamaan osan tarvitsemastaan sähköstä itsenäisellä tuotannolla. Suomessa 

aurinkoenergian suosio on kasvussa erityisesti yksityisellä sektorilla. Sähköverkkoon 

liitettyjen alle 1 MW voimaloiden määrä kasvoi 46 % vuoden 2020 aikana. Lisäksi verkkoon 

kytkemätöntä kapasiteettia on arviolta yli 20 MW, joka jakautuu yli 50 000 pientalolle 

(Energiavirasto, 2020). 

 

Aurinkosähköjärjestelmän hyötynä on itsenäisen ja puhtaan sähköenergian tuotanto. Omalla 

tuotannolla käyttäjä pystyy vähentämään ostetun sähkön määrää ja sähköverkossa 

tapahtuvaa rasitusta. Hankinta- ja asennusinvestointien jälkeen aurinkoenergian tuottaminen 

on ilmaista ja järjestelmän takaisinmaksuaika on tyypillisesti 15–20 vuotta (Savukoski, 

2020). Järjestelmästä saatuun energiamäärään vaikuttaa mm. aurinkopaneelien määrä, 

sijainti sekä paikallinen sää. Järjestelmästä saatava hyöty on asennuksien sijainnin lisäksi 

riippuvainen paikallisesta säästä, ja pelkästään pilvet häiritsevät sen tuotantoa. Vaihtelevan 

sään takia järjestelmän energian tuotantoon liittyy vaihtelua ja epävarmuutta. Kuva 3.3 on 

esitettynä aurinkosähköjärjestelmästä saatava hyöty eri kuukausina Suomessa. 
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Kuva 3.3. Etelä-Suomessa saatava keskimääräinen sähköenergia huipputeholtaan 1 kWp 
aurinkosähköjärjestelmällä. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän tuotanto Suomessa on suurimmillaan kesällä ja pienimmillään 

talvella. Suomessa sähkön kulutus on tyypillisesti huipussaan talvella, jolloin järjestelmästä 

saatava hyöty jää vähäiseksi. Kesällä taas aurinkosähköjärjestelmä voi tuottaa sähköenergiaa 

enemmän, kuin kiinteistön sen hetkinen kulutus, jolloin ylimääräinen energia täytyy myydä 

verkkoon tai varastoida.  

 

Aurinkosähköjärjestelmästä saatu rahallinen hyöty on suurin, kun sen tuottama sähköenergia 

saadaan omaan käyttöön. Järjestelmän vuosittaista energiantuotantoa pystytään arvioimaan 

melko tarkasti, kun tiedetään sen huipputeho. Huipputeho tulisikin mitoittaa siten, että lähes 

kaikki järjestelmän tuottama energia saataisiin omaan käyttöön. Jos kiinteistön kulutus on 

vähemmän kuin järjestelmän sen hetkinen tuotanto, osa sähköstä voidaan myydä verkkoon 

pientä korvausta vastaan. Käyttöastetta voidaan lisätä esimerkiksi ulkoisella 

energiavarastolla, jolloin verkolle myymisen sijasta energiaa voidaan varastoida esimerkiksi 

sähköakkuun myöhempää käyttöä varten.  

 

Riippumatta aurinkopaneelien huipputehosta, järjestelmän tuottamaa sähkötehoa ei voida 

huomioida pientalon tehon tarpeessa. Paneelien tuotannon ollessa riippuvaisia vallitsevasta 

säästä, ei voida luotettavasti sanoa, että paneelien tuottama sähköteho olisi mitoitetulla 
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tasolla, kun siihen on tarvetta. Lisäksi pientalojen kulutuksen huippu ilmenee tavallisesti 

talvisin, jolloin aurinkosähköjärjestelmän tuotanto on alhaisimmillaan.  

3.3.4 Sähkövarasto ja -auto 

Sähkövarastoja on tarjoilla useita erilaisia. Tavallisimmat varastot ovat fyysisiä akkuja, 

joihin sähköä voidaan varastoida, mutta markkinoilla on tarjolla muitakin 

sähkönvarastointitapoja, kuten virtuaaliakkuja. Tässä työssä keskitytään ainoastaan 

fyysiseen sähkövarastoon. (Martikainen, 2020) 

 

Sähkövaraston avulla kuluttaja voi tehdä sähkön kulutuksesta joustavampaa varastoimalla 

sähköä myöhempää käyttöä varten. Varastoilla on tärkeä rooli uusiutuvan energian 

tuotannossa sekä älykkäässä sähköverkossa. Niitä voidaan käyttää myös kysyntäjouston 

luomiseen ja varavoimanlähteenä esimerkiksi sähkökatkon aikana. 

 

Sähköenergiankulutukseen sähkövarastolla ei ole vaikutusta, pois lukien varastossa 

itsessään aiheutuvat häviöt. Varaston käyttötarkoituksen mukaan sitä voidaan ladata 

esimerkiksi oman pientuotannon tai verkosta ostosähkön avulla. Oman pientuotannon 

kanssa voidaan tuotantojärjestelmän käyttöastetta kasvattaa, kun ylituotettu energia saadaan 

varastoitua myöhempää omaa käyttöä varten. Ostosähkön varastoimisella voidaan siirtää 

ostetun sähkön ajankohtaa. Sähköverkon kuormitusta voidaan pienentää täyttämällä varasto 

sellaisena ajankohtana, kun kulutus on alhaisimmillaan ja käyttämällä varastoitua sähköä, 

kun kulutus on huipussaan. 

 

Sähkövaraston avulla voidaan ajoittain vähentää verkosta otettavaa tehoa. Varaston 

huipputeho ja koko kertovat kuinka paljon ja miten pitkään se pystyy antamaan tehoa. 

Sähkövaraston luonteen takia sitä ei voida käyttää kiinteistön peruskuorman kattamiseen. 

Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää huippukulutuksen leikkaamiseen sekä suuritehoisten 

laitteiden tai koneiden käyttämiseen, kuten sähkökiukaan. Sähkövarastojen käyttö 

pientalouksissa on vähäistä eikä niiden toimintaa ole yleisellä tasolla huomioitu kiinteistön 

huipputehon mitoituksessa. Tulevaisuudessa tilanne saattaa kuitenkin muuttua älykkään 

sähköverkon myötä. 
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3.3.5 Kotitalouslaitteet ja sauna 

Kotitalouslaitteilla on hyvin erilaisia sähköenergian kulutuksia sekä kuormituksia. 

Vuosittain ne vastaavat noin 10 % kulutetusta sähköenergiasta. Kulutetun energian määrään 

on haasteellista vaikuttaa muuta kuin laite valinnoilla ilman, että asumismukavuus kärsii. 

Mielenkiintoisempaa on tarkastella kotitalouslaitteiden kuormituksia ja tehon käyttöä, koska 

niillä on toisistaan poikkeavia kuormituksia sekä suuruudeltaan ja kestoltaan. 

Ruoanvalmistuslaitteet vaativat tyypillisesti paljon tehoa hetkellisesti, kun taas kylmälaitteet 

vaativat vähän tehoa ympäri vuorokauden. Joidenkin laitteiden kohdalla voidaan vaikuttaa 

kulutuksen ajankohtaan. Ruoanvalmistuslaitteiden käyttöajankohtaan ei voida juurikaan 

siirtää vaikuttamatta asumismukavuuteen, mutta esimerkiksi pesukoneiden ja 

kuivausrumpujen ajankohtaan voi. 

 

Kiukaan tehon ja sähköenergian kulutukseen vaikuttaa saunan koko ja kiukaan teho. 

Keskimäärin sähkökiuas vastaa noin 5 % pientalon vuosittaisesta sähköenergian 

kulutuksesta. Energian kulutukseen vaikuttaa myös, kuinka usein ja pitkään saunaa 

käytetään. Kiukaan kuormituksen kannalta kiukaalle tulee varata sen kuormituksen verran 

tehoa. Tavallisesti kiuasta käytetään riippumatta muiden laitteiden käytöstä, jolloin sen 

mitoitus tulee huomioida vastaavasti. Vanhemmissa taloissa liian suurien kuormituksien 

välttämiseksi kiukaan ja sähkölämmityksen käyttö on rajattu toimivan limittäin toisiinsa 

nähden. Tällöin sähkölämmityksen aiheuttama kuormitus ei ajoitu kiukaan kuormituksen 

kanssa päällekkäin.  
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4 KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKON MITOITUSPERIAATTEET 

Perinteisesti kiinteistöjen huipputehoja ja pääsulakkeita määritettäessä kulutusta arvioidaan 

peruskuorman ja pinta-alasta riippuvaisen kulutuksen pohjalta. Peruskuormaan lasketaan 

muun muassa kylmälaitteet sekä viihde-elektroniikka ja pinta-alapohjaiseen kuormaan 

lasketaan valaistus, lämmitys ja ilmanvaihto (IV). Tavallisesti pientalojen kulutus arvioidaan 

niin suureksi, että hyvin harvoin ylitetään sulakkeiden määrittämät huippuarvot.  Joissakin 

tapauksissa pientalojen asukkailla on myös mahdollisuus vaihtaa pääsulakkeet tavallista 

suuremmiksi. Perinteisellä mitoitustavalla kiinteistössä varmistetaan sähkön sujuva käyttö 

sekä asumismukavuus. Useimmat laitteet ovat käytettävissä poikkeuksetta ympäri vuoden 

riippumatta muista laitteista. Poikkeuksia saattaa syntyä lämmityskauden aikana. Kyseisellä 

mitoitustavalla lämmityskauden ulkopuolella kiinteistön pääsulakkeissa on paljon 

ylimitoitusta, joka näkyy asiakkaille suurempina investointi- ja käyttökustannuksina. 

Sähköverkkoyhtiöillä pientalojen suuremmat liittymistehot näkyvät puolestaan 

sähköverkkojen suurempina investointi- ja käyttökustannuksina, kun verkkojen 

kaapelointien täytyy kestää mahdolliset suuremmat rasitukset. Sähkön tasaisempi kulutus 

mahdollistaisi pienemmät käyttö- sekä investointikustannukset.  

 

Pientalojen tehonkulutuksen tasaamisessa esiintyy nykypäivänä monia haasteita. 

Esimerkiksi sähkön hinnoittelu perustuu nykyisin pelkästään kulutetun sähkön 

energiamäärään, jolloin asiakkaan ei tarvitse miettiä kulutuksen ajankohtaa. Asiakas maksaa 

tehoon pohjautuvaa hintaa liittymismaksun muodossa kiinteänä kuukausittaisena hintana, 

mutta todellinen kulutuksen huippu voi olla pienempi kuin kiinteistön pääsulakkeiden 

määrittämät arvot. Hinnoittelun lisäksi asiakkaalla ei nykypäivänä ole kannustimia 

tarkkailemaan omaa tehon kulutusta. Jotkin sähköyhtiöt tarjoavat huipputehoon pohjautuvaa 

hinnoittelua, jossa sähkön käytöstä maksetaan osittain käytetystä sähköenergiamäärästä ja 

kuukausittaisesta tai vuosittaisesta huipputehosta. Tällöin asiakas voi vaikuttaa sähkölaskun 

suuruuteen tehon kulutuksen kautta, jolloin laskun suuruus voi olla suurempi tai pienempi 

verrattuna pelkästään energiapohjaiseen hinnoitteluun. (Sormunen, 2019) 
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4.1 Pinta-alapohjaisen kuormituksen vähentäminen 

Pinta-alapohjainen huipputehon määritys koostuu peruskuormasta sekä pinta-alapohjaisesta 

kuormasta. Peruskuorma koostuu laitteista, joiden pinta-alariippuvuus on vähäinen, kuten 

ruoanlaittovälineet sekä viihde-elektroniikka. Pinta-alapohjainen kuormitus koostuu 

puolestaan laitteista, joiden kulutus on riippuvainen asunnon pinta-alasta. Tähän luetaan 

mukaan muun muassa lämmitys, valaistus ja ilmanvaihto. Yhtälöissä 3.1 ja 3.2 on esitettynä 

kiinteistön huipputehon mitoitus. Esitystapa on ajalta, kun suora sähkölämmitys oli vielä 

yleisessä käytössä sähkölämmitteisissä kiinteistöissä. Nykyisin käytössä olevat 

lämmitysmuodot tarjoavat paremman hyötysuhteen sähköenergian muuttamisen lämmöksi, 

joten huipputehon mitoitustavan tarkastelu on perusteltua. 

 

Määrittämällä kiinteistön huipputehon pelkästään pinta-alapohjaisella mitoituksella, tulee 

huomioida myös peruskuorman tarve. Käyttämällä paremman hyötysuhteen 

lämmitysmuotoa kuin suorassa sähkölämmityksessä, voidaan pinta-alapohjaisessa 

huipputehon määrityksessä käyttää pienempää tehomäärää neliötä kohden. Yhtälöissä 4.1 ja 

4.2 on esitettynä huipputehon määritys, kun suoran sähkölämmityksen tilalla on käytetty 

joko ilmanlämpöpumppua (4.1) tai maalämpöjärjestelmää (4.2) rakennuksen 

lämmittämiseen. Jos kiinteistössä on sähkökiuas, tulee kuormitusta varata riittävästi myös 

kiukaalle.  

 

𝑃 =   36 ×       (4.1) 

 

𝑃 =  33 ×       (4.2) 

 

Muun kuin lämmityksen osalta tarkastelu on haastavaa. Kiinteistön sähkölaitteiden energian 

kulutus on parantunut, mutta samalla sähkölaitteiden määrä kotitalouksissa on lisääntynyt. 

Muun kuormituksen määrää ei voida luotettavasti arvioida tarkemmin ilman tarkempaa 

tarkastelua. 
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4.2 Sähkövaraston hyödyntäminen 

Sähkövaraston hyödyntämiseen pientaloudessa vaikuttaa paljon sen käyttötarkoitus. 

Varastoa voidaan käyttää muun muassa oman pientuotannon käyttöasteen parantamiseen tai 

kuormituksen ajankohdan siirtämiseen ja sen valintaan vaikuttaa paljon kohteen 

sähköenergian kulutus sekä tehoprofiili. Sähkövarastoa voidaan hyödyntää myös 

sähkökatkosten aikana. 

 

Pientuotannon käyttöasteen parantamiseen vaikuttaa varaston koon lisäksi sekä 

aurinkopaneelien huipputeho sekä kohteen kuluttama sähköenergia. Ilman erillistä 

sähkövarastoa aurinkosähköjärjestelmästä saadaan käyttöön enintään kiinteistön kulutuksen 

verran energiaa. Suurin rahallinen hyöty saadaan, kun sen tuottama sähköenergia saadaan 

kokonaan omaan käyttöön. Sähkövaraston avulla aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa 

sähköenergiaa saadaan hyödynnettyä enemmän kuin kiinteistön kulutus on varastoimalla se 

myöhempää käyttöä varten. Oikein mitoitetulla aurinkosähköjärjestelmällä ja 

sähkövarastolla järjestelmän tuottamasta sähköstä saadaan yli 90 % omaan käyttöön. (Helen, 

2018) 

 

Sähkövaraston avulla voidaan myös siirtää verkolle tapahtuvan kuormituksen ajankohtaa. 

Siitä koituva hyöty riippuu paljon kiinteistön kuormitusprofiilista. Kuva 4.1 on esitettynä 

erilaisia kuormitusprofiileja.  
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Kuva 4.1. Kuormitusprofiileja sähkövaraston kanssa ja ilman, kun tavoitellaan kuormituksen 
tasaamista. Vasemmalla esitetty kuormitus ilman sähkövarastoa. Oikealla kuormituksen siirto 
esitetty vihreällä ja punaisella. 

 

Vasemmalla puolella on kuormituksia ilman erillistä sähkövarastoa ja oikealla puolella 

havainnollistavat kuormitukset sähkövaraston kanssa. Tilanteessa 1 on optimaalinen tapaus 

sähköverkkojen kannalta. Kulutuksen ollessa tasainen ympäri vuorokauden kuormituksessa 

ei tapahdu vaihtelua ja kulutus on täysin ennustettavissa. Tilanteessa 2 kulutuksessa ei ole 

kuormituksesta aiheutuvia piikkejä, mutta kulutus on kuitenkin osan ajasta suurempaa kuin 

muina ajankohtina. Sähkövarastolla saatava hyöty jää pieneksi, koska sähkövarasto sopii 

paremmin hetkittäisten suurten tehojen kattamiseen. Tilanteessa 3 sähkövarastosta saadaan 

suurin hyöty. Tavallisessa käytössä kiinteistöstä aiheutuu kuormituspiikkejä sähköverkolle. 

Sähkövarastolla voidaan korvata osa huippukuormituksesta, jolloin rasitus sähköverkolle ei 

ole niin suurta.  
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Sähkövaraston koko vaikuttaa suoraan sen käyttötarkoitukseen. Oman pientuotannon 

käyttöasteen parantaminen ja saunan lämmittäminen vaativat suuruudeltaan eri kokoiset 

sähkövarastot. Jo pienellä akulla voidaan parantaa pientuotannon käyttöastetta, mutta se ei 

riitä kattamaan suuria ja pitkäkestoisia määriä sähköenergiaa. Pienillä varastoilla voidaan 

myös korvata pienien tehopiikkien vaatimaa sähköenergiaa. Suuremmilla akuilla voidaan 

korvata suurempia tehopiikkejä sekä tasata kuormitusta pidempiä aikoja, kuten Kuva 4.1 

tilanteessa 2. 

 

Tavallisesti kuluttajat maksavat sähköverkkoyhtiöille kulutetun sähköenergian mukaan. 

Jotkin sähköverkkoyhtiöt tarjoavat nyt tavallisen hinnoittelun rinnalle huipputehoon 

pohjautuvaa hinnoittelua, jossa asiakas maksaa käytetyn sähköenergian lisäksi 

kuukausittaisen huippukuormituksen mukaan. Tällöin asiakas pystyy vaikuttamaan 

maksetun sähkön hintaan muutakin kuin kulutusta vähentämällä. Hinnoittelulla pyritään 

kannustamaan asiakkaita tasaisempaan sähkön käyttöön. Sähkövaraston merkitys kasvaa 

tehopohjaisessa hinnoittelussa, koska sen avulla pystytään siirtämään kulutetun 

sähköenergian ajankohtaa. 

4.3 Optimointi yksittäiselle kohteelle 

Kuormitusta optimoidessa pyritään siihen, että kiinteistön huipputeho olisi mahdollisimman 

pieni ja käyttö tasaista. Kiinteistön huipputehon optimointi yksittäiselle kohteelle on aina 

tapauskohtaista. Optimoinnissa on tärkeää tietää tarkkaan kiinteistön sähkönkulutus mm. 

lämmityksen ja muiden laitteiden osalta, jotta mitoitetut kuormitukset olisivat 

mahdollisimman lähellä todellista arvoa. 

 

Kiinteistön sähköenergiankulutuksen vähentämisessä on tärkeää kiinteistön eristäminen 

hyvin, jotta vältytään ylimääräisiltä lämmityskustannuksilta. Uudisrakennuksien 

energiankulutukseen voidaan vaikuttaa muun muassa rakennusteknisillä ratkaisuilla 

paremmin, kuin vanhoihin kohteisiin. Uudisrakennuksissa myös laitehankintojen yhteydessä 

voidaan selvittää niiden tarvitsemat sähköenergiamäärät ja tehon tarpeet, jolloin kiinteistön 

huipputeho voidaan määrittää tarkemmin. Samoin, jos tiedossa on nimellisteholtaan 

suurempia laitteita, voidaan näiden aiheuttamiin kuormituksiin varautua. 
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Hetkittäisen kuormituksen minimoimiseksi kiinteistössä tulee vuorotella mahdollisuuksien 

mukaan eri laitteiden kuormituksien välillä. Kiinteistön peruskuormalle, kuten lämmitys, 

kylmälaitteet ja ilmanvaihto, tulee varata oma osuus kuormituksesta, mutta 

kotitalouslaitteiden, kuten pyykin- ja astianpesukoneiden, käytössä tulisi huomioida käytön 

ajankohta. Suurten kuormien kanssa, kuten sähkökiukaan tai hellan käytössä, tulisi 

huomioida saman aikainen muu kuorma. Sähkökäyttöisen kiukaan korvaaminen esimerkiksi 

puukäyttöisellä poistaisi kiukaasta aiheutuvan kuormituksen kokonaan. Kuormituksien 

seuraamisesta aiheutuu ylimääräistä työtä asukkaille, jos niitä ei voida automatisoida 

ohjauksien avulla. 

 

Sähkövaraston ja pientuotannon avulla voidaan vaikuttaa kiinteistön verkosta ottaman 

sähköenergian määrään ja kuormitukseen. Pientuotannon avulla saadaan puhdasta 

sähköenergiaa omaan käyttöön, jolla voidaan kattaa kiinteistön peruskuorman tarpeita. Jos 

pientuotannon lisäksi käytössä on sähkövarasto, voidaan varastoa hyödyntää yhdessä 

pientuotannon kanssa sen käyttöasteen kasvattamiseen. Sähkövarastoa voidaan käyttää 

lisäksi perinteisten kulutuksien huippujen leikkaamiseen. Vaihtoehtoisesti varastoa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi yksittäisten laitteiden käyttöön, jotta näistä ei aiheudu kuormitusta 

verkkoon. Sähkövaraston koko tulee valita käyttötarkoituksen mukaan.  

 

Suurien kuormituksien välttämiseksi kiinteistön laitteiden käytössä tulee käyttää ohjauksia. 

Kiinteistön laitteet voitaisiin esimerkiksi ryhmitellä peruskuormaan, kotitalouslaitteisiin, 

viihde-elektroniikkaan sekä valaistukseen, jonka jälkeen ohjausten avulla yhden ryhmän 

laitteiden suurin kuormitus voidaan rajata käyttäjälle sopivalle tasolle. Kuva 4.2 on 

havainnollistettu ryhmittelyä. 
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Kuva 4.2. Kuormituksen ryhmittelyä havainnollistava tilanne.  

 

Suomessa pienimmät käytössä olevat pääsulakkeet ovat tavallisesti 25 A, ja niiden maksimi 

kuormitus on 17,2 kW. Kuvassa 4.2 kiinteistön huippukuormitus on keinotekoisesti 

rajoitettuna 12 kW. Peruskuormituksen mitoituksessa on huomioitu, että laitteiden tehon 

tarve ei ylitä sallittua kuormitusta. Muiden ryhmien kuormitus on hyvin vähäistä. Sähkön 

kulutus on huomattavasti vähemmän, kuin sallittu kuormitus. Kuvan tilanne voisi vastata 

tapausta, jossa henkilö on yksin kotona tehden ruokaa. 

 

Ohjausten avulla pystytään varautumaan tilanteisiin, joissa yhden ryhmän kuormitus on 

suurempi, kuin ryhmälle varattu kokonaiskuormitus. Yksinkertaisimmillaan ryhmää 

ohjattaisiin sulakkeiden avulla, jolloin ryhmän kaikki laitteet sammuisivat, kun ryhmän 

kuormitus ylittää sallitun arvon. Kuorman hallinta sulakkeiden avulla olisi kuitenkin hyvin 

haasteellista käyttäjälle, koska silloin hänen tulisi tietää laitteiden kuormitukset 

kohtuullisella tarkkuudella. Myös kuormituksiltaan suurien laitteiden käyttö, kuten 

sähkökiuas, olisi mahdotonta ilman, että ryhmän kuormitus olisi alimmillaan laitteen 

kuormituksen verran. Tehon käyttö ei myöskään olisi joustavaa, koska yhden ryhmän sähkön 

käyttö voisi katketa, vaikka toisessa ryhmässä ei olisi yhtään laitetta käytössä. Kuvassa 4.3 

on esitetty tilanne paremman ojauksen kanssa. 
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Kuva 4.3. Kuormituksen ryhmittelyä havainnollistava tilanne, kun käytössä on sähkövarasto. 

 

Kuvan 4.3 tilanteessa kotitalouslaitteiden kuormitus ylittää ryhmän sallitun tehon käytön. 

Paremman ohjauksen avulla ryhmien kuormituksia voidaan ohjata ryhmien välillä. Yhden 

ryhmän kuorman ylittyessä muiden ryhmien ylimääräisestä kuormituksesta ohjataan tehoa 

enemmän kuorman ylittävälle ryhmälle. Tällöin kiinteistön huippukuormituksesta saadaan 

suurempi hyöty, kun tehon käyttöä ei ole rajattu täysin ryhmäkohtaisesti. Tilanteessa, jossa 

kiinteistön kuormitus kuitenkin ylittää 12 kW, ohjauksen täytyisi sammuttaa joitakin laitteita 

kuormituksen tasaamiseksi. Tällöin käyttäjän pitäisi osittain tietää laitteiden kuormituksia, 

jotta kiinteistön huippukuormitusta ei ylitetä. Sähkövaraston avulla voidaan jossakin määrin 

helpottaa asukkaan sähkön käyttöä. Sähkövaraston avulla voitaisiin käyttää ryhmien 

sähkönsyöttöön, jos kiinteistön kuormitus ylittää sen salliman huippukuormituksen. 

Automaattisen ilmoituksen avulla, kun kiinteistön kuormitus ylittää sallitun määrän ja 

joudutaan turvautumaan sähkövarastoon, asukkaalla olisi aikaa reagoida ja vaikuttaa 

kuormituksiin ilman, että ohjaus sammuttaisi yhtäkään laitetta.  
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5 CASE ”OMAKOTITALON ENERGIAN JA TEHON TARVE” 

Työssä pyritään arvioimaan, millä keinoin tarkasteltavan omakotitalon sähköenergian 

kulutus ja tehon tarve pystytään minimoimaan. Omakotitalon pinta-alan sekä energian- ja 

tehonkulutuksen määrityksessä huomioidaan vuoden 2019 rakennusten keskimääräinen 

pinta-ala sekä lapsien lukumäärä lapsiperheissä. Silloin pientalojen pinta-ala oli keskimäärin 

noin 110 m2 ja perheessä 2 aikuista ja 2 lasta. Määritetään energian ja tehon tarve 

kiinteistölle, jonka pinta-alaa varioidaan 100–120 m2 välillä. Sähköenergia- ja tehotarpeita 

määritettäessä huoneiden lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen energian kulutusta 

huomioidaan rakennuksen pinta-alan. Muu kulutus, kuten veden lämmitys ja ruoan laitto, 

pidetään vakiona. 

 

Lämmitystehon tarpeeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila. Etelä-Suomessa on huomattavasti 

leudommat talvet pohjoiseen nähden, jolloin lämmitykseen vaaditaan vähemmän 

investointeja. Case-tapauksessa omakotitalo sijaitsee Etelä-Suomessa. Kiinteistöjen ja 

asuntojen hintatason takia tarkasteltava talo ei sijaitse pääkaupunkiseudulla, vaan 

pohjoisempana säävyöhykkeellä 2. Mainitulla säävyöhykkeellä ulkoilman mitoittava 

lämpötila on -29 ℃. Vuoden keskilämpötila on noin 5,5 ℃, mutta talvella kuukauden 

keskilämpötila voi olla -9 ℃ ja kesällä 17 ℃ (Ilmatieteen laitos, 2020). Pohjoisen sijainnin 

takia Suomessa auringosta saatava hyöty on talvella hyvin vähäistä ja suurimmillaan kesällä. 

5.1 Kiinteistön energian tarve 

Energian kulutukseen lasketaan lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen sekä muiden 

kotitalouslaitteiden kuluttama sähköenergia. Lämmityksen, ilmanvaihdon sekä valaistuksen 

sähköenergiankulutuksia laskettaessa huomioidaan kiinteistön pinta-ala. 

Kotitalouslaitteiden kulutuksissa, kuten ruoan laitto, kiuas ja pesukone, kulutuksien 

oletetaan olevan vakio rakennuksen koosta riippumatta. Kotitalouslaitteiden kulutuksiin on 

haasteellista vaikuttaa ilman, että asumismukavuus kärsii. Lämmityksen, ilmanvaihdon sekä 

valaistuksen vuosittaisiin energiankulutuksiin voidaan helpommin vaikuttaa erilaisilla 

sähköteknisillä ratkaisuilla, joten näiden kulutukset määritetään tarkemmin luvuissa 5.1.1.–

5.1.6. 
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5.1.1 Lämmitysenergia – ilman ohjausta 

Kiinteistön lämmitysenergian tarve lasketaan rakennuksen vaipan johtumislämpöhäviöiden 

ja vuotoilmavirran sekä ilmastoinnin aiheuttamasta lämmitystarpeesta yhtälön 5.1 avulla. 

Liitteessä 1 on esitettynä tarkemmin lämmitysenergian laskeminen. 

 

𝐸 = (𝑄 + 𝑄 + 𝑄 , + 𝑄 , ) × 𝑡 (5.1) 

missä, 

Etalo  kiinteistön lämmitysenergian tarve, kWh 

Qjoht  johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kW 

Qvuotoilma vuotoilman lämpenemisen lämpöteho, kW 

Qiv,tuloilma tuloilman lämpenemisen lämpöteho, kW 

Qiv,korvausilma korvausilman lämpenemisen lämpöteho, kW 

t  aika, h 

 

Vuosittainen lämmitysenergiantarve määritetään kuukausikohtaisesti kuukauden 

keskilämpötilan perusteella. Taulukko 3.1 on esitettynä ympäristöministeriön määrittämät 

arvot ilman ja maan keskilämpötiloille eri kuukausina. Johtumislämpöhäviöitä 

määritettäessä sisäilman lämpötilana käytetään joko 21 tai 25 ℃. Laskennan 

yksinkertaistamiseksi ilmanvaihdon lämpöhäviöitä määritettäessä sisäilmana käytetään 

pelkästään 21 ℃. Taulukko 5.1 on esitettynä 110 m2 pientalon kuukausittainen 

lämmitysenergian tarve. Kuva 5.1 on esitettynä 100–120 m2 omakotitalojen vuosittaiset 

lämmitysenergian tarpeet asuintiloille sekä vedelle. 
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Taulukko 5.1. Kuukausittainen lämmitysenergian tarve 110 m2 pientalolle. 

 

 

 

 

Kuva 5.1. Vuosittainen lämmitysenergian tarve 100–120 m2 kiinteistöissä asuintiloille sekä 
asuintiloille ja vedelle. Veden lämmityksen tarve 3 070 kWh/a. 

 

Lämmityksen tarve on suurimmillaan talvella ja pienimmillään kesällä. Halutun 

lämmitysenergian tuottamiseen vaaditun sähköenergian määrään vaikuttaa lämmitysmuoto. 

Taulukko 3.3 on esitettynä eri lämmitysmuotojen hyötysuhteet, joista suora sähkölämmitys 

on huonoin ja maalämpöjärjestelmä paras vaihtoehto energiatehokkuuden kannalta. 
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Taulukko 5.2 ja Kuva 5.2 on esitettynä edellä mainittujen lämmitysmuotojen vaadittu 

sähköenergia tavoitellun lämpöenergian tuottamiseen.  

 

Taulukko 5.2. Vaadittu sähköenergia halutun lämmitysenergian tuottamiseen eri lämmitysmuodoilla. 

 

 

 

Kuva 5.2. Kiinteistön lämmityksen vaatima sähköenergia eri lämmitysmuodoilla. Keltaisella 
esitettynä käyttöveden lämmitys. 

Suora sähkölämmitys vaatii huomattavasti enemmän sähköenergiaa lämmitysenergian 

tuottamiseen, mutta on tyypillisesti investointikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. 

Energiatehokkuudeltaan paremmat vaihtoehdot ovat investointikustannuksiltaan 

tyypillisesti kalliimpia vaihtoehtoja. Kustannuksia on arvioitu tarkemmin luvussa 6. 

(Motiva, 2017) 

5.1.2 Lämmitysenergiatarve – Ohjattu 

Ylimääräisten laitteiden sammuttaminen tai käyttöasteen pienentäminen on tehokas tapa 

säästää energiaa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttöastetta voidaan pienentää, kun 
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kiinteistö tai yksittäiset huoneet eivät ole käytössä. Koska rakennusvaipan lämpötehohäviöt 

sekä ilmastoinnin mukana poistuva lämpöenergia ovat suoraan riippuvaisia sisä- ja 

ulkoilman lämpötilaerosta, sisäilman lämpötilan ja ilmastoinnin käyttöasteen pienentäminen 

on tehokas tapa pienentää lämpöhäviöitä ja säästää energiaa. Kiinteistön sisäilman 

lämpötilan madaltamisessa tulee kuitenkin huomioida, että talvella kiinteistön vesiputket 

eivät pääse jäätymään. Tähän tavallisesti riittää, kun kiinteistön sisätiloissa lämpötila pysyy 

ainakin +5 °C (Motiva, 2021, #1). 

 

Rakennuksen vaipan johtumislämpöhäviöt ja vuotoilmavirrat ovat riippuvaisia pelkästään 

sisä- ja ulkoilman lämpötilaerosta. Kuva 5.3 on esitettynä vaipan lämpöhäviöiden muutos 

rakennuksen pinta-alan suhteen.  

 

 

Kuva 5.3. Vaipan johtumislämpöhäviöistä ja vuotoilmavirroista aiheutuvat lämpötehohäviöt 
kiinteistön koon mukaan. 

 

Rakennuksen vaipan johtumislämpöhäviöt kasvavat samassa suhteessa kiinteistön pinta-

alan mukaan, kun rakennuksen muoto säilytetään samanlaisena. Ilmanvaihdon aiheuttamat 

lämpöhäviöt ovat riippuvaisia lämpötilaeron lisäksi ilmanvaihdon käyttöasteesta. 

Ilmanvaihdosta johtuviin lämpöhäviöihin voidaan vaikuttaa pienentämällä sisäilman 

lämpötilaa tai laskemalla IV-koneen käyttöastetta. Kuva 5.4Kuva 5.6 on esitettynä 

ilmanvaihtokoneen lämpötehohäviöt sisäilman erilaisilla lämpötilan laskuilla ja IV:n 

käyttöasteilla. 
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Kuva 5.4. Ilmanvaihdon lämpötehohäviöiden muutos sisäilman eri lämpötilan muutoksilla. IV:n 
käyttöaste 100 %. 

 

 

Kuva 5.5. Ilmanvaihdon lämpötehohäviöiden muutos sisäilman eri lämpötilan muutoksilla. IV:n 
käyttöaste 50 % 
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Kuva 5.6. Ilmanvaihdon lämpötehohäviöiden muutos sisäilman eri lämpötilan muutoksilla. IV:n 
käyttöaste 25 %. 

 

Pelkästään sisäilman lämpötilaa tai IV:n käyttöastetta pienentämällä tehohäviöt pienenevät 

huomattavasti. Laskemalla sekä sisäilman lämpötilaa että pienentämällä IV:n käyttöastetta 

lämpötehohäviöiden muutos hidastuu. IV-koneen ollessa sammutettuna 

lämpötehohäviöiden muutos on 250–300 W kiinteistön koon mukaan. Ilman ohjauksia 

yhden asteen sisäilman lämpötilan laskulla voidaan vuodessa säästää noin 3,5 % 

lämmitysenergiatarpeesta.  

 

Sisäilman lämpötilan pienentämiseen vaikuttaa paljon kiinteistön käyttötarkoitus. Jotta 

asumismukavuus ei kärsi, sisäilman lämpötilan laskun tulee olla maltillinen tai tapahtua 

sellaisena ajankohtana, kun kiinteistö ei ole käytössä. Sisäilma tulee myös lämmittää takaisin 

halutulle tasolle ennen kuin kiinteistö otetaan uudelleen käyttöön. Säästettyyn 

lämpöenergiamäärään vaikuttaa sisälämpötilan laskun lisäksi sen kesto sekä ilmastoinnin 

käyttöaste. Yhden asteen lämpötilan pudotus 110 m2 kiinteistössä vastaa noin 158 W 

lämmitystehoa ja ilmanvaihdon käyttöasteen pienentäminen 25 % vastaa noin 200–240 W 

lämpötehoa kiinteistön koosta riippuen. 

 

Pientalot voivat arkipäivisin olla tyhjillään, jos molemmat vanhemmat käyvät töissä ja lapset 

koulussa. Kiinteistön tyhjillään olon pituuteen vaikuttaa työ- ja koulupäivien pituudet. 
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Lisäksi arjen ulkopuolella kiinteistöt voivat olla käyttämättömänä lomien aikaan pidempiä 

yhtäjaksoisia hetkiä. Taulukko 5.3 on koottuna koituvia lämmitysenergiasäästöjä erilaisissa 

ohjaustilanteissa.  

 

Taulukko 5.3. Sisäilman lämpötilan ja ilmanvaihdon käyttöasteen alentamisen tuottamat 
lämmitysenergiasäästöt erilaisissa tilanteissa. 

 

 

Tapauksissa 1 ja 2 on havainnollistettu lämpötilan ja ilmanvaihdon käyttöasteen 

madaltamisen tuottamia lämmitysenergiasäästöjä. Tapauksissa 3 ja 4 arvioidaan arkipäivää 

työ- ja kouluaikana, kun kiinteistö on tyhjillään. Tapauksissa 5–8 on kokonaisen päivän 

tuottamat säästöt eri lämpötilan laskuilla ja IV:n käyttöasteen alentamisella. Arkena 

lämmitysenergiaa voidaan säästää tapauksen 3 mukaan noin 5 kWh päivässä. Vuositasolla 

lämmitysenergiaa voidaan säästää 830–960 kWh, jos kuukaudessa on 21 arkipäivää ja 

kesäajan kuukaudet jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Jos sisäilman lämpötilan laskun 

rinnalla huomioidaan myös IV:n käyttöasteen madaltaminen, tapauksen 4 mukaan 

vuosittaiset lämmitysenergiasäästöt ovat 1250–1450 kWh.  

 

Kiinteistön ollessa poissa käytöstä useita päiviä kerrallaan, voidaan kyseisenä ajanjaksona 

sisäilman lämpötilaa laskea enemmän ja silti varmistua, että se on halutun lämpöistä 

rakennuksen tullessa uudestaan käyttöön. Tapauksissa 5–8 on 24 h tunnin jakson aikana 

tehtyjä säästöjä. Jos sisäilman lämpötilaa lasketaan 10 astetta viikoksi, voidaan 

lämmitysenergiassa säästää 250–280 kWh. Jos mukaan huomioidaan IV:n käyttöasteen 

pienentäminen nousevat säästöt 270–310 kWh. 
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5.1.3 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon määrään ja sähköenergian kulutukseen vaikuttaa asuinrakennuksen pinta-ala. 

Asuintiloissa tulee olla riittävä ilmanvaihto asuintilojen pinta-alaan nähden. Kosteissa 

tiloissa ja keittiössä voidaan käyttää tehostettua ilmanvaihtoa normaalin ilmanvaihdon 

rinnalla. Ympäristöministeriö on asettanut huonekohtaisia ohjearvoja ilmanvaihdolle, mutta 

laskennan yksinkertaistamiseksi koko kiinteistön ilmanvaihdon määränä käytetään yhtä 

arvoa.  

 

Hyvän ilmanvaihdon tarkoitus on kierrättää ilmaa ja taata hyvä asumisviihtyvyys. 

Ympäristöministeriön määräyksen mukaan ilmavirtoja on voitava ohjata kuormituksen tai 

ilman laadun mukaan käyttötilannetta vastaavasti. Ilmanvaihto mitoitetaan asuinpinta-alan 

mukaan ja sen tulee olla vähintään 0,5 dm3/ (s m2) (Ympäristöministeriö, 2003). 

Ilmanvaihtoa tulee pystyä tehostamaan vähintään 30 % suuremmaksi ja pienentämään 60 % 

suunnitellun käyttöajan ilmavirroista. Tällöin kiinteistön ollessa vähäisellä käytöllä, voidaan 

ilmanvaihdon määrää pienentää. Tehostetulla käytöllä voidaan nopeammin poistaa kosteus 

tai hajut asunnon sisältä. Taulukko 5.4 on esitettynä normaalin, pienennetyn ja tehostetun 

ilmanvaihdon määrät ja Kuva 5.7 on esitettynä IV-koneen kulutus eri käyttöasteilla. 

 

Taulukko 5.4. Ilmanvaihdon määrät eri käyttötavoilla. (Ympäristöministeriö, 2017) 
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Kuva 5.7. Ilmanvaihdon kuluttama sähköteho eri käyttöasteilla. 

 

IV-laitteen sähkön tarve kasvaa nopeammin, mitä suurempi ilmanvaihto tarvitaan. 

Pienennetyllä käyttöasteella kulutuksessa tapahtuva muutos on hyvin pientä, mutta 

tehostetulla kulutus kasvaa huomattavasti enemmän kiinteistön koon mukaan. Ilmanvaihto 

voidaan myös täysin sammuttaa, jos rakennus on käyttämättä useita päiviä. Kuva 5.8 on 

esitettynä ilmanvaihdon vuosittaisia kulutuksia eri ohjaustavoilla. 

 

 

Kuva 5.8. Vuosittainen ilmanvaihdon sähköenergiankulutus normaalikäytössä sekä eri 
ohjaustavoilla. 
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Ohjaustavassa 1 ilmastointia käytetään pienennetyllä teholla arkisin 6 h yhdeksänä 

kuukautena vuodessa. Ohjauksessa 2 on ohjauksen 1 lisäksi yhden viikon mittainen jakso, 

jona ilmastointia käytetään pienennetyllä teholla. Normaalikäytössä IV:n sähköteho 

vaihtelee 0,6–0,7 kW välillä kiinteistön koon mukaan, jolloin vuosittainen 

sähköenergiankulutus vaihtelee 5260–6130 kWh välillä. Ohjauksen 1 avulla vuosittainen 

kulutus laskee 110–230 kWh ja ohjauksella 2 kulutus laskee 130–260 kWh. Normaaliin 

kulutukseen verrattuna ohjauksilla saadaan aikaan pieniä eroja sähköenergian kulutuksessa, 

mutta erot pinta-alan suhteen ovat hyvin vähäisiä.  

5.1.4 Valaistus 

Valaistuksen sähköenergiankulutukseen vaikuttaa asuinrakennuksen pinta-alan lisäksi muun 

muassa valaistuksen ohjaustapa sekä valaisimen valotehokkuus. Suuremmalla 

valotehokkuudella saadaan enemmän valoa käytettyä sähköenergiaa kohden. Nykyisin 

käytössä olevilla LED-valaisimilla on huomattavasti parempi valotehokkuus kuin 

pidempään saatavilla olleilla hehkulampuilla. Lisäksi pientaloissa on perinteisesti käytetty 

huonekohtaisia kytkimiä valaisimien ohjaukseen, mutta nykyisin vaihtoehtona on myös 

läsnäolotunnistimia sekä päivänvaloantureita, jotka ohjaavat valaistusta. Yhtälössä 5.2 on 

esitettynä valaistuksen sähköenergian kulutus.  

 

𝐸 = ∑ 𝑃 × 𝐴 × ∆𝑡 ×   (5.2) 

 

missä, 

Evalaistus  valaistuksen sähköenergian kulutus, kWh 

Pvalaistus  valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/m2 

Ahuone  valaistava pinta-ala, m2 

Δt  valaistuksen käyttöaika, h 

f  valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin 

 

Taulukko 5.5 on kertoimia valaistuksen eri ohjaustavoille. Tiloihin suositellaan erisuuruisia 

valaistusvoimakkuuksia niiden käyttötarkoituksen mukaan, mutta laskennan 
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yksinkertaistamiseksi kaikkien tilojen valaistusvoimakkuutena käytetään yhtä arvoa. 

Liitteessä 2 valaistuksen energiankulutuksen laskentatapaa on tarkennettu. 

 

Taulukko 5.5. Kertoimia valaistuksen eri ohjaustavoille. (Ympäristöministeriö, 2015) 

 

 

Huonekohtainen kytkin on yksinkertainen ja toimiva ratkaisu, joka vaatii käyttäjää valojen 

ohjaukseen. Valaistusohjauksen automatisoimiseen voidaan käyttää läsnäolotunnistinta, 

päivänvaloanturia tai molempia. Antureiden ansiosta valaistusta ei ole käytössä turhaan, sillä 

valaistuksen ohjaus tapahtuu täysin ilman käyttäjää. Kuva 5.9 on koottuna valaistuksen 

vuosittaisia sähköenergiankulutuksia, kun ohjaustapana on käytetty huonekohtaisia 

kytkimiä, läsnäolotunnistimia ja päivänvaloantureita. Valaistuksen kulutusta määritettäessä 

ympäristöministeriö on arvioinut valaistuksen käyttöajaksi 876 h/a. 

 

 

Kuva 5.9. Valaistuksen vuosittainen sähköenergiankulutuksia erilaisilla ohjauksilla. 
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Läsnäolotunnistimien avulla valaistuksen vuosittainen sähköenergiankulutus on noin 17 % 

vähemmän, kuin huonekohtaisten kytkimien kanssa. Kun läsnäolotunnistimen kanssa 

käytetään vielä päivänvaloanturia, sähköenergiankulutus on noin 23 % vähemmän 

tapaukseen, jossa on käytössä huonekohtainen kytkin.  

5.1.5 Kotitalouslaitteet 

Kotitalouslaitteiden energiankulutus vaihtelee paljon asukkaiden tottumusten mukaan. 

Vuosittaiseen energiankulutukseen ei voida myöskään paljon vaikuttaa ilman, että 

asumismukavuus kärsii. Joidenkin laitteiden käyttöajankohtaan voidaan vaikuttaa ilman, että 

asumismukavuus kärsii huomattavasti. Näissä tapauksissa on mielekkäämpää tarkastella 

kulutetun energian ajankohtaa. Taulukko 5.6 on esitettynä tavallisten kotitalouslaitteiden 

vuosittaisia sähköenergiankulutuksia. 

 

Taulukko 5.6. Tavallisten kotitalouslaitteiden vuosittaisia sähköenergiankulutuksia. (Vattenfall, 
2021) 

 

 

Nykypäivänä monien kotitalouslaitteiden käyttö on lähes pakollista eikä niiden käyttöä 

voida rajoittaa ilman, että sillä vaikutetaan myös asumismukavuuteen. Eniten sähköenergiaa 

vaatii käyttöveden lämmitys. Kotitalouslaitteiden vuosittaiset sähköenergiankulutukset ovat 

kuitenkin hyvin riippuvaisia käyttäjästä, jolloin kulutuksessa voi olla jonkin verran 

eroavaisuuksia. 

5.1.6 Sähkövarasto ja pientuotanto 

Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan pienentää verkosta ostetun sähkön määrää. 

Järjestelmästä saatuun hyötyyn vaikuttaa sen tuotanto sekä kiinteistön kulutus. Suurin 
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taloudellinen hyöty saadaan, kun kaikki tai lähes suurin osa tuotetusta sähköstä saadaan 

omaan käyttöön. Kiinteistön peruskuormitus vaikuttaa järjestelmän tuotannon huippuun. 

Aurinkopaneelien huipputeho ilmoitetaan laboratorio-olosuhteissa, jossa säteilymäärä on 

1 000 W/m2. Suomen pohjoisen sijainnin takia säteilymäärä Etelä-Suomessa on arvioltaan 

800–1 000 W/m2, joka tulee ottaa huomioon paneeleiden mitoituksessa (Motiva, 2021, #2). 

Kuva 5.10 on esitettynä kolmen huipputeholtaan poikkeavan aurinkopaneelien 

kuukausikohtaiset tuotannot ja Taulukko 5.7 on vastaavien paneeleiden vuosituotanto. 

 

 

Kuva 5.10. Huipputeholtaan 3, 5 ja 7 kWp aurinkosähköjärjestelmien tuotto. 

 

Taulukko 5.7. Aurinkosähköjärjestelmän vuosituotanto Suomessa järjestelmän eri huipputehoilla. 
Osuus vuosittaisesta sähköenergiankulutuksesta lasketaan, kun kiinteistössä on suora sähkölämmitys 
tai maalämpöjärjestelmä. 

 

 

Säteilymäärän takia huipputeholtaan 3 kWp aurinkopaneelien tuotanto Suomessa vastaa 2,4 

kW tuotantoa ja vastaavasti 5 ja 7 kWp tuotanto vastaa 4 ja 5,6 kW tuotantoa. 

Aurinkopaneelien mitoitus voidaan arvioida siten, että sen tuotanto kattaa 20–35 % 

vuosittaisesta tuotannosta (Lumoenergia, 2020). 
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Sähkövaraston avulla voidaan kasvattaa pientuotannon käyttöastetta, jolloin pientuotannosta 

saatava rahallinen hyöty lisääntyy. Sähkövarastolla voidaan myös vaikuttaa verkosta ostetun 

sähköenergian ajankohtaan ja näin vaikuttaa kiinteistön hetkittäiseen tehonkulutukseen. 

 

Tavallisesti pientuotannon käyttöaste tulisi mitoittaa siten, että suurin osa tuotannosta 

saadaan omaan käyttöön. Sähkövaraston avulla aurinkosähköjärjestelmän huipputehoa 

voidaan kasvattaa tavallista suuremmaksi ja saada enemmän rahallista hyötyä järjestelmästä. 

Taulukko 5.8 on esitettynä aurinkopaneeleista saatu hyöty eri omakäyttöasteilla sekä 

sähkövarastosta saatava hyöty käyttöasteen nousulla, kun omakäyttöasteen arvioidaan 

olevan 60 % ilman sähkövarastoa.  

 

Taulukko 5.8. Sähkövarastosta saatava hyöty, kun aurinkopaneelien omakäyttöaste on 60 % ilman 
sähkövarastoa.  

 

 

Vuosittainen hyöty olisi näin ollen 100 % omakäyttöasteella 1600–2300 kWh. 100 % 

omakäyttöasteen saavuttaminen pientuotannossa pelkän sähkövaraston avulla on 

haasteellista, koska aurinkosähköjärjestelmän tuotannon huippu ei kohtaa kulutuksen huipun 
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kanssa. 90 % omakäyttöasteella varaston hyöty olisi 1200–1700 kWh vuodessa. Tarkastelu 

on tehty vuositasolla, eikä siinä ole huomioitu tilannetta, jossa asukkaat olisivat pois kotoa. 

 

Sähkövaraston avulla voidaan myös vaikuttaa verkosta ostetun sähköenergian ajankohtaan. 

Sähköä voidaan ostaa verkosta halvemmalla ajankohdalla ja hyödyntää sähkövarastoa, kun 

sähkö on kallista. Sähkön hinta seuraa Suomessa kulutetun sähkön määrää. Tavallisesti 

sähkö on halvinta öisin, jolloin sähkövarasto voidaan ladata halpaan hintaan ja käyttää 

iltapäivällä, kun sähkö on kallista. Hyötyyn vaikuttaa sähkön hintojen erotusta sekä 

sähkövaraston koko. Sähkövaraston avulla voidaan myös leikata kiinteistön verkosta 

ottaman sähkön tehohuippuja. Tätä tarkastellaan tarkemmin luvussa 5.2.4. 

5.1.7 Yhteenveto 

Lämmitysmuodolla voidaan vaikuttaa eniten kiinteistön lämmitys- ja 

sähköenergiantarpeeseen. Taulukko 5.9 esitettynä lämmitysmuotojen sähköenergian tarve 

kiinteistön lämmitysenergian tuottamiseen. 

 

Taulukko 5.9. Eri lämmitysmuotojen sähköenergiantarpeita huoneiden ja käyttöveden 
lämmitykseen. 

 

 

Kiinteistön lämmitysenergiatarpeen tuottamiseen voidaan käyttää viidesosa sähköenergiaa, 

kun vertaillaan suoraa sähkölämmitystä ja maalämpöjärjestelmää. Jos käyttöveden 

lämmitykseen hoidetaan samalla lämmitysmuodolla, voidaan sähköenergian käyttöä 

vähentää entisestään. 
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Ilmanvaihdon ja sisäilman lämpötilan ohjauksella voidaan säästää lämmityskustannuksissa 

ilman suurempia erillisiä laitehankintoja. Taulukko 5.10 on koottuna ohjauksella 

saavutettavat säästöt.  

 

Taulukko 5.10. Vuosittaisia huoneiden lämmitysenergiatarpeita erilaisilla ohjaustavoilla. 
Ohjaustapojen energiankulutuksen muutosta verrataan tilanteeseen, jossa ei käytetä ohjausta. 

 

 

Ilmanvaihdon käyttöastetta laskemalla arkisin ja kahdesti vuodessa viikoksi voidaan 

vuodessa sähköenergiankulutuksessa säästää 220 kWh, mikä vastaa 4,4 % IV:n 

sähköenergiankulutuksesta vuodessa. Pelkästään sisäilman lämpötilaa laskemalla arkisin 

voidaan lämmityksen tarpeessa säästää 4,3 %. Jos lämpötilan laskun lisäksi pienennetään 

myös IV:n käyttöastetta, voidaan lämmityskustannuksissa säästää 5,6 %. Lisäksi jos 

kiinteistö on tyhjillään yli viikon ajan kahdesti vuodessa, ja kyseisellä ajalla on mahdollista 

laskea sisäilman lämpötilaa ja pienentää IV:n käyttöastetta, voidaan lämmityskustannuksissa 

säästää melkein 7 %. 

 

Taulukko 5.11 on esitettynä valaistuksen vuosittaisia energiankulutuksia eri ohjaustavoilla. 

Valaistuksen vuosittainen sähköenergiankulutus on 660 kWh. Valaistusta ohjaamalla 

voidaan säästää noin 20 % kulutuksesta. Valaistuksen kulutus vastaa kuitenkin vain pientä 

osaa kiinteistön kokonaisenergian kulutuksesta, jolloin todellinen vaikutus jää vähäiseksi. 
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Taulukko 5.11. Valaistuksen ohjauksen vaikutuksia vuosittaiseen sähköenergiankulutukseen eri 
ohjaustavoilla. 

 

 

Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan pienentää kiinteistön verkosta ottamaa sähköä ja 

sähkövaraston avulla voidaan kasvattaa pientuotannon käyttöastetta. Virhe. Viitteen 

lähdettä ei löytynyt. on esitettynä aurinkosähköjärjestelmien ja sähkövaraston hyöty. 

 

  

 

Järjestelmän omakäyttöaste ilman sähkövarastoa arvioidaan 60 %, jolloin 5 kWp 

järjestelmän vuosituotanto on 2 430 kWh. 7 kWp järjestelmän tuotanto 60 % 

omakäyttöasteella on 3 400 kWh. Sähkövaraston avulla tuotannon arvioidaan nousevan 

90 %. 

 

5.2 Teho 

Tehon tarpeeseen vaikuttavat kiinteistön kaikki sähkölaitteet. Laitevalinnoilla on suurin 

vaikutus niiden tehon kulutukseen, mutta lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen 

kuormitukseen vaikuttavat myös kiinteistön pinta-ala. 

5.2.1 Laitekohtaiset tehotarpeet – Lämmitysmuoto 

Kiinteistön lämmitystehon tulee olla riittävän suuri, jotta asunnon sisäilma on halutun 

lämpöistä myös talven kylminä ajanjaksoina. Lämmityksen tarpeeseen vaikuttavat 

lämpöhäviöt rakennuksen vaipan läpi sekä ilmastoinnin lämpöhäviöt. Laitevalinnoilla on 

suuri vaikutus lämmityksen kuluttamaan sähkötehoon. Paremman hyötysuhteen 

lämmitysmuodolla haluttu lämmitysteho voidaan toteuttaa pienemmällä sähkötehon 

määrällä. Lisäksi täysin koneellisessa IV:ssa voidaan hyödyntää LTO:a, jolloin vaadittu 
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lämmitysteho pienenee. Kuva 5.11 on esitettynä kiinteistön lämmitystehon tarpeita 

kiinteistön pinta-alan mukaan. Lämmitystehoa määritettäessä ulkoilman lämpötilana 

käytetään Taulukko 3.1 arvoa -29 °C. Johtumislämpöhäviöiden ja vuotoilmavirtojen 

häviöitä määritettäessä sisäilman lämpötiloina on käytetty 21 ja 25 °C. IV:n 

lämmitystehohäviöitä määritettäessä laskentaa on yksinkertaistettu käyttämällä sisäilman 

lämpötilana 21 °C.  

 

 

Kuva 5.11. Kiinteistön lämmitystehon tarve pinta-alan mukaan. Lisätietoa missä olosuhteissa. 

Johtumislämpöhäviöt ja vuotoilmavirrat vastaavat suurinta osaa lämpöhäviöistä. Näihin ei 

kuitenkaan voida sähköteknisin ratkaisuin vaikuttaa. Ilmanvaihdon aiheuttamat 

lämmitystarpeet vastaavat myös hyvin suurta osuutta lämmitystehotarpeesta, jos sen kanssa 

ei käytetä LTO:a. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa käytettäessä LTO:a 75 % 

hyötysuhteella saadaan IV:n lämmitystehotarpeita pienennettyä neljännekseen. Taulukko 

5.12 on vertailtu lämmitystehon tarvetta ilman LTO:a ja LTO:n kanssa.  
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Taulukko 5.12. Sähkötehotarpeita eri lämmitysmuodoille halutun lämmitystehon saavuttamiseksi. 

 

 

Suoran sähkölämmityksen kanssa kiinteistön lämmityskapasiteettia pystytään pienentämään 

35 % hyödyntämällä koneellista ilmanvaihtoa ja LTO:a, mikä vastaa noin 2,5 kW suuruista 

sähkötehoa. Paremmilla lämmitysmuodoilla lämmityskapasiteetin tarve pienenee myös 35 

%, mutta absoluuttinen vaikutus on huomattavasti vähäisempi, koska alkuperäinen 

sähkötehon tarve ei ole niin suuri. Maalämpöjärjestelmän kanssa LTO:n avulla 

lämmitystehontarve pienenee noin 0,5 kW. 

5.2.2 Laitekohtaiset tehotarpeet – Ilmanvaihtokone 

Ilmanvaihdon tehon tarpeisiin lasketaan ainoastaan ilman vaihtamiseen käytettävä 

sähköteho. Ilman lämmittämisen tarvitsema sähköteho on huomioitu lämmityksen kanssa 

luvussa 5.2.1. 

 

Kiinteistön asuintilojen pinta-ala vaikuttaa suoraan ilmanvaihdon määrään, joka vaikuttaa 

IV:n sähkötehon kulutukseen. Lisäksi IV-koneissa esiintyvät tehostetut toimintatilat vaativat 

enemmän sähkötehoa tavalliseen käyttöön nähden. Toisin kuin lämmitys, IV-koneen 

kuluttama sähköteho ei kasva lineaarisesti ilmanvaihdon mukana. Jotta ilmanvaihto toimii 

halutulla tavalla myös tehostetussa tilassa, käytetään sitä mitoituksen pohjana. Kuva 5.7 on 

esitettynä IV:n kuluttama sähköteho pinta-alan mukaan. Tehostetussa käytössä IV:n 

kuluttama sähköteho on 0,8–1,1 kW.  
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5.2.3 Laitekohtaiset tehotarpeet - Kotitalouslaitteet 

Kiinteistön kotitalouslaitteiden kuormitukset vaihtelevat toisistaan hyvinkin paljon. Lisäksi 

laitteessa voi olla useita eri käyttöasteita, jolloin laite kuluttaa vain osan nimellistehossa 

ilmoitetusta arvosta. Taulukko 5.13 on esitetty tyypillisiä kuormituksia kotitalouslaitteille.  

 

Taulukko 5.13. Tyypillisiä kotitalouslaitteiden nimellistehoja. 

 

 

Sähkökiuas on tavallisesti eniten tehoa vaativa laite. Samoin keittiön ruoanvalmistuslaitteet 

vaativat paljon tehoa. Kotitalouslaitteet eivät tavallisesti ole käytössä pitkiä aikoja, joten 

tehojen lisäksi niiden tarkastelussa tulee huomioida käyttöajat. Lisäksi, jos kiinteistöön 

tiedetään tulevan teholtaan suuria laitteita, näiden kuormiin tulee varautua 

mitoitusvaiheessa. Esimerkiksi sähköauton latauspiste voi tarvita useamman kW 

lataustehon, mutta lataaminen voidaan tavallisesti ajoittaa pienemmän kulutuksen tunneille. 

Vaihtoehtoisesti lataus voidaan hoitaa pienemmällä teholla, mutta tällöin kuormitus 

todennäköisemmin ajoittuu päällekkäin muun kuormituksen kanssa. 

5.2.4 Sähkövarasto ja pientuotanto 

Pientuotannon avulla ei voida tavallisesti vaikuttaa kiinteistön huipputehon määrään. 

Kulutuksen huippu ajoittuu tyypillisesti talvelle, jolloin aurinkopaneelien tuotantoa ei 

juurikaan ole tai sen tuottomäärästä ei voida olla varmoja. Tällöin kiinteistössä tulee 

varautua, että kaikki tarvittava sähkö ostetaan verkosta. 

 

Sähkövaraston avulla voidaan vaikuttaa kiinteistön huippukuormituksen määrään. Osa 

kiinteistön kuluttamasta sähköstä voidaan ottaa sähkövarastosta, jolloin kuormitus 
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sähköverkkoon laskee. Sähkövaraston koko määrää kuinka paljon ja miten pitkään 

kuormitusta voidaan korvata ilman varaston lataamista. Tavallisesti kulutuksen huiput 

ilmenevät aamuisin ennen töihin lähtöä ja iltapäivisin ihmisten tullessa kotiin töistä ja 

koulusta. Kuva 5.12 on havainnollistettu tyypillisen kotitalouden kuormitusta 

sähköverkkoon. 

 

 

Kuva 5.12. Havainnekuva kotitalouden aiheuttamasta kuormituksesta sähköverkkoon 
vuorokaudessa. 

 

Aamun ja iltapäivän kuormitukset ovat huomattavasti suuremmat päivän muuhun 

kuormitukseen verrattuna. Piikeistä aiheutuu kuormituksia sähköverkolle, kun monien 

kotitalouksien huippukuormitukset ajoittuvat samalla ajankohdalle. Sähköverkolle tämä 

aiheuttaa lisäkustannuksia investointeihin, jotka näkyvät suurempina käyttökustannuksina 

käyttäjälle. Kuva 5.13 on saman kotitalouden aiheuttama kuormitus sähköverkkoon, kun 

käytössä on sähkövarasto. 
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Kuva 5.13. Havainnekuva kotitalouden aiheuttamasta kuormituksesta sähköverkkoon 
vuorokaudessa, kun käytössä on sähkövarasto. 

 

Kuormitusta sähköverkolle pienennetään kulutuksen suurimpina hetkinä ja siirretään 

pienemmän kulutuksen tunneille. Kuvan tapauksessa 13 kW kuormitus illasta 

sähköverkkoon on sähkövaraston avulla pienennetty 7 kW. Myös aamun kuormituksesta 

voidaan leikata hieman, jolloin koko päivän suurin kuormitus sähköverkolle pysyy 7 kW. 

Sähkövaraston koko määrää kuinka paljon huippukulutuksesta pystytään leikkaamaan. Jos 

kulutuksesta leikattavia ajankohtia on päivän aikana useita, tulee huomioida varaston 

latausmahdollisuus näiden välissä. 

5.2.5 Yhteenveto 

Kiinteistön huipputehoa määritettäessä tulee huomioida kiinteistön peruskulutus. Lämmitys 

vaikuttaa paljon kiinteistön peruskuormituksen tarpeeseen. Paremman hyötysuhteen 

lämmitysmuodoilla peruskuorman tarpeesta voidaan leikata useita kilowatteja. 

Lämmityksen lisäksi muita peruskuormaan kuuluvia laitteita ovat muun muassa 

kylmälaitteet ja ilmanvaihto.  

 

Kotitalouslaitteilla on hyvin toisistaan poikkeavia kuormituksia. Ruoanlaittoon liittyvät 

laitteet ovat tavallisesti kuormitukseltaan suuria, kun taas viihde-elektroniikka on 

kulutukseltaan hyvin maltillista. Useimmilla kotitalouslaitteilla ei ole mahdollista vaikuttaa 

kulutuksen ajankohtaan ilman, että asumismukavuus kärsii. Poikkeuksena on muun muassa 

pesukoneet, joiden käyttöajankohtaan asukas voi vaikuttaa ilman suurempia ongelmia. 
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Sähkövaraston avulla voidaan vaikuttaa kiinteistön kuormitusprofiiliin. Sen avulla voidaan 

siirtää kulutusta matalammalle ja halvemmalle ajankohdalle. Varaston avulla pystytään 

myös vähentämään verkolle aiheutuvaa kuormitusta. Varaston avulla voidaan pienentää 

kiinteistön huipputehoa, jos kiinteistön kulutus on vaihtelevaa. Sähkövaraston vaikutus 

huippukuormitukseen vähenee, jos kulutusta ei voida leikata kaikista tietyn määrän 

ylittävistä kuormista. Talven kylminä ajanjaksoina tämä voi aiheuttaa haasteita, sillä 

kiinteistön kuormitus ympäri vuorokauden on muutenkin korkea. 

5.2.6 Tehon määritys pinta-alan mukaan 

Kiinteistön huipputehoa määritettäessä pääsulakkeiden tulee olla riittävän suuret, jotta 

kiinteistön laitteita voidaan käyttää normaalisti lähes ympäri vuoden. Lämmitys sekä 

sähkökiuas vaikuttavat eniten kiinteistön huipputehoon, joten kulutuksen huippu esiintyy 

tavallisesti talven kylminä ajanjaksoina. 

 

Määritetään kiinteistön huipputeho yhtälön 3.2 avulla, jossa kiinteistössä on sähkökiuas ja 

tilat lämmitetään sähköllä sekä yhtälöllä 4.2, jossa kiinteistön lämmitykseen käytetään 

energiatehokkaampaa lämmitysmuotoa. Kuva 5.14 on esitettynä kiinteistön kuormitukset. 

 

Kuva 5.14. Kiinteistön huipputeho pinta-alan mukaan määritettynä. Kiinteistön lämmityksen 
mitoitus: vanha = 64 W/m2, uusi = 33 W/m2. 
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Taulukko 3.2. Suomessa käytettävät pääsulakekoot ja niiden suurimmat sallitut kuormat.  on 

esitettynä kiinteistön pääsulakkeiden arvot ja niiden sallimat huipputehot. 3 x 25 A 

pääsulakkeet mahdollistavat kuormituksen 17,2 kW asti, joten kyseiset pääsulakkeet olisivat 

riittävät kaikissa tapauksissa. Yhtälöt eivät kuitenkaan huomioi saunana lisäksi muita 

yksittäisiä suuritehoisia laitteita. Esimerkiksi sähköauton lataamisen tehontarve 

kuormituksessa jää tällöin asukkaan huomioitavaksi. 
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6 VUOSITTAISET KERTYNEET SÄÄSTÖT 

Pientalossa lämmitykseen kuluu suurin määrä kiinteistön sähköenergiankulutuksesta. 

Lämmityksen ohjaaminen on nykyisten laitteiden avulla kohtuu yksinkertaista, jonka avulla 

sillä pystytään säästämään kiinteistön lämmitysenergiassa huomattavia määriä. Myös 

ilmanvaihdon ohjauksessa voidaan tehdä säästöjä sekä lämmityshäviöiden kautta että IV-

laitteen kuluttaman sähköenergian avulla. Valaistuksen toiminnassa voidaan käyttää myös 

huonekohtaisten kytkinten sijasta läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvia antureita ja näin 

vähentää valaistuksen kulutusta. Valaistus vastaa ainoastaan noin 2 % pientalon 

vuosittaisesta sähköenergiankulutuksesta, jolloin kokonaissäästö jää hyvin vähäiseksi. 

Käyttöveden sekä sähköauton lataamiseen käytettyyn sähköenergiaan voidaan vaikuttaa 

ainoastaan kulutuksen ajankohdan mukaan ilman, että asumismukavuus kärsii. Tällöin 

kuormitusta saadaan siirrettyä halvemman ajankohdan tunneille. Muiden kotitalouslaitteiden 

osalta, kuten ruoanlaitto ja viihde-elektroniikka, kulutukseen on haasteellista vaikuttaa 

ilman, että asumismukavuus kärsii.  

 

Omalla aurinkosähköjärjestelmällä voidaan vaikuttaa verkosta ostetun sähkön määrään. 

Tuotetun sähkön määrään vaikuttaa paneelien huipputeho sekä sijainti. Jos järjestelmän 

sähkön tuotanto ylittää kiinteistön sen hetkisen sähkön kulutuksen, menee tuotanto 

kulutuksen ylittävältä osalta hukkaan. Aurinkosähköjärjestelmän päivittäinen tuotanto voi 

vaihdella hyvinkin paljon vaihtuvan sään takia. Vuosittainen tuotanto pystytään kuitenkin 

arvioimaan kohtuu tarkasti, kun tiedetään paneelien huipputeho sekä sijainti. Suurin hyöty 

järjestelmästä saadaan, kun se mitoitetaan oikein. 

 

Sähkövarastolla voidaan kuitenkin kasvattaa pientuotannon käyttöastetta. Tällöin 

järjestelmän ylimääräinen tuotanto saadaan talteen myöhempää käyttöä varten. 

Sähkövarastoa voidaan myös ladata verkosta ostosähköllä. Varaston lataaminen sähkön 

ollessa halpaa ja käyttäminen sähkön ollessa kallista saadaan säästöjä kulutetun 

sähköenergian hinnalle. Sähkövarastolla voidaan myös vaikuttaa kiinteistön sähköverkkoon 

aiheuttamaa kuormitusta hyödyntämällä varastoa kiinteistön kulutuksen ollessa huipussa. 

Kiinteistössä pienempi huipputeho voi vaikuttaa sähkön hintaan, mikäli asiakalla on 

huipputehoon pohjautuva hinnoittelu. Sähkövaraston rahalliseen hyötyyn vaikuttaa monet 
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tekijät, esimerkiksi varaston käyttötarkoitus ja koko, kiinteistön kulutus, kiinteistön 

mahdollinen oma pientuotanto sekä asiakkaan sähkösopimus. 

 

Luvussa 6 määritetään 110 m2 omakotitalolle mahdollisia vuosittaisia säästöjä sekä 

sähköenergiankulutukseen että sähköstä maksettavaan hintaan. Erilaisina ohjauksina 

käytetään Taulukko 5.10 menetelmiä. Näihin viitataan tekstissä ohjaustavat 1–4.  

6.1 Energia 

Määritetään kiinteistön potentiaaliset energiasäästöt selvittämällä ensin kiinteistön kulutus 

ilman ohjauksia tai pientuotantoa, jonka jälkeen lasketaan mahdolliset säästöt, joita 

ohjauksien ja pientuotannon avulla voidaan saavuttaa. Taulukko 6.1 on koottuna kiinteistön 

eri osa-alueiden vuosittaisia lämmitys- ja sähköenergian kulutuksia.  

 

Taulukko 6.1. 110 m2 kiinteistön vuosittaisia lämmitys- ja sähköenergian kulutuksia. 

 

Ilmanvaihdon tehona on käytetty 0,65 kW ja sen on laskettu toimivan ympäri vuoden. 

Sähköauton kulutusta määritettäessä ajettuna matkana on käytetty 30 000 km ja kulutuksena 

0,2 kWh/km. Valaistuksessa on käytetty huonekohtaisia kytkimiä. 

6.1.1 Lämmitysmuoto ja lämmityksen ohjaus 

Asuintilojen lämmitykseen kuluu suurin osa kiinteistön vuosittaisesta sähköenergiasta. 

Lämmityskustannuksia voidaan pienentää energiatehokkaammalla lämmitysmuodolla tai 

erilaisten ohjausten avulla. Taulukko 6.2 on esitettynä eri lämmitysmuotojen vaikutus 

sähköenergian tarpeeseen asuintilojen ja käyttöveden osalta. Käyttöveden lämmitys on 
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yksinkertaisinta toteuttaa suoralla sähkölämmityksellä, mutta sen lämmitykseen voidaan 

käyttää samaa lämmitysmuotoa kuin asuintilojen lämmitykseen. 

 

Taulukko 6.2. Sähköenergian tarve asuintilojen ja käyttöveden lämmitykseen eri lämmitysmuodoilla. 
Vuotuinen lämmitysenergian tarve 13 590 kWh. 

 

 

Lämmitysmuodon lisäksi lämmityskustannuksiin voidaan vaikuttaa laskemalla sisäilman 

lämpötilaa tai ilmanvaihdon käyttöastetta. Luvussa 5 on esitettynä sisäilman lämpötilan 

laskusta ja ilmanvaihdon käyttöasteen pienentämisestä koituvia säästöjä. 110 m2 kiinteistön 

johtumislämpöhäviöt ovat 86 W/K, kun vertaillaan sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroja. 

Ilmanvaihdosta aiheutuvat lämpöenergiahäviöt johtuvat sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron 

lisäksi ilmanvaihdon käyttöasteesta. Kuva 6.1 on esitetty IV:n lämpöhäviöiden muutos.  

 

 

Kuva 6.1. Lämpötehohäviöiden muutos sisälämpötilan ja IV:n käyttöasteen muutoksilla. 

 

IV:n aiheuttamat lämpötehohäviöt ovat 18 W/K, kun IV:n käyttöaste on 100 %. Häviöiden 

muutos on suurimmillaan 275 W, joka saavutetaan ilmanvaihto ollessa kokonaan pois päältä. 
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Vaihtoehtoisesti häviöt olisivat 0, kun sisä- ja ulkoilman lämpötilat ovat yhtä suuret. Työssä 

käytetään sisälämpötilan laskuna korkeintaan 10 °C, jolloin sisälämpötila ei yllä vuoden 

keskilämpötilan tasolle. 

 

Luvussa 5.1.7 Taulukko 5.10 on esiteltynä erilaisia ohjaustapoja lämmitykselle ja 

ilmanvaihdolle. Ohjaustavalla 1, jossa kiinteistön lämpötilaa lasketaan arkisin 5 °C kuudeksi 

tunniksi johtumislämpöhäviöt pienenevät 2,6 kWh ja ilmastoinnin aiheuttamat lämpöhäviöt 

pienenevät 0,54 kWh, jolloin lämmityshäviöissä säästetään yhteensä 3,1 kWh. Ohjaustavalla 

2, jossa lämpötilan laskun lisäksi pienennetään IV:n käyttöastetta neljännekseen, 

johtumislämpöhäviöt pysyvät samana, mutta ilmanvaihdon häviöt ovat 1,4 kWh. 

Kokonaissäästöt ovat tällöin 3,96 kWh. Vuodessa koituneet lämmitysenergiasäästöt ovat 

590 ja 750 kWh, kun säästöt lasketaan 9 kuukaudelta ja kuukaudessa arvioidaan olevan 21 

arkipäivää.  

 

Ohjaustavoissa 3 tarkastellaan yhden päivän lämmitysenergiasäästöjä, kun sisäilman 

lämpötilaa lasketaan 10 °C koko päiväksi. Päivässä lämmitysenergiaa saadaan säästettyä 

25,6 kWh energiaa. Jos rakennus on tyhjillään kokonaisen viikon, lämmitysenergiassa 

voidaan säästää 180 kWh. Sisäilman lämpötilan laskun lisäksi pienentämällä IV:n 

käyttöastetta neljännekseen voidaan lämmityskuluissa säästää 26,7 kWh päivässä ja 187 

kWh viikossa. Taulukko 6.3 on esitetty ohjaustapojen tuomia säästöjä energiankulutukseen. 
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Taulukko 6.3. Eri ohjaustapojen tuomia säästöjä lämmitysenergian tarpeeseen.  Lämmityksen tarve 
ilman ohjauksia on 13 590 kWh. Vuodessa kertyvät säästöt on laskettu 9 kk ajalta ja muutosta 
verrataan joko viikossa tai vuodessa kertyviin säästöihin. Vaikutusta kokonaiskulutukseen 
verrattaessa kiinteistössä oletetaan olevan suora sähkölämmitys. 

 

 

Alentamalla arkisin sisäilman lämpötilaa 5 °C ja kahdesti vuodessa viikon ajaksi 10 °C 

voitaisiin vuosittaisessa lämmitysenergiassa säästää melkein 7 % ja 

kokonaisenergiankulutuksessa 2,8 %. Jos lämpötilan lisäksi lasketaan IV:n käyttöastetta 

neljännekseen, voidaan lämmitystarpeessa säästää 8,2 % ja kokonaisenergiankulutuksessa 

3,3 %. Vaikutus kokonaisenergiankulutukseen on pienempi, jos kiinteistössä käytetään 

hyötysuhteeltaan parempaa lämmitysmuotoa kuin suora sähkölämmitys. 

6.1.2 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon tehon kulutus normaalissa käytössä on 0,65 kW. Ilmanvaihdon käyttöastetta 

pienennettäessä kulutus laskee alhaisimmillaan 0,5 kW:in, jos laitetta ei täysin sammuteta. 

Pienentämällä IV-koneen käyttöastetta 6 tunniksi, voidaan sähköenergiaa säästää 0,9 kWh. 

Päivässä säästöiksi kertyy 3,6 kWh ja viikossa 25 kWh, jos IV-konetta käytetään 

pienemmällä käyttöasteella kyseinen aika. Taulukko 6.4 on esitettynä IV:n ohjauksen tuomia 

säästöjä energiankulutukseen. 
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Taulukko 6.4. Eri ohjaustapojen tuomia sähköenergiasäästöjä ilmanvaihtoon. Sähköenergiantarve 
ilman ohjausta on 5 000 kWh vuodessa. Kertyneet säästöt on laskettu 9 kk ajalta ja muutosta 
verrataan joko viikossa tai vuodessa kertyviin säästöihin. 

 

 

Alentamalla IV:n käyttöastetta arkisin neljännekseen, voidaan vuodessa säästää IV:n 

sähköenergiankulutuksessa 3,4 % ja kokonaissähköenergiankulutuksessa 0,5 %. Jos IV:n 

käyttöastetta on mahdollista laskea viikon ajaksi kahdesti vuodessa, voidaan IV:n 

sähköenergiankulutuksessa säästää 4,4 % ja kokonaissähköenergiankulutuksessa 0,7 %. 

6.1.3 Valaistus 

Valaistuksen vuotuista sähköenergiankulutusta laskettaessa sen käyttöaikana pidettiin 876 

h. Laskennan yksinkertaistamiseksi koko kiinteistössä käytettiin samaa valaistuksen 

sähkötehoa huonepinta-alaa kohden, joka oli 7,65 W/m2. Taulukko 6.5 on koottuna 

valaistuksen sähköenergiankulutuksia eri ohjaustavoilla. 

 

Taulukko 6.5. Valaistuksen sähköenergiankulutus eri ohjaustavoille. 

 

 

Perinteisesti pientaloissa on käytetty huonekohtaisia kytkimiä valaistuksen ohjaukseen. 

Vaihtamalla valaistuksen ohjausta tehokkaampaan muotoon voidaan valaistuksen 
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sähköenergiankulutuksessa säästää noin 20 %. Valaistus vastaa 

kokonaisenergiankulutuksesta vain 2 %, joten valaistuksen ohjauksen muutoksella on vain 

pieni vaikutus kokonaisenergiankulutukseen. 

6.1.4 Pientuotanto ja sähkövarasto 

Aurinkopaneeleista saatavaa hyötyä ja takaisinmaksuaikaa laskettaessa on arvioitava, 

kuinka paljon tuotetusta sähköstä voidaan käyttää itse ja kuinka paljon sähköstä myydään 

verkkoon. Takaisinmaksuaika pienenee mitä enemmän tuotetusta sähköstä saadaan omaan 

käyttöön. Taulukko 6.6 on esiteltynä huipputeholtaan 5 kWp aurinkosähköjärjestelmän 

hyöty eri käyttöasteilla sekä vaikutus kokonaiskulutukseen. 

 

Taulukko 6.6. Aurinkosähköjärjestelmän (5 kWp) vaikutus vuosittaiseen kulutukseen eri 
omakäyttöasteilla. Kiinteistön kokonaiskulutus on 33 760 kWh. 

 

 

Aurinkopaneelit tuottavat 2 400–4 050 kWh sähköenergiaa vuodessa käyttöasteen mukaan, 

joka kattaa noin 7–12 % kiinteistön kokonaiskulutuksesta. Aurinkopaneelien 

omakäyttöasteen arvioidaan olevan 60–80 %. Kun lasketaan järjestelmästä saatavaa hyötyä, 

käytetään 70 % omakäyttöastetta. Käyttöastetta voidaan kasvattaa erillisellä sähkövarastolla, 

jolloin omaan käyttöön arvioidaan saatavan 90 %.  

 

Sähkövaraston kanssa voidaan käyttää myös hieman suuremmaksi mitoitettua 

aurinkosähköjärjestelmää, ja silti hyödyntää suurin osa tuotannosta omaan käyttöön.  

Aurinkopaneelien tuotanto voidaan mitoittaa 7 kWp ja tämän rinnalle ottaa käyttöön 10 kWh 

energiavarasto. Taulukko 6.7 on koottuna 7 kWp aurinkosähköjärjestelmästä saatava hyöty 

eri omakäyttöasteilla sekä vaikutus kokonaiskulutukseen. 
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Taulukko 6.7. Aurinkosähköjärjestelmän (7 kWp) vaikutus vuosittaiseen kulutukseen eri 
omakäyttöasteilla. Kiinteistön kokonaiskulutus on 33 760 kWh. 

 

 

Arvioidaan huipputeholtaan 7 kWp järjestelmän omakäyttöasteen olevan 60 %, koska se 

vastaa parhaiten 5 kWp järjestelmän tuotantoa. Omakäyttöasteen arvioidaan nousevan 90 %, 

kun sen kanssa käytetään 10 kWh sähkövarastoa. 

6.1.5 Yhteenveto 

Kiinteistön lämmitys- ja sähköenergian kulutukseen voidaan vaikuttaa hyvin paljon. 

Kiinteistön lämmitysmuodolla on suurin yksittäinen vaikutus lämmitysenergian 

kulutukseen. Ohjausten ja pientuotannon avulla voidaan lisäksi vaikuttaa ostettavan 

sähköenergian tarpeeseen. Taulukko 6.8 on koottuna ohjauksista kertyviä säästöjä 

kiinteistön energiankulutukseen. 
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Taulukko 6.8. Energiansäästöpotentiaali eri käyttökohteiden välillä. Lämmityksen ja IV:n säästöjä 
laskettaessa on käytetty ohjauksia 2 ja 4. Kokonaisenergiankulutukseen verratessa muutosta on 
verrattuna vuotuiseen sähköenergiankulutukseen, kun käytössä on suora sähkölämmitys tai 
maalämpöjärjestelmä. 

 

 

Lämmitysmuodolla on suurin vaikutus kiinteistön lämmitysenergian kulutukseen. 

Lämmitysmuodon lisäksi lämmitysenergiasta voidaan säästää lämmitystä ja ilmanvaihtoa 

ohjaamalla. Paremman hyötysuhteen lämmitysmuodolla ohjauksen vaikutus vähenee, mutta 

sillä voidaan silti saavuttaa noin 1 % säästöt vuosittaiseen sähköenergiankulutukseen. IV:n 

ohjauksella voidaan saavuttaa samansuuruisia säästöjä sähköenergian kulutuksessa. 

Valaistuksen ohjauksella saadaan noin 0,5 % säästöt vuotuisessa sähköenergiassa. 

 

Pientuotannolla ja sähkövarastolla voidaan saavuttaa 10–20 % säästöjä vuotuisessa 

ostoenergian tarpeessa. Lopulliseen säästöjen määrään vaikuttaa suuresti tuotannon 

omakäyttöaste, sekä kuinka paljon sähkövaraston avulla saadaan kasvatettua 

omakäyttöastetta. Tarkemmat tulokset saataisiin fyysisillä mittauksilla, mutta case-

tapauksen tarkastelussa se ei ole mahdollista. 
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6.2 Talous 

Energian ja tehon kulutuksen näkökulmasta pienentämällä kiinteistön energian ja tehon 

käyttöä erilaisilla sähköteknisillä ratkaisuilla saadaan kerrytettyä säästöjä 

kokonaisenergiasta maksettuun hintaan. Kun tilannetta tarkastellaan talouden näkökulmasta 

ja huomioidaan investointien elinkaarikustannukset sekä pääoman mahdollinen korkotaso, 

investoimalla matalamman energiankulutuksen laitteisiin ei välttämättä saavuteta rahallista 

hyötyä. 

 

Investoinnin takaisinmaksuaika on aika, jolloin investoinnin säästöt ylittävät investoinnin 

kustannukset. Yksinkertaisin keino tarkastella takaisinmaksuaikaa on verrata investoinnin 

hankintahintoja sen tuomiin säästöihin. Yhtälössä 6.1 on esitettynä investoinnin 

takaisinmaksuajan laskeminen. 

 

𝑇𝑀𝐴 =       (6.1) 

missä, 

TMA  Investoinnin takaisinmaksuaika, a 

I  Investoinnin kustannukset, € 

S  Investoinnin tuomat vuotuiset säästöt, €/a 

 

Yhtälössä 6.1 ei huomioida pääoman korkokantaa ja investoinnista koituvien säästöjen 

oletetaan pysyvän samana koko tarkastelu jakson. Tyypillisesti mitä lyhyempi 

takaisinmaksuaika on, sitä kannattavampi investointi on.  

 

Tavallisesti investointien pitoaika on useita vuosia. Jotta investoinnin säästöjä sekä 

kustannuksia voitaisiin vertailla keskenään, tulee kaikki tuloista ja menoista tehdä 

vertailukelpoisia keskenään diskonttaamalla rahavirrat. Diskonttaus tarkoittaa tulevien 

rahavirtojen arvon laskemista nykyhetkellä ja sillä huomioidaan pääoman korkokanta. 

Yhtälössä 6.2 esitetään diskonttauskertoimen laskeminen, jolla tulevaisuuden rahavirrat 

saadaan muutettua nykyarvoon. 
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𝑘 =
( )

( )
      (6.2) 

 

missä, 

k  Diskonttauskerroin 

p  korkokanta, % 

t  Investoinnin tuottaman kassavirran pituus, a 

 

Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa investoinnin kustannukset, investoinnin tuottamat säästöt, 

pitoaika sekä korkokanta. Takaisinmaksuaikaa määritettäessä sähkön hintaan huomioidaan 

energian hinta, siirtomaksut sekä verot. Taulukko 6.9 on esitettynä laitteiden 

investointikustannuksia, pitäen sisällään laitteiden hankinnat ja niiden asennukset. 

 

Taulukko 6.9. Laitteiden hankintahinnat. 

 

6.2.1 Lämmitysmuoto 

Kiinteistön asuintilojen vuotuinen lämmitysenergian tarve on 13 590 kWh ja käyttöveden 

tarve 3 070 kWh. Taulukko 6.9 on koottuna lämmityslaitteiden hankintahintoja ja Taulukko 

6.10 on lämmityslaitteiden vuosittaisia käyttökustannuksia. Kuva 6.2 on esitetty 

lämmitysmuotojen kokonaiskustannusten kehitys ajan myötä ilman korkokannan 

huomioimista.  
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Taulukko 6.10. Lämmitysmuotojen vuosittaiset sähköenergiatarpeet ja käyttökustannukset. Sähkön 
hinnassa huomioitu energian hinta, siirtomaksu sekä verot. 

 

 

 

Kuva 6.2. Lämmitysmuotojen investointi ja käyttökustannuksien yhteishinta vuosien aikana eri 
sähkön hinnoilla. Korkokantaa ei ole huomioitu takaisinmaksuajassa. 

 

Ilmalämpöpumpulla säästetään vuosittain 10 200 kWh ja maalämpöjärjestelmällä 11 100 

kWh sähköenergiaa verrattaessa suoraan sähkölämmitykseen. Suora sähkölämmitys on 

investointikustannuksiltaan halvin, mutta käyttökustannuksiltaan muita huomattavasti 

kalliimpi lämmitysmuoto. Suora sähkölämmitys on halvin investointikustannuksiltaan, 
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mutta suurempien käyttökustannusten takia ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin noin 

neljässä vuodessa. Maalämpöjärjestelmään verratessa takaisinmaksuaika vaihtelee 10–13 

vuoden välillä riippuen sähkön hinnasta. Korkeammalla sähkön hinnalla takaisinmaksuajat 

ovat pienempiä. 

 

Kun takaisinmaksuajassa huomioidaan korkokanta, takaisinmaksuajat pitenevät. Kuva 6.3 

on esitettynä takaisinmaksuaikoja erilaisilla korkokannoilla. 

 

 

Kuva 6.3. Lämmitysmuotojen investointi ja käyttökustannuksien yhteishinta vuosien aikana eri 
korkokannoilla. Sähkön hintana 0,16 €/kWh. 

 

Takaisinmaksuajat kasvavat, koska tulevaisuudessa kertyneet säästöt eivät rahallisesti vastaa 

yhtä suurta summaa nykypäivänä. Ilmalämpöpumpun takaisinmaksu on edelleen noin 4 

vuotta maltillisten investointikustannusten ja suurien säästöjen takia. Korkokanta vaikuttaa 

huomattavasti enemmän maalämpöpumpun takaisinmaksuaikaan osittain sen suurien 

investointikustannusten takia, mutta myös suoran sähkölämmityksen matalien 

investointikustannuksien takia.  Maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika on noin 13 vuotta 

3 % korkokannalla ja noin 20 vuotta 7 % korkokannalla. Suuremmalla korkokannalla 

maalämpöjärjestelmän tuomat säästöt ovat pienemmät nykyarvossa. 
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6.2.2 Lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaus 

Sisäilman lämpötilalle esiteltiin aikaisemmin ohjaustapa, jossa lämpötilaa lasketaan arkisin 

sekä kahdesti vuodessa viikon ajaksi. Lämpöhäviöt pienenevät vuodessa 940 kWh, joka 

vastaa 6,9 % kokonaislämmitysenergiasta. Kun lämpötilan laskun rinnalle yhdistetään IV:n 

käyttöasteen madaltaminen, lämpöhäviöt pienenevät 1 120 kWh, joka vastaa 8,2 % 

kokonaislämmitysenergiasta. IV-laitteen käyttöastetta pienentämällä laitteen 

energiankulutus vuodessa laskee 220 kWh, joka vastaa 0,7 % kokonaisenergiankulutuksesta. 

Lämmitysenergiahäviöiden laskun kokonaishyötyyn vaikuttaa kiinteistön lämmitysmuoto. 

Taulukko 6.11 ja Taulukko 6.12 on esitettynä ohjauksista kertyvät vuosittaiset säästöt.  

 

Taulukko 6.11. Sisäilman lämpötilan ohjauksesta kertyvät säästöt eri lämmitysmuodoilla. Sisäilman 
lämpötilaa lasketaan arkisin 5 astetta 6 tunniksi ja kahdesti vuodessa 10 astetta viikon ajaksi. 

 

 

Taulukko 6.12. Sisäilman lämpötilan ja IV:n käyttöasteen ohjauksesta kertyvät säästöt eri 
lämmitysmuodoilla. Sisäilman lämpötilaa lasketaan arkisin 5 astetta 6 tunniksi ja kahdesti vuodessa 
viikon ajaksi. Lisäksi IV:n käyttöaste lasketaan neljännekseen kyseisinä aikoina. 

 

 

Suoralla sähkölämmityksellä säästöt ovat kaikkein suurimmat huonoimman hyötysuhteen 

takia. Maalämmön tarjoamat kustannussäästöt ovat vuositasolla noin 20–30 € riippuen 

sähkön hinnasta. Kun lämpötilan laskuun yhdistetään IV:n käyttöasteen madaltaminen, 

suoran sähkölämmityksen kanssa säästöt kasvavat noin 40 %. Ilmalämpöpumpun ja 

maalämpöjärjestelmän kanssa säästöt kasvoivat yli kaksinkertaisiksi. IV-koneen tuottama 

sähköenergiasäästö on noin 30–40 € riippuen sähkön hinnasta. 
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6.2.3 Valaistus 

Valaistuksen ohjaamiseen käytetään huonekohtaisia kytkimiä, läsnäolotunnistimia ja 

päivänvaloantureita. Läsnäolotunnistimien ja päivänvaloanturien avulla voidaan varmistua, 

että valaistus ei jää turhaan päälle ja pienentää valaistuksen aiheuttamaa 

sähköenergiankulutusta. Taulukko 6.13 on esitettynä eri ohjausmenetelmien avulla 

saavutettavia vuosittaisia valaistuksen sähköenergiankulutuksia ja taulukossa 6.14 

valaistuksen vuosittaisia kustannuksia eri ohjausmenetelmillä. 

 

Taulukko 6.13. Valaistuksen sähköenergiankulutus eri ohjausmenetelmillä. 

 

 

Taulukko 6.14. Valaistuksen vuosittaiset kustannukset eri ohjausmenetelmillä. Säästöjä verrataan 
huonekohtaisten kytkinten kustannuksiin. 

 

 

Valaistuksen ohjauksella voidaan pienentää sähköenergiankulutusta jopa 20 %. 

Kokonaisenergiankulutuksesta tämä vastaa noin 0,4 %. Läsnäolotunnistimien ja 

päivänvaloanturien avulla kertyneet vuosittaiset säästöt ovat 15–27 € sähkön hinnan ja 

ohjaustavan mukaan. 
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6.2.4 Pientuotanto 

Aurinkosähköjärjestelmästä saatava rahallinen hyöty kasvaa, mitä enemmän tuotetusta 

sähköstä saadaan omaan käyttöön. Tyypillisesti sähköverkkoyhtiöt maksavat sähkön 

energiahinnan verran korvausta verkkoon myydystä sähköstä. Järjestelmän 

takaisinmaksuaikaa määritettäessä ylimenevä sähkö myydään sähköverkkoyhtiölle. Sähkön 

siirtohintana pidetään 7 snt/kWh ja sähkön hintaa vaihdellaan 7–11 snt/kWh välillä.  

Teholtaan 5 kWp aurinkopaneelien tuotannosta arvioidaan 70 % saatavan omaan käyttöön, 

joka vastaa 2 830 kWh sähköenergiaa. Vastaavasti 7 kWp paneeleista omaan käyttöön 

saadaan 60 %, joka vastaa 3 400 kWh sähköenergiaa. Kuva 6.4 ja Kuva 6.5 on esitettynä 5 

ja 7 kWp aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika. 

 

 

Kuva 6.4. Huipputeholtaan 5 kWp aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika sähkön eri hinnoilla. 
Omaan käyttöön tuotannosta saadaan 2 830 kWh ja verkkoon myydään 1 220 kWh sähköenergiaa. 
Järjestelmän hinta 7 000 €, korkokanta 0 %. 
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Kuva 6.5. Huipputeholtaan 7 kWp aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika sähkön eri hinnoilla. 
Omaan käyttöön tuotannosta saadaan 3 400 kWh ja verkkoon myydään 2 270 kWh sähköenergiaa. 
Järjestelmän hinta 9 000 €, korkokanta 0 %. 

 

Molempien järjestelmien kohdalla takaisinmaksuaika on 11–15 vuotta sähkön hinnan 

mukaan, kalliimmalla sähkön hinnalla takaisinmaksuajan ollen lyhyempi. 

Takaisinmaksuajat pitenevät, kun huomioidaan korkokanta. Kuva 6.6 ja Kuva 6.7 on 

aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuaika, kun tulevaisuudessa kertyneet säästöt on 

diskontattu nykyarvoon. 
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Kuva 6.6. Takaisinmaksuaika 5 kWp aurinkosähköjärjestelmällä eri korkokannoilla. Sähkön 
kokonaishintana käytetty 16 snt/kWh. 

 

 

Kuva 6.7. Takaisinmaksuaika 9 kWp aurinkosähköjärjestelmällä eri korkokannoilla. Sähkön 
kokonaishintana käytetty 16 snt/kWh. 

 

Korkokanta vaikuttaa voimakkaasti järjestelmän saatuun hyötyyn. Korkokannan ollessa 0 % 

molempien järjestelmien takaisinmaksuaika on noin 11–15 vuotta. Korkokantaa 

kasvattamalla molempien järjestelmien takaisinmaksuaika kasvaa huomattavasti. 5 % 
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korkokannalla ja 16 snt/kWh energian hinnalla 5 kWp järjestelmän takaisinmaksuaika on 20 

vuotta ja 7 kWp 24 vuotta. 

6.2.5 Sähkövarasto 

Sähkövarasto ei itsessään tuota energiaa, vaan siitä saatava rahallinen hyöty perustuu muiden 

menetelmien tukemiseen. Varastolla voidaan nostaa pientuotannon käyttöastetta, ostaa 

sähkö verkosta sähkön ollessa halpaa ja käyttää varastoa kalliimpina tunteita sekä pienentää 

mahdollisesti tehon huippukulutuksia. 

 

Sähkövarastolla voidaan nostaa aurinkosähköjärjestelmän käyttöastetta, jolloin tuotannosta 

saadaan omaan käyttöön enemmän ja verkkoon myytävän sähkön osuus laskee. Arvioidaan 

sekä 5 ja 7 kWp aurinkosähköjärjestelmien omakäyttöasteen nousevan 90 %, kun yhdessä 

niiden kanssa käytetään 10 kWh sähkövarastoa. 

 

Taulukko 6.15 on koottuna sähkövarastosta saatava hyöty, kun aurinkosähköjärjestelmän 

käyttöaste nousee 90 %:iin. Vuosittainen rahallinen hyöty on 100 € ylöspäin ja 

parhaimmillaankin vain noin 300 €. Takaisinmaksuaika olisi minimissään 33 vuotta, kun 

korkokantana pidetään 0 %.  

 

Taulukko 6.15. Sähkövaraston tarjoama hyöty, kun aurinkosähköjärjestelmän käyttöaste nousee 
90 %:iin. 

 

 

Sähkövarastolla voidaan saada rahallista hyötyä, kun sähköä ostetaan sen ollessa halpaa ja 

käyttää varastoitua sähköä sen ollessa kallista. Sähkön spot-hinta on tyypillisesti halvinta 

yöaikaan, kun sähköä kulutetaan vähän ja kalleinta päiväsaikaan, kun sähköä kulutetaan 

paljon. Taulukko 6.16 on esitettynä sähkön spot-hintojen keskiarvo yöllä ja päivällä vuodelta 

2020.  
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Taulukko 6.16. Nord poolin sähkön keskihinta vuodelta 2020. (Nord Pool, 2020) 

 

 

Jos 10 kWh sähkövarasto ladataan yöaikaan sähkön halvimpina tunteita ja hyödynnetään 

päivän kalleimpina tunteina, vuosittainen tuotto on 84 €. Takaisinmaksuaika olisi tällöin 

noin 120 vuotta, jos korkokanta on 0 %.  

6.2.6 Tehopohjainen sähkösopimus 

Perinteisesti sähköverkkoyhtiöt laskuttavat asiakkaitaan käytetyn sähköenergian mukaan. 

Jotkin yhtiöt tarjoavat lisäksi tehopohjaista hinnoittelua, jossa asiakas maksaa käytetyn 

sähköenergian lisäksi kulutuksen huipputehon mukaan. Kyseisellä hinnoittelulla 

verkkoyhtiöt pyrkivät kannustamaan asiakkaitaan tasaamaan kulutusta ja pienentämään 

kulutuksen huippuja. Taulukko 6.17 on esitettynä hinnoitteluperusteet tavalliselle sekä 

tehopohjaiselle hinnoittelulle.  

 

Taulukko 6.17. Sähkön hinnat yleissiirrolle ja tehopohjaiselle siirrolle, hinnat sisältävät ALV. (Lahti-
Energia, 2021) 

 

 

Tehopohjaisessa hinnoittelussa on halvempi kuukausi- ja siirtomaksu, mutta se sisältää 

tehomaksun, joka on 0,87 €/kW huipputehon mukaan. Tehomaksun hinnoittelussa käytetään 

edellisen 12 kuukauden suurimman tuntikohtaisen tehon mukaan. Huipputehossa yhden 

kilowatin lisäys kasvattaa vuotuista sähkölaskua näin ollen 10,4 €. Kuva 6.8 on esitettynä 

sähköstä maksetun hinnan suuruus perinteisellä sähkösopimuksella sekä tehopohjaisella 

hinnoittelulla, joissa vuosittaiset huipputehot ovat 15 ja 30 A. 
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Kuva 6.8. Yleissiirron ja tehopohjaisen siirron kustannusten kehitys vuosittaisen kulutuksen mukaan, 
kun sähkön hinnoittelussa käytetty taulukon 6.17 arvoja. 

 

Kun verrataan yleissiirtoa 15 A huipputehoon, tehopohjainen hinnoittelu tulee halvemmaksi, 

kun vuosittainen sähköenergian kulutus ylittää noin 17 000 kWh. Jos vuosittainen 

huipputeho on 30 A, yleissiirto tulee halvemmaksi 35 000 kWh asti. 

 

Case-tapauksessa kiinteistön vuosikulutus vaihtelee lämmitysmuodon, pientuotannon sekä 

energiaa säästävien ohjausten takia 17 000–33 760 kWh. Edullisempaan hintaan vaikuttaa 

vuosittaisen kulutuksen lisäksi vuosittainen huipputeho. Taulukko 6.18 on koottuna 

kiinteistön vuosittaisia sähköenergiankulutuksia eri tilanteissa sekä vastaavia vuosittaisia 

kiinteistön huipputehoja, jota ennen tehopohjainen hinnoittelu on halvempaa.  
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Taulukko 6.18. Sähköenergiankulutuksen ja huipputehon raja, jota ennen tehopohjainen hinnoittelu 
on halvempaa. 

 

 

Korkeammalla vuosittaisella sähköenergiankulutuksella myös suurin sallittu huipputeho 

kasvaa, jota ennen tehopohjainen hinnoittelu on edullisempaa. Pienemmällä vuosittaisella 

kulutuksella myös huipputehon raja laskee. 17,4 kWh vuosikulutuksella huipputehon tulisi 

olla enintään 16 A, jotta tehopohjainen hinnoittelu olisi halvempaa. 
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7 TULOKSET 

Laskennassa käytetty pientalo vastaa tyypillistä Suomessa sijaitsevaa pientaloa. Suomessa 

keskimääräinen pientalon asuinpinta-ala on noin 110 m2 ja perhekoko on lähellä 4. Suomessa 

on melko vanha asuntokanta. Case-tapauksessa laitteiden hinnat on arvioitu 

uudisrakennukselle. Saneerauksen yhteydessä asennettavien laitteiden, kuten 

lämmitysjärjestelmien, hinnat riippuvat paljon saneerauskohteesta, joten tulokset voivat 

poiketa saaduista arvoista. 

 

Pientalojen sähkön käyttäjillä on useita keinoja vaikuttaa vuosittaiseen energiankulutukseen 

ja tehon käyttöön. Lämmitykseen kuluu suurin osa pientalojen vuosittaisesta 

sähköenergiasta, joten lämmitysmuodolla on merkittävä vaikutus kiinteistön sähköenergian 

kulutukseen. Suoralla sähkölämmityksellä on 5-kertainen sähköenergian kulutus 

maalämpöjärjestelmään ja 4-kertainen ilmalämpöpumppuun verrattuna. Lämmitysmuodon 

lisäksi erilaisilla ohjauksilla voidaan vaikuttaa sähköenergian kulutukseen. Sisäilman 

lämpötilaa ja IV:n käyttöastetta laskemalla kiinteistön ollessa tyhjillään voidaan säästää noin 

2 % vuosittaisessa sähköenergiassa. 

 

Aurinkosähköjärjestelmällä on myös vaikutus kiinteistön energian kulutukseen. Sen 

tarjoama hyöty riippuu voimakkaasti järjestelmän omakäyttöasteesta, joka työssä on arvioitu 

olevan 60 %. Todellisuudessa järjestelmä tulisi mitoittaa siten, että suurin osa tuotetusta 

energiasta saadaan omaan käyttöön. Työssä järjestelmän omakäyttöaste on arvioitu 

normaalia alemmaksi, jotta tuotto-odotukset eivät olisi todellista suurempia. 5 kWp 

aurinkosähköjärjestelmällä voidaan kattaa noin 10 % kiinteistön vuosittaisesta 

sähköenergiasta. 7 kWp järjestelmällä osuus on noin 12,5 %. Pientuotannon 

omakäyttöastetta voidaan kasvattaa sähkövarastolla. Sähkövaraston kanssa käytettävän 

pientuotannon omakäyttöasteen arvioitiin olevan 90 %. Tällöin aurinkosähköjärjestelmät 

kattavat 15 ja 20 % vuotuisesta sähköenergiasta. 

 

Lämmitysmuodolla ja sähkövarastolla on suurin vaikutus kiinteistön huipputehoon. 

Peruskuormitus, joka pitää sisällään huoneiden lämmityksen, ilmanvaihdon ja kylmälaitteet, 

toimii riippumatta muiden laitteiden toiminnasta, joten näille tulee varata riittävästi 
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kuormitusta kiinteistön huipputehoa määritettäessä. Paremman hyötysuhteen 

lämmitysmuodolla kiinteistön peruskuormitukselle ei tarvitse varata yhtä paljon tehoa kuin 

huonomman hyötysuhteen lämmitysmuodolla. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmä tarvitsee 

vain viidenneksen suoran sähkölämmityksen sähköenergiasta tuottaakseen saman 

lämpöenergian. Sähkövarastoa voidaan hyödyntää kiinteistön muiden laitteiden toiminnan 

kattamiseen. Tällöin kiinteistön suurimpia kuormituksia saadaan leikattua, jolloin myös 

kuormitus sähköverkkoon laskee. Kiinteistön tehoprofiili ja sähkövaraston koko 

määrittelevät kuinka paljon huipputehosta voidaan leikata.  

 

Investointien takaisinmaksuaikaan ja rahalliseen hyötyyn vaikuttaa paljon sähköenergian 

hinta. Suora sähkölämmitys on investointikustannuksiltaan hyvin matala, mutta 

käyttökustannuksiltaan korkein lämmitysmuoto. Lämmitysmuotoja vertailtaessa 

ilmalämpöpumpun kohtuu matalien investointikustannusten ja korkean hyötysuhteen takia 

sen takaisinmaksuaika on vain noin 4 vuotta. Kylmät talvet voivat kuitenkin vaikuttaa 

ilmalämpöpumppujen toimintaan, jolloin niiden rinnalla on hyvä olla toinen 

lämmitysmuoto. Maalämpöjärjestelmän korkeiden investointikustannusten takia sen 

takaisinmaksuaika on noin 12 vuotta, mutta sen tuottama lämpöenergia on tasaista myös 

talven kylminä keleinä. Osatehomitoitetulla maalämpöjärjestelmällä 

investointikustannukset ovat pienemmät, mutta kylminä keleinä käyttökustannukset 

kasvavat täystehoiseen maalämpöön verrattuna. Kun takaisinmaksuajoissa huomioidaan 

pääoman korkokanta, niin maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika kasvaa korkokannan 

kasvaessa. Ilmalämpöpumpun lyhyen takaisinmaksuajan takia korkokannan vaikutus 

takaisinmaksuaikaan on hyvin maltillinen. 

 

Sisäilman lämpötilaa ja IV:n käyttöastetta ohjaamalla voidaan vähentää vuosittaista 

lämmitysenergian tarvetta. Ohjauksen taloudelliseen hyötyyn vaikuttaa energian hinnan 

lisäksi lämmitysmuoto, missä paremman hyötysuhteen lämmitysmuodolla vuosittaiset 

ohjauksesta kertyvät säästöt jäävät vähäisemmäksi. Valaistuksen ohjauksessa käytettävien 

läsnäolotunnistimien ja päivänvaloantureiden avulla huonekohtaisten kytkinten sijaan 

vuodessa kertyneet säästöt ovat noin 20 €/a riippuen sähkön hinnasta. Ohjauksessa 

käytettävien laitteiden hankintahinnat ja asennusten kustannukset ovat kuitenkin niin 

korkeat, että niiden käyttö ei ole taloudellisesti järkevää. 
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Pientuotannon takaisinmaksuaikaan vaikuttaa voimakkaasti energian hinnan lisäksi 

tuotannon omakäyttöaste. Sekä 5 ja 7 kWp aurinkosähköjärjestelmien takaisinmaksuajat 

ovat noin 13 vuotta, kun niiden omakäyttöaste on 60 %. Kun huomioidaan korkokanta, 

järjestelmien takaisinmaksuajat pitenevät. 5 % korkokannalla molempien järjestelmien 

takaisinmaksuajat ovat noin 20 vuotta. 

 

Sähkövaraston takaisinmaksuaikaan vaikuttaa paljon varaston hinta. Sähkövarastolle 

saadaan rahallista hyötyä nostamalla pientuotannon käyttöastetta tai ostamalla energiaa 

varastoon sähkön ollessa halpaa ja kuluttamalla sen ollessa kallista. Hyödyntämällä 

sähkövarastoa pientuotannon kanssa, sen käyttöasteen arvioitiin nousevan 90 %. Tällöin 

varaston tuomat vuosittaiset säästöt olisivat parhaimmillaan noin 300 € ja takaisinmaksuaika 

33 vuotta. Sähkövaraston hyödyntäminen ostamalla energiaa sen ollessa halpaa ja 

käyttämällä ollessa kallista, varaston takaisinmaksuajaksi saatiin 120 vuotta. 

 

Perinteisen sähkösopimuksen sijaan pientalon sähkösopimus voidaan tehdä osittain 

tehopohjaisen kulutuksen mukaan. Tällöin perusmaksun ja energian hinnan lisäksi 

maksetaan käytetyn huipputehon mukaan. Edullisempaan sähkösopimukseen vaikuttaa 

tällöin kiinteistön vuosittainen energiankulutus, energian hinta sekä huipputeho. Kiinteistön 

energiankäytön kasvaessa, myös kiinteistön huippukuormitus voi kasvaa, kun vertaillaan 

edullisempaa sähkösopimusta. Sähkövarastoa voidaan lisäksi hyödyntää kiinteistön 

huipputehon madaltamisessa. Selkeää takaisinmaksuaikaa sähkövarastolle on vaikea antaa, 

koska kiinteistön huippukuormitukseen vaikuttaa monet tekijät. 1 kW muutos kiinteistön 

vuotuisessa huipputehossa kustantaa noin 10 €, joten sähkövarastolle tuskin saadaan 

riittävää rahallista korvausta maksamaan itseään takaisin. 
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8 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tarkastella pientalojen energian kulutusta ja tehon käyttöä sekä etsiä 

ratkaisuja energian ja tehon käytön hallintaan, joita pientalojen asukkaat voivat tehdä. 

Työssä tarkasteltiin yksittäisen kiinteistön erilaisia sähköteknisiä ratkaisuja, joilla kiinteistön 

energian ja tehon käyttöä voidaan hallita ja vuosittaisia energiasta maksettuja kustannuksia 

minimoida. 

 

Pientalon asukkailla on useita keinoja energian kulutuksen hallintaan. Paremman 

hyötysuhteen laitteilla, varsinkin lämmityksessä, on suora vaikutus kiinteistön energian 

kulutukseen. Myös erilaisilla sisäilman lämpötilan ja IV:n käyttöasteen ohjauksilla voidaan 

saavuttaa säästöjä energian kustannuksissa. Lisäksi pientuotannon avulla voidaan helposti 

kattaa osa kiinteistön tarvitsemasta sähköenergiasta. Energiatehokkaampien laitteiden ja 

pientuotannon investointikustannukset voivat kuitenkin olla kynnyksenä, kun mietitään 

laitteiden hankkimista. Investointikustannusten lisäksi hankintojen kannattavuuteen 

vaikuttaa huomattavasti sähkön hinta sekä markkinoiden korkotaso, jotka tulee ottaa 

huomioon miettiessä laitteista saatavaa taloudellista hyötyä. 

 

Kiinteistön huipputehoon voidaan vaikuttaa joissakin määrin käyttäjän toimesta, jolloin 

hänen tulee tarkkailla kiinteistön kuormitusta ja käytössä olevia laitteita. Kuormituksen 

tarkkailuun yksityisessä käytössä ei vielä ole yksinkertaista keinoa mikä estäisi kiinteistön 

huippukuormituksen kasvua. Sähkövaraston ja automaation avulla voidaan myös vaikuttaa 

kiinteistön huippukuormitukseen. Kuormituksen muutokseen vaikuttaa paljon 

sähkövaraston koko sekä kiinteistön tehoprofiili. Jos sähköverkon asiakkaalla on käytössä 

tehopohjainen hinnoittelu, huippukuormitusta leikkaamiseen saadaan myös taloudelliset 

perusteet. 

 

Pientalon asukkailla on taloudellisia kannustimia investoida energiatehokkaampaan 

lämmitysmuotoon sekä pientuotantoon. Sähkön hinnan säilyessä nykyisellä tasolla, 

investointien kustannukset maksavat itsensä takaisin elinkaarensa aikana. Kiinteistön 

huipputehoa seuraamalla ja tehopohjaisella hinnoittelulla voidaan saavuttaa hyvin pienet 
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säästöt vuotuisessa energiassa maksetusta hinnasta. Tehopohjaiseen hinnoitteluun vaikuttaa 

sähköverkkoyhtiö ja heidän tehopohjaisen hinnoittelunsa erot perinteiseen energiaan 

pohjautuvassa hinnoittelussa. Investoiminen kiinteistön huippukuormitukseen vaikuttaviin 

laitteisiin ei nykyiseltään ole taloudellisesti kannattavaa. Sähkövarastojen ja tehopohjainen 

sähkösopimus on hyvin vähäisessä käytössä. Sähköverkon asiakkaille ei nykyiseltään ole 

riittäviä kannustimia siirtymään energiapohjaisesta hinnoittelusta tehopohjaiseen 

hinnoitteluun.  
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LIITE 1. Rakennuksen lämpöhäviöt 

 

 

𝐸 = (𝑄 + 𝑄 + 𝑄 , + 𝑄 , ) × 𝑡 

 

missä, 

Etalo  kiinteistön lämmitysenergian tarve, kWh 

Qjoht  johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kW 

Qvuotoilma vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kW 

Qiv,tuloilma tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kW 

Qiv,korvausilma korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kW 

t  aika, h 

 

 

 

Johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi 

𝑄 = 𝑄 ä + 𝑄 ä + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 ä + 𝑄  

 

missä 

Qjoht  johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kW 

Qulkoseinä johtumislämpöhäviö ulkoseinien läpi, kW 

Qyläpohja johtumislämpöhäviö yläpohjan läpi, kW 

Qalaphja  johtumislämpöhäviö alapohjan läpi, kW 

Qovi  johtumislämpöhäviöt ulko-ovien läpi, kW 

Qkylmäsillat kylmäsiltojen johtumislämpöhäviöt, kW 

Qmuu  johtumislämpöhäviö muihin tiloihin, kuin ulkoilmaan, kW 

 

 

 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1. Rakennuksen lämpöhäviöt (jatkoa) 

 

Yksittäisen rakenneosan lämpöhäviöt 

 

𝑄 =
∑ 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇

1000
 

 

missä 

Qrak.osa  rakenteen läpi johtuva lämpöteho, kW 

Ui  rakenteen lämmönläpäisykerroin, W/(m2 K) 

Ai  rakenteen pinta-ala, m2 

ΔT  lämpötilaero rakenteen eri puolilla, K 

 

Vuotoilmavirran aiheuttamat lämpöhäviöt 

 

𝐸 =
𝜌 × 𝑐 × 𝑞, 𝑣 × ∆𝑇

1000
 

missä 

Evuotoilma vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, kW 

ρi  ilman tiheys, 1,2 kg/m3 

ci   ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K) 

qv,vuotoilma vuotoilmavirta m3/s 

ΔT  sisä- ja ulkolämpötilojen erotus, °C 

 

𝑞 , =
𝑞

3600 × 𝑥
× 𝐴  

 

missä 

qv,vuotoilma vuotoilmavirta, m3/s 

q50  rakennusvaipan ilmavuotoluku, m3/(h m2) 

Avaippa  rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna), m2 

x kerroin rakennuksen koon mukaan yksikerroksisille 35, kaksikerroksisille 24, 

kolmi- ja nelikerroksisille 20       (jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1. Rakennuksen lämpöhäviöt (jatkoa) 

 

 

Ulkoilman ja maan keskilämpötilat eri kuukausina 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2. Valaistuksen energiankulutus 

 

𝑊 = ∑ 𝑃 × 𝐴 × ∆𝑡 ×     

 

missä, 

Wvalaistus valaistuksen sähköenergian kulutus, kWh 

Pvalaistus  valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta-alaa kohti, W/m2 

Ahuone  valaistava pinta-ala, m2 

Δt  valaistuksen käyttöaika, h 

f  valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin 

 

𝑃 =
Ф

𝐸        

missä, 

Ei  tilan i valaistusvoimakkuus 

β  valaistuksen alenemakerroin 

  - puhdas ympäristö    0,70 

  - keskinkertainen ympäristö   0,60 

  - likainen ympäristö    0.50 

η  valaistushyötysuhde 

  - suora valaistus    0,40 

  - yhdistetty suora-epäsuora valaistus  0,35 

  - epäsuora valaistus    0,30 

ηФ  valaisimen valotehokkuus 

- hehkulamppu    11 

- LED      160 


