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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Venäjän Arkangelissa sijaitsevan opiskelija-asuntolan 
energiahäviöitä energiasimuloinnin avulla ja tutkia tapoja parantaa rakennuksen energiatehok-
kuutta sekä asumisviihtyvyyttä. Asumisviihtyvyyden parantamiseksi rakennukseen mitoitettiin ener-
giatehokas huoneistokohtainen ilmanvaihto. Työn tilasi FAMARB-projekti. 
 
IDA ICE -ohjelmiston simulointitoimintoa käytettiin analysoimaan rakennuksen energiahäviöitä al-
kuperäisen ja peruskorjaussuunnitelman mukaisen rakennusvaipan kanssa. Työstä mallinnettiin 
3D-mallirakennus kahdella eri vaipparakenteella. Peruskorjaussuunnitelman mukaisten ja alkupe-
räisten rakenteiden simulaatiotulokset poikkesivat toisistaan merkittävästi. Energiasimulaatio to-
teutettiin koko vuoden ajanjaksolle, että saatiin käsitys rakennusten vuotuisesta energiankulutuk-
sesta. Ilmanvaihdon jäähdytyksen energiasimulaatio toteutettiin myös vuotuisena energiakulutuk-
sena. Energiasimuloinnissa huonelämpötilan tavoitealueeksi asetetiin 21–27˚C ja ilmanvaihtoko-
neiden ilmavirrat mitoitettiin eri tyyppisten tilojen ohjeellisia ilmavirtoja hyödyntäen. 
 
Energiahäviöiden vertailulla havaittiin, että peruskorjauksen jälkeen energiahäviöt vähenivät erityi-
sesti vuotoilman ja aukkojen sekä vaipan ja kylmäsiltojen osalta hyvin paljon. Lämmityksen ja läm-
pimän käyttöveden jakeluhäviöt pienenivät rakennuksen sisälämpötilan kohotessa peruskorjatussa 
kohteessa varsinkin talvikuukausien aikana. Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottojen tuottama 
omavaraisenergia ei poikennut paljoa eri vaipparakenteilla varustettujen rakennusten välillä. Ilman-
vaihdon jäähdytyksen aiheuttama energiahäviö oli suurempi alkuperäisten rakenteiden kohdalla, 
mikä vähensi tästä syystä lämmöntalteenotolla aikaan saatua omavaraisenergiaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: IDA ICE, energiasimulaatio, huoneistokohtainen ilmanvaihto, asuinkerrostalon energi-
ansäästö.  
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ABSTRACT 
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The aim of this thesis was to analyze the yearly energy consumption of an apartment building in 
Arkhangelsk, Russia using energy simulation with IDA ICE. 
 
IDA ICE was used to first compare the energy losses of the building with the original envelope 
structure to the envelope structure proposed in the renovation plans for the building. The results of 
the simulation were analyzed and an energy-efficient apartment specific ventilation system was 
then designed for the building. 
 
The simulations proved that the planned envelope structure is vastly better than the current one 
from an energy efficiency perspective. The simulations provided additional insights into the living 
comfort in the building that could be used to further optimize the ventilation system of the building. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Arkangelissa Venäjällä sijaitsevan opiskelija-asuntola-

rakennuksen energiahäviöitä rakennuksen nykyisillä ja peruskorjaussuunnitelman mukaisilla ra-

kenteilla. Lisäksi tarkoituksena oli suorittaa taloteknisten järjestelmien simulointeja, etenkin tutkia 

huoneistokohtaisen ilmanvaihdon vaikutusta rakennuksen energiahäviöihin ja asumismukavuu-

teen. Energiahäviöt ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla saavutetut omavaraisenergiasäästöt sel-

vitettiin IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelman avulla. Opinnäytetyön tilasi FAMARB-projekti. 

 

Rakennuksen eristyksellä voidaan merkittävästi vaikuttaa kohteen johtumishäviöihin eli lämpöener-

gian karkaamiseen rakennuksen asuintiloista ulkoilmaan. Asuintilojen lämpöenergian karkaaminen 

kasvattaa rakennuksen lämmitysjärjestelmän energiankulutusta. 

 

Rakennuksessa on tällä hetkellä painovoimainen ilmanvaihto, jonka toimivuus on yleensä van-

hoissa kohteissa heikko, erityisesti kesäaikana. Toimiva ilmanvaihto parantaa huoneilman laatua 

vähentämällä epäpuhtauksia ja ilman kosteutta. Ilman liiallinen kosteus voi vaurioittaa rakenteita. 

Painovoimaisella ilmanvaihdolla ei voi myöskään tuottaa omavaraisenergiaa lämmöntalteenotolla.  
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2 RAKENNUKSEN MALLINTAMINEN IDA ICE -OHJELMAAN 

Työn kohteena oleva opiskelija-asuntola on rakennettu 1970-luvulla. Rakennus kattaa 9 asuinker-

rosta sekä kellarikerroksen. Rakennuksen tilavuus on 24320 m3 ja pinta-alat ennen korjauksia ovat 

seuraavat: bruttoala 8555 m2, huoneistoala 4113 m2, kerrosala 7675 m2. (1.) Rakennuksen lämmi-

tysmuotona on kaukolämmitys vesikiertoisilla radiaattoreilla. Rakennuksen ilmanvaihto on toteu-

tettu painovoimaisesti. 

 

Rakennuksessa olevat huoneet ovat pinta-aloiltaan pieniä, eikä jokaisessa huoneistossa ole WC:tä 

tai kylpyhuonetiloja. Keittiötiloja on rakennuksessa asuinkerroskohtaisesti vain kahdessa huoneis-

tossa, eikä ilmanvaihdon säätö liesituulettimen avulla ole mahdollista kuin keittiöllä varustetuissa 

huoneistoissa. Rakennuksen kaikki asuinkerrokset ovat identtisiä keskenään eivätkä poikkea toi-

sistaan. Kuvassa 1 on nähtävissä rakennuksen asuinkerrosten tilatiedot. Kellarin tilat koostuvat 

pääosin varastotiloista. Kellarin tilatiedot ovat nähtävissä kuvassa 2. 

 

 

KUVA 1. Rakennuksen asuinkerrosten pohjapiirustus ja asuinkerrosten huonekohtaiset tiedot (1, 
s. 7) 
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KUVA 2. Rakennuksen kellarin pohjapiirustus (1, s. 8) 

 

IDA ICE -mallin luontia varten käytettiin valmista IFC-mallia (2). IFC-tiedoston pohjalta oli mahdol-

lista luoda IDA ICEn avulla rakennukseen vyöhykkeet. Vyöhykkeille osoitetaan energiaa kuluttavat 

ja säästävät laitteistot, esimerkiksi ilmanvaihtokone, lämmityslaite ja valaistus. IDA ICE -energia-

simulaatiossa on valmiina erilaisia asetuksia, joita on mahdollista käyttää. Tässä työssä käytettiin 

Ympäristöministeriön 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuutta koskevaa asetusta ener-

gialaskennan pohjana. Vyöhykkeiden luonnissa käytettiin pääasiallisesti huoneistokohtaista vyö-

hykkeen luontia, tällä tavalla säästettiin aikaa, eikä IDA ICE -energiasimulaatiolla ilmanvaihdon 

energiankulutusta tai lämmöntalteenoton omavaraisenergiaa laskettaessa ole merkitystä sillä, mi-

hin tulo- tai poistoilmavirrat suunnitellaan. Rakennuksen suunnitteluilmavirrat suunniteltiin Excel-

ohjelmalla, jossa laskettiin jokaiselle ilmanvaihtokoneelle tulo- ja poistoilmamäärät. Osa yleisistä 

tiloista, kuten esimerkiksi käytävät, yhdistettiin asuinkerroksissa yksittäisten huoneiden kanssa yh-

teisiksi vyöhykkeiksi. 

2.1 Rakennuksen alkuperäiset rakenteet 

Alkuperäiset rakennuksen vaipan rakennekerrokset U-arvoineen saatiin selville arkkitehtiopiskeli-

joiden rakennusta koskevasta raportista. Rakenteet mallinnettiin IDA ICE -energiasimulaatio-ohjel-

maan ja energiasimulaatiossa käytetyt rakenteet U-arvoineen ovat nähtävissä taulukosta 1. 
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TAULUKKO 1. IDA ICE -ohjelmaan annetut alkuperäiset rakenteet ja rakenteiden U-arvo 

YLÄPOHJA ALAPOHJA ULKOSEINÄ 1 ULKOSEINÄ 

2 

IKKUNA 

Huopakate 5 mm Betoni 200 

mm 

Kalkkihiekkatiili 

630 mm 

Teräsbetoni  

1 %  

630 mm 

2-lasinen 

Puu/levy 25 mm  Tasoite ja maa-

laus  

10 mm 

Rappaus 10 

mm 

 

Ristikkorakenne/ilmatila     

Ontelolaatta 280 mm     

U-arvo IDA ICE  

 

3.24 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE  

3.7 Wm2/K 

U-arvo IDA ICE  

 

1.18 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE  

1.8 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE  

2.9 Wm2/K 

 

2.2 Peruskorjaussuunnitelmassa käytettävät rakenteet 

Peruskorjaussuunnitelman mukaiset rakenteet mallinnettiin IDA ICEen arkkitehtiopiskelijoiden 

suunnittelemia rakenteita käyttäen. Peruskorjaussuunnitelman mukaiset rakenteet mallinnettiin 

IDA ICEen, jotta energiahäviöiden tulosten vertailu olisi mahdollista. Peruskorjaussuunnitelman 

mukaiset rakennuksen vaipparakenteet ovat nähtävissä taulukosta 2. 

 

TAULUKKO 2. IDA ICE -ohjelmaan syötetyt rakenteet ja rakenteiden U-arvo 

YLÄPOHJA  ALAPOHJA-

Maavarainen 

ristetty 

ULKOSEINÄ 1 ULKOSEINÄ 

2 

IKKUNA 

Huopakate 5 mm Teräsbetoni 

100 mm 

Ulkoverhous, 

paneeli 25 mm / 

alumiinikasetti 

Rappaus 

(maan pinnan 

yläpuolella) 

3-lasinen 
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Patolevy 

(maanpinnan 

alapuolella) 

Havuvaneri 24 mm Lämmöneriste 

Paroc Cos 

5 170 mm 

Ilma Finfoam CW–

300  

100 mm 

 

Ristikkorakenne+ilmatila  Koolaus 600+ 

ilmarako 40 mm 

Bitumikermi 1 

mm 

 

Paroc BLT 6 500 mm  Paroc Cortex 

One 180 mm + 

teräsranka 

Teräsbetoni 1 

%  

630 mm 

 

Ontelolaatta 280 mm  Kalkkihiekkatiili 

510 mm 

Tasoite ja 

maalaus  

10 mm 

 

  Tasoite ja maa-

laus 10 mm 

  

U-arvo IDA ICE  

 

0.08 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE  

0.20 Wm2/K 

U-arvo IDA ICE  

 

0.14 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE     

0.28 Wm2/K 

U-arvo IDA 

ICE  

1 Wm2/K 

 

IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelmaan asetettujen rakennekerrosten jälkeen ohjelma näyttää ra-

kennekerrokset 3D-näkymässä. Kuvissa 3 ja 4 on nähtävissä alkuperäisen ja peruskorjaussuunni-

telman mukaiset rakenteet. 



  

11 

 

KUVA 3. 3D-kuva asuinhuoneesta, jonka julkisivu koostuu alkuperäisistä rakennekerroksista 

 

 

KUVA 4. 3D-kuva asuinhuoneesta, jonka julkisivu käyttää peruskorjattuja rakenteita 

 

Rakennukseen mallinnettiin 10 kerrosta yläpohjarakenteiden lisäksi. IDA ICE -energiasimulaatiolla 

mallinnettu rakennus kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 5. 
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KUVA 5. Rakennuksen IDA ICE 3D-malli 

 

2.3 Vyöhykkeet 

Jokaiseen asuinkerrokseen luotiin 13 vyöhykettä. Asuinkerroksia rakennuksessa ovat kerrokset 2–

9. Kellari ja yläpohja muodostavat kumpikin yksittäisen oman vyöhykkeen. IFC-mallissa on valmiina 

”building body” eli rakennuksen vaippa. Rakennuksen vaippa kattaa ulkoseinät, yläpohjan ja ala-

pohjan. Rakennuksen vaipan muodolla on merkitystä rakennuksen varjostusten laskentaan simu-

laatiota tehtäessä. (3) Kuvassa 6 on nähtävissä IFC-malli ilman luotuja vyöhykkeitä sekä muokat-

tua vaippaa, ja kuvassa 7 on IFC-malli, johon vyöhykkeet on luotu ja vaipan muoto asetettu raken-

nuksen ympärille julkisivurakenteiden linjan mukaisesti.  
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KUVA 6. IFC-malli IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelmassa ilman vyöhykkeiden luontia ja julkisivu-
jen yhdistämistä. Harmaalla oleva reuna-alue on muokkaamaton rakennuksen vaippa 

 

 

KUVA 7. Asuinkerrosten vyöhykerajat IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelmassa ja rakennuksen 
energialaskentaa varten muokattu vaippa 
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2.4 Lämpöhäviöiden, lisäenergian ja lämpökuormien laskeminen 

IDA ICE -energiasimulointia varten tarvitaan tietoa rakennuksen lämmitysjärjestelmän energiahä-

viöistä sekä lämpökuormista. Lämmitysjärjestelmän energiahäviöitä ovat muun muassa lämpimän 

käyttöveden jakelujärjestelmien häviöt sekä lämmitysjärjestelmän apulaitteiden energiahäviöt. 

Lämpökuormaa puolestaan rakennukselle aiheuttavat valaistus, kuluttajalaitteet ja ihmiset. 

2.4.1 Lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmän häviöt 

IDA ICE -simulointiin tarvitaan lämpimän käyttöveden jakeluhäviöt tehona neliömetrille. Lämpimän 

käyttöveden vuotuinen keskimääräinen nettoenergiantarve voidaan laskea kaavalla 1 käyttämällä 

vuotuisena lämmitysenergian nettotarpeena taulukosta 3 luettua käyttötarkoitusluokan 2 arvoa 35 

kWh/(m2a). 

 

ϕ𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑡 =
𝑙𝑘𝑣,

𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑎

8760ℎ
      KAAVA 1 

missä: 

ϕjakeluhäviöt = lämpimän käyttöveden aiheuttama lisäenergiahäviö neliömetrille lattiapinta-alaa 

[kW/m2] 

8760 = 8760 tuntia vuodessa [h] 

lkv = Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve vuodessa [kWh/(m2a)] 

 

TAULUKKO 3. Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve vuodessa (5, s. 8) 
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Lasketaan kyseisen kohteen lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmän häviöt kaavalla 1: 

ϕ𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑡 =
35  

𝑘𝑊ℎ
𝑚2𝑎

8760ℎ
= 0,0003995 𝑘𝑊/𝑚2 = 0,3995 𝑊/𝑚2 

 

Asuinkerrostalon tiloihin tapahtuva lämmönluovutus lämpimän käyttöveden kiertojohdosta laske-

taan kaavalla 2. Laskuun tarvittava lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde saadaan taulukosta 

4. Käytettäessä vähintään perustason eristystä 0,5 D, missä D on putken halkaisija, tulee hyöty-

suhteeksi asuinkerrostalossa 0,90. 

 

𝑄𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎𝑠𝑜  = ϕ𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢ℎä𝑣𝑖ö𝑡 ∗ (1 − 𝜂𝑙𝑘𝑣,   𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜)  KAAVA 2 

missä: 

Q eristetty perustaso = perustason eristyksellä varustettu lämpimän käyttöveden kiertojohdon luovuttama 

lämpöhäviö [W/m2] 

ηlkv, siirto = lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde 

 

TAULUKKO 4. Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhde (6, s. 44) 

 

 

Lasketaan lämpöhäviö perustason eristyksellä varustetulle vesiputkelle tässä rakennuksessa kaa-

valla 2: 

 

𝑄𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎𝑠𝑜 = 3,995
𝑊

𝑚2
∗ (1 − 0,9) = 0,3995 𝑊/𝑚2 
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2.4.2 Lämmityksen lisäenergiankulutus 

Lämmityksen lisäenergiankulutuksen arvoiksi IDA ICE -simulointiin tarvitaan apulaitteiden ottama 

sähköteho neliömetrille sekä kaukolämpökeskuksen ominaissähkönkulutus. 

 

Lämmityksen apulaitteiden ottama ominaissähkö neliömetrille eTilat lasketaan kaavalla 3. Kaavaan 

tarvittava apulaitteiden ottama ominaissähkötehon ohjearvo saadaan taulukosta 5.  

 

𝑒𝑇𝑖𝑙𝑎𝑡 =
𝑆äℎ𝑘ö 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

𝑘𝑊

𝑚2/𝑎

8760ℎ
        KAAVA 3 

missä: 

eTilat = Lämmityksen apulaitteiden ottama ominaissähköteho neliömetrille [kW/m2] 

Sähkö etilat = Lämmitysjärjestelmän apulaitteiden ominaissähkönkäytön ohjearvo [kWh/(m2a)] 

8760 = 8760 tuntia vuodessa [h] 

 

TAULUKKO 5. Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja -luovutuksen vuosihyötysuhteiden ja apulait-
teiden ominaissähkönkäytön ohjearvoja (6, s. 41) 
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Lasketaan lämmityksen apulaitteiden ottama sähköteho neliömetrille kaavalla 3: 

𝑒𝑇𝑖𝑙𝑎𝑡 =
2

𝑘𝑊

𝑚2/𝑎

8760
= 0,000228𝑘𝑊/𝑚2 = 0,228 𝑊/𝑚2  

 

Kaukolämpökeskuksen ominaissähkönkulutuksen arvo IDA ICE -ohjelmaan annetaan tehona ne-

liömetrille, ja se voidaan laskea kaavalla 4 (7). Taulukosta 6 saadaan suuren rakennuksen omi-

naissähkönkulutuksen ohjearvon kaukolämmölle 0,07 kWh/ m2/a. 

 

𝑊𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö =
𝑒𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

8760
        KAAVA 4 

missä: 

W kaukolämpö = kaukolämpökeskuksen sähkönkulutus neliömetrille [kW/m2] 

etuotto = kaukolämpökeskuksen ominaissähkönkulutus [kWh/a m2] 

8760 = tuntimäärä vuodessa [h] 

 

TAULUKKO 6. Suurten rakennusten kattiloiden ja kaukolämpökeskusten vuosihyötysuhde ja omi-
naissähkönkulutus ohjearvot (6, s. 48) 

 

 

Tämän rakennuksen kaukolämpökeskuksen sähkönkulutus neliömetrille saadaan laskettua kaa-

valla 4: 

𝑊𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö =

0,07
𝑘𝑊ℎ
𝑚2

𝑎
8760

= 0,0000080 𝑘𝑊/𝑚2 = 0,0080 𝑊/𝑚2 
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2.4.3 Valaistus, kuluttajalaitteet ja ihmiset 

Käyttöaika-asteena opiskelija-asuntolalle on käytetty 24 tuntia ja 7 päivää viikossa. Rakennuksen 

sisäisinä lämpökuormina on käytetty Asetuksesta 1010/2017 saatuja arvoja käyttötarkoitusluokan 

2 sarakkeesta valaistukselle, kuluttajalaitteille ja ihmisille. Taulukosta 7 on nähtävissä käyttötarkoi-

tusluokan 2 sisäiset lämpökuormat nettoalaa kohden. Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden arvot voi-

daan syöttää ohjelmaan sellaisenaan. 

 

TAULUKKO 7. Asetuksen 1010/2017 pykälässä 11 olevat arvot, jotka koskevat rakennuksen vaki-
oitua käyttöä eri käyttötarkoitusluokan rakennuksissa (5, s. 7) 

 

 

Ihmisten aiheuttamalle lämpökuormalle IDA ICE -parametrin arvoksi ei käy suoraan taulukossa 7 

oleva arvo, vaan ohjelma tarvitsee ihmisten lukumäärän neliömetrille. Tässä muodossa oleva ih-

misten aiheuttama lämpökuorma voidaan laskea kaavalla 5 käyttämällä taulukosta luokan 2 arvoa 

3 W/m2 ihmisten lämpökuormana. (8.) 

 

hlö/𝑚2  =
𝑖ℎ𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 3 𝑊/𝑚2

85 𝑊/ℎ𝑙ö
      KAAVA 5 

missä: 

Ihmiset 3 W/m2 = ihmisten aiheuttama sisäinen lämpökuorma rakennuksen lämmitettyä nettoalaa 

kohden [W/m2] 

85 W/hlö = yhden henkilön keskimääräinen kuiva lämpöteho (6, s. 31) [W/hlö] 
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hlö/m2 = Keskimääräinen henkilömäärä neliömetrillä [hlö/m2] 

 

IDA ICEen tarvittava arvo ihmisten lukumäärälle neliömetriä kohden lasketaan kaavalla 5: 

hlö/𝑚2 =
3 𝑊/𝑚2

85 𝑊/ℎ𝑙ö
= 0,035 ℎ𝑙ö/𝑚2 
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3 ILMANVAIHTO 

Rakennukseen mitoitettiin huoneistokohtainen ilmanvaihto joka parantaa asumismukavuutta ja 

mahdollistaa helpon säädettävyyden. Huoneistokohtainen ilmanvaihto on saneerauskohteissa 

myös helpommin toteutettava ja usein edullisempi ratkaisu kuin keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä. 

 

Koska ilmanvaihto kerroksiin on huoneistokohtainen, ovat ilmanvaihtokoneet pieniä. Pienten ilma-

määrien koneiksi on laskentaa varten valittu hyvän hyötysuhteen omaavalla lämmöntalteenotto-

kennolla varustettu Enervent LTR-3 eAir W-CG, joita rakennukseen tulee 118 kappaletta (8.) 

 

Kellarin ilmanvaihto toteutetaan keskitetysti Kojan Future S 500 -ilmanvaihtokoneella, joka käyttää 

regeneratiivista lämmöntalteenottoa (10.) Future S 500 -ilmanvaihtokone antaa tasailmavirroilla 

LTO:n hyötysuhteeksi 77,2 prosenttia ja SFP-luvuksi 1,4 kW/ (m3 s). 

3.1 Suunnitteluilmavirrat 

Rakennuksen ohjeelliset ilmavirrat ja suunnitteluilmavirrat laadittiin Excel-taulukkolaskentaohjel-

malla eri vyöhykkeille huonekohtaisten tilatietojen pohjalta. Asuinkerrokset ovat identtisiä, ja ker-

rosten ilmamäärät ja vyöhykkeet ovat samat kaikissa kerroksissa. Ilmavirtojen mitoituksen perus-

teena käytettiin FINVACin opasta asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen (11). Taulukossa 

8 on nähtävissä yhden asuinkerroksen vyöhykkeille 2–14 suunnitellut tulo- ja poistoilmavirrat ja 

taulukossa 9 on nähtävissä kellarin eli vyöhykkeen 1 tulo- ja poistoilmavirta.  
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TAULUKKO 8. Rakennuksen ohjeelliset- ja suunnitteluilmavirrat yhdessä asuinkerroksessa oleville 
vyöhykkeille Excel-taulukossa (11, s. 7) 

 

RAKENNUKSEN ILMAVIRRAT m2

VYÖHYKE 2 Tulo l/s Poisto l/s Tulo l/s Poisto l/s Tulo l/s Poisto l/s

Huone 1/1 17 12 12

Huone 2/1 11,5 8 8 8

Eteinen 3/1 2 0,5 3

WC/PH 4/1 3,5 10 15

23 23

VYÖHYKE 3

Huone 5/1 12 8 8 8

PH/WC 6/1 3,5 10 15

Eteinen 7/1 2 0,5 0,5 3

11 23

VYÖHYKE 4

Huone 9/1 18,5 12 12

Huone 10/1 11,5 8 8 8

Eteinen 11/1 2 0,5 0,5 0,5

Huone 12/1 2,5 8 8 5

WC 13/1 1 7 15,5

28,5 28,5

VYÖHYKE 5

Huone 15/1 2,5 8 8 5

WC 16/1 1 7 15,5

Eteinen 17/1 2 0,5 0,5

Huone 18/1 19 12 12

20,5 20,5

VYÖHYKE 6

Huone 19/1 16 12 12 12

Huone 28/1 9,5 8 8 8

Huone 29/1 14 8 8 8
Käytävä 30/1 32 11,2 11,2 11,2 11,2

39,2 39,2

VYÖHYKE  7

Huone 20/1 17,5 12 12

Eteinen 21/1 2 0,5 3

PH/WC 22/1 3,5 10 15

Huone 23/1 12 8 8 8

35 23 23

VYÖHYKE 8

PH/WC 24/1 3,5 10 15

Eteinen 25/1 2 3

Huone 26/1 12 8 8 8

17,5 11 23

VYÖHYKE 9

Aula 31/1 (l/s,m2) 63 22,1 22,1 28,05 25,05

Tekninentila 32/1 5 3 3

Porrashuone 59/1 (0,5 1/h) 12,5 0,002 0,002 1,502 0,002

Porrashuone 60/1 (0,5 1/h) 12,5 0,002 0,002 1,502 0,002

Tekn./Varasto (l/s,m2) 33/1 17,5 6,1 9 7,1 10

38,2 38,2

VYÖHYKE 10

Huone 35/1 31 12 12 12

Huone 36/7 16 12 12

PH/WC 37/1 3,5 14 14

Eteinen 38/1 2 2 2

26 26

VYÖHYKE 11

Huone 39/1 14,5 12 12

Käytävä 40/1 15 5,25 5,25 7,25 5,25

WC 41/1 1 7 7

WC 42/1 1 7 7

Huone 43/1 13 8 10

TK 44/1 (Tuulikaappi) 1,5 2 2 2

PH 45/1 1,5 10 10

31,25 31,25

VYÖHYKE 12

Käytävä 46/1 31 11 11 11 11

Tekninentila 47/1 1,5 3 3

Huone 48/1 12,5 12 12 9

Huone 49/1 9 12 12 12

35 35

VYÖHYKE 13

WC 50/1 1,5 7 7

WC 51/1 1,5 7 7

Käytävä 52/1 4 1,4 1,4 5,4 3,4 5,4 3,4

Aula 53/1 6 2,1 2,1 10,1 6,1 10,1 6,1

Varasto 54/1 2,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

TK 55/1 (Tuulikaappi) 2,5 2 2 2

Huone/Keittiö 56/1 23 18 10 18 10 19 25

36,4 36,4 47,3 47,3

VYÖHYKE 14

Huone/Keittiö 57/1 28 12 8 12 12 16 26

Huone 58/1 18,5 8 8 8 10

20 20 26 26

SUUNNITTELUILMAVIRRAT TEHOSTUSTILANNEOHJEELLISET ILMAVIRRAT



  

22 

Kellarissa olevien tilojen ilmanvaihto suunniteltiin ohjeellisia ilmavirtoja paremmaksi, koska kellari-

tiloissa sijaitsi huoneeksi merkittyjä tiloja. Huoneiden käyttötarkoitus ei ollut tiedossa. Huoneiden 

monipuolisen käytön mahdollistamiseksi ilmavirrat suunniteltiin FINVACin oppaan makuuhuoneen 

ohjeellisten ilmavirtojen pohjalta. Kellarin suunnitteluilmavirrat ovat nähtävissä taulukosta 9. 

 

TAULUKKO 9. Ohjeelliset- ja suunnitteluilmavirrat kellarivyöhykkeelle (11, s. 8) 

 

3.2 IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelmaan annettavat ilmanvaihtokoneiden tiedot 

Ilmanvaihtokoneen hyötysuhteen lisäksi IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelmaan on asetettava pa-

rametri kanaviston painehäviöstä ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmapuhaltimelle. Ilmanvaihto-

koneiden puhaltimille asetettava painehäviö lasketaan kaavalla 6. 

 

∆𝑃 = 𝑆𝐹𝑃𝐴𝐻𝑈 ∗
𝜂

2
         KAAVA 6 

missä: 

m2

Varasto 72,5 0,35 0,35 25,4 35,4

Varasto 75 0,35 0,35 26,3 36,3

Porrashuone 12 0,35 4,2 2

Käytävä 54,5 0,35 0,35 19,1 19,1

Aula 63 0,35 0,35 22,1 24,1

Porrashuone 12,5 0,35 4,4 2

Tekninentila 14,5 3 10

Varasto 56 0,35 0,35 19,6 29,6

Varasto 74 0,35 0,35 25,9 35,9

Käytävä 31 0,35 0,35 10,9 14,9

Tulo dm3/s Poisto dm3/s Tulo dm3/s Poisto dm3/s

Huone 90,5 12 31,7 15

Huone 23,5 8 12 8

Huone 6 8 8

Huone 4 8 8

Huone 16,5 8 12 8

Huone 40,5 8 17 10

Huone 20 8 12 8

YHT.dm3/s 258 258

YHT.m3/s 0,258 0,258

Ohjeelliset ilmavirrat Suunnittelu ilmavirrat

Tulo  dm3/s/m2 Poisto 

dm3/s/m2

Tulo dm3/s/m2 Poisto 

dm3/s/m2
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ΔP  = ilmanvaihtokoneen puhaltimen kokonaispaine [kPa] 

SFPAHU = ilmanvaihtokoneen ottama ominaissähköteho (8) 

η = ilmanvaihtokoneen hyötysuhde 

 

Laskettu kokonaispaine asetetaan pascaleina IDA ICE -ohjelmaan hyötysuhteen lisäksi molempien 

puhaltimien parametreiksi. 

 

Kohteen ilmanvaihtokoneen puhaltimien kokonaispaine lasketaan kaavalla 6: 

∆𝑃 =

1,38
𝑘𝑊
𝑚3

𝑠 ∗ 0,81

2
= 0,5589 𝑘𝑃𝑎 

 

Ilmanvaihtokoneiden SFP-luku lasketaan kaavalla 7. 

 

𝑆𝐹𝑃𝐴𝐻𝑈 =
𝑃𝑒,𝑡∗𝑃𝑒,𝑝

𝑞𝑣,𝑚𝑎𝑥
       KAAVA 7 

missä: 

SFP = ilmanvaihtokoneen SFP-luku [(kW/m3)*s] 

qv, max = ilmanvaihtokoneen maksimi ilmavirta tulo- tai poistoilmavirrasta [m3/s] 

Pe,t = tuloilmapuhaltimen ottama sähköteho [kW] 

Pe,p = poistoilmapuhaltimen ottama sähköteho [kW] 

 

Lasketaan tämän kohteen ilmanvaihtokoneiden SFP-luku kaavalla 7: 

 𝑆𝐹𝑃𝐴𝐻𝑈 =
0,020 𝑘𝑊 ∗ 0,017 𝑘𝑊

0,026
= 1,36

𝑘𝑊

𝑚3
𝑠 



  

24 

4 IDA ICE -ENERGIASIMULAATIO 

IDA ICE -energiasimulaatiosta saadaan paljon tietoa rakennuksen tilasta. IDA ICE -energiaraportti 

antaa muun muassa tiedot ostoenergiasta, kokonaisenergiasta, järjestelmien ottamasta energiasta 

ja apulaitteiden ottamasta energiasta. Näiden lisäksi simulaatioraportista on saatavissa eri järjes-

telmien tuottama omavaraisenergia, joka tässä työssä tulee LTO tuottamasta omavaraisenergi-

asta. 

4.1 Vyöhykkeiden operatiivinen lämpötila 

Operatiivinen lämpötila on lämpötila, jonka henkilö tuntee huonetilassa ollessaan (13). Rakennuk-

sen lämmityksellä ja ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa operatiiviseen lämpötilaan. Liian korkea huo-

netilan operatiivinen lämpötila aiheuttaa henkilölle merkittävää toiminnallisen tehokkuuden laskua 

ja fysiologisia haittoja (14.) Huonetilojen lämpötila ei saisi nousta lämmityskaudella yli 27 ˚C:seen 

(15.) Talviolosuhteissa huonelämpötilan nousun vaikutukset ovat havaittavissa jo 23–25 ˚C:ssa. 

Talvella huonelämpötilojen nousun vaikutukset ovat olleet nähtävissä lyhytaikaisten poissaolojen 

lisääntymisenä ja työtehon laskuna. (14.) Korkeat huonelämpötilat lisäävät lisäksi materiaalien epä-

puhtauksia ilmassa ja huonetiloissa olevien henkilöiden hajuemissioiden lisääntymistä. Alle 21 ˚C 

oleva huonelämpötila puolestaan vaikuttaa työsuoritukseen sormien voiman ja motoriikan heiken-

tymisenä. (14.) 

 

Alkuperäisillä rakenteilla useiden huoneistojen operatiivinen minimilämpötila on huomattavasti pie-

nempi kuin pitäisi, etenkin ylimmässä kerroksessa, kuten kuvasta 8 nähdään. Kylmimpien huoneis-

tojen operatiivinen minimilämpötila alkuperäisillä rakenteilla on noin 6 ˚C. Operatiivinen maksimi-

lämpötila on alkuperäisillä rakenteilla osassa huoneistoista koholla. Huoneistojen operatiiviset 

maksimilämpötilat asettuvat vaihteluvälin 29 ˚C - 33 ˚C sisälle, kuten kuva 9 esittää. 
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KUVA 8. Alkuperäisillä rakenteilla olevan opiskelija-asuntolan operatiivinen minimilämpötila. Läm-
pötilakuvaaja näyttää asteikon väliltä 6 ˚C - 20 ˚C. Rakennuksen suuntaus on pohjoinen. 

 

 

KUVA 9. Operatiivinen maksimilämpötila eri vyöhykkeillä alkuperäisillä rakenteilla. Lämpötilaku-
vaaja osoittaa asteikon väliltä 33˚C - 29˚C. Rakennuksen suuntaus on pohjoinen. 

 

Peruskorjaussuunnitelman mukaiset rakenteet korjaavat rakennuksen kylmyysongelman, kuten 

kuvasta 10 on nähtävissä. Huoneistojen operatiiviset minimilämpötilat asettuvat näillä rakenteilla 

vaihteluvälin 20–25 ˚C sisälle. Rakennuksen parantunut tiiviys puolestaan nostaa operatiivisia 

maksimilämpötiloja, kuten kuva 11 esittää. Huomioitavaa simulaation tuloksissa on esimerkiksi 
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vyöhykkeen 53 maksimilämpötila, jolle saadaan tulokseksi 36,31 ˚C, kun se alkuperäisillä raken-

teilla oli 32,58 ˚C. 

 

 

KUVA 80. Operatiivinen minimilämpötila peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

 

 

KUVA 91. Operatiivinen maksimilämpötila peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

 

Auringon luovuttama lämpösäteily vaikuttaa rakennuksen huonelämpötilojen nousuun. Huomioita-

vaa on, että simulaatio ajettiin asetuksilla, joissa rakennuksen ikkunoissa ei ole aurinkosuojausta. 

Maksimilämpötiloihin voidaan vaikuttaa lisäämällä rakennuksen ikkunoihin säleverhot. Auringon 

tuottama teho vaikuttaa rakennuksen vyöhykkeisiin eri tavalla riippuen siitä, missä kohdassa ra-

kennusta vyöhykkeet sijaitsevat. Auringon tuottama maksimilämpöteho asettuu osittain pohjois-

puolelle ja osittain rakennuksen idän suuntaiselle puolelle, kuten kuvasta 12 on nähtävissä, mikä 
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osaltaan selittää aikaisemmin kuvassa 11 osoitetun operatiivisen lämpötilan nousun rakennuksen 

itäisellä puolella. 

 

Energiasimulaation avulla saatiin arvokasta tietoa, jota voisi käyttää ilmanvaihdon optimointiin. Il-

manvaihto mitoitettiin valmiiksi suosituksia paremmaksi, ja siitä huolimatta oli havaittavissa opera-

tiivisten maksimilämpötilojen nousua yli suositusten. Saadun tiedon perusteella voitaisiin ilman-

vaihtoa pyrkiä parantamaan huoneistoissa, joissa operatiivinen lämpötila kohosi. 

 

 

KUVA 102. Auringon tuottama lämpöteho pohjoisen suunnasta tarkasteltuna 

 

4.2 Energian kulutuksen ja säästön vertailu 

Lämpöhäviöitä tapahtuu rakennuksessa ovien, ikkunoiden, ulkoseinien, ylä- ja alapohjan, viemä-

reiden ja ilmanvaihdon kautta. Taulukosta 11 on nähtävissä alkuperäisillä rakenteilla olevan raken-

nuksen tuntuvat energiahäviöt ja taulukosta 13 peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

olevan rakennuksen tuntuvat energiahäviöt. Rakennuksen vaipparakenteista johtuvat energiavuo-

tohäviöt ovat nähtävissä alkuperäisten rakenteiden osalta taulukosta 12 ja peruskorjaussuunnitel-

man mukaisille rakenteille taulukosta 14. 
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TAULUKKO 11. Alkuperäisten rakenteiden kaikkien tilojen tuntuva energia kilowattitunteina 

 

 

Vaipan johtuminen aiheuttaa alkuperäisillä rakenteilla vuoden aikana 1 258,3 MWh energiahäviötä, 

kuten taulukosta 12 on nähtävissä. 

 



  

29 

TAULUKKO 12. Vaipan johtumisen aiheuttamat energiahäviöt alkuperäisillä rakenteilla 
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TAULUKKO 13. Kaikkien tilojen tuntuva energia peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

 

Rakennusvaipan suuri johtumishäviö aiheuttaa energiahäviöiden lisäksi kosteuden virtausta vaip-

parakenteisiin, ilman epäpuhtauksien virtausta sisärakenteisiin ja lisää asuintilojen vedontunnetta. 

(15.) Parantamalla rakennuksen vaippaa vähennetään johtumishäviöitä ja saadaan energian sääs-

töä aikaiseksi vuositasolla 760,7 MWh. 
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TAULUKKO 14. Rakennuksen vaipan aiheuttama energiahäviö vuoden aikana peruskorjatuilla ra-
kenteilla on 497597,9 kWh 

 

 

4.3 Ostoenergia 

Ostoenergiankulutukseksi IDA ICE -energiasimulaatio-ohjelma laskee kiinteistöön valaistuksen, 

jäähdytyksen, LVI-laitteiston sähkönkulutuksen, lämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Ostoener-

gian kulutus alkuperäisillä rakenteilla simuloituna on nähtävissä taulukosta 15, peruskorjaussuun-

nitelman mukaisilla rakenteilla simuloituna taulukosta 16. Alkuperäisten ja peruskorjaussuunnitel-

man mukaisten rakenteiden vuotuinen erotus ostoenergiankulutukselle on 603,9 MWh. Taulukoista 

voidaan nähdä, että ostoenergiankulutus on huomattavasti suurempi alkuperäisiä rakenteita käyt-



  

32 

tävässä rakennuksessa, jossa 45 % ostoenergiankulutuksesta muodostuu lämmityksestä. Perus-

korjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla lämmityksen osuus ostoenergiasta on vain 13 %. Läm-

mityksen ostoenergiankulutusta vähentää rakennuksen parempi eristys.  

 

TAULUKKO 15. Vuotuinen ostoenergiakulutus alkuperäisillä rakenteilla 
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TAULUKKO 16. Vuotuinen ostoenergiankulutus peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

 

 

4.4 Järjestelmien energia 

Järjestelmien energia kattaa tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon lämmityksen ja ilmanvaihdon jääh-

dytyksen. Järjestelmien energiakulutusta kuvaavasta pylväsdiagrammista nähdään myös ilman-

vaihdon jäähdytyksen tarve kesäkuukausille. Taulukosta 17 on nähtävissä alkuperäisillä rakenteilla 

olevan rakennuksen järjestelmien energiantarve ja taulukosta 18 peruskorjaussuunnitelman mu-

kaisilla rakenteilla olevan rakennuksen järjestelmien energiantarve. 
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TAULUKKO 17. Järjestelmien energiankulutus alkuperäisillä rakenteilla 

 

 

Lämmityksen vuotuista energiakulutusta voidaan alkuperäisillä rakenteilla olevassa kerrostalossa 

verrata Suomessa sijaitsevan kaukolämmitetyn 70-luvun kerrostalorakennuksen lämmitysenergian 

kulutukseen. 70-luvulla rakennettu kerrostalo käyttää kaukolämmitysenergiaan lämpöindeksin mu-

kaan keskiarvoltaan 60 kWh/m3 vuodessa. (15.) Energiasimulaation kohteena oleva rakennus on 

tilavuudeltaan 19626,8 m3. Kertomalla tilavuus keskiarvokulutuksella 60 kWh/m3 saadaan tu-

lokseksi 1 177,6 MWh, joka on hyvin lähellä IDA ICE -energiasimulaation antamaa tilalämmityksen 

1206,7 MWh energiankulutusta. 

 

Mielenkiintoinen havainto peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla on tilalämmityslaitteiden 

huomattavasti pienempi energiantarve. Tiiviissä rakennuksessa paikallisten lämmityslaitteiden ei 

tarvitse lämmittää maksimiteholla, koska lämpimän tuloilman lämmitysteho kattaa suuren osan 

lämmitystarpeesta. 
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TAULUKKO 18. Järjestelmien energiankulutus peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla 

 

 

4.5 Jakeluhäviöt 

Jakeluhäviöt koostuvat lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kierron jakeluhäviöistä. Jakeluhäviöt 

ovat häviöitä, jotka ovat putkiston ja lämmitysjärjestelmän ympäristöön luovuttamaa lämpöener-

giaa. Putkiston ja ilman lämpötilaeron ollessa suurempi kasvaa putkiston lämpöhäviö. Alkuperäi-

sillä rakenteilla jakeluhäviöt ovat suurempia johtuen huonosti eristetyn rakennuksen kylmyydestä. 

Taulukoista 19 ja 20 nähdään, että lämmitysjärjestelmien jakeluhäviöt vähenevät merkittävästi pe-

ruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla. Alkuperäisten ja peruskorjaussuunnitelman mukais-

ten rakenteiden lämmitysjärjestelmien jakeluhäviöiden vuotuinen erotus on 101,7 MWh vuodessa. 
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TAULUKKO 19. Alkuperäisillä rakenteilla olevan rakennuksen jakeluhäviöt 

 

 

TAULUKKO 20. Peruskorjaussuunnitelman mukaiselle rakennukselle simuloidut jakeluhäviöt 

 

4.6 Talteen otettu ja omavaraisenergia 

Talteen otettu ja omavaraisenergia on jostakin rakennuksessa olevasta energialähteestä peräisin 

oleva energiantuottomuoto. Tässä rakennuksessa omavaraisenergiantuotto toteutetaan ilmanvaih-

tokoneiden lämmöntalteenotoilla. Taulukossa 21 on nähtävissä alkuperäisillä rakenteilla olevan ra-

kennuksen lämmöntalteenotolla tuotettu omavaraisenergian määrä ja taulukosta 22 peruskorjaus-

suunnitelman mukaisilla rakenteilla olevan rakennuksen lämmöntalteenotolla saatu omavarais-

energia. LTO:n talteen otettu energiamäärä on 16 % suurempi peruskorjaussuunnitelman mukai-

silla rakenteilla. Poistoilman ja ulkoilman pienempi lämpötilaero heikentää LTO:lla saavutettavaa 

hyötyä ja alkuperäisillä rakenteilla kylminä kuukausina useiden tilojen lämpötilat ovat simuloinnin 

mukaan selvästi kylmempiä kuin peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla. Absoluuttisen 
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LTO:n energiasäästön ohella huomionarvoista on LTO:n energiantuoton suhde ostoenergian mää-

rään: alkuperäisillä rakenteilla LTO tuottaa energiaa 62,7 % ostetun lämmitysenergian määrästä, 

peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla LTO puolestaan tuottaa energiaa 391,6 % ostetun 

lämmitysenergian määrästä.  

 

TAULUKKO 21. Talteen otettu ja omavaraisenergia ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenotoilla ja 
ilmanvaihdon jäähdytyksellä alkuperäisillä rakenteilla olevassa rakennuksessa 
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TAULUKKO 22. Talteen otettu ja omavaraisenergia peruskorjaussuunnitelman mukaisilla raken-
teilla 
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5 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tarkastella huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla saavutettavaa energiasääs-

töä nykyisillä ja peruskorjaussuunnitelman mukaisilla rakenteilla. Simulaatiotulosten perusteella 

saatiin selville, että rakennuksenvaipan korjauksien aikaan saamat energiasäästöt olivat vuosita-

solla selkeästi nähtävissä. Vuotuinen energiahäviö rakennuksen uusilla vaipparakenteilla oli 497,6 

MWh ja alkuperäisillä rakenteilla 1258,3 MWh, joten energiahäviöt pienenivät peruskorjatuilla vai-

panrakenteilla vuodessa 760,7 MWh. Huoneistokohtainen ilmanvaihto ja kellarin ilmanvaihto tuot-

tivat lämmöntalteenotolla rakennukselle omavaraisenergiaa peruskorjaussuunnitelman mukai-

sessa rakennuksessa 542,5 MWh. Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton käyttö vähensi raken-

nuksen huonelaitteiden aiheuttamaa ostoenergiantarvetta, ja tämän seurauksena energiantarve 

kaukolämpölaitokselta pieneni. Alkuperäisten ja peruskorjaussuunnitelman mukaisten rakenteiden 

vuotuinen erotus ostoenergiankulutukselle on 603,9 MWh. 

 

Peruskorjaussuunnitelman mukaisten rakenteiden tiiviyden parantuessa nousivat samanaikaisesti 

huoneiden operatiiviset maksimilämpötilat erityisesti kesäaikaan, ja suunniteltua ilmanvaihtoa voisi 

optimoida entisestään simuloinnilla saadun tiedon perusteella asumisviihtyvyyden parantamiseksi. 
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