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1 Johdanto 

Ilmastolla on huomattava vaikutus tehon ja energiantarpeeseen. Opinnäytetyössä 

tutkitaan lämpötilan, ilmanpaineen, ilman suhteellisen kosteuden ja altaan syvyyden 

vaikutusta tehon ja energiantarpeeseen ulkoaltaassa, sekä lämpötilan ja auringon sä-

teilyn vaikutusta rakennuskannan tehon ja vuotuiseen energiantarpeeseen. Tehon 

tarpeella on suoravaikutus mahdollisiin laiteinvestointeihin ja energiantarpeen mää-

rällä on huomattava osa kohteen käyttökustannuksia.  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajat harkitsevat investointia rakennushankkee-

seen, johon kuuluu ulkoallas ja rakennuskantaa. Toimeksiantajilla on tarkoitus hyö-

dyntää opinnäytetyöstä saatuja tuloksia investoinnin kannattavuuden ja sijoituspai-

kan alustavassa arvioinnissa. 

Ulkoaltaasta ja rakennuskannasta on tiedossa alustavat mitat, lämpötilat ja mahdolli-

set sijoituspaikkakunnat. Suunnittelu- ja rakennuspiirustuksia, sekä laitetietoja ei 

vielä tässä vaiheessa investoinnin selvitystä ole saatavilla. 

1.1 Tutkimusasetelma 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu ennustavana tutkimuksena, jonka tarkoituksena on 

tuottaa käyttökelpoinen ennuste tutkittavasta kohteesta. (Uusitalo 2001, 66) 

Opinnäytetyö on toteutettu kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusotteella, joka 

perustuu aineiston kuvaamiseen ja tulkitsemiseen numeroiden avulla. (Uusitalo 

2001, 79 - 80) 

2 Termodynamiikka 

Termodynamiikka voidaan määrittää tieteeksi, joka tutkii energian kykyä aiheuttaa 

muutosta. Termodynamiikassa on neljä pääsääntöä, joita prosessit noudattavat. 

(Ҫengel & Boles 2015, 2.) 
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Termodynamiikan nollas pääsääntö.  

”Jos kaksi kappaletta ovat lämpötasapainossa kolmannen kappaleen 

kanssa, niin ne ovat lämpötasapainossa myös toistensa kanssa.” (Mts. 

18.) 

Tämän pääsäännön avulla voidaan todentaa esimerkiksi, että lämpötilamittarilla mi-

tatut lukemat eri paikkakunnilla ovat verrannollisia toisiinsa. 

Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö. 

”Energiaa ei voi luoda eikä tuhota prosessin aikana; se voi vain muuttaa 

muotoaan.” (Mts. 70.) 

Tämän pääsäännön avulla voimme todeta esimerkiksi, että systeemiin tuodun ener-

gian ja systeemistä lähtevän energian summa on nolla, jos energiaa ei varastoidu sys-

teemin sisälle. 

Termodynamiikan toinen pääsääntö.  

”Energialla määrän lisäksi on myös laatu, sekä todelliset prosessit ta-

pahtuvat energian laadun heikkenevään suuntaan.” (Mts. 276-277.) 

Tämän pääsäännön avulla voimme todentaa esimerkiksi, että lämpöenergia siirtyy 

aina kuumasta kylmään eikä koskaan kylmästä kuumaan.  

Termodynamiikan kolmas pääsääntö.  

”Puhtaan kiteisen aineen entropia absoluuttisessa nollapisteessä on 

nolla.” (Mts. 330-346.) 

Entropia kuvaa systeemin sisäisen epäjärjestyksen määrää. Esimerkiksi kuinka ilman 

molekyylien epäjärjestys kasvaa lämpötilan noustessa.  

2.1 Energian siirtyminen 

Energia siirtyy aineesta toiseen kolmella eri tavalla. Nämä ovat johtuminen, konvek-

tio ja säteily. Näiden lisäksi energian siirtymistä tapahtuu haihtumalla massan siirty-

misen myötä. 
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Johtuminen on energian siirtymistä energisempiä hiukkasia omaavasta aineesta vie-

rekkäisiin vähemmän energisiä hiukkasia omaavaan aineeseen hiukkasten vuorovai-

kutusten ansiosta. Johtumista voi tapahtua kiinteissä kappaleissa, nesteissä ja kaa-

suissa. (Mts. 91.) 

Konvektio on energian siirtymistä kiinteän pinnan ja vierekkäisen nesteen välillä, joka 

on liikkeessä ja se sisältää johtumisen ja nesteen liikkeen yhdistetyt vaikutukset. Mitä 

nopeammin neste liikkuu, sitä suurempi on energian siirtyminen aineiden välillä. 

(Mts. 92.) 

Säteily on sähkömagneettisten aaltojen (tai fotonien) aiheuttamaa energian siirtoa. 

Kaikki kappaleet, joiden lämpötila ei ole absoluuttinen nollapiste lähettävät läm-

pösäteilyä. (Mts. 93-94.) 

Haihtuminen on energian siirtymistä aineen faasimuutoksen aiheuttaman aineen siir-

tymisen seurauksena. Esimerkiksi vesi haihtuu altaan pinnalta vesihöyryksi ilmake-

hään. (Mts. 146-148.) 

3 Ulkoaltaan teho ja energiankulutus 

Allas on täytetty vedellä ja allasta joudutaan pitämään lämpimänä ympäri vuoden. 

investoinnin kannattavuuden selvittämiseksi. Altaan ympärivuotisen lämmityksen 

kustannukset täytyi selvittää. Altaan mitoitustehon ja vuotuisten energiakustannus-

ten laskenta voidaan jakaa seuraaviin osiin. 

• Runkorakenteiden läpi kulkeva lämpöenergia 
o Konvektio 
o Johtuminen 

• Vedenpinnan luovuttama lämpöenergia 
o Säteilyenergia 
o Konvektio 
o Haihtuminen 

 

Altaan mitoitusteholla tarkoitetaan altaan lämmityslaitteiston tehontuotto tarvetta. 

Mitoitusteho lasketaan altaan sijoituspaikan ilmasto-olosuhteiden mukaan. Tässä ta-

pauksessa laskennassa on käytetty sijoituspaikasta saatavilla olevia historiallisia il-

mastotietoja vuosilta 2010 - 2017, joista on valittu 18 kylmintä ajankohtaa laskenta 

vertailuun. (Havaintojen lataus 2018.) 
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Altaan vuotuinen energiankulutus on laskettu vuosille 2010 – 2017 sijoituspaikan his-

toriallisia ilmastotietoja käyttäen. (Havaintojen lataus 2018.) 

3.1 Ulkoaltaan runkorakenteet 

Altaan runkorakenteidenläpi kulkeutuvan lämpöenergian muodostuu konvektiosta ja 

johtumisesta. Altaan rakennusratkaisuiksi on valittu betonista valettu runko, joka on 

eristetty maa-aineesta polystyreenillä. Maa-aineena oletetaan olevan hiekkapeti. 

Runkorakenteen materiaaliksi on valittu betoni altaan mittojen ja halutun muodon 

takia. Altaan runko on eristetty hiekkapedistä polystyreenillä. (Uimahallien ja kylpy-

löiden suunnittelu 2016.) 

Altaan runko pinnoitetaan vedeneristeellä, mutta vedeneristettä ei oteta laskennassa 

huomioon, koska pinnoitteen vaikutus laskelmiin ei ylitä laskelmille asetettua 1%:n 

vaikuttavuutta. 

Altaan rakenteiden läpi kulkeutuva kokonaisteho saadaan, kun altaan veden ja maa-

perän hiekan lämpötilojen erotus jaetaan altaan runkorakenteiden muodostamalla 

kokonaislämpöresistanssilla (ks. kaava 1). (Ҫengel & Ghajar 2011, 139-141.) 

�̇�𝑟𝑎𝑘 =
(𝑇∞1−𝑇∞2)

𝑅total
      (1) 

jossa 

Q̇rak = rakenteiden luovuttama kokonaislämpöteho, W 

T∞1 = veden lämpötila, ℃ 

T∞2 = maaperän lämpötila, ℃ 

Rtotal = kokonaislämpöresistanssi, ℃/W 

Maaperän lämpötilana (T∞2) käytetään maaperän vuotuista keskilämpötilaa vuotui-

sen energiantarpeen laskennassa ja maaperän kuukausittaista keskilämpötilaa mitoi-

tus tehon laskennassa. Maaperän vuotuinen keskilämpötila saadaan, kun ulkoilman-

lämpötilaan lisätään maaperän ja ulkoilman vuotuinen keskilämpötila ero (ks. kaava 

2). Maaperän ja ulkoilman vuotuisena keskilämpötila erona käytetään 5 ℃. (Energia-

tehokkuus 2018, 3.2.4.) 

𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝑇𝑢,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + ∆𝑇𝑚𝑎𝑎.𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖     (2) 
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jossa 

Tmaa,vuosi = maan vuotuinen keskilämpötila, ℃ 

Tu,vuosi = ulkoilman vuotuinen keskilämpötila, ℃ 

ΔTmaa,vuosi = maanperän ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero, 5 ℃ 

Maaperän kuukausittainen keskilämpötila saadaan, kun maaperän vuotuiseen keski-

lämpötilaan lisätään maaperän kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keski-

lämpötilan erotus (ks. kaava 3). Maaperän kuukausittaisen ja vuotuisena keskilämpö-

tila ero voidaan lukea kuviosta 2. (Mts, 3.2.4.) 

𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + ∆𝑇𝑚𝑎𝑎.𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖    (3) 

jossa 

Tmaa,kuukausi = maan kuukausittainen keskilämpötila, ℃ 

Tmaa,vuosi = maan vuotuinen keskilämpötila, ℃ 

ΔTmaa,kuukausi = maan kuukausittaisen ja vuotuisen keskilämpötilan ero, ℃ 

 

Kuvio 1. Maan kuukausittaisen ja vuotuisen keskilämpötilan ero (Mts, 3.2.4.) 

Tasaisen lämmönsiirtymän tilanteessa voidaan materiaalien lämpöresistanssit laskea 

yhteen, josta saadaan rakenteiden kokonaislämpöresistanssi (ks. kaava 4). Kuvio 3 

esittää kuinka lämpö siirtyy rakenteiden läpi korkeamman lämpötilan tilasta mata-

lamman lämpötilan tilaan. (Ҫengel & Ghajar 2011, 141.) 
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Kuvio 2. Malli kuinka kaksikerroksisen komposiittiseinän kautta tapahtuva tasainen 
lämmönsiirtonopeus voidaan ilmaista (Mts. 141) 

𝑅total = 𝑅conv + 𝑅cond,1 + 𝑅cond,2 + 𝑅cond,3    (4) 

jossa 

Rtotal = kokonaislämpöresistanssi, ℃/W 

Rconv = konvektio vastus, ℃/W 

Rcond,1 = johtumisvastus 1, ℃/W 

Rcond,2 = johtumisvastus 2, ℃/W 

Rcond,3 = johtumisvastus 3, ℃/W 

Konvektio vastus lämmön siirtymisestä vedestä betoniin saadaan kaavasta 5, joka on 

käänteisluku siitä, kun konvektiolämmönsiirtokerroin kerrotaan betonin pinta-alalla. 

(Mts. 137-138.) 

𝑅conv =
1

ℎ∗𝐴
        (5) 

jossa 

Rconv = konvektio vastus, ℃/W 
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h = konvektiolämmönsiirtokerroin, W/m2*K 

A = pinta-ala, m2 

Johtumisvastus rakenteille saadaan kaavasta 6, jossa rakenteen läpimitta jaetaan ra-

kenne materiaalin lämmönjohtavuus kertaa rakenteen pinta-alalla. (Mts. 137-138.) 

Rcond =
𝐿

𝑘∗𝐴
       (6) 

jossa 

Rcond = johtumisvastus, ℃/W 

L = läpimitta, m 

k = lämmönjohtavuus, W/m*K 

A = pinta-ala, m2 

Konvektiolämmönsiirtokerroin vedestä betoniin saadaan kaavasta 7, jossa Nusseltin 

luku kerrottuna veden lämmönjohtavuudella jaetaan altaan ominaispituudella. (Mts. 

376.) 

ℎ =
𝑁𝑢∗𝑘

𝐿𝑐
       (7) 

jossa 

h = konvektiolämmönsiirtokerroin, W/m2*K 

Nu = Nusseltin luku 

k = lämmönjohtavuus, W/m*K 

Lc = ominaispituus, m 

Nusseltin luku on dimensioton suure, jota käytetään kuvaamaan dimensiotonta läm-

pötilaeroa kappaleen pinnalla. Nusseltin luku siis edustaa lämmönsiirron lisäänty-

mistä veden kautta betoniin konvektion seurauksena suhteessa johtumiseen (ks. 

kaava 8). (Mts.  376.) 

𝑁𝑢 = 0,664 ∗ 𝑅𝑒0,5 ∗ 𝑃𝑟1/3     (8) 

jossa 

Nu = Nusseltin luku 

Re = Reynoldsin luku 

Pr = Prandtlin luku 
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Reynoldsin luku on dimensioton suhdeluku, joka saadaan jakamalla veteen vaikut-

tava voima veden muodonmuutosta vastustavalla voimalla betonin pinnalla (ks. 

kaava 9). (Mts. 385-386.) 

𝑅𝑒 =
𝑉∗𝐿

𝜈
       (9) 

jossa 

Re = Reynoldsin luku 

V = virtausnopeus, m/s 

L = pinnan pituus, m 

ν = kinemaattinen viskositeetti, m2*s 

Kinemaattinen viskositeetin kuvaa veden kykyä vastustaa veden virtausta ottamatta 

huomioon veden massaa (ks. kaava 10). (Mts.  382.) 

𝜈 =
𝜇

𝜌
       (10) 

jossa 

ν = kinemaattinen viskositeetti, m2*s 

µ = dynaaminen viskositeetti, kg/m*s 

ρ = tiheys, kg/m3 

3.2 Ulkoaltaan vedenpinta 

Altaan vedenpinnalta ilmaan kulkeutuva lämpöenergia muodostuu säteilystä, kon-

vektiosta ja haihtumisesta (ks. kuvio 4). 

Altaan vedenpinnasta nouseva vesihöyry ja altaan ympäristön ilma oletetaan laskel-

missa olevan ideaalikaasuja. Tämän oletuksen aiheuttama virhe on alle 1%.  
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Kuvio 3. Havaintoesimerkki vedenpinnalta lähtevistä lämpövirroista (Mts. 843, muo-
kattu) 

3.2.1 Säteilyteho 

Altaan vedenpinnasta lähtevä säteilyteho lasketaan kaavan 11 mukaan. Säteilyteho 

muodostuu veden pinnan emissiivisyydestä, pinta-alasta, Stefan-Boltzmannin vaki-

osta ja lämpötilasta neljännen potenssiin. Emissiivisyys on aineen lähettämän sätei-

lyn määrä verrattuna täysin mustan kappaleen säteilyyn ja Stefan-Boltzmannin vakio 

on luonnonvakio, joka ilmaisee täysin mustan kappaleen säteilymäärän. (Mts. 27-29.) 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝜎 ∗ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑟

4 )     (11) 

jossa 

Q̇rad = säteilyteho, W 

ε = emissiivisyys 

As = pinta-ala, m2 

σ = Stefan-Boltzmannin vakio 5.67*10-8 W/m2*K4 

Ts = pintalämpötila, K 

Tsurr = ilmanlämpötila, K 
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3.2.2 Konvektio 

Altaan vettä kierrätetään pumpulla, mutta veden liike on hyvin hidasta, jonka takia 

laskelmat voidaan suorittaa vapaan konvektion laskentakaavoilla pakotetun konvek-

tion sijasta. Konvektiosta johtuvan lämpöenergian tehon laskennassa tarvittavien 

taulukkoarvojen keskilämpötila saadaan kaavasta 12. 

𝑇𝐴𝑣𝑔 =
𝑇𝑠+𝑇𝑠𝑢𝑟𝑟

2
      (12) 

jossa 

TAvg = keskilämpötila, ℃ 

Ts = pintalämpötila, ℃ 

Tsurr = ilmanlämpötila, ℃ 

Ilman höyrynpaine kaukana vedenpinnasta saadaan, kun kylläisen veden paine ilman-

lämpötilassa kerrotaan ilman suhteellisella kosteudella (ks. kaava 13). (Ҫengel & Bo-

les 2015, 146-148.) 

𝑃𝑣,∞ = ∅ ∗ 𝑃𝑠𝑎𝑡,℃      (13) 

jossa 

Pν,∞ = höyrynpaine ilmassa, kPa 

φ = suhteellinen kosteusprosentti, RH% 

Psat,℃ = kylläisen veden paine ilmanlämpötilassa, kPa 

Altaan pinnalla vesihöyryn tiheys saadaan, kun kylläisen vedenpaine pintalämpöti-

lassa jaetaan höyryn kaasuvakio kerrottuna pintalämpötilalla kaavan 14 mukaan. 

(Ҫengel & Ghajar 2011, 825-826.) 

𝜌𝑣,𝑠 =
𝑃𝑣,𝑠

𝑅𝑣∗𝑇𝑠
       (14) 

jossa 

ρν,s = vesihöyryn tiheys pintalämpötilassa, kg/m3 

Pν,s = kylläisenveden paine pintalämpötilassa, kPa 

Rν = höyryn kaasuvakio, 0.4615 kPa*m3/kg*K 

Ts = pintalämpötila, K 
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Altaan pinnalla oleva kuivan ilman tiheys saadaan, kun ilmanpaine pintalämpötilassa 

jaetaan ilmankaasuvakio kerrottuna pintalämpötilalla kaavan 15 mukaan. (Mts. 825-

826.) 

𝜌𝑎,𝑠 =
𝑃𝑎,𝑠

𝑅𝑎∗𝑇𝑠
       (15) 

jossa 

ρa,s = ilma tiheys pintalämpötilassa, kg/m3 

Pa,s = ilmapaine pintalämpötilassa, kPa 

Ra = ilman kaasuvakio, 0.287 kPa*m3/kg*K 

Ts = pintalämpötila, K 

Altaan pinnalla olevan vesihöyryn tiheys saadaan, kun vesihöyryn tiheys pintalämpö-

tilassa lisätään ilman tiheyteen pintalämpötilassa (ks. kaava 16). (Mts. 820-821.) 

𝜌𝑠 = 𝜌𝑣,𝑠 + 𝜌𝑎,𝑠      (16) 

jossa 

ρs = vesihöyryn tiheys pinnalla, kg/m3 

ρν,s = vesihöyryn tiheys pintalämpötilassa, kg/m3 

ρa,s = ilman tiheys pintalämpötilassa, kg/m3 

Allasta ympäröivän ilman vesihöyryn tiheys saadaan, kun kylläisen vedenpaine ilman-

lämpötilassa jaetaan höyryn kaasuvakio kerrottuna ilmanlämpötilalla kaavan 17 mu-

kaan. (Mts. 825-826.) 

𝜌𝑣,∞ =
𝑃𝑣,∞

𝑅𝑣∗𝑇∞
      (17) 

jossa 

ρν, ∞ = vesihöyryn tiheys ilmanlämpötilassa, kg/m3 

Pν, ∞ = kylläisenveden paine ilmanlämpötilassa, kPa 

Rν = höyryn kaasuvakio, 0.4615 kPa*m3/kg*K 

T∞ = ilmanlämpötila, K 

Allasta ympäröivän ilman kuivan ilman tiheys saadaan, kun ilmanpaine ilmanlämpöti-

lassa jaetaan ilmankaasuvakio kerrottuna ilmanlämpötilalla kaavan 18 mukaan. (Mts. 

825-826.) 
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𝜌𝑎,∞ =
𝑃𝑎,∞

𝑅𝑎∗𝑇∞
      (18) 

jossa 

ρa, ∞ = ilman tiheys ilmanlämpötilassa, kg/m3 

Pa, ∞ = ilmanpaine ilmanlämpötilassa, kPa 

Ra = ilman kaasuvakio, 0.287 kPa*m3/kg*K 

T∞ = ilmanlämpötila, K 

Allasta ympäröivän ilman vesihöyryn tiheys saadaan, kun vesihöyryn tiheys ilmanläm-

pötilassa lisätään ilman tiheyteen ilmanlämpötilassa (ks. kaava 19). (Mts.  820-821.) 

𝜌∞ = 𝜌𝑣,∞ + 𝜌𝑎,∞      (19) 

jossa 

ρ∞ = vesihöyryn tiheys Ilmassa, kg/m3 

ρν, ∞ = vesihöyryn tiheys ilmanlämpötilassa, kg/m3 

ρa, ∞ = ilman tiheys ilmanlämpötilassa, kg/m3 

Altaan ominaispituus saadaan, kun vedenpinnan ala jaetaan vedenpinnan piirillä kaa-

van 20 mukaan. (Mts. 530.) 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑝
       (20) 

jossa 

Lc = ominaispituus, m 

As = vedenpinnan ala, m2 

p = vedenpinnan piiri, m 

Grashofin luku on dimensioton suhdeluku, joka kuvaa vapaassa konvektiossa virtaa-

van aineen tiheyseroista johtuvan nostevoiman suhdetta siihen vaikuttaviin kitkavoi-

miin. Kaavassa 21 Grashofin luku on laskettuna tiheyseroilla, koska vesihöyry ei ole 

koostumukseltaan yhtenäinen. (Mts. 834-835.) 

𝐺𝑟 =
𝑔∗(𝜌∞−𝜌𝑠)∗𝐿𝑐

3

𝜌∗𝜈2       (21) 

jossa 

Gr = Grashofin luku 

g = putoamiskiihtyvyys, 9.81 m/s2 



19 
 

 

ρ∞ = vesihöyryn tiheys Ilmassa, kg/m3 

ρs = vesihöyryn tiheys pinnalla, kg/m3 

Lc = ominaispituus, m 

ρ = vesihöyryn tiheys keskimäärin, kg/m3 

ν = kinemaattinen viskositeetti, m2/s 

Koska altaan pinta on kuuma ja horisontaalinen Nusseltin luku lasketaan kaavan 22 

mukaan. Prandtlin luku kuvaa liikkeen diffusiviteetin ja lämmön diffuusiivisuuden vä-

listä suhdetta. Grashofin luvun ja Prandtlin luvun tulo on Rayleighin luku, joka on 

nosto-, lämpö- ja liikevoimien välinen suhde nesteessä. (Mts. 838.) 

𝑁𝑢 = 0,15 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟)1/3      (22) 

jossa 

Nu = Nusseltin luku 

Gr = Grashofin luku 

Pr = Prandtlin luku 

Lämmönsiirtokerroin vedenpinnalta ilmaan saadaan kaavasta 23. Lämmönjohtavuu-

tena käytetään kuivan ilman taulukkoarvoa, koska ilman ja vesihöyryn seos on hyvin 

laimea. (Mts. 834.) 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 =
𝑁𝑢∗𝑘

𝐿𝑐
      (23) 

jossa 

hconv = lämmönsiirtokerroin, W/m2*K 

Nu = Nusseltin luku 

k = lämmönjohtuvuus, W/m*K 

Lc = ominaispituus, m 

Luonnollisen konvektion lämmönsiirtoteho saadaan kaavasta 24, jossa lämmönsiirto-

kertoimen ja vedenpinta-alan tulo kerrotaan pintaveden lämpötilan ja ilmanlämpöti-

lan erotuksella. (Mts. 799.) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞)     (24) 

jossa 

Q̇conv = konvektioteho, W 
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hconv = lämmönsiirtokerroin, W/m2*K 

As = vedenpinnan ala, m2 

Ts = pintalämpötila, ℃ 

T∞ = ilmanlämpötila, ℃ 

3.2.3 Haihtuminen 

Vedenpinnan kautta haihtumalla tapahtuva lämpöenergian siirtymän laskennassa 

voidaan hyödyntää lämmön ja massa konvektion samankaltaisuutta (ks. kuvio 4). 

(Mts. 831.) 

 

Kuvio 4. Verrattavuudet, jotka ilmenevät lämmön konvektiossa ja massan konvekti-
ossa (Mts. 835.) 

Vesihöyryn liike kerroin vedenpinnalta ilmaan saadaan kaavasta 25. (Mts. 803.) 

𝐷𝐴𝐵 = 𝐷𝐻2𝑂−𝑎𝑖𝑟 = 1,87 ∗ 10−10 ∗
𝑇2,072

𝑃
    (25) 

jossa 

DAB = diffuusionkerroin, m2/s 

DH2O-air = vesihöyryn diffuusio kerroin ilmassa, m2/s 

T = lämpötila, K 

P = ilmanpaine, atm 
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Lämmön konvektion laskennassa hyödynnetty Prandtlin luku, joka kuvaa liikkeen dif-

fusiviteetin ja lämmön diffuusiivisuuden välistä suhdetta. Korvataan massa konvektio 

laskelmissa Schmidtin luvulla, joka taas kuvaa liikkeen diffusiviteetin ja massan dif-

fuusiivisuuden välistä suhdetta (ks. kaava 26). (Mts. 832 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝐷𝐴𝐵
       (26) 

jossa 

Sc = Schmidtin luku 

ν = kinemaattinen viskositeetti, m2/s 

DAB = diffuusion kerroin, m2/s 

Lämmön konvektion laskennassa hyödynnetty Nusseltin luku, jota käytetään kuvaa-

maan dimensiotonta lämpötilaeroa kappaleen pinnalla. Korvataan massa konvektion 

laskennassa Sherwoodin luvulla (ks. kaava 27). (Mts. 838.) 

𝑆ℎ = 0,15 ∗ (𝐺𝑟 ∗ 𝑆𝑐)1/3      (27) 

jossa 

Sh = Sherwoodin luku 

Gr = Grashofin luku 

Sc = Schmidtin luku 

Massansiirtokerroin vedenpinnalta ilmaan saadaan kaavasta 28. (Mts. 834.) 

ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠 =
𝑆ℎ∗𝐷𝐴𝐵

𝐿𝑐
      (28) 

jossa 

hmass = massansiirtokerroin, m/s 

Sh = Sherwoodin luku 

DAB = diffuusion kerroin, m2/s 

Lc = ominaispituus, m 

Haihtumisnopeus altaan vedenpinnalta ilmaan saadaan kaavasta 29. (Mts. 842.) 

𝑚̇̇𝑣 = ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝜌𝑣,𝑠 − 𝜌𝑣,∞)     (29) 

jossa 

ṁv = haihtumisnopeus, kg/s 
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hmass = massansiirtokerroin, m/s 

As = vedenpinnan ala, m2 

ρν,s = vesihöyryn tiheys pintalämpötilassa, kg/m3 

ρν, ∞ = vesihöyryn tiheys ilmanlämpötilassa, kg/m3 

Altaan haihtumisteho vedenpinnalta ilmaan saadaan, kun haihtumisnopeus kerro-

taan haihtumisen tarvitsemalla energialla (ks. kaava 30). (Mts. 841.) 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = ṁ𝑣 ∗ ℎ𝑓𝑔      (30) 

jossa 

Q̇evap = haihtumisteho, kW 

ṁv = haihtumisnopeus, kg/s 

hfg = haihtumisen entalpia, kJ/kg 

3.2.4 Vedenpinnan kautta kulkeutuva kokonaistehon 

Altaan vedenpinnan luovuttama kokonaislämpöteho saadaan, kun säteilyteho, kon-

vektioteho ja haihtumisteho lasketaan yhteen (ks. kaava 31). 

�̇�𝑣,𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 = �̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝     (31) 

jossa 

Q̇v,pinta = vedenpinnan luovuttama kokonaislämpötehon, W 

Q̇rad = säteilyteho, W 

Q̇conv = konvektioteho, W 

Q̇evap = haihtumisteho, W 

3.3 Ulkoaltaan käyttämä kokonaisteho 

Ulkoaltaan luovuttama kokonaislämpöteho muodostuu altaan vedenpinnan ja raken-

teiden kautta kulkeutuvien lämpövirtojen summasta (ks. kaava 32). 

�̇�𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = �̇�𝑣,𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 + �̇�𝑟𝑎𝑘      (32) 

jossa 

Q̇allas = ulkoaltaan luovuttama kokonaislämpötehon, W 
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Q̇v,pinta = vedenpinnan luovuttama kokonaislämpötehon, W 

Q̇rak = rakenteiden luovuttama kokonaislämpöteho, W 

3.4 Ulkoaltaan Energiankulutus 

Ulkoaltaan energiankulutus vuodessa saadaan kertomalla altaan luovuttama keski-

määräinen lämpöteho vuodessa olevilla tunneilla (ks. kaava 33). 

𝑄 = �̇� ∗ 𝑡       (33) 

jossa 

Q = energiankulutus, Wh 

Q̇ = kokonaistehon, W 

t = aika, h 

4 Rakennuskannan mitoitusteho ja energiankulutus 

4.1 Mitoitusteho 

Rakennuskannan mitoitusteho on laitteiston tehon suunniteltu maksimiarvo. Mitoi-

tusteho siis määrittää käytettävän laitteiston suuruusluokan. Rakennuskannassa mi-

toitusteho määritetään rakennuksen tilojen, ilmastoinnin ja lämpimän käyttöveden 

lämmityslaitteistoille (ks. kaava 34). Mitoitusteho lasketaan Suomen rakentamismää-

räyskokoelman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta-

ohjeen mukaisesti. (Energiatehokkuus 2018, 10) 

𝜙𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 =
𝜙𝑡𝑖𝑙𝑎

𝜂𝑡𝑖𝑙𝑎𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠
+

𝜙𝑖𝑣

𝜂𝑖𝑣
+

𝜙𝑙𝑘𝑣

𝜂𝑙𝑘𝑣
+

𝜙𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝜂𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
    (34) 

jossa 

φlämmity = rakennuksen lämmitystehon tarve, W 

φtila = tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W 

φiv = ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W 

φlkv = käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W 

φallas = ulkoaltaan lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W 

ηtila = tilalämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa 



24 
 

 

ηiv = ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa 

ηlkv = käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa 

ηallas = ulkoaltaan lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa 

4.2 Energiankulutus 

Rakennuskannan energiankulutus on vuotuiset laitteiden ja lämmitettävän rakennus-

alan kulutukset. Energiankulutus määrittää kuinka paljon energiaa tarvitsee ostaa ul-

kopuolisista lähteistä. Energiankulutus lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoel-

man rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskentaohjeen mu-

kaisesti. (Energiatehokkuus 2018, 1) 

 

Kuvio 5. Rakennuskannan energiankulutuksen laskennallinen taseraja. (Energiatehok-
kuus 2018, 2.2) 

Kuviossa 5 havainnollistetaan rakennuskannan laskennassa huomioitavat asiat. Ener-

giankulutus jaetaan tilojen energiantarpeeseen ja taloteknisiin järjestelmiin. Raken-

nuskantaan tuleva energia jaetaan ympäristöstä vapaasti hyödynnettävään energi-

aan ja ostoenergiaan. Ympäristöstä vapaasti hyödynnettävä energia koostuu aurin-

gon säteilyenergiasta, lämmönsiirrosta rakennuksen vaipan läpi ja ihmisten lämpö-
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kuormasta. Ostoenergia muodostuu rakennuskannassa sähköenergian ja kaukoläm-

mön kulutuksesta. Rakennuksen energiankulutus neliömetriä kohden vuodessa saa-

daan kaavalla 35. (Energiatehokkuus 2018, 2.2) 

𝑅𝐴𝐾𝑒𝑘 = (𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 + 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑖𝑣 + 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣 + 𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 + 𝑊𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 +

𝑊𝑙𝑘𝑣,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 + 𝑊𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 + 𝑊𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 + 𝑊𝑠𝑎𝑢𝑛𝑎)/𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜   (35) 

jossa 

RAKek = rakennuksen energiankulutus, kWh/(m2*a) 

Qlämmitys,tilat = tilojen lämmityksen lämpöenergiantarve, kWh/a 

Qlämmitys,iv = ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergiantarve, kWh/a 

Qlämmitys,lkv = lämpimän käyttöveden lämpöenergiantarve, kWh/a 

Wtilat = lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wilmanvaihto = ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wlkv,pumppu = lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wkuluttajalaitteet = kuluttajalaitteiden sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wvalaistus = valaistuksen sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wsauna = saunan sähköenergiankulutus, kWh/a 

Rakennuskannan energiankulutus muodostuu kaukolämmön ja sähköenergiankulu-

tuksesta (ks. kaava 36). 

Ε𝑙ä𝑚,𝑟𝑎𝑘𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠 = 𝑄𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö + 𝑊𝑠äℎ𝑘ö     (36) 

jossa 

Eläm,rakennus = rakennuskannan energiankulutus, kWh/a 

Qkaukolämpö = rakennuskannan kaukolämmön kulutus, kWh/a 

Wsähkö = rakennuskannan sähköenergia kulutus, kWh/a 

Rakennuskannan sähköenergiankulutus saadaan kaavalla 37. 

𝑊𝑠äℎ𝑘ö = 𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 + 𝑊𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 + 𝑊𝑙𝑘𝑣,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 + 𝑊𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 + 𝑊𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 +

𝑊𝑠𝑎𝑢𝑛𝑎 + 𝑊𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠     (37) 

jossa 

Wsähkö = Sähkönkulutus vuodessa, kWh/a 

Wtilat = lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wilmanvaihto = ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus, kWh/a 
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Wlkv,pumppu = lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wkuluttajalaitteet = kuluttajalaitteiden sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wvalaistus = valaistuksen sähköenergiankulutus, kWh/a 

Wsauna = saunan sähköenergiankulutus, kWh/a 

WLP,lämmitys = maalämpöpumppujärjestelmän sähköenergiankulutus, kWh/a 

Maalämpöpumppujärjestelmän sähköenergiankulutus rakennuskannassa saadaan 

kaavalla 38. 

𝑊𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 =
𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

𝑆𝑃𝐹𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡
+

𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑛,𝑙𝑘𝑣

𝑆𝑃𝐹𝑙𝑘𝑣
+

𝑄𝐿𝑃,𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑆𝑃𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
   (38) 

jossa 

WLP,lämmitys = maalämpöpumppujärjestelmän sähköenergiankulutus, kWh/a 

QLP,lämmitys,tilat = maalämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia, kWh/a 

SPFtilat = maalämpöpumpun kausisuorituskykykerroin tilojen lämmityksessä 

QLP,lämmin,lkv = maalämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia, kWh/a 

SPFlkv = maalämpöpumpun kausisuorituskykykerroin käyttöveden lämmityksessä 

QLP,allas = maalämpöpumpun tuottama ulkoaltaan lämmitysenergia, kWh/a 

SPFallas = maalämpöpumpun kausisuorituskykykerroin ulkoaltaan lämmityksessä 

Lämmitysenergian osuus, jota ei maalämpöpumpulla voida tuottaa rakennuskan-

nassa tuotetaan kaukolämmöllä (ks. kaava 39). 

𝑄𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö =

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡+𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑖𝑣+𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣−𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡−𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣−𝑄𝐿𝑃,𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝜂𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
  (39) 

jossa 

Qkaukolämpö = rakennuskannan kaukolämmön kulutus, kWh/a 

Qlämmitys,tilat = tilojen lämmityksen lämpöenergiantarve, kWh/a 

Qlämmitys,iv = ilmanvaihdon lämmityksen lämpöenergiantarve, kWh/a 

Qlämmitys,lkv = lämpimän käyttöveden lämpöenergiantarve, kWh/a 

QLP,lämmitys,tilat = maalämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia, kWh/a 

QLP,lämmin,lkv = maalämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia, kWh/a 

QLP,allas = maalämpöpumpun tuottama ulkoaltaan lämmitysenergia, kWh/a 

ηtuotto = Kaukolämmön lämmitysenergian tuoton hyötysuhde 
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5 Tutkimustulokset 

Tutkimuskohteena oli rakennuskannan mitoitustehon ja vuotuisen ostoenergiantar-

peen arviolaskelma kahdelle ilmastoltaan erilaiselle paikkakunnalle, sekä saatujen tu-

losten vertailu. 

5.1 Ulkoallas 

Ulkoaltaan lähtötietoina oli altaan kaksi vedenlämpötila vaihtoehtoa, kolme mahdol-

lista syvyyttä ja altaan haluttu pinta-ala (ks. liite 1). 

5.1.1 Ulkoaltaan rakenteet 

Altaan materiaalien taulukkoarvot saatiin liitteistä 87, 88, 92, 93 ja 94. Taulukoiduista 

arvoista saatiin interpoloimalla kohteen lämpötiloja vastaavat materiaalien ominai-

suudet (ks. liite 2). Altaan rakenteiden mittatiedot ovat liitteessä 3. 

Ulkoaltaan rakenteiden laskennassa tarvittavat historialliset maaperän lämpötilat mi-

toitustehon laskentaan (ks. liitteet 6 ja 17) ja vuotuisen energiankäytön laskentaan 

(ks. liitteet 27 ja 38) saatiin laskettua paikkakunnille käyttäen kaavoja 2 ja 3 ilmatie-

teenlaitoksen verkkosivuilta saatujen ilmanlämpötilojen avulla.  

Kaavoilla 7 - 10 saadut laskennalliset apuarvot altaan rakenteiden lämpöresistanssien 

määrittämisessä mitoitusteholle ja vuotuiselle energiantarpeelle ovat liitteissä 4. 

Altaan rakenteiden kaavalla 6 saatu johtumisvastus, kaavalla 5 saatu konvektiovastus 

ja kaavalla 4 saatu kokonaislämpöresistanssi ovat liitteessä 5. 

Ulkoaltaan rakenteiden kautta kulkeutuva mitoitusteho (ks. liitteet 6 ja 17) ja vuotui-

sen energiantarpeen laskennassa käytettävä vuotuisen tehon keskiarvo (ks. liitteet 27 

ja 38) saatiin kaavalla 1. 

5.1.2 Ulkoaltaan vedenpinta 

Ulkoaltaan vedenpinnan mitoitustehon ja vuotuisen energiankulutuksen laskennassa 

tarvitut lähtötiedot ovat liitteessä 7. 



28 
 

 

Altaan vedenpinnan laskennassa tarvittavat taulukkoarvot saatiin liitteistä 89, 90, 91, 

92 ja 93. 

Altaan ilmasto-olosuhteet mitoitustehon laskennassa paikkakunnalle 1 ovat liitteessä 

8 ja paikkakunnalle 2 ovat liitteessä 18. Ilmasto-olosuhteet vuotuisen energiakulutuk-

sen laskennassa ovat paikkakunnalle 1 liitteessä 28 ja paikkakunnalle 2 liitteessä 39. 

Altaan vedenpinnan lämpösäteily mitoitustehon (ks. liitteet 9 ja 19) ja vuotuisen 

energiankulutuksen (ks. liitteet 29 ja 40) laskennassa saatiin kaavalla 11. 

Vedenpinnan lämmönsiirtyminen konvektiolla mitoitustehon (ks. liite 12, 13, 22 ja 

23) ja vuotuisen energiankulutuksen (ks. liitteet 32, 33, 44 ja 45) laskennassa saatiin 

kaavalla 24. 

Kaavalla 14 määritettävä vesihöyryn tiheys pintalämpötilassa, kaavalla 15 määritet-

tävä ilman tiheys pintalämpötilassa, kaavalla 16 määritettävä vesihöyryn tiheys pin-

nalla, kaavalla 17 määritettävä vesihöyryn tiheys ilmanlämpötilassa, kaavalla 18 mää-

ritettävä ilman tiheys ilmanlämpötilassa ja kaavalla 19 määritettävä vesihöyryn tiheys 

ilmassa ovat mitoitustehon laskennassa paikkakunnalle 1 liitteissä 10 ja 11, sekä paik-

kakunnalle 2 liitteissä 20 ja 21. Kaavoilla 14 -19 määritetyt arvot ovat vuotuisen ener-

giantarpeen laskennassa paikkakunnalle 1 liitteissä 30 ja 31, sekä paikkakunnalle 2 

liitteissä 41 ja 42. 

Kaavalla 21 määritettävä Grashofin luku, kaavalla 22 määritettävä Nusseltin luku ja 

kaavalla 23 määritettävä lämmönsiirtokerroin ovat mitoitustehon laskennassa paik-

kakunnalle 1 liitteissä 12 ja 13, sekä paikkakunnalle 2 liitteissä 22 ja 23. Kaavoilla 21 -

23 määritetyt arvot ovat vuotuisen energiantarpeen laskennassa paikkakunnalle 1 

liitteissä 32 ja 33, sekä paikkakunnalle 2 liitteissä 43 ja 44. 

Kaavalla 25 määritettävä diffuusiokerroin, kaavalla 26 määritettävä Schmidtin luku, 

kaavalla 27 määritettävä Sherwoodin luku, kaavalla 28 määritettävä massansiirtoker-

roin, kaavalla 29 määritettävä haihtumisnopeus, kaavalla 30 määritettävä haihtumis-

teho ja kaavalla 31 määritettävä vedenpinnan luovuttama kokonaislämpöteho ovat 

mitoitustehon laskennassa paikkakunnalle 1 liitteissä 14 ja 15, sekä paikkakunnalle 2 

liitteissä 24 ja 25. Kaavoilla 25 -31 määritetyt arvot ovat vuotuisen energiantarpeen 
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laskennassa paikkakunnalle 1 liitteissä 34 ja 35, sekä paikkakunnalle 2 liitteissä 45 ja 

46. 

Kaavalla 32 määritettävä ulkoaltaan luovuttama kokonaislämpöteho on mitoituste-

hon laskennassa paikkakunnalle 1 liitteessä 16 ja paikkakunnalle 2 liitteessä 26, sekä 

vuotuisen energiantarpeen laskennassa paikkakunnalle 1 liitteessä 36 ja paikkakun-

nalle 2 liitteessä 47. 

Kaavalla 33 määritettävä ulkoaltaan vuotuinen energiankulutus on paikkakunnalle 1 

liitteessä 37 ja paikkakunnalle 2 liitteessä 48. 

5.2 Rakennus 

Rakennuskannan mitoitustehon ja energiankulutuksen laskennan lähtötiedot saatiin 

työntilaajalta. Rakennuskannasta ei ollut saatavilla suunnittelupiirustuksia tai raken-

nuspiirustuksia. Laskennassa käytettiin rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitys-

tehontarpeen laskenta ohjeessa olevia taulukkoarvoja korvaamaan piirustuksien 

puuttumista. Lähtötiedot paikkakunnalle 1 ovat liitteessä 49 ja paikkakunnalle 2 liit-

teessä 66. 

Rakennuksen laskennassa tarvittavat ilmastotiedot paikkakunnille saatiin Suomen ra-

kentamismääräyskokoelman D3- osiosta ja maaperän lämpötila laskettiin käyttäen 

kaavoja 2 ja 3 (ks. liitteet 50 ja 67). 

Rakennuksen johtumislämpöhäviöt ovat ulko- ja sisälämpötilojen erotuksen, raken-

nusosan lämmönläpäisykertoimen, rakennusosan pinta-alan ja ajanjakson pituuden 

tulo. Johtumislämpöhäviöt paikkakunnalle 1 ovat liitteissä 51 – 54 ja paikkakunnalle 2 

liitteissä 68 – 71. 

Rakennuksen ilmanvaihtumisen laskennassa tarvittavat apuarvot ovat paikkakunnalle 

1 liitteessä 55 ja paikkakunnalle 2 liitteessä 72. 

Rakennuksen ilmanvaihtumisen lämpöenergia tarve koostuu vuotoilman lämpenemi-

sen lämpöenergiantarpeesta, ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarpeesta, ti-

loissa tapahtuvasta tuloilman lämpenemisen lämpöenergiantarpeesta, korvausilman 

lämpenemisen lämpöenergiantarpeesta ja ilmanvaihdosta talteenotetusta lämpö-

energiasta (ks. liitteet 56 ja 73). 
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Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve ja mitoitusteho ovat paikka-

kunnalle 1 liitteessä 58 ja paikkakunnalle 2 liitteessä 75. Lämpimän käyttöveden läm-

pöenergian nettotarve saatiin kylmän ja lämpimän käyttöveden lämpötilan erotuk-

sista, veden tiheyden, veden ominaislämpökapasiteetin ja lämpimän käyttöveden ku-

lutuksen tulosta. Lämpimän käyttöveden kulutus saatiin rakennuksen henkilömäärän 

henkilöiden ominaiskulutuksen ja ajanjakson pituuden tulosta. 

Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden aiheuttama lämpökuorma ja sähköenergiankulutus 

saatiin käyttöasteen, kokonaisteho pinta-alaa kohti, pinta-alan ja käyttöajan tulosta 

(ks. liitteet 57 ja 74). Valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergiankulutus muun-

tuu suoraan lämpöenergiaksi. 

Lämpökuorma henkilöistä saatiin käyttöasteen henkilöiden lukumäärän, henkilön 

luovuttaman keskimääräisen lämpötehon ja ajanjakson tulosta (ks. liitteet 57 ja 74). 

Ikkunoiden kautta rakennuksen sisälle tuleva auringon säteilyenergia saatiin auringon 

kokonaissäteilyenergia pinta-alaa kohden, säteilyn läpäisy korjauskertoimen, ikkunoi-

den pinta-alan ja ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykertoimen tu-

losta (ks. liitteet 60 ja 77). Auringon säteilyenergia pystypinnoille saatiin paikkakun-

nalle 1 liitteestä 59 ja paikkakunnalle 2 liitteestä 76. 

Rakennuksen lämpökuorma saatiin henkilöiden luovuttaman lämpöenergian, sähkö-

laitteiden tuoman lämpökuorman, auringon säteilyenergian, lämpimän käyttöveden 

kiertojohdon lämpöhäviöiden ja lämpimän käyttöveden varastointihäviöiden sum-

masta (ks. liitteet 61 ja 78). 

Lämpökuormat, jotka hyödynnetään lämmityksessä, saatiin rakennuksen lämpökuor-

mien ja lämpökuormien hyödyntämisasteen tulosta (ks. liitteet 61 ja 78). 

Tilojen lämmitysenergiantarve saatiin, kun tilojen lämmitysenergian nettotarve jaet-

tiin lämmönjakojärjestelmän hyötysuhteella (ks. liitteet 62 ja 79). 

Lämmitysenergian nettotarve saatiin, kun tilojen lämmitysenergiantarpeesta vähen-

nettiin lämpökuormat, jotka hyödynnetään lämmityksessä (ks. liitteet 62 ja 79). 

lämpimän käyttöveden lämpöenergiantarve saatiin, kun lämpimän käyttöveden net-

totarve jaettiin lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhteella, johon lisätään lämpi-

män käyttöveden varastoinnin ja kierron lämpöhäviöt (ks. liitteet 62 ja 79). 
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Lämmitysjärjestelmän lämpöenergiankulutus saatiin tilojen lämmityksen lämmitys-

energiantarpeen, ilmanvaihdon lämmityksen lämmitysenergiantarpeen, lämpimän 

käyttöveden lämmityksen lämmitysenergiantarpeen summa jaettuna lämmitysener-

gian tuoton hyötysuhteella (ks. liitteet 63 ja 80). Maalämpöpumppujärjestelmän säh-

köenergiankulutus saatiin kaavalla 38 ja kaukolämmön tarve saatiin kaavalla 39. 

Lämmityslaitteiston sähköenergiankulutus saadaan lämmönjakojärjestelmän apulait-

teiden sähköenergiankulutuksen, lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkö-

energiankulutuksen, lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergiankulutuksen 

ja maalämpöpumppujärjestelmän sähköenergiankulutuksen summasta (ks. liitteet 64 

ja 81). 

Rakennuksen energiankulutus saatiin kaavalla 36 ja energiankulutus suhteessa pinta-

alaan saatiin kaavalla 35, sekä rakennuksen sähkönkulutus saatiin kaavalla 37 (ks. liit-

teet 65 ja 82). 

Rakennuksen lämmitystehon tarve on tilojen lämmitystehon, ilmastoinnin tehon 

tarve ja lämpimän käyttöveden tehon tarpeen summa kaavan 34 mukaan (ks. liitteet 

65 ja 82). 

5.3 Yhteensä 

Rakennuksen ja ulkoaltaan yhdistetty mitoitusteho saatiin, kun kaavassa 34 otetaan 

mukaan myös ulkoaltaan mitoitusteho (ks. liite 83). 

Rakennuksen ja ulkoaltaan yhdistetty vuotuinen energiankulutus saatiin, kun kaa-

vassa 38 otettiin mukaan myös ulkoaltaan vuotuinen lämmitysenergiantarve (ks. liite 

84). 

5.4 Vertailu 

Ulkoaltaan lämpötilojen 1 ja 2 erotus altaan tehon tarpeeseen on noin 4%. Ulkoal-

taan syvyyksien 1, 2 ja 3 erotus toisiinsa altaan tehon tarpeen vertailussa on 0,0001% 

Paikkakuntien 1 ja 2 erotus toisiinsa tehon tarpeen vertailussa on noin 2%.  

Ulkoaltaan lämpötilojen 1 ja 2 erotus altaan energiantarpeeseen on hieman yli 5%. 

Ulkoaltaan syvyyksien 1, 2 ja 3 erotus toisiinsa altaan energiantarpeen vertailussa on 
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0,0002% (ks. liite 85). Paikkakuntien 1 ja 2 erotus toisiinsa energiantarpeen vertai-

lussa on noin 5%.  

Rakennuksen tehon tarpeen erotus paikkakunnilla 1 ja 2 on noin 0,2% ja energiantar-

peen erotus paikkakunnilla on noin 4%. 

Ulkoaltaan ja rakennuksen vuotuisen energiankäytön hinnan esimerkkilaskelma on 

liitteessä 86. Laskelmassa käytettävät sähkön siirtomaksu, sähkön hinta ja kaukoläm-

mön hinta ovat esimerkki hintoja (ks. liitteet 95 – 97). Esimerkkilaskelman vuotuisen 

energian hinnan paikkakuntien 1 ja 2 erotus on noin 3.5%. 

6 Johtopäätökset 

6.1 Johtopäätökset tutkimuksen tuloksista 

Tutkimustyön tulokset ovat suuntaa-antavia ja eivät edusta tarkkoja laiteiden mitoi-

tustehoja ja vuotuisia energian käyttöjä. Tulosten syvyyteen vaikuttaa tekijän näkö-

kulma ja käytettävissä ollut aika, sekä lähtötietojen tarkkuus. Tutkimustyön tulokset 

koostuvat tuotetuista dokumenteista ja laskelmista. 

6.2 Tavoitteiden tarkeastelu ja täyttyminen 

Tutkimustyön tutkimuskysymykset ovat esitetty luvussa 1. Kysymyksiin haluttiin vas-

taukset tutkimustyön puitteissa.  

Tutkimustyön tuloksista nähdään, että lämpötilalla on selkeä vaikutus energian ja te-

hon tarpeeseen. Auringonsäteilyllä, ilmanpaine-eroilla ja ilmankosteudella ero ei 

muodostu niin selkeäksi. Ulkoaltaan syvyydellä ei ole juurikaan merkitystä energian 

ja tehon tarpeeseen. Ulkoaltaan pinnan pinta-alalla on suora vaikutus energian ja te-

hon tarpeeseen. Rakennuksen sähkölaitteilla on suora vaikutus energiantarpeeseen. 

Erityisesti valaistuksessa on säästöpotentiaalia. 

Tutkimustyössä ei oteta kantaa energian talteenoton säästöpotentiaaliin maalämpö-

pumpun hyötysuhteen nostamisessa lämmittämällä kaivosta maalämpöpumpulle tu-

levaa vettä, jossa oletettavasti on huomattavaa säästöpotentiaalia. Tutkimustyössä ei 

myöskään oteta kantaa rakennuksen mahdolliseen jäähdytys tarpeeseen. 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön aihetta ei rajattu riittävästi. Tämä johtui tarpeesta määrittää mitoitus-

teho ja vuotuinen energiantarve koko rakennuskannalle ja opinnäytetyöntekijän ky-

vystä hahmottaa kaikkien laskelma variaatioiden aiheuttamaa työtaakkaa, sekä suun-

nittelu- ja rakennuspiirustusten puuttuminen. Tutkimustyössä esitettyihin kysymyk-

siin saatiin konkreettisia vastauksia. Tutkimustyön tulokset ovat salaisia ja tästä 

syystä kaikki tulokset ovat laitettu liitteisiin.  

Tutkimustyön tulokset ovat puhtaasti teoreettisia ja eivät suoraan sovellu käytän-

töön. Työssä hyödynnettiin huomattavissa määrin taulukoituja arvoja laitevalmista-

jien antamien teknisten tietojen sijasta. 
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