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Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda laskentatyökalu jonka avulla rakennuksen  

E-luku voidaan laskea ja tämän perusteella luoda lain 50/2013 mukainen rakennuksen 

energiatodistus. Energialaskentatyökalun kehityksessä on pyritty joustavuuteen niin, että 

se soveltuu myös muuhun laskentatarkoitukseen kun pelkän E-luvun laskentaan.  

Laskentatyökalun pohjana on käytetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 

2012 kuukausitason laskentaohjetta ja sitä on täydennetty rakentamismääräyskokoelman 

osan D3 2012 että Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 

176/2013 löytyvillä tiedoilla. Pääasiallisesti laskentatyökalu seuraa rakentamismääräys-

kokoelman osan D5 2012 laskentavaiheita. 

 

Työkalun ohjelmoinnissa on käytetty Microsoft Excel 2013 taulukkolaskentaohjelmaa ja 

tutkimuskysymyksenä on ollut miten laajasti laskentaprosessin automatisoiminen  

onnistuu kyseisellä ohjelmalla. 

 

Opinnäytetyössä on tutkittu kirjallisuutta koskien rakennuksen energiankulutusta ja käy-

ty läpi pääpiirteet asiakirjoista jotka liittyvät rakennuksen energiatodistukseen ja E-luvun 

laskentaan. Työssä on esitetty mihin laskentatyökalu perustuu, mitä laskentaprosessissa 

käydään läpi ja tarkasteltu laskentatyökalun toimivuutta. Työssä ei kuitenkaan ole käyty 

läpi laskentaprosessin yksityiskohtaisia kaavoja, koska nämä löytyvät kokonaisuudes-

saan Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa D3 2012 ja D5 2012. 

 

Työn tuloksena on saatu rakennuksen energialaskentatyökalu, jolla voidaan arvioida  

rakennuksen energiankulutusta, laskea E-luku sekä luoda rakennuksen energiatodistus. 

Laskentatyökalun sisällä löytyy ohjeita ja opastavia tietoja jotka on poimittu eri  

rakentamismääräyksistä helpottamaan laskennan tekoa, niin että tämä onnistuu ilman 

asiakirjojen jatkuvaa selausta. Laskentatyökalu automatisoi E-luvun laskentaprosessia 

odotetulla tavalla, niin että jäljelle jää pääasiallisesti vain lähtötietojen syöttö. Koska  

laskentatyökalun ohjelmoinnissa on myös pidetty mielessä sen soveltuvuus muuhun kuin 

pelkän E-luvun laskentaan, joitakin kohteita on jätetty tarkoituksella valinnanvaraisiksi. 
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Syftet med detta examensarbete var att skapa ett beräkningsverktyg som klarar av att 

beräkna E-talet för byggnader och med hjälp av det skapa ett energicertifikat som base-

rar sig på den finska lagen 50/2013. Verktyget har utvecklats med flexibilitet i åtanke, 

så att det lämpar sig för andra energiberäkningar än endast beräkningen av byggnadens 

E-tal. Beräkningsverktyget baserar sig på en månatlig beräkningsprocess som framgår i 

Finlands byggbestämmelsesamlings del D5 2012 och har därtill kompletterats med  

beräkningsdata från byggbestämmelsesamlingens del D3 2012 samt med information ur 

Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader 176/2013. Därtill har 

arbetet innehållit litteraturforskning om byggnaders energiförbrukning, för att göra in-

formation som behandlas i beräkningsverktygets utveckling mer förståerlig. 

 

Energiförbrukning och energieffektivitet hos byggnader är ett ämne som i dagens läge 

diskuteras världen över. I Finland står byggnader för ca.40 % av totalenergiförbruk-

ningen och det är en orsak till att det har börjat sättas mer och mer fokus på byggnaders 

energieffektivitet. År 2013 trädde en ny lag i kraft i Finland (50/2013) som gäller bygg-

naders energieffektivitet i form av byggnadens energicertifikat. Energicertifikatets  

uppgift är att möjliggöra jämförelse mellan olika byggnaders energieffektivitet och 

också styra byggandet i Finland mot användning av förnybara energikällor. Det nya 

energicertifikatet krävs för varje nybygge, med några undantag som t.ex. byggnader 

vars area är under 50 m2, olika slags semesterbostäder och en del specialbyggnader så 

som industribyggnader, simhallar etc. Energicertifikatet krävs också för en existerande 

byggnad vid uthyrning- och försäljningstillfällen. Enligt lagen om energicertifikat för 

byggnader, skall personen som upprättar certifikatet ha en konstaterad behörighet som 

är i kraft i ett register, som innehåller information över dem som upprättar  

energicertifikat. För att få denna behörighet, måste personen ha en lämplig examen 

inom teknikbranschen eller arbetserfarenhet som ersätter den, samt godkänt resultat i ett 

prov för dem som skall upprätta energicertifikat. 

 

I energicertifikatet presenteras byggnadens energieffektivitet i form av energiklasser 

från A till G, där A är den bästa klassen och G den sämsta. Där presenteras också E-

talet (kWhE/(m2år)) som bestämmer vilken energiklass byggnaden får, samt med vilka 

uppgifter E-talet är beräknat. I E-talet tar man hänsyn till vilken form av köpt energi 

byggnaden använder med olika faktorer för olika energiproduktionsmetoder. I praktiken 

innebär detta att man först teoretiskt räknar ut byggnadens energibehov som måste kö-



 

pas in, varefter de olika energibehoven multipliceras med bestämda faktorer för olika 

energiformer. För elenergi gäller faktorn 1,7, för fjärrvärme 0,7, för fjärrkyla 0,4, för 

fossila bränslen (t.ex. olja) 1,0 och för förnybara bränslen 0,5. Från energicertifikatets 

synpunkt är det en dålig idé att värma upp huset med elenergi, men använder man för-

nybara bränslen halveras energibehovet man har beräknat. Med dessa faktorer försöker 

man bedöma hur stor inverkan byggnaden har på miljön, i form av CO2-utsläpp av den 

energiproduktionsmetod som används. 

 

Något som möjliggör jämförelse mellan byggnaders energieffektivitet är att det i många 

fall används standardiserade värden för beräkningen av byggnadens teoretiska energi-

förbrukning. I de flesta fall används värden från olika tabeller i beräkningsprocessen, 

sådana kan t.ex. vara mängden varmvatten byggnaden förbrukar, hur mycket el som går 

åt till belysning och apparater, i vilka tider luftbehandlingsaggregatet går och hur stor 

luftmängd det tillför, samt årliga verkningsgrader på diverse tekniska system i byggna-

den. På detta vis håller man användningen av byggnaden på en viss nivå och då har inte 

en människas personliga användningsvanor inverkan på beräkningen av E-talet. 

 

En byggnads energiförbrukning bygger på summan av många olika faktorer, som i sin 

enkelhet är externa faktorer, typen av byggnad och byggmetod samt dess tekniska sys-

tem och användningen av dem. De externa faktorerna så som geografiskt läge inverkar 

naturligtvis väsentligt på energiförbrukningen och lokalt är dessa temperaturskillnader, 

vindhastigheter och riktningar, samt mängden solenergi som träffar byggnaden. Dessa 

okontrollerbara faktorer kan man bl.a. inverka på byggnadstekniskt med bra värmeiso-

lering, lufttäthet och med omsorg vid planeringen av tekniska lösningar. T.ex. kan  

effekten av mängden solenergi som kommer in i byggnaden kontrolleras med fönsterval 

och olika solskyddslösningar. Solskyddslösningar kan vara så enkla som gardi-

ner/spjälgardiner eller så kan de vara aktiva system som styrs enligt solens riktning. Då 

kan man fullt utnyttja solens energi på vintermånaderna och skydda sig mot den på 

sommaren, för att undvika oavsiktlig uppvärmning av byggnaden. 

 

Byggnader använder värmeenergi för uppvärmning av utrymmen, varmvatten och ven-

tilation. Mängden värmeenergi som används för uppvärmning av utrymmen, är bero-

ende av byggnadens yttre mantels egenskaper, så som värmeisolering och lufttäthet. 

Därefter bestämmer skillnaden mellan inre och yttre temperatur hur mycket energi som 

behövs. Rekommenderad inomhustemperatur är 21 grader Celsius och enligt Motiva Ab 

kan 1 grads höjning öka värmeenergikostnaderna upp till 5 procent.  

Mängden värmeenergi som krävs till byggnadens varmvatten är så gott som konstant 

året runt och är inte beroende på årstid. Där spelar byggnadens användning en större roll 

i förbrukningen av värmeenergi.  

När det är frågan om ventilation spelar typen av ventilation en större roll i förbruk-

ningen av värmeenergi. Om man endast har ventiler på väggarna i huset kommer kall 

ytterluft direkt in i byggnaden och varm inneluft går ut. Om man i andra hand använder 

sig av maskinell ventilation i huset, kan man ta tillvara värmeenergi från frånluften med 

hjälp av olika värmeåtervinningssystem. Maskinella ventilationssystem ser till att inom-

husklimatet är bra i byggnaden och är också behändiga då man har möjlighet att åter-

vinna värmeenergi. 

 

Byggnader kan också utrustas med olika slags kylsystem. T.ex. i vissa kontors-

byggnader använder man kylsystem i ventilationen och i utrymmena. Den primära kyl-

effekten som krävs i utrymmena tillförs vanligen i vätskeform, då vätskor har en högre 



 

förmåga att binda energi i sig än luft. 

 

Elenergi använder byggnaden till största delen till belysning och apparater kopplade i 

uttag. El går också åt till byggnadens ventilationsaggregats fläktar (om byggnaden är 

utrustad med maskinell ventilation), kylning och till olika pumpar som är en del av 

byggnadens tekniska system. Elförbrukningen är därför mer beroende på användningen 

av elapparater i byggnaden (och maskinell ventilation, om sådan finns), som man kan 

förknippa med byggnadens användare. Därför är det möjligt att spara elenergi genom att 

använda energieffektiva apparater och belysning. 

 

Året innan (2012) lagen om byggnadens energicertifikat (50/2013) förnyades Finlands 

byggbestämmelsesamlings delar D3 och D5, som gäller byggnadens energieffektivitet 

och hur byggnadens energiförbrukning beräknas. Byggbestämmelsesamlingens del D5 

innehåller en guide för beräknings av byggnadens E-tal och delen D3 olika värden som 

skall användas vid beräkningen och planeringen av en ny byggnad. Det är på bygg-

bestämmelsesamlingens del D5 som detta examensarbetets beräkningsverktyg är base-

rat. 

 

I beräkningen av E-talet tar man hänsyn till en massa information och mängden formler 

som måste lösas kan gå upp till ett hundratal. I beräkningsprocessen går man igenom 

byggnadens yttre mantels delar och beräknar hur mycket förluster som orsakas av den. 

Sedan räknar man ut hur mycket värme som fås till godo av solenergi, människorna i 

byggnaden samt av elapparater. Därefter beräknas alla tekniska systems egenskaper och 

deras förluster i produktionen av den energimängd som behövs. Slutligen får man 

mängden energi som måste köpas till byggnaden, där de olika energiformerna (t.ex. el, 

olja, fjärrvärme o.s.v.) multipliceras med faktorer bestämda av staten. 

 

I detta examensarbete har det utvecklats ett verktyg för att man ska kunna uppskatta 

byggnadens energiförbrukning, beräkna byggnadens E-tal samt skapa byggnadens ener-

gicertifikat som baserar sig på lagen 50/2013. För programmeringen av beräkningsverk-

tyget har Microsoft Excel kalkylprogram använts och forskningsfrågan har varit i vilken 

utsträckning beräkningsprocessen går att automatisera med programmet. 

 

I beräkningen av byggnadens energieffektivitet skall byggbestämmelsesamlingens del 

D3 2012 utgångs- och planeringsvärden, beräkningsregler samt väderinformation som 

finns i dess bilaga användas. I det utvecklade beräkningsverktyg har det därför skapats 

olika databaser som innehåller information från olika bestämmelser och lagar, varifrån 

beräkningsverktyget sedan kan läsa information för att utföra beräkningarna. I data-

basen för klimatzoner finns det information från tre olika regioner. Den första och vik-

tigaste är Helsingfors-Vanda klimatzon för den måste användas vid beräkning av bygg-

nadens E-tal. De två andra är Jyväskyläs och Sodankyläs klimatzoner och de kan an-

vändas vid andra energiberäkningar. 

 

Beräkningsverktygets användargränssnitt är uppbyggt av sammanlagt 11 skeden. Dessa 

skeden är grundläggande information (byggnadens typ, klimatzon osv.), byggnadens 

uppgifter (våningar, area, inomhustemperaturer), byggnadselement (värmeisolerings-

koefficienter, area på olika mantelns delar osv.), köldbryggor (delar på yttermanteln där 

isoleringen kan t.ex. vara tunnare, så som väggarnas fogar), skuggor (solskydd, andra 

byggnader osv.), ventilationssystem, elsystem, varmvattensystem, värmesystem, värme-

pumpar, kylsystem och till sist redovisning av beräkningens resultat. I resultaten har det 



 

programmerats in grafer, för att visuellt presentera vilka delar av byggnaden som an-

vänder mest energi. Beräkningsverktyget berättar också om byggnaden stämmer över-

ens med byggbestämmelser och vilket E-tal samt energiklass byggnaden fått, på basis 

av beräkningen. 

 

Till Microsoft Excels egenskaper hör förmågan att färg koda olika fält och ändra färg 

enligt data i fälten. Dessa egenskaper har använts vid beräkningsverktygens inmatnings-

fält, för att klargöra vilka fält som måste fyllas i för beräkningen av E-talet. 

Därtill har anvisningar och information från olika byggbestämmelse delar programme-

rats som en del av verktyget, för att underlätta beräkningsprocessen och undvika konti-

nuerlig genomgång av byggbestämmelsedokument. 

 

Då användaren har utfört beräkningen kan han skapa byggnadens energicertifikat som 

baserar sig på lagen 50/2013. I själva energicertifikatet behöver användaren inte skriva 

in någon information om beräkningen, då verktyget automatiskt fyller i energi-

certifikatet på basis av användarens beräkningsresultat. 

 

Beräkningsverktygets funktionalitet har granskats mot Miljöministeriets olika exempel 

på beräkningar för E-tal och det har lett till samma resultat som redovisas i dem. Dessa 

beräkningar finns som bilaga i detta examensarbete och där kan man också se  

beräkningsverktygets utseende samt granska energicertifikatet som beräkningsverktyget 

skapat. 

 

Som resultat av denna studie har man fått ett beräkningsverktyg för att kunna uppskatta 

byggnadens energianvändning, beräkna byggnadens E-tal samt skapa energicertifikatet 

som baserar sig på lagen 50/2013. Beräkningsverktyget automatiserar beräknings-

processen på förväntat sätt, så att det i huvuddrag endast kvarstår inmatning av byggna-

dens egenskaper. För att kunna möjliggöra beräkningsverktygets lämplighet för andra 

energiberäkningar än endast E-talet, har vissa punkter lämnats öppna som tillval. 
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The aim of this thesis was to develop a calculation tool that is able to calculate the E-

value for a building and based on this create the buildings energy certificate in accord-

ance with the Finnish law 50/2013. Throughout the development process of this calcula-

tion tool, flexibility has been kept in mind, so that it is also suitable for other purposes 

than only the calculation of the buildings E-value. The calculation tool is based on the 

National Building Code of Finland part D5 2012 monthly calculation method and supple-

mented by the Building Code part D3 2012 and the decree from The Ministry of the envi-

ronment 176/2013. Primarily the calculation tool follows the stages stated in the National 

Building Code of Finland part D5 2012. 

 

For the programming of the calculation tool, Microsoft Excel 2013 spreadsheet program 

has been used and the research question has been to what extent the calculation process 

can be automated using this software. 

 

In the thesis, different literature regarding energy consumption of buildings has been 

studied and the main information of the documents regarding the energy certificate and 

the E-value are presented. The thesis also presents what the calculation tool is based  

upon, reviews the calculation process and the functionality of the calculation tool is  

tested. However, the thesis does not present the detailed formulas of the calculation  

process, as these are available in the National Building Code of Finland parts D3 2012 

and D5 2012. 

 

As a result of this thesis, an energy calculation tool has been created, which can estimate 
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instructions and information drawn from various building regulations can be found, so 

that the calculation can be done without continued scrolling of these documents. The  
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development process, some of the data entry points has been left as optional. 
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MÄÄRITELMÄT 

Määritelmät jotka esitetään alla, sovelletaan tässä opinnäytetyössä. Määritelmillä voi 

olla muita merkityksiä muissa julkaisuissa. 

 

RakMK Rakentamismääräyskokoelma 

YMa 176/2013 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 

Ulkovaippa Rakennusosat jotka erottavat rakennuksen lämpimät tilat ul-

koilmasta, maaperästä tai kylmistä tiloista 

Yläpohja Rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuolisen rakenteen ja vesi-

katon muodostama rakennusosa joka on ulkoilmaa vasten 

Alapohja Rakennuksen alimman kerroksen rakennusosa joka voi olla 

maata- tai ulkoilmaa vasten (ryömintätila) 

U-arvo Yksikkö joka kuvaa rakenteen ominaisuutta vastustaa lämmön-

johtumista pinta-alaa kohti tietyssä lämpötilaerossa. W/m2K 

Kylmäsilta Rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia joissa syntyy kor-

keampi lämpöhäviö, johtuen rakenneosan epätasaisuudesta tai 

että kyseisessä kohdassa on käytetty materiaaleja joilla on kor-

kea lämmönjohtavuus 

Lisäkonduktanssi Yksikkö jota käytetään kuvaamaan kylmäsillan paikallista ko-

honnutta lämpöhäviötä metriä kohden tietyssä lämpötilaerossa. 

W/mK 

q50 Rakennusvaipan ilmanvuotoluku m3/(h·m2) 

Vuotoilma Ulkoilma joka tunkeutuu rakennuksen rakenteiden kautta sisäti-

loihin 

Hyötysuhde  Suhdeluku joka kertoo kuinka suuri osa tietyn laitteen tai ko-

neen käyttämästä energiasta hyödynnetään sen varsinaiseen 

tarkoitusperään 

Vuosihyötysuhde Tässä tapauksessa ilmankäsittelyn lämmöntalteenoton keski-

määräistä hyötysuhdetta vuodessa 

Lämpökuorma Lämpöenergia joka syntyy rakennuksen sisällä esimerkiksi ih-

misistä, sähkölaitteista ja auringon säteilystä ikkunan läpi 

SPF-luku Lämpöpumpun vuoden keskimääräinen lämpökerroin   



 

ALKUSANAT 
 
Tämän opinnäytetyön aiheesta on keskusteltu ensimmäistä kertaa vuonna 2012 Taltec 

Oy:n kanssa kun uudet rakentamismääräykset koskien rakennuksen energiatehokkuutta 

ja E-lukua julkaistiin. Tarve työkalulle jonka avulla voidaan laskea rakennuksen E-luku 

sekä nopeasti arvioida sen energiankulutusta, oli tarpeellinen.  

 

Ennen varsinaista kehitystyötä tutkittiin rakentamismääräyskokoelman muuttuvia osia 

D3 ja D5 jonka aikana kokemusta kertyi myös määräyksien käytännön soveltamisesta 

rakennusalalla. 

 

Vuonna 2013 voimaan astui uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 sekä 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013. Tämän aikana 

varsinainen kehitystyö laskentatyökalulle alkoi. Kehitystyön myötä minulle on henkilö-

kohtaisesti kertynyt paljon osaamista rakennuksen energiatehokkuudesta ja rakennuksen 

E-luvun laskemisesta, mikä on osoittautunut hyödyksi työpaikassani Taltec Oy:ssä. 

 

Osoitan lämpimät kiitokseni Taltec Oy:lle ja varsinkin toimitusjohtajalle Tapani Mutto-

selle mahdollisuudesta tehdä laskentatyökalun kehitystyötä opinnäytetyön muodossa, 

joka on ollut haastava ja sen myötä todella opettavainen kokemus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä 13. huhtikuuta 2014 

 

 

Victor Holmqvist 
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1 JOHDANTO 

Energiatehokkuus ja energiankulutus ovat aiheita joista tänä päivänä keskustellaan run-

saasti ympäri maailmaa. Suomessa rakennuksien osuus kokonaisenergiankulutuksesta 

on noin 40 % (D) Ympäristöministeriö 2013, s.2), jonka vuoksi rakennuksien energiate-

hokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Vuonna 2013 Suomessa astui voi-

maan uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta, jonka tarkoitus on mahdollistaa ra-

kennuksien energiatehokkuuden vertailun sekä ohjata rakennusalaa uusiutuvien energia-

lähteiden pariin. Kyseinen energiatodistus vaaditaan jokaiselle uudisrakennukselle 

(muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta), sekä olemassa olevalle rakennukselle myyn-

ti- ja vuokraustilanteessa. (A) Ympäristöministeriö 2013) 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Vuonna 2012, laki rakennuksen energiatodistuksesta edeltävänä vuotena, Suomessa jul-

kaistiin uudet rakentamismääräykset koskien rakennuksen energiankulutusta ja energia-

tehokkuutta. Määräykset kohdistuivat uudisrakentamiseen ja suurin muutos oli siirtymi-

nen niin sanottuun kokonaisenergiatarkasteluun, jota ilmaistaan rakennuksen E-luvulla. 

E-luvussa otetaan huomioon rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto ja eri ra-

kennustyypeille on asetettu E-luvun yläraja. Pientalorakentamisessa E-luvun yläraja on 

lievempi ja se riippuu myös rakennuksen pinta-alasta.  

 

E-luvun laskennassa rakennuksen käyttämä energiatuotantomuoto on otettu huomioon 

siten, että jokaisella energiamuodolle on annettu oma kerroin jonka tarkoitus on kuvata 

luonnonvarojen käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että rakennukselle lasketaan 

ensin teoreettinen ostoenergiankulutus, jonka jälkeen tämä energiankulutus kerrotaan 

rakennuksen käyttämän energiamuodon perusteella olevalla kertoimella. Uudistetut ra-

kentamismääräykset tiukentavat rakennuksien energiatehokkuusvaatimuksia noin 20 

prosentilla verrattuna edellisiin rakentamismääräyksiin ja uudistuksien tarkoitus on ollut 

rakennusalan ohjaaminen energiansäästöön sekä päästöjen vähentämiseen.  

 

Rakentamismääräyskokoelman uudistukset toivat muun muassa mukaansa ohjeen E-

luvun laskemiselle (RakMK D5 2012), jota tarvitaan vuonna 2013 voimaan astuneeseen 

energiatodistus lakiin 50/2013. Rakennuksen kokonaisenergian laskentatapa poikkeaa 
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edellisistä rakentamismääräyksistä, joten valmiita laskentatyökaluja laskennan tekemi-

selle ei ole ollut olemassa. (G) Ympäristöministeriö 2011) 

 

Tässä opinnäytetyössä on tutkittu rakentamismääräyskokoelman osia, koskien E-luvun 

laatimista että rakennuksen energiatehokkuutta. Tämän perusteella työssä on laadittu 

laskentatyökalu joka kykenee laskemaan rakennukselle E-luku, sekä laatimaan energia-

todistuksen. Työkalun ohjelmoinnissa on pyritty joustavuuteen niin, että työkalu sovel-

tuu myös rakennuksen energiankulutuksen arvioimiseen suunnitteluarvoilla. 

 

Laskentatyökalun lisäksi opinnäytetyössä on tutkittu kirjallisuutta koskien yleistä ener-

giankäyttöä ja rakennuksen energiankulutusta, jonka avulla lukija ymmärtää mihin ra-

kennuksen energiankulutus yksinkertaistettuna perustuu ja mitä rakennuksen E-luvun 

laskennassa käydään läpi. 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Voiko E-luvun laskentaprosessi ja energiatodistuksen laadinta ohjelmoida automaat-

tiseksi niin, että jäljelle jää vain lähtötietojen syöttäminen, hyödyntäen Microsoft Excel 

laskentataulukko ohjelmistoa? 

1.3 Rajaus 

Laskentatyökalun kehityksessä pääasiallisesti käytetyt asiakirjat ovat vuonna 2012 jul-

kaistut rakentamismääräyskokoelman osat D3 ja D5 ja Ympäristöministeriön asetus ra-

kennuksen energiatodistuksesta löytyvät liitteet, jotka ovat julkaistu vuonna 2013. 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi miten laskentatyökalu on toteutettu ja tarkastetaan 

tämän toimivuus. Työssä ei kuitenkaan käsitetä valitun laskentamenetelmän yksityis-

kohtaisia kaavoja, koska laskentamenetelmälle on jo olemassa ohje (I) Ympäristöminis-

teriö 2012) joka on vapaasti saatavilla esimerkiksi Ympäristöministeriön www-sivuilla 

(http://www.ymparisto.fi/). 

http://www.ymparisto.fi/
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1.4 Talotekninen suunnittelu Taltec Oy 

Tämän opinnäytetyön on toimeksiantanut Taltec Oy joka on rakennusalalla LVIA-

suunnittelua ja rakennuttamispalveluja tarjoava yritys Suomessa. Yrityksen erikois-

osaaminen on eteenkin vaativien peruskorjaushankkeiden suunnittelu, jossa tänä päivä-

nä energiatehokkuuden parantaminen on myös vahvasti läsnä. Jotta eri korjaus-

/parannustoimenpiteiden vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen ja energiatehok-

kuuteen voidaan arvioida, energialaskentatyökalujen käyttö on oleellinen osa suunnitte-

lutyötä. 

2 KIRJALLISUUS TUTKIMUS 

Tässä kappaleessa tutkitaan kirjallisuutta koskien yleistä energian käyttöä, jonka lisäksi 

paneudutaan rakennuksen energiankulutukseen ja energiatodistukseen Suomessa. 

2.1 Energian käyttö 

Energian tarve ja käyttö, kasvaa vuosittain ympäri maailmaa ja tämän hetkisen ennus-

teen mukaan tämä energiavaje täytetään jopa 84 prosentin osuudella fossiilisilla poltto-

aineilla. Vuodesta 1970 koko maailman energiankulutus on kaksinkertaistunut, mutta 

samaan aikaan väestön kasvu on ollut vain 15 %. Tämä tarkoittaa sitä, että fossiilinen 

polttoaine tulee jossain vaiheessa loppumaan ja tälle energiavajeelle on etsittävä vaihto-

ehtoisia keinoja tuottaa energiaa. On arvioitu että ensimmäisenä tulee loppumaan öljy, 

jonka riittävyys tämän hetkisten arvioiden mukaan tulee riittämään vuoteen 2050. 

Toiseksi loppuu maakaasu ja kolmanneksi uraani. Hiiltä käytetään paljon ympäri maa-

ilmaa energiantuotantoon, mutta sen käytöstä syntyy kuitenkin huomattavia hiilidioksidi 

päästöjä ja tämän kaivaminen jättää yleensä jälkensä ympäristökuvaan. Hiilen riittävyy-

deksi on tämä hetkisten käytön perusteella arvioitu 130 vuotta.  

Yksi keino hillitä energiankäyttöä ympäri maailmaa ja alentaa hiilidioksidin päästöjä, 

on parantaa rakennuksien energiantehokkuutta. Esimerkiksi Euroopassa asuintalot ovat 

vastuussa yli 40 % hiilidioksidipäästöistä. (Lappalainen 2010, s. 8-10) 
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2.2 Rakennuksen energiankulutus 

Rakennuksen energiankulutus perustuu monien eri tekijöiden summasta, jotka yksinker-

taisuudessaan koostuvat ulkosista tekijöistä, rakennuksen tyypistä ja rakennustavasta 

sekä teknisistä järjestelmistä ja rakennuksen käytöstä. Ulkoiset tekijät kuten maantie-

teellinen sijainti vaikuttavat luonnollisesti merkittävästi rakennuksen energiankulutuk-

seen ja paikallisesti näitä ovat lämpötilaerot, tuulennopeudet ja -suunnat sekä auringon 

aiheuttaman lämpösäteilyn määrä. Näiden tekijöiden summa voivat vaikuttaa jopa 30 % 

rakennuksen energiankulutukseen, pahimmassa tapauksessa. (Lappalainen 2010, s. 26) 

Hallitsemattomiin ulkoisiin tekijöihin voidaan vaikuttaa rakennusteknisesti muun muas-

sa hyvällä lämmöneristävyydellä, ilmanpitävyydellä ja harkituilla teknisillä ratkaisuilla. 

(Lappalainen 2010) Esimerkiksi auringon säteilyn vaikutusta voidaan hallita ikkunava-

linnoilla sekä erilaisilla aurinkosuojaus ratkaisuilla. Aurinkosuojaus ratkaisuja voivat 

olla niin yksinkertaisia kuin verhojen pitäminen kiinni tai sälekaihtimien asennus mutta 

teknisiä aurinkosuojausjärjestelmiä on myös mahdollista asentaa ikkunan ulkopuolelle, 

jotka voivat jopa ohjautua auringon mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä ovat passiivisia tai 

aktiivisia jäähdytykseen vaikuttavia järjestelmiä ja huomattavaa tässä on, että aurinko-

suojaus toimii parhaiten ikkunan ulkopuolella. Tämä siksi koska auringon säteily läm-

mittää aurinkosuojausta ja jos tämä on sijoitettu rakennuksen sisäpuolelle, lämpö siirtyy 

suojauksesta tilaan. (Beck et al. 2011) 

 

Rakennuksen lämmöneristävyyteen ja ilmanpitävyyteen voidaan vaikuttaa suuresti oi-

keilla materiaalivalinnoilla sekä hyvällä rakennustavan toteutuksella. Lämpöenergia 

siirtyy aina lämpimämmältä alueelta kylmälle alueelle ja tätä voidaan estää rakenteen 

hyvällä lämmöneristävyydellä. Rakenteen lämmönläpäisykykyä voidaan ilmaista raken-

nusosan U-arvolla. Mitä parempi U-arvo, sitä vähemmän lämpöä siirtyy rakennuksen 

ulkopuolelle.  

Ilmanpitävyys taas, määrittää miten hyvin ilmavirtaukset kulkeutuvat rakennuksen tai 

rakennusosan läpi. Tähän vaikutetaan muun muassa hyvällä tiivistämisellä sekä raken-

nusosien sisällä olevien ilma- ja höyrysulkujen (esimerkiksi muovikalvo) avulla, jonka 

tarkoitus on myös estää kosteuden tunkeutumista rakenteisiin.  

Nämä osatekijät muodostavat miten paljon rakennuksen ulkovaippa kuluttaa energiaa, 

johon kuuluu rakennuksen seinät, ikkunat/ovet, sekä rakennuksen ylä- ja alapohjat. Vai-

pan energiankulutukseen vaikuttaa myös kylmäsillat, jotka ilmenevät kun lämmöneris-
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tystä joudutaan paikallisesti lujuus- tai muiden erityisten syiden takia ohentamaan. Nä-

mä kohdat vaikuttavat energiankulutuksen määrään että myös rakennuksen sisäpuoli-

seen oleskeluviihtyvyyteen, koska kylmäsillan kohdalla sisäpinnan lämpötila voi olla 

alhaisempi ja aiheuttaa vedon tunnetta. (Lappalainen 2010, s. 26–31) 

Rakennuksen tekniset järjestelmät ja sähkölaitteet toimivat rakennuksen energialähteenä 

ja näiden tyypit ja ominaisuudet vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen. Tässä 

järjestelmien huono suunnittelu/valinta ja alhainen energiatehokkuus vaikuttavat keskei-

sesti rakennuksen energiatehokkuuteen. Tämän jälkeen energian loppukäytöstä vastaa 

ihminen, joka käyttötavoillaan vaikuttaa miten nämä järjestelmät toimivat ja kuluttavat 

energiaa. Esimerkiksi jäteveden mukana rakennuksesta poistuu lämmitysenergiaa, johon 

määrään voidaan vaikuttaa kohtuullisella lämpimän veden käytöllä. (Lappalainen 2010) 

Rakennuksen sisälämpötilan suositusarvona käytetään yleensä 21 celsius astetta, joten 

tilojen pitäminen kohtuuttoman lämpiminä on myös vaikutusta energiankulutukseen. 

Motiva Oy:n (2013) mukaan yhden asteen nosto suosituslämpötilassa voi nostaa lämmi-

tyskuluja jopa viidellä prosentilla. 

2.2.1 Rakennuksen lämmitysenergia 

Suomessa rakennuksen lämmitysenergian kulutus koostuu pääasiallisesti tilojen-, käyt-

töveden- ja ilmanvaihdon lämmityksestä. Tilojen lämmitysenergian määrä on riippuvai-

nen ulkolämpötilasta kun sisätiloja pidetään yleensä noin 21–24 celsius asteessa (Lappa-

lainen 2010, s.45). 

Käyttöveden lämmitys, jota tarvitaan läpi vuoden esimerkiksi suihkun käyttöön, koos-

tuu sen lämmittämisestä yleensä vähintään 55 celsius asteeseen. Käyttöveden lämmitys-

energiankulutus on siis täten enemmän riippuvainen kiinteistön käyttämän veden mää-

rästä, joka voidaan yhdistää käyttäjän kulutustottumuksiin (Lappalainen 2010, s.45). 

Ilmanvaihdossa lämmitysenergiaa kuluu tuloilman lämmitykseen, joko ilmanvaihtoko-

neessa tai sitten tuloilma tulee suoraan ulkoilmasta rakennuksen varustettujen venttiilien 

kautta. Ilmanvaihtokone voi joko poistaa ilmaa rakennuksesta, silloin kyseessä on pois-

toilmakone tai se voi tuoda että poistaa ilmaa tilasta, jolloin kyseessä on tulo- ja pois-

toilmakone. Kun kyseessä on tulo- ja poistoilmakone, lämpöä voidaan ottaa talteen 

poistettavasta ilmasta ja siirtää sitä tuotavaan ilmaan ja silloin puhutaan lämmöntalteen-

otosta. Lämmöntalteenottojärjestelmiä on toki monta erilaista. Ilmanvaihto aiheuttaa 

yleensä eniten hyötyenergiahäviötä rakennuksessa johtuen sen käyttöajasta ja myös sik-
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si että vanhemmat rakennukset eivät ota lämpöä talteen poistettavasta ilmasta. (Lappa-

lainen 2010) 

 

 

Kuva 1. Esimerkki toimistorakennuksen lämmitysenergian jakaumasta, Lappalaisen 

(2010, s. 46) esimerkin mukaan 

2.2.2 Rakennuksen jäähdytysenergia 

Rakennuksissa jäähdytysenergiaa kuluu tilojen- ja ilmanvaihdon jäähdytykseen. Tilojen 

jäähdytyksessä sisälämpötilaa pyritään pitämään 21 - 24 celsius asteen välillä mutta  

kesäisin hellepäivinä sisälämpötila on yleensä korkeampi. Tilojen jäähdytyksessä siirto-

aineena käytetään esimerkiksi nesteitä (kylmäaineita) jolla on hyvä lämmönsiirto omi-

naisuus, niin että ylilämpöä voidaan tehokkaasti siirtää rakennuksen ulkopuolelle. Esi-

merkiksi puhallin tyyppisessä jäähdytyslaitteessa lämmin sisäilma kulkee sen sisällä 

olevan jäähdytyspatterin läpi, jossa ilman lämpö siirtyy nesteeseen jonka jälkeen jääh-

dytetty ilma puhalletaan laitteesta ulos. Näin ilman ylilämpö on siirretty nesteeseen, 

jonka jälkeen se viedään rakennuksen ulkopuolelle jäähtymään. 

Ilmanvaihdon jäähdytyksessä ulkoilmaa pyritään jäähdyttämään noin 16 - 18 celsius 

asteeseen ennen kuin se tuodaan tilaan. Jäähdytettyä tuloilmaa käytetään harvemmin 

kattamaan tilan kokonaista jäähdytystarvetta, koska sillä on heikompi lämmönsiirto 

ominaisuus verrattuna erilaisiin kylmäaineisiin ja vaatii tämän seurauksena suurempaa 

kanavistoa. 

Rakennustyypistä riippuen tilojen jäähdytysteho voi olla merkittävä kuten esimerkiksi 

internetyrityksien palvelintiloissa, jossa estetään tietokoneiden ylilämpeneminen. Mutta 

asuinkiinteistöissä, jossa jäähdytys on pääosin mukavuustekijä, energiankulutus on pie-

ni verrattuna rakennuksen lämmitystarpeeseen, jonka käyttöjakso on huomattavasti pi-

dempi, ainakin kun puhutaan Suomesta. Jäähdytystä tuotetaan joko sähköllä tai jos 
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mahdollista se tuodaan rakennukseen nestemuodossa paikallisen kaukojäähdytysverkon 

kautta. (Lappalainen 2010) 

2.2.3 Rakennuksen sähköenergia 

Rakennuksen sähköenergiankulutus koostuu pääosin valaistuksesta, pistorasioihin liite-

tyistä laitteista ja jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, myös sen sähkönkäy-

töstä. Sähköä kuluu myös jäähdytykseen sekä taloteknisten laitteiden pumppuihin, mut-

ta nämä ovat pieni kuluttaja verrattuna rakennuksen muuhun sähkönkäyttöön. Raken-

nuksen sähkönkulutus on siis enemmän riippuvainen rakennuksen käyttäjästä. Sähköä 

on myös mahdollista säästää käyttämällä energiatehokkaita valaistusratkaisuja ja laittei-

ta. Toimistorakennuksissa tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan myös pienentää 

sähkönkulutusta. Rakennuksissa osa sähköenergiasta saadaan hyödyksi lämmön muo-

dossa jolloin tämä vähentää rakennuksen lämmöntarvetta. (Lappalainen 2010, s. 44–47) 

 

 

Kuva 2. Esimerkki toimistorakennuksen sähköenergian jakaumasta, Lappalaisen (2010, 

s. 46) esimerkin mukaan 

2.3 Rakennuksen Energiatodistus 2013 

Kuvassa 3 esitetty rakennuksen energiatodistus on Suomen laissa märitetty asiakirja, 

jonka käyttötarkoitus on mahdollistaa eri rakennusten energiantehokkuuden vertailun 

että ohjata rakennusalaa energiatehokkaiden ratkaisujen pariin. Energiatodistuksen tar-

koitus on myös edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.(A) Ympäristöminis-
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teriö 50/2013) Todistusta tarvitaan nykyään jokaiselle uudisrakennukselle seuraavia 

poikkeuksia lukuun ottamatta: 

”1) rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä; 

2) loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen; 

3) tilapäistä tai määräaikaista rakennusta; 

4) teollisuus- ja korjaamorakennusta, uimahallia, jäähallia, varastorakennusta, liikenteen rakennusta 

sekä rakennukseen liittyvää tai erillistä moottoriajoneuvosuojaa; 

5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jo-

ta käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus; 

6) rakennusta, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, valtion 

omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985), rakennusperinnön suojelemisesta 

annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien lakien mukaisella päätöksellä taikka rakennusta, joka sijait-

see maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) 

mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välises-

sä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa; 

7) kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhteisön omistamaa rakennusta, jossa on vain kokoontumiseen tai 

hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja; 

8) kasvihuonetta, väestönsuojaa tai muuta rakennusta, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi koh-

tuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyk-

siä; eikä 

9) puolustushallinnon käytössä olevaa rakennusta.” 

(A) Ympäristöministeriö 50/2013, 3 §) 

 

Tämän lisäksi energiantodistus on hankittava olemassa olevalle rakennukselle myynti- 

ja vuokraustilanteessa. Todistukseen vaadittavat laskelmat saa ainoastaan suorittaa pä-

tevöitynyt henkilö, jolla on soveltuva tekniikan alan tutkinto sekä on hyväksytysti suo-

rittanut laatijakokeen, koskien energiatodistuksen laatimista että lainsäädäntöä. (A) Ym-

päristöministeriö 50/2013) 
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Kuva 3. Energiatodistuksen etusivu (B) Ympäristöministeriö 2013, liite 3) 

2.3.1 Energialuokka ja E-luku 

Energiantodistuksen keskeisin osa, on asiakirjassa ilmoitettu energialuokka, missä paras 

luokka on A ja huonoin on G mikä saadaan laskemalla rakennuksen E-luku. E-luku taas, 

on rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus jaettuna rakennuksen nettopin-

ta-alalla vuodessa (kWhE/(m2vuosi)). Huomattava asia rakennuksen E-luvussa on kui-

tenkin se, että tämä ei pyri kertomaan rakennuksen energiankulutusta vaan energiante-

hokkuutta, sekä mahdollistaa eri rakennuksien vertailun. Tämä tapahtuu siten, että ra-

kennukseen ostettu energia kerrotaan kertoimilla jotka ovat määrätty laissa. Nämä ker-

toimet ovat kehitetty ohjaamaan rakennusalaa vähemmän hiilipäästöisimpiin ratkaisui-

hin ja ovat seuraavat eri energiamuodoille: 

 

Sähkö: 1,7 

Kaukolämpö: 0,7 

Kaukojäähdytys: 0,4 

Fossiiliset polttoaineet: 1,0 

Uusiutuvat polttoaineet: 0,5 
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Kuten ylhäältä huomataan, paras energiatehokkuuden kannalta oleva ratkaisu olisi uu-

siutuvien energialähteiden käyttö. Toinen asia joka mahdollistaa energiatehokkuuden 

vertaamisen rakennuksien välillä on se, että laskennassa käytettävät arvot ovat pääosin 

standardoitu niin että ihmisten käyttötottumuksilla ei ole vaikutusta laskentaan. Näin 

rakennuksien käyttöajat ovat yleensä samat kaikissa laskennoissa, mikä mahdollistaa 

rakennuksien energiatehokkuuden vertailun. (B) Ympäristöministeriö 176/2013) 

2.3.2 E-luvun laskenta 

E-luvun laskentaan liittyy monta huomioitavaa asiaa jotka pitää käsitellä harkiten. Yk-

sinkertaisuudessaan laskentaprosessi esitetään kuvassa 4: 

 

 

Kuva 4. E-luvun laskennassa huomioitavat osatekijät. (Periaate: B) Ympäristöministe-

riö 176/2013, liite 1 s.2). Kuva Victor Holmqvist 

 

Kuten ylhäältä huomataan, laskennassa pitää huomioida erikseen kaikki rakennuksessa 

olevat tekniset järjestelmät, laskea lämmityksen ja jäähdytyksen tarve sekä ottaa huomi-

oon auringon säteilyn- että ihmisten lämpökuorma. Uudisrakentamisessa lähtötiedot 

ovat yleensä helposti saatavilla, mutta olemassa oleville rakennuksille lähtötietojen 

hankkiminen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi energiatodistuksen laadinta olemassa 

oleville rakennuksille vaatii myös käytännön- että lain puolesta paikalla käynnin (A) 

Ympäristöministeriö 50/2013, 11 §). 
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E-luvun laskentaan on pääasiallisesti olemassa kaksi tapaa. Yksi on kuukausitasoinen 

menetelmä (RakMK D5 2012), jonka perusteella tämän opinnäytetyön laskentatyökalu 

on ohjelmoitu ja toinen on niin sanottu dynaaminen laskentamenetelmä. Dynaaminen 

laskentamenetelmä vaatii jo perusteellisen rakennuksen simulointiohjelman (esim. IDA 

ICE), kun taas kuukausitason menetelmässä laskennat voidaan suorittaa käsin. (H) Ym-

päristöministeriö 2012) Käsin laskeminen ei kuitenkaan ole tehokas tapa suorittaa kuu-

kausitason laskentaa, koska laskentakaavoja voi olla lähempää sata kappaletta ja nämä 

on yleensä laskettava jokaiselle kuukaudelle erikseen. (I) Ympäristöministeriö 2012). 

Tämän vuoksi tässä opinnäytetyössä on keskitytty luomaan automaattisen laskentatyö-

kalun kuukasitason laskentamenetelmälle niin, että lähtötietojen hankintaan jää enem-

män aikaa, jonka jälkeen nämä voidaan syöttää suoraan laskentatyökaluun ja tämä suo-

rittaa kaikki laskentakaavat sekä hallitsee laskentavakioita. Yksinkertaistettuna E-luvun 

laskennassa käydään läpi seuraavat asiat: 

 

Lämmitetty nettoala 

Tämä on yhteenlaskettu pinta-ala kaikista lämmitetyistä tiloista jolla rakennuksen koko-

naisenergian kulutus loppuvaiheessa jaetaan. Laskenta tai mittaus suoritetaan tarkaste-

lemalla pinta-alaa ulkoseinien sisäpintojen mukaan, aukkoja ja väliseiniä vähentämättä. 

Kuvassa 5 nähdään esimerkki rakennuksen pohjakuvasta jossa väritetty alue kuvaa ra-

kennuksen nettoalaa. 

 

 

Kuva 5. Rakennuksen nettoala, ulkoseinän sisäpinnan mukaan. Kuva Victor Holmqvist 
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Rakennusosien pinta-alat 

Kaikkien rakennusosien pinta-alat jotka ovat kylmempää ilmaa- tai maata vasten selvi-

tetään ja nämä mittaukset suoritetaan myös sisäpintojen mukaan kuten rakennuksen net-

toala. Tarkastettavia rakennusosia ovat esimerkiksi seinät, alapohjat, yläpohjat, ikkunat 

ja ovet. Uudisrakentamisessa nämä saadaan suunnitteluasiakirjoista mutta esimerkiksi 

olemassa olevalle rakennukselle nämä asiakirjat voivat puuttua ja pinta-alat on mitattava 

käsin. 

 

Rakenteet 

Tässä tarkastellaan rakennusosien ominaisuuksia kuten lämmöneristävyyttä. Jos näitä 

tietoja ei voida selvittää olemassa olevan rakennuksen asiakirjoista, nämä selvitetään 

rakennuksen tarkastuksen yhteydessä tai käytetään YMa 176/2013 liite 1 sisältämiä oh-

jearvoja. 

 

Ilmanvaihto 

Tässä tarkastellaan ilmanvaihdon lämmityksen tarvetta sekä sähkönkulutusta. Ilman-

vaihdon tarkastelussa käytetään tavallisesti (poikkeuksena tarpeenmukainen ilmanvaih-

to) standardoituja arvoja ilmanvaihtojärjestelmän käyntiajoille ja ilmavirroille. Nämä 

tiedot löytyvät rakentamismääräyskokoelman osasta D3 2012. Mikäli ilmanvaihtojärjes-

telmän tietoja ei ole saatavilla käytetään YMa 176/2013 liite 1 löytyviä oletusarvoja ra-

kennusvuoden perusteella. 

 

Vuotoilma 

Tässä tarkastellaan rakennuksen ilmanpitävyyttä jota ilmaistaan ilmanvuotoluvulla q50 

(m3/(h*m2)). Tämä luku voidaan selvittää uudisrakennuksen suunnitteluasiakirjoista 

mutta esimerkiksi olemassa olevalle rakennukselle, q50-luku on selvitettävä mittaamalla 

tai muista ajantasaisista rakennuksen asiakirjoista. 

 

Lämmin käyttövesi 

Tässä tarkastellaan lämpimän käyttöveden lämmityksen tarvetta sekä selvitetään tuotto- 

että jakelujärjestelmän hyötysuhdetta ja myös sähkönkulutusta. Tähän tarkasteluun liit-

tyy monta eri vaihetta ja jos kaikkia lähtötietoja ei voida selvittää käytetään YMa 

176/2013 liite 1 määrittämiä ohjearvoja.  
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Lämmitysjärjestelmä 

Tässä tarkastellaan lämmitystuottojärjestelmän eri ominaisuuksia ja määritellään käytet-

tävän energian tuotantomuoto. Myös järjestelmän apulaitteiden sähkönkulutukset ote-

taan huomioon ja jakelujärjestelmän sekä tuottojärjestelmän häviöt. Tämän lisäksi ra-

kennuksessa osa päälämmitysjärjestelmää olevien lämpöpumppujen sähköntarvetta että 

lämmöntuottoa tarkastellaan. Tämän perusteella eri energiamuotojen ostoenergiatarve 

selviää. 

 

Sähköjärjestelmä 

Tässä lasketaan yhteen kaikki rakennuksen kuluttama sähköenergia johon kuuluu kaikki 

tekniset järjestelmät sekä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähkönkulutus. Sähkö- ja 

kuluttajalaitteiden tehoina käytetään useimmissa tapauksissa rakentamismääräysko-

koelma osan D3 2012 löytyviä tietoja, eri rakennustyypeille. 

 

Jäähdytysjärjestelmä 

Tässä tarkastellaan jäähdytyksen energiankulutusta joka koostuu tuottojärjestelmän ja 

apulaitteiden energiankulutuksesta. Jäähdytystä voidaan joko tuoda kaukojäähdytysver-

kon kautta tai sitten tuottaa paikallisesti sähkön avulla. 

 

Laskennassa on myös erityistapauksia jotka pitää huomioida. Näitä ovat esimerkiksi 

varaavat tulisijat, pientalojen lisä ilma-ilma lämpöpumput ja sähköiset lattialämmityk-

set. Laskentasäännöissä on tarkasti eritelty miten näitä huomioidaan ja miten paljon 

energiaa saadaan laskea hyödyksi esimerkiksi lämpöpumpusta ja tulisijasta. (B) Ympä-

ristöministeriö 176/2013) 

3 LASKENTATYÖKALUN KEHITYS 

Tässä opinnäytetyössä on kehitetty laskentatyökalu joka perustuu Suomen rakentamis-

määräyskokoelman osaan D5 2012 ja työkalulla onnistuu rakennuksen kokonaisenergi-

ankulutuksen (E-luku) laskeminen seuraaville rakennuksen käyttötarkoitusluokkiin: 

”Luokka 1:  Erilliset pientalot sekä rivi- ja ketjutalot 

Luokka 2:  Asuinkerrostalot 
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Luokka 3:  Toimistorakennukset 

Luokka 4:  Liikerakennukset 

Luokka 5:  Majoitusliikerakennukset 

Luokka 6:  Opetusrakennukset ja päiväkodit 

Luokka 7:  Liikuntahallit pois lukien uima- ja jäähallit 

Luokka 8:  Sairaalat 

Luokka 9:  Muut rakennukset” 

(H) Ympäristöministeriö 2012, s.3) 

 

Tämän lisäksi työkalulla onnistuu vuonna 2013 astuneen energiatodistuksen luonti ja 

mukautettujen energiankulutuslaskelmien teko. Laskentatyökaluun on myös lisätty omi-

naisuus joka opastaa laskelman tekijää E-luvun laskennassa ja antaa ohjearvoja eri ra-

kentamismääräyksistä niin, että laskenta onnistuu ilman jatkuvaa rakentamismääräysko-

koelman selausta. Myös eri säävyöhykkeiden käyttö rakennuksen energiankulutuksen 

arvioinnissa on mahdollista. 

3.1 Microsoft Excel 

Laskentatyökalun ohjelmoinnissa on käytetty Microsoft Excel ohjelmistoa sen muokat-

tavuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Ohjelma on myös hyvin tunnettu ja paljon 

käytetty työkalu erilaisiin laskutehtäviin ja analyyseihin. 

Excel on Microsoftin kehittämä taulukkolaskentaohjelma, jolla voidaan luoda suhteelli-

sen monimutkaisia laskentakaavoja erilaisia analyyseja varten ja myös luoda erilaista 

graafista materiaalia esittelytarkoituksiin. Taulukoita voidaan lisätä tarpeen mukaan ja 

laskentakaavoissa voidaan viitata eri taulukoiden sisältöön. Taulukkoihin on myös mah-

dollisuus lisätä interaktiivisia ominaisuuksia, kuten värien vaihtelu syötettyjen tietojen 

perusteella. Excelissä on myös mahdollisuus antaa taulukoille nimet, sekä nimetä eri 

alueita tai yksittäisiä kenttiä. Tätä toimintoa on hyödynnetty paljon opinnäytetyön las-

kentatyökalussa hallitsemaan erilaisia laskentavakioita ja kaavoja. 

Excel on kehittynyt vuosien varrella ja nykyään ominaisuuksia on runsaasti jonka avulla 

voidaan saada aikaan monta automaattista funktioita. Ohjelmalla voidaan näin ikään 

jossain määrin käyttää myös ohjelmointiin, joten laskentatyökalun pohjana Microsoft 

Excel sopii hyvin. Komennoilla on usein looginen nimike, mikä tekee 
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näiden käyttämisestä kohtuullisen helppoa. 

Excelin sisäisiin toimintoihin kuuluu myös Macrot, jonka koodi perustuu VBA-

ohjelmointikieleen, mikä on osa Exceliä. Macroja voidaan joko nauhoittaa tai kirjoittaa 

itse käyttäen VBA-ohjelmointikieltä. Kun nauhoitus aloitetaan, Excel kirjoittaa VBA-

koodin, jonka perusteella käyttäjän tekemät toiminnot voidaan toistaa.  

(Microsoft Corporation 2010) 

3.1.1 Microsoft Excelin funktiot 

Microsoft Excelin funktiot ovat laajat ja tämän opinnäytetyön laskentatyökalu on luotu 

käyttämällä ohjelman englanninkieltä versiota, joka on julkaistu vuonna 2013. Tässä 

kappaleessa käydään läpi useimmat opinnäytetyössä käytetyt funktiot, jotka ovat edes-

auttaneet saamaan aikaan automaattiset toiminnot laskentatyökalussa, erilaisia valikoita 

ja pieniä analyysejä laskentakaavojen tuloksista. Funktioiden syöttäminen tapahtuu joko 

tupla-klikkaamalla taulukon sisällä olevaa solua (KUVA 1) tai syöttämällä sen suoraan 

funktiokenttään (KUVA 2). Kaikki Excelin tarjoamat funktiot saadaan myös näkyville 

klikkaamalla funktiopainiketta (KUVA 2).  

 

 

Kuva 6. Taulukon sisällä olevan solun tupla-klikkaus. Kuva Victor Holmqvist 
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Kuva 7. Funktiopainike (nuoli alhaalta) ja syöttökenttä (nuoli oikealta). Kuva Victor 

Holmqvist 

 

Seuraavaksi käydään läpi opinnäytetyön laskentatyökalussa useimmiten hyödynnetyt 

funktiot: 

 

 SUM/SUMMA, funktio laskee yhteen käyttäjän valitsemat solut taulukosta 

 AVERAGE/KESKIARVO, funktio laskee keskiarvon käyttäjän valitsemille so-

luille 

 IFERROR/JOSVIRHE, funktio näyttää käyttäjän määrittämän arvon solussa, jos 

esimerkiksi ohjelma ei pysty suorittamaan käyttäjän syötetyn laskentakaavan ja 

näyttäisi muuten virheviestin. Tällainen tilanne on esimerkiksi jako nollan kans-

sa missä jokin syöttötieto puuttuu ja käyttäjä ei halua ulkonäön vuoksi näyttää 

solussa virheviestiä. 

 VLOOKUP/VHAKU, funktio suorittaa haun käyttäjän valitsemasta taulukosta 

jonkun syötetyn tiedon perusteella 

 IF/JOS, funktio suorittaa loogisen testin käyttäjän määrittämille soluille. Tätä 

kyseistä komentoa voidaan esimerkiksi käyttää kertomaan, onko arvo käyttäjän 

valitsemissa solussa yli vai ali yhden, asian yksinkertaistamiseksi. Tämän perus-

teella komennon sisältämässä solussa näytetään jokin arvo tai teksti. Esimerkiksi 

jos arvo soluissa on yli yhden, valittuun soluun ilmestyy arvo ”Kyllä” tai jos ar-

vo on ali yhden, soluun ilmestyy arvo ”Ei”. 

 OR/TAI, funktio suorittaa loogisen testin käyttäjän määrittämille soluille. Tätä 

kyseistä komentoa voidaan esimerkiksi käyttää IF komennon kanssa niin, että 

solut saavat sisältää kaksi eri numeroa ja tulos hyväksytään silti. Esimerkiksi va-

littujen solujen sisältö saa olla joko yksi TAI kaksi, jolloin käyttäjän valitsemalle 
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solulle ilmestyy arvo ”Kyllä”, jos taas solujen sisältö on yksi ja yksi, käyttäjän 

valitsemaan soluun ilmestyy arvo ”Ei”. 

 AND/JA, funktio suorittaa loogisen testin käyttäjän määrittämille soluille. Tätä 

kyseistä komentoa voidaan käyttää esimerkiksi IF ja OR komennon kanssa niin, 

että väitteitä voi olla kaksi. Esimerkiksi valittujen solujen sisältö saa olla joko 

yksi TAI kaksi JA viisi TAI kuusi, jolloin käyttäjän valitsemalle solulle ilmestyy 

arvo ”Kyllä”, jos taas solujen sisältö on yksi TAI kaksi JA kolme TAI neljä, 

käyttäjän valitsemaan soluun ilmestyy arvo ”Ei”. (KUVA 8) 

(A) Microsoft Corporation 2013 & B) Microsoft Corporation 2013) 

 

 

Kuva 8. Esimerkki IF, OR ja AND komentojen yhdistämisestä. Kuva Victor Holmqvist 

3.2 Laskentatyökalun ohjelmointi 

Kehitetty laskentatyökalu perustuu Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan D5 

2012, joka sisältää ohjeen rakennuksen energiankulutuksen laskemiseen kuukausitason 

menetelmällä (KUVA 9). Tätä laskentamenetelmää voidaan käyttää energiatehokkuu-

den vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sellaisissa rakennuksissa missä ei ole jääh-

dytysjärjestelmää tai jäähdytystä on vain yksittäisissä tiloissa. Ohjeessa kerrotaan että 

laskentamenetelmää on mahdollista käyttää myös jäähdytettyjen rakennuksien energi-

ankulutuksen laskemiseen jos lämmitys- ja jäähdytysenergian nettotarpeet on laskettu 

dynaamisella laskentatyökalulla. (I) Ympäristöministeriö 2012) Dynaamisella laskenta-

menetelmällä tarkoitetaan sellaista laskentatyökalua joka ottaa huomioon rakenteiden 

lämmönvarauksen ajasta riippuvaisena ja pystyy simuloimaan rakennuksen energianku-

lutuksen tunneittain (H) Ympäristöministeriö 2012). Alla nähdään kuva RakMK D5 
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2012 laskentavaiheista josta tämän opinnäytetyön laskentatyökalu poikkeaa jäähdytys-

laskennan osalta siten, että se on toteutettu käyttäen Ympäristöministeriön 176/2013 

asetuksen mukaista yksinkertaistettua laskentamenetelmää, jota voidaan käyttää olemas-

sa olevalle rakennukselle E-luvun laatimisessa (B) Ympäristöministeriö 176/2013, liite 1 

kohta 3). Laskentatyökaluun on myös mahdollista syöttää jäähdytyksen ostoenergianku-

lutus, jonka määrä on saavutettu muilla laskentamenetelmillä. 

 

 

Kuva 9. Kuukasitason laskentamenetelmän kulku (Periaate: I) Ympäristöministeriö 

2012, s.12). Kuva Victor Holmqvist 

 

3.2.1 Tietokannan luominen 

Rakentamismääräyskokoelman osan D5 2012 mukaan, rakennuksen energiatehokuutta 

koskevien määräysten vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa tulee käyttää rakenta-

mismääräyskokoelman osan D3 2012 annettuja lähtöarvoja, laskentasääntöjä ja sen liit-
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teissä olevia säätietoja ja suunnitteluarvoja (I) Ympäristöministeriö 2012, s.3). Laskenta-

työkalun ohjelmointi aloitettiin tämän vuoksi luomalla tietokanta RakMK D3 2012 löy-

tyvistä laskentavakioista, E-luvun raja-arvoista, taulukoista ja väitteistä jotka ohjaavat 

miten laskenta suoritetaan. Tietokantoja on yhteensä kaksi, josta yksi on tarkoitettu sää-

tiedoille ja toinen kaikille taulukoille, valikoille, tekstipohjaiselle tiedolle yms. Valikoi-

den avulla laskentatyökalu voi käsitellä syötettyä dataa eri tavalla käyttäjän valitsemien 

tietojen perusteella. Tällainen tilanne on esimerkiksi lämpimän käyttöveden kulutus, 

jossa käyttäjä voi valita kulutuksen määrän rakennuksen nettoalan perusteella tai käyttää 

henkilöperusteista menetelmää, jossa syötetään miten paljon yksi henkilö kuluttaa läm-

mintä vettä vuorokaudessa. Tietokantoihin on myös koottu tietoja ja arvoja joiden alku-

perä on RakMK D5 2012 ja Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuk-

sesta 176/2013. 

3.2.2 Säätiedot 

Laskentatyökalun säätietokantaan on koottu tietoa kolmesta eri säävyöhykkeestä, joiden 

data on peräisin RakMK osasta D3 2012. Ensimmäinen on Helsinki-Vantaan säävyöhy-

ke jota käytetään E-luvun laatimisessa (B) Ympäristöministeriö 176/2013, liite 1 s.3) ja 

muut kaksi ovat Jyväskylän sekä Sodankylän säävyöhykkeet. 

 

Säätietokanta koostuu mitoituslämpötiloista, kuukausittaisista ulkoilman keskilämpöti-

loista sekä kertoimista jotka määrittävät rakennukselle varjostuksia ja laskevat auringon 

aiheuttaman lämpösäteilyn määrän.  

Ulkoilman mitoituslämpötiloja käytetään kun rakennukselle halutaan määrittää lämmi-

tysteho. Valittavana on yhteensä neljä eri ulkoilman mitoituslämpötilaa ja nämä ovat -

26, -29, -32 ja -39, joiden avulla laskentatyökalu laskee rakennuksen lämpöhäviöt ul-

koilmaan, käyttäjän määrittämän sisälämpötilan mukaan.  

Ulkoilman kuukausittaisia keskilämpötiloja, laskentatyökalu hyödyntää taas rakennuk-

sen vuotuisen energiankulutuksen laskennassa. E-luvun laskennassa käytetään Helsinki-

Vantaan säätietoja, mutta laskentatyökaluun on myös lisätty mahdollisuus käyttää muita 

säätietoja niin että työkalu soveltuu myös muuhun kuin E-luvun laskemiseen. 

Auringon aiheuttaman lämpösäteilyn määrä (ilman varjostuksia) on esitetty ilmansuun-

nittain RakMK osassa D3 2012. Lämpösäteilyn vaikutus rakennuksen lämmitysenergia-

tarpeeseen korjataan korjauskertoimilla, jotka kuvaavat eri varjostuselementtejä. Nämä 
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korjauskertoimet löytyvät RakMK osassa D5 ja ovat esitetty ilmansuunnille pohjoinen, 

itä, länsi ja etelä, mutta ei väli-ilmansuunnille kuten koillinen, kaakko, lounas ja luode. 

Rakentamismääräyksissä kerrotaan kuitenkin että väli-ilmasuunnat voidaan saavuttaa 

interpoloimalla (I) Ympäristöministeriö 2012, s.32). Tämän vuoksi laskentatyökalun 

säätietokannassa löytyy myös laskettua tietoa joka on saavutettu interpoloinnilla. Inter-

polointi on laskennallinen funktio jonka avulla voidaan esimerkiksi arvioida väliarvon 

kahden numeron välillä ja näin on saavutettu korjauskertoimet myös ilmansuunnille 

koillinen, kaakko, lounas ja luode. 

3.2.3 Valikot ja taulukkotiedot 

Laskentatyökalun toisessa tietokannassa löytyy tietoa RakMK osan D3- ja D5 taulukko-

arvoista sekä tiedoista ja valikoista jotka vaikuttavat laskentatulokseen. Tässä tietokan-

nassa löytyvät myös Ympäristöministeriön asetuksesta koskien rakennuksen energian-

todistusta (176/2013) poimitut tiedot, joita tarvitaan E-luvun laatimiseen. Näiden tieto-

jen lisäksi tietokantaan on myös lisätty työkalun toimivuuden kannalta oleellista tietoa 

ja valikoita joita laskentatyökalu käyttää eri rakentamismääräyksien tulkitsemisessa. 

Alla nähdään kuvankaappaus työkalun tietokannasta (KUVA 10) sekä sama kohta työ-

kalun käyttöliittymässä (KUVA 11). Käyttöliittymässä valitaan haluttu teksti-pohjainen 

tieto jonka mukaan laskentatyökalu valitse tietokannasta numeerisen arvon ja käyttää 

sitä laskelmassa.  

 

Kuva 10. Kuvankaappaus laskentatyökalun käyttöliittymästä missä valitaan haluttu ra-

kennetyyppi. Kuva Victor Holmqvist 
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Kuva 11. Kuvankaappaus laskentatyökalun tietokannasta josta laskentatyökalu lukee 

numeerisen arvon käyttäjän valitseman tiedon perusteella. Kuva Victor Holmqvist 

 

3.2.4 Laskentakaavat 

Rakentamismääräyskokoelman osassa D5 2012 on esitetty kaikki tarvittavat laskenta-

kaavat jotta rakennuksen kokonaisenergiankulutus voidaan laskea kuukausittaisella me-

netelmällä. Kaikille kaavoille on myös määritetty oma nimi, jotta nämä voidaan yhdis-

tää niin että lopputuloksena saadaan rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku).  

Laskentatyökalun kaavojen hallinta tapahtuu erillisellä välilehdellä ja tässä on hyödyn-

netty Microsoft Excelin ominaisuuttaa nimetä eri soluja, että nämä vastaavat RakMK 

osan D5 2012 määritettyjä kaavoja (KUVA 12). RakMK osa D5 2012 on kuitenkin 

luonteeltaan sellainen, että kaavoja on jossain tilanteissa muutettava tai mietittävä miten 

ja missä järjestyksessä kaavoja yhdistetään, riippuen rakennuksen ominaisuuksista. Tätä 

varten työkaluun on kirjoitettu monta mukautettua kaavaa ja kaavoihin on lisätty Micro-

soft Excelin sisäisiä funktioita niin, että tämä pystyy analysoimaan syötettyjä tietoja. 
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Kuva 12. Esimerkki laskentatyökalun kaavojen hallinnasta, tässä nähdään että valitulle 

solulle on määritetty nimi Qlämmitys,tilat,netto. Kuva Victor Holmqvist 

4 VALMIS LASKENTATYÖKALU 

4.1 Laskentatyökalun käyttöliittymä 

Laskentatyökalun käyttöliittymä koostuu syöttökentistä ja valikoista joiden perusteella 

laskenta suoritetaan, sekä myös painikkeista jonka avulla voidaan palauttaa oletusarvoja 

työkalua käyttäessä. Koska laskentatyökalun sisällä voidaan syöttää tietoja E-luvun las-

kentaan, tehontarvelaskelmaan sekä tulostettavaan energiatodistukseen, käyttöliittymän 

kehityksessä on pyritty selkeyteen värikoodauksen avulla (KUVA 13).  

 

 

Kuva 13. Laskentatyökalun ohjeessa on esitetty eri syöttökenttien ulkonäkö. Kuva Victor 

Holmqvist 

 

Syöttötiedot jotka laskentatyökalu tarvitsee E-luvun laskentaan, on värikoodattu sinisel-

lä ja nämä kohdat voivat myös muuttaa väriä harmaaseen (harmaat kentät voi jättää 

täyttämättä) käyttäjän valitsemien tietojen perusteella. Tällä interaktiivisella ominaisuu-
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della vältetään turhien tietojen syöttäminen jotka mahdollisesti voivat vaikuttaa laskel-

maan (KUVA 14 ja 15).  

 

 

Kuva 14. Työkalun interaktiivisuus: Kylmäsiltojen valikossa on valittu kylmäsiltojen 

manuaalinen laskenta, jolloin siniset kentät täytetään. Kuva Victor Holmqvist 

 

Kuva 15. Työkalun interaktiivisuus: Kylmäsiltojen valikossa on valittu yksinkertainen 

laskentamenetelmä, jolloin alla olevia syöttökenttiä ei tarvitse täyttää. Kuva Victor 

Holmqvist 

 

Tehontarvelaskelmaa ei ole pakollista suorittaa, mutta jos työkalusta haluaa tietoja ra-

kennuksen tehontarpeesta, vihreät kentät on täytettävä. Tummanharmaat kentät ovat tie-

toja jotka tulostetaan energiatodistukseen ja nämä tiedot eivät vaikuta E-luvun lasken-

taan millään tavalla, tietoja tarvitaan kuitenkin energiantodistuksen luomisessa. Väri-

koodauksen lisäksi työkalulla on mahdollista pyytää lisätietoja kyseisen syöttökentän 

vierestä ja se tapahtuu pitämällä hiirtä ”info” tekstin päällä, jonka jälkeen työkalussa 

ilmestyy ohje (KUVA 16). 
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Kuva 16. Esimerkki työkalussa esiintyvästä ohjeesta. Kuva Victor Holmqvist 

 

4.2 Laskentatyökalussa käsiteltävät tiedot, versio 1.0 

Laskentatyökalussa syöttökohdat ovat luokiteltu aiheittain ja ovat numerojärjestyksessä 

1 – 11. Tässä kappaleessa käydään läpi laskentatyökalun syöttökohdat yleisellä tasolla, 

kaikkien syöttökenttien selitykset esitetään kuitenkin opinnäytetyön liitteessä 1.  

 

Laskennan ensimmäisessä vaiheessa syötetään perustietoja. Tässä voidaan muun muas-

sa valita minkä käyttötarkoitusluokan rakennusta käsitellään ja millä säävyöhykkeellä 

laskenta suoritetaan. Perustiedoissa täytetään myös energiatodistukseen tulostettavat 

tiedot kuten rakennuksen valmistumisvuosi ja osoitetiedot. 

 

Laskentatyökalun seuraava vaihe on rakennustietojen täyttö jossa muun muassa määri-

tellään rakennuksen nettoala, haluttu rakennuksen sisäpuolinen lämpötila ja kerroksien 

lukumäärä. Tässä kuvataan myös rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 

tyyppi joka tulostuu energiatodistukseen. 

 

Kohdassa rakenneosat syötetään rakennuksen ulkovaipan tietoja kuten seinien, ylä- ja 

alapohjien, ikkunoiden sekä ovien pinta-aloja. Tässä määritetään myös ikkunoiden au-

ringon läpäisykertoimet (g-arvo tai g-kohtisuora arvo) ja määritetään lämmönläpäisy-

kertoimet kaikille rakenteille. Tietojen perusteella työkalu laskee eri rakenteiden johtu-

mislämpöhäviöt. 
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Rakenneosien jälkeen lasketaan rakennuksen kylmäsiltojen vaikutus energiankulutuk-

seen. Tässä kohdassa voidaan määrittää päärakenteiden runkomateriaali jonka perusteel-

la laskentatyökalu määrittää itse lisäkonduktanssin kyseiselle runkomateriaaleille. Tä-

män jälkeen käyttäjä määrittää pituuden siltä matkalta missä kylmäsilta esiintyy. Jos 

kyseessä on olemassa oleva rakennus, käyttäjä voi vaihtoehtoisesti valita yksinkertaisen 

laskentamenetelmän, jolloin laskentatyökalu lisää 10 prosenttia rakennuksen jo lasketul-

le johtumislämpöhäviölle. Uudisrakentamisessa yksinkertaista laskentamenetelmää ei 

saada käyttää, vaan kylmäsillat on laskettava. (B) Ympäristöministeriö 176/2013, liite 1 

s.13). 

 

Kohdassa varjostukset, määritetään tietoja jotka vaikuttavat auringon aiheuttaman läm-

pösäteilyn määrään. Tässä voidaan määrittää ikkunan karmin pinta-ala sekä lisätä mah-

dollisia ulkoisia varjostuselementtejä ikkunan ulkopuolelle. Tämän lisäksi kohdassa 

määritetään sisäpuolisten verhojen käyttö ja lasketaan varjostus joka ympäristö luo ra-

kennuksen päälle. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän syöttökohdassa voidaan muun muassa määrittää tuotavan ja 

poistettavan ilman määrä, sekä määrittää millä mahdollisella lämmöntalteenoton vuosi-

hyötysuhteella järjestelmä toimii. Tässä määritetään myös ilmanvaihtojärjestelmän 

lämmönlähde ja valitaan millä kuukausilla tuloilmaa ei lämmitetä, esimerkiksi kesäkuu-

kausina. 

 

Sähköjärjestelmän kohdalla käyttäjän syötettäväksi jää ainoastaan omavaraissähköener-

gia joka on tuotettu paikallisesti, esimerkiksi aurinkopaneeleiden avulla. Koska E-luvun 

laskennassa käytetään standardoituja arvoja rakennuksen kuluttajasähkönkulutukseen, 

laskentatyökalu on jo laskenut tämän rakennuksen pinta-alan mukaan. Käyttäjä voi 

myös halutessaan muuttaa näitä arvoja. 

 

Käyttövesijärjestelmän kohdalla valitaan muun muassa lämminvesivaraajan koko sekä 

lämmöneristys. Tässä syötetään myös lämpimän käyttöveden kulutus ja määritetään ra-

kennukselle kiertovesijohto, jos sellainen on olemassa. Lämpimän käyttöveden lämpöti-

laa voidaan tarvittaessa muuttaa, mutta oletuksena sen arvoksi on asetettu 55 °C. 
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Lämmitysjärjestelmän kohdalla määritetään rakennuksen käyttämä energiamuoto läm-

mitykseen ja lisätään lämmitysjärjestelmän mahdollisia häviöitä. Tässä kohdassa on 

myös mahdollisuus lisätä varaavia takkoja rakennukselle ja ilma-ilma lämpöpumppuja. 

 

Lämpöpumppujen kohdalla käyttäjällä on mahdollisuus mitoittaa lämpöpumppujärjes-

telmä rakennuksen lämmitykseen, rakentamismääräyskokoelman osan D5 2012 lasken-

tamenetelmällä. Mitoitus on myös voitu suorittaa muilla laskentamenetelmillä, jolloin 

käyttäjä syöttää vain lämpöpumppujärjestelmän tuotto-osuuden rakennuksen lämmitys-

tarpeesta, sekä syöttää järjestelmän SPF-luvun. 

 

Viimeiseksi syötetään tai lasketaan rakennuksen jäähdytystarve. Tässä kohdassa voi-

daan syöttää suoraan tarvittavan jäähdytyksen ostoenergian ja millä menetelmällä jääh-

dytys tuotetaan (saavutettu esimerkiksi dynaamisella rakennuksen simuloinnilla). Vaih-

toehtoisesti käyttäjä voi valita jäähdytystarpeen yksinkertaisen laskentamenetelmän, jo-

ka perustuu Ympäristöministeriön asetukseen 176/2013, mutta tätä laskentamenetelmää 

saadaan ainoastaan käyttää olemassa olevalle rakennukselle. 

 

Laskentatyökalun viimeisessä kohdassa esitetään rakennuksen laskettu energiankulutus 

ja E-luku, sekä täyttääkö tämä uudisrakentamisen määräyksiä. Tässä kohdassa on myös 

graafisesti esitetty eri rakennusosien lämpöenergian nettotarve ja rakennuksen järjestel-

mien energiankulutus (KUVAT 17 ja 18).  

 

 

Kuva 17. Laskennan E-luku ja rakennustyypin raja-arvo. Kuva Victor Holmqvist 
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Kuva 18. Rakennusvaipan lämpöenergian nettotarve ja rakennuksen järjestelmien ener-

giankulutus. Kuva Victor Holmqvist 

4.3 Energiatodistus 

Laskentatyökalun avulla voi luoda energiatodistuksen joka perustuu lakiin rakennuksen 

energiantodistuksesta 50/2013. Energiatodistuksen tarkennettu ulkonäkö ja sisältö taas, 

on määritetty Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiantodistuksesta  

176/2013, liite 3. Laskentatyökalu on ohjelmoitu syöttämään energiatodistuksen sisältö 

laskennan perusteella, joten käyttäjän ei itse tarvitse tästä huolehtia. Käyttäjän syötettä-

väksi jää ainoastaan parannustoimenpiteiden kirjoittaminen todistukseen, jos kyseessä 

on olemassa oleva rakennus. Laskentatyökalun energiatodistus on nähtävillä kokonai-

suudessaan tämän opinnäytetyön liitteissä 2 ja 3. 

4.4 Laskentatyökalun toimivuus 

4.4.1 Laskentaesimerkki: Uudispientalo 

Tässä kappaleessa tarkastellaan laskentatyökalun toimivuutta E-luvun laskennassa uu-

dispientaloon, jonka lähtötiedot ovat peräisin Ympäristöministeriön julkaisemasta las-

kentaesimerkistä (E) Ympäristöministeriö 2013). Kyseessä on puurakenteinen yksiker-

roksinen rakennus joka on nettoalaltaan 147 m2. Rakennuksen lämmönläpäisykertoimet 

ovat RakMK D3 2012 asettamia maksimiarvoja ja vuotoilmakertoimena on käytetty 

YMa 176/2013 ohjearvoa. Rakennus käyttää lämmitysmenetelmänä maalämpöä joka 
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kattaa suurimman osan lämmitystarpeesta ja loput hoidetaan sähkövastuksella. Tämän 

lisäksi rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihto-

kone on varustettu lämmöntalteenotolla, jonka vuosihyötysuhde on 71 % ja tuloilman 

lämmitystä hoidetaan sähköllä.  

Ympäristöministeriön laskentaesimerkissä tämän rakennuksen kokonaisenergiankulu-

tukseksi saadaan 144,5 kWhE/(m2 vuosi), joka YMa 176/2013 mukaan pyöristetään 

ylöspäin seuraavaan kokoanislukuun, saavuttaen näin E-luvun 145 kWhE/(m2 vuosi) ja 

energiatehokkuusluokan C. Tämän opinnäytetyön laskentatyökalulla rakennuksen E-

luvuksi saadaan sama tulos joka esitetään kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteessä 2. 

 

4.4.2 Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo 

Tässä kappaleessa tarkastellaan laskentatyökalun toimivuutta E-luvun laskennassa 1970 

rakennettuun kerrostaloon, jonka lähtötiedot ovat peräisin Ympäristöministeriön julkai-

semasta laskentaesimerkistä (F) Ympäristöministeriö 2013). Kyseessä on kolmikerroksi-

nen rakennus joka on nettoalaltaan 1300 m2. Rakennuksen lämmönläpäisykertoimet 

ovat peräisin rakennuksen piirustuksista, lukuun ottamatta ovia. Laskennassa on käytet-

ty vuotoilmakerrointa 12,2 m3/(h m2) joka on saavutettu laskennallisesti YMa 176/2013 

asettamista ohjearvoista. Rakennus käyttää lämmitysjärjestelmänä kaukolämpöä joka 

kattaa rakennuksen lämmitystarpeen kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi rakennus on 

varustettu poistoilmanvaihdolla joka tarkoittaa sitä että kaikki ilma tulee rakennukseen 

korvausilman muodossa ja lämpöä ei oteta tässä tapauksessa talteen. 

Ympäristöministeriön laskentaesimerkissä tämän rakennuksen kokonaisenergiankulu-

tukseksi saadaan 208,5 kWhE/(m2 vuosi) joka pyöristetään ylöspäin saavuttaen E-luvun 

209 kWhE/(m2 vuosi) ja energiatehokkuusluokan F. Tämän opinnäytetyön laskentatyö-

kalulla rakennuksen E-luvuksi saadaan sama tulos joka esitetään kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön liitteessä 3. 

 

4.5 Microsoft Excelin hyödyt laskentatyökalun pohjana 

Opinnäytetyön aiheen valinnan aikana valmiita E-luvun laskentaan tarkoitettuja työka-

luja ei ollut vielä olemassa, mutta tarve sellaiselle työkalulle oli kuitenkin suuri. Opin-
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näytetyön edetessä markkinoille on ilmestynyt joitakin työkaluja jotka ovat suunniteltu 

E-luvun laskentaan. Tästä syystä tämä opinnäytetyön laskentatyökalun suunnittelussa 

on pyritty rakentamaan ohjelma, jolla voidaan myös tehdä mukautettuja laskentoja ra-

kennuksen energiankulutuksen arvioimiseen. Tämä tarkoittaa sitä että työkalun hyötyjä 

ovat muun muassa mahdollisuus muuttaa E-luvun laskennassa käytettäviä standardoi-

tuja arvoja.  

Koska laskentatyökalun pohjana on käytetty Microsoft Excel ohjelmistoa tämä lisää joi-

takin käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Yksi hyöty Excel pohjaisessa laskurissa on se, 

että laskentatyökalun syöttökenttiin on mahdollista lisätä kaavoja, josta voi olla hyötyä 

esimerkiksi pinta-alojen määrittämisessä kun niitä lasketaan yhteen. Excelin sisällä 

useimmat muuttujat kuten esimerkiksi rakennuksen nettoala, on nimetty laskentatyöka-

lun rekisteriin ”Anetto”. Tätä ominaisuutta voidaan esimerkiksi hyödyntää käyttöveden 

kiertojohdon pituuden määrittämisessä seuraavasti: 

Ympäristöministeriön asetuksessa 176/2013 esitetään taulukko jolla käyttöveden kierto-

johdon pituus voidaan määrittää, jos se ei ole tiedossa. Tämä taulukko saadaan esille 

laskentatyökalun opastus ominaisuuden avulla, jonka jälkeen käytetään esitettyä kaavaa 

rakennustyypin mukaan. Jos kyseessä on esimerkiksi asuinkerrostalo, taulukosta luetaan 

arvo 0,043 joka tämän jälkeen jaetaan rakennuksen nettoalan kanssa. Käytännössä 

laskentatyökalun syöttökenttään kirjoitetaan kaava ”=0,043/Anetto” ja tuloksena saa-

daan arvioitu kiertojohdon pituus (KUVA 19). 

 

 

Kuva 19. Kiertojohdon pituuden määrittäminen, jos se ei ole tiedossa. Kuva Victor 

Holmqvist 
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Microsoft Excel pohjaisessa laskurissa on myös hyötyä säästölaskelman tekemisessä.  

Laki rakennuksen energiatodistuksesta kertoo että olemassa olevalle rakennukselle on 

esitettävä suosituksia jolla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannus-

tehokkaasti (A) Ympäristöministeriö 50/2013, 9 §). Tämän tarkastuksen suorittaminen 

Excelin avulla on helppoa ja säästölaskelma voidaan tehdä laskentatyökalun sisällä. 

Näin rakennuksen E-luku ja parannustoimenpiteiden vaikutus löytyvät samasta tiedos-

tosta.  

5 KESKUSTELU/POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työkalu jonka avulla rakennukselle voidaan las-

kea E-luku, arvioida energiankulutusta sekä luoda rakennuksen energiatodistus. Tässä 

tavoitteessa on onnistuttu ja työkalu on otettu käyttöön työelämässä onnistuneesti. 

 

Henkilökohtaisesti voin todeta että tällaisen laskentatyökalun kehittäminen ilman ra-

kennuksien energiankäytön teknistä koulutusta, olisi äärimmäisen vaikeata. Laskenta-

työkalun kaavojen tekemisessä on hyödynnetty rakentamismääräyskokoelman osan D5 

ohjetta mutta tämän toteuttaminen käytännössä niin että jäljelle jää vain lähtöarvojen 

syöttö, on toinen asia. Minusta opinnäytetyössä on kuitenkin onnistuttu suurin määrin 

automatisoimaan laskentaprosessia ja jäljelle on tarkoituksella jätetty kohtia avoimeksi 

niin että työkalu olisi joustava.  

 

Laskentatyökalu ei kuitenkaan ole täydellinen ja työn aikana on myös julkaistu korjaus-

rakentamiseen liittyviä määräyksiä koskien E-lukua, jotka olisi hyvä sisällyttää lasken-

tatyökaluun. Esimerkiksi kahden E-luvun laskelman tekeminen rinnakkain korjausra-

kentamisen kannalta olisi hyvä, niin että laskelman aikana voitaisiin verrata eri toimen-

piteiden vaikutusta E-lukuun ja työkalu ilmoittaisi määrän prosentuaalisesti. Muita kehi-

tysmahdollisuuksia olisi muun muassa mahdollisuus lisätä eri lämmitysjärjestelmiä sa-

maan rakennukseen, ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen 

laskeminen suoraan laskentatyökalussa ja mahdollisuus arvioida aurinkosähköjärjestel-

män sähköntuotto. 
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Loppupäätelmäksi voin kuitenkin todeta että laskentatyökalun kehittäminen on ollut ai-

heellinen, koska se on jo ollut työelämässä käytössä eri tilanteessa ja käytetään suurella 

todennäköisyydellä jatkossakin. Tämä laskentatyökalu on yksi vaihtoehtoinen tapa, jolla 

voidaan nopeasti arvioida rakennuksen energiankulutusta että energiatehokkuutta ja 

työn edetessä tarkentaa laskelmaa. 
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LASKENTATYÖKALUN SYÖTTÖKENTTIEN SELITYKSET, VERSIO 1.0 

1 PERUSTIEDOT 

- Rakennetyyppi: Tämä kohta määrittää mitä tehollisen lämpökapasiteetin ominaisarvoa käytetään 

laskennassa 

- Rakennustyyppi: Tämä kohta määrittä minkä E-luvun luokitteluasteikkoa käytetään 

- Säävyöhyke: Tämä kohta määrittää käytettävän säävyöhykkeen (huomaa että E-luvun laadinnassa 

käytetään aina säävyöhykettä 1, eli Helsinki-Vantaan säätietoja) 

- Rakennuskohde: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Osoite: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Postinumero ja toimipaikka: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Käyttötarkoitusluokka: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Valmistumisvuosi: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Rakennusluvan hakemisvuosi: Tämä kohta määrittää korkeimman sallitun lisä ilma-ilma lämpöpumpun 

tuotetun vuotuisen energian määrän rakennusluvan hakemisvuoden perusteella (kWh/vuosi). Katso 

kohta 9. Lämmitysjärjestelmä 

- Todistuksen laatija: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Yritys: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Rakennustunnus: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu energiatodistukseen 

- Todistustunnus: Energiatodistuksen tunnus 

- Todistuksen laatimispäivä: Tästä päivämäärästä, energiatodistus on voimassa oletuksena seuraavat 10 

vuotta 

 

2 RAKENNUSTIEDOT 

- Kerroslukumäärä: Tämä kohta määrittää mitä kerroslukukerrointa käytetään rakennuksen 

vuotoilmavirta laskennassa valitun kerroslukumäärän perusteella 

Ecalc 

TYÖKALU RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSEN ARVIOIMISEEN JA  
E-LUVUN LAASKENTAAN 
Versio 1.0 
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- Lämmitetty nettoala: Rakennuksen lämmitetty nettoala laskettu ulkoseinien sisäpintojen mukaan, 

aukkoja ja sisäseiniä vähentämättä 

- Ilmatilavuus: Rakennuksen lämmitettyjen tilojen ilmatilavuus (Ei käytetä laskennassa tällä hetkellä) 

- Lämpimät tilat: Tämä kohta määrittää millä sisälämpötilalla laskentatyökalu laskee lämpöhäviöt 

ulkoilmaan  

- Puolilämpimät tilat: Tämä kohta määrittää millä puolilämpimän tilan lämpötilalla laskentatyökalu laskee 

lämpöhäviöt ulkoilmaan 

- Mitoittava ulkolämpötila: Tämä kohta määrittää millä ulkolämpötilalla, rakennuksen lämmitykseen 

tarvitsema teho lasketaan 

- Ilmanvuotoluku q50: Tämä kohta määrittää millä rakennusvaipan ilmanvuotoluvulla laskelma 

suoritetaan 

- Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu 

energiatodistukseen 

- Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu 

energiatodistukseen 

3 RAKENNEOSAT 

- U-arvo: Tämä kohta määrittää millä U-arvoilla lasketaan lämpöhäviöt rakenteiden läpi  

- Pinta-ala: Tämä kohta määrittää millä rakennusosien pinta-aloilla lasketaan (kyseessä on nettopinta-

alat, joten käyttäjä syöttää esimerkiksi seinien pinta-alat joista on poistettu ikkunoiden pinta-ala) 

- g-arvo: Tämä kohta määrittää millä ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykertoimella 

laskenta suoritetaan 

4 KYLMÄSILLAT 

Tässä kohdassa valitaan seinien sekä ylä-, väli-, ja alapohjien runkomateriaali. Tämän jälkeen syötetään 

pituus siltä osalta missä kylmäsilta esintyy. Tietojen perusteella työkalu laskee näiden kylmäsiltojen 

aiheuttaman lämpöhäviön. 

Vaihtoehtoisesti voidaan valita laskentatavaksi 10 % lisäys rakenteiden lämpöhäviöihin, mutta tämä 

vaihtoehto on vain olemassa olevilla rakennuksille 

5 VARJOSTUKSET 

Tässä kohdassa määritetään rakennuksen eri varjostukset jotka vaikuttavat auringon aiheuttamaan 

lämpökuorman määrään ja jäähdytystarpeeseen. Vaikka laskentatyökalu antaa ohjeita tämän 
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laskemiselle, käyttäjän kannattaa kuitenkin tarkkaan käydä läpi rakentamismääräykset ja asetukset 

koskien varjostuksien laskentamenetelmää. Asian yksinkertaisemiseksi, laskentatyökalu antaa myös 

käyttäjälle mahdollisuuden käyttää F-läpäisykertoimelle arvoa 0,75 jos verhoja ei ole ja 0,5 jos 

varjostuksista ei ole tietoa 

6 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 

- Lämmityspatteri(t): Tämä kohta määrittää lämmityspatterin energianlähteeksi sähkön tai rakennuksen 

lämmitysjärjestelmän 

- LTO:n ja lämmityspatterin päällä-olo: Tässä kohdassa voidaan valita kuukausittainen LTO:n ja 

lämmityspatterin päällä-olo 

- LTO:n automaattinen poiskytkentä tuloilman asetusarvon ylittyessä: Jos ilmanvaihtokoneissa on 

tällainen ominaisuus valitaan valikosta ”Kyllä” (laskentatyökalu tarkkailee sisäänpuhalluslämpötilaa 

kuukausittain ja käyttää tuloilman syötettyä asetusarvoa sisäänpuhalluslämpötilan ylittäessä 

asetusarvon) 

- LTO:n vuosihyötysuhde: Tämä kohta määrittää millä vuosihyötysuhteella lämpöä otetaan talteen 

poistoilmasta (arvo saadaan ilmanvaihtokoneen valmistajalta tai menetelmällä joka on määritetty 

ympäristöministeriön monisteessa no.122) 

-  Tuloilman asetusarvo: Tämä kohta määrittää mihin lämpötilaan tuloilma on vielä lämmitettävä LTO:n 

jälkeen (jos on tarvetta) 

- Lämpötilanousu puhallin: Tämä kohta määrittää miten paljon puhallin lämmittää tuloilmaa, tässä on 

oletettu että puhallin on sijoitettu LTO:n ja lämmityspatterin jälkeen (normaalisti 0,5 – 1,0 °C) 

- Käyntiaika vrk: Tämä kohta määrittää miten monta tuntia vuorokaudessa ilmanvaihtojärjestelmä on 

käynnissä (E-luvun laskennassa tämä on standardoitu RakMK osassa D3) 

- Käyntiaika viikko: Tämä kohta määrittää miten monta päivää viikossa ilmanvaihtojärjestelmä on 

käynnissä (E-luvun laskennassa tämä on standardoitu RakMK osassa D3) 

- Tuloilmavirta: Tässä syötetään tuloilman määrä joka vaikuttaa ilmanvaihdon lämmityksen 

energiamäärään (E-luvun laskennassa tämä on standardoitu RakMK osassa D3 ja syöttämällä kenttään 

”=Raktypilmamäärä” laskentatyökalu käyttää näitä arvoja). Jos talossa ei ole tuloilmakoneita tämä kohta 

jätetään tyhjäksi ja laskentatyökalu laskee itse tarvittavan korvausilman poistoilmavirran perusteella. 

- Poistoilmavirta: Tässä syötetään talon poistoilmavirta (E-luvun laskennassa tämä on standardoitu 

RakMK osassa D3 ja syöttämällä kenttään ”=Raktypilmamäärä” laskentatyökalu käyttää näitä arvoja) 

- SFP-luku: Tässä syötetään ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho 

- Muu sähköteho ja tuntimäärä: Näissä kohdissa voidaan määrittää lisäenergiantarve jollekin laitteelle 

(esimerkiksi nestekiertoisen lämmöntalteenoton pumppu) sekä sen käyttöaika vuodessa tunteina. 
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6.1 Ilmanvaihtojärjestelmä mitoitustilanteessa 

- LTO:n poistoilman lämpötilasuhde: Kohdetieto joka ei vaikuta laskelmaan mutta tulostuu 

energiatodistukseen 

- Jäteilman lämpötila: Tämä kohta määrittää missä lämpötilassa ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaite 

on vaarassa jäätyä ja se sammutetaan 

- Poistoilmavirta mitoitustilanteessa: Tässä syötetään rakennuksen poistoilmavirta mitoitustilanteessa 

- Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan: Tämä kohta määrittää rakennuksen tuloilmavirran 

poistoilmavirran perusteella 

7 SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

- Valaistus ja laitteet: Tässä kohdassa laskentatyökalu on jo määrittänyt RakMK D3 mukaiset 

standardoidut sähkönkulutukset, mutta käyttäjä voi halutessaan syöttää nämä manuaalisesti 

- Käytetty omavaraissähköenergia: Tässä kohdassa voidaan määrittää oma sähköntuotanto jonka työkalu 

laskee pois sähkönkulutuksesta 

8 KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ 

- Henkilöiden lukumäärä: Tämä kohta määrittää muun muassa tarvittavan energiamäärän lämpimälle 

käyttövedelle jos tämä lasketaan henkilömäärän perusteella, muuten tämän kohdan voidaan jättää 

tyhjäksi 

- Lämpimän käyttöveden varastointi: Tässä kohdassa valitaan valikosta erillisen lämpimän käyttöveden 

varaajan tilavuus ja eristyspaksuus jonka perusteella työkalu laskee tämän lämpöhäviön ja lisää muun 

muassa tämän talon sisäisiin lämpökuormiin 

- Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhde: Tämä kohta määrittää millä hyötysuhteella lämmintä 

käyttövettä valmistetaan vuodessa 

- Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus: Tässä kohdassa valitaan ensin laskentatapa (henkilömäärän 

perusteella tai tilavuus jaettuna nettoalalla) jonka jälkeen syötetään kenttään käytettävä arvo (E-luvun 

laskennassa tämä on standardoitu RakMK osassa D3) 

- Lämpimän ja kylmän käyttöveden lämpötilat: Tämä kohdan syötettyjen lämpötilojen mukaan 

laskentatyökalu määrittää energiamäärän jota tarvitaan käyttöveden lämmitykseen. Oletuksena nämä 

lämpötilat ovat 55 °C ja 5 °C 
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- Talteen otettu energia: Tämä kohta määrittää talteen otetun lämmön jätevesijärjestelmästä, jos 

tällainen lämmöntalteenottojärjestelmä löytyy rakennuksesta 

- Lämpimän kiertojohdon syöttökentät (4kpl): Tässä kohdassa määritetään lämpimän kiertojohdon 

häviöt ja lisälaitteiden sähkönkulutukset jos tällainen järjestelmä löytyy rakennuksesta 

- Käyttöveden lämmittäminen aurinkoenergialla: Tässä kohdassa voidaan lisätä aurinkoenergian apu 

lämpimän käyttöveden valmistukseen 

8.1 Käyttövesijärjestelmä mitoitustilanteessa 

- Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama: Tässä syötetään lämpimän käyttöveden 

mitoitusvesivirtaama jotta käyttöveden lämmitysteho voidaan laskea 

- Kiertojohdon ominaistehontarve: Tässä syötetään käyttöveden kiertojohdon ominaistehontarve jos 

rakennuksessa on lämpimän käyttöveden kiertojohto 

9 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

- Lämmitystapa: Tämä kohta määrittää millä lämmitystavalla laskenta suoritetaan ja määrittää mitä 

energiamuotokerrointa käytetään lämmityksen kokonaisenergiakulutuksen laskennassa 

- Jakelujärjestelmän hyötysuhde: Tämä kohta määrittää miten paljon häviöitä lämmön 

jakelujärjestelmässä syntyy, tämän mukaan laskentatyökalu lisää nämä rakennuksen sisäisiin 

lämpökuormiin 

- Varaavia tulisijoja (tilassa): Tässä syötetään varaavien tulisijojen määrä rakennuksessa jotka lasketaan 

hyödyksi rakennuksen lämmitysenergian nettotarpeessa (E-luvun laskennassa jokaista tulisijaa kohden 

saa laskea enintään 2000 kWh vuosituoton) 

- Lisäilmalämpöpumput ja näiden SPF-luku (katso määritelmät): Tässä syötetään lisä ilma-ilma 

lämpöpumppujen määrän rakennuksessa ja näiden SPF-luku (E-luvun laskennassa jokaista 

lämpöpumppua kohden on määritetty enimmäistuottoraja joka määräytyy rakennusluvan 

hakemisvuoden perusteella, katso kohta 1. Perustiedot) 

- Lämmittämättömien tilojen putkivetojen häviöt: Tässä kohdassa syötetään vuotuinen 

ominaislämpöhäviö putkille jotka eivät kulje lämmitetyissä tiloissa 

- Lämmittämättömien tilojen putkivetojen pituus: Tässä kohdassa syötetään putkien pituus siltä osalta 

missä ne eivät kulje lämmitetyissä tiloissa 

- Apulaitteiden ominaiskulutus: Tämä kohta määrittää miten paljon sähköä lämmitysjärjestelmän 

apulaitteet kuluttavat 

- Varastoinnin lämpöhäviö: Tässä kohdassa syötetään lämmitysjärjestelmän varastoinnin lämmityshäviöt 
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- Muu lämmöntuotto: Tässä kohdassa voidaan märittää toisen lämmitysjärjestelmän vuotuinen 

lämmitysenergian tuotto 

- Muun lämmöntuoton energiamuotokerroin: Tämä kohta määrittään mitä energiamuotokerrointa 

käytetään lisälämmöntuotolle 

10 LÄMPÖPUMPUT 

Tässä kohdassa on rakennettu laskin RakMK osan D5 laskentatavalle lämpöpumpuille jotka ovat 

päälämmitysjärjestelmiä. Tätä kohtaa varten on syytä paneutua RakMK D5 laskentamenetelmään 

tarkasti jotta tuloksena saada realistinen järjestelmä. Lämpöpumppuja on yhteensä neljä erilaista ja 

nämä voidaan määrittää lämmittämään tiloja, lämmintä käyttövettä että tuloilmaa. Laskentatyökalu 

auttaa myös käyttäjää tässä laskennassa vieressä olevien ohjeiden avulla. 

11 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 

Tässä kohdassa voidaan syöttää ostettu jäähdytysenergia joka on simuloitu dynaamisella 

laskentaohjelmalla tai vaihtoehtoisesti käyttää YMa 176/2013 liite 1 mukaista laskentamenetelmää, joka 

on ainoastaan tarkoitettu olemassa olevalle rakennukselle. Tämä kohta laskentatyökalussa on 

interaktiivinen ja syöttökentät määräytyvät käyttäjän valitsemista laskentatavoista. 

12 YHTEENVETO 

Tässä kohdassa laskentatyökalu näyttää tuloksen E-luvun laskennasta ja rakennustyypin raja-arvosta, 

nykyisestä E-luokasta sekä esittää visuaalisesti mitkä osat rakennuksesta kulututtavat eniten energiaa. 

Työkalu kertoo myös jos nykyinen laskenta vastaa uudisrakennuksen vaatimuksia. Tämän jälkeen 

käyttäjä voi siirtyä energiantodistuksen valmisteluun ja syöttää parannustoimenpiteitä jos kyseessä on 

olemassa oleva rakennus. 

 



LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

1. Perustiedot

Rakennetyyppi: info

Rakennustyyppi:
Säävyöhyke: info

Rakennuskohde:

Osoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Käyttötarkoitusluokka

Valmistumisvuosi:

info

Todistuksen laatija:

Yritys:

Rakennustunnus:

Todistustunnus:

Todistuksen laatimispäivä:

Viimeinen voimassaolopäivä:

2. Rakennustiedot

Kerroslukumäärä kpl info

Lämmitetty nettopinta-ala m2

Rakennusvaipan pinta-ala m2 info

Ilmatilavuus m3

Lämpimät tilat °C

Puoliämpimät tilat °C

Mitoittava ulkolämpötila °C

Ilmanvuotoluku q50 info

   

Lämmitysjärjestelmän kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Ilman tiheys kg/m 3 1,2

Veden tiheys kg/m 3 1000

Ilman ominaislämökapasiteetti J/kgK 1000

Veden ominaislämökapasiteetti kJ/kgK 4,2

Kerrosluku kerroin x 35

Lämpökapasiteetti     C rak omin. Wh/m 2 K 70

-26

Rakennusluvan hakemisvuosi:

Pientalot-Keskiraskas I 

Luokka 1: Pientalo
I ja II. Helsinki-Vantaa

1

147

439,6

21

17

Energiatodistuksen laadintaesimerkki: Uudispientalo

Tampere

-

Yhden asunnon talot

2015

Victor Holmqvist

Högskolan Arcada Ab

-

-

-

-

2012 jälkeen

4,00

Vesikiertoinen lattialämmitys, maalämpöpumppu

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto, yksi ilmanvaihtokone

TYÖKALU RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSEN ARVIOIMISEEN JA 
E-LUVUN LASKENTAAN

Versio 1.0 2014
Laadinta- ja käyttöympäristö Microsoft Office Excel 2010 tai uudempi
- macrot hyväksyttynä -

Tekijänoikeus © 2014 Victor Holmqvist - Kaikki oikeudet pidetään.

Ecalc

Victor
Typewriter
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

3. Rakenneosat Ohjearvoja

info

info

info

 

4. Kylmäsillat info

Laskentamenetelmä

Yläpohjan runkomateriaali

Välipohjan runkomateriaali

Alapohjan runkomateriaali
Ulkoseinän runkomateriaali

Pituus W/mK

US-YP

US-VP

US-AP

US-US (ulkonurkka)

US-US (sisänurkka)

g-arvo

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

3,2

8,2

5,75 0,17

1

1

Ikkunat (luode)

Ulko-ovet

Johtuminen puolilämpimään tilaan

7,5

0,05

0,05

US-ikkuna- ja oviliitos                         info
US-ikkuna- ja oviliitos                         info

1

147

8,8

1,3

11,1

0,17

Pinta-ala 

m2

U-arvo 

W/m2K

107,25

147 0,09

0,17Ulkoseinä 1 (ulkoilma)

Ulkoseinä 2 (ulkoilma)

Yläpohja 1 (ulkoilma)

Yläpohja 2 (ulkoilma)

Muu (maanvarainen rak.osa)

Ikkunat (pohjoinen)

Ikkunat (itä)

Ikkunat (etelä)

Ikkunat (länsi)

Ikkunat (koillinen)

Ikkunat (kaakko)

Ikkunat (lounas)

Alapohja (ulkoilma)

Alapohja (maanvarainen)

Alapohja (ryömintätila)

puu

puu

betoni, maanvastainen
puu

Lasketaan kylmäsillat

56,5

56,5

17,5

0,17

0,04

-0,04

87,4 0,04
0,07

Palauta oletusarvot

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

5. Varjostukset

info

info

info
info

x ° x ° x ° x ° x ° x ° x ° x °

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15 infoverho

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15 infovarjostus

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15
0,6 15 0,6 15 0,6 15 0,6 15

F-verho=kerroin= x

F-ympäristö=kulma= °

Etelä

-

0,75

Lounas

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

0

-

Heinäkuu

Kesäkuu

0,75

0

F-kehäkerroin

F-sivuvarjostuskulma °

F-verho/F-ympäristö

Tammikuu

Helmikuu

0

-Lasketaan F-läpäisykerroin

Kaakko

-

0
0

-

0
0

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Koillinen

-

0

Elokuu

Syyskuu

F-ylävarjostuskulma °

-

0,750,75

ItäPohjoinen LuodeLänsi

-

Palauta F-läpäisykerroin

Victor
Typewriter
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

6. Ilmanvaihtojärjestelmä info

Lämmityspatteri(t):

na,ivkone %

Tuloilman asetusarvo °C

Lämpötilanousu puhallin °C

Käyntiaika 
vrk h/24h

Käyntiaika viikko vrk/7vrk

Tuloilmavirta m
3
/s

Poistoilmavirta m
3
/s m3/s

SFP-luku kW/(m³/s)

Muu sähköteho W

Muun sähkötehon käyttöaika vuodessa h

6.1. Ilmanvaihtojärjestelmä mitoitustilanteessa

LTO:n poistoilman lämpötilasuhde %

Jäteilman lämpötila °C info

Poistoilmavirta m
3
/s

Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan esim. 0,9

7. Sähköjärjestelmä

Valaistus kWh/a info

Laitteet kWh/a info

Käytetty omavaraissähköenergia kWh/a info

LTO:n vuosihyötysuhde

0,059

0,90

24

Josta erillispoistoja:  

0,5

17

80,0 %

3

7

0,0588

0,0588

2,0

Tyyppi

Kyllä

LTO:n ja lämmityspatterin päälläolo:

Sähkökäyttöinen

2318

LTO:n automaattinen poiskytkentä tuloilman 

asetusarvon ylittyessä:

71,0 %

1030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palauta oletusarvot

Victor
Typewriter
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

8. Käyttövesijärjestelmä

Henkilöiden lukumäärä kpl info

Lämpimän käyttöveden varastointi info

Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhde info

dm3/m2 a info

Lämpimän käyttöveden lämpötila °C

Kylmän käyttöveden lämpötila °C

kWh a info

kpl info

Kiertojohdon pituus m info

W/m info

Pumppujen sähkömoottoriteho W info

Käyttöveden lämmittäminen aurinkoenergialla

 

  

8.1. Käyttövesijärjestelmä mitoitustilanteessa

Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama m3/s

Kiertojohdon ominaistehontarve kW/m2 info

9. Lämmitysjärjestelmä

Lämmitystapa

Lämmitysjärjestelmän hyötysuhde

Jakelujärjestelmän hyötysuhde info

Varaavia tulisijoja (tilassa) kpl info

kpl info

Lisäilmalämpöpumppujen SPF-luku -

Lämmittämättömien tilojen putkivetojen häviöt kWh/(m a) info

m

kWh/(m² a) info

Varastoinnin lämpöhäviö vuodessa kWh/a

Muu lämmöntuotto kWh/a info

Muun lämmöntuoton energiamuotokerroin

10. Lämpöpumput (osa päälämmitysjärjestelmää) info

Nimellisteho (фLPn) W

фLPn/фtila - info

Qlämmitys,tilat/Qlämmitys,lkv info1 info2

Qlämmitys,tilat,lkv,iv kWh/m2 info

Pumpun tuotto osuus -

SPF-luku (tilat) - info

SPF-luku (käyttövesi) - info

SPF-luku (tilat+käyttövesi) - info

Apulaitteiden sähköteho kW

Apulaitteiden käyttöaika vuodessa h

11. Jäähdytysjärjestelmä (laskentamenetelmä vain olemassa oleville rakennuksille, YM asetus 2013)
info

-

- info

- info

- info

-

-

- valitse -

55

5

0

Putkien pituus (lämmittämätön tila)
Apulaitteiden ominaiskulutus

- valitse -

Maalämpöpumppu

Tilojen ja käyttöveden lämmitys

-

0,92

Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho

Talteenotettu energia

Maalämpöpumppu

1,00

0,8

0

600

Lisäilmalämpöpumput 0

2,8

- ei valittu -

3500

0,64

2,46

132

0,96

0,0002

0,002

0

0

0

-

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/m² vuodessa

Ei

Lukumäärä tiedossa

500 l varaaja, 100 mm eristys

2,5

567

3,10
2,30

Victor
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Sivu 5/14



LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

12. YHTEENVETO

Lämmitysjärjestelmä: Maalämpöpumppu

Lämmitysmuoto: Lämpöpumpun sähköenergia

Tilojen lämmitys

Tilojen lämmitys (muu tuotto)

Tilassa oleva tulisija

Ilmanvaihdon lämmitys

Käyttöveden lämmitys

Lämpöpumpun kompressorin sähköntarve

Kulutus- ja LVI-sähkö

Jäähdytys: Sähkö

Jäähdytys: Kauko

Yhteensä

E-luku

609

217

6388

4746

0

1,7

0,0

0,5

0

12492

kWh/(m2a) 

3,6

0,0

0,0

4,1

1,5

43,5

32,3

0,0

0,0

85,0

kWh/a

533

0

0

145

0,4 0,0

144,5

1,7

0,0

0,0

7,0

2,5

73,9

54,9

0,0

Kerroin

1,7

1,7

1,7

1,7

TÄYTTÄÄ UUDISRAKENNUKSEN VAATIMUKSET

Luokka: C

kWhE/(m2a) 

6,2

130 140 150 160 170

kWh/m2 a

kWh/m2 a

Valitun rakennustyypin raja-
arvo

166

Rakennuksen E-luku 145

E-LUKU

0 5 000 10 000

kWh a

kWh a

Tilassa oleva tulisija 0

Sähkön kulutus 4 746

Lämmitys: Lämpöpumppu 6 388

Lämmitys: Ilmanvaihto 609

Lämmitys käyttövesi 217

Lämmitys: Tilat 533

Jäähdytys: Sähkö 0

Jäähdytys: Kauko 0

Järjestelmien energiankulutus:

0 2 000 4 000

kWh a

kWh a

Vuotoilma 2 255

Kylmäsillat 2 198

Ovet 1 104

Ikkunat 3 285

Muu maanvastainen rak.osa 0

Alapohjat 2 282

Yläpohjat 1 781

Ulkoseinät 2 455

Ulkoseinät(puolilämmin) 34

Rakennusvaipan lämpöenergian nettotarve:

Victor
Typewriter
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Rakennuksen valmistumisvuosi:

Viimeinen voimassaolopäivä:

ENERGIATODISTUS

Yritys:

Victor Holmqvist

kWhE / (m
2
vuosi)

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 145

                                                                            määräystaso 2012

Energiatehokkuusluokka

Rakennuksen nimi ja osoite:

Rakennustunnus: -

2015

Yhden asunnon talotRakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Todistustunnus:

                                                                           Uudisrakennuksen

-

Energiatodistuksen laadintaesimerkki: Uudispientalo

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).

Todistuksen laatimispäivä:

- -

Allekirjoitus:

Högskolan Arcada Ab

Tampere

-

Todistuksen laatija:

Victor
Typewriter
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

147 m2

Vesikiertoinen lattialämmitys, maalämpöpumppu

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto, yksi ilmanvaihtokone

Käytettävä energiamuoto

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi) -

12 492 85,0 1,7

0 0,0 0,7

0 0,0 1,0

0 0,0 0,5

0 0,0 1,7

0 0,0 0,4

0 0,0 0,0

3 348 22,8

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Luokka 1: Pientalo

Luokkien rajat asteikolla A:80 B:128 C:166

D:246 E:376 F:446

G:447

Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

Energiamuodon 

kerroin

Laskettu ostoenergia Energiamuodon 

kertoimella painotettu 

energia

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala

Lämmitysjärjestelmän kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

kWhE/(m
2
vuosi)

145

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin 

eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja 

valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Sähkö

Kaukolämpö

Fossiilinen polttoaine

Uusiutuva polttoaine

Sähkön kulutukseen sisältyvä 

valaistus- ja kuluttajasähkö

Kokonaisenergiankulutus (E-luku)

144,5

0,0

0,0

0,0

Muu tuotto

Kaukojäähdytys

Jäähdytyssähkö

0,0

0,0

*

0,0

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Rakennuskohde

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi 2015 Lämmitetty nettoala 147 m
2

Rakennusvaippa

Ilmanvuotoluku q50 4,0 m
2
/(h m

2
)

A U U×A Osuus lämpöhäviöistä

m
2

W/(m
2
 K) W/K %

Ulkoseinät 113,0 0,17 19,2 18 %
Yläpohja 147,0 0,09 13,2 12 %
Alapohja 147,0 0,17 25,0 23 %
Ikkunat 24,4 1,00 24,4 23 %
Ulko-ovet 8,2 1,00 8,2 8 %
Kylmäsillat - - 16,3 15 %

Ikkunat ilmansuunnittain

A U gkohtisuora-arvo

m
2

W/(m
2
 K) -

Pohjoinen 8,8 1,0 0,56
Koillinen
Itä 1,3 1,0 0,56
Kaakko
Etelä 11,1 1,0 0,56
Lounas
Länsi 3,2 1,0 0,56
Luode

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus:

Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde

(m
3
/s) / (m

3
/s) kW / (m

3
/s) - °C

Pääilmanvaihtokoneet 0,0588 / 0,0588 2,0 >80 3
Erillispoistot  / 0 - -
Ilmanvaihtojärjestelmä 0,0588 / 0,0588 2,0 - -

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 71,0 %

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus:

Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin
1

Apulaitteiden
hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö

2

- - - kWh/(m
2
vuosi)

Tilojen ja iv:n lämmitys - 80 % 3,1 2,50
Lämpimän käyttöveden valmistus - 92 % 2,3 0,00

1
vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle

2
lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

Määrä Tuotto

kpl kWh

Varaava tulisija 0 0
Ilmalämpöpumppu

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin
-

Jäähdytysjärjestelmä -

Lämmin käyttövesi

Ominaiskulutus

dm
3
/(m

2
vuosi)     kWh/(m

2
vuosi)

Lämmin käyttövesi 600 29

Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus

- W/m
2

W/m
2

W/m
2

Henkilöt 60 % 2,0
Kuluttajalaitteet 60 % 3,0
Valaistus 10 % 8,0

E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

   Lämmitysenergian nettotarve

Yhden asunnon talot

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto, yksi ilmanvaihtokone

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET
Rakennuskohde

Rakennuksen 
käyttötarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi 2015

Lämmitetty nettoala, m
2 147

E-luku, kWhE / (m
2
vuosi) 145

E-luvun erittely

Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon
ostoenergia kerroin

kWh/vuosi - kWhE/vuosi kWhE/(m
2
vuosi)

Sähkö 12 492 1,7 21 236 144,5
Kaukolämpö 0 0,7 0 0,0
Fossiilinen polttoaine 0 1 0 0,0
Uusiutuva polttoaine 0 0,5 0 0,0
Jäähdytyssähkö 0 1,7 0 0,0
Kaukojäähdytys 0 0,4 0 0,0
Muu tuotto 0 0 0 0,0
YHTEENSÄ 12 492 21 236 145

Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia 11606 79,0
Tilassa oleva(t) tulisija(t)
Käyttöveden lämmittäminen aurinkoenergialla
Käytetty omavaraissähköenergia
Muu tuotto

Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys

kWh/(m
2
vuosi) kWh/(m

2
vuosi) kWh/(m

2
vuosi)

Lämmitysjärjestelmä

   Tilojen lämmitys
1 34,2 90,7

   Tuloilman lämmitys 4,1 4,1
   Lämpimän käyttöveden valmistus 16,8 36,8
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 7,0
Jäähdytysjärjestelmä 0,0
Kuluttajalaitteet ja valaistus 22,8
YHTEENSÄ 85,0 131,6 0,0
1 
ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Tilojen lämmitys
2 10 209 69

Ilmanvaihdon lämmitys
3 609 4

Lämpimän käyttöveden valmistus 4 200 29
Jäähdytys 0 0

2 
sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa

3
 laskettu lämmöntalteenoton kanssa

Lämpökuormat

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Aurinko 3 087 21
Henkilöt 1 545 11
Kuluttajalaitteet 2 318 16
Valaistus 1 030 7
Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 425 3

Laskentatyökalun nimi ja versionumero

Energiamuodon kertoimella
painotettu energiankulutus

D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012Laskentatyökalun nimi ja versionumero

Yhden asunnon talot

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS
Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala m² 147

Ostettu energia kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -

Ostetut polttoaineet
1 polttoaineen 

määrä 

vuodessa

yksikkö muunnos-

kerroin 

kWh:ksi

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Kevyt polttoöljy * litra 10 - -
Pilkkeet (havu- ja sekapuu) * pino-m

3
1300 - -

Pilkkeet (koivu) * pino-m
3

1700 - -
Puupelletit * kg 4,7 - -

* * * - -
* * * - -
* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

1
 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

Toteutunut ostoenergia yhteensä

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Sähkö yhteensä * -

Kaukolämpö yhteensä * -

Polttoaineet yhteensä * -

Kaukojäähdytys * -

YHTEENSÄ 0 0,0

*

*

*

*

*

*

*

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen 

sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää 

kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut 

saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

Kaukolämpö
   Kokonaissähkö
   Kiinteistösähkö
Käyttäjäsähkö
Kaukojäähdytys
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot ylä- ja alapohja

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN 

PARANTAMISEKSI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon

Lisätietoja energiatehokkuudesta

*

*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

Victor
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LIITE 2. Laskentaesimerkki: Uudispientalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

LISÄMERKINTÖJÄ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

1. Perustiedot

Rakennetyyppi: info

Rakennustyyppi:
Säävyöhyke: info

Rakennuskohde:

Osoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Käyttötarkoitusluokka

Valmistumisvuosi:

info

Todistuksen laatija:

Yritys:

Rakennustunnus:

Todistustunnus:

Todistuksen laatimispäivä:

Viimeinen voimassaolopäivä:

2. Rakennustiedot

Kerroslukumäärä kpl info

Lämmitetty nettopinta-ala m2

Rakennusvaipan pinta-ala m2 info

Ilmatilavuus m3

Lämpimät tilat °C

Puoliämpimät tilat °C

Mitoittava ulkolämpötila °C

Ilmanvuotoluku q50 info

   

Lämmitysjärjestelmän kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Ilman tiheys kg/m 3 1,2

Veden tiheys kg/m 3 1000

Ilman ominaislämökapasiteetti J/kgK 1000

Veden ominaislämökapasiteetti kJ/kgK 4,2

Kerrosluku kerroin x 20

Lämpökapasiteetti     C rak omin. Wh/m 2 K 220

12,20

Vesiradiaattorit 70/40 °C, käsikäyttöiset patteriventtiilit

Koneellinen poistoilmanvaihto, ei lämmöntalteenottoa, yksi ilmanvaihtokone

Asuinkerrostalot-Raskasrakenteinen 

Luokka 2: Asuinkerrostalo
I ja II. Helsinki-Vantaa

3

1300

1615,5

21

Energiatodistuksen laadintaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Tampere

-

Muut asuinkerrostalot

1970

Victor Holmqvist

Högskolan Arcada Ab

-

-

-

-

Ennen 1985Rakennusluvan hakemisvuosi:

-26

TYÖKALU RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSEN ARVIOIMISEEN JA 
E-LUVUN LASKENTAAN

Versio 1.0 2014
Laadinta- ja käyttöympäristö Microsoft Office Excel 2010 tai uudempi
- macrot hyväksyttynä -

Tekijänoikeus © 2014 Victor Holmqvist - Kaikki oikeudet pidetään.

Ecalc

Victor
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

3. Rakenneosat Ohjearvoja

info

info

info

 

4. Kylmäsillat info

Laskentamenetelmä

Yläpohjan runkomateriaali

Välipohjan runkomateriaali

Alapohjan runkomateriaali
Ulkoseinän runkomateriaali

Pituus W/mK

US-YP

US-VP

US-AP

US-US (ulkonurkka)

US-US (sisänurkka)

0,1

0,04

-0,04

0,04
0,07

puu

puu

betoni, maanvastainen
puu

Käytetään yksinkertaista laskentamenetelmää

Ulkoseinä 1 (ulkoilma)

Ulkoseinä 2 (ulkoilma)

Yläpohja 1 (ulkoilma)

Yläpohja 2 (ulkoilma)

Muu (maanvarainen rak.osa)

Ikkunat (pohjoinen)

Ikkunat (itä)

Ikkunat (etelä)

Ikkunat (länsi)

Ikkunat (koillinen)

Ikkunat (kaakko)

Ikkunat (lounas)

Alapohja (ulkoilma)

Alapohja (maanvarainen)

Alapohja (ryömintätila)

Pinta-ala 

m2

U-arvo 

W/m2K

560

405 0,2

0,3

1,4

405

40

40

79,5

0,4

0,05

0,05

US-ikkuna- ja oviliitos                         info
US-ikkuna- ja oviliitos                         info

0,76

1,4

1,4

40

46 1,4

1,4

Ikkunat (luode)

Ulko-ovet

Johtuminen puolilämpimään tilaan

0,76

g-arvo

0,76

0,76

Palauta oletusarvot

Victor
Typewriter
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

5. Varjostukset

info

info

info
info

x ° x ° x ° x ° x ° x ° x ° x °

1 15 1 15 1 15 1 15 infoverho

1 15 1 15 1 15 1 15 infovarjostus

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15

1 15 1 15 1 15 1 15
1 15 1 15 1 15 1 15

F-verho=kerroin= x

F-ympäristö=kulma= °

LuodeLänsi

--

0,750,75

ItäPohjoinen Koillinen

-

0

Elokuu

Syyskuu

F-ylävarjostuskulma °
0

-Lasketaan F-läpäisykerroin

Kaakko

-

0
0

-

0
0

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

0,75

0

F-kehäkerroin

F-sivuvarjostuskulma °

F-verho/F-ympäristö

Tammikuu

Helmikuu

-

0,75

Lounas

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

0

-

Heinäkuu

Etelä
Palauta F-läpäisykerroin

Victor
Typewriter
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

6. Ilmanvaihtojärjestelmä info

Lämmityspatteri(t):

na,ivkone %

Tuloilman asetusarvo °C

Lämpötilanousu puhallin °C

Käyntiaika 
vrk h/24h

Käyntiaika viikko vrk/7vrk

Tuloilmavirta m
3
/s

Poistoilmavirta m
3
/s m3/s

SFP-luku kW/(m³/s)

Muu sähköteho W

Muun sähkötehon käyttöaika vuodessa h

6.1. Ilmanvaihtojärjestelmä mitoitustilanteessa

LTO:n poistoilman lämpötilasuhde %

Jäteilman lämpötila °C info

Poistoilmavirta m
3
/s

Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan esim. 0,9

7. Sähköjärjestelmä

Valaistus kWh/a info

Laitteet kWh/a info

Käytetty omavaraissähköenergia kWh/a info

12527

27331

LTO:n automaattinen poiskytkentä tuloilman 

asetusarvon ylittyessä:

Sähkökäyttöinen

LTO:n ja lämmityspatterin päälläolo:

Tyyppi

Kyllä

LTO:n vuosihyötysuhde

24

Josta erillispoistoja:  

7

0,6500

1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palauta oletusarvot

Victor
Typewriter
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

8. Käyttövesijärjestelmä

Henkilöiden lukumäärä kpl info

Lämpimän käyttöveden varastointi info

Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhde info

dm3/m2 a info

Lämpimän käyttöveden lämpötila °C

Kylmän käyttöveden lämpötila °C

kWh a info

kpl info

Kiertojohdon pituus m info

W/m info

Pumppujen sähkömoottoriteho W info

Käyttöveden lämmittäminen aurinkoenergialla

 

  

8.1. Käyttövesijärjestelmä mitoitustilanteessa

Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama m3/s

Kiertojohdon ominaistehontarve kW/m2 info

9. Lämmitysjärjestelmä

Lämmitystapa

Lämmitysjärjestelmän hyötysuhde

Jakelujärjestelmän hyötysuhde info

Varaavia tulisijoja (tilassa) kpl info

kpl info

Lisäilmalämpöpumppujen SPF-luku -

Lämmittämättömien tilojen putkivetojen häviöt kWh/(m a) info

m

kWh/(m² a) info

Varastoinnin lämpöhäviö vuodessa kWh/a

Muu lämmöntuotto kWh/a info

Muun lämmöntuoton energiamuotokerroin

10. Lämpöpumput (osa päälämmitysjärjestelmää) info

Nimellisteho (фLPn) W

фLPn/фtila - info

 info1 info2

Qlämmitys,tilat,lkv,iv kWh/m2 info

Pumpun tuotto osuus -

SPF-luku (tilat) - info

SPF-luku (käyttövesi) - info

SPF-luku (tilat+käyttövesi) - info

Apulaitteiden sähköteho kW

Apulaitteiden käyttöaika vuodessa h

11. Jäähdytysjärjestelmä (laskentamenetelmä vain olemassa oleville rakennuksille, YM asetus 2013)
info

-

- info

- info

- info

-

-

0,6

2

-

Lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/m² vuodessa

Ei

Lukumäärä tiedossa

ei erillistä varaajaa

55,9

10

5,34

-

0,97

Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho

Talteenotettu energia

Kaukolämpö

0,97

0,72

600

Lisäilmalämpöpumput

2,8

- ei valittu -

0,00

 

196

0,0002

0,002

- valitse -

55

5

0

Putkien pituus (lämmittämätön tila)
Apulaitteiden ominaiskulutus

- valitse -

- valitse tyyppi -

- valitse lämmitysmenetelmä -

Victor
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökaluun syötetyt lähtötiedot

12. YHTEENVETO

Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö

Lämmitysmuoto: Kaukolämmitys

Tilojen lämmitys

Tilojen lämmitys (muu tuotto)

Tilassa oleva tulisija

Ilmanvaihdon lämmitys

Käyttöveden lämmitys

Lämpöpumpun kompressorin sähköntarve

Kulutus- ja LVI-sähkö

Jäähdytys: Sähkö

Jäähdytys: Kauko

Yhteensä

E-luku

1,7

0,7

1,7

1,7

EI TÄYTÄ UUDISRAKENNUKSEN VAATIMUKSIA

Luokka: F

kWhE/(m2a) 

112,9

209

0,4 0,0

208,5

1,7

0,0

0,0

0,0

28,8

0,0

66,9

0,0

Kerroin

0

314122

kWh/(m2a) 

161,2

0,0

0,0

0,0

41,1

0,0

39,3

0,0

0,0

241,6

kWh/a

209579

0

0

0

53406

0

51137

0

0,7

0,0

0,5

0 50 100 150 200 250

kWh/m2 a

kWh/m2 a

Valitun rakennustyypin raja-
arvo

130

Rakennuksen E-luku 209

E-LUKU

0 100 000 200 000 300 000

kWh a

kWh a

Tilassa oleva tulisija 0

Sähkön kulutus 51 137

Lämmitys: Lämpöpumppu 0

Lämmitys: Ilmanvaihto 0

Lämmitys käyttövesi 53 406

Lämmitys: Tilat 209 579

Jäähdytys: Sähkö 0

Jäähdytys: Kauko 0

Järjestelmien energiankulutus:

0 20 000 40 000 60 000

kWh a

kWh a

Vuotoilma 44 224

Kylmäsillat 9 459

Ovet 8 670

Ikkunat 37 602

Muu maanvastainen rak.osa 0

Alapohjat 14 791

Yläpohjat 10 905

Ulkoseinät 22 618

Ulkoseinät(puolilämmin) 0

Rakennusvaipan lämpöenergian nettotarve:

Victor
Typewriter
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Rakennuksen valmistumisvuosi:

Viimeinen voimassaolopäivä:

Energiatodistuksen laadintaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).

Todistuksen laatimispäivä:

- -

Allekirjoitus:

Högskolan Arcada Ab

Tampere

-

Todistuksen laatija:

Todistustunnus:

                                                                           Uudisrakennuksen

-

Rakennustunnus: -

1970

Muut asuinkerrostalotRakennuksen käyttötarkoitusluokka:

ENERGIATODISTUS

Yritys:

Victor Holmqvist

kWhE / (m
2
vuosi)

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 209

                                                                            määräystaso 2012

Energiatehokkuusluokka

Rakennuksen nimi ja osoite:

Victor
Typewriter
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

1300 m2

Vesiradiaattorit 70/40 °C, käsikäyttöiset patteriventtiilit

Koneellinen poistoilmanvaihto, ei lämmöntalteenottoa, yksi ilmanvaihtokone

Käytettävä energiamuoto

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi) -

51 137 39,3 1,7

262 985 202,3 0,7

0 0,0 1,0

0 0,0 0,5

0 0,0 1,7

0 0,0 0,4

0 0,0 0,0

39 858 30,7

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Luokka 2: Asuinkerrostalo

Luokkien rajat asteikolla A:75 B:100 C:130

D:160 E:190 F:240

G:241

Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka F

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

Kaukojäähdytys

Jäähdytyssähkö

0,0

0,0

*

0,0

kWhE/(m
2
vuosi)

209

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin 

eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja 

valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Sähkö

Kaukolämpö

Fossiilinen polttoaine

Uusiutuva polttoaine

Sähkön kulutukseen sisältyvä 

valaistus- ja kuluttajasähkö

Kokonaisenergiankulutus (E-luku)

66,9

141,6

0,0

0,0

Muu tuotto

Energiamuodon 

kerroin

Laskettu ostoenergia Energiamuodon 

kertoimella painotettu 

energia

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala

Lämmitysjärjestelmän kuvaus

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Victor
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Rakennuskohde

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi 1970 Lämmitetty nettoala 1300 m
2

Rakennusvaippa

Ilmanvuotoluku q50 12,2 m
2
/(h m

2
)

A U U×A Osuus lämpöhäviöistä

m
2

W/(m
2
 K) W/K %

Ulkoseinät 560,0 0,30 168,0 20 %
Yläpohja 405,0 0,20 81,0 10 %
Alapohja 405,0 0,40 162,0 20 %
Ikkunat 199,5 1,40 279,3 34 %
Ulko-ovet 46,0 1,40 64,4 8 %
Kylmäsillat - - 75,5 9 %

Ikkunat ilmansuunnittain

A U gkohtisuora-arvo

m
2

W/(m
2
 K) -

Pohjoinen 40,0 1,4 0,84
Koillinen
Itä 40,0 1,4 0,84
Kaakko
Etelä 79,5 1,4 0,84
Lounas
Länsi 40,0 1,4 0,84
Luode

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus:

Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde

(m
3
/s) / (m

3
/s) kW / (m

3
/s) - °C

Pääilmanvaihtokoneet 0 / 0,65 1,5 >0 -
Erillispoistot  / 0 - -
Ilmanvaihtojärjestelmä 0 / 0,65 1,5 - -

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 0,0 %

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus:

Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin
1

Apulaitteiden
hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö

2

- - - kWh/(m
2
vuosi)

Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 72 % 0,0 2,00
Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97 % 0,0 0,04

1
vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle

2
lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

Määrä Tuotto

kpl kWh

Varaava tulisija 0 0
Ilmalämpöpumppu

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin
-

Jäähdytysjärjestelmä -

Lämmin käyttövesi

Ominaiskulutus

dm
3
/(m

2
vuosi)     kWh/(m

2
vuosi)

Lämmin käyttövesi 600 35

Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus

- W/m
2

W/m
2

W/m
2

Henkilöt 60 % 3,0
Kuluttajalaitteet 60 % 4,0
Valaistus 10 % 11,0

E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

   Lämmitysenergian nettotarve

Muut asuinkerrostalot

Koneellinen poistoilmanvaihto, ei lämmöntalteenottoa, yksi ilmanvaihtokone

Victor
Typewriter
Sivu 9/14



LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET
Rakennuskohde

Rakennuksen 
käyttötarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi 1970

Lämmitetty nettoala, m
2 1300

E-luku, kWhE / (m
2
vuosi) 209

E-luvun erittely

Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon
ostoenergia kerroin

kWh/vuosi - kWhE/vuosi kWhE/(m
2
vuosi)

Sähkö 51 137 1,7 86 933 66,9
Kaukolämpö 262 985 0,7 184 090 141,6
Fossiilinen polttoaine 0 1 0 0,0
Uusiutuva polttoaine 0 0,5 0 0,0
Jäähdytyssähkö 0 1,7 0 0,0
Kaukojäähdytys 0 0,4 0 0,0
Muu tuotto 0 0 0 0,0
YHTEENSÄ 314 122 271 022 209

Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia
Tilassa oleva(t) tulisija(t)
Käyttöveden lämmittäminen aurinkoenergialla
Käytetty omavaraissähköenergia
Muu tuotto

Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys

kWh/(m
2
vuosi) kWh/(m

2
vuosi) kWh/(m

2
vuosi)

Lämmitysjärjestelmä

   Tilojen lämmitys
1 2,1 156,4

   Tuloilman lämmitys
   Lämpimän käyttöveden valmistus 39,8
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 6,6
Jäähdytysjärjestelmä 0,0
Kuluttajalaitteet ja valaistus 30,7
YHTEENSÄ 39,3 196,2 0,0
1 
ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Tilojen lämmitys
2 146 370 113

Ilmanvaihdon lämmitys
3 0 0

Lämpimän käyttöveden valmistus 45 500 35
Jäähdytys 0 0

2 
sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa

3
 laskettu lämmöntalteenoton kanssa

Lämpökuormat

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Aurinko 65 951 51
Henkilöt 20 498 16
Kuluttajalaitteet 27 331 21
Valaistus 12 527 10
Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 2 448 2

Laskentatyökalun nimi ja versionumero

Energiamuodon kertoimella
painotettu energiankulutus

D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012Laskentatyökalun nimi ja versionumero

Muut asuinkerrostalot
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS
Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala m² 1300

Ostettu energia kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -
* -

Ostetut polttoaineet
1 polttoaineen 

määrä 

vuodessa

yksikkö muunnos-

kerroin 

kWh:ksi

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Kevyt polttoöljy * litra 10 - -
Pilkkeet (havu- ja sekapuu) * pino-m

3
1300 - -

Pilkkeet (koivu) * pino-m
3

1700 - -
Puupelletit * kg 4,7 - -

* * * - -
* * * - -
* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

* * * - -

1
 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

Toteutunut ostoenergia yhteensä

kWh/vuosi kWh/(m
2
vuosi)

Sähkö yhteensä * -

Kaukolämpö yhteensä * -

Polttoaineet yhteensä * -

Kaukojäähdytys * -

YHTEENSÄ 0 0,0

*

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen 

sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää 

kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut 

saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

Kaukolämpö
   Kokonaissähkö
   Kiinteistösähkö
Käyttäjäsähkö
Kaukojäähdytys
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot ylä- ja alapohja

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

*

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN 

PARANTAMISEKSI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

Lämpö, ostoenergian 

säästö

Sähkö, ostoenergian 

säästö

Jäähdytys, ostoenergian 

säästö
E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhE/m
2
vuosi

1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon

Lisätietoja energiatehokkuudesta

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
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LIITE 3. Laskentaesimerkki: 1970 rakennettu kerrostalo

Laskentatyökalun luoma energiatodistus

LISÄMERKINTÖJÄ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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