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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää talotekniikan vaikutus julkisten hirsirakennusten
energiatehokkuuteen. Työssä laskettiin tutkimukseen valittujen hirsirakennusten laskennalliset energiatehokkuuden vertailuluvut (E-luvut) ja tarkasteltiin talotekniikkajärjestelmien suunnitteluarvojen vaikutusta rakennuksen laskennalliseen lämmitysenergiankulutukseen. Laskenta tehtiin energiatasemenetelmällä, jossa energian nettotarve lasketaan
kuukausittain. Työssä verrattiin myös laskennallista energiankulutusta toteutuneeseen
energiankulutukseen.
Tutkimuksessa oli mukana seitsemän hirsirakennusta, jotka sijaitsivat säävyöhykkeillä I,
III ja IV. Rakennukset olivat hoivakoteja, opetusrakennuksia ja päiväkoteja. Energiankulutuksen laskentaa varten tarvittavat tiedot saatiin yhteyshenkilöiltä. Aineistoon kuului
mm. rakenne- ja LVI-suunnitelmat, energiatodistus. Rakennusten lämmitys-, sähkö- ja
vedenkulutustiedot pyydettiin energia- ja vesiyhtiöiltä.
Rakennuslupavaiheessa tehtyjen energiatodistusten laskelmat tarkistettiin käyttämällä
Laskentapalvelut.fi:n energiatodistuslaskuria sekä sen rinnalla Excel-laskentaa. Rakennusten lämmitysenergiankulutukset normeerattiin säävyöhykkeelle I, jotta toteutuneita ja
laskennallisia energiankulutuksia voitiin vertailla keskenään.
Rakennusten laskennallinen energiankulutus oli pienempi kuin toteutunut energiankulutus. Laskennallinen energiankulutus hoivakodissa oli 238 kWh/m²a, opetusrakennuksissa keskimäärin 104 kWh/m²a (78 - 144 kWh/m²a) ja päiväkodeissa keskimäärin 170
kWh/m²a (142 - 197 kWh/m²a). Vuonna 2018 opetusrakennuksissa toteutunut energiankulutus oli hoivakodissa 163 kWh/m²a, opetusrakennuksissa keskimäärin 216 kWh/m²a
(133 - 288 kWh/m²a) ja päiväkodeissa keskimäärin 287 kWh/m²a (263 - 311 kWh/m²a).
Talotekniikalla on merkittävä vaikutus rakennuksien lämmitysenergiankulutukseen. Esimerkiksi huonelämpötilan nostaminen kahdella asteella nosti rakennuksen lämmitysenergiankulutusta noin 18 %. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen nostaminen 45 %:sta 65 %:iin vähensi rakennuksen lämmitysenergiankulutusta noin 31 %.
Asiasanat: E-luku, energiatehokkuus, hirsirakennus, hirsiteollisuus, käyttäjäkysely, talotekniikka
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1 JOHDANTO
Hirsirakentamisen osaaminen on kehittynyt huippuunsa Suomessa vahvaan perinteeseen ja lähellä sijaitsevaan raaka-aineeseen nojautuen. Hirsitalojen markkinaosuus pientalomarkkinoilla on kasvussa. Kysyntää lisää ihmisten kasvava kiinnostus ekologiseen
rakentamiseen ja terveelliseen asuinympäristöön. Hirren käyttö on lisääntymässä myös
julkisessa rakentamisessa. Vahva suunnittelu- ja teknologiaosaaminen ovat nostaneet
Suomen hirsirakentamisen laatujohtajaksi maailmassa.
Suomessa Pudasjärvi on edelläkävijä hirsimateriaalin käytössä julkisissa kohteissa. Pudasjärvelle avattiin maailman suurin hirsinen päiväkoti 2013. Pudasjärvellä on myös hirsirakenteinen koulukampus ja ikäihmisten palvelukoti, jotka valmistuivat 2016. Pudasjärvellä sijaitsee maailman suurin hirsitalovalmistaja Kontiotuote Oy. (1.)
Tämä opinnäytetyö käsittelee julkisten hirsirakennusten laskennallisia energiatehokkuuden vertailulukuja (jäljempänä E-lukuja) ja vuonna 2018 toteutuneita energiankulutuksia
tutkimukseen valituissa hirsirakennuksissa. Opinnäytetyössä käsitellään rakennuksen
energiankulutuksen ja E-luvun laskentaa kuukausitason laskentamenetelmällä. Opinnäytetyössä tarkastellaan talotekniikkajärjestelmien vaikutusta hirsirakennusten energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen sekä vertaillaan laskennallisia ja toteutuneita energiankulutuksia. Lisäksi työssä on tarkasteltu kohteiden energiantuotannon CO2-päästöjä.
Työn tilaajana on Hirsitaloteollisuus ry ja työn ohjaajana on Rauno Holopainen. Tutkimusaineistosta tehdään kaksi erilaista opinnäytetyötä, joista toisen tekijä on Iida Rontti ja ohjaajana on Pekka Kilpinen. Hirsitaloteollisuus ry on teettänyt vastaavan omakotitaloja käsittelevän tutkimuksen Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014.
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2 ENERGIATEHOKKUUS

2.1 Rakennuksen energiatehokkuus
Energiatehokkuus on energian avulla saatavan hyödyn ja siihen tarvittavan energian
suhde. Energiatehokkuutta voidaan parantaa vähentämällä tarvittavaa energiamäärää
ja/tai lisäämällä siitä saatavaa hyötyä. (2.) Energiatehokkuuden parantaminen on osa
kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palveluiden,
suoritteiden ja tuotannon tarvitsemaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä. (3.)
Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien
valinnoilla. Rakennuksessa käytettävien taloteknisten järjestelmien on oltava sellaisia,
että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksen mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. (4.)
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja
kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla tai rakenteellisella energiatehokkuudella. (4.)
Rakennuksen energiatehokkuutta on parannettava korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa eli silloin kun rakennus tai toimenpide on luvanvaraista työtä.
(4.)
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2.2 Energiatodistus
Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Energiaselvitykseen kuuluu Eluvun laskenta ja sen keskeiset lähtötiedot ja tulokset, rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden todentaminen ja koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon tai rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden todentaminen.
Energiaselvitys sisältää myös laskennallisen kesäaikaisen huonelämpötilan tarkastelun
ja energiatodistuksen, jos rakennuksen käyttötarkoitus sitä edellyttää. (5, s. 15.)
Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus on laadittava rakennuksen myynnin tai
vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen hankkimis- ja käyttövelvollisuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) §:n 117 g 2. momentin
kohdissa 1 ja 3 - 7 tarkoitettuihin rakennuksiin:
•

rakennukset, joiden kerrosala on alle 50 m²

•

rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan

•

rakennukset, joita suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi
energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. (6.)

Energiatodistuksessa esitettyä E-lukua voidaan käyttää samassa käyttötarkoituksessa
olevien rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. E-luku lasketaan rakennuksen ominaisuuksista vakioidulla käytöllä ja säävyöhykkeen I säätietoja riippumatta siitä, missä
rakennus sijaitsee.
E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. E-luvun yksikkö on
kWhE/(m² a) (5, s. 3). Uuden rakennuksen E-lukujen raja-arvot on esitetty taulukossa 1.
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TAULUKKO 1 E-luvun raja-arvot käyttötarkoitusluokittain (5, s. 3)

E-luvun raja-arvo voidaan ylittää 5 kWhE/(m² a) opetus- ja päiväkotirakennuksessa, joiden
lämmitetty nettopinta-ala on alle 1000 neliömetriä. Massiivipuurakennuksessa E-luvun
raja-arvot voidaan ylittää käyttötarkoitusluokan 1a rakennuksessa 20 %:lla, 1b - c rakennuksessa 15 %:lla ja muussa käyttötarkoitusluokan 1d - 8 rakennuksessa 10 %:lla. (5, s.
4)
Rakennuksen energiatehokkuus ilmoitetaan energiatodistuksessa E-luvulla ja energialuokalla. Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A - G, jossa A on vähiten energiaa kuluttava ja G on eniten energiaa kuluttava luokka. Käytettävä luokitteluasteikko
määräytyy energiatodistuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitusluokan pe-
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rusteella (7, s. 22). Opinnäytetyössä kohteina oli palvelutalo, päiväkoteja ja kouluja. Palvelurakennukset kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 5 (taulukko 2), ja päiväkodit ja koulut
kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 6 (taulukko 3).
TAULUKKO 2. Palvelurakennusten energiatehokkuusluokkia vastaavat E-luvut (7, s.
25)

TAULUKKO 3 Päiväkoti- ja opetusrakennusten energiatehokkuusluokkia vastaavat E-luvut (7, s. 25)

Energiatodistuksessa annetaan olemassa oleville rakennuksille toimenpide-ehdotuksia,
joilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta kustannustehokkaasti. Todistuksessa voidaan lisäksi antaa muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista. (7, s. 36.)
Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta sen laatimispäivästä tai kunnes rakennuksesta laaditaan uusi energiatodistus. Kuvassa 1 on esimerkki energiatodistuksen kansisivusta.
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KUVA 1 Täyttämättömän energiatodistuksen ensimmäinen sivu (7, s. 27)
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3 KOHTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT
3.1 Kohteet
Selvityksen alussa hirsirakenteisia palvelurakennuksia Suomessa oli noin 30 kappaletta,
joista tutkimukseen valittiin mukaan seitsemän. Rakennukset ovat valmistuneet vuosina
2013 - 2017, ja ne sijaitsevat Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Lapin
maakunnissa. Rakennukset ovat julkisia rakennuksia, joiden ensisijainen ulkoseinän rakennusmateriaali on hirsi tai massiivipuu. Viidessä kohteessa lämmitysmuotona oli kaukolämpö ja kahdessa maalämpö. Kohteiden keskimääräinen nettoala on 1581,5 m² ja
keskimääräinen bruttoala on 1653,9 m². Pinta-alat eivät ole alkuperäisen energiatodistuksen arvoja vaan kohteiden rakennepiirustuksista laskettuja arvoja (8). Tarkemmat tiedot kohteiden lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä on esitetty taulukossa 4.
Kohteiden valintakriteereinä oli, että rakennukset ovat olleet käytössä vähintään yhden
vuoden. Rakennuksista tuli olla saatavana myös laadittu määräysten mukainen energiaselvitys, ja niiden ensisijainen ulkoseinän rakennusmateriaali täytyi olla hirsi/massiivipuu.
Kohteiden tarkkoja sijainteja tai nimiä ei työssä mainita, sillä tarkoituksena ei ole tutkia
kohteita yksilöinä vaan vertailla kyseisen tyyppisten rakennusten laskennallisia ja toteutuneita kulutuksia sekä selvittää kulutusten mahdollisten erojen syitä. Kohteet sijaitsevat
säävyöhykkeillä I, III ja IV.
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TAULUKKO 4 Tietoja tutkimukseen valituista rakennuksista ja niiden talotekniikkajärjestelmistä
Kohde

Energialuokka

Nettopinta-ala
(m²)

Kerrosten
lukumäärä

Ulkoseinän
hirren paksuus (cm)

Palvelutalo 1

B

2509

1

27,5

Ikkunoiden ja lasiseinien osuus ulkoseinän pinta-alasta
(%)
23

Päiväkoti 1

D

1280,3

2

27,5

13

Päiväkoti 2

C

1200,7

1

27,5

19

Koulu 1

C

365

2

27,5

11

Koulu 2

C

509,02

1

27,5

14

Koulu 3

B

3204

2

27,0

17

Koulu 4

B

2002,2

2

27,5

25

14

Tilojen lämmitysjärjestelmä
ja lämmöntuottojärjestelmä
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Kaukolämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Kaukolämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Kaukolämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Maalämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Maalämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Kaukolämpö
Vesikiertoinen
lattialämmitys,
Kaukolämpö

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde (%)

Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla
Koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla

73

45

72

52

54

66

59

3.2 Aineiston keruu ja käsittely
Tutkimuksen aineisto kerättiin vaiheittain kohteiden yhteyshenkilöiltä. Ensimmäinen kysely tehtiin puhelimitse ja sähköpostitse 30:n hirsirakennuksen yhteyshenkilöille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kohteiden käyttötarkoitus, valmistumisvuosi ja yhteyshenkilöiden halu osallistua tutkimukseen. Yhteyshenkilöille lähetettiin kuvaus opinnäytetyön aiheesta ja tutkimukseen osallistumisesta saatavista
hyödyistä. Ensimmäisen kyselyn tiedot kerättiin Kyselynetti-ohjelmaa käyttäen tilaajan toimesta.
Toinen kysely tehtiin sähköpostitse, ja sen tavoite oli kerätä kohteista rakenne- ja
LVI-piirustukset, energiatodistukset ja valtakirjat kulutustietojen keräämistä varten. Kohteiden yksityiskohtaisempia tietoja ja tarkennuksia kerättiin myös puhelimitse. Yhteen tutkimuskohteeseen tutustuttiin käymällä paikan päällä.
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4 E-LUVUN JA ENERGIANKULUTUKSEN LASKENTA
Rakennusten E-luku ja energiankulutus laskettiin kuukausitason laskentamenetelmällä. Menetelmää voidaan käyttää olemassa olevien jäähdyttämättömien ja
jäähdytettyjen rakennusten ostoenergiankulutuksen laskemiseen. Jäähdytetyn
rakennuksen jäähdytysjärjestelmän energiankulutus on kuukausitason laskentamenetelmässä laskettava asetuksessa 1048/2017 esitetyllä vaihtoehtoisella tavalla.
Rakennusten energiankulutuksen laskennassa on käytetty ulkoilmavirtoina, huonelämpötiloina ja käyttöaikoina E-luvun laskennan mukaisia vakioarvoja. Laskenta tehtiin säävyöhykkeen I tiedoilla.
Rakennuksen E-luku muodostuu nettoenergiantarpeista, energiankulutuksista,
rakennuksen laitteistolla ympäristöstä vapaasti hyödynnettävissä olevasta energiasta ja muusta paikallisesta energiantuotosta. E-luvun taseraja ja sen muodostuminen on esitetty kuvassa 2.
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KUVA 2 Ostoenergiankulutuksen taseraja (9, s. 15)
E-luvun laskennassa on käytetty energiatodistuksen laadintahetkellä voimassa
olevia laskentasääntöjä ja energiamuodon kertoimia. Kumotut ja voimassa olevat
energiamuotojen kertoimet on esitetty taulukossa 5.
TAULUKKO 4 Energiamuotojen kertoimet kumotun (D3/2012) ja voimassa olevan asetuksen (788/2017) mukaan
Energiamuoto

Voimassa
31.12.2017 asti
1,70

Voimassa
1.1.2018 alkaen
1,20

Kaukolämpö

0,70

0,50

Kaukojäähdytys

0,40

0,28

Fossiiliset polttoaineet

1,00

1,00

Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet

0,50

0,50

Sähkö
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Ensimmäinen vaihe laskelmissa oli laskea kohteiden E-luvut ja energiankulutukset Excelillä tai käyttämällä Laskentapalveluiden E-lukulaskuria. E-luvun ja energiankulutusten laskelmia varten laskettiin pohjapiirroksista tarkat pinta-alat rakenneosittain Iida Rontin opinnäytetyössä ”Julkisten hirsirakennusten energiatehokkuus” (8). Kohteiden yhteyshenkilöiltä, LVI-piirustuksista ja energiatodistuksista
kerättiin tiedot taloteknisistä järjestelmistä. Toteutuneet lämmitysenergiankulutukset normeerattiin vastaamaan säävyöhykkeen I säätietoja.
Työssä myös tarkasteltiin rakennusten toteutuneiden energiankulutusten hiilidioksidipäästöjä, sillä vaikka rakennus kuluttaisi vähän energiaa, ei ole selvää, että
rakennuksen hiilidioksidipäästöt olisivat pienet.

4.1 E-luvun laskenta Excelillä ja valmiilla ohjelmalla
Tässä opinnäytetyössä rakennusten E-luvut laskettiin D.O.F tech Oy:n ja SaintGobain Finland Oy:n tarjoamaa laskentapalvelua käyttäen (10). Maalämpöpumpulla varustettujen rakennusten E-luvut laskettiin Excel-laskurilla, jotta teknisten
järjestelmien merkitys saatiin simuloitua paremmin ja eriteltyä kokonaissähkönkulutuksesta maalämpöpumpun käyttämä sähköenergia. Laskennassa on käytetty rakenteiden nettopinta-alana piirustuksista otettuja tietoja. Eri tekijöiden vaikutusta rakennusten energiankulutukseen ja E-lukuun on käsitelty tarkemmin luvussa 5.
E-luvun ja energiankulutuksen laskentaan käytettiin Excel-laskuria, joka laskee
rakennuksen energiankulutuksen kuukausitason laskentamenetelmällä (11).
Laskuri on tehty Ympäristöhallinnon opasmateriaalien esimerkkien pohjalta ja
sen toiminta on tarkastettu Ympäristöhallinnon laskentaesimerkissä olevilla kohteilla ”Uusi pientalo” ja ”toimistotalo vuodelta 2006” (12). Luvuissa 3.2 - 3.11 on
esitetty kaavat, joita on käytetty Excel-laskurissa. Laskennan vaiheet on esitetty
kuvassa 3. Liitteessä 1 olevaan Excel-taulukkoon on annettu lähtöarvoiksi päiväkoti 1:n rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien tiedot, joista on laskettu ostoenergiankulutus ja E-luku.
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KUVA 3 Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet (9, s.14)

4.2 Lähtötietojen käsittely Excel-laskurissa
Ensimmäinen vaihe laskennassa oli etsiä kohteiden piirustuksista ja muista dokumenteista laskentaa varten tarvittavat lähtöarvot. Rakenneosien ominaislämpöhäviöt lasketaan rakenneosien pinta-aloista ja U-arvoista kaavalla 1 (9). Päiväkodin 1 ominaislämpöhäviöt ja niiden laskemiseen tarvitsemat lähtöarvot on
esitetty taulukossa 6.
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H=𝐴∗𝑈

KAAVA 1

H

ominaislämpöhäviö (W/K)

A

rakenneosan pinta-ala (m²)

U

lämmönläpäisykerroin (W/m²K)

TAULUKKO 5 Päiväkodin 1 vaipan ominaislämpöhäviö piirustuksista otettujen
pinta-alojen ja lämmönläpäisykertoimien mukaan
Rakenteet

A (m2)

Ulkoseinät
Ikkunat pohjoinen

H (W/K)

458,8
19,5

U
(W/m2K)
0,19
1

Ikkunat itä

31,9

1

31,9

Ikkunat etelä

22,7

1

22,7

Ikkunat länsi

42,9

1

42,9

1024,7
22,8

0,08
1

81,9
22,8
308,9

0

0

0,00

Alapohja

1066

0,16

170,6

Yhteensä

2689,3

Lämmitetty nettoala

1280,3

m2

3713

m3

Yläpohja
Ovet
Rakenteet - alapohja yhteensä
Seinä, puolilämmintila

Rakennuksen tilavuus

87,2
19,5

479,5

Ilmanvaihdosta annettavia tietoja ovat lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ja
järjestelmän SFP-luku. Ulkoilmavirta E-luvun laskennassa ei ole suunniteltu arvo
vaan käyttötarkoitusluokittain määrätty vakioarvo, joka on opetusrakennuksille ja
päiväkodeille 3 dm³/ (s m²) ja palvelurakennukselle 2 dm³/(s m²). Rakennuksen
vuotoilmaluku selvitetään mittaamalla tai suunnitteluarvoista. Excel-laskuri laskee näistä tiedoista vuotoilmavirran (kaava 2) ja vuotoilman ominaislämpöhäviön
(kaava 3) (9). Taulukossa 7 on esitetty Päiväkodin 1 vuotoilman ja ilmanvaihdon
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ominaislämpöhäviöt. Taulukon 7 arvot ovat rakennuksen alkuperäisestä energiatodistuksesta otettuja arvoja pois lukien ilmavirrat.
𝑞

50
𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 = 3600∗𝑋
∗ 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑝𝑝𝑎

KAAVA 2

qv,vuotoilma

vuotoilmavirta (m³/s)

q50

rakennusvaipan ilmanvuotoluku (m³/(h*m²))

Avaippa

rakennusvaipan pinta-ala (m²)

X

kerroin, yksikerroksisille rakennuksille 35 ja kaksikerroksisille rakennuksille 24

3600

kerroin, joka muuttaa ilmavirran m³/h yksiköstä yksikköön m³/s.

𝐻𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑣𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 ∗ 1000

KAAVA 3

Hvuotoilma

vuotoilman ominaislämpöhäviö (W/K)

i

Ilman tiheys (1,2 kg/m³)

cpi

ilman ominaislämpökapasiteetti (1 kJ/(kg*K))

1000

kerroin, jolla muunnetaan tulo yksiköstä kW/K yksikköön
W/K.
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TAULUKKO 7 Päiväkodin 1 vuotoilman ja ilmanvaihdon ominaislämpöhäviöt
Ilmavirrat

qv

H (W/K)

3,84

m3/s

Tuloilmavirta

3,84

m3/s

q50

4,00

m3/hm2

Vuotoilmanvaihto

0,125

m3/s

a,iv

0,450

-

2

kW/(m3/s)

Poistoilmavirta

SFP-luku

2534,40

149,41

4.3 Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve
4.3.1 Ulkoilmaan rajoittuvien rakenneosien lämpöhäviöt
Ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien, yläpohjien, alapohjien, ikkunoiden ja ovien
lämpöhäviöt lasketaan rakennusosittain kaavalla 4 (9).

Δt

𝑄𝑟𝑎𝑘𝑜𝑠𝑎 = H ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢 ) ∗ 1000

KAAVA 4

Qrakosa

johtumislämpöhäviö rakennusosan läpi (kWh)

H

ominaislämpöhäviö (W/K)

Ts

rakennuksen sisäilman lämpötila (°C)

Tu

ulkoilman lämpötila (°C)

Δt

ajanjakson pituus (h)

1000

kerroin, jolla muunnetaan energian yksikkö wattitunneista kilowattitunneiksi (W/kWh).
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4.3.2 Kylmäsilloista aiheutuva ominaislämpöhäviö
Kohteista, joista kylmäsiltojen pituudet ja lisäkonduktanssi olivat tiedossa, laskettiin kylmäsiltojen ominaislämpöhäviöt kaavalla 5 (taulukko 8) (9). Muissa kohteissa kylmäsilloista johtuvana lämpöhäviönä käytettiin ulkovaipan johtumislämpöhäviöistä arvoa 10 %, joka on mainittu ympäristöministeriön asetuksessa
1048/2017 käytettäväksi olemassa oleville rakennuksille, jos tarkempaa tietoa ei
ole saatavissa.

𝐻 =𝑙∗𝜓

KAAVA 5

H

viivamaisen kylmäsillan ominaislämpöhäviö (W/K)

l

viivamaisen kylmäsillan pituus (m)

ψ

viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi (W/(m*K))

TAULUKKO 8 Päiväkodin 1 viivamaisten kylmäsiltojen ominaislämpöhäviöt
Kylmäsillat

l (m)

ψ (W/m K)

H (W/K)

ikkuna ja ovi

358,9

0,07

25,1

ulkoseinä - yläpohja
ulkoseinä - alapohja
ulkonurkat

213,4

0,04

8,5

213,5

0,11

23,5

61,2

0,05

3,1

sisänurkat

47,6

-0,05

-2,4

Yhteensä

57,8

4.3.3 Maanvastaisen alapohjan lämpöhäviöt
Maanvastaisen alapohjan lämpöhäviöt (liitteessä nimellä QJohtmaa) voidaan laskea
kaavalla 4 korvaamalla ulkoilman lämpötila alapohjan alapuolisen maan kuukau-
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sittaisella keskilämpötilalla, joka lasketaan ulkoilman vuosittaisesta keskilämpötilasta kaavalla 6 (9). Ulkoilman vuosittainen keskilämpötila ja kuukausittaiset keskilämpötilat saadaan taulukosta 9. Alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan erona käytetään arvoa 5 °C perustuen ympäristöministeriön antamaan ohjearvoon (9, s. 20). Alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero saadaan taulukosta 10.
TAULUKKO 9 Säätiedot kuukausittain säävyöhykkeellä I ja II Helsinki-Vantaa (5,
s. 18)
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TAULUKKO 10 Alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja
vuotuisen keskilämpötilan ero (9, s. 20)

𝑇𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 = 𝑇𝑢,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + 𝛥𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑘
Tmaa,kk

KAAVA 6

alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila (°C)

Tu,vuosi

ulkoilman vuotuinen keskilämpötila (°C)

ΔTmaa,vuosi

alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero (°C)

ΔTmaa,kk

alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero (°C)

4.3.4 Vuotoilman lämpenemisestä aiheutuva lämpöhäviö
Vuotoilman lämpenemiseen kuluva lämpöenergia lasketaan kaavalla 7 (9).
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𝑄𝑉𝑢𝑜𝑡𝑜 = 𝐻𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 ∗ (𝑇𝑠− 𝑇𝑢,𝑚𝑖𝑡 ) ∗ Δt /1000

KAAVA 7

Qvuoto

vuotoilman lämpenemiseen menevä lämpöhäviö (kWh)

Hvuotoilma

vuotoilman ominaislämpöhäviö (W/K)

Ts

sisäilman lämpötila (°C)

Tu,mit

mitoittava ulkoilman lämpötila kuukausittain (°C)

Δt

ajanjakson pituus (h)

1000

kerroin, jolla muunnetaan energian yksikkö wattitunneista kilowattitunneiksi (W/kWh).

4.3.5 Tuloilman lämpenemisestä tilassa aiheutuva lämpöhäviö
Tuloilman lämpenemiseen tilassa kuluva lämpöenergia lasketaan kaavalla 8 (9).

∆𝑡

𝑄𝑖𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜 = 𝑡𝑑 ∗ 𝑡𝑣 ∗ 𝜌𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑣𝑡 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑝 ) ∗ 1000
Qiv,tulo

KAAVA 8

tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve (kWh)

td

ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen
käyntiaikasuhde (h/24h)

tv

ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde
(vrk/7 vrk)

ρi

ilman tiheys (1,2 kg/m³)

cpi

ilman ominaislämpökapasiteetti (1000 J/(kg K)

qvt

tuloilmavirta (m³/s)
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Ts

rakennuksen sisäilman lämpötila (°C)

Tsp

sisäänpuhalluslämpötila (°C)

Δt

ajanjaksonpituus (h)

1000

kerroin, jolla muunnetaan energian yksikkö wattitunneista kilowattitunneiksi (W/kWh).

4.3.6 Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve
Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve lasketaan kaavalla 9 (9).

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎 = 𝑄𝑖𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜 + 𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 + 𝑄𝑟𝑎𝑘𝑜𝑠𝑎 + 𝑄𝑗𝑜ℎ𝑡𝑚𝑎𝑎

KAAVA 9

4.4 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve
Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarvetta varten täytyy ensimmäiseksi laskea
lämmöntalteenoton jälkeinen kuukauden keskimääräinen tuloilman lämpötila
kaavalla 10 (9).

𝑞𝑣𝑝

𝑇𝐿𝑇𝑂 = 𝑇𝑢,𝑚𝑖𝑡 + 𝜂𝑎,𝑖𝑣 ∗ 𝑞 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢,𝑚𝑖𝑡 )

KAAVA 10

𝑣𝑡

TLTO

lämmöntalteenoton jälkeinen tuloilman lämpötila mitoitustilanteessa (°C)

Tu,mit

mitoittava ulkoilman lämpötila (°C)

ηa,iv

lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (-)
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qvp

poistoilmavirta (m³/s)

qvt

tuloilmavirta (m³/s)

Ts

rakennuksen sisäilman lämpötila (°C)

Tuloilman lämpenemisen tarvitsema energiantarve eli Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve rakennukselle lasketaan kaavalla 11 (9).

𝑄𝑖𝑣 = 𝑡𝑑 ∗ 𝑡𝑣 ∗ 𝜌𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ 𝑞𝑣𝑡 ∗ ((𝑇𝑠𝑝 − ∆𝑇𝑝𝑢ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 ) − 𝑇𝐿𝑇𝑂 ) ∗ ∆𝑡/1000

KAAVA 11

Qiv

ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve (kWh)

td

ilmanvaihtojärjestelmän keskimääräinen vuorokautinen
käyntiaikasuhde (h/24 h)

tv

ilmanvaihtojärjestelmän viikoittainen käyntiaikasuhde
(vrk/7 vrk)

ρi

ilman tiheys (1,2 kg/m³)

cpi

ilman ominaislämpökapasiteetti (1000 J/kg K)

qvt

tuloilmavirta (m³/s)

Tsp

sisäänpuhalluslämpötila (°C)

ΔTpuhallin

lämpötilan nousu puhaltimessa (°C)

TLTO

lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen tuloilman lämpötila
(°C)

Δt

ajanjakson pituus (h)
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1000

kerroin, jolla muunnetaan energian yksikkö wattitunneista kilowattitunneiksi (W/kWh)

4.5 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve
Lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve lasketaan kaavalla 12 (9). Laskentatapoja on myös muita, mutta päädyttiin tähän, sillä energiatodistuksessa oli
käytetty lähtötietona lämmitysenergian nettotarvetta lämmitettyä nettoalaa kohti,
mikä näkyy eri käyttötarkoitusluokille taulukossa 11.

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =

𝑡𝑘𝑘
𝑡𝑎

∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝐿𝐾𝑉

KAAVA 12

QLKV,netto

lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve (kWh)

tkk

ajanjakson pituus (h)

ta

tuntia vuodessa (h)

A

rakennuksen lämmitetty nettoala (m²)

VLKV

lämpimän käyttöveden lämmitysenergia (kWh/(m² a))
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TAULUKKO 11 Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve vuodessa
(5, s. 8)

4.6 Rakennuksen lämpökuormat
4.6.1 Valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja ihmisten aiheuttama lämpökuorma
Valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja ihmisten aiheuttama lämpökuorma lasketaan
kaavalla 13 (9). Käyttöaika, käyttöaste ja lämpökuorma pinta-alaa kohden saadaan taulukosta 12. Osassa kohteissa on käytetty pienempää valaistustehoa,
sillä valaistustasosta on esitetty erillisselvitys energialaskennan lähtötiedoissa.
Tällaisessa tapauksessa käytetään energialaskennan vakioarvoa.
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TAULUKKO 12 Rakennuksen vakioitu käyttö (5, s. 23)

𝑡

Q = k ∗ P ∗ A ∗ 24𝑑 ∗
Q

𝑡𝑤
7

𝛥𝑡

∗ 1000

KAAVA 13

henkilöiden, valaistuksen tai kuluttajalaitteiden lämpökuorma (kWh)

k

käyttöaste (-)

P

lämpökuorma (W/m²)

A

lämmitetty nettoala (m²)

td

rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa
(h)

tw

rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa (d)

Δt

ajanjakson pituus (h)

1000

kerroin, jolla muunnetaan energian yksikkö wattitunneista kilowattitunneiksi (W/kWh)
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4.6.2 Auringon aiheuttama lämpökuorma
Auringon aiheuttama lämpökuorma ikkunoiden kautta lasketaan kaavalla 14 (9).
Kokonaisläpäisykerroin (g) on saatu kohteiden piirustuksista, joten sitä ei tarvitse
erikseen laskea. Auringonsäteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskertoimelle (Fläpäisy)
käytetään arvoa 0,5, jos tarkempaa arvoa ei ole saatavilla. Tässä työssä tietoja
ikkunoiden verhojen ja varjostusten osalta oli hyvin hajanaisesti, joten jokaisessa
kohteessa käytettiin auringonsäteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskertoimena 0,5.
Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin saadaan taulukosta 13.

𝑄𝑎𝑢𝑟 = ∑ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦,𝑝𝑦𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∗ 𝐴𝑖𝑘𝑘 ∗ 𝑔
Qaur

KAAVA 14

ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia (kWh/kk)

Gsäteily,pystypinta

pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia
pinta-ala yksikköä kohti (kWh/(m² kk))

Fläpäisy

säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin (-)

Aikk

ikkuna-aukon pinta-ala (m²)

g

ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin (-)
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TAULUKKO 13 Auringon kokonaissäteilyenergia pystypinnoille eri ilmansuuntiin
säävyöhykkeellä I ja II (5, s. 20)

4.6.3 Lämpimän käyttöveden varastoinnista aiheutuva lämpökuorma
Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviöinä käytetään taulukon 14 mukaisia arvoja tarkempien tietojen puutteessa. Varastoinnin häviö kuukausitasolla lasketaan kaavalla 15 kohteille, joissa on lämminvesivaraaja (9).

TAULUKKO 14 Lämpimän käyttöveden varastoinnin vuotuinen häviö (9, s. 45)
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𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑘𝑘 = 𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖 ∗
QLKV,varastointi,kk

𝑡𝑘𝑘
𝑡𝑎

/2

KAAVA 15

lämpimän käyttöveden kuukausittainen varastoinnin häviö (kWh)

QLKV,varastointi

lämpimän käyttöveden varastoinnin vuotuinen häviö
(kWh/a)

tkk

tuntimäärä kuukaudessa (h)

ta

tuntimäärä vuodessa (h)

2

jakaja, joka huomioi rakennuksen vaipan sisäpuolella
olevan lämpimän käyttöveden varaajan lämpöhäviön,
joka on 50 % varaajan lasketusta lämpöhäviöstä (7, s.
12)

4.6.4 Rakennuksen kokonaislämpökuormat
Rakennuksen kokonaislämpökuormat lasketaan kaavalla 16 (9).

𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 = 𝑄ℎ𝑒𝑛𝑘 + 𝑄𝑠äℎ + 𝑄𝑎𝑢𝑟 + 𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 + 𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑘𝑘
KAAVA 16
Qhenk

henkilöiden luovuttama lämpöenergia (kWh)

Qsäh

valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpökuorma (kWh)

Qaur

ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia (kWh)
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QLKV,kierto,kuorma

lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöistä
lämpökuormaksi tuleva osuus (kWh)

QLKV,varastointi,kk

lämpimän käyttöveden kuukausittainen varastoinnin häviö (sis. lämpimän käyttövedenkierron) (kWh)

4.6.5 Lämpökuormista hyödynnettävä energia
Lämpökuormista voidaan osa hyödyntää rakennuksen lämmityksessä. Lämpökuorma voidaan hyödyntää vain sillä edellytyksellä, että samanaikaisesti esiintyy
lämmitystarvetta ja että säätölaitteet vähentävät muun lämmön tuottoa vastaavalla määrällä. Rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö lasketaan kaavalla 17.
(9.)

𝐻𝑡𝑖𝑙𝑎 =

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎
(𝑇𝑠 −𝑇𝑢 )

∗ 1000

KAAVA 17

Htila

rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö (W/K)

Qtila

rakennuksen tilojen lämmitysenergian tarve (kWh)

Ts

sisäilman lämpötila (°C)

Tu

ulkoilman lämpötila (°C)

1000

kerroin, jolla muutetaan yksikkö kilowateista wateiksi.

Rakennuksen aikavakio lasketaan kaavalla 18 (9). Rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin (Crak,omin) ominaisarvot ovat taulukossa 15. Tässä
työssä jokaisen kohteen arvona on käytetty 110 Wh/(m²K).
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KAAVA 18

𝜏 = (𝐶𝑟𝑎𝑘,𝑜𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐴)/𝐻𝑡𝑖𝑙𝑎

τ

rakennuksen aikavakio (h)

Crak,omin

rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti
(Wh/m²K)

A

rakennuksen nettoala (m²)

Htila

rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö (W/K)

TAULUKKO 15 Rakennuksen sisäpuolisen tehollisen lämpökapasiteetin Crak,omin
ominaisarvoja eri rakennetyypeissä kalusteineen (9, s. 38)

Lämpökuorman suhde lämpöhäviöön lasketaan kaavalla 19 (9).
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γ = 𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 /𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎

KAAVA 19

γ

lämpökuorman suhde lämpöhäviöön (-)

Qlämpökuorma

rakennuksen lämpökuorma (kWh)

Qtila

rakennuksen tilojen lämmitysenergian tarve (kWh)

Numeerinen parametri (a), joka riippuu kaavalla 16 lasketusta aikavakiosta, lasketaan kaavalla 20 (9).

𝜏

𝑎 = 1 + 15

KAAVA 20

a

numeerinen parametri (-)

τ

rakennuksen aikavakio (h)

Lämpökuormien hyödyntämisaste lasketaan perustapauksessa kaavalla 21 (9).

1−𝛾 𝑎

KAAVA 21

𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö = 1−𝛾𝑎+1

ηlämpö

lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste (-)

a

numeerinen parametri (-)

γ

lämpökuorman suhde lämpöhäviöön (-)

Lämpökuormien hyödynnettävä lämmitysenergia lasketaan kaavalla 22 (9).
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𝑄𝑠𝑖𝑠,𝑙ä𝑚𝑝ö = 𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö ∗ 𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎
Qsis,lämpö

KAAVA 22

lämpökuormat,

jotka hyödynnetään

lämmityksessä

(kWh)
ηlämpö

lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste (-)

Qlämpökuorma

rakennuksen lämpökuorma (kWh)

4.8 Lämmitysjärjestelmien energiankulutus
Rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarve lasketaan kaavalla 23 (9).

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎 − 𝑄𝑠𝑖𝑠.𝑙ä𝑚𝑝ö

KAAVA 23

Qlämmitys,tilat,netto

tilojen lämmitysenergian nettotarve (kWh)

Qtila

tilojen lämmitysenergian tarve (kWh)

Qsis,lämpö

lämpökuormat,

jotka hyödynnetään

lämmityksessä

(kWh)

Tilojen lämmitysenergian tarve lasketaan kaavalla 24 (9). Laskettavan lämmönjakelujärjestelmän hyötysuhteet on otettu taulukosta 16.

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 =
Qlämmitys,tilat

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
η𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

+ 𝑄𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢,𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑄𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠 /12 KAAVA 24

tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve, joka katetaan
laskettavalla lämmön jakelu järjestelmällä (kWh)
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Qlämmitys,tilat,netto

tilojen lämmitysenergian nettotarve (kWh/a)

ηlämmitys,tilat

laskettavan lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde (-)

Qjakelu,ulos

lämmön jakelujärjestelmän varastoinnin lämpöhäviö
(kWh/a)

Qvarastointi,ulos

laskettavan lämmön jakelujärjestelmän varastoinnin
lämpöhäviö (kWh/a)

12

kuukausien määrä vuodessa, jolla muunnetaan lämmitysenergiatarve vuositasolta kuukausitasolle (kk/a)
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TAULUKKO 16 Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon- ja luovutuksen vuosihyötysuhteiden ja apulaitteiden ominaissähkönkäytön ohjearvoja (9, s. 41)
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Lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve lasketaan kaavalla 25 (9). Lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhteet on otettu taulukosta 17. Kiertojohdon häviöt lasketaan kaavalla 26, jossa kiertojohdon pituus on arvioitu rakennustyypeittäin taulukon 18 mukaisesti (9). Kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehona on käytetty eristystyypeittäin taulukon 19 arvoja.

𝑄

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝐿𝐾𝑉 = 𝜂 𝐿𝐾𝑉,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖 + 𝑄𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

KAAVA 25

𝐿𝐾𝑉,𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜

Qlämmitys,LKV

lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve (kWh/a)

QLKV,netto

lämpimän

käyttöveden

lämpöenergian

nettotarve

(kWh/a)
ηLKV,siirto

lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde (-)

QLKV,varastointi

lämpimän

käyttöveden

varastoinnin

lämpöhäviö

käyttöveden

kiertojohdon

lämpöhäviö

(kWh/a)
QLKV,kierto

lämpimän
(kWh/a)
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TAULUKKO 17 Lämpimän käyttöveden siirron vuosihyötysuhteet (9, s. 44)

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = (𝛷𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,𝑜𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐿𝐿𝐾𝑉 + 𝜑𝐿𝐾𝑉,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑜𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑛𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒 )

𝑡𝐿𝐾𝑉,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 ∗365

QLKV,kierto

KAAVA 26

1000

lämpimän

käyttöveden

kiertojohdon

lämpöhäviö

(kWh/a)
ΦLKV,kiertohäviö,omin

lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho (W/m)

LLKV

lämpimän käyttöveden kiertojohdon pituus (m)

φLKV,lämmitys,omin

lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden ominaisteho (W/kpl)

ηlämmityslaite

lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytkettyjen lämmityslaitteiden lukumäärä (kpl)

tLKV,pumppu

lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika
(24h/vrk)
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TAULUKKO 18 Kiertojohdon ominaispituudet rakennustyypeittäin (9, s. 46)

TAULUKKO 19 Kiertojohdon lämpöhäviön ominaistehot eristystasoittain (9, s. 46)

4.9 Lämmityksen ostoenergiankulutus
Lämmitysjärjestelmän laskennan periaate on esitetty kuvassa 4.
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KUVA 4 Lämmitysjärjestelmän laskennan periaate (9, s. 39)

Rakennuksen tilojen tarvitsema ostoenergiankulutus lasketaan kaavalla 27 (9).
Lämmitysenergian tuoton hyötysuhteet on otettu taulukosta 20 ostoenergiankulutusta varten.
𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 =

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

KAAVA 27

η𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

Qlämmitys,tilat,kulutus

tilojen tarvitsema ostoenergiankulutus (kWh)

Qlämmitys,tilat

tilojen tarvitsema lämpöenergian tarve (kWh)

ηtuotto,tilat

lämmitysenergian tuoton hyötysuhde tilojen lämmityksessä (-)
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TAULUKKO 20 Isompien rakennusten kattiloiden ja KL-lämmönjakokeskusten
hyötysuhteiden ja sähkönkulutuksen ohjearvoja (9, s. 49)

Lämpimän käyttöveden tarvitsema ostoenergiankulutus lasketaan kaavalla 28
(9).

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 =
Qlämmitys,LKV,kulutus

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝐿𝐾𝑉

KAAVA 28

η𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝐿𝐾𝑉

lämpimän käyttöveden tarvitsema ostoenergiankulutus
(kWh)

Qlämmitys,LKV

lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarve (kWh)

ηtuotto,LKV

lämpimän käyttöveden tuoton hyötysuhde lämpimän
käyttöveden lämmityksessä (kWh)
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Ilmanvaihtojärjestelmän tarvitsema lämmityksen ostoenergiankulutus lasketaan
kaavalla 29 (9). Tässä kohdassa täytyy huomioida, mihin lämmöntuottojärjestelmään lämmityspatterit on kytketty, jotta voidaan käyttää oikean järjestelmän hyötysuhdetta.

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝐼𝑉,𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 = 𝜂
Qlämmitys,IV,kulutus

𝑄𝑖𝑣

KAAVA 29

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑖𝑣

ilmanvaihtojärjestelmän tarvitsema ostoenergiankulutus
(kWh)

Qiv

Ilmanvaihtojärjestelmän lämpöenergian tarve (kWh)

ƞtuotto,iv

ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntuoton hyötysuhde ilmanvaihdon lämmityksessä (-)

4.10 Sähkönkulutus
Lämmitysjärjestelmän sähköenergiankulutus lasketaan kaavalla 30 (9). Lämmön
jakelujärjestelmän ja apulaitteiden sähköenergian ominaiskulutus on katsottu taulukosta 13 kohteiden lämmitysjärjestelmien perusteella. Lämmön jakelujärjestelmän tuoton sähköenergian ominaiskulutukset on otettu taulukosta 16. Lämpimän
käyttöveden kiertopumpun sähköenergian ominaiskulutus lasketaan kaavalla 31
(9). Lämpimän käyttöveden kiertopumpun käyttöajaksi on oletettu 24 h/vrk. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun sähkömoottorin ottotehona on käytetty
virtaamasta riippuvaa arvoa 200 W / (dm³ s). Virtaama on laskettu kaavalla 32,
jos kuvista ei tarkempaa arvoa löytynyt. Kaavassa 32 kiertojohdon lämpöhäviönä
on käytetty taulukon 19 mukaisia arvoja (9).
𝑊𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 = 𝐴 ∗ (𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 + 𝑒𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜,𝑎𝑝𝑢 + 𝑒𝐿𝐾𝑉,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 + 𝑒𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 )/8760 ∗ ∆t
KAAVA 30
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Wlämmitys

lämmitysjärjestelmän sähköenergian kulutus (kWh)

A

Rakennuksen osan lämmitetty nettoala, jonka kyseiset
lämmönjakelujärjestelmät kattavat. (m²)

etilat

lämmön jakelujärjestelmän ja apulaitteiden sähköenergian ominaiskulutus (kWh/(m²a))

etuotto

lämmön jakelujärjestelmän tuoton sähköenergian ominaiskulutus (kWh/(m²a))

eLKV,pumppu

lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian
ominaiskulutus (kWh/(m²a))

eLP.lämmitys

lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian ominaiskulutus (kWh/(m²a))

8760

tunteja vuodessa (h)

Δt

ajanjakson pituus (h)

𝑒𝑙𝑘𝑣,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 =

𝑃𝐿𝐾𝑉,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 ∗𝑡𝐿𝐾𝑉,𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 ∗

365
1000

KAAVA 31

𝐴

PLKV,pumppu

lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun sähkömoottorin ottoteho (W)

tLKV,pumppu

lämpimän käyttöveden kiertojohdon pumpun käyttöaika
(h/vrk)

A

rakennuksen nettoala (m²)

𝑞𝑣,𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 𝜌

𝛷𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜ℎä𝑣𝑖ö

𝑣 ∗𝐶𝑝𝑣 ∗(𝑇𝐿𝐾𝑉 −𝑇𝐿𝐾𝑉,𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜,𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢 )
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KAAVA 32

qv,LKV,kierto

lämpimän käyttöveden kiertojohdon tilavuusvirta (dm³/s)

ΦLKV,kiertohäviö

lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö (W)

ρv

veden tiheys (1000 kg/m³)

cpv

veden ominaislämpökapasiteetti (4,2 kJ/K kg)

TLKV

lämpimän käyttöveden lämpötila (°C)

TLKV,kierto,paluu

lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluulämpötila (°C)

Lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian ominaiskulutus lasketaan kouluille 1
ja 2, joissa on maalämpöpumppujärjestelmä. Molemmissa kohteissa maalämpöpumppujärjestelmä on mitoitettu kattamaan koko lämmitystarve eli ns. Täysteholämpöpumppu. SPF-luvut lämpöpumpuille on otettu taulukosta 21. Lämpöpumppujärjestelmän sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla 33.

𝑊𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 =
WLP,lämmitys

𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡
𝑆𝑃𝐹𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡

+

𝑄𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝐿𝐾𝑉
𝑆𝑃𝐹𝐿𝐾𝑉

lämpöpumppujärjestelmän

KAAVA 33
sähköenergian

kulutus

(kWh)
QLP,lämmitys,tilat

lämpöpumpun tuottama tilojen lämmitysenergia (kWh)

SPFtilat

lämpöpumpun SPF-luku tilojen lämmityksessä (-)

QLP,lämmitys,LKV

lämpöpumpun tuottama käyttöveden lämmitysenergia
(kWh)

SPFLKV

lämpöpumpun SPF-luku käyttöveden lämmityksessä (-)
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TAULUKKO 21 Maalämpöpumppujen SPF-luvut (9, s. 55)

Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus lasketaan kaavalla 34 käyttäen
suunniteltuja SFP-lukuja.
𝑊𝑖𝑣 = 𝑆𝐹𝑃 ∗ 𝑞𝑣 ∗ ∆𝑡

KAAVA 34

Wiv

ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian kulutus (kWh)

SFP

puhaltimien tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho
(kW/(m³/s))

Δt

puhaltimien tai ilmanvaihtokoneen käyttöaika laskentajaksolla (h)

Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen käyttämä sähköenergiankulutus on yhtä suuri
kuin niiden aiheuttama lämpökuorma, joka on laskettu kaavalla 12.
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4.11 Ostoenergian- ja kokonaisenergiankulutus
E-lukua varten täytyy laskea yhteen sähkö- ja kaukolämmönkulutukset ja kertoa
kulutukset niiden omilla energiamuotojenkertoimilla, jotka on esitetty taulukossa
5. E-luku lasketaan kaavalla 35 (9).

𝐸=

(𝑄𝑜𝑠𝑡𝑜,𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö ∗𝑓𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö +𝑊𝑠äℎ𝑘ö ∗𝑓𝑠äℎ𝑘ö )

E

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

KAAVA 35

rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (kWhE/(m² a))

Qosto,kaukolämpö

kaukolämmön ostoenergiankulutus (kWh/a)

fkaukolämpö

kaukolämmön energiamuodon kerroin (-) (taulukko 4)

Wsähkö

sähkönkulutus (kWh/a)

fsähkö

sähkön energiamuodon kerroin (-) (taulukko 4)

Anetto

rakennuksen lämmitetty nettoala (m²)
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5 TULOKSET JA KULUTUSTIETOJEN VERTAILU
Tutkimuksessa mukana olleista kohteista suurimmat laskentatietojen puutteet olivat vedenkulutustiedoissa. Kohteissa, joissa lämmitysmuotona oli maalämpö,
maalämpöpumppujärjestelmän sähköenergiankulutus arvioitiin laskemalla. Rakennusten E-luvut ja energiatehokkuusluokat on esitetty taulukossa 22.
TAULUKKO 22 Rakennusten E-luvut ja energiatehokkuusluokat
Kohde

Palvelutalo 1
Päiväkoti 1
Päiväkoti 2
Koulu 1
Koulu 2
Koulu 3
Koulu 4

Energiatodistuksen mukainen Eluku
169
194
152
143
135
114
107

Energialuokka

Laskettu Eluku (2013)

B
D
C
C
C
B
B

224
196
144
140
133
115
138

EnerLaskettu Egialuokka luku (2018)
C
D
C
C
C
B
C

Energialuokka

159
132
102
102
84
82
98

Taulukossa 22 ovat alkuperäisten energiatodistusten mukaiset E-luvut, lasketut
E-luvut vuoden 2013 energiamuodonkertoimilla ja vuoden 2018 energiamuodonkertoimilla. Erot vuosien 2013 ja 2018 lasketuissa E-luvuissa johtuvat energiamuotojen kertoimien muuttumisesta vuoden 2018 alussa. Suurimpia eroja vuoden 2013 energiatodistuksen mukaisissa E-luvuissa on palvelutalo 1:ssä ja koulu
4:ssä. Energiatehokkuusluokat käytännössä paranivat yhdellä vuonna 2018 voimaan astuneen uuden luokitteluasteikon vuoksi.
Sähköenergiankulutuksen vertailu toteutettiin vertaamalla Laskentapalveluiden
laskimella tai Excelillä laskettuja laskennallisia sähköenergiankulutuksia sähköyhtiöiden ilmoittamaan vuoden 2018 kulutukseen.
Kohteiden lämmitysenergiankulutusten vertailu toteutuneen ja lasketun arvon välillä tehtiin samalla tavalla kuin sähköenergiankulutuksen vertailu. Toteutunut kulutus normeerattiin ensin vastaamaan säävyöhykkeen I säätietoja. Ensimmäinen
vaihe oli normeerata kulutustiedot Jyväskylään ja sitten Jyväskylään normeerattu
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B
C
B
B
B
A
A

arvo normeerattiin vastaamaan säävyöhykkeen I säätietoja. Normeeraus tehtiin
ilmatieteen laitoksen määrittämillä vuosi- ja kuntakohtaisilla lämmitystarveluvuilla
ja paikkakuntakohtaisilla korjauskertoimilla.
Kuvassa 5 on esimerkki normeerauksen kulusta, jos rakennus sijaitsee Oulussa.
Ensimmäinen piste kuvaa rakennuksen todellista sijaintia, josta se normeerataan
valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään eli kuvan toiseen pisteeseen. Toisesta pisteestä normeerattu arvo korjataan vastaamaan säävyöhykkeen I eli Helsingin säätietoja, joka on kuvassa merkitty pisteenä 3.
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KUVA 5 Normeerauksen havainnollistaminen ja säävyöhykkeet
Toteutuneina lämmitystarvelukuina käytettiin Ilmatieteen laitoksen ilmoittamia arvoja vuodelta 2018. Normitukseen käytettävät kuntakohtaiset korjauskertoimet
saatiin Motivan taulukosta ”Lämmitystarvelukujen kuntakertoimet”. Lämmitysenergiankulutuksen normeeraus Jyväskylään tehtiin kaavalla 36 (13).

𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑘2 ∗ 𝑆

𝑆𝑛,𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎

∗ (𝑄𝑘𝑜𝑘 − 𝑄𝐿𝐾𝑉 ) + 𝑄𝐿𝐾𝑉
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KAAVA 36

Qnorm

rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus Jyväskylään (MWh)

k2

paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään (-)

Sn,vpkunta

normaalivuoden tai-kuukauden (1981-2000) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla (°C vrk)

Stoteutunut vpkunta

toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla
vertailupaikkakunnalla (°C vrk)

Qkok

rakennuksen kokonaislämmitysenergiankulutus (MWh)

QLKV

käyttöveden lämmittämisen vaatima energia vuosi- tai
kuukausitasolla (MWh)

Jyväskylästä normeeraus säävyöhykkeelle I, eli Helsinkiin laskettiin kaavalla 37.

1

𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑠ää𝑣𝑦öℎ𝑦𝑘𝑒,𝐼 = 𝑘 ∗
2

Qnorm,säävyöhyke,I

𝑆𝑡𝑜𝑡,𝐻𝑘𝑖
𝑆𝑛,𝐻𝑘𝑖

∗ (𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑄𝐿𝐾𝑉 ) + 𝑄𝐿𝐾𝑉

KAAVA 37

rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus säävyöhykkeelle I (MWh)

k2

Helsingin kuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään
(=1,2)

Stot,Hki

normaalivuoden tai-kuukauden (1981-2000) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla (=3878 °C vrk)

Sn,Hki

toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla
vertailupaikkakunnalla (3552 °C vrk)
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Qnorm

rakennuksen normitettu lämmitysenergiankulutus Jyväskylään (MWh)

QLKV

käyttöveden lämmittämisen vaatima energia vuosi- tai
kuukausitasolla (MWh)

Käyttöveden lämmittämiseen kuluvaa energiaa ei normeerata, eli se on vähennettävä kokonaislämmitysenergiankulutuksesta, koska lämpimän käyttöveden
kuluttamaan lämmitysenergiaan ei oleteta vaikuttavan sisä- ja ulkolämpötilan ero.
Lämpimän käyttöveden kuluttama lämmitysenergia laskettiin kaavalla 38.

𝑄𝑙𝑘𝑣 = 58 ∗ 𝑉𝐿𝐾𝑉
QLKV

KAAVA 38
käyttöveden lämmittämisen vaatima energia vuodessa
(kWh/a)
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veden lämmittämiseen tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohden (kWh/m³)

VLKV

kulutettu lämpimän käyttöveden määrä vuodessa (m³/a)

Kohteille, joista ei ollut mitattu lämpimän käyttöveden kulutusta erikseen, oletettiin sen olevan 30 % veden kokonaiskulutuksesta. Palvelurakennus, joka oli veden käytöltään verrattavissa asuinrakennukseen, oletettiin lämpimän käyttöveden osuudeksi kokonaisvedenkulutuksesta olevan 40 %. Kohteille, joiden kokonaisvedenkulutuksesta ei ollut mitattua tietoa käytettiin taulukon 23 arvoja.
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TAULUKKO 23 Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot (13, s.7)

Kohteissa, joissa oli lämmitysmuotona maalämpöpumppu, ei ollut alamittauskeskusta sähkönkulutukselle, joten maalämpöpumpun sähkönkulutus arvioitiin laskennallisesti kaavalla 33 käyttäen SPF-lukuja, joita käytettiin E-luvun laskennassa. Maalämpöpumpun käyttämän sähköenergian osuus kokonaissähkönkulutuksesta laskettiin kaavalla 39.

𝑊𝐿𝑃,𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
WLP,osuus

𝑊𝐿𝑃,𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠

KAAVA 39

𝑊𝑠äℎ𝑘ö

maalämpöpumpun käyttämän sähköenergian osuus kokonaissähkönkulutuksesta (-)

WLP,lämmitys

lämpöpumppujärjestelmän

sähköenergian

kulutus

(kWh)
Wsähkö

sähkönkulutus (kWh)

Samaa prosentuaalista arvoa käytettiin erottamaan toteutuneesta sähkönkulutuksesta lämmitykseen kuluva osuus. Tämä osuus on todellisuudessa hieman
eri, sillä prosenttiosuuden laskennassa ei ole voitu huomioida tarkemmin käyttäjälaitteita, käyttäjätottumuksia tai lämpimänkäyttöveden lämmityksen tarvitseman
sähköenergian todellista osuutta maalämpöpumpun tarvitsemasta sähköenergiasta.
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5.1 Lämmitysenergian kulutukset ja laskennallinen lämmitysenergian tarve
Toteutunutta ja laskennallista kulutusta verrattaessa on huomattava, että osa tutkimuksen kohteista on valmistunut vasta vuonna 2017, minkä vuoksi uuden rakennuksen ilmanvaihdon käyttöaikaa voi olla pidennetty. Toteutuneet sähkönenergian- ja lämmitysenergiankulutukset ovat tämän vuoksi tavanomaista suuremmat. Muita toteutuneeseen kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi
mahdolliset ulkorakennukset, sisälämpötila ja käyttöasteet, joita ei ole huomioitu
laskennallisissa arvoissa. Ulkorakennusten sähkön- ja vedenkulutukset saattavat
näkyä palvelurakennuksen toteutuneissa sähkö- ja lämmitysenergiankulutuksissa.
Kuvassa 6 on esitetty kohteiden laskennalliset ja vuonna 2018 toteutuneet lämmitysenergiankulutukset. Kaikkien kohteiden laskennallinen energiankulutus on
laskettu E-luvun laskentasäännöillä.
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KUVA 6 Kohteiden laskennalliset ja vuonna 2018 toteutuneet lämmitysenergiankulutukset (kWh/m² a)
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250

Koulujen 1 ja 2 lämmitysenergiankulutukset on esitetty erikseen kuvassa 7, koska
kyseisten rakennusten lämmitysmuoto on maalämpö. Kuvassa 7 on otettu huomioon vain maalämpöpumpun käyttämä laskennallinen sähköenergiankulutus.
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KUVA 7 Maalämpöpumpulla varustettujen kohteiden laskennalliset ja vuonna
2018 toteutuneet lämmityssähköenergiankulutukset
Eroja laskennallisen ja toteutuneen lämmitysenergiankulutuksen välillä saattaa
selittää se, että kohteissa on rakennuksen tuuletusjakso käynnissä eli ilmanvaihtoa pidetään käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.
Muuna selittävänä tekijänä voi olla tavanomaista korkeampi sisälämpötila. Toteutuneet lämmitysenergiankulutukset on esitetty taulukossa 24 normeeraamattomana ja normeerattuina Jyväskylään ja säävyöhykkeelle I.
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TAULUKKO 24 Toteutuneet lämmitysenergiankulutukset normeeraamattomina
ja normeerattuina
Kohde
Palvelutalo 1
Päiväkoti 1
Päiväkoti 2
Koulu 1
Koulu 2
Koulu 3
Koulu 4

Normeeraamaton
(MWh)
298
251
268
36
33
540
372

Normeerattu Jyväskylään
(MWh)
263,8
222,0
297,6
33,99
30,55
609,9
386,4

Normeerattu säävyöhykkeelle I
(MWh)
209,6
175,3
230,7
26,3
24,5
474,0
296,7

Kohteiden laskennalliset lämmitysenergiankulutukset nettopinta-alaa kohden
vuodessa on esitetty kuvassa 8. Kuvasta käy ilmi, että hirsiseinän osuus lämmitysenergiankulutuksesta on keskimäärin noin 15 %, mikä on laskettu toisessa
opinnäytetyössä (8). Talotekniikan osuus laskennallisesta lämmitysenergiankulutuksesta on keskimäärin noin 57 %. Talotekniikan osuuteen on laskettu tuloilman lämpenemisen tilassa tarvitsema lämmitysenergian tarve, ilmanvaihdon tarvitsema lämmitysenergiantarve ja lämpimän käyttöveden tarvitsema lämmitysenergiantarve. Koulun 3 nettopinta-ala oli suurin ja taulukon mukaan laskennallisesti mitä suurempi rakennus on, sen pienempi on lämmitysenergiantarve pintaalaa kohti.
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KUVA 8 Rakennusten laskennallinen lämmitysenergiankulutus nettopinta-alaa
kohti vuodessa

5.2 Sähkönkulutukset
Kohteiden kokonaissähkönkulutukset on esitetty kuvassa 9. Toteutuneet sähkönkulutukset ovat vuodelta 2018. Sähkönkulutuksen eroja laskennallisen ja toteutuneiden välillä selittää mahdollinen uudenrakennuksen ilmanvaihdon tehostettu
käyttöaika. Sähkönkulutuksen eroihin vaikuttavat kuitenkin myös käyttäjätottumukset, joita ovat esimerkiksi käyttöaste, käyttäjälaitteet, autopaikat, rännien sulatus ja mahdolliset ulkorakennukset.
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KUVA 9 Sähköenergiankulutus vuodessa
Kohteiden sähköenergiankulutus nettopinta-alaa kohden vuodessa on kuvassa
10. Kuvasta nähdään, että muissa kuin palvelutalossa on reilusti suurempi toteutunut kulutus kuin laskennallinen kulutus.
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KUVA 10 Sähköenergiankulutus nettopinta-alaa kohti vuodessa

5.3 Veden kokonaiskulutus
Vedenkulutukset on esitetty kuvassa 11. Eniten puutteita tiedoissa oli vedenkulutuksissa. Kuvassa koulun 1 toteutunut vedenkulutus on vesiyhtiön ilmoittama
keskimääräinen kulutus vuodelle. Kokonaisen kalenterivuoden kulutustietoa
heillä ei ollut. Kouluista 2 ja 3 ei ollut saatavana vedenkulutustietoja.
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KUVA 11 Vedenkulutukset vuodessa
Kuvassa 12 on esitetty kohteiden vedenkulutukset pinta-alaa kohden. Kuvasta
nähdään, että palvelutalon ja koulujen vedenkulutukset ovat lähempänä toteutunutta kulutusta kuin päiväkotirakennuksissa.

Palvelutalo 1
Päiväkoti 1
Päiväkoti 2
Koulu 1
Koulu 2
Koulu 3
Koulu 4
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

m³ / m² a
Toteutunut vedenkulutus (2018)

Laskennallinen vedenkulutus

KUVA 12 Kokonaisvedenkulutukset nettopinta-alaa kohti vuodessa
Lämpimän käyttöveden lämmitykseen kulunut energia on esitetty kuvassa 13.
Vuoden 2018 toteutuneet arvot on laskettu kaavalla 37. Kuvasta nähdään, että
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palvelutalossa toteutunut kulutus on huomattavasti pienempi kuin laskennallinen
kulutus.
42,64
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KUVA 13 Lämpimänkäyttöveden lämmitykseen kulunut energia vuodessa

Lämpimän käyttöveden lämmitykseen kuluneet lämmitysenergiat pinta-alaa kohden on esitetty kuvassa 14.
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KUVA 14 Lämpimänkäyttöveden lämmityksen energiankulutus nettopinta-alaa
kohti vuodessa

5.4 Ostoenergian kulutukset
Ostoenergian kulutukset on esitetty kuvassa 15 ja pinta-alaa kohti kuvassa 16.
Toteutuneet kulutukset ovat vuoden 2018 arvoja ja lämmitysenergian osuudet on
normeerattu säävyöhykkeelle I. Laskennalliset ostoenergiat on laskettu E-luvun
laskentaohjeiden mukaan säävyöhykkeen I arvoilla. Kouluissa 1 ja 2 lämmitysmuotona on maalämpö, jonka tuottama lämmitysenergia ei ole taulukoissa. Laskennallisen sähköenergian osuuteen kuuluu maalämpöpumpun käyttämä sähköenergia ja toteutuneeseen sähköenergian osuuteen kuuluu maalämpöpumpun
käyttämä sähköenergia sekä mahdollinen lisälämmitys sähköllä. Koulun 1 laskennallinen lämmityssähkön osuus kokonaissähkönkulutuksesta on 58 % ja koulun 2 laskennallinen lämmityssähkön osuus kokonaiskulutuksesta on 48 %. Lämmityssähkön osuudet ovat laskennallisia arvoja, ja niiden tarkkuutta voisi lisätä,
jos energiayhtiöillä olisi ollut tieto maalämpöpumppujen alamittauskeskusten antamasta maalämpöpumpun käyttämästä sähköenergiankulutuksesta.
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KUVA 15 Ostoenergiankulutukset vuodessa, joissa eriteltynä sähkö- ja kaukolämpöenergia
Kuvasta 14 käy ilmi, että tässä tutkimuksessa opetus- ja päiväkotirakennuksissa
toteutunut kulutus on suurempi kuin laskennallinen kulutus. Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty COMBI-tutkimus, jossa on laaja otanta kouluja ja päiväkoteja, osoittaa, että myös muissa kuin hirsirakenteisissa opetus- ja päiväkotirakennuksissa toteutunut kulutus on suurempi kuin laskennallinen kulutus. COMBItutkimuksen mukaan kouluissa lämmitysenergiaa on kulunut keskimäärin 160
kWh/m² a ja sähköenergiaa 50 kWh/m² a. Tämän opinnäytetyön mukaan kouluissa lämmitysenergiaa on keskimäärin kulunut noin 177 kWh/m² a ja sähköenergiaa noin 89 kWh/m². Tästä opinnäytetyöstä on selvyyden vuoksi koulujen
osalta tähän vertailuun otettu huomioon vain rakennukset, joissa lämmitysmuotona on kaukolämpö. COMBI-tutkimuksen mukaan päiväkodit veivät lämmitysenergiaa keskimäärin noin 210 kWh/m² a ja sähköenergiaa noin 80 kWh/m². Tämän opinnäytetyön mukaan päiväkodit kuluttivat lämmitysenergiaa keskimäärin
noin 210 kWh/m² a ja sähköenergiaa noin 86 kWh/m² a. (14, s. 41.)
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KUVA 16 Ostoenergiankulutukset nettopinta-alaa kohti vuodessa, joissa eriteltynä sähkö- ja kaukolämpöenergia (kWh/m² a)
Kuvassa 17 on tarkasteltu eri tekijöiden vaikutusta ostoenergiankulutukseen. Kyseessä on päiväkoti 1, jonka energiankulutustiedot on laskettu tarkastelua varten
käyttäen Excel-laskuria. Kuvassa on myös vertailun vuoksi toteutuneet energiankulutustiedot ja laskennalliset energiankulutukset eri lähtöarvoilla laskettuna.
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KUVA 17 Ostoenergiankulutuksen laskentaan vaikuttavat tekijät ja vertailu toteutuneeseen kulutukseen päiväkodin 1 osalta
LTO:n hyötysuhde 45 % → 65 % -kohdassa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhde on muutettu 20 % suuremmaksi. Kyseisessä kohteessa lämmöntalteenottona oli pyörivä lämmöntalteenottokenno ja kyseiselle järjestelmälle
lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteeksi oli annettu 45 %. Eri ilmanvaihtokonevalmistajien mukaan lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde pyörivässä lämmöntalteenottokennoissa voi olla huomattavasti suurempi päiväkodin 1 mukaisilla ilmavirroilla ja säätiedoilla. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen parantaminen 20 %:lla vähensi lämmitysenergiankulutusta 31,2 %.
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Sisäilman lämpötila 21 °C → 23 °C -kohdassa on sisälämpötilan oletusarvo 21
°C korvattu arvolla 23 °C, jota ei pidetä erityisen suurena arvona esimerkiksi päiväkoti- ja palvelutalorakennuksille. Sisälämpötilan nostaminen kahdella asteella
vaikutti lämmitysenergiankulutukseen 17,7 %. Motivan mukaan muistisäätönä
voidaan pitää, että 1 °C:n korotus sisälämpötilassa vaikuttaa noin 5 % lämmitysenergiakulutukseen.
Suunnitellut ilmavirrat -kohdassa on tarkoituksena näyttää kulutusten ero ilmavirtojen suunnitteluarvojen ja E-luvun laskentasäädösten mukaisten ilmavirtojen välillä. Kyseisessä kohteessa suunnitteluarvot olivat huomattavasti pienemmät
pinta-alaa kohden kuin E-luvun laskentasäädösten arvo 3 dm³/ m² s. Ilmavirtojen
suunnitteluarvoilla laskettu lämmitysenergiankulutus oli 54,8 % pienempi kuin Eluvun laskennassa käytetyillä ilmavirroilla. Sähköenergiankulutus oli 26 % pienempi ja kokonaisenergiakulutus oli 46,8 % pienempi.
Ilmanvaihdon käyttöaika 24h/7d -kohdassa on simuloitu laskenta niin, että se
vastaa tilannetta, jossa rakennuksen ilmanvaihdon käyttöaika on tehostettu 24
tuntiin vuorokaudessa ja seitsemään päivään viikossa. Ilmanvaihdon käyttöasteen tehostus lisäsi lämmitysenergiankulutusta 106,7 %, sähköenergiankulutusta
52,7 % ja kokonaisenergiankulutusta 91,7 %.
Prosentuaaliset muutokset ovat laskettu kaavalla 40.
𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 = (

𝑄𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑎𝑣𝑎,𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 − 𝑄𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢
𝑄𝑒𝑙𝑢𝑘𝑢

) ∗ 100

KAAVA 40

muutos

prosentuaalinen muutos (%)

Qtarkasteltava,kulutus

energiankulutus, jossa otettu huomioon tarkasteltava
muutos (kWh)

Qeluku

E-luvun laskentatiedoilla laskettu energiankulutus (kWh)
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5.5 Rakennusten energiankulutusten hiilidioksidipäästöt
Opinnäytetyössä tarkasteltiin laskennallisten ja toteutuneiden sähkö- ja lämmitysenergiankulutusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat
laskettu Motivan ohjeen mukaisesti. Rakennuksille, jotka sijaitsevat kaukolämmön yhteistuotantoalueilla kolmen viimeisen vuoden keskiarvo eli CO2-päästökerroin lämmitysenergialle on 188 kg CO2/MWh (15). Rakennuksille, jotka sijaitsevat kaukolämmön erillistuotantoalueilla on laskennassa käytettävät CO2-päästökertoimet paikkakunnittain otettu Motivan taulukosta Erillistuotannon paikkakunnat. Sähköenergialle keskimäärinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin
Suomessa on 164 kg CO2/MWh, joka on viiden vuoden liukuva keskiarvo. Rakennusten energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt on laskettu kaavalla 41. (16.)

𝐶𝑂2,𝑝ää𝑠𝑡ö =
CO2,päästö

𝐾∗𝑄𝑜𝑠𝑡𝑜

KAAVA 41

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

rakennuksen

energiankulutuksen

CO2-päästö

(kg

CO2/m² a)
K

CO2-päästökerroin sähkö- tai kaukolämpöenergialle (kg
CO2/MWh)

Qosto

sähkö- tai lämmitysenergiankulutus (MWh/a)

Anetto

rakennuksen nettopinta-ala (m²)

Taulukossa 25 on esitetty rakennusten energiankulutusten hiilidioksidipäästöt
nettopinta-alaa kohden vuodessa.
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TAULUKKO 25 Rakennusten energiankulutusten hiilidioksidipäästöt
Kohde

Palvelutalo 1
Päiväkoti 1

Laskennallisen energiankulutuksen CO2-päästöt
(kg CO2/m² a)
18
21

Toteutuneen energiankulutuksen CO2-päästöt
(kg CO2/m² a)
25
40

Toteutuneen energiankulutuksen CO2-päästöt (normeerattu)
(kg CO2/m² a)
21
33

Päiväkoti 2
Koulu 1

13
14

32
35

29
28

Koulu 2
Koulu 3

16
12

23
38

22
36

Koulu 4

20

48

41

Taulukosta käy ilmi, että rakennusten CO2-päästöt nettopinta-alaa kohden eivät
ole verrannollisia rakennuksen kokoon tai toteutuneeseen energiankulutukseen
nähden. Taulukossa normeeratussa arvossa on lämmitysenergian osuus normeerattu säävyöhykkeelle I, jotta rakennusten CO2-päästöjä voidaan verrata
myös keskenään.
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6 YHTEENVETO
Opinnäytetyössä selvitettiin talotekniikkajärjestelmien vaikutusta julkisten hirsirakennusten energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen sekä vertailtiin laskennallisia ja toteutuneita energiankulutuksia. Lisäksi työssä on tarkasteltu kohteiden
lämmitysenergiantuotannon CO2-päästöjä.
Energiankulutukset laskettiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5
2012 mukaan. E-luvun laskennassa käytettiin myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 2012 ohjeita ja oletuksia, sillä rakennuksien alkuperäiset
energiatodistukset oli laadittu ennen vuotta 2018, jonka jälkeen voimaan astui
ympäristöministeriön ohje ”Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta”. E-luvut laskettiin myös voimassa olevien asetusten mukaisilla
energiamuodon kertoimilla ja vakioarvoilla.
E-luvun laskennasta saatuja energiankulutustietoja verrattiin energiayhtiöiden ilmoittamiin toteutuneisiin kulutustietoihin normeeraamalla lämmitysenergiankulutukset säävyöhykkeelle I. Laskennalliset lämmitysenergiankulutukset olivat pienempiä kuin toteutuneet kulutukset vuonna 2018. Vastaava johtopäätös tehtiin
COMBI-tutkimuksessa, jonka mukaan opetus- ja päiväkotirakennuksissa yleensä
on korkeampi toteutunut kulutus kuin laskennallinen kulutus.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että laskennallisen ja toteutuneen kulutuksen eroihin
vaikuttivat erittäin paljon uuden rakennuksen ilmanvaihdon käyttöasteen tehostus ja käyttäjätottumukset. Ilmanvaihdon käyttöasteen tehostus lisäsi lämmitysenergiankulutusta 106,7 %, sähköenergiankulutusta 52,7 % ja kokonaisenergiankulutusta 91,7 %. Lisäksi suuria eroja aiheuttaa, jos rakennuksen käyttö ja
käyttöaste on tavanomaisesta poikkeava, mitä ei ole huomioitu E-luvun laskennassa, kuten poikkeava sisälämpötila ja ilmanvaihdon ja rakennuksen käyttöaste
yleensä. Ilmanvaihdon käyttöasteen tehostuksesta ei ole kuitenkaan varmaa tietoa kaikista kohteista, mutta työssä on oletettu, että uusien rakennusten laskennallisten ja toteutuneiden energiankulutusten ero johtuu osittain siitä. Sisäilman
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lämpötilan nostaminen kahdella asteella vaikutti rakennuksen lämmitysenergiankulutukseen 17,7 %.
Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen nostaminen 45 %:sta
65%:iin vähensi rakennuksen lämmitysenergiankulutusta noin 31,2 %, ja ilmavirtojen suunnitteluarvoilla laskettu lämmitysenergiankulutus oli 54,8 % pienempi
kuin E-luvun laskennassa käytetyillä ilmavirroilla. Sähköenergiankulutus oli 26 %
pienempi ja kokonaisenergiakulutus oli 46,8 % pienempi. Talotekniikan osuus
laskennallisesta lämmitysenergiankulutuksesta on tutkimuksen kohteissa keskimäärin noin 57 %.
Tutkimuksen tulosten vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta voitaisiin parantaa
suuremmalla kohdemäärällä. Erittäin tärkeää on, että tutkittavat rakennuksen
ovat olleet jo usean vuoden käytössä, jotta rakennuksen ensimmäisen vuoden
tehostettu ilmanvaihtovaihe on jo ohi, koska se vaikuttaa merkittävästi lämmönja sähkönkulutukseen. Myös kulutustietoja olisi hyvä olla saatavilla useammalta
vuodelta kuin yhdeltä, johon sattuivat vielä erityisen lämpimät kevät ja syksy,
jotka näkyvät toteutuneessa lämmitysenergian kulutuksessa.
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