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työssä selvitetään esimerkkirakennuksen energialuokka uuden ja vanhan lainsäädännön 
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vien rakennusten kohdalla. Esimerkkirakennuksen energialuokaksi muodostui uuden 
lain mukaisella laskentatavalla E kun taas vanhan lainsäädännön mukaisella laskentata-
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
School of Construction Engineering 
Degree Programme in Facility Management 
 
PIHLAINEN, AAKE:  
Energy Sertificate of Construction: From number ET to number E  
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The importance of energy efficiency has grown during the past years. This has been 
affected by the increase of energy costs and the goals of climate change agreements.  
Buildings use almost 40 % of all energy in Finland. Thus it is very important to build 
houses that are energy efficient. Energy sertificate is a document that has been 
developed to asses buildings energy efficiency.  
 
This thesis is about to familiarize the legislation on energy sertificates and to boil down 
goals and the role of energy sertificate. The energy efficiency rate of an example 
building has also been founded out by using two different methods: one is based on the 
old legislation and the other on the new legislation.  
 
The legislation on the energy certificates is based on the legislation of European Union. 
In Finland, Energy Efficiency Act defines how the energy certificate must be made. It 
also replaces the older Energy Efficiency Act. Implementation of this act is regulated  
by decrees and the Finnish Building Regulations (parts C3, C4, D2, D3 and D5).  
 
Energy efficiency rate of an example building was quite the same dispite of which one 
of the two calculation methods was being used. The most significant difference in the 
results was caused by the choice that which heating system was being used. Energy 
efficiency rate of an example building was D when using the old method and E when 
using the new method.  

Key words: energy sertificate, energy efficiency rate 



4 

 

 
1 JOHDANTO ................................................................................................................ 6 

1.1 Työn tausta ........................................................................................................... 6 

1.2 Työn tavoitteet ..................................................................................................... 7 

1.3 Rajaukset .............................................................................................................. 8 

2 ENERGIATODISTUSTA MÄÄRÄÄVÄ NORMISTO ............................................ 9 

2.1 EU-laki ................................................................................................................. 9 

2.2 Kansallinen lainsäädäntö ..................................................................................... 9 

3 MILLOIN ENERGIATODISTUS?........................................................................... 11 

3.1 Tavanomainen menettely ................................................................................... 11 

3.2 Kevennetty energiatodistusmenettely ................................................................ 12 

4 ENERGIATODISTUKSEN SISÄLTÖ..................................................................... 14 

4.1 Energiatodistuksen tavoitteet ............................................................................. 14 

4.2 Uudisrakennuksen energiatodistus .................................................................... 14 

4.3 Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus .................................................. 14 

4.3.1 Olemassa olevan rakennuksen havainnointi ........................................... 15 

4.4 Rakennusten energialuokat ................................................................................ 16 

4.5 Energialuokkien laskentanormit ........................................................................ 17 

4.6 Uudistukset 1.6.2013 voimaan tulleen lain myötä ............................................. 17 

4.7 Energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset .............................................. 18 

5 LAKIMUUTOKSEN KRITIIKKI ............................................................................ 20 

5.1 Kulutus vai laskennallinen ................................................................................. 20 

5.2 Energiamuodon kertoimet .................................................................................. 21 

6 RAKENNUKSEN ENERGIALUOKAN LASKENTA UUDEN LAIN 
MUKAAN ................................................................................................................. 24 

7 ESIMERKKIRAKENNUKSEN ENRGIALUOKAN LASKENTA ........................ 26 

7.1 Esimerkkikohteen esittely .................................................................................. 26 

7.2 Laskennan lähtötiedot ........................................................................................ 27 

7.3 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta 
annetun lain (50/2013) mukaan ......................................................................... 30 

7.3.1 Johtumislämpöhäviöt .............................................................................. 30 

7.3.2 Vuotoilma ................................................................................................ 31 

7.3.3 Ilmanvaihdon lämmitys ........................................................................... 33 

7.3.4 Lämmin käyttövesi .................................................................................. 35 

7.3.5 Lämpökuormat ........................................................................................ 36 

7.3.6 Energialaskennan yhteenveto .................................................................. 40 

7.4 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta 
annetun lain (487/2007) mukaan ....................................................................... 43 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 44 



5 

 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 47 

LIITTEET ....................................................................................................................... 48 

Liite 1. Vaipan johtumislämpöhäviöt kuukausittain ................................................. 48 

Liite 2. Energiatodistuksen laskennan lähtötiedot MX6 Teknologiat Oy:n 
Excel-ohjelmassa Rakentaminen  v.2.0.6 .......................................................... 49 

Liite 3. Energialuokka MX6 Teknologiat Oy:n Excel-ohjelmalla 
Rakentaminen  v.2.0.6 ....................................................................................... 50 

 

 
 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Rakennusten energiatehokkuuteen on kiinnitetty viime vuosina entistä suurempaa huo-

miota. Energian hinnan noustessa mielenkiinto energian säästämiseen on kasvanut. Ra-

kennukset kuluttavat Suomessa jopa 40% koko maan kokonaisenergiankulutuksesta 

(ympäristöministeriö 2012.) Tämän vuoksi rakennusten energiatehokkuuden parantami-

nen auttaa merkittävästi vähentämään koko maan energiankulutusta. Pientaloilla on 

merkittävä osuus rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta. 

 

 
Kaavio 1: Erilaisten rakennustyyppien osuus rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta 

 

Rakennusten energiatehokkuus on parantunut Suomessa viimeisten kymmenien vuosien 

aikana merkittävästi lähinnä parempien rakennusmateriaalien sekä paremman rakenta-

mistaidon ja rakennesuunnittelun vuoksi. Myös energian hintojen kallistuminen on vai-

kuttanut parempien lämpöeristeiden ja rakennustapojen kehittämiseen. Näin ollen kal-

liimpi energia kannustaa epäsuorasti energiatehokkaampaan rakentamiseen. Viime vuo-

sina rakennusten energiatehokkuutta on pyritty parantamaan myös lainsäädännön avul-

la. Lähtökohta energiatehokkaampaa rakentamista ohjaavaan lainsäädäntöön on Euroo-

pan unionin kaikille jäsenmaille antamat direktiivit, jonka pohjalta jokainen jäsenmaa 

on tehnyt oman normistonsa. Vuoden 2008 alussa astui voimaan laki rakennuksen ener-

giatehokkuudesta 13.4.2007/487. 1.6.2013 lähtien asiaa on säännellyt laki rakennuksen 
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energiatehokkuudesta 50/2013, joka korvaa aikaisemmin annetun lain. Laki määrittää 

uudestaan ja kiristää rakennusten energiatehokkuuden määrittelyä.   

 

Rakennusten energiatehokkuutta kuvaamaan on kehitetty energiatodistus.  Energiatodis-

tuksen tavoitteena on, että sen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiate-

hokkuutta.  Energiatodistus perustuu rakennuksen energiatehokkuuteen, joka vanhan 

lain mukaan saatiin määrittämällä ET-luku joko toteutuneisiin kulutustietoihin perustu-

vana tai pelkästään rakennuksen teknisistä ominaisuuksista johtuvana laskennallisena 

arvona. 

 

Energiatodistuksessa pyritään ilmoittamaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen 

tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Uudessa 16.2013 voimaan tulleessa laissa olemassa 

olevien rakennusten energiatehokkuusluvun laskenta ei perustu enää toteutuneisiin ku-

lutustietoihin, vaan E-luku saadaan pelkästään rakenteisiin ja rakennuksen järjestelmiin 

perustuvana laskennallisena arvona.  

 

Energiatodistuksessa rakennukset jaetaan energialuokan perusteella luokkiin A-G. A 

luokka on vähiten energiaa kuluttava, kun taas G-luokka kuluttaa eniten energiaa.  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Pientalojen osuus rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta on Suomessa noin 27% 

(ympäristöministeriö 2012.) Pientalojen omistuspohja on pääasiassa yksityisillä henki-

löillä, jotka ovat harvoin perehtyneet energiatehokkuutta säätelevään normistoon syväl-

lisesti. Kuitenkin heillä kiinteistön omistajina on velvoite energiatodistuksen laatimi-

seen. Lain mukaan energiatodistus vaaditaan myös olemassa olevan kiinteistön osalta, 

kun kiinteistöä vuokrataan tai myydään (laki rakennuksen energiatodistuksesta 

50/2013). Uuden lain mukaisen energiatodistuksen hinnaksi on arvioitu 500-700 euroa, 

mikä on yksityiselle ihmiselle merkittävä aikaisempaan verrattuna ylimääräinen me-

noerä (ympäristöhallinto 2013).  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä energiatodistuksen laatimista määrittä-

vään normistoon ja tiivistää energiatodistuksen pääasialliset tavoitteet ja tehtävät.  

Opinnäytetyön ensisijainen tehtävä on kuitenkin keskittyä olemassa olevien rakennusten 

energiatodistukseen sekä laskea olemassa olevan pientalon energiatodistuksen energia-
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luokka uuden ja vanhan lain määrittelemillä menetelmillä ja analysoida laskennassa 

syntyviä eroavaisuuksia ja niiden merkitystä. Esimerkkikohteeni on vuonna 1985 val-

mistunut sähkölämmitteinen pientalo. 

 

1.3 Rajaukset 

 

Opinnäytetyössä on tarkoitus perehtyä ensisijaisesti jo olemassa olevan pientalon ener-

giatodistukseen, muut rakennustyypit olen pyrkinyt rajaamaan työn ulkopuolelle. Esitte-

len työssäni lyhyesti myös uuden lain kohtaamaa kritiikkiä ja taustaa energialuokkaan 

voimakkaasti vaikuttavan energiamuotokertoimien takaa. Työn pääasiallinen painopiste 

ei kuitenkaan ole näissä asioissa. 
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2 ENERGIATODISTUSTA MÄÄRÄÄVÄ NORMISTO 

 

2.1 EU-laki 

 

Suomessa käytettävän energiatodistuslainsäädännön pohjana on Euroopan unionin lain-

säädäntö. Voimassa oleva tärkein normi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-

vi 2010/21/EU. Direktiivin tarkoituksena on ottaa kaikissa Euroopan unionin jäsenmais-

sa käyttöön rakennusten energiatodistus sekä kiristyneet vaatimukset uudisrakennusten 

energiatehokkuudelle. Direktiivin avulla pyritään mahdollistamaan unionin pysyminen 

Kioton ilmastosopimuksen tavoitteissa. 

 

Kuten direktiivit yleensäkin, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/21/EU 

antaa ainoastaan ohjeet, joiden puitteissa kansallinen normisto voidaan säätää. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/21/EU antaa kuitenkin varsin tiukat raamit 

kansalliselle lainsäädännölle.  

 

2.2 Kansallinen lainsäädäntö 

 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 on 1.6.2013 alkaen ollut tärkein ener-

giatodistuksen taustalla oleva laki. Sitä edeltävä käytössä ollut normi oli laki rakennuk-

sen energiatodistuksesta 487/2007, joka uuden lain myötä poistui käytöstä. 1.6.2013 

voimaan tulleen lain toimeenpanoa säädellään lisäksi asetuksilla. Keskeiset energiato-

distusta koskevat asetukset ovat valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen 

laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 

sekä ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013.  Raken-

nusten energiatehokkuuteen liittyviä säännöksiä annetaan myös maankäyttö- ja raken-

nuslaissa 132/1999 ja sen nojalla annettavissa ympäristöministeriön asetuksissa, jotka 

julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Energiatodistusta koskevat kes-

keiset rakentamismääräyskokoelman osat ovat  C3, C4, D3, D2 sekä D5.  

 

Rakentamismääräyskokoelman osassa C3 asetetaan rakennuksen lämmöneristystä kos-

kevat määräykset ja osassa D3 rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset. C2 antaa 

ohjeita lämmöneristyksestä ja sen vaatimustasoista. Rakennusten sisäilmastoa ja ilman-

vaihtoa koskeva D2 asettaa vaatimuksen ilmanvaihdon poistoilmasta talteenotettavalle 
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lämpömäärälle. Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaa 

koskevat ohjeet sisältyvät osaan D5.  
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3 MILLOIN ENERGIATODISTUS? 

 

3.1 Tavanomainen menettely 

 

Energiatodistus on ollut pakollinen kaikille uusille rakennuksille, joille haetaan raken-

nuslupaa 1.1.2008 jälkeen 

 

Uuden lain mukaan energiatodistus vaaditaan myös olemassa olevilta rakennuksilta kun 

niitä myydään tai vuokrataan. Ennen vuotta 1980 valmistuneilla rakennuksilla siirtymä-

aikaa on vuoteen 2017 saakka (laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013). 

 

Tässä laissa säädetyt velvollisuudet hankkia energiatodistus ja käyttää sitä koskevat 

rakennusta, jossa käytetään energiaa rakennuksen tilojen tarkoituksenmukaisten sisäil-

masto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. 

 

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n mukaan vaatimus energiatodistuk-

sen laatimisesta ei koske:  

 

1) rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä; 
 
2) loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoituselin-
keinon harjoittamiseen; 
 
3) tilapäistä tai määräaikaista rakennusta; 
 
4) teollisuus- ja korjaamorakennusta, uimahallia, jäähallia, varastoraken-
nusta, liikenteen rakennusta sekä rakennukseen liittyvää tai erillistä moot-
toriajoneuvosuojaa; 
 
5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa ener-
giantarve on vähäinen tai jota 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 raken-
nusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemises-
ta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintö-
luetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä 
rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa; 
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7) kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhteisön omistamaa rakennusta, jossa 
on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palve-
levaan toimintaan tarkoitettuja tiloja; 
 
8) kasvihuonetta, väestönsuojaa tai muuta rakennusta, jonka käyttö tarkoi-
tukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä; eikä 
 
9) puolustushallinnon käytössä olevaa rakennusta 

 

Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä 

julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun keven-

netyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, 

suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille. (Laki rakennuksen energia-

todistuksesta 50/2013.) 

 

3.2 Kevennetty energiatodistusmenettely  

 

Kevennettyä energiatodistusmenettelyä voidaan soveltaa silloin, kun myytävä tai vuok-

rattava kohde on arvoltaan hyvin vähäinen tai on olemassa muu erityinen syy kevenne-

tyn menettelyn käyttämiseen (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 17 §.)   

 

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun ke-
vennetyn energiatodistusmenettelyn käyttömahdollisuutta arvioitaessa kat-
sotaan myytävän rakennuksen tai kiinteistön taikka huoneiston tai sen hal-
lintaoikeuden arvo hyvin vähäiseksi, jos myyntihinta on alle 50 000 euroa. 
Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää muusta erityisestä syystä lä-
hisukulaisten välisen myynnin tai vuokrauksen lisäksi myös, jos myytävää 
tai vuokrattavaa rakennusta tai kiinteistöä taikka huoneistoa ei esitellä jul-
kisesti myyntiä tai vuokrausta varten eikä tarjota myytäväksi tai vuokrat-
tavaksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.  Kevennettyä menettelyä 
voidaan käyttää myös, jos rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston vuokra 
on alle 350 euroa kuukaudessa. 

 
(Valtioneuvoston asetusrakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja keven-

netyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 4 §.) 

 

Mikäli energiatodistus on hankittu kevennettyä menettelyä käyttäen ja rakennus tuleekin 

normaalin menettelyn piiriin esimerkiksi myyntihinnan noustessa, on tavallinen energia-

todistus tehtävä viipymättä (Energiatodistusopas 2013 s. 25.) 
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Kevennetyn menettelyn mukainen energiatodistus ei perustu rakennuksen tietoihin. Ke-
vennetyssä menettelyssä energiatehokkuutta ei ilmoiteta normaalilla luokitteluasteikon 
kirjaimella, vaan energialuokka on tässä tapauksessa aina H. (Energiatodistusopas 2013 
s. 25.) 
 
Kevennetyssä menettelyssä ei sovelleta lain energiatodistuksesta pykäliä 8§, 9§, 10§, 
11§ ja 12§. 
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4 ENERGIATODISTUKSEN SISÄLTÖ 

 

4.1 Energiatodistuksen tavoitteet 

 

Energiatodistuksen tavoitteet ovat energiatehokkaampaan rakentamiseen sekä ympäris-

töä vähän kuormittavan lämmitysmuodon valintaan kannustaminen sekä rakennusten 

energiatehokkuuden vertailun helpottaminen osto- ja vuokraustilanteissa. 

 

Pelkän energialuokan lisäksi uuden lain mukainen energiatodistus pitää sisällään myös 

parannus- ja korjausehdotuksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta pysty-

tään jatkossa parantamaan. Näin tavoitteena on kannustaa kiinteistön omistajia energiaa 

säästäviin korjauksiin ja parannuksiin. 

 

4.2 Uudisrakennuksen energiatodistus 

 

Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksilta jo rakennuslupaa haettaessa.  Mikäli 

talon rakenteet tai tekniset järjestelmät ovat muuttuneet rakentamisen aikana suunnitel-

luista, on myös energiatodistusta päivitettävä rakennuksen käyttöönottoon mennessä. 

Uudisrakennuksen hyvä energiatodistuksen laadinta vaatii usein yhteistyötä rakennuk-

sen eri järjestelmien ja rakenteiden suunnittelijoiden kesken. (Energiatodistusopas 2013 

s. 11.) 

 

4.3 Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus 

 

Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus vaaditaan pääasiassa silloin, kun raken-

nus myydään tai vuokrataan. Toisin kuin vuoden 2008 lain mukaan, uuden lain mukai-

sesti myös olemassa olevan rakennuksen energiatodistus on aina laskennallinen.  Ener-

giatodistus olemassa oleville rakennuksille lasketaan samoilla laskentakaavoilla ja läh-

tötiedoilla kuin uudisrakennuksetkin (Energiatodistusopas 2013 s 12.) Olemassa olevia 

kulutustietoja ei enää käytetä laskennan pohjana. Tällä halutaan varmistaa, että uudisra-

kennusten ja jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden vertailu olisi mah-

dollisimman helppoa eikä käyttäjien energiankulutustottumukset vaikuttaisi rakennuk-

sen energialuokkaan. 
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Vaikka olemassa olevan rakennuksen energialuokka pohjautuukin laskennallisiin arvoi-

hin, on rakennus aina energiatodistusta tehtäessä myös tarkastettava paikan päällä. Tällä 

varmistetaan, että laskennassa käytetään rakennusta parhaiten kuvaavia laskenta-arvoja.   

 

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) 30 §:ssä on määritelty ole-

massa olevia rakennuksia koskevat siirtymäajat seuraavasti:   

 

1) heinäkuun 1 päivästä 2014, kun kyseessä on: 
a) kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinra-
kennusryhmä, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan ra-
kennelman välityksellä toisissaan kiinni ja jossa ei ole päällekkäisiä asuin-
huoneistoja; 
b) liikerakennus; 
c) toimistorakennus; 
2) heinäkuun 1 päivästä 2015, kun kyseessä on: 
a) hoitoalan rakennus; 
b) kokoontumisrakennus; 
c) opetusrakennus; 
3) heinäkuun 1 päivästä 2017, kun kyseessä on enintään kaksi asuinhuo-
neistoa käsittävä asuinrakennus, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty 
käyttöön otettavaksi ennen vuotta 1980. 

 

(Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013) 

 

4.3.1 Olemassa olevan rakennuksen havainnointi 

 

Vaikka rakennuksen energiatodistuksen energialuokan määrittäminen perustuukin las-

kennallisiin arvoihin, on olemassa oleva rakennus silti tarkastettava havainnoimalla. 

Tarkastus tehdään paikan päällä rakenteita avaamatta tai purkamatta (Energiatodis-

tusopas 2013 s 13.) 

 

Ympäristöministeriön antaman rakennuksen energiatodistusta koskevan asetuksen 

(176/2013) 4 § mukaan tarkastus on kohdistettava seuraaviin rakennuksen osiin ja jär-

jestelmiin:  

 

1. rakenteet kuten ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat, yläpohja, alapohja;  

2. lämmitysjärjestelmä;  

3. käyttöveden lämmitysjärjestelmä;  

4. ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä;  

5. valaistus;  
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6. sähköiset erillislämmitykset; sekä  

7. muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.  

 

Koska tarkastus tehdään rakenteita avaamatta ja purkamatta on mahdollista, että raken-

nusvirheiden ja vastaavien rakennuksen todellista energiankulutusta lisäävien ongelmi-

en havaitseminen jää tekemättä. Esimerkiksi lämmöneristystyö on voitu tehdä huonosti, 

jolloin syntyy kylmäsiltoja, joita piirustusten mukaan ei pitäisi olla. Tällaisia ongelmia 

ei kuitenkaan rakenteita avaamatta ole mahdollista välttämättä havaita. Koska energia-

tehokkuusluvun määritys perustuu pelkästään laskennallisiin arvoihin rakennuksen to-

dellinen energiatehokkuus ja rakennuksen laskennallinen energiatehokkuusluokka vai-

vat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Tästä syystä eri rakennusten energiatehokkuuslu-

kuja vertailtaessa on kiinnitettävä huomiota myös toteutuneisiin kulutustietoihin, mikäli 

ne ovat saatavilla. 

 

4.4 Rakennusten energialuokat 

 

Rakennukset jaetaan energiatodistuksissa energiatehokkuusluvun mukaisesti energia-

luokkiin A-G.  A-luokka on energiatehokkain ja vastaavasti G-luokka kuluttaa suhteelli-

sesti eniten energiaa. Uudisrakennusten vähimmäisenergialuokka on C.  

 

TAULUKKO 1: Pientalojen (alle 120m2) energialuokat 

Energiatehokkuusluokka  Kokonaisenergiankulutus (kWhE/m²/a)  
    
A  E-luku ≤ 94 
B  95 ≤ E-luku ≤ 164 
C  165 ≤ E-luku ≤ 204 
D  205 ≤ E-luku ≤ 284 
E  285 ≤ E-luku ≤ 414 
F  415 ≤ E-luku ≤ 484 
G  485 ≤ E-luku 
 

Myös rakennuksen eri rakennusosien energiatehokkuudelle on uudisrakentamisessa 

annettu tarkempia määräyksiä.  

 

TAULUKKO 2: Uudisrakentamisessa rakennusosien maksimilämmönläpäisykertoimet 

Rakennusosa Lämmönläpäisykerroin 
    
Seinä 0,17 W/m²K 
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Hirsiseinä 0,40 W/m²K 
Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/m²K 
Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,26 W/m²K 
Maata vastaan oleva rakennusosa  0,16 W/m²K 
Ikkuna, kattoikkuna, ovi  1,0 W/m²K 
Lisäksi vaatimuksia on muun muassa rakennuksen ilmatiiviydelle sekä ilmastointijärjes-

telmälle. 

 

4.5 Energialuokkien laskentanormit 

 

Energialuokat lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D5 määrittämällä tavalla. 

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleessa laissa uudisrakennusten ja olemassa olevien ra-

kennusten energialuokat laskettiin eri tavalla ja rakennuksen energialuokka pohjautui 

ET-lukuun. Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuusluku laskettiin toteutunei-

siin kulutustietoihin pohjautuen. Uudisrakennusten energiatehokkuusluku laskettiin 

puolestaan laskennallisesti rakennuksen pinta-alojen, rakenteiden u-arvojen sekä raken-

nuksen teknisten tietojen avulla. Uuden 1.6.2013 voimaan tulleen lain mukaan myös 

olemassa olevien rakennusten energiatehokkuusluku lasketaan samalla tavalla kuin uu-

disrakennustenkin. Tällöin kulutustiedot ovat toisarvoista tietoa. Ohjeena on kuitenkin, 

että myös kulutustiedot esitellään energiatodistuksen ohessa, mikäli ne ovat luotettavasti 

käytössä. Tavoitteena onkin, että energiatodistuksen kertoma energialuokka kertoisi 

rakennuksen ominaisuuksista, joihin asukkaiden käyttötavat ja energiankulutustottu-

mukset eivät vaikuttaisi. 

 

4.6 Uudistukset 1.6.2013 voimaan tulleen lain myötä 

 

Merkittävin muutos 1.6.2013 voimaan tulleessa laissa on vaatimus. että energiatodistus 

tarvitaan 1. kesäkuuta alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhtey-

dessä, kuten muissakin rakennuksissa. 

 

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan ja sisältää lisäksi suosituksia ener-

giatehokkuuden parantamiseen. Jatkossa energialuokka tulee ilmoittaa myynti- ja vuok-

rausilmoituksissa myös olemassa olevien kohteiden kohdalla. Lisäksi todistus tulee lait-

taa näkyville suurissa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen koko on yli 500 m²  
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Lakimuutoksen merkittävänä tavoitteena on parantaa energiatodistusten vertailtavuutta 

ja luotettavuutta. Kun sekä uudisrakennusten että olemassa olevien rakennusten energia-

todistukset lasketaan jatkossa samalla tavalla, on kuluttajan helpompi vertailla raken-

nusten energiatehokkuuden eroja konkreettisesti. Tavoitteena on saada kodinkoneista 

tuttu energialuokkajako tunnetuksi kuluttajien keskuuteen myös rakennusten kohdalla.  

 

Uudistuksen myötä energiatodistukset myös yhdenmukaistuvat. Jatkossa energiatodistus 

laaditaan aina samanlaiselle lomakkeelle. Tämä koskee sekä uudisrakennuksia että jo 

olemassa olevia rakennuksia. Kuluttajan kannalta on helpompaa, kun lomakkeet ovat 

aina visuaalisesti yhdenmukaisia. Tämä myös omalta osaltaan lisää energiatodistuksen 

luotettavuuden ja asianmukaisuuden tunnetta kuluttajien keskuudessa.  Energiatodistus 

on voimassa kymmenen vuotta, jonka jälkeen se pitää uusia (laki rakennuksen energia-

todistuksesta 8§.) 

 

4.7 Energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset 

 

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 12 §:n mukaan energiatodistuksen saa 

laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodis-

tusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset 

edellytykset täyttyvät. Lisäksi energiatodistuksen laatijalla tulee olla vaaditun tasoinen 

tekniikan alan tutkinto, joka on myös mahdollista korvata työkokemuksella. Lisäksi 

pätevyyteen vaaditaan hyväksytysti suoritettu laatijakoe. Energiatodistuksen antajan 

pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella rakennuksen 

energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edel-

lytyksistä 170/2013 

 

Pätevyys on voimassa määräajan, joka on enintään seitsemän vuotta. Pätevyyden uudis-

tamiseksi energiatodistuksen laatijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä energiatodistusten 

laatimisella, ammattitaitoa ylläpitävällä koulutuksella tai näihin rinnastettavalla tavalla. 

(Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013.) 

 

Koulutusta pätevöityneeksi energiatodistuksen antajaksi tarjoavat useat tahot. Ympäris-

töministeriö nimeää pätevyyden toteajaksi yhteisön tai säätiön, joka täyttää toteajalle 

asetetut vaatimukset (Laki energiatodistuksesta 50/2013). Pätevyyden toteajiksi on ympä-
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ristöministeriö hyväksynyt FISE Oy:n ja Kiinteistöalan koulutussäätiön (energiatodis-

tusopas 2013 s. 16.) 
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5 LAKIMUUTOKSEN KRITIIKKI 

 

5.1 Kulutus vai laskennallinen 

 

Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua uuden lain tarkoituksenmukaisuudesta. Eniten 

keskustelua on herättänyt uuden lain muutos olemassa olevien rakennusten energiate-

hokkuusluvun laskentaan. Erityistä kritiikkiä on aiheuttanut kulutustietoihin perustuvan 

laskentatavan vaihtaminen pelkästään rakenneosista teoreettisesti laskettavaan malliin. 

Muutoksella pyritään poistamaan käyttäjän vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. 

Säästäväisellä kulutuksella asukas pystyy käyttämään rakennusta tarkoitustaan vastaa-

vaan käyttöön hyvin pienelläkin energialla, vaikka esimerkiksi talon eristykset eivät 

laskennan mukaan mahdollistaisi näin pientä energiankulutusta. Tämä onnistuu esimer-

kiksi pitämällä rakennuksen sisäilman lämpötila suosituksia alempana. Toisaalta ener-

giatodistuksen pääasiallinen tarkoitus on rakennusten energiankulutuksen pienentämi-

nen. Kulutukseen perustuva laskentamalli voisi kannustaa asukkaita säästämään energi-

aa, jolloin myös rakennuksen energialuokka paranisi. Pahimmassa tapauksessa uusi, 

pelkästään laskentaan perustuva malli, voi vääristää pahasti todellista tilannetta.  

 

Konsulttitoimisto LPP Partners Oy:n Motivan Elvari-hankkeelle tekemän 
selvityksen mukaan sähkölämmitteisten omakotitalojen laskennalliset, uu-
den energiatodistuslain ohjeiden mukaisesti lasketut E-luvut saattavat 
nousta yli kolme kertaa todellisia kulutuslukuja suuremmiksi. Selvitykses-
sä mukana olleen, vuonna 1953 valmistuneen sähkö- ja puulämmitteisen 
omakotitalon laskennalliseksi kokonaisenergiankulutukseksi tuli 76 950 
kWh vuodessa uuden energiatodistuslain ohjeiden mukaisesti laskettuna, 
vaikka rakennuksen todellinen, vuoden aikana mitattu kulutus oli vain 22 
786 kWh vuodessa.  Kahdessa muussa vertailussa mukana olleessa koh-
teessa energian laskennallinen kulutus nousi vastaavasti 2,5 ja 2,6 kertaa 
todellista kulutusta suuremmaksi. Kohteiden, eli vuosina 1953, 1973 ja 
2008 valmistuneiden omakotitalojen energiankulutusta on seurattu tarkasti 
jo useita vuosia. (Talouselämä 2013.) 

 

Kiinteistönomistajat ovat olleet huolissaan, minkälainen vaikutus energiatodistuksilla 

on tulevaisuuden kiinteistökauppaan. Vanhat vanhojen rakentamistapojen ja -normien 

mukaiset rakennukset saavat väistämättä huonon energialuokan. Tästä syystä on pelko-

na se, että vanhojen, erityisesti sähkölämmitteisten kiinteistöjen kysyntä ja arvo laskevat 

merkittävästi. On kuitenkin muistettava, että mikäli rakennuksen kulutustiedot ovat saa-

tavilla energiatodistuksessa energialuokan lisänä, pystyy asiantunteva rakennuksen osta-

ja tai vuokraaja päättelemään, mistä huono energialuokka johtuu ja selvittämään raken-



21 

 

nuksen todellisen energiankulutuksen. Tällöin energialuokan vaikutus kiinteistökaup-

paan jää luultavasti varsin pieneksi. 

 

 Erityisen suurta huolta kiinteistönomistajissa on kuitenkin herättänyt mahdollisuus 

käyttää tulevaisuudessa rakennusten energialuokkaa myös muihin tarkoituksiin. Tule-

vaisuudessa rakennusten luokittelua eri energialuokkiin voitaisiin käyttää muun muassa 

kiinteistöveron perusteena. Tässä tapauksessa on mahdollista, että kiinteistövero porras-

tettaisiin rakennusten energiatehokkuuden perusteella, jolloin huonompiin energialuok-

kiin kuuluvat rakennukset maksaisivat suurempaa kiinteistöveroa. (Talouselämä 2013.)  

Kiinteistönomistajien huolen perusteena on ympäristöministeriön vuonna 2009 teettämä 

selvitys rakennusten kiinteistöveron porrastamisesta energiatehokkuuden ja lämmitysta-

van perusteella. Tällaisten suunnitelmien toteutuessa kiinteistönomistajien huoli on ai-

heellista. 

 

5.2 Energiamuodon kertoimet 

 

Energiamuodon kertoimet vaikuttavat voimakkaasti energiatehokkuusluvun laskentaan. 

Myös energiamuodon kertoimet ovat herättäneet laajaa kritiikkiä. Erityisesti sähköläm-

mittäjät kärsivät uuden lain mukaisesta laskentatavasta. Sähkölämmitteisten kiinteistö-

jen omistajat kokevat tulleensa huijatuiksi, kun vielä 80-luvulla sähkölämmitystä ylei-

sesti suositeltiin ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi. Nyt lämmityssähkön energiamuoto-

kerroin 1,7 on ylivoimaisesti muita lämmitysmuotoja suurempi. Ratkaisu on herättänyt 

epäilyjä siitä, yritetäänkö valtiotasolla poliittisesti vaikuttaa lämmitysmuodon valintaan. 

On kuitenkin syytä huomioida Suomessa käytettävän kertoimen 1,7 olevan huomatta-

vasti Euroopan keskiarvoa 2,5 pienempi. 

 

TAULUKKO 3: Energiamuodon kertoimet 

Energiamuodon kertoimet   
  Energiamuodon kerroin 
Fossiiliset polttoaineet 1 
Sähkö 1,7 
Kaukolämpö 0,7 
Kaukojäähdytys 0,4 
Uusiutuvat energialähteet 0,5 
 

Energiamuodon kertoimet ovat herättäneet niin suurta vastustusta, että lakimuutoksesta 

on tehty kansalaisaloite. Kansalaisaloite keräsi nimiä niin paljon, että asia on otettava 
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eduskunnassa uuteen käsittelyyn. Aloitteessa kritisoidaan erityisesti sitä, että vanhat 

pientalot saavat uusia laskentatapoja käyttämällä väistämättä huonoimpien F ja G-

luokan energialuokan. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa myös asuntokauppaan, sillä huo-

non energialuokan omaavien talojen kysyntä laskee ja kysynnän tippuessa myös niiden 

myyntihinta ja arvo tippuvat. Kuitenkaan kansalaisaloitteen mukaan lämmitysjärjestel-

män saneeraus ei ole useinkaan taloudellisesti perusteltavissa talon elinkaari huomioi-

den. Jo olemassa olevissa rakennuksissa lämmitysjärjestelmän muutos on aina hyvin 

kallis toimenpide ja tuskin koskaan maksaa itseään takaisin. Kansalaisaloitteen mukaan 

on kohtuutonta, että vanhoja ja uusia rakennuksia vertaillaan samoilla laskentatavoilla, 

sillä eri aikakausien hyvä rakennustapa ei ole mitenkään verrannollinen toistensa kans-

sa. Kansalaisaloitteessa vedotaan siihen, ettei energiamuotokertoimia ei huomioitaisi 

laadittaessa energiatodistusta ennen vuotta 2008 rakennetuille pientaloille. (Kansalais-

aloite OM 83/52/2013.) 

 

Energiamuodon kertoimet perustuvat primäärienergiakertoimiin. Primäärienergia on 

energiaa, johon ei ole kohdistunut mitään muunto- tai jalostusprosesseja. Primääriener-

giakertoimet puolestaan kuvaavat luonnonvarojen käyttöä ja siten energiamuodon ker-

toimet kuvaavat luonnonvarojen kulutusta.  
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KAAVIO 2: Energiamuodon kertoimien vaikutus lämmitystavan kokonaisenergiatar-
kasteluun (Rakennusmaailma 6/2012). 
 

Kaaviosta 2 selviää, että energiamuodon kertoimella on merkittävä vaikutus energiato-

distuksessa ilmoitettavaan lämmitystavan kokonaisenergiatarkasteluun. Vaikka suoralla 

sähkölämmityksellä pystytään huomattavasti parempaan hyötysuhteeseen lämmitettäes-

sä esimerkiksi öljylämmitykseen verrattuna ja näin ostettava energiamäärä on pienempi, 

energiamuodon kerroin nostaa sähkölämmityksen kokonaisenergiatarkastelussa eniten 

kuluttavaksi vaihtoehdoksi. Toisin sanottuna vastaavasti lämpöeristetty sähkölämmittei-

nen rakennus kuluttaa puhdasta energiaa vähemmän muihin lämmitysratkaisuihin ver-

rattuna mutta energiatodistuksessa se korjataan muita lämmitysmuotoja energiatehotto-

mammaksi. Sähkölämmityksen korkea energiamuotokerroin on syystäkin herättänyt 

paljon kysymyksiä etenkin jo olemassa olevien rakennusten kohdalla. Vielä 1980-

luvulla sähkölämmitystä suositeltiin ensisijaiseksi pientalojen lämmitysmuodoksi. 

Energiamuotokertoimien käyttö energiatodistuksen pohjana olevan E-luvun laskentaan 

on perusteltua uudisrakennuksissa, joissa lämmitysmuodon ja lämmöneristyksen valin-

taan voidaan vaikuttaa jo rakentamisvaiheessa. Vanhojen pientalojen omistajien rankai-

seminen aikaisemmin hyvän rakentamistavan mukaisesta toiminnasta onkin herättänyt 

runsaasti vastustusta. 
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6 RAKENNUKSEN ENERGIALUOKAN LASKENTA UUDEN LAIN MU-

KAAN 

 

 
KUVA 1: Ostoenergiankulutuksen laskenta (asetus rakennuksen energiatodistuksesta 

176/2013) 

 

Rakennuksen energiatehokkuusluku tarkoittaa rakennuksen kokonaisenergiantarvetta 

suhteessa rakennuksen pinta-alaan. Rakennuksen nettoenergiatarve koostuu: 

1. Tilojen lämmitysenergiasta (johtumislämpöhäviöt, vuotoilman lämpöhäviöt, 

korvaus- ja tuloilman lämpeneminen tilassa huonelämpötilaan) 

2. Ilmanvaihdon lämmitys 

3. Lämmin käyttövesi 

4. Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt 

5. Jäähdytys 

6. Valaistus ja kuluttajalaitteet 

 

Nettoenergiantarpeesta vähennetään hyödynnettävät lämpökuormat, joita ovat: 

1. Valaistuksen lämpöhäviöt 

2. Kuluttajalaitteiden lämpöhäviöt 

3. Lämpimän käyttöveden lämpöhäviöt 

4. Henkilöiden aiheuttama lämpökuorma 

5. Auringosta säteilevä lämpökuorma 
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KUVA 2: Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet (D5/2012) 

 

Rakennuksen kokonaisenergiantarve on nettoenergiantarpeen ja lämpökuormien erotus. 
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7 ESIMERKKIRAKENNUKSEN ENRGIALUOKAN LASKENTA 

 

7.1 Esimerkkikohteen esittely 

 

Laskentaesimerkkinä käytän vuonna 1985 valmistunutta sähkölämmitteistä pientaloa. 

Sähkölämmityksen tyyppinä on kattolämmitys, joka on toteutettu kattopaneelin alla 

sijaitsevalla säteilylämmittimillä. Sähkölämmityksen tukena on kaksi varaavaa tulisijaa 

(takka, leivinuuni) sekä puulämmitteinen sauna. Rakennuksen bruttoala on 156,5 m2 

sekä nettoala 114 m2. Rakennuksen eteläpäädyssä on kaksi lämmittämätöntä kylmäva-

rastoa. 

 

Ilmanvaihto on huippuimurilla toteutettu koneellinen poistoilmanvaihto, jossa korvaus-

ilma tulee ikkunoiden korvausilmaventtiileistä.  

 

Käyttöveden lämmitys on toteutettu sähkölämmitteisellä 200 litran lämminvesivaraajal-

la ja rakennuksessa ei ole lämpimän käyttöveden kiertojohtoa. 

 

Kohteesta oli hyvin saatavilla E-luvun laskentaan tarvittavia tietoja piirustuksista. Har-

voissa tapauksissa jouduttiin käyttämään rakentamismääräyskokoelman mukaisia ra-

kennusluvan vireilletulovuoden mukaisia oletusarvoja. Ikkunoiden ja ovien U-arvoina 

käytettiin rakentamismääräyskokoelman oletusarvoja sekä rakennusvaipan ilmanvuoto-

lukuna käytettiin taulukkoarvoa. 

 

TAULUKKO 4: Esimerkkikohteen perustiedot 

Valmistumisvuosi  1985 
Säävyöhyke Vyöhyke 1 
Käyttötarkoitusluokka Erilliset pientalot 
Kerrosten lukumäärä 1 
Tilojen lämmitysjärjestelmä Sähkö (kattolämmitys) + 2 varaavaa tulisi-

jaa 
Lämminvesivaraaja  200 litraa 
Ilmanvaihtojärjestelmä Koneellinen poisto 
Lämmitetty nettoala  114 m² 
Sisälämpötila 21 ⁰C 
Rakennusvaipan ilmanvuotoluku 6 m³/h m² 
Lämmönjakojärjestelmän hyö-
tysuhde 

0,85 

Ilmanvaihdon poistoilmavirta 0,046 m³/s 
Ulkoseinät 92,6 m² 
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Ikkunat 17,7 m² 
Ovet 3,7 m² 
 

7.2 Laskennan lähtötiedot 

 

Rakennusosien u-arvot 

 

Rakennusosien U-arvot on laskettu rakennusmääräyskokoelman C4 ohjeiden mukaisesti 

 

U = 1 / RT 

 

RT = Rsi + R1 + R2 +...+Rm + Rg + 

Rb + Rq1 + Rq2+ ... +Rqn + Rse 

jossa 

R1 = d1 / λ1 , R2 = d2 / λ2 

Rsi + Rse = sisä- ja ulkopuolisen pintavastuksen 

summa 

Epätasa-aineisten ainekerrosten j lämmönvastus Rj kaavalla: 

 

1 / Rj = fa / Raj + fb / Rbj 

 

Rakenneosien λ-arvot on laskettu rakentamismääräyskokoelman C4 ohjearvojen perus-

teella. Valmistajien antamat arvot ovat erityisesti lämmöneristeissä huomattavasti pa-

rempia. 

 

Ulkoseinä: 

TAULUKKO 5: Ulkoseinän materiaalikerrokset 

Ulkoseinän materi-
aalikerrokset       
        
  λ (W/mK) d (m) Materiaalin osuus rakennekerroksesta 
Kipsilevy 0,21 0,013 1 
Höyrynsulku 0,33 0,00025 1 
Mineraalivilla 0,055 0,125 0,9166 
Koolaus 0,12 0,125 0,0833 
Tuulensuoja 0,04 0,07 1 
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Ulkoseinän lämmönläpäisykerrointa u laskettaessa ei ole otettu huomioon tiiliverhousta 

eikä sen takana olevaa hyvin tuulettuvaa ilmarakoa. 

 

Koolauksen ja mineraalivillan muodostaman epätasa-aineisen kerroksen Rj. Koolauksen 

väli 600 mm ja koolauspuun koko 50 mm x 125 mm. 

 

1
𝑅𝑗

=
0,0833

(0,125𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

)
+

0,9166

( 0,125𝑚
0,055𝑊
𝑚𝐾

)
= 0,4832𝑊/𝑚2𝐾 

 

 

𝑅𝑇 = 0,13𝑚2𝐾
𝑊

+ 0,013𝑚
0,21𝑊
𝑚𝐾

+ 0,00025𝑚
0,33𝑤
𝑚𝐾

+ 1
0,4832𝑊
𝑚2𝐾

+ 0,070𝑚
0,04𝑊
𝑚𝐾

+ 0,04𝑚2𝐾
𝑊

= 4,0522𝑚2𝐾
𝑊

  

 

𝑈𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä =
1
𝑅𝑇

=
1

4,0522𝑚2𝐾
𝑊

= 0,2468𝑊/𝑚2𝐾 

 

 

Yläpohja 

 

TAULUKKO 6: Yläpohjan materiaalikerrokset 

Yläpohjan materi-
aalikerrokset       
        
  λ (W/mK) d (m) Materiaalin osuus rakennekerroksesta 
Paneeli 0,12 0,02 1 
Höyrynsulku 0,33 0,00025 1 
Mineraalivilla 0,055 0,05 0,9166 
Koolaus 0,12 0,05 0,0833 
Mineraalivilla 0,055 0,125 0,9166 
Koolaus 0,12 0,125 0,0833 
Puhallusvilla 0,06 0,3 1 
 

Koolauksen ja mineraalivillan muodostaman epätasa-aineisen kerroksen Rj1 ja Rj2.  

Koolauksen 1 väli 600 mm ja koolauspuun koko 50 mm x 50 mm ja koolauksen 2 väli 

600 mm ja koolauspuun koko 50 mm x 125 mm. 
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1
𝑅𝑗1

=
0,0833

(0,125𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

)
+

0,9166

( 0,125𝑚
0,055𝑊
𝑚𝐾

)
= 0,4832𝑊/𝑚2𝐾 

 

 
1
𝑅𝑗2

=
0,0833

( 0,05𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

)
+

0,9166

( 0,05𝑚
0,055𝑊
𝑚𝐾

)
= 1,2075𝑊/𝑚2𝐾 

 

𝑅𝑇 = 0,10𝑚2𝐾
𝑊

+ 0,02𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

+ 0,00025𝑚
0,33𝑤
𝑚𝐾

+ 1
1,2075𝑊
𝑚2𝐾

+ 1
0,4832𝑊
𝑚2𝐾

+ 0,30𝑚
0,060𝑊
𝑚𝐾

+ 0,04𝑚2𝐾
𝑊

= 8,204𝑚2𝐾
𝑊

  

 

𝑈𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 =
1
𝑅𝑇

=
1

8,204𝑚2𝐾
𝑊

= 0,1213𝑊/𝑚2𝐾 

 

Alapohja: 

 

TAULUKKO 7: Alapohjan materiaalikerrokset 

Alapohjan materi-
aalikerrokset       
        
  λ (W/mK) d (m) Materiaalin osuus rakennekerroksesta 
Parketti 0,12 0,015 1 
Mineraalivilla 0,055 0,1 0,9166 
Koolaus 0,12 0,1 0,0833 
Betonilaatta 1,7 0,06 1 
EPS 0,036 0,1 1 
        
Sora 2,0 (m²K/W)     
 

Koolauksen ja mineraalivillan muodostaman epätasa-aineisen kerroksen Rj. Koolauksen 

väli 600 mm ja koolauspuun koko 50 mm x 100 mm.  

 

1
𝑅𝑗

=
0,0833

( 0,10𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

)
+

0,9166

( 0,10𝑚
0,055𝑊
𝑚𝐾

)
= 0,604𝑊/𝑚2𝐾 

 

𝑅𝑇 = 0,17𝑚2𝐾
𝑊

+ 0,015𝑚
0,12𝑊
𝑚𝐾

+ 1
0,604𝑊
𝑚2𝐾

+ 0,06𝑚
1,7𝑊
𝑚𝐾

+ 0,10𝑚
0,036𝑊
𝑚𝐾

+ 2,0𝑚2𝐾
𝑊

+ 0,04𝑚2𝐾
𝑊

= 6,804𝑚2𝐾
𝑊
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𝑈𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 =
1
𝑅𝑇

=
1

6,804𝑚2𝐾
𝑊

= 0,147𝑊/𝑚2𝐾 

 

Ikkunoiden lämmönläpäisykertoimena käytetään taulukkoarvoa 2,1 W/m2K 

 

Ovien lämmönläpäisykertoimena käytetään taulukkoarvoa 1,4  W/m2K 

 

7.3 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta annetun 

lain (50/2013) mukaan 

 

7.3.1 Johtumislämpöhäviöt 

 

Rakennuksen ulkoseinien ja yläpohjan johtumislämpöhäviöt lasketaan kuukausittain 

rakentamismääräyskokoelman D5/2012 kaavalla:  

 

 
 

 
 

Alapohjan johtumislämpöhäviöt lasketaan kuukausittain kaavalla: 

 

  
 

Alapohjan johtumislämpöhäviötä laskettaessa ulkolämpötilana käytetään maan kuukau-

sittaista keskilämpötilaa. 

 

Rakennuksen ikkunoiden ja ovien johtumislämpöhäviöt lasketaan kuukausittain kaaval-

la: 
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Kylmäsiltojen vaikutuksena pidetään 10%. Laskut on syötetty itse tehtyyn Excel-

taulukkolaskentapohjaan ja vaipan johtumislämpöhäviöt on esitetty taulukossa 8. Tar-

kempi taulukko liitteessä. 

 

TAULUKKO 8: Vaipan johtumislämpöhäviöt 

  Qjoht kWh Kylmäsillat 10 % Yhteensä 
Tammikuu 1597,98 159,8 1757,78 
Helmikuu 1496,53 149,65 1646,18 
Maaliskuu 1541,2 154,12 1695,32 
Huhtikuu 1106,16 110,62 1216,77 
Toukokuu 769,43 76,94 846,38 
Kesäkuu 540,13 54,01 594,15 
Heinäkuu 347,56 34,76 382,31 
Elokuu 408,57 40,86 449,43 
Syyskuu 700,76 70,08 770,84 
Lokakuu 962,7 96,27 1058,97 
Marraskuu 1258,92 125,89 1384,81 
Joulukuu 1468,4 146,84 1615,24 
Qjoht kWh     13418,18 
 

7.3.2 Vuotoilma 

 

Ilmanvuotoluku lasketaan rakentamismääräyskokoelman D5  kaavalla: 

 

 

𝑞50 =
6

342,04 𝑚2 ∗ 285,3𝑚3 = 5,0046 𝑚3/𝑚2 
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Vuotoilman määrä lasketaan rakentamismääräyskokoelman D5  kaavalla: 

 

𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 =
5,0046 𝑚3/ℎ 𝑚2

3600 ∗ 35
∗ 342,04𝑚2 =  0,013586𝑚3/𝑚2 

 

 

Vuotoilman lämmittämisen tarvitsema energia lasketaan rakentamismääräyskokoelman 

D5  kaavalla:  

 

 
KAAVIO 3: Säätiedot kuukausittain (Rakmk D3) 

 

Vuotoilman lämmittämiseen kuluva energia lasketaan kuukausittain erikseen ja koko-

naisenergiantarve on vuoden kaikkien kuukausien summa. Laskut on syötetty itse teh-
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tyyn Excel-taulukkolaskentapohjaan ja vuotoilman lämmittämiseen kuluva energia on 

esitetty taulukossa 9. 

 

TAULUKKO 9: Vuotoilman lämmittämiseen kuluva energia Qvuotoilma kuukausittain 

    Qvuotoilma   Tu ∆t 
Tammikuu   302,8694 kWh -3,97 744 
Helmikuu   279,3659 kWh -4,5 672 
Maaliskuu   286,0096 kWh -2,58 744 
Huhtikuu   193,678 kWh 4,5 720 
Toukokuu   124,2043 kWh 10,76 744 
Kesäkuu   79,46668 kWh 14,23 720 
Heinäkuu   44,87852 kWh 17,3 744 
Elokuu   60,04019 kWh 16,05 744 
Syyskuu   122,8975 kWh 10,53 720 
Lokakuu   179,5141 kWh 6,2 744 
Marraskuu   240,6303 kWh 0,5 720 
Joulukuu   281,2792 kWh -2,19 744 
YHTEENSÄ   2194,834 kWh     
 

7.3.3 Ilmanvaihdon lämmitys 

 

Esimerkkikohteessa ei ole lainkaan lämmön talteenottoa eikä koneellista tuloilman 

tuontia. Tästä syystä voidaan ilmanvaihdon lämmityksen sijasta laskea korvausilman 

lämpenemisen lämpöenergian tarve, koska koko korvausilma lämpenee tilassa. Korva-

usilmavirta on 0,046 m3/s. Sisäilman lämpötila on 21ºC 

 

Korvausilman lämmityksen tarvitsema energia Qiv, korvausilma lasketaan rakentamismää-

räyskokoelman D5  kaavalla: 

 
Ulkoilman lämpötilat saadaan taulukosta 10. 
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Ilmanvaihdon lämmittämiseen kuluva energia lasketaan kuukausittain erikseen ja koko-

naisenergiantarve on vuoden kaikkien kuukausien summa. Laskut on syötetty itse teh-

tyyn Excel-taulukkolaskentapohjaan ja korvausilman lämmittämiseen kuluva energia 

kuukausittain on esitetty taulukossa 10. 

 

TAULUKKO 10: Korvausilman tarvitsema energia Qiv, korvausilma 

  Tu ∆t Qiv,korvausilma (kWh) 
Tammikuu -3,97 744 1025,487936 
Helmikuu -4,5 672 945,9072 
Maaliskuu -2,58 744 968,402304 
Huhtikuu 4,5 720 655,776 
Toukokuu 10,76 744 420,544512 
Kesäkuu 14,23 720 269,06688 
Heinäkuu 17,3 744 151,95456 
Elokuu 16,05 744 203,29056 
Syyskuu 10,53 720 416,11968 
Lokakuu 6,2 744 607,81824 
Marraskuu 0,5 720 814,752 
Joulukuu -2,19 744 952,385472 
VUOSI YHTEEN-
SÄ     7431,505344 
 

Ilmanvaihdon puhaltimien sähköenergiankulutus 

 

Ilmanvaihdon ominaissähköteho on 1,5 kW/m3/s (176/2013 taulukko 3, s 8) 

 

Ilmanvaihdon puhaltimien sähköenergiankulutus lasketaan rakentamismääräyskokoel-

man D5 kaavalla 7.1 

 

 

𝑊𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 =
1,5kW
𝑚3𝑠

∗ 0,046 𝑚3 ∗ 8750ℎ = 603,75 𝑘𝑊ℎ 
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7.3.4 Lämmin käyttövesi 

 

Lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia 

 

Lämpimän käyttöveden nettoenergiantarpeena käytetään rakennusmääräyskokoelman 

D3 taulukon 5 arvoja.  

 

TAULUKKO 11: Lämpimän käyttöveden  lämmitysenergian nettotarve lämmitettyä 

nettoalaa kohti. (Rakmk D3) 

 
 

Lämpimän käyttöveden tarvitsema energiamäärä saadaan kertomalla rakennuksen net-

toala taulukon 5 arvolla. Lisäksi pitää ottaa huomioon lämpimän käyttöveden jakelun 

hyötysuhde sekä varastoinnin häviö. 

 

TAULUKKO 12: Lämpimän käyttöveden jakelun hyötysuhde (176/2013 liite 1.) 
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TAULUKKO 13: Lämpimän käyttöveden varastoinnin häviö (176/2013 liite 1.) 

 
Koska esimerkkikohteessa ei ole lämpimän käyttöveden kiertojohtoa 

ei sitä tarvitse ottaa laskennassa huomioon. 

 

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 35
𝑘𝑊ℎ
𝑚2𝑎

∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

 

 

𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 35
𝑘𝑊ℎ
𝑚2𝑎

∗ 114 𝑚2 = 3990 𝑘𝑊ℎ/𝑎 

 

Lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kuluva kokonaisenergia saadaan kaavalla: 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣 =
𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝜂𝑙𝑘𝑣,𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜
+ 𝑄𝑙𝑘𝑣,𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣 =
3990 𝑘𝑊ℎ/𝑎

0,89
+ 500 𝑘𝑊ℎ/𝑎 = 4983,15 𝑘𝑊ℎ/𝑎 

 

 

Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin lasketuista lämpöhäviöistä 50 % tulee  

tiloihin lämpökuormaksi, ellei laskelmin toisin osoiteta.  

 

7.3.5 Lämpökuormat 

 

Lämpökuormilla tarkoitetaan ihmisten, sähkölaitteiden, auringon sekä lämpimän käyt-

töveden lämpöhäviöitä, joita voidaan hyödyntää rakennuksen lämpöenergiana. Lämpö-

kuormat vähennetään rakennuksen energiankulutuksesta 



37 

 

TAULUKKO 14: Energialaskennassa käytettävät sisäiset lämpökuormat (D3/2012) 

 
 

Lämpökuorma ihmisistä 

 

𝑄ℎ𝑒𝑛𝑘 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜∗𝐼ℎ𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑡𝑒ℎ𝑜∗𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒∗𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎∗𝑇𝑢𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä
1000

  

 

𝑄ℎ𝑒𝑛𝑘 =
114 𝑚2∗2𝑊

𝑚2∗0,6∗2424∗
7
7∗8760ℎ

1000
= 1198,37 𝑘𝑊ℎ/𝑎  

 

Lämpökuorma sähkölaitteista 

 

𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑜𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 ∗ 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 ∗
8760
1000

 

 

Valaistus 

 

𝑄𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 = 114 𝑚2 ∗ 0,1 ∗ 8 𝑊
𝑚2 ∗

24
24
∗ 7
7
∗ 8760ℎ

1000
= 798,91 𝑘𝑊ℎ/𝑎  

 

Kuluttajalaitteet 

 

𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑜𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 ∗ 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 ∗
8760
1000
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𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 = 114 𝑚2 ∗ 0,6 ∗ 3 𝑊
𝑚2 ∗

24
24
∗ 7
7
∗ 8760ℎ

1000
= 1797,55 𝑘𝑊ℎ/𝑎  

 

Lämmin käyttövesi 

 

Lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpökuormaksi tulee 50% lämpimän käyttöveden 

varastoinnin häviöistä 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 =
500 𝑘𝑊ℎ/𝑎

2
= 250 𝑘𝑊ℎ/𝑎 

 

Aurinko 

 

TAULUKKO 15: Auringon kokonaissäteilyenergia 

 
gkohtisuora= 0,7 

g= 0,9 x 0,7 = 0,63  

Fläpäisy= 0,5 

 

Pohjoinen: 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 = 𝐴𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑠𝑒𝑒𝑛 ∗  𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖  

 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 = 3 𝑚2 ∗  0,5 ∗ 0,63 ∗ 414,6
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 = 391,8 𝑘𝑊ℎ 

Itä: 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑖𝑡ä = 𝐴𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑖𝑡ää𝑛 ∗  𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦 𝑖𝑡ä 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖  
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𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑖𝑡ä = 8 𝑚2 ∗  0,5 ∗ 0,63 ∗ 662,5
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 = 1669,5 𝑘𝑊ℎ 

 

 

Etelä: 

Talossa ei lämmitettyjen tilojen ikkunoita etelään 

 

Länsi: 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑙ä𝑛𝑠𝑖 = 𝐴𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑙ä𝑛𝑠𝑖 ∗  𝐹𝑙ä𝑝ä𝑖𝑠𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝐺𝑠ä𝑡𝑒𝑖𝑙𝑦 𝑙ä𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖  

 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 𝑖𝑡ä = 6 𝑚2 ∗  0,5 ∗ 0,63 ∗ 647,0
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 = 1222,83 𝑘𝑊ℎ 

 

Lämpökuormat auringosta yhteensä 

 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 = 𝑄𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 ∗  𝑄𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑖𝑡ä ∗ 𝑄𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑗𝑜𝑖𝑛𝑒𝑛 

 

𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 = 391,8 𝑘𝑊ℎ ∗  1669,5 𝑘𝑊ℎ ∗ 1222,83 𝑘𝑊ℎ = 3284,13 𝑘𝑊ℎ 

 

Lämpökuormat yhteensä:  

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 = 𝑄ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑡 +  𝑄𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 + 𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 + 𝑄𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 + 𝑄𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 = 1198,37 𝑘𝑊ℎ
𝑎

+ 798,91 𝑘𝑊ℎ
𝑎

+ 1797,55 𝑘𝑊ℎ
𝑎

+ 250 𝑘𝑊ℎ
𝑎

+

3284,13 𝑘𝑊ℎ = 7328,96 𝑘𝑊ℎ
𝑎

  

 

Laskut on syötetty itse tehtyyn Excel-taulukkolaskentapohjaan ja lämpökuormat kuu-

kausittain on esitetty taulukossa 16. 

 

TAULUKKO 16: Lämpökuormat kuukausittain 

  Valaistus Kul.laitteet Henkilöt Aurinko Vesi YHT.   
Tammikuu 67,8528 152,6688 101,7792 22,617 21,23288 366,1507 kWh/kk 
Helmikuu 61,2864 137,8944 91,9296 85,1445 19,17808 395,433 kWh/kk 
Maaliskuu 67,8528 152,6688 101,7792 242,8965 21,23288 586,4302 kWh/kk 
Huhtikuu 65,664 147,744 98,496 395,1675 20,54795 727,6194 kWh/kk 
Toukokuu 67,8528 152,6688 101,7792 536,382 21,23288 879,9157 kWh/kk 
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Kesäkuu 65,664 147,744 98,496 553,077 20,54795 885,5289 kWh/kk 
Heinäkuu 67,8528 152,6688 101,7792 593,9325 21,23288 937,4662 kWh/kk 
Elokuu 67,8528 152,6688 101,7792 427,518 21,23288 771,0517 kWh/kk 
Syyskuu 65,664 147,744 98,496 285,5475 20,54795 617,9994 kWh/kk 
Lokakuu 67,8528 152,6688 101,7792 96,5475 21,23288 440,0812 kWh/kk 
Marraskuu 65,664 147,744 98,496 29,295 20,54795 361,7469 kWh/kk 
Joulukuu 67,8528 152,6688 101,7792 16,002 21,23288 359,5357 kWh/kk 
KOKO VUOSI 798,912 1797,552 1198,368 3284,127 250 7328,959 kWh/v 
 

7.3.6 Energialaskennan yhteenveto 

 

Tilojen lämmitystarve yhteensä 

 

TAULUKKO 17: Tilojen lämmitystarve Qtila 

  Johtuminen Vuotoilma Korvausilma Qtila yhteensä   
Tammikuu 1757,78 302,869395 1025,487936 3086,14 kWh/kk 
Helmikuu 1646,18 279,365882 945,9072 2871,46 kWh/kk 
Maaliskuu 1695,32 286,009625 968,402304 2949,73 kWh/kk 
Huhtikuu 1216,77 193,678027 655,776 2066,23 kWh/kk 
Toukokuu 846,38 124,20435 420,544512 1391,13 kWh/kk 
Kesäkuu 594,15 79,4666815 269,06688 942,68 kWh/kk 
Heinäkuu 382,31 44,8785247 151,95456 579,15 kWh/kk 
Elokuu 449,43 60,0401885 203,29056 712,76 kWh/kk 
Syyskuu 770,84 122,897512 416,11968 1309,85 kWh/kk 
Lokakuu 1058,97 179,514099 607,81824 1846,3 kWh/kk 
Marraskuu 1384,81 240,630276 814,752 2440,19 kWh/kk 
Joulukuu 1615,24 281,279186 952,385472 2848,91 kWh/kk 
KOKO VUOSI 13418,18 2194,83375 7431,505344 23044,52 kWh/v 
 

Lämmitysenergian nettotarve on Qtila-Qlämpökuormat 

 

TAULUKKO 18: Lämmitysenergian nettotarve 

  Qtila Qlämpökuorma ɳlämpö Qlämpökuorma ɳlämpö korjattu Qlämmitys, tilat, netto 
Tammikuu 3086,14 366,15 1 366,15 2719,99 
Helmikuu 2871,46 395,43 1 395,43 2476,03 
Maaliskuu 2949,73 586,43 1 586,4 2363,33 
Huhtikuu 2066,23 727,62 1 726,52 1339,71 
Toukokuu 1391,13 879,92 0,97 853,5 537,63 
Kesäkuu 942,68 885,53 0,87 767,7 174,98 
Heinäkuu 579,15 937,47 0,59 557,77 21,38 
Elokuu 712,76 771,05 0,81 622,17 90,6 
Syyskuu 1309,85 618 0,99 613,83 696,03 
Lokakuu 1846,3 440,08 1 440,02 1406,28 
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Marraskuu 2440,19 361,75 1 361,74 2078,45 
Joulukuu 2848,91 359,54 1 359,53 2489,37 
KOKO VUOSI 23044,52 7328,96   6650,76 16393,77 
 

Energialaskennan yhteenveto 

 

Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 =
 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 ,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝜂𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡
 

 

ηlämmitys,tila t  = Lämmitysjärjestelmän lämmönjaon ja luovutuksen vuosihyötysuhde. Kat-

tolämmityksen vuosihyötysuhde on 0,85 (176/2013, taulukko 9) 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 =
16393,77 𝑘𝑊ℎ

0,85
= 19286,78𝑘𝑊ℎ 

 

 

Talossa on kaksi varaavaa tulisijaa, joiden yhteenlaskettu lämmitysenergian tuotto on 

4000 kWh/a 

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑠äℎ𝑘ö = 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 − 𝐿ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎𝑡  

 

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑠äℎ𝑘ö = 19286,78𝑘𝑊ℎ − 4000 𝑘𝑊ℎ = 15286,78 𝑘𝑊ℎ  

 

Lämmönjakojärjestelmän sähkönkulutus 

 

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 = 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

 

𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 = 0,5
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 ∗ 114𝑚2 = 57 𝑘𝑊ℎ 

 

 

Talon ostoenergian kulutus sähkö 
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𝑂𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑠äℎ𝑘ö = 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑠äℎ𝑘ö + 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑙𝑘𝑣 + 𝑊𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 +

𝑊𝑝𝑢ℎ𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 + 𝑄𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 + 𝑄𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡  

 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑠äℎ𝑘ö = 15286,78 𝑘𝑊ℎ + 4983,15 𝑘𝑊ℎ + 57 𝑘𝑊ℎ +

603,75 𝑘𝑊ℎ + 798,91 𝑘𝑊ℎ + 1797,55 𝑘𝑊ℎ = 23527,15 𝑘𝑊ℎ  

 

Talon ostoenergian kulutus puu 

 

Talossa on kaksi varaavaa tulisijaa. Lämmitysenergian tuottona käytetään 2000 kWh 

tulisijaa kohden. Kokonaisvuosihyötysuhteena käytetään arvoa 0,6. 

 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑝𝑢𝑢 =  
2 𝑥 2000 𝑘𝑊ℎ/𝑎 

0,6
= 6666,66 𝑘𝑊ℎ 

 

Talon ostoenergian kulutus 

 

𝑇𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 =

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑠äℎ𝑘ö + 𝑂𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑝𝑢𝑢  

 

Kokonaisenergian kulutus 

 

Sähkön energiamuotokerroin on 1,7 

Polttopuun energiamuotokerroin on 0,5 

 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 = 23527,15 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,7 + 6666.66 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,5 =

43329,485 𝑘𝑊ℎ  

 

E-luku 

 

𝐸 − 𝑙𝑢𝑘𝑢 = 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑙𝑎

= 380.01 𝑘𝑊ℎ𝐸/𝑚2/a 

 

 

Luokka E 
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7.4 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta annetun 

lain (487/2007) mukaan 

 

Energialuokka vanhan vuoden 2008 lain mukaan on laskettu valmiilla MX6 Teknologi-

at Oy:n Excel-ohjelmalla Rakentaminen v.2.0.6. Ohjelmassa pyrittiin käyttämään samo-

ja lähtötietoja kuin uuden lain mukaisessa laskennassa on käytetty. Tarkemmat tiedot ja 

ohjelman antamat energiatodistuslomakkeet on esitetty liitteissä. On huomionarvoista, 

että vanhan lainsäädännön mukaisesti määritetty ET- luku ei ole suoraan vertailukelpoi-

nen uuden laskennan mukaisen E-luvun kanssa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tarkoituksena oli laskea rakennuksen E-luku voimassa olevan lainsäädän-

nön mukaisesti ja selvittää energialuokka uudella ja vanhalla laskentatavalla. Rakennuk-

sen E-luvun laskenta uuden lain mukaisesti onnistui hyvin. Vertailtaessa uuden ja van-

han lain mukaan laskettua energialuokkaa voidaan tulla johtopäätökseen, että laskennan 

eri osa-alueiden lopputulokset olivat lähellä toisiaan. Voidaan todeta, että erot laskennan 

lopputuloksessa ja sitä kautta energialuokassa johtuvat pääasiassa energiamuodon ker-

toimen vaikutuksesta 

. 

TAULUKKO 19: Rakennuksen energiankulutus ja lämpökuormat 

 Vuoden 2013 lainsäädäntö Vuoden 2008 lainsäädäntö 
Vaipan johtumislämpöhäviöt 13418,18 kWh 13868 kWh 
Vuotoilma 2194,83 kWh 1971 kWh 
Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutus 7431,51 kWh 8820 kWh 
Qtila 23044,52 kWh 24659 kWh 
   
   
Käyttöveden lämmitysenergian tarve 4983,15 kWh 4239 kWh 
Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt 57,00 kWh 570 kWh 
Laitesähköenergian tarve (sis. Puhaltimet) 3200,21 kWh 5700 kWh 
   
Lämpökuormat   
Henkilöiden luovuttama lämpöenergia 1198,37 kWh 912 kWh 
Lämmityslaitteista vapautuva lämpöenergia 250 kWh 2008 kWh 
Valaistuksesta ja sähkölaitteista 2596,46 kWh 3659 kWh 
Auringosta vapautuva lämpökuorma 3284,13kWh 3077 kWh 
Hyödynnettävä lämpökuorma yhteensä 6650,76 kWh 8984 kwh 
   
Rakennuksen energiankulutus yhteensä  26183 kWh 
 

Vuoden 2013 lainsäädännön mukaisesti otetaan huomioon vielä lämmitysjärjestelmän 

vuosihyötysuhde sekä energiamuodon kertoimet. Vuoden 2013 normien mukainen E-

luvun laskenta on suoritettu luvussa 7. Energialuokka on uudella laskentavavalla E, kun 

taas vanhalla laskentatavalla rakennus saisi luokkaa paremman arvon D. 

 

TAULUKKO 20: Rakennuksen energialuokka uudella ja vanhalla laskentatavalla 

 Vuoden 2013 lainsäädäntö Vuoden 2008 lainsäädäntö 
Rakennuksen energiankulutus yhteensä 43329 kWh 26183 kWh 
E-luku ja ET-luku 380 kWhE/m²/a 230 kWh/brm²/a 
Energialuokka E D 
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Taulukko 22: Esimerkkirakennuksen ET-luku 

 
 

Taulukko 23: Esimerkkirakennuksen E-luku 

Energiatehokkuusluokka  Kokonaisenergiankulutus (kWhE/m²/a)  
    
A  E-luku ≤ 94 
B  95 ≤ E-luku ≤ 164 
C  165 ≤ E-luku ≤ 204 
D  205 ≤ E-luku ≤ 284 

E→  285 ≤ E-luku ≤ 414 
F  415 ≤ E-luku ≤ 484 
G  485 ≤ E-luku 
 

Mikäli laskennassa ei käytetä energiamuodon kertoimia, pienenee rakennuksen E-luku 

selvästi ja myös energialuokka muuttuu paremmaksi. 

 

TAULUKKO 21: Rakennuksen energialuokka uudella ja vanhalla laskentatavalla ilman 

energiamuodon kertoimia 

 Vuoden 2013 lainsäädäntö Vuoden 2008 lainsäädäntö 
Rakennuksen energiankulutus yhteensä 30194 kWh 26183 kWh 
E-luku ja ET-luku 265 kWhE/m²/a 230 kWh/brm²/a 
Energialuokka D D 
 

Taulukosta 21 voidaan todeta, että ilman energiamuodon kertoimia rakennuksen ener-

gialuokka olisi sama uudella ja vanhalla laskentatavalla laskettuna. Mikäli rakennuksen 

päälämmitysmuoto perustuisi uusiutuviin energialähteisiin, olisi rakennus hyvin lähellä 

energialuokkaa C. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden ja vanhan lain mukainen energialuokan lasken-

ta eroaa varsin vähän toisistaan olemassa olevien rakennusten kohdalla. Erot muodostu-

vat pääasiassa energiamuodon kertoimen vaikutuksesta. Energiamuodon kerroin saattaa 

muuttaa saman rakennuksen energialuokkaa jopa kaksi luokkaa riippuen lämmitysmuo-

don valinnasta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Vaipan johtumislämpöhäviöt kuukausittain 
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Liite 2. Energiatodistuksen laskennan lähtötiedot MX6 Teknologiat Oy:n Excel-
ohjelmassa Rakentaminen  v.2.0.6 
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Liite 3. Energialuokka MX6 Teknologiat Oy:n Excel-ohjelmalla Rakentaminen  v.2.0.6 

 


	1 JOHDANTO
	1.1 Työn tausta
	1.2 Työn tavoitteet
	1.3 Rajaukset

	2 ENERGIATODISTUSTA MÄÄRÄÄVÄ NORMISTO
	2.1 EU-laki
	2.2 Kansallinen lainsäädäntö

	3 MILLOIN ENERGIATODISTUS?
	3.1 Tavanomainen menettely
	3.2 Kevennetty energiatodistusmenettely 

	4 ENERGIATODISTUKSEN SISÄLTÖ
	4.1 Energiatodistuksen tavoitteet
	4.2 Uudisrakennuksen energiatodistus
	4.3 Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus
	4.3.1 Olemassa olevan rakennuksen havainnointi

	4.4 Rakennusten energialuokat
	4.5 Energialuokkien laskentanormit
	4.6 Uudistukset 1.6.2013 voimaan tulleen lain myötä
	4.7 Energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset

	5 LAKIMUUTOKSEN KRITIIKKI
	5.1 Kulutus vai laskennallinen
	5.2 Energiamuodon kertoimet

	6 RAKENNUKSEN ENERGIALUOKAN LASKENTA UUDEN LAIN MUKAAN
	7 ESIMERKKIRAKENNUKSEN ENRGIALUOKAN LASKENTA
	7.1 Esimerkkikohteen esittely
	7.2 Laskennan lähtötiedot
	7.3 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) mukaan
	7.3.1 Johtumislämpöhäviöt
	7.3.2 Vuotoilma
	7.3.3 Ilmanvaihdon lämmitys
	7.3.4 Lämmin käyttövesi
	7.3.5 Lämpökuormat
	7.3.6 Energialaskennan yhteenveto

	7.4 Energiatehokkuusluvun laskenta rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaan

	8 JOHTOPÄÄTÖKSET

