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Taustaa

› Odotukset kesäsisälämpötilan hallintaan ovat kasvaneet
› Terveys- ja viihtyisyyskysymys
› Viilennys ja jäähdytys ovat yleistymässä
› Asuinrakennusten viilennyksen ja jäähdytyksen suunnittelu 

poikkeaa toimitilojen jäähdytyssuunnittelusta mm. lämpö- ja 
kosteuskuormien sekä käyttävissä olevien järjestelmäratkaisujen 
suhteen



Vaatimusten mukaisuus

› Energiatehokkuusasetus 1010/2017 asettaa raja-arvon 
astetuntisumman yli 27 °C:een sisälämpötiloille.

› Normaalivuoden säädata, vakioitukäyttö,…
› Sisäilmastoasetus 1009/2017 asetta vaatimuksen sisäilmastolle

› Säätietoja ei ole annettu, suunniteltukäyttö,…
› Hankkeelle asetetut määräystasoa paremmat ja/tai muut 

tavoitteet



Energiaselvitys vs. 
sisäilmastosuunnittelu

Astetuntisummatarkastelu 
energiaselvityksen osana 

syönyt sisäilmastotarkastelun. 
Vai onko?

Tulisiko sisäilmastosuunnittelun 
dokumentaatio esittää 

energiaselvityksen päivityksen 
yhteydessä?

Sisäiset kuormat W ja profiilit 
tulisi esittää per tilatyyppi.

Kts FINVAC ja NCM

https://finvac.org/wp-content/uploads/2020/06/raportti_tilojen_kayttoprofiilit_20140207.pdf
https://www.uk-ncm.org.uk/


Energiaselvitys vs. 
sisäilmastosuunnittelu

Yma 1010/2017 kuormat:
0,037 hlö/m2

60% käyttöaste

12 m2 makuuhuoneessa johtaa:
0,3752 henkilöön,

joka on 60% läsnä 24/7

2 henkilöä
ma –pe 22-06
la – su 23-08.

Huonekortit, 
joita käytetään,  jos muuta ei 

sovita ja muistilistaksi.



Kilpiteho vs
lämpökuorma

› Valaistuksen teho, ihmisten käyttäytyminen, 
aikaohjaus, automatiikka



Lähtöarvot –ulkoilman tila

› Yleisti käytetty ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin 
mitoituksessa käytetty ulkoilman entalpian mitoitusarvo
57 kJ/kg näyttäisi olevan liian matala viime vuosien mitattuihin 
arvoihin nähden.

› Vuonna 2018 Ilmatieteen laitoksen Kumpulan sääasemalla 
mitattu maksimientalpia oli 66,2 kJ/kg ja 57 kJ/kg ylitettiin
180 tuntina eli 7,5 päivää. ASHRAE on käyttänyt 99,5 % 
pysyvyyttä valintakriteerinä, niin kesä 2018 entalpian 
mitoitusarvo olisi ollut 62,2 kJ/kg k.i.

› Esimerkkilaskelmassa ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatteri, joka 
on mitoitettu 55 kJ/kg arvoilla tuottamaan +17 °C:ttä, tuottaa 
66,2 kJ/kg entalpialla yli 2 °C korkeampia 
sisäänpuhalluslämpötilaa ja samalla myös tuloilman tiloja 
kuivaava vaikutus pienenee.



Lähtöarvot –mitoituspäivä

› Helsinki etelään suunnattu toimistohuone
› Heinäkuu 505 W
› Syyskuu 550 W

› Oulu etelään suunnattu toimistohuone
› Heinäkuu 537 W
› Syyskuu 546 W
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Jäähdytyslaitteen valinta
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Jäähdytyksen
asetusarvo

°C

Huonelt.
tavoitearvo

°C

Jäähdytystehontarve
W

Jäähdytys-
energiantarve

kWh
Vaihtoehto 1 25 25 1300 400
Vaihtoehto 2 23 25 540 590



Sama kaihdin sälekulma 45 ° vs 85 °
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Kaihdinmateriaali
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Esimerkkitarkastelu
ASUINKERROSTALOHUONEISTO

Esimerkki lämpökuormista. 
Tarvittaisiin standardi, jota 
käytetään silloin, kun mitään 
muuta ei ole sovittu. 

Sisäilmastotarkastelu:
1009/2017

SUUNNITELTU KÄYTTÖ



Lasitus ja aurinkosuojaus



Tuloilman lämpeneminen kanavistossa



Muita asioita

› Yötuuletus
› Konvektiivinen vs. säteilyjäähdytys
› Kastepistesäätö

› Kosteuskuormina vain ihmiset, niin kastepistesäätö rajoitti paneeli 
menoveden lämpötilaa yli 15 % ajasta kesä-elokuusta, nousten aina
18 °C:een.

› Jne….
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U-arvon vaikutus



Yhteenveto

› Energiamääräysten täyttäminen kesän sisälämpötilojen osalta 
ei takaa sitä, että sisäilmastomääräysten taso saavutetaan. 

› Sisäilmasto-olosuhteiden määräysten mukaisuus tulee osoittaa 
tilojen suunnitellun käytön mukaisilla lähtöarvoilla.

› Lämpökuormien osalta voidaan kilpitehojen ja oman 
käyttäytymisen perusteella tehdä arvio lämpökuormista, mutta 
kosteuskuormien osalta arvioiminen on tätäkin 
haasteellisempaa.

› Laskentatehtävien helpottamiseksi yleinen ja avoin tietokanta 
asumisen tilakohtainen lämpö- ja kosteuskuormien 
lähtöarvoista olisi tarpeen.
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