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VTT Oy 1.1.2015  

*Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 

2014. Prosentuaaliset osuudet asiakas-

tutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka 

tavoittelivat kyseistä vaikutusta.  
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Intro 

“There is a need for performance 

measurement, since it is quite common that 

buildings do not perform as intended” 
 

Heikki Ihasalo  

in “Transforming building automation data into building performance metrics – design, 

implementation and evaluation of use of a performance monitoring and management system” 

Doctoral diss. 2012, Aalto University 
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Energiatehokkuuden määritelmä 

 Kiinteistössä käytetään energiaa sisäolosuhteiden ylläpitoon ja 

palveluiden tuottamiseen 
 

   Energia 

   Palvelu 

 

 

 

 

 

 Indikaattoreina useimmiten kWh/m², kWh/käyttäjä 

 Kuvat: Juha Muttilainen: ”Energiatodistukset ja –merkit työkaluina 

energiatehokkuusviestinnässä”. 2010 

Tehokkuus =  
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Valistuneen omistajan ominaisuudet 

 Kestävä kehitys on strategisena osana salkun hallintaa 

 Kestävän kehityksen mittarit käytössä ja tavoitteellisia 

 Riskienhallinta kunnossa 

 Ilmastonmuutos tuo muutospaineita 

 Varautuminen verotuksen, energian hintojen ja lainsäädännön 

muutoksiin 

 Kustannustehokkaat ratkaisut käytössä 

 Sisäolosuhteet ja energia balanssissa 

 Salkun kiinteistöt ovat houkuttelevia  

 tyytyväiset vuokralaiset ja käyttäjät 
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Energiatehokkuuden johtamisen haasteita 

Mittaukset voivat olla puutteellisia 

 Erityisesti palvelutaso (sisälämpötilat, CO2) 

 Energian alamittauksia ei ole 

 

Mittauksiin ei voi luottaa 

 Instrumentoinnin puute tai virheet 

 

 Tavoitetaso epäselvä 

 

 Sisäolosuhteiden ja energian välinen yhteys epäselvä 
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Energiatehokkuuden tavoitetason asettaminen 

 Tilastollinen (helppo pilkunpaikka) 

 Tilastoista tehokkuustasot verrokiksi 

 Sisältää myös käyttövirheet 

 Tarkka laskenta (nykyään työläs) 

 Mitataan kaikki 

 Selvitetään kaikki lähtötiedot kiinteistöstä 

 Käytetään tarkkoja laskentamalleja 

 Hybridi (kustannustehokas) 

 Selvitetään perustiedot 

 Käyttötarkoitus, ikä ja sijainti määrittävät 

automaattisesti tavoitearvolaskennan vaatimat 

yksityiskohdat 
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Energiatehokkuuden uusia teknologioita 
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Uudet teknologiat 1, personoitu olosuhde 

 Personoitu lämpöolosuhde (Human Thermal Model) 

 Sovellusmahdollisuuksia: hotellit, sairaalat, toimitilat, 

lentomatkustaminen, autoilu 

 Sisäolosuhteiden asetus käyttäjän preferenssien mukaan 

 

 

 

 

 

 

 Käyttäjän tuottavuus ja hyvinvointi kasvaa, tilojen 

houkuttelevuus kasvaa 

 Energiatehokkuus paranee, ei turhaa lämmitystä tai jäähdytystä 

HTM 23,4 oC 

Lämpöaistimus-

säätö 

-vaatetus 

-aktiivisuus 

-fysiologiset 

ominaisuudet 
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VTT:n kehittämä uusi lämpöviihtyvyyden 

arviointimalli Human Thermal Model (HTM) 

 Ihmisen anatomia (Passive Model) 

 16 kehon osaa 

 Tyypillisesti neljä kudoskerrosta (raajoissa luu, lihas, rasva ja iho) 

 Fysiologia – lämmönsäätely (Control Model) 

 Kudosten lämmöntuotto aktiivisuustasosta riippuvana 

 Verenkierto (aivojen ja sisäelinten lämpötilan hallitsemiseksi) 

 Vilunväristykset ja hikoilu 

 Ihmisen ja ympäristön lämpötekninen vuorovaikutus 

 Kostea lämmönsiirto 

 Konvektiivinen lämmönsiirto 

 Säteilylämmönsiirto 
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Personoitu lämpöolosuhde – 

ihmisten välillä jopa 6 oC:een eroja 

sopivassa sisälämpötilassa 
 Kolme miestä ja kolme naista 

 Kaikilla sama aktiivisuus- (1 MET, 58 W/m2) ja 

vaatetuksen lämmöneristystaso (0.86 clo) ΔTopt = 6˚C 
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Uudet teknologiat 2, mitatun palvelutason ja 

energiatehokkuuden yhteys 

 Energiatehokkuuden tavoitetason reaaliaikainen tunnistaminen 

 Sisäolosuhteiden kustannustehokas anturointi 

 Mallipohjainen tavoitetason määritys 

Lämmitys: 118 kW 

Palvelutaso 
Itseoppiva malli 

Tavoite 

12.2.2014 

klo 10:00 

-lämpötilat 

-CO2 

-käyttäjien määrä 

-käyttäjien lämpöaistimus 
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Case Otaniemi, Otakaari - 1000 mittausta, 10 000 m² 
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IEQ mittaussuureita 

Moduulin mittaussuureet 

 Lämpötila 

 CO2 

 Suht.kosteus 

 Valaistustaso 

 Läsnäolo 

 

Langaton protokolla 

 ZigBee 
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Uudet teknologiat 3: Lähes nollaenergia 

 Ensimmäiset verkkoon kytketyt lähes nollaenergia-

asuinrakennukset 

 VTT: IEA5 Aurinkotalo (1994) 

 VTT: Kuopio kerrostalo (2010) 

 Aalto: ”Luukku” vapaa-ajan asunto (2010) 

 VTT: Järvenpää kerrostalo (2012) 

 VTT: Lahden vanhusten palvelutalo (2013) 

 VTT: Villa Isover, Hyvinkään asuntomessut (2013) 

Source: Lylykangas K. “Solar Decathlon Europe 2010 Competition” in SB10 Finland 

Sustainable Community  building SMARTTM Conference proceedings 
Source: Nieminen J. “Net Zero energy buildings - cold climate applications” in SB10 Finland 

Sustainable Community  building SMARTTM Conference proceedings 
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EPDB (Energy Performance of the Buildings 

Directive ) ja nollaenergia 

 Vuoden 2020 lopulla uusien rakennusten tulee olla 

lähes nollaenergiatasoa 

 Kansallinen määritelmä vielä auki 

 Tarkkaa numeerista määritelmää lähes 

nollaenergiarakennukselle ei anneta suoraan 

direktiivissä. Suomen ratkaisu vielä avoin  

 Kustannusoptimi tulee olla mukana määrittelyn 

tarkastelussa 

Definition of the nearly zero energy building (NZEB): 

“NZEB’s are buildings with very high energy 

performance and their energy requirements are 

covered by renewable energy sources to a significant 

extent” 
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Uudet teknologiat 4, datapohjainen 

energiatehokkuuden mallintaminen 

 Itseoppiva rakennusmalli 

 Smart Meter mittaustiedosta päätellään rakennuksen käyttö ja 

lämpötekniset ominaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 Nopeuttaa  mallinnusta perinteiseen verrattuna 

 Skaalattavissa eri tasoille datan resoluution mukaan 

Data-analytiikka 

Rakennuksen energiamalli 

-suodatukset 

(black/grey/white box) 

-käytön tunnistus 

-lämpötekniset suureet 

-sään vaikutus 



TEKNOLOGIASTA TULOSTA 


