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Tutkimuksessa selvitettiin kenttämittauksin ja laskennallisin tarkasteluin, miten läm-

möneristämätön maanvastainen alapohja vaikutti Hangossa sijainneen suuren halliraken-

nuksen lämmitystarpeeseen. Tutkimuskohteen varastotilaa (tavoitelämpötila +8 °C) tar-

kasteltiin sekä kenttämittauksin että laskennallisesti, kun taas huoltotilaa (tavoitelämpö-

tila +18 °C) tarkasteltiin ainoastaan kenttämittauksin.  

Kenttämittaukset osoittivat, että varastotilan sisäilman lämpötilan kesällä luonnollisista 

syistä tapahtunut nousu lämmitti myös huomattavasti kyseisen tilan alapuolista maata; 

syvyydellä -2,7 m maan lämpötila nousi jopa noin 2,5 °C:ta (verrattuna keväällä mitat-

tuun minimiarvoon). Maan suuren lämpökapasiteetin vuoksi tämä tarkoitti käytännössä 

sitä, että maahan varastoitui kesällä huomattavasti lämpöä talven varalle, mikä oli hyö-

dyllistä varastotilan lämmitystarpeen kannalta. Varastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen 

mittaustuloksissa tämä näkyi yleisesti ottaen siten, että kesällä alapohjan läpi poistui läm-

pöä maaperään ja vastaavasti talvella lämpöä siirtyi takaisin sisätiloihin. Mittaustuloksista 

voitiin myös havaita, että huoltotilassa maanvastainen alapohja ei toiminut talvella yhtä 

merkittävänä passiivisena lämpöpatterina kuin varastotilassa, koska huoltotilan lämpötila 

pysyi koko vuoden ajan melko tasaisena (suhteellisen korkean tavoitelämpötilan vuoksi). 

Laskentatarkasteluissa varioitiin neljää eri maanvastaisen alapohjan johtumislämpöener-

gian laskentamenetelmää (Comsol Multiphysics ja kolme kuukausitason menetelmää), 

kahta eri sisäilman lämpötilaa (vakio ja muuttuva, joka määritettiin kenttämittausten pe-

rusteella) sekä kolmea eri alapohjan eristystapausta. Nykyisten määräysten laskentaoh-

jeissa tosin oletetaan, että rakennuksen sisäilman lämpötila on vakio koko vuoden, mikä 

oli ongelmallista etenkin varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa. Jotta 

siitä saatiin jonkinlainen laskennallinen arvio myös muuttuvan sisäilman lämpötilan ta-

pauksessa, käytettiin laskennassa ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä 

kaikissa tapauksissa vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa. 

Laskennalliset tarkastelut osoittivat, että nykyisten määräysten mukaisista kuukausitason 

laskentamenetelmistä ainoastaan standardi EN ISO 13370 soveltui varastotilan maanvas-

taisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentaan molempien käytettyjen sisäilman 

lämpötilojen yhteydessä. Tarkastelut osoittivat, että varastotilan alapohjan toteuttaminen 

eristämättömänä oli huomattavasti kannattavampaa muuttuvan sisäilman lämpötilan ta-

pauksessa; lämmitysenergian nettotarve oli tällöin tarkaksi oletetussa Comsol-laskenta-

tapauksessa noin 47 %:a pienempi (vakiona pysyvän sisäilman lämpötilan tapaukseen 

verrattuna). Lisäksi Comsol-laskentatapaukset, joissa käytettiin muuttuvaa sisäilman 
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lämpötilaa, osoittivat että alapohjan toteuttaminen eristämättömänä oli kannattavampi 

ratkaisu kuin kauttaaltaan eristetty alapohja, jonka tapauksessa varastotilan lämmitys-

energian nettotarve oli noin 32 %:a suurempi. Tämä aiheutui siitä, että eriste pienensi 

alapohjan läpi siirtynyttä lämpövirtaa, jonka suunta oli muuttuvan sisäilman lämpötilan 

tapauksessa lämmityskaudella yleisesti ottaen varastotilan sisälle (lämpökuorma). Com-

sol-laskentatapaukset kuitenkin osoittivat, että alapohjan reuna-alueen eristäminen (2 m:n 

leveydeltä) oli kannattavaa molempien sisäilman lämpötilojen yhteydessä; esimerkiksi 

muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa lämmitysenergian nettotarve oli noin 19 %:a 

pienempi (verrattuna eristämättömään alapohjaan). 
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In-situ measurements and calculations were used in this research to study the influence 

of uninsulated slab-on ground floor on the heating energy need of large hall building 

located in Hanko. The storage room (temperature target +8 °C) of the hall building was 

studied during calculations and in-situ measurements while the service room (temperature 

target +18 °C) was studied only during in-situ measurements. 

In-situ measurements showed that the temperature of the ground underneath storage room 

rose significantly during summer because of the rise of the indoor temperature; even at 

depth -2.7 m temperature rose approximately 2.5 °C (compared to the minimum temper-

ature in the spring). Because of the large heat capacity of the ground this meant practically 

that significant amount of heat energy was stored into the ground which was advantageous 

from the point of view of heating energy needs of storage room. The measurements of the 

heat flux sensors installed under the storage room ground floor showed that the direction 

of the heat flux was outwards in the summer (heat loss) and inwards in the winter (heat 

load). In-situ measurements also proved that the ground floor did not act as equally ef-

fective passive heating system in the service room as in the storage room because tem-

perature of the service room remained rather constant during the year (because of rela-

tively high temperature target). 

Calculations were based on the varying of four different calculation methods of the heat 

loss of slab-on ground floor (Comsol Multiphysics and three monthly methods), two dif-

ferent indoor temperatures (constant and variable which was based on the in-situ meas-

urements) and three different ground floor constructions. Although calculation instruc-

tions presented in the current regulations assume that the indoor temperature of building 

is constant which was problematic especially in the calculation of storage room heating 

energy need. In order to get some sort of estimation of heating energy need also in the 

case of variable indoor temperature, only constant indoor temperature was used with con-

structions that were connected to outdoors. 

Calculations proved that standard EN ISO 13370 was the only monthly method presented 

in the current regulations that was suitable in the case of slab-on ground floor of storage 

room and both indoor temperatures. In Comsol cases comparison between different in-

door temperatures showed that uninsulated slab-on ground floor was much more profita-

ble in the case of variable indoor temperature in which case the net energy for heating 

was approximately 47 % lower (compared to the case of constant indoor temperature). In 

addition, in the case of variable indoor temperature calculations proved that uninsulated 
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slab-on ground floor was more profitable than completely insulated in which case the net 

energy for heating was approximately 32 % higher (Comsol case). This occurred because 

insulation reduced the heat flow of the floor which direction was roughly inwards (heat 

load) during the heating season (in the case of variable indoor temperature). However, 

Comsol cases proved that it was profitable to insulate the edge of the ground floor in the 

case of both indoor temperatures; for example in the case of variable indoor temperature 

the net energy for heating was approximately 19 % lower (compared to the uninsulated 

ground floor). 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 

Comsol Elementtimenetelmään perustuva Comsol Multiphysics -lasken-

taohjelma, jonka versiota 5.2a käytettiin työn laskentatarkaste-

luissa. 

  

D5 (Ufg-arvo) Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) esi-

tetty maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta-

menetelmä, jossa maan vaikutus otetaan huomioon alapohjan  

U-arvossa kaavan (3.3) mukaisesti. Tällöin rakenteen ulkopuo-

lisena lämpötilana käytetään ulkoilman lämpötilaa. 

  

D5 (maan lämpötila) Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) esi-

tetty maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta-

menetelmä, jossa maan vaikutus otetaan huomioon kaavalla 

(3.12) laskettavassa alapuolisen maan lämpötilassa, jota käyte-

tään rakenteen ulkopuolisena lämpötilana. Tällöin alapohjan  

U-arvo lasketaan pelkän alapohjarakenteen perusteella kaavan 

(3.1) mukaisesti (eli maata ei oteta huomioon). 

  

Johtuminen Lämmön siirtymismuoto, jossa lämpöä siirtyy aineen sisällä kor-

keammasta lämpötilasta matalampaan. Lämpöä siirtyy johtu-

malla myös aineesta toiseen, jos ne ovat kosketuksissa toisiinsa.  

  

Johtumislämpöenergia Rakennusosan läpi tiettynä ajanjaksona johtunut lämpöenergia 

[Wh]. Tässä työssä johtumislämpöenergian positiivinen arvo 

tarkoittaa sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen läm-

pökuormaa. 

  

Lämmitysenergian  

nettotarve 

Rakennuksen tilojen lämmitykseen tarvittava energia. Tutki-

muskohteen varastotilan lämmitysenergian nettotarve laskettiin 

Suomen rakentamismääräyskokoelman D5 (2012) laskentaoh-

jeilla (esitetään tarvittavin laajuuksin työn luvussa 3.4). 

  

Lämpökapasiteetti Kappaleen kyky sitoa ja luovuttaa lämpöä [J/K]. Lämpökapasi-

teetti kuvaa sitä, kuinka paljon lämpöenergiaa kappaleeseen si-

toutuu (tai se luovuttaa) lämpötilaeron suhteen. 

  

Lämpötilan- 

mittausputki 

Putkimainen mittauslaite, jolla mitattiin tutkimuskohteen ulko- 

ja sisäpuolisen maan lämpötilaa syvyyteen -2,7 m saakka. 

Työssä käytetään myös lyhyempää nimitystä ”mittausputki”. 

Toiminta- ja valmistusperiaatteet esitellään tarkemmin luvussa 

4.1.2. 

  

Lämpövirran tiheys Lämpövirta pinta-alayksikköä kohden [W/m2]. 

  

Lämpövirtalevy Levymäinen mittauslaite, jolla mitattiin tutkimuskohteen ala-

pohjan ja ulkoseinän läpi siirtyviä lämpövirran tiheyksiä. Toi-

mintaperiaate esitellään tarkemmin luvussa 4.2. 
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Lämpövirta Kahden systeemin (esimerkiksi ulkoilman ja rakennuksen sisä-

tilojen) välillä siirtyvän lämpöenergian siirtymisnopeus ajan 

suhteen [W]. 

  

Maanvastainen  

alapohja 

Alapohja, joka on kosketuksissa maahan koko pinta-alaltaan. 

Koostuu usein betonipohjaisesta laatasta sekä mahdollisesti sen 

alapuolisesta lämmöneristeestä ja laatan yläpintaan laitettavasta 

pinnoitteesta. 

  

Rakennusosa Rakennukseen kiinteästi kuuluva osa. Energiankulutuksen las-

kennassa rakennusosan käsite kattaa alapohjan, yläpohjan, ulko-

seinät, ovet, ikkunat sekä väliseinän, jos se rajoittuu tilaan, jonka 

lämpötila eroaa tarkasteltavan tilan sisäilman lämpötilasta. 

  

Testivuosi TRY2012 

(Vantaa) 

Nykyisten määräysten mukaisessa rakennuksen energiankulu-

tuksen laskennassa käytettävä ulkoilman lämpötila-aineisto, 

joka kuvaa Etelä-Suomen nykyisiä olosuhteita (ks. luku 3.5). 

Testivuotta TRY2012 (Vantaa) käytettiin myös työn laskennal-

lisissa tarkasteluissa. 

  

U-arvo Kahden merkitsevän numeron tarkkuuteen pyöristetty raken-

nusosan lämmönläpäisykerroin U [W/(m2∙K)], joka lasketaan 

kaavalla (3.1). Kuvaa lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa 

läpäisee rakennusosan tai ainekerroksen, kun niiden ympärillä 

on yhden kelvinin suuruinen lämpötilaero. 
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MERKINNÄT 

α lämpövirtajakson etenemä verrattuna sisälämpötilaan kk 

β lämpövirtajakson viive verrattuna ulkolämpötilaan kk 

δ maan kausittainen tunkeutumissyvyys m 

ηlämmitys,tilat lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde - 

ηlämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste - 

λ lämmönjohtavuus W/(m∙K) 

λs maan lämmönjohtavuus W/(m∙K) 

ρ tiheys kg/m3 

ρi ilman tiheys 1,2 kg/m3 

ρs maan kuivatiheys kg/m3 

τd päivän numero, jolloin lämpötilan minimiarvo saavutetaan - 

τm kuukauden numero, jolloin lämpötilan minimiarvo saavute-

taan 

- 

Δpm huippuimurin mitattu paine-ero Pa 

ΔTmaa,kuukausi maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan lämpötilan kuu-

kausi- ja vuosikeskiarvon välinen ero 

°C 

ΔTmaa,vuosi maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman 

lämpötilan vuosikeskiarvon välinen ero 

°C 

ΔU systeemin sisäenergian muutos J 

𝛩𝑑 lämpötilan keskiarvo päivänä d °C 

𝛩𝑚 lämpötilan keskiarvo kuukautena m °C 

𝛩𝑚𝑎𝑥 lämpötilan korkein kuukausikeskiarvo °C 

𝛩𝑚𝑖𝑛 lämpötilan matalin kuukausikeskiarvo °C 

�̅� lämpötilan vuosikeskiarvo °C 

�̅�𝑖 sisäilman lämpötilan vuosikeskiarvo °C 

�̅�𝑒 ulkoilman lämpötilan vuosikeskiarvo °C 

�̂� lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli K 

�̂�𝑖 sisäilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli K 

�̂�𝑒 ulkoilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli K 

Φ lämpövirta W 

Φm maanvastaisen alapohjan läpi maahan siirtyvä keskimääräi-

nen johtumislämpövirta kuukautena m 

W 

Ψge maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevien vaaka- 

ja pystysuuntaisten lämmöneristeiden huomioon ottava vii-

vamainen lisäkonduktanssi 

W/(m∙K) 

Ψgeh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaaka-

suuntaisen lämmöneristeen i huomioon ottava viivamainen 

lisäkonduktanssi 

W/(m∙K) 

Ψgev,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pysty-

suuntaisen lämmöneristeen i huomioon ottava viivamainen 

lisäkonduktanssi 

W/(m∙K) 

Ψk viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi W/(m∙K) 

c ominaislämpökapasiteetti J/(kg∙K) 

cpi ilman ominaislämpökapasiteetti 1000 

J/(kg∙K) 

cps maan ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa J/(kg∙K) 

d ainekerroksen paksuus m 
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d’h,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaaka-

suuntaisen lämmöneristeen i ekvivalentti lisäpaksuus 

m 

d’v,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pysty-

suuntaisen lämmöneristeen i ekvivalentti lisäpaksuus 

m 

dnh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaaka-

suuntaisen lämmöneristeen i paksuus 

m 

dnv,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pysty-

suuntaisen lämmöneristeen i paksuus 

m 

dt maanvastaisen alapohjan ekvivalentti paksuus m 

lk viivamaisen kylmäsillan pituus m 

�̂� tason normaalivektori - 

q lämpövirran tiheys W/m2 

q lämpövirran tiheysvektori W/m2 

q50 rakennusvaipan ilmanvuotoluku m3/(h∙m2) 

qv,vuotoilma rakennusvaipan vuotoilmavirta m3/s 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Ilmastonmuutos on todistettu fakta ja Euroopan unioni on omalta osaltaan mukana sen 

hillitsemisessä asettamalla tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Tästä 

syystä myös Suomen on täytynyt reagoida ja laatia omat kansalliset tavoitteensa; kasvi-

huonekaasupäästöjä pyritään vähentämään siten, että ne ovat vuonna 2050 vähintään  

80 %:a pienemmät kuin vuonna 1990. Suomi on myös sitoutunut EU:n ilmasto- ja ener-

giapaketissa esitettyyn tavoitteeseen, jonka mukaan kasvihuonepäästöjä vähennetään 

vuoteen 2020 mennessä 20 %:a verrattuna vuoden 1990 tasoon. Rakennusten lämmityk-

sen osalta kyseisenä tavoitteena on 16 %:n päästövähennys. (Ympäristöministeriö 2017.)  

Jotta rakennusten lämmityksestä aiheutuneita kasvihuonepäästöjä pystyttäisiin vähentä-

mään, on rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia täytynyt kiristää huo-

mattavasti – ja tulevaisuudessa niitä tullaan kiristämään entisestään. Rakennusvaipan 

kannalta kiristyvät vaatimukset näkyvät käytännössä eristepaksuuksien kasvuna ja tii-

viimpänä vaippana. Tämä on toisaalta ristiriidassa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 

nähden siinä mielessä, että eristepaksuuksien kasvun myötä eristeen valmistuksesta ja 

kuljetuksesta aiheutuvat päästöt kasvavat. Eristepaksuuksien kasvu ja tiiviimpi rakennus-

vaippa tarkoittavat myös rakennusprojektin kustannusten kasvua, mikä ei yleisesti ottaen 

ole mieluinen ilmiö etenkään projektin tilaajalle, jolle resurssitehokkuus on usein huo-

mattavasti tärkeämpää kuin energiatehokkuus.  

Ihmisten oleskeluun tarkoitettujen rakennusten lämmittäminen on käytännössä välttämä-

töntä Suomen talviolosuhteissa. Merkittävin rakennuksen lämmitystarve aiheutuu raken-

nusvaipan lämpöhäviöistä sekä ilmanvaihdon lämmitystarpeesta. Vaipan lämpöhäviöt ai-

heutuvat tarkasteltavan tilan ulko- ja sisäpuolen välisestä lämpötilaerosta, joka voi vaih-

della vaipan eri rakennusosien tapauksissa. Suurin osa rakennusosista rajoittuu ulkoil-

maan, mutta osa voi rajoittua maahan tai esimerkiksi puolilämpimään autotalliin. Ilmaan 

rajoittuvien rakennusosien lämpöhäviö on varsin selvä ilmiö, kun taas maanvastaisten ra-

kennusosien lämpöhäviön muodostuminen on maan suuren lämpökapasiteetin vuoksi 

paljon monimutkaisempi ilmiö. Rakennuksen alapohja toteutetaan joko maanvastaisena 

tai tuulettuvana rakenteena, jotka molemmat ovat oikein toteutettuina lämpö- ja kosteus-

teknisesti toimivia ratkaisuja. Tässä työssä käsitellään ainoastaan maanvastaista alapoh-

jaa, koska sellainen oli työn tutkimuskohteessa (ks. luku 1.2). 
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1.1.1 Maanvastaisen alapohjan lämpötekninen toiminta raken-

nuksen lämmitysenergian kulutuksen näkökulmasta 

Rakennusosan läpi siirtyvän lämpövirran suuruus riippuu sen sisä- ja ulkopinnan välisestä 

lämpötilaerosta sekä sen lämmöneristävyydestä. Koska maanvastaisen alapohjan alapuo-

lisen maan ja sisäilman lämpötila eroavat yleisesti ottaen vähän toisistaan, on maanvas-

taisen alapohjan lämpöhäviö lähtökohtaisesti huomattavasti pienempi kuin ulkoilmaan 

rajoittuvan rakennusosan. Tietyissä tapauksissa maanvastaisen alapohjan alapuolinen 

maa voi suuren lämpökapasiteettinsa vuoksi toimia myös ikään kuin lämpövarastona ja 

siten pienentää rakennuksen lämmitystarvetta. 

Maanvastaisen alapohjan pinta-alalla on myös suuri vaikutus sen läpi tapahtuvaan läm-

pöhäviöön, sillä mitä suurempi sen pinta-ala on, sitä pienempi vaikutus ulkoilmalla on 

rakennuksen alapuolisen maan lämpötilaan. Toisin sanoen, suuren maanvastaisen alapoh-

jan alapuolisen maan keskimääräinen lämpötila on lähellä rakennuksen sisäilman lämpö-

tilaa, jolloin alapohjan pinta-alaan suhteutettu lämpöhäviö on pieni. Näin ollen maanvas-

taisen alapohjan lämpöhäviö ei kasva lineaarisesti sen pinta-alan funktiona. Ulkoilman 

viilentävä (ja toisaalta lämmittävä vaikutus kesällä) näkyy vielä varsin voimakkaasti ala-

pohjan reuna-alueilla, mutta mitä lähemmäs alapohjan keskikohtaa edetään, sitä lähem-

pänä alapuolisen maan lämpötila on sisäilman lämpötilaa. Nämä maanvastaisen alapoh-

jan lämpötekniseen toimintaan liittyvät ilmiöt ovat loogisesti pääteltävissä, mutta ne on 

voitu havaita myös laskennallisissa ja kokeellisissa tutkimuksissa (Adjali et al. 2000; 

Brinks et al. 2014a & 2016; Rantala 2005; Thomas et al. 1999).  

Edellä esitetyn päättelyperiaatteen mukaisesti voidaan myös olettaa, että maanvastaisen 

alapohjan ulkopintojen muoto vaikuttaa sen kautta tapahtuvaan lämpöhäviöön. Esimer-

kiksi suorakulmion muotoisen alapohjan tapauksessa alapuolinen maa lämpenee kaikkein 

eniten, jos alapohjan sivut ovat samanpituiset (verrattuna saman pinta-alan omaaviin suo-

rakulmion muotoisiin alapohjiin). Toisin sanoen, maanvastaisen alapohjan lämpöhäviö 

on pinta-alan lisäksi riippuvainen myös sen muusta geometriasta.  

Maanvastainen alapohja toteutetaan Suomessa yleisesti lämmöneristettynä (ks. luku 

1.1.2), minkä perusteena on ensisijaisesti alapohjan lämpöhäviön pienentäminen. Läm-

mitetyn rakennuksen sisäilman ja alapuolisen maan lämpötila- ja kosteusero ovat kuiten-

kin lähes poikkeuksetta sellaiset, että alapohjan läpi siirtyvän diffuusiovirran suunta on 

maasta rakennuksen sisälle. Tästä näkökulmasta maanvastaisen alapohjan lämmöneristä-

misen perusteena on myös diffuusiovirran – ja siten kosteusvaurion riskin – pienentämi-

nen. (Leivo et al. 2002.) Riskiä ei kuitenkaan ole, jos alapohjalaatta on pinnoittamaton tai 

mahdollinen pinnoite ei ole liian tiivis, jolloin maanvastainen alapohja voidaan periaat-

teessa toteuttaa ilman lämmöneristettä. Käytännössä lämmöneristämätön alapohja on kui-

tenkin sen lämmöneristävyydelle asetettujen vaatimusten näkökulmasta mahdollinen ai-

noastaan, jos alapohjan pinta-ala on suuri (ks. luku 1.1.2). 
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Rakennusvaipan läpi siirtyvän lämpövirran muutokset riippuvat ulko- ja sisäilman läm-

pötilan muutoksista. Ne vaikuttavat lähes välittömästi ulkoilmaan rajoittuvien rakennus-

osien läpi siirtyvään lämpövirtaan, koska kyseisten vaipparakenteiden lämpökapasiteetti 

on yleisesti ottaen pieni. Maanvastaisen alapohjan tapauksessa sisäilman lämpötilan muu-

tokset vaikuttavat myös suhteellisen nopeasti alapohjan läpi siirtyvään lämpövirtaan, 

mutta alapuolisen maan suuren lämpökapasiteetin vuoksi ulkoilman lämpötilan muutok-

set vaikuttavat viiveellä. Tästä syystä maanvastaisen alapohjan läpi siirtyvän lämpövirran 

muodostuminen on huomattavasti monimutkaisempaa ulkoilmaan rajoittuneisiin raken-

nusosiin verrattuna. Monimutkaisin tilanne on silloin, kun rakennuksen sisäilman lämpö-

tila ei ole vakio koko vuoden ajan.  

Jos ulkoilman lämpötila ei nouse kesällä merkittävästi korkeammalle verrattuna lämmi-

tetyn rakennuksen tavoitelämpötilaan (Suomen olosuhteissa noin +20 °C) ja jos ikkunoi-

den läpäisemä lämpösäteily on pieni verrattuna rakennuksen sisätilavuuteen, pysyy ra-

kennuksen sisäilman lämpötila suhteellisen tasaisena koko vuoden. Jos tavoitelämpötila 

on kuitenkin huomattavasti matalampi kuin ulkoilman lämpötila kesällä ja jos rakennusta 

ei jäähdytetä koneellisesti, nousee sisäilman lämpötila kesällä yli tavoitelämpötilan. Se, 

kuinka korkealle ja kuinka nopeasti sisäilman lämpötila nousee kyseisessä tapauksessa, 

riippuu muun muassa ulkoilman lämpötilasta, rakennuksen tavoitelämpötilasta, alapohjan 

pinta-alasta, sisätilavuudesta, rakennusvaipan lämmöneristävyydestä ja sisäilman vaihtu-

vuudesta, jonka ilmanvaihtojärjestelmä ja ulko-ovien aukiolo aiheuttavat.  

Rakennuksen sisäilman lämpötilan nousu kesällä aiheuttaa sen, että myös rakennuksen 

alapuolinen maa lämpenee, eli maahan varastoituu lämpöä. Kun sisäilman lämpötila las-

kee syksyllä alle alapuolisen maan lämpötilan, alkaa maahan kesällä varastoitunut lämpö 

siirtyä takaisin sisätiloihin, mikä pienentää rakennuksen lämmitystarvetta. Maan toimi-

minen lämpövarastona on sitä voimakkaampaa, mitä suurempi maanvastaisen alapohjan 

pinta-ala sekä kesäaikaisen sisäilman lämpötilan ja talviaikaisen tavoitelämpötilan väli-

nen ero ovat. Nämä ilmiöt ovat loogisesti pääteltävissä, mutta niiden tueksi on olemassa 

myös laskennallisiin tarkasteluihin perustuvaa tutkimusaineistoa (Brinks et al. 2014a, 

2014b & 2016). 

Koska lämmöneriste pienentää rakennusosan läpi siirtyvää lämpövirtaa, aiheuttaa maan-

vastaisen alapohjan eristäminen muuttuvan sisäilman lämpötilan yhteydessä sen, että ala-

puoliseen maahan varastoituu kesällä vähemmän lämpöä (eristämättömään alapohjaan 

verrattuna). Vaikka eristämättömän alapohjan läpi tapahtuu talvella lähtökohtaisesti suu-

rempi lämpöhäviö, saattaa maahan kesällä varastoitunut lämpö kompensoida talven läm-

pöhäviötä niin paljon, että laatan eristäminen koko pinta-alaltaan ei ole kannattavaa. Täl-

lainen tilanne on mahdollinen etenkin, jos maanvastaisten alapohjan pinta-ala on suuri. 

Alapohjan reuna-alueen eristäminen on kuitenkin yleisesti ottaen aina kannattavaa, koska 

suurin lämpöhäviö tapahtuu sieltä. Lisäksi tämä kesällä tapahtuva lämmön varastoitumi-

nen maahan aiheutuu suurimmaksi osaksi sisäilman lämpötilan noususta, joten alapohjan 
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reuna-alueen eristämisellä ei ole kovinkaan suurta vaikutusta kyseiseen ilmiöön. (Brinks 

et al. 2014a, 2014b & 2016.) 

1.1.2 Maanvastaisen alapohjan lämpötekniseen suunnitteluun 

liittyvät vaatimukset ja ohjeet 

Lämpöteknisestä näkökulmasta maanvastaisen alapohjan ainoa vaatimus on, että sen  

U-arvon täytyy olla pienempi kuin 0,60 W/(m2∙K) (RakMK D3 2012, luku 2.4). Tasaus-

laskennassa rakennuksen suunnitteluratkaisujen mukaisen lämpöhäviön täytyy olla pie-

nempi kuin niin sanottu vertailulämpöhäviö, jonka laskennassa käytetään rakennusosien 

osalta U-arvon vertailuarvoja; maanvastaisten rakennusosien tapauksessa vertailuarvo on 

lämpimässä tilassa 0,16 W/(m2∙K) ja puolilämpimässä tilassa 0,24 W/(m2∙K). Raken-

nusosan U-arvo – ja siten kyseisen rakennusosan lämpöhäviö – voi olla vertailuarvoa 

suurempi, mutta tällöin vähintään vastaava lämpöhäviön pienennys täytyy tapahtua 

muissa tasauslaskennan tekijöissä, jotta rakennuksen lämpöhäviöt täyttävät vaatimukset. 

(RakMK C4 2012, luku 2.5.) E-luku sen sijaan kuvaa energiamuotokertoimilla painotet-

tua rakennuksen standardikäytön vuositason energiankulutusta (lämmitetyn nettoalan 

suhteen). Sille on asetettu rakennuksen käyttötarkoitusluokan ja lämmitetyn nettoalan pe-

rusteella määräytyvä maksimiarvo. Kaikkien rakennusten E-luku täytyy laskea, mutta 

käyttötarkoitusluokan 9 rakennuksille ei ole asetettu E-lukuvaatimusta. (RakMK D3 

2012, luku 2.1.) 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C4 (2012) esitetään maanvastaisen ala-

pohjan U-arvon laskentaohjeet, joissa otetaan huomioon alapuolisen maan lämpökapasi-

teetti (ks. tarkemmin luku 3.1). Kun kyseisillä ohjeilla laskettua U-arvoa käytetään ala-

pohjan johtumislämpöenergian laskennassa, käytetään rakenteen ulkopuolella ulkoilman 

lämpötilaa (RakMK D5 2012). D5:ssä esitetään myös vaihtoehtoinen maanvastaisen ala-

pohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmä, jossa ulkopuolen lämpötiloina käyte-

tään taulukoituja maan kuukausittaisia lämpötiloja, jolloin U-arvo määritetään pelkän ala-

pohjarakenteen perusteella (ks. tarkemmin luku 3.2). Lisäksi D5:ssä mainitaan, että 

maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa voi käyttää myös kansain-

välistä standardia EN ISO 13370 (2017), joka esitellään tarkemmin työn luvussa 3.3. Ky-

seisten määräyksissä hyväksyttyjen kuukausitason menetelmien laskentaperiaatteet – ja 

siten oletettavasti myös laskentatulokset – eroavat huomattavasti toisistaan. D5:ssä ei kui-

tenkaan selvitetä, mikä menetelmistä on paras mahdollinen tai että soveltuvatko ne kaik-

kiin tapauksiin. 

Myös rakennuksen energiankulutuksen laskentaohjeet esitetään rakentamismääräysko-

koelman osassa D5 (2012). Nykyiset ohjeet olettavat, että sisäilman lämpötila on vakio 

koko vuoden ajan. Joissain rakennuksissa sisäilman lämpötila saattaa kuitenkin luonnol-

lisista syistä vaihdella ulkoilman lämpötilan muuttuessa vuodenaikojen mukaan, jolloin 

maanvastaisen alapohjan omaavassa rakennuksessa alapuoliseen maahan varastoituu 
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lämpöä talven varalle (ks. tarkemmin luku 1.1.1). D5:n laskentaohjeet eivät siis lähtökoh-

taisesti sovellu kaikkien rakennusten energiankulutuksen laskentaan, jos nimenomaan ha-

lutaan saada mahdollisimman todenmukainen laskentatulos. 

Yleinen ajattelumalli on, että lämmitetyn rakennuksen vaippa lämpöeristetään kauttaal-

taan. Maanvastaisen alapohjan tapauksessa maaperän suuri lämpökapasiteetti kuitenkin 

kasvattaa huomattavasti kyseisen rakennusosan lämmöneristävyyttä, joten etenkin suur-

ten alapohjien koko pinta-alan lämmöneristämisestä saatava hyöty voi olla todella pieni 

(rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen näkökulmasta). Lähtökohtaisesti voidaan 

kuitenkin olettaa, että maanvastaisen alapohjan reuna-alueelle on kannattavaa asentaa 

lämmöneriste, koska suurin lämpöhäviö tapahtuu sieltä. Suomessa ei kuitenkaan ole saa-

tavilla ohjeistusta lämmöneristämättämän tai ainoastaan reuna-alueelta eristetyn maan-

vastaisen alapohjan toteutukseen.  

RT-kortissa 83-11009 (2010) esitetään asuin-, toimisto- ja liikerakennuksissa yleisimmin 

käytetyt alapohjarakenteet. Maanvastaisen alapohjan osalta kaikissa esitetyissä raken-

teissa on polystyreenieriste (λU = 0,036 W/(m∙K)), jonka paksuus on keskialueella  

100 mm ja 1 m:n levyisellä reuna-alueella 200 mm. Tällaisen rakenteen U-arvoksi anne-

taan 0,16 W/(m2∙K) (reunalla 0,15 W/(m2∙K)). Sen sijaan ThermiSol Oy:n laatimassa eris-

tysoppaassa (2016) esitetään maanvastaisen alapohjan keskimääräiset eristepaksuudet 

kolmella eri U-arvotasolla, kun eristeenä käytetään kyseisen valmistajan kahta erilaista 

tuotetta. Esimerkiksi ThermiSol EPS 100 Lattia -eristeen (λU = 0,036 W/(m∙K)) ja  

U-arvon 0,16 W/(m2∙K) tapauksessa eristepaksuudeksi esitetään keskialueella 150 mm ja 

1 m:n levyisellä reuna-alueella 200 mm.  

RT-kortissa 83-11009 (2010) ja ThermiSol Oy:n eristysoppaassa (2016) esitetyt maan-

vastaisen alapohjan eristyspaksuudet ovat kuitenkin ainoastaan suuntaa-antavia. Vaikka 

asiasta ei ole mainittu, on kyseiset eristepaksuudet todennäköisesti määritetty siten, että 

alapohjan U-arvo on määritetty C4:ssä annetulla maanvastaisen alapohjan lämmönlä-

päisykertoimen Ufg laskentakaavalla (työssä esitettävä kaava (3.3)). Kyseisessä laskenta-

kaavassa otetaan huomioon alapohjan pinta-ala ja muoto, maan lämmönjohtavuus sekä 

reuna-alueella sijaitsevat alapohjan lämmöneristävyyttä kasvattavat tekijät (esimerkiksi 

sokkeli). Tästä syystä on ymmärrettävää, että eri oppaissa annetut U-arvotason  

0,16 W/(m2∙K) eristepaksuudet eroavat toisistaan (ThermiSol Oy:n keskialueen eriste-

paksuus on 50 mm suurempi kuin RT-kortin), vaikka ne on laskettu samalla lämmönjoh-

tavuuden λU arvolla. Koska maanvastaisten alapohjan lämmöneristävyyteen vaikuttaa itse 

rakenteen lisäksi moni tekijä, on mahdotonta antaa yleispätevää ohjetta siitä, millä eris-

tepaksuudella saadaan mikäkin U-arvo (toisin kuin ilmaan rajoittuvan rakennusosan ta-

pauksessa). 
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1.2 Tutkimuskohteen esittely 

Työn tutkimuskohteena oli Hangossa sijainnut suurikokoinen maanvastaisen alapohjan 

omaava teollisuusrakennus, jonka pinta-ala oli 10 080 m2 (140∙72 m2). Rakennuksessa oli 

pulpettikatto, joka oli kalteva lyhyemmän ulkoseinustan suunnassa siten, että sisäkorkeus 

vaihteli välillä 9,47…10,67 m, jolloin rakennuksen sisätilavuus oli 100 296 m3. Tutki-

muskohde jakautui kahteen eri tavoitelämpötilan omaavaan tilaan, joita nimitetään työssä 

varastotilaksi (tavoitelämpötila +8 °C) ja huoltotilaksi (tavoitelämpötila +18 °C). Näistä 

varastotilan pinta-ala oli huomattavasti suurempi (8 640 m2) kuin huoltotilan (1 440 m2). 

Koska rakennusta ei jäähdytetty koneellisesti, olivat eri tilojen tavoitelämpötilat käytän-

nössä lämmityksen alarajoja. 

Tutkimuskohteessa oli yhteensä 5 suurta ulko-ovea (3 kpl varastotilassa ja 2 kpl huolto-

tilassa), jotka saattoivat olla ajoittain pitkiäkin aikoja auki. Kyseisten ovien korkeus oli 

7,5 m ja leveys vaihteli välillä 6,104…7,807 m, jolloin niiden pinta-alat olivat välillä 

45,78…58,55 m2. Vaikka suurten ulko-ovien osuus oli suhteellisen pieni tutkimuskoh-

teen ulkoilmaan rajoittuvasta rakennusvaipasta (varastotilassa 1,3 % ja huoltotilassa  

4,1 %), voitiin niiden aukiolosta aiheutunut lämpöhäviö ja -kuorma (vuodenajasta riip-

puen) olettaa merkittäväksi. Tutkimuskohteen ulkopuolinen maasto vaihteli eri puolilla 

rakennusta siten, että se voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: tasauspenger, tasai-

nen maa sekä tasainen asfaltti. Tasauspenkereellä tarkoitetaan pengertä, joka oli muodos-

tunut osalle varastotilan ulkoseinustaa rakennustontin kaltevuuden vuoksi. Kuvassa 1.1 

esitetään tutkimuskohteen sisäpintojen mukaiset mitat, suurten ulko-ovien sijainnit, tila-

jako sekä ulkopuolisen maaston karkea jaottelu. 

 
Kuva 1.1. Tutkimuskohteen sisäpintojen mukaiset mitat, suurten ulko-ovien sijainnit, ti-

lajako sekä ulkopuolisen maaston karkea jaottelu eri väreillä. Kuvassa ei esitetä raken-

nuksen normaalikokoisten ulko-ovien tai ikkunoiden sijaintia, koska niiden vaikutus to-

dettiin vähäiseksi tutkimuksessa tehdyissä tarkasteluissa. 
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Kuvassa 1.1 esitettyä varastotilan ulkopuolista tasauspengertä havainnollistetaan kuvassa 

1.2. Sen oletettiin vaikuttaneen jonkin verran ainakin varastotilan ulkopuolisen maan läm-

pötilaan ja siten myös mahdollisesti hieman varastotilan maanvastaisen alapohjan lämpö-

tekniseen toimintaan.  

 
Kuva 1.2. Varastotilan ulkoseinusta ulkopuolelta kuvattuna. Kuva on otettu rakennuksen 

pitkän ulkoseinustan keskivaiheilta siten, että etäällä kuvassa näkyy varastotilan nurkka, 

jonka molemmat seinustat rajoittuivat ulkoilmaan (kuvan 1.1 vasen ylänurkka).  

Kuvissa 1.1 ja 1.2 havainnollistetun tasauspenkereen leveys oli koko pituudeltaan noin  

6 m ulkoseinästä mitattuna. Maaperän korkeuserot vaihtelivat kuitenkin jonkin verran 

tutkimuskohteen eri puolilla, joten ulkoseinustalle syntyneen penkereen korkeus vaihteli 

siten, että se oli suurimmillaan noin 2 m varastotilan nurkassa (kuvan 1.1 vasen ylä-

nurkka). Rakennustontilla oli tehty pohjatutkimuksia, joiden perusteella maaperän maa-

lajiksi oli määritetty pääosin hiekkainen kitkamaa ja tiivis moreeni. Lisäksi maaperässä 

oli havaittu runsaasti suuria lohkareita. Maan tarkkoja materiaaliominaisuuksia ei tässä 

työssä määritetty laboratoriomittauksin, joten laskentatarkasteluissa käytetyt maan mate-

riaaliominaisuudet arvioitiin tehtyjen pohjatutkimusten ja määräyksissä taulukoitujen ar-

vojen perusteella. 

Tutkimuskohteen rakennusosien rakennekerrosten paksuudet ja materiaalit esitetään tau-

lukossa 1.1. Normaalikokoisten ulko-ovien ja ikkunoiden rakenteet (tai U-arvot) eivät 

olleet tiedossa eikä niitä selvitetty, koska tutkimuksen kannalta kyseisten ovien merkitys 

oli pieni ja koska tutkimuskohteen varastotilassa ei ollut ikkunoita (työn laskennallisissa 

tarkasteluissa tutkittiin ainoastaan varastotilaa). Rakennuksen ulkopuolella oli vaakata-

soinen rautaeriste, joka kiersi koko ulkoseinustan. Kyseisen eristeen ja sokkelin mitat esi-

tetään tutkimuskohteen ulkoseinustan leikkauspiirustuksessa, joka on työn liitteessä A. 
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Taulukko 1.1. Tutkimuskohteen rakennusosien rakennekerrokset (rakennuksen sisäpuo-

lelta ulospäin lueteltuna). 
Alapohja Sokkeli Routaeristys (ulkopuolella) 

120 mm kuitubetoni 70 mm SPU-eriste 

100 mm teräsbetoni 

70 mm EPS-eriste 

Yläpohja Ulkoseinä Väliseinä 

Kantava profiilipelti 

120 mm SPU-eriste 

Protan 1-kerroskate 

13 mm EK Gyproc 

80 mm SPU-eriste 

Teräspeltiverhous 

2x13 mm EK Gyproc 

Suuret ulko-ovet Normaalikokoiset ulko-ovet Ikkunat 

Vaneri 

80 mm SPU-eriste 

Vaneri 

Rakenne ei tiedossa Rakenne ei tiedossa  

(ainoastaan huoltotilassa oli 

muutama ikkuna) 

 

Tutkimuskohteessa oli kaksi Polarthermin öljylämmitintä, joista toinen lämmitti varasto-

tilaa (Polar E-170, lämpöteho 190 kW) ja toinen huoltotilaa (Polar E-35, lämpöteho  

40 kW). Lämmitetty ilma siirrettiin tiloihin kattoon asennetuissa ilmanvaihtokanavissa, 

jotka kulkivat molemmissa tiloissa ulkoseinustaa pitkin kuvan 1.3 mukaisesti. 

 
Kuva 1.3. Tutkimuskohteen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. Varastotilan termo-

staatti sijaitsi kiertoilma-aukon lähettyvillä. Järjestelmä on piirretty vapaalla kädellä, 

joten sen koko tai sijainnit eivät ole realistisia piirustuksen muihin mittoihin verrattuna. 

Kuvasta 1.3 nähdään, että varastotilan ilmanvaihtokanava kiersi koko tilan ja että siinä 

oli suuttimia vain ulkoilmaan rajoittuvilla seinustoilla (eli niitä ei ollut väliseinällä). Huol-

totilassa ilmanvaihtokanava sen sijaan kulki ainoastaan ulkoseinustalla, jolla kyseisen ti-

lan suuret ulko-ovet sijaitsivat. Ilmanvaihtokanavien suuttimet olivat niin sanottuja Diri-

vent-suuttimia, joiden luvataan pienentävän tehokkaasti tilojen ala- ja yläosien lämpöti-

laeroa puhaltamalla yläosan lämmintä ilmaa alaspäin (Environmental Climate Systems 

Ltd 2009). 
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Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimet pyörivät jatkuvasti ulkoilman lämpötilan ollessa alle 

+8 °C. Öljypolttimet sen sijaan tuottivat lämpöä ainoastaan, kun sisäilman lämpötila alitti 

järjestelmään asetetun tavoitelämpötilan, joka oli varastotilassa +8 °C ja huoltotilassa  

+18 °C. Tällöin myös ilmanvaihto oli käynnissä, vaikka ulkoilman lämpötila olisi ollut 

yli +8 °C. Lämmitysjärjestelmien termostaatit oli asennettu kiertoilma-aukkojen lähelle, 

eli varastotilan tapauksessa se sijaitsi varasto- ja huoltotilaa rajaavalla väliseinällä (ks. 

kuva 1.3). Tutkimuskohde valmistui syksyllä 2015, jonka jälkeen tutkimuksen tilaaja ker-

toi säätäneensä varastotilan ilmanvaihtojärjestelmän kiertoilman osuutta useaan ottee-

seen. Hän oli päätynyt siihen, että järjestelmä käytti pelkästään kiertoilmaa, eli varastoti-

lan ilmanvaihtojärjestelmä ei tuonut sisälle lainkaan ulkoilmaa. Tutkimuskohteen molem-

missa tiloissa oli kuitenkin huippuimurit, joilla likaista ilmaa voitiin tarvittaessa siirtää 

ulos (käytännössä vain silloin, kun sisäilma oli tuntunut tunkkaiselta).  

Tutkimuskohteen virallinen energiatodistus esitetään liitteessä A. Ensimmäinen huomio 

kyseisessä dokumentissa kohdistuu siihen, että E-luvun laskennassa on käytetty alapoh-

jalle U-arvoa 3,54 W/(m2∙K), joka on paljon suurempi kuin sille nykyisissä määräyksissä 

annettu maksimiarvo 0,60 W/(m2∙K) (RakMK C4 2012, luku 2.4). E-luvun laskennassa 

käytetty U-arvo on todennäköisesti arvioitu siten, että pelkän alapohjalaatan U-arvoa on 

pienennetty jollain kertoimella. Tämä oletus voidaan perustella sillä, että käyttämällä laa-

tan pintavastuksena arvoa Rsi = 0,17 m2∙K/W (ks. taulukko 3.1) ja kuitubetonin lämmön-

johtavuutena arvoa λ = 2,3 W/(m∙K) (ks. taulukko 6.4), saadaan 120 mm paksuisen laatan  

U-arvoksi 4,50 W/(m2∙K) (työn kaavalla (3.1)). Toisena perusteena on se, että alapohjan 

suuren pinta-alan (10 080 m2) vuoksi voidaan olettaa, että sen U-arvo olisi huomattavasti 

pienempi kuin E-luvun laskennassa käytetty arvo (ja todennäköisesti myös määräysten 

maksimiarvoa pienempi), jos se olisi määritetty C4:ssä esitetyllä maanvastaisen alapoh-

jan lämmönläpäisykertoimen Ufg laskentakaavalla (työn kaava (3.3)). Liitteessä A esite-

tään myös tutkimuskohteen virallinen lämpöhäviöiden tasauslaskenta, jonka yhteydessä 

on käytetty alapohjan U-arvoa 0,10 W/(m2∙K). Se on huomattavasti pienempi kuin  

E-luvun laskennassa käytetty, joten se on mahdollisesti määritetty lämmönläpäisykertoi-

men Ufg laskentakaavalla. Tutkimuskohteen virallisissa dokumenteissa esitettyjen ala-

pohjan U-arvojen laskentatapaa ei selvitetty tämän tarkemmin työn aikana. 

Eri tavoilla laskettujen maanvastaisen alapohjan U-arvojen yhteydessä käytetään raken-

teen ulkopuolisina lämpötiloina eri arvoja, kun lasketaan alapohjan läpi siirtyvää johtu-

mislämpöenergiaa (ks. taulukko 3.4). Työssä ei kuitenkaan selvitetty, mitä lämpötiloja 

alapohjan yhteydessä oli käytetty tutkimuskohteen E-luvun laskennassa (ja oliko niitä 

käytetty määräysten ohjeiden mukaisesti). 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Työssä tarkasteltiin, miten lämmöneristämätön maanvastainen alapohja vaikutti luvussa 

1.2 esitellyn tutkimuskohteen lämmitysenergian kulutukseen. Tästä syystä maanvastaisen 
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alapohjan lämpöteknistä toimintaa tarkasteltiin hyvinkin tarkasti, mutta myös koko ra-

kennuksen lämmitysenergian kulutusta täytyi tarkastella, jotta voitiin arvioida alapohjan 

vaikutusta kokonaisenergiankulutukseen. Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin kenttä-

mittauksia ja laskennallisia tarkasteluja – sekä niiden keskinäisiä vertailuja. 

Tutkimuskohteessa mitattiin seuraavia suureita: ulko- ja sisäilman lämpötila, ulkoseinän 

sisäpinnan lämpötila, ulko- ja sisäpuolisen maan lämpötila, alapohjan ja ulkoseinän läm-

pövirran tiheys sekä varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutus. Suurin osa mit-

tauksista suoritettiin tutkimuskohteen huomattavasti suuremmassa varastotilassa (ks. 

kuva 1.1), mutta vertailun vuoksi myös huoltotilassa tehtiin mittauksia. Ulko- ja sisäilman 

lämpötilan mittaukset olivat tärkeässä asemassa, koska kyseisiä mittaustuloksia käytettiin 

lähtötietoina työn laskennallisissa tarkasteluissa. 

Ainoa työn laskennallisissa tarkasteluissa huomioon otettu lämmön siirtymismuoto oli 

johtuminen. Todellisuudessa myös muut siirtymismuodot vaikuttivat jonkin verran, 

mutta työssä haluttiin tarkastella juuri lämmön johtumisen osuutta. Tarkasteluissa tutkit-

tiin ainoastaan tutkimuskohteen varastotilaa, koska myös huoltotilan huomioon ottami-

nen olisi monimutkaistanut laskentaa turhan paljon. Varastotila valittiin tarkasteltavaksi, 

koska se kattoi suurimman osan tutkimuskohteesta (ks. kuva 1.1). Lisäksi varastotilan 

tavoitelämpötila oli suhteellisen matala (+8 °C) ja tilaa ei jäähdytetty koneellisesti, joten 

voitiin olettaa, että kyseisen tilan sisäilman lämpötila vaihteli vuodenajan mukaan siten, 

että se oli talvella tavoitelämpötilansa tasolla, mutta kesällä se nousi luonnollisista syistä 

kohti ulkoilman lämpötilaa. Tämän tutkimuksen kannalta kyseiset sisäilman lämpötila-

olosuhteet olivat mielenkiintoiset, koska varastotilan alapohjan suuren pinta-alan ja maan 

suuren lämpökapasiteetin vuoksi voitiin olettaa, että kesällä tapahtunut sisäilman lämpö-

tilan nousu varastoi lämpöä alapuoliseen maahan talven varalle. 

Nykyiset määräykset hyväksyvät maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian las-

kentaan yhteensä kolme toisistaan eroavaa kuukausitason menetelmää: kaksi rakentamis-

määräyskokoelmassa esitettyä menetelmää sekä standardi EN ISO 13370. Näistä jokaista 

käytettiin tässä työssä, jolloin voitiin vertailla, miten eri menetelmillä lasketut tulokset 

erosivat varastotilan alapohjan tapauksessa. Jotta voitiin arvioida, mikä kyseisistä kuu-

kausitason menetelmistä soveltui parhaiten tarkasteltavaan varastotilan tapaukseen, las-

kettiin alapohjan johtumislämpöenergia myös elementtimenetelmään perustuvalla Com-

sol Multiphysics -ohjelmalla, joka voitiin olettaa varsin tarkaksi laskentamenetelmäksi. 

Tutkimuskohteen suunnitteluratkaisun mukaisen lämmöneristämättömän maanvastaisen 

alapohjan lisäksi työssä laskettiin myös kahden muun alapohjarakenteen johtumislämpö-

energia; toisessa reuna-alueella oli eriste ja toisessa koko alapohjan pinta-ala oli eristetty. 

Tällä tavoin pystyttiin arvioimaan, oliko varastotilan maanvastaisen alapohjan toteutta-

minen ilman lämmöneristettä kannattava ratkaisu. 
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Lähtökohtaisesti kaikki laskentatarkastelut suoritettiin nykyisten määräysten mukaisesti, 

mikä tarkoitti muun muassa sitä, että sisäilman lämpötilana käytettiin varastotilan tavoi-

telämpötilaa +8 °C. Voitiin kuitenkin olettaa, että varastotilan lämpötila vaihteli vuoden-

ajan mukaan, mikä oletettavasti vaikutti huomattavasti myös maanvastaisen alapohjan 

johtumislämpöenergiaan. Tästä syystä laskentatarkasteluissa käytettiin myös kenttämit-

tausten perusteella määritettyä muuttuvaa sisäilman lämpötilaa. Oli kuitenkin selvää, että 

muuttuva sisäilman lämpötila ei soveltunut käytettäväksi kaikissa laskentamenetelmissä, 

koska nykyisten määräysten laskentaohjeissa sisäilman lämpötila oletetaan vakioksi.  

Laskennallisten tarkastelujen lähtötiedoissa oli jonkin verran epävarmuutta niiden tark-

kuuden suhteen. Tästä syystä työssä suoritettiin Comsol-laskenta, jossa tarkasteltiin va-

rastotilan maanvastaista alapohjaa siten, että reunaehtoina käytettiin tutkimuskohteessa 

mitattuja ulko- ja sisäilman lämpötiloja. Tällä tavoin lasketut maan lämpötilat ja alapoh-

jan lämpövirran tiheydet olivat vertailukelpoisia varastotilassa mitattuihin arvoihin, jol-

loin laskennan ja siinä käytettyjen lähtötietojen luotettavuutta voitiin arvioida. Laskenta- 

ja mittaustuloksia vertailtiin työssä myös varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulu-

tuksen osalta. Kyseisten vertailujen perusteella ei kuitenkaan arvioitu alapohjan johtu-

mislämpöenergian Comsol-laskennan luotettavuutta, koska öljypolttimen kulutuksen las-

kennassa oli huomattavasti enemmän epävarmuutta kuin maan lämpötilojen ja alapohjan 

lämpövirran tiheyksien laskennassa. 
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2. LÄMMÖNSIIRRON TEORIA 

2.1 Lämpö 

Hiukkasfysiikan määritelmän mukaan lämpö on molekyylien ja vapaiden elektronien 

liike-energiaa. Näillä mikroskooppisen pienillä partikkeleilla on sitä suurempi liike-ener-

gia, mitä korkeampi niiden lämpötila on. Toisin sanoen, lämpötila kuvaa varastoituneen 

lämmön määrää. Termodynamiikan näkökulmasta maailma koostuu systeemeistä ja nii-

den ympäristöistä. Jos systeemin ja ympäristön välillä on lämpötilaero, korkeamman läm-

pötilan omaava elementti luovuttaa energiaa toiselle. Tällä tavalla siirtynyttä energiaa 

kutsutaan lämmöksi. (Hens 2007.) 

Yksi fysiikan peruslaeista on energian säilymislaki. Se pätee myös termodynamiikassa, 

jossa sitä kutsutaan termodynamiikan ensimmäiseksi pääsäännöksi, jonka mukaan ener-

giaa ei häviä eikä sitä synny tyhjästä. Kyseinen pääsääntö voidaan esittää seuraavassa 

muodossa: 

 Δ𝑈 = 𝑄 −𝑊 (2.1) 

 

missä 

ΔU  systeemin sisäenergian muutos, [J] 

Q  systeemiin ympäristöstä siirtynyt lämpö, [J] 

W  ympäristöön siirtynyt systeemin tekemä työ, [J] 

 

Kun tarkastellaan ainoastaan lämmön siirtymistä, voidaan yksinkertaistetusti olettaa, että 

systeemit ovat suljettuja, joiden tilavuus V [m3] ja tiheys ρ [kg/m3] ovat vakioita ja joissa 

ei aiheudu sisäistä lämmöntuottoa tai lämpönielua (Incropera et al. 2002). Voidaan myös 

olettaa, että systeemi ei tee työtä (W = 0), kun mikään ulkopuolinen työtä tekevä voima 

ei vaikuta systeemiin ja kun materiaaleille käytetään ominaislämpökapasiteettia vakio-

paineessa cp [J/(kg∙K)] (Mills 1999). Tällöin termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö 

voidaan esittää ajan t [s] suhteen tarkasteltuna muodossa: 

 𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝛷 (2.2) 

 

missä 

Φ  systeemiin ympäristöstä siirtynyt lämpövirta (eli systeemiin siirtynyt 

lämpö Q jaettuna aikayksiköllä), [W tai J/s] 

 

Suljetulle systeemille pätevät seuraavat yhtälöt (Mills 1999):  

 𝑑𝑈 = 𝜌𝑉 𝑑𝑢 (2.3) 

 

 𝑑𝑢 = 𝑐 𝑑𝑇 (2.4) 
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missä 

u systeemin sisäenergiatiheys, [J/kg] 

T lämpötila, [K] 

 

Kun kaavat (2.3) ja (2.4) sijoitetaan kaavaan (2.2), muodostuu seuraava yhtälö: 

 
𝜌𝑉𝑐

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝛷 (2.5) 

 

Tarkastellaan seuraavaksi infinitesimaalista kontrollitilavuutta dV [m3] ja siihen infinite-

simaalisen pinnan dA [m2] läpi siirtyvää lämpövirran tiheyttä q [W/m2]. Sen suunta voi-

daan kolmiulotteisesti tarkasteltuna ilmaista vektorikomponentteja käyttäen:  

 𝐪 = (𝑞𝑥, 𝑞𝑦, 𝑞𝑧) (2.6) 

 

missä 

q  lämpövirran tiheysvektori, [W/m2] 

qx, qy ja qz lämpövirran tiheysvektorin x-, y- ja z-suuntaiset komponentit, 

[W/m2] 

 

Kontrollitilavuuden pinnan dA läpi kohtisuorasti siirtyvä lämpövirta Φ lasketaan lämpö-

virran tiheysvektorin q ja pinnan dA normaalivektorin �̂� [-] pistetulona seuraavasti: 

 𝛷 = 𝐪 ∙ �̂� ∙ 𝑑𝐴 (2.7) 

 

Kontrollitilavuuteen dV varastoituneen lämmön määrittämiseksi seuraavaksi esitellään 

lämpövirran tiheyden divergenssi, joka kuvaa tilavuuteen suhteutettua lämpövirtaa 

(W/m3). Se saadaan lämpövirran tiheysvektorin q ja gradienttioperaattorin ∇ pistetulona 

seuraavan kaavan mukaisesti: (Hagentoft 2001.) 

 
−∇ ∙ 𝐪 = −(

𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
,
𝜕

𝜕𝑧
) ∙ 𝐪 = −(

𝜕𝑞𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑞𝑧
𝜕𝑧
) (2.8) 

 

missä 

−∇ ∙ 𝐪  lämpövirran tiheyden divergenssi, [W/m3] 

 

Lämpövirran Φ yhtälö voidaan nyt kirjoittaa kaavan (2.7) periaatteen mukaisesti muo-

dossa: 

 𝛷 = −∇ ∙ 𝐪 ∙ 𝑑𝑉 (2.9) 

 

Ja edelleen yhdistämällä kaavat (2.5) ja (2.9) saadaan seuraava yhtälö: 

 
−∇ ∙ 𝐪 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (2.10) 

 

Kaava (2.10) on termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukainen ajasta riippuva 

lämpöyhtälö. 
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2.2 Lämmön johtuminen 

Lämmön siirtymismuodot ovat johtuminen, konvektio ja säteily. Tässä luvussa esitellään 

vain johtumisen periaatteet, koska se oli ainoa työn laskennallisissa tarkasteluissa huomi-

oon otettu ilmiö (ks. luku 6). 

Lämmön johtuminen on monimutkainen prosessi, kun sitä tarkastellaan mikroskooppi-

sella tasolla. Insinööritieteissä ilmiötä voidaan usein kuitenkin yksinkertaistaa makro-

skooppiselle tasolle. Fourier esitteli vuonna 1822 yksinkertaistetun lain lämmön johtumi-

selle, jonka mukaan homogeenisen ja isotrooppisen materiaalin läpäisemä lämpövirta on 

verrannollinen materiaalin lämpötilagradientin negatiiviseen arvoon. (Mills 1999.) Kol-

miulotteisesti tarkasteltuna Fourierin laki kirjoitetaan seuraavassa muodossa: 

 
𝐪 =  −𝜆∇𝑇 = −(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
, 𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑦
, 𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑧
) (2.11) 

  

missä 

λ materiaalin lämmönjohtavuus, [W/(m∙K)] 

∇T lämpötilagradientti, [K/m] 

 

Lämmön johtumisen lämpöyhtälö saadaan, kun termodynamiikan ensimmäisen pääsään-

nön mukaiseen lämpöyhtälöön (2.10) sijoitetaan Fourierin lain kaava: 

 
−∇ ∙ (−𝜆∇𝑇) = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (2.12) 

 

Kun materiaalin lämmönjohtavuus λ on vakio, supistuu lämpöyhtälö (2.12) muotoon: 

 
𝜆∇2𝑇 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (2.13) 

 

missä 

∇2=
𝜕

𝜕𝑥2
+

𝜕

𝜕𝑦2
+

𝜕

𝜕𝑧2
 

 

Työn laskentatarkasteluissa käytettiin elementtimenetelmään perustuvaa Comsol Mul-

tiphysics -ohjelmaa, jossa laskettiin numeerisesti johtumisen lämpöyhtälöä kuvaavan 

osittaisdifferentiaaliyhtälön (2.13) likiarvoratkaisuja.  

Tarkastellaan Fourierin lain yhtälöä (2.11) vielä tarkemmin yksiulotteisen johtumisen nä-

kökulmasta (esimerkkinä x-suunta), jolloin on voimassa seuraava yhtälö:  

 
𝑞 = −𝜆

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (2.14) 

 

missä 

q lämpövirran tiheys (yksiulotteinen), [W/m2] 
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Homogeenisen ja tasaisen paksuuden d [m] omaavan ainekerroksen läpi siirtyvän yksi-

ulotteisen lämpövirran Φ suuruus lasketaan lämpövirran tiheyden q ja tarkasteltavan pin-

nan pinta-alan A [m2] tulona: 

 
𝛷 = 𝑞𝐴 = −𝜆𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (2.15) 

  

Ainekerroksen, jonka vastakkaisilla pinnoilla vaikuttavat toisistaan eroavat lämpötilat T1 

ja T2, läpi siirtyvää lämpövirtaa Φ havainnollistetaan kuvassa 2.1. 

 
Kuva 2.1. Yksiulotteisen lämpövirran Φ siirtyminen homogeenisen ainekerroksen läpi. 

Oletetaan kuvassa 2.1 esitetyn ainekerroksen pintojen lämpötilat ajasta riippumattomaksi 

(dT/dt = 0), mitä kutsutaan jatkuvuustilaksi. Kuten kuvassa 2.1 havainnollistetaan, läm-

pöä siirtyy tilavuuteen ΔV kohdassa x ja poistuu tilavuudesta ΔV kohdassa x + Δx. Koska 

lisää lämpöä ei synny tilavuudessa ΔV, on sen läpi kulkeva lämpövirta vakio (Φx = Φx+Δx) 

– samalla periaatteella koko rakenteen läpi kulkeva lämpövirta on vakio. Näin ollen kaa-

van (2.15) vakiomuuttujat ovat Φ, λ ja d. Integroidaan yhtälöä rakenteen yli vasemmalta 

pinnalta oikealle: 

 
∫ 𝛷 𝑑𝑥
𝑑

0

= ∫ −𝜆𝐴 𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

  

 

 
𝛷∫ 𝑑𝑥

𝑑

0

= −𝜆𝐴∫ 𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

  

 

 𝛷𝑑 = −𝜆𝐴(𝑇2 − 𝑇1)  
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𝛷 =

𝜆𝐴

𝑑
(𝑇1 − 𝑇2) =  

𝜆𝐴

𝑑
Δ𝑇 =

Δ𝑇

𝑑
𝜆𝐴

 (2.16) 

 

missä 

ΔT ainekerroksen ulkopintojen välinen lämpötilaero (T1 – T2), [ºC] 

 

Lämpövirran suunta on aina suuremmasta lämpötilasta pienempään. Kuvan 2.1 tapauk-

sessa rakenteen vasemman pinnan lämpötila on suurempi kuin oikean pinnan (T1 > T2), 

joten lämpövirran suunta on oikealle. Jos pintojen lämpötilat olisivat päinvastaiset, antaisi 

kaava (2.16) lämpövirralle negatiivisen arvon, eli sen suunta olisi kuvassa vasemmalle. 

Fourierin lain kaavan (2.14) negatiivinen etumerkki takaa siis sen, että lämpövirran 

suunta on kaikissa tapauksissa oikein. 

Kaavan (2.16) lopputuloksen myötä myös lämpövirran tiheyden q lauseke (2.14) voidaan 

muuttaa yksinkertaisempaan muotoon: 

 
𝑞 =

𝜆

𝑑
Δ𝑇 =

Δ𝑇

𝑑
𝜆

 (2.17) 

 

Lämpövirta Φ ja sähkövirta I ovat analogialtaan samanlaiset, sillä molemmat toimivat 

jonkin potentiaalieron vaikutuksesta. Lämpövirralle se on lämpötilaero ΔT, kun taas säh-

kövirralle se on sähköinen potentiaaliero, eli jännite U. Ohmin lakia I = U/R ja lämpövir-

ran kaavaa (2.16) vertaamalla voidaankin todeta, että sähköinen resistanssi R on verratta-

vissa lämpövirran kaavan tekijöihin d/λA. Lämmön johtumisen yhteydessä resistanssia 

kutsutaan lämmönvastukseksi – rakennusfysiikassa lämmönvastus kuitenkin ilmoitetaan 

yleisesti yksikössä m2∙K/W, eli se ei ole sidoksissa ainekerroksen pinta-alaan: 

 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 (2.18) 

 

missä 

R lämmönvastus, [m2∙K/W] 

 

Lämmönvastuksen R esittelyn myötä lämpövirran Φ ja lämpövirran tiheyden q kaavat 

voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

 
𝑞 =

Δ𝑇

𝑅
 (2.19) 

 

 
𝛷 = 

Δ𝑇

𝑅
𝐴 (2.20) 

 

Lämpövirta Φ ja lämpövirran tiheys q ovat vakiot myös siinä tapauksessa, kun tarkastel-

laan useasta tasomaisesta ainekerroksesta koostuvaa rakennetta. Koko rakenteen läm-

mönvastus saadaan, kun jokaisen kerroksen lämmönvastus lasketaan erikseen kaavan 



 17 

(2.18) mukaisesti ja tulokset summataan yhteen, jolloin lämpövirta Φ ja lämpövirran ti-

heys q voidaan laskea kaavojen (2.21) ja (2.22) mukaisesti: 

 
𝑞 =

Δ𝑇

𝑅1 + 𝑅2 +⋯+ 𝑅𝑛
 (2.21) 

 

 
𝛷 =

Δ𝑇

𝑅1 + 𝑅2 +⋯+ 𝑅𝑛
𝐴 (2.22) 

 

missä 

R1, R2, …, Rn rakennusosan ainekerrosten 1, 2, …, n lämmönvastukset, 

jotka lasketaan kaavan (2.18) mukaisesti, [m2∙K/W] 
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3. TYÖSSÄ KÄYTETYT NYKYISTEN MÄÄRÄYS-

TEN MUKAISET LASKENTAMENETELMÄT 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetään rakentamista koskevat määräykset ja 

ohjeet, joita maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittavat noudattamaan. Rakentamismää-

räyksissä viitataan ajoittain kansainvälisiin standardeihin, jos esimerkiksi jossain lasken-

nassa voidaan käyttää myös jotain standardissa esitettävää menetelmää. Tässä työssä tar-

vittiin rakennuksen energiatehokkuuteen liittyviä rakentamismääräyskokoelman osia C4, 

D3 ja D5 sekä kansainvälisiä standardeja EN ISO 13370 ja ISO 10211.  

3.1 Rakennusosan U-arvo 

Rakennusosan U-arvon laskentaohjeet annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osassa C4 ja ne esitellään tarvittavin osin tässä luvussa. Työssä käytettiin kaikkein uusinta 

C4:n luonnosversiota vuodelta 2012 (RakMK C4 2012). 

Rakennuksen energianlaskennassa rakennusosan käsite kattaa alapohjan, yläpohjan, ul-

koseinät, ovet ja ikkunat. Rakennusosien johtumislämpöenergian laskennassa käytetään 

nykyisin U-arvoa, eli kahden merkitsevän numeron tarkkuuteen pyöristettyä lämmönlä-

päisykerrointa U [W/(m2∙K)], joka kuvaa rakennusosan kykyä johtaa lämpöä lävitseen. 

U-arvon asteikko on siis rakennusosan lämmöneristyskyvyn näkökulmasta väärinpäin, 

sillä mitä pienempi rakennusosan U-arvo on, sitä paremmin se eristää lämpöä.  

Kun rakennusosa rajoittuu ilmaan, lasketaan sen lämmönläpäisykerroin U kaavalla (3.1). 

Käytännössä kyseistä kaavaa käytetään siis, jos rakennusosa rajoittuu ulkoilmaan tai ti-

laan, jonka lämpötila eroaa ulkoilman lämpötilasta (esimerkiksi puolilämmin autotalli tai 

ullakko). 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑇
 (3.1) 

 

Rakennusosan kokonaislämmönvastus RT [m2∙K/W] on sen ainekerrosten lämmönvastus-

ten sekä sisä- ja ulkopuolisten pintavastusten summa, eli se lasketaan seuraavan kaavan 

mukaisesti: 

 𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 +⋯+ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒  (3.2) 

 

missä 

Rsi   sisäpuolen pinta-vastus, [m2∙K/W] 

R1, R2, …, Rn rakennusosan ainekerrosten 1, 2, …, n lämmönvastukset, 

[m2∙K/W] 

Rse   ulkopuolen pinta-vastus, [m2∙K/W] 
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Rakennusosan yksittäisten ainekerrosten lämmönvastukset R lasketaan kaavan (2.18) pe-

riaatteen mukaisesti, eli ne riippuvat ainekerroksen lämmönjohtavuudesta λ ja paksuu-

desta d. Materiaalien lämmönjohtavuutena λ käytetään U-arvon laskennassa lämmönjoh-

tavuuden suunnitteluarvoja λU, jotka on määritetty kansainvälisen standardin ISO 10456 

tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti. Kokonaislämmönvastuksen RT las-

kennassa käytettävät pintavastukset Rsi ja Rse esitetään taulukossa 3.1.  

Taulukko 3.1. Rakennusosan sisä- ja ulkopuoliset pintavastukset Rsi ja Rse (RakMK C4 

2012, taulukko 4) 
Pintavastus 

[m2∙K/W] 

Lämpövirran suunta 

Ylös Vaaka Alas 

Sisäpuolen pintavastus Rsi 0,10 0,13 0,17 

Ulkopuolen pintavastus Rse 0,04 0,04 0,04 

 

Jos rakennusosassa on esimerkiksi säännöllisesti esiintyviä ilmarakoja tai kylmäsiltoja, 

määritetään U-arvo korjatun lämmönläpäisykertoimeen Uc perusteella [W/(m2∙K)] 

(RakMK C4 2012, luku 2.3). Sen laskentaa ei kuitenkaan esitellä tässä työssä, koska tut-

kimuksessa tarkastellaan pääasiassa rakennuksen maanvastaista alapohjaa, jonka ilma-

raot ja kylmäsillat voidaan olettaa vähäisiksi. 

C4:ssä annetaan lämmönläpäisykertoimen U laskentaohjeet erikseen myös rakennus-

osille, jotka rajoittuvat maahan tai ryömintätilaan. Tässä työssä esitetään laskentaohjeet 

ainoastaan maanvastaiselle alapohjalle. Varsinaisen alapohjarakenteen lisäksi kyseiset 

laskentaohjeet ottavat huomioon maan lämmöneristävyyden, alapohjan pinta-alan ja sen 

muodon, rakennuksen ulkoseinustan kiertävän sokkelin sekä mahdolliset lisälämmöneris-

teet, kuten rakennuksen ulkopuolisen routaeristeen.  

Maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykerroin Ufg [W/(m2∙K)] lasketaan kaavan (3.3) 

mukaisesti. Se vastaa kaavalla (3.1) laskettavaa rakennusosan lämmönläpäisykerrointa U, 

eli maanvastaisen alapohjan varsinainen U-arvo saadaan, kun lämmönläpäisykerroin Ufg 

pyöristetään kahden merkitsevän numeron tarkkuuteen. 

 

𝑈𝑓𝑔 =

{
 
 

 
 

 

[ 
𝜆𝑠

0,457𝐵′ + 𝑑𝑡
+
2𝛹𝑔𝑒

𝐵′
 ] , 𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑡 ≥ 𝐵′

[ 
2𝜆𝑠

𝜋𝐵′ + 𝑑𝑡
𝑙𝑛 (

𝜋𝐵′

𝑑𝑡
+ 1) +

2𝛹𝑔𝑒

𝐵′
 ] , 𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑡 < 𝐵′

 (3.3) 

   

missä 

λs maan lämmönjohtavuus, [W/(m∙K)] 

B’ maanvastaisen alapohjan suhteellinen lattiamitta, [m] 

dt  maanvastaisen alapohjan ekvivalentti paksuus, [m] 

Ψge maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevien vaaka- ja pystysuun-

taisten lämmöneristeiden huomioon ottava viivamainen lisäkonduktanssi, 

[W/(m∙K)] 
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C4:n ohjeissa kerrotaan, että maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykerroin Ufg voidaan 

laskea yksinkertaistetusti myös siten, että kaavan (3.1) mukaisesti laskettua pelkän ala-

pohjarakenteen lämmönläpäisykerrointa U kerrotaan luvulla 0,9. Voidaan kuitenkin olet-

taa, että kyseisen menettelyn käyttäminen tutkimuskohteen tapauksessa ei ole järkevää 

alapohjan lämmöneristämättömyyden ja tämän suuren pinta-alan vuoksi. 

Kuten kaavassa (3.3) esitettiin, maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen Ufg 

laskentakaavalle on kaksi vaihtoehtoa; käytettävä kaava määräytyy maanvastaisen ala-

pohjan ekvivalentin paksuuden dt ja suhteellisen lattiamitan B’ perusteella. C4 luokittelee 

maanvastaisen alapohjan kyseisten tekijöiden perusteella joko hyvin lämmöneristetyksi 

(dt ≥ B') tai vähän lämmöneristetyksi (dt < B'). 

C4:ssä ohjeistetaan, että kaavassa  (3.3) käytetään maan lämmönjohtavuutena λs taulukon 

3.2 arvoja, jos sen määrittämiseksi ei tehdä tarkempia laskelmia tai kokeita. Kyseisiä ar-

voja käytetään myös maanvastaisen alapohjan alapuoliselle salaojakerrokselle. 

Taulukko 3.2. Maalajien lämmönjohtavuuden suunnitteluarvot (RakMK C4 2012, s. 26). 
Maalaji Lämmönjohtavuus λs [W/(m∙K)] 

Savi, salaojitettu hiekka, sora 1,5 

Hiesu, salaojittamaton hiekka ja sora, moreeni 2,0 

Kallio 3,5 

Tuntematon maalaji 2,0 

 

Lämpö siirtyy maassa kolmiulotteisesti ja tästä syystä alapohjan geometrialla on suuri 

vaikutus maanvastaisen alapohjan lämpöhäviöön. Geometrian vaikutus otetaan huomi-

oon lämmönläpäisykertoimen Ufg laskennassa alapohjan suhteellisella lattiamitalla B' 

[m], jonka suuruus riippuu alapohjan sisäpintojen mukaan lasketusta pinta-alasta A [m2] 

ja piiristä P [m]: 

 
𝐵′ =

𝐴

0,5 𝑃
 (3.4) 

 

Lämmönläpäisykertoimen Ufg laskennassa tarvittava maanvastaisen alapohjan ekviva-

lentti paksuus dt [m] tarkoittaa maakerroksen paksuutta, jonka lämmönvastus vastaa ala-

pohjarakenteen lämmönvastusta. Se lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 

 𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆𝑠(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒) (3.5) 

 

missä 

w ulkoseinän paksuus lattiarakenteen kohdalla, [m] 

Rf pelkän alapohjarakenteen lämmönvastus, [m2∙K/W] 

 

Pintavastusten Rsi ja Rse arvoina käytetään myös tässä tapauksessa taulukon 3.1 arvoja. 

Pelkän alapohjarakenteen lämmönvastus Rf saadaan, kun rakenteen yksittäisten aineker-

rosten lämmönvastukset R lasketaan kaavalla (2.18) ja summataan yhteen. Lämmönvas-

tuksessa Rf otetaan huomioon ainoastaan ainekerrokset, jotka ulottuvat koko alapohjan 
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pinta-alalle, eli siinä ei oteta huomioon alapohjan reuna-alueen mahdollisesti paksumpaa 

eristekerrosta. Se ja muut maanvastaisen alapohjan lämmöneristävyyttä kasvattavat 

reuna-alueen lämmöneristeet otetaan huomioon viivamaisessa lisäkonduktanssissa Ψge 

[W/(m∙K)]: 

 𝛹𝑔𝑒 = min (𝛹𝑔𝑒ℎ,𝑖 , 𝛹𝑔𝑒𝑣,𝑖)  (3.6) 

 

missä 

Ψgeh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaakasuuntaisen läm-

möneristeen i huomioon ottava viivamainen lisäkonduktanssi, [W/(m∙K)] 

Ψgev,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pystysuuntaisen läm-

möneristeen i huomioon ottava viivamainen lisäkonduktanssi, [W/(m∙K)] 

 

Toisin sanoen, lisäkonduktanssit Ψgeh,i ja Ψgev,i lasketaan erikseen jokaiselle alapohjan 

reuna-alueella (sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella) sijaitsevalle lämmöneristeelle ja 

tuloksista pienin valitaan lisäkonduktanssin Ψge arvoksi.  

Reuna-alueen vaakasuuntaisilla lämmöneristeillä tarkoitetaan esimerkiksi alapohjalaatan 

alapuolista lisäeristettä sekä rakennuksen ulkopuolista routaeristettä. Yksittäisen vaaka-

suuntaisen lämmöneristeen i viivamainen lisäkonduktanssi Ψgeh,i lasketaan seuraavalla 

kaavalla: 

 
𝛹𝑔𝑒ℎ,𝑖 = −

𝜆𝑠
𝜋
[ln (

𝐷ℎ,𝑖
𝑑𝑡

+ 1) − ln (
𝐷ℎ,𝑖

𝑑𝑡 + 𝑑′ℎ,𝑖
+ 1)] (3.7) 

 

missä 

Dh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaakasuuntaisen läm-

möneristeen i leveys (ks. kuva 3.1), [m] 

d’h,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaakasuuntaisen läm-

möneristeen i ekvivalentti lisäpaksuus, [m] 

 

Reuna-alueen pystysuuntaiseksi lämmöneristeeksi sen sijaan katsotaan sokkelin mahdol-

linen eriste tai jokin lisäeriste, joka sijaitsee sokkelin sisä- tai ulkopuolella. Yksittäisen 

pystysuuntaisen lämmöneristeen i viivamainen lisäkonduktanssi Ψgev,i lasketaan seuraa-

valla kaavalla: 

 
𝛹𝑔𝑒𝑣,𝑖 = −

𝜆𝑠
𝜋
[ln (

2𝐷𝑣,𝑖
𝑑𝑡

+ 1) − ln (
2𝐷𝑣,𝑖

𝑑𝑡 + 𝑑′𝑣,𝑖
+ 1)] (3.8) 

 

missä 

Dv,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pystysuuntaisen läm-

möneristeen i korkeus maanpinnan alapuolella (ks. kuva 3.1), [m] 

d’v,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pystysuuntaisen läm-

möneristeen i ekvivalentti lisäpaksuus, [m] 

 

Kaavojen (3.7) ja (3.8) ekvivalentit lisäpaksuudet d’h,i ja d’v,i lasketaan erikseen jokaiselle 

lisälämmöneristeelle seuraavien kaavojen mukaisesti: 
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𝑑′ℎ,𝑖 = 𝜆𝑠 (𝑅𝑛ℎ,𝑖 −

𝑑𝑛ℎ,𝑖
𝜆𝑠

) (3.9) 

 

 
𝑑′𝑣,𝑖 = 𝜆𝑠 (𝑅𝑛𝑣,𝑖 −

𝑑𝑛𝑣,𝑖
𝜆𝑠

) (3.10) 

 

missä 

Rnh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaakasuuntaisen läm-

möneristeen i lämmönvastus, [m2∙K/W] 

dnh,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan vaakasuuntaisen läm-

möneristeen i paksuus (ks. kuva 3.1), [m] 

Rnv,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pystysuuntaisen läm-

möneristeen i lämmönvastus, [m2∙K/W] 

dnv,i maanvastaisen alapohjan reuna-alueella sijaitsevan pystysuuntaisen läm-

möneristeen i paksuus (ks. kuva 3.1), [m] 

 

Kuvassa 3.1 havainnollistetaan, miten maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoi-

men Ufg määrityksessä tarvittavat termit määritetään. 

 
Kuva 3.1. Havainnollistava kuva maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen Ufg 

määrityksessä tarvittavista termeistä. Kyseessä on hieman muokattu versio C4:n (2012) 

kuvasta 5. 

Kuten kuvasta 3.1 nähdään, maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen Ufg las-

kennassa otetaan sokkelin osalta korkeussuunnassa huomioon ainoastaan sen läm-

möneristetty osa (tapauksissa, joissa sokkeli ei ole eristetty koko korkeudeltaan). Kysei-

sen osan koko rakennepaksuus (betoni+eriste) otetaan kuitenkin huomioon laskennassa. 

3.2 Rakennusosan johtumislämpöenergia 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) annetaan ohjeet sekä ilmaan 

että maahan rajoittuvien rakennusosien johtumislämpöenergian laskentaan. Ilmaan rajoit-
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tuvalla rakennusosalla tarkoitetaan rakennusosaa, joka rajoittuu joko ulkoilmaan tai tar-

kasteltavan tilan lämpötilasta eroavaan tilaan, kuten puolilämpimään autotalliin tai ullak-

koon. Maahan rajoittuva rakennusosa on esimerkiksi maanvastainen alapohja tai seinä. 

Rakennusosan läpi siirtyvä johtumislämpöenergia Qrakosa [kWh] lasketaan kaavalla 

(3.11), joka perustuu luvussa 2.2 esitettyihin yksiulotteisen lämmönjohtumisen kaavoihin 

ja sitä käytetään sekä ilmaan että maahan rajoittuvien rakennusosien tapauksessa: 

 
𝑄𝑟𝑎𝑘𝑜𝑠𝑎 = 

𝑈𝑖 𝐴𝑖 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) ∆𝑡

1000
 (3.11) 

 

missä 

Ui rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, [W/(m2∙K)] 

Ai rakennusosan i pinta-ala, [m2] 

Ts sisäilman lämpötila, [ºC] 

Tu ulkoilman lämpötila, [ºC] 

Δt ajanjakson pituus, [h] 

1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, [-] 

 

Rakennusosan lämmönläpäisykertoimena Ui käytetään kaavalla (3.1) laskettua kahden 

merkitsevän numeron tarkkuuteen pyöristettyä U-arvoa. Pinta-ala Ai lasketaan rakennuk-

sen sisämittojen mukaan.  

Rakennuksen E-luvun laskennassa sisäilman lämpötilana Ts käytetään rakennuksen käyt-

tötarkoitusluokan perusteella määräytyvää vakioarvoa. Käyttötarkoitusluokkaan 9 kuulu-

van rakennuksen, kuten varastotilan tai uimahallin, tapauksessa sisäilman lämpötilana 

käytetään kuitenkin rakennuksen suunnitteluarvoa. (RakMK D3 2012, luku 3.2 & liite 1.) 

Jos rakennusosa rajoittuu ulkoilmaan, käytetään ulkoilman lämpötilana Tu E-luvun las-

kennassa kaikissa tapauksissa ja rakennuksen maantieteellisestä sijainnista riippumatta 

energialaskennan testivuoden TRY2012 säävyöhykkeen I lämpötilaa (ks. luku 3.5). Jos 

rakennusosa rajoittuu tilaan, jonka lämpötila eroaa ulkoilman lämpötilasta, käytetään 

lämpötilana Tu kyseisen tilan tavoitelämpötilaa.  

Maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa lämpötilana Tu käytetään 

ulkoilman lämpötilaa, jos alapohjan U-arvona käytetään kaavan (3.3) mukaisesti lasket-

tavaa lämmönläpäisykerrointa Ufg, jossa otetaan huomioon muun muassa alapuolisen 

maan vaikutus. D5 esittelee myös vaihtoehtoisen menetelmän maanvastaisen alapohjan 

johtumislämpöenergian laskentaan. Kyseisessä menetelmässä lasketaan alapohjan ala-

puolisen maan kuukausittaiset lämpötilat, joita käytetään kaavassa (3.11) lämpötilana Tu. 

Tällöin lämmönläpäisykerroin Ui kuitenkin lasketaan kaavalla (3.1) siten, että pelkästään 

alapohjarakenne otetaan huomioon, eli kyseisessä menetelmässä U-arvossa ei oteta huo-

mioon maan vaikutusta. (Tasauslaskentaopas 2012, luku 3.3.4.) Menetelmässä käytettä-

vät maan kuukausittaiset lämpötilat Tmaa,kuukausi [ºC] lasketaan seuraavalla kaavalla:  

 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + ∆𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖 (3.12) 
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missä 

Tmaa,vuosi maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan lämpötilan vuosikes-

kiarvo, [ºC] 

ΔTmaa,kuukausi maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan lämpötilan kuukausi- ja 

vuosikeskiarvon välinen ero (ks. taulukko 3.3), [ºC] 

 

Maan lämpötilan vuosikeskiarvo Tmaa,vuosi määritetään seuraavan kaavan mukaisesti: 

 𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝑇𝑢,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 + ∆𝑇𝑚𝑎𝑎,𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 (3.13) 

 

missä 

Tu,vuosi  ulkoilman lämpötilan vuosikeskiarvo, [ºC] 

ΔTmaa,vuosi maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman lämpötilan 

vuosikeskiarvon välinen ero (käytetään arvoa 5 ºC), [ºC] 

 

Kaavassa (3.12) tarvittavan maan lämpötilan kuukausi- ja vuosikeskiarvon välisenä erona 

ΔTmaa,kuukausi käytetään taulukon 3.3 arvoja. 

Taulukko 3.3. Maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen ja vuotuisen 

keskilämpötilan ero (RakMK D5 2012, taulukko 3.4). 
Kuukausi  

(1 = tammikuu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΔTmaa,kuukausi [ºC] 0 -1 -2 -3 -3 -2 0 1 2 3 3 2 

 

Määräyksissä esitetään siis kaksi erilaista maanvastaisen alapohjan johtumislämpöener-

gian laskentamenetelmää. Molempien menetelmien laskenta perustuu kaavaan (3.11), 

mutta sen yhteydessä käytettävä U-arvo ja lämpötila Tu eroavat eri menetelmissä. Koska 

molempia menetelmiä käytettiin tässä työssä varastotilan alapohjan johtumislämpöener-

gian laskennassa, annettiin niille lyhyet nimitykset, jotka esitetään taulukossa 3.4, jossa 

myös havainnollistetaan, miten eri menetelmät eroavat toisistaan. 

Taulukko 3.4. Määräyksissä esitettävien maanvastaisen alapohjan johtumislämpöener-

gian laskentamenetelmien yhteydessä käytettävä U-arvon laskentakaava ja lämpötila Tu. 

Johtumislämpöenergia lasketaan molemmissa menetelmissä kaavalla (3.11). 
Menetelmä U-arvon laskentakaava Ulkoilman lämpötila Tu  

(rakenteen ulkopuolen lämpötila) 

D5 (Ufg-arvo) Kaava (3.3) Ulkoilman lämpötila 

D5 (maan lämpötila) Kaava (3.1) Maan lämpötila, kaava (3.12)  

 

Kaavalla (3.12) laskettavassa maan lämpötilassa ei oteta huomioon tarkasteltavan raken-

nuksen sisäilman lämpötilaa eikä alapohjan pinta-alaa, vaikka todellisuudessa niiden vai-

kutus rakennuksen alapuolisen maan lämpötilaan on oletettavasti suuri. Tästä syystä D5 

(maan lämpötila) -menetelmä on todennäköisesti tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ta-

vanomaisten asuinrakennusten yhteydessä. Näin ollen kyseinen menetelmä ei välttämättä 

sovellu käytettäväksi esimerkiksi tässä työssä tarkasteltavan tutkimuskohteen varastotilan 

tapauksessa (tavoitelämpötila +8 °C ja suuri alapohja; ks. luku 1.2). D5:n laskentaohjeissa 

ei kuitenkaan anneta rajoituksia D5 (maan lämpötila) -menetelmän käyttöön liittyen.  
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3.3 Maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta 

standardin EN ISO 13370 kuukausitason menetelmällä 

Rakentamismääräyskokoelman osassa D5 (2012) mainitaan, että maanvastaisten raken-

nusosien johtumislämpöenergia voidaan vaihtoehtoisesti laskea kansainvälisen standar-

din EN ISO 13370 (2017) mukaisesti. Kyseisessä standardissa annetaan ohjeet maanvas-

taisten ja ryömintätilaisten alapohjien sekä kellarikerrosten johtumislämpöenergian las-

kentaan. Tässä luvussa esitellään ainoastaan standardin EN ISO 13370 mukainen maan-

vastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmä. D5:ssä esitetyt lämmön-

läpäisykertoimen Ufg laskentaan liittyvät kaavat (3.3)–(3.10) perustuvat täysin standardiin 

EN ISO 13370; kaavat ovat kuitenkin hieman eri muodossa, mutta lopputulos on sama. 

Tästä syystä kyseisiä kaavoja ei esitetä uudelleen tässä luvussa. 

Standardin EN ISO 13370 mukaisessa kuukausittaisen johtumislämpöenergian lasken-

nassa oletetaan, että sisä- ja ulkoilman lämpötila vaihtelee sinimuotoisesti niiden vuosi-

keskiarvojen suhteen. Laskennassa käytettävät sinimuotoiset kuukausitason lämpötilat 

lasketaan kaavan (3.14) periaatteen mukaisesti: 

 𝛩𝑚 = �̅� − �̂� cos (2𝜋 
𝑚 − 𝜏𝑚
12

) (3.14) 

 

missä 

m kuukauden numero (m = 1 tammikuulle … m = 12 joulukuulle) 

𝛩𝑚 lämpötilan keskiarvo kuukautena m, [°C] 

�̅�  lämpötilan vuosikeskiarvo, [°C]  

�̂�  lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli, [K] 

τm kuukauden numero, jolloin lämpötilan minimiarvo saavutetaan, [-] 

 

Sinimuotoisten lämpötilojen määrittämiseksi tarvitaan siis pelkästään lämpötilan vuosi- 

ja kuukausikeskiarvot, joiden avulla pystytään määrittämään muut kaavassa (3.14) tarvit-

tavat termit. Lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli �̂� lasketaan seuraavasti: 

 �̂� =
𝛩𝑚𝑎𝑥 −𝛩𝑚𝑖𝑛

2
  (3.15) 

 

missä 

𝛩𝑚𝑎𝑥 lämpötilan korkein kuukausikeskiarvo, [°C] 

𝛩𝑚𝑖𝑛 lämpötilan matalin kuukausikeskiarvo, [°C] 

 

Kaavan (3.14) termi τm siirtää siniaallon vaiheen oikeaan ajankohtaan. Sen arvona voi-

daan käyttää myös desimaalilukua ja sitä kannattaa hienosäätää siten, että siniaaltoa mu-

kailevat kuukausittaiset lämpötila-arvot vastaavat mahdollisimman hyvin niiden määri-

tyksen lähtötietoina käytettyjä kuukausikeskiarvoja. 
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Kaavan (3.14) periaatteen mukaisesti voidaan määrittää myös esimerkiksi päivätason si-

nimuotoiset lämpötilat (tällaista käytettiin työn laskentatarkasteluissa), kun kyseistä kaa-

vaa muutetaan hieman: 

 𝛩𝑑 = �̅� − �̂� cos (2𝜋 
𝑑 − 𝜏𝑑
365

) (3.16) 

 

missä 

d päivän numero (d = 1 tammikuun 1. päivä … d = 365 joulukuun 31. päivä) 

𝛩𝑑 lämpötilan keskiarvo päivänä d, [°C] 

τd päivän numero, jolloin lämpötilan minimiarvo saavutetaan, [-] 

 

Jos kaavalla (3.16) laskettavat päivätason sinimuotoiset lämpötilat halutaan samaan vai-

heeseen kuin kaavalla (3.14) laskettavat kuukausitason lämpötilat, täytyy kuukauden pi-

tuudeksi olettaa 365/12 ≈ 30,4 päivää. Sinimuotoisten kuukausitason lämpötilojen olete-

taan ajoittuvan kuukauden puoliväliin, joten jos niiden määrityksessä käytetään esimer-

kiksi arvoa 𝜏𝑚 = 2, ajoittuu lämpötilan minimiarvo helmikuun puoliväliin. Päivätason 

lämpötilojen määrityksessä käytetään tällöin arvoa τd = 45,6, joka voidaan laskea seuraa-

valla kaavalla: 

 𝜏𝑑 = 𝜏𝑚 ∙
365

12
−
365/12

2
 (3.17) 

 

Maanvastaisen alapohjan läpi johtuva lämpövirta lasketaan erikseen jokaiselle kuukau-

delle seuraavan kaavan mukaisesti: 

 𝛷𝑚 = 𝐻𝑔(�̅�𝑖 − �̅�𝑒) − 𝐻𝑝𝑖�̂�𝑖 cos (2𝜋 
𝑚 − 𝜏 + 𝛼

12
) (3.18) 

  +𝐻𝑝𝑒�̂�𝑒 cos (2𝜋 
𝑚 − 𝜏 − 𝛽

12
)  

 

missä 

Φm maanvastaisen alapohjan läpi maahan siirtyvä keskimääräinen johtumis-

lämpövirta kuukautena m, [W] 

�̅�𝑖  sisäilman lämpötilan vuosikeskiarvo, [°C]  

�̅�𝑒  ulkoilman lämpötilan vuosikeskiarvo, [°C]  

�̂�𝑖  sisäilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli, [K] 

�̂�𝑒  ulkoilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen vaihteluväli, [K] 

Hg ominaislämpöhäviökerroin maahan vakio-olosuhteissa, [W/K] 

Hpi vuoden ominaislämpöhäviökerroin sisäilman lämpötilan vaihtelun suhteen, 

[W/K] 

Hpe vuoden ominaislämpöhäviökerroin ulkoilman lämpötilan vaihtelun suh-

teen, [W/K] 

α lämpövirtajakson etenemä verrattuna sisälämpötilaan, [kk] 

β lämpövirtajakson viive verrattuna ulkolämpötilaan, [kk] 
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Kuten kaavasta (3.18) voidaan havaita, standardissa EN ISO 13370 oletetaan, että maan-

vastaisen alapohjan kuukausittainen johtumislämpövirta Φm muodostuu kolmesta eri 

komponentista: 

1. Koko vuoden vakiona pysyvä lämpövirta, jonka suuruus riippuu ominaisläm-

pöhäviökertoimesta Hg sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilan vuosikeskiarvojen �̅�𝑖 

ja �̅�𝑒 välisestä erosta. 

2. Vuoden aikana muuttuva lämpövirta, jonka suuruus riippuu ominaislämpöhä-

viökertoimesta Hpi ja sisäilman lämpötilan vaihtelusta. Tämän lämpövirran vai-

kutus katsotaan päinvastaiseksi muihin verrattuna ja tästä syystä sen etumerkki 

on negatiivinen kaavassa (3.18). 

3. Vuoden aikana muuttuva lämpövirta, jonka suuruus riippuu ominaislämpöhä-

viökertoimesta Hpe ja ulkoilman lämpötilan vaihtelusta.  

Kaavassa (3.18) tarvittava vakio-olosuhteiden ominaislämpöhäviökerroin Hg lasketaan 

seuraavasti: 

 𝐻𝑔 = 𝐴𝑈𝑓 + 𝑃(𝛹𝑔 +𝛹𝑔,𝑒) (3.19) 

 

Kaavassa (3.19) esiintyvät termit lasketaan samalla tavalla kuin C4:n maanvastaisen ala-

pohjan U-arvon laskentaohjeissa, jotka esiteltiin luvussa 3.1. Poikkeuksena on kuitenkin 

alapohjan reunalla olevan kylmäsillan viivamainen lisäkonduktanssi Ψg, jonka arvona 

voidaan käyttää taulukoituja arvoja tai numeerisella laskennalla määritettyä arvoa. Ala-

pohjan reunan kylmäsilta voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös vasta rakennuksen 

energialaskennassa, jolloin kaavassa (3.19) käytetään arvoa Ψg = 0 (näin meneteltiin myös 

työn laskentatarkasteluissa).  

Kauttaaltaan yhdenmukaisten maanvastaisten alapohjien kausittaiset ominaislämpöhä-

viökertoimet Hpi ja Hpe lasketaan kaavoilla (3.20)–(3.23):  

 
𝐻𝑝𝑖 = 𝐴

𝜆

𝑑𝑡√

2

(1 +
𝛿
𝑑𝑡
)
2

+ 1

 
(3.20) 

 

 𝐻𝑝𝑒 = min(𝐻𝑝𝑒,ℎ,𝑖, 𝐻𝑝𝑒,𝑣,𝑖) (3.21) 

 

 

 
𝐻𝑝𝑒,ℎ,𝑖 =  

 0,37 ∙ 𝑃𝜆 [(1 − 𝑒−
𝐷ℎ,𝑖
𝛿 ) ln (

𝛿

𝑑𝑡 + 𝑑′ℎ,𝑖
+ 1) + 𝑒−

𝐷ℎ,𝑖
𝛿 ln (

𝛿

𝑑𝑡
+ 1)] (3.22) 

 

 𝐻𝑝𝑒,𝑣,𝑖 =  

 0,37 ∙ 𝑃𝜆 [(1 − 𝑒−
2𝐷𝑣,𝑖
𝛿 )  ln (

𝛿

𝑑𝑡 + 𝑑′𝑣,𝑖
+ 1) + 𝑒−

2𝐷𝑣,𝑖
𝛿  ln (

𝛿

𝑑𝑡
+ 1)] (3.23) 
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missä 

δ lämmön kausittainen tunkeutumissyvyys maassa, [m] 

Hpe,h,i kausittainen ominaislämpöhäviökerroin alapohjan reuna-alueen vaaka-

suuntaiselle lämmöneristeelle i, [W/K] 

Hpe,v,i kausittainen ominaislämpöhäviökerroin alapohjan reuna-alueen pystysuun-

taiselle lämmöneristeelle i, [W/K] 

 

Muut kaavoissa (3.20)–(3.23) esiintyvät termit määritetään samalla tavalla kuin C4:ssä 

esitetyn maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen Ufg laskentaohjeissa (ks. luku 

3.1). 

Ominaislämpöhäviökerroin Hpi on sidoksissa alapohjan pinta-alaan A ja se ottaa huomi-

oon itse alapohjarakenteen sekä sen alapuolisen maan lämpötekniset ominaisuudet. Sen 

sijaan ominaislämpöhäviökerroin Hpe on sidoksissa alapohjan piiriin P ja se ottaa huomi-

oon alapohjan reuna-alueella sijaitsevat vaaka- ja pystysuuntaiset lämmöneristeet. Sen 

laskentakaava (3.21) tarkoittaa, että alapohjan reuna-alueen jokaisen lämmöneristeen ai-

heuttama ominaislämpöhäviökerroin Hpe,h,i tai Hpe,v,i lasketaan erikseen kaavoilla (3.22) 

ja (3.23), minkä jälkeen pienin tulos valitaan ominaislämpöhäviökertoimen Hpe arvoksi.  

Lämmön kausittainen tunkeutumissyvyys maassa δ kuvaa maan syvyyttä, jossa lämpöti-

lan vuosittainen vaihtelu on 1/e maanpinnan lämpötilan vaihtelusta. Termi e on luonnol-

lisen logaritmin kantaluku (≈ 2,718). Kausittainen tunkeutumissyvyys δ lasketaan kaa-

valla: 

 𝛿 = √
3,15 ∙ 107𝜆𝑠
𝜋𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠

 (3.24) 

 

missä 

3,15∙107 vuoden pituus sekunteina, [s] 

ρs  maan kuivatiheys, [kg/m3] 

cps  maan ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, [J/(kg∙K)] 

 

Maan kuivatiheyden ρs ja ominaislämpökapasiteetin cps tulo kuvaa maan lämpökapasi-

teettia tilavuutta kohden. Sen määritykseen annetaan laskentaohjeet sekä karkeat tauluk-

koarvot standardin EN ISO 13370 (2017) liitteessä G, jossa esitetään myös kaavassa 

(3.24) tarvittavan maan lämmönjohtavuuden λs arvot. Kyseisille termeille esitetään myös 

niin sanonut edustavat arvot, joita käyttäen on kaavalla (3.24) laskettu kausittaisen tun-

keutumissyvyyden δ edustavat arvot, jotka esitetään standardin EN ISO 13370 (2017) 

taulukossa F.1. 

Maanvastaisen alapohjan kuukausittaisen johtumislämpövirran Φm laskentakaavassa 

(3.18) tarvittavat maanvastaisen alapohjan vaihe-erot α ja β lasketaan seuraavien kaavo-

jen mukaisesti:  
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 𝛼 = 1,5 −
12

2𝜋
arctan (

𝑑𝑡
𝑑𝑡 + 𝛿

) (3.25) 

 𝛽 = 1,5 − 0,42 ln (
𝛿

𝑑𝑡 + 1
) (3.26) 

 

Vaihe-erojen α ja β laskennassa tarvitaan pelkästään termit dt ja δ, jotka lasketaan kaavo-

jen (3.5) ja (3.24) mukaisesti. Kyseiset vaihe-erot riippuvat siis maanvastaisen alapohjan 

rakenteen ja sen alapuolisen maan lämpöteknisistä ominaisuuksista sekä alapohjan ta-

sossa olevan ulkoseinän, eli useimmiten sokkelin, kokonaispaksuudesta w. Vaihe-erot ei-

vät siis ota huomioon alapohjan mahdollisia lisälämmöneristeitä muuten kuin sokkelin 

paksuuden muodossa.  

Toisiinsa verrattuna vaihe-erojen α ja β merkitykset ovat päinvastaiset, sillä α katsotaan 

etenemäksi ja β viiveeksi; tästä syystä vaihe-erojen etumerkit eroavat toisistaan kaavassa 

(3.18). Vaihe-ero α kuvaa, kuinka monta kuukautta edellä ominaislämpöhäviökertoimesta 

Hpi aiheutuva lämpövirtajakso kulkee sisäilman lämpötilajaksoon verrattuna. Sen sijaan 

vaihe-ero β kuvaa, kuinka monta kuukautta jäljessä ominaislämpöhäviökertoimesta Hpe 

aiheutuva lämpövirtajakso kulkee ulkoilman lämpötilajaksoon verrattuna. Standardissa 

EN ISO 13370 esitetään myös vaihe-erojen α ja β likimääräiset arvot, joita voidaan käyt-

tää laskennassa. Maanvastaisen alapohjan tapauksessa ne esitetään sen mukaan jaotel-

tuna, millainen lämmöneriste alapohjan reuna-alueella on. Kyseiset likiarvot esitetään 

taulukossa 3.5. 

Taulukko 3.5. Standardissa EN ISO 13370 esitetyt kuukauden tarkkuuteen pyöristetyt 

maan vaihe-erojen α ja β likiarvot kolmen erilaisen maanvastaisen alapohjan reuna-alu-

een lämmöneristeen tapauksessa (EN ISO 13370 2007, taulukko F.2). 
Maanvastaisen alapohjan reuna-alueen lämmöneriste Vaihe-ero α [kk] Vaihe-ero β [kk] 

Ei eristettä 0 1 

Sisäpuolella vaakasuunnassa 0 1 

Sisäpuolella pystysuunnassa  0 2 

Ulkopuolella vaaka- tai pystysuunnassa 0 2 

 

Taulukossa 3.5 esitettyjen likiarvojen käyttäminen on sallittua, mutta ne eivät välttämättä 

johda realistisiin tuloksiin kaikissa tapauksissa. Jotta maanvastaisen alapohjan läpi siirty-

välle lämpövirralle Φm saadaan mahdollisimman tarkka laskentatulos, täytyy vaihe-erot 

α ja β määrittää laskennallisesti kaavoilla (3.25) ja (3.26). 

3.4 Rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarve 

Tässä luvussa esitellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) ohjeet 

rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarpeen laskentaan. Kyseiset laskentaohjeet 

esitetään kuitenkin vain osittain ja hyvin karkeasti, koska tutkimuksen tavoitteena oli tar-

kastella ensisijaisesti maanvastaisen alapohjan vaikutusta tutkimuskohteen lämmitys-

energian kulutukseen. 



 30 

Tilojen lämmitysenergian nettotarve Qlämmitys,tilat,netto [kWh] kuvaa lämpöenergiaa, jonka 

lämmitysjärjestelmän täytyy tuottaa, jotta tarkasteltavat tilat pysyvät tavoitelämpötilas-

saan. Se saadaan, kun tilojen lämmitysenergian tarpeesta Qtila [kWh] vähennetään tilojen 

lämmityksessä hyödynnettävä lämpökuorma Qsis.lämpö [kWh]: 

 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎 − 𝑄𝑠𝑖𝑠.𝑙ä𝑚𝑝ö (3.27) 

 

Rakennuksen sisäisiä lämpökuormia ei välttämättä pystytä hyödyntämään täysin jokai-

sena kuukautena tilojen lämmityksessä. Lämpökuormista hyödynnettävä osuus Qsis.lämpö 

lasketaan seuraavasti: 

 𝑄𝑠𝑖𝑠.𝑙ä𝑚𝑝ö = 𝜂𝑙ä𝑚𝑝ö𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 (3.28) 

 

missä 

ηlämpö  lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste (RakMK 

D5 2012, luku 5.5.2), [-] 

Qlämpökuorma  tilojen sisäinen lämpökuorma (RakMK D5 2012, kaava 5.9), 

[kWh] 

 

Tilojen lämmitysenergian tarve Qtila lasketaan kaavalla: 

 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑎 = 𝑄𝑗𝑜ℎ𝑡 + 𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 + 𝑄𝑖𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 + 𝑄𝑖𝑣,𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑚𝑎 (3.29) 

 

missä 

Qjoht   johtumislämpöenergia rakennusvaipan läpi, [kWh] 

Qvuotoilma  vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, [kWh] 

Qiv,tuloilma  tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian 

tarve (RakMK D5 2012, kaava 3.14), [kWh] 

Qiv,korvausilma korvausilman lämpenemisen lämpöenergian tarve (RakMK 

D5 2012, kaava 3.15), [kWh] 

 

Rakennusvaipan läpi siirtyvä johtumislämpöenergia lasketaan kaavalla: 

 𝑄𝑗𝑜ℎ𝑡 = 𝑄𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä + 𝑄𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 + 𝑄𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 + 𝑄𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎 + 𝑄𝑜𝑣𝑖 (3.30) 

  +𝑄𝑚𝑢𝑢 + 𝑄𝑘𝑦𝑙𝑚ä𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡  

 

missä 

Qulkoseinä  johtumislämpöenergia ulkoseinien läpi, [kWh] 

Qyläpohja   johtumislämpöenergia yläpohjien läpi, [kWh] 

Qalapohja  johtumislämpöenergia alapohjien läpi, [kWh] 

Qikkuna   johtumislämpöenergia ikkunoiden läpi, [kWh] 

Qovi   johtumislämpöenergia ulko-ovien läpi, [kWh] 

Qmuu  johtumislämpöenergia tilaan, jonka lämpötila eroaa ulkoil-

man lämpötilasta, [kWh] 

Qkylmäsillat   kylmäsiltojen johtumislämpöenergia, [kWh] 
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Rakennusosien läpi siirtyvät johtumislämpöenergiat lasketaan kaavan (3.11) periaatteen 

mukaisesti. Niiden välisten liitosten kylmäsiltojen kautta siirtyvä johtumislämpöenergia 

Qkylmäsillat lasketaan D5:n kaavalla 3.5. 

Rakennusvaippa pyritään saamaan mahdollisimman tiiviiksi. Rakennusteknisten seikko-

jen vuoksi vaippaan jää kuitenkin usein epätiiveyskohtia, mikä huomioidaan rakennuksen 

energiankulutuksen laskennassa. Vuotoilman lämmitykseen kuluva lämpöenergia  

Qvuotoilma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 𝑄𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 =
𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎(𝑇𝑠 − 𝑇𝑢)Δ𝑡

1000
 (3.31) 

 

missä 

ρi  ilman tiheys, (1,2 kg/m3) 

cpi  ilman ominaislämpökapasiteetti, (1000 J/(kg∙K)) 

qv,vuotoilma rakennusvaipan vuotoilmavirta, [m3/s] 

1000  kerroin, jolla yksikkö muutetaan kilowattitunneiksi, [-] 

 

Vaipan läpi tapahtuva vuotoilmavirta qv,vuotoilma lasketaan seuraavasti: 

 𝑞𝑣,𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 =
𝑞50𝐴𝑣𝑎𝑖𝑝𝑝𝑎

3600𝑥
 (3.32) 

 

missä 

q50  rakennusvaipan ilmanvuotoluku, [m3/(h∙m2)] 

Avaippa  rakennusvaipan pinta-ala, [m2] 

x kerroin, joka riippuu rakennuksen kerrosluvusta (RakMK D5 2012, 

luku 3.3.2), [-] 

3600 kerroin, jolla ilmavirran yksikkö m3/h muutetaan muotoon m3/s, [-] 

 

Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 määritetään D5:n luvun 3.3.3 mukaisesti. Jos vaipan 

ilmanpitävyys ei ole tiedossa, voidaan ilmanvuotolukuna käyttää arvoa q50 = 4 m3/(h∙m2). 

(RakMK D5 2012, luku 3.3.3.) 

D5:n mukaisesti kaavalla (3.27) laskettava rakennuksen tilojen lämmitysenergian netto-

tarve Qlämmitys,tilat,netto kuvaa siis, kuinka paljon lämpöä tiloihin täytyy tuottaa, jotta halutut 

sisäilman lämpötilaolosuhteet säilyvät. Toisin sanoen, siinä ei oteta huomioon lämmitys-

järjestelmän hyötysuhdetta eikä jakelun tai varastoinnin aikana tapahtunutta lämpöhävi-

öitä. Kyseiset tekijät otetaan huomioon kaavan (3.33) mukaisesti ja tällöin termin nimitys 

on tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve Qlämmitys,tilat [kWh]: 

 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡 =
𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝜂𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡
+ 𝑄𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢,𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑄𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖,𝑢𝑙𝑜𝑠 (3.33) 

 

missä 

ηlämmitys,tilat lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde, [-] 
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Qjakelu,ulos  lämmön jakelujärjestelmän lämpöhäviö lämmittämättömään tilaan, 

[kWh] 

Qvarastotinti,ulos lämmön jakelujärjestelmän varastoinnin lämpöhäviö, [kWh] 

 

Toisin sanoen, tilojen lämmityksen lämpöenergian tarve Qlämmitys,tilat kuvaa, kuinka paljon 

lämpöenergiaa lämmitysjärjestelmä kuluttaa haluttujen sisäilman lämpötilaolosuhteiden 

säilyttämiseksi. 

3.5 Rakennusten energialaskennan testivuosi TRY2012 

Rakennusten energialaskennan testivuosi TRY2012 on Suomen nykyilmastoa kuvaava 

sääaineisto, jota käytetään ulkoilman lämpötilana rakennusten energiankulutuksen las-

kennassa. Rakennuksen energiatehokkuuden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi 

laadittavissa laskentatarkasteluissa, eli käytännössä E-luvun ja kesäajan huonelämpötilan 

laskennassa, käytetään aina testivuoden TRY2012 säävyöhykkeen I lämpötilaa. Testi-

vuosi TRY2012 on saatavilla sekä tunti- että kuukausitason lämpötilana Ilmatieteen lai-

toksen verkkosivuilta, josta on lisäksi saatavilla ilmastomallien perusteella arvioidut vuo-

sien 2030, 2050 ja 2100 sääaineistot (Ilmatieteen laitos 2017). 

Testivuoden TRY2012 sääaineisto perustuu vuosina 1980–2009 Helsinki-Vantaan lento-

asemalla, Jyväskylän lentoasemalla ja Sodankylän ilmatieteellisellä tutkimuskeskuksella 

mitattuihin säähavaintoihin. Kunkin paikkakunnan mittausten perusteella määritettiin en-

sin jokaisen kalenterikuukauden keskimääräiset arvot säämuuttujille (ilman lämpötila, 

auringon kokonaissäteily vaakapinnalle, vesihöyryn osapaine ja tuulen nopeus). Lopulli-

seen testivuoden TRY2012 sääaineistoon valittiin kunkin kalenterikuukauden keskiarvoa 

parhaiten vastaavat ”todellisten” kuukausien säähavainnot aikaväliltä 1980–2009. Tällä 

menetelmällä valitut kuukaudet voivat siis olla peräisin eri vuosilta. Kuukausien valintaa 

varten määritettiin painokertoimet, joilla säämuuttujia painotettiin aina sen mukaan, 

kuinka suuri merkitys kyseisellä muuttujalla on rakennuksen energialaskennassa. (Jylhä 

et. al 2011.) 

Testivuosi TRY2012 jakaa Suomen neljään säävyöhykkeeseen, jotka esitetään kuvassa 

3.2. Säävyöhykkeiden rajat on määritetty siten, että vyöhykkeen alueiden vuosikeskiläm-

pötilat eroavat korkeintaan noin 2 ºC kyseisen vyöhykkeen mittauspisteen (eli Vantaan, 

Jyväskylän tai Sodankylän) keskilämpötilasta. (Jylhä et. al 2011.) 
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Kuva 3.2. Rakennusten energialaskennan testivuoden TRY2012 mukainen säävyöhyke-

jako. Vasemman puoleisessa kartassa (a) esitetään pelkkä vyöhykejako. Oikean puolei-

sessa kartassa (b) esitetään vyöhykejaon lisäksi eri alueiden keskimääräiset vuosikeski-

lämpötilat aikavälillä 1980–2009. (Jylhä et. al 2011, kuva 2.1.) 

Työn tutkimuskohde sijaitsi Hangossa, joten työssä suoritetuissa laskentatarkasteluissa 

käytettiin ulkoilman lämpötilana testivuoden TRY2012 säävyöhykkeen I lämpötilaa, jo-

hon viitataan työssä lyhyesti nimellä ”TRY2012 (Vantaa)” Kyseinen lämpötila-aineisto 

esitetään tunti-, päivä- ja kuukausitason datana liitteessä B.  
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4. KENTTÄMITTAUSLAITTEISTO 

Luvussa 1.2 esitellyn tutkimuskohteen huolto- ja varastotilaan asennettiin syksyn 2015 

aikana kenttämittauslaitteisto, jolla tutkittiin kolmessa eri mittauspisteessä ulko- ja sisäil-

man lämpötilaa, ulkoseinän sisäpinnan lämpötilaa, maaperän lämpötilaa sekä ulkoseinän 

ja alapohjan läpi siirtynyttä lämpövirran tiheyttä. Lisäksi elokuussa 2016 tutkimuskoh-

teeseen asennettiin varastotilan lämmitysenergian kulutuksen seurantaan räätälöity mit-

tauslaitteisto. Tutkimuskohteen mittauspisteiden sijainnit esitetään kuvassa 4.1. 

 
Kuva 4.1. Tutkimuskohteen mittauspisteiden sijainnit. 

Kuten kuvasta 4.1 nähdään, mittauspiste 1 sijaitsi tutkimuskohteen huoltotilassa ja mit-

tauspisteet 2 ja 3 varastotilassa. Kaikki mittauspisteet sijaitsivat samalla ulkoseinustalla, 

joka oli vastapäätä ulkoseinää, jolla varastotilan suuret ulko-ovet sijaitsivat. Huoltotilaan 

sijoitettiin ainoastaan yksi mittauspiste, koska tutkimuksessa tarkasteltiin pääasiassa va-

rastotilaa. Työn laskentatarkasteluissa tarvittiin kuitenkin yhtenä lähtötietona huoltotilan 

sisäilman lämpötila (ks. luku 6), joten huoltotilassa täytyi olla vähintään yksi mittauspiste. 

Huoltotilan mittauspisteen myötä voitiin myös vertailla tavoitelämpötilaltaan huomatta-

vasti toisistaan eronneiden huolto- ja varastotilan mittaustuloksia toisiinsa.  

Ulko- ja sisäilman lämpötilaa mitattiin jokaisessa mittauspisteessä lämpötila-antureilla, 

jotka asennettiin ulkoseinään noin 3 m korkeudelle. Tutkimuskohteen alapuolisen maan 

lämpötilakenttää sen sijaan tutkittiin niin kutsutuilla lämpötilanmittausputkilla (ks. luku 

4.1.2), joita asennettiin jokaiseen mittauspisteeseen 3 kpl siten, että osa sijoitettiin raken-

nuksen sisäpuolelle ja osa ulkopuolelle. Kuvassa 4.2 esitetään tutkimuskohteeseen asen-

nettujen lämpötilanmittausputkien sijainnit. 
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Kuva 4.2. Tutkimuskohteeseen asennettujen lämpötilanmittausputkien sijainnit (keltainen 

väri). Rakennuksen ulkomittoja on pienennetty kuvassa, jotta se olisi havainnollisempi 

(todelliset mitat esitettiin kuvassa 4.1). 

Kuten kuvasta 4.2 nähdään, rakennuksen sisäpuoliset lämpötilanmittausputket asennettiin 

etäisyyksille 2,0 m ja 6,0 m ulkoseinästä, kun taas rakennuksen ulkopuoliset mittausput-

ket asennettiin etäisyyksille 1,7 m ja 3,8 m ulkoseinästä. Lämpötilanmittausputket nimet-

tiin kahden numeron sarjoilla, joissa ensimmäinen numero kertoi, missä mittauspisteessä 

kyseinen mittausputki sijaitsi (esimerkiksi mittausputki 1.3 sijaitsi mittauspisteessä 1). 

Tutkimuskohteen ulkoseinän ja alapohjan läpi siirtynyttä lämpövirran tiheyttä mitattiin 

lämpövirtalevyillä (ks. luku 4.2), jotka asennettiin kuvan 4.3 mukaisiin sijainteihin. Tam-

mikuussa 2016 lämpövirtalevyjä asennettiin mittauspisteisiin 1 ja 2 yhteensä 5 kpl, joista 

3 sijoitettiin alapohjaan ja 2 ulkoseinään. Elokuussa 2016 alapohjaan lisättiin yhteensä 5 

lämpövirtalevyä (mittauspiste 1: 1 kpl, mittauspiste 2: 1 kpl ja mittauspiste 3: 3 kpl). Ul-

koseinän lämpövirtalevyt asennettiin seinään noin 3 m:n korkeudelle, kun taas alapohjan 

lämpövirtalevyt asennettiin samalle etäisyydelle ulkoseinästä kuin lämpötilanmittausput-

ket (ks. kuva 4.2). Täysin päällekkäin niitä ei kuitenkaan ollut mahdollista asentaa, joten 

lämpövirtalevyt asennettiin mittausputkien viereen 0,5 m:n etäisyydelle (kuitenkin sa-

malle etäisyydelle ulkoseinästä). Kyseinen etäisyys oletettiin sopivaksi siihen, että vie-

rekkäin olevien lämpötilanmittausputkien ja lämpövirtalevyjen vaikutus toistensa mit-

taustuloksiin oli pieni. Mittauspisteet 1 ja 3 sijaitsivat tutkimuskohteen nurkissa, joten 

kyseisissä mittauspisteissä alapohjan lämpövirtalevyt täytyi sijoitella epäsymmetrisesti 

nurkkaan nähden.  
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Kuva 4.3. Tutkimuskohteeseen asennettujen lämpövirtalevyjen sijainnit. Alapohjan läm-

pövirtalevyt on merkitty sinisellä (asennettiin tammikuussa 2016) ja vihreällä (asennet-

tiin elokuussa 2016). Ulkoseinän lämpövirtalevyt on merkitty punaisella (niiden tarkkaa 

sijaintia ei mitattu). Rakennuksen ulkomittoja on pienennetty kuvassa, jotta se olisi ha-

vainnollisempi (todelliset mitat esitettiin kuvassa 4.1). 

Alapohjan lämpövirtalevyt nimettiin lämpötilanmittausputkien tapaan kahden numeron 

sarjoilla, joista ensimmäinen numero kertoi, missä mittauspisteessä kyseinen lämpövirta-

levy sijaitsi (esimerkiksi lämpövirtalevy 2.1 sijaitsi mittauspisteessä 2). Ulkoseinän läm-

pövirtalevyt nimettiin yksinkertaisesti lämpövirtalevyiksi ulkoseinä 1 ja ulkoseinä 2 (nu-

mero kertoo mittauspisteen). Kuvassa 4.4 havainnollistetaan rakennuksen sisälle asenne-

tun kenttämittauslaitteiston sijoittelu- ja asennusperiaatetta mittauspisteessä 1 ennen elo-

kuuta 2016. 
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Kuva 4.4. Tutkimuskohteen mittauspisteen 1 kenttämittauslaitteisto. 

Mittauslaitteiden asennusperiaatteet esitellään tarkemmin tämän luvun alaluvuissa. Tau-

lukossa 4.1 listataan tutkimuksessa käytettyjen kenttämittauslaitteiden lukumäärät mit-

tauspisteittäin jaoteltuna. 

Taulukko 4.1: Kenttämittauslaitteiden lukumäärät eri mittauspisteissä elokuun 2016 jäl-

keen. Mittauspisteiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 
Kenttämittauslaite Kenttämittauslaitteiden lukumäärä eri mittauspisteissä 

Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3 

Sisäilman lämpötila-anturi 1 1 1 

Ulkoilman lämpötila-anturi 1 1 1 

Ulkoseinän sisäpinnan lämpötila-anturi 1 1 1 

Lämpötilanmittausputki 3 3 3 

Lämpövirtalevy 3 4 3 

 

Mittauslaitteet liitettiin jokaisessa mittauspisteessä omaan dataloggeriinsa. Internet-yh-

teyden ja tutkimuksen tarpeiden mukaan räätälöidyn tietokoneohjelman avulla mittaus-

data pystyttiin lähettämään pilvipalveluun, josta se oli helposti ladattavissa tietokoneelle. 

Tähän ratkaisuun päädyttiin pitkälti siitä syystä, että tutkimuskohde sijaitsi Hangossa, eli 

noin 270 km:n etäisyydellä TTY:lta.  
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Kuten kuvista  4.1, 4.2 ja 4.3 voitiin nähdä, mittauslaitteita asennettiin ainoastaan tutki-

muskohteen yhdelle ulkoseinustalle. Sinänsä rakennuksen sisäpuolisia mittauksia olisi ol-

lut mielenkiintoista tehdä laajemmin muillakin seinustoilla ja etenkin molempien tilojen 

keskialueilla, jolloin oltaisiin saatu kattavampaa mittausdataa koko tutkimuskohteen olo-

suhteista. Tutkimuskohteen suuren koon vuoksi laajempien mittausjärjestelyjen toteutta-

minen olisi kuitenkin ollut teknisesti hankalaa ja lisäksi se olisi kasvattanut tutkimuksen 

kustannuksia huomattavasti.  Kaiken kaikkiaan, tutkimuskohteen sisäpuolisilla kenttämit-

tausjärjestelyillä saatiin mittausdataa vain suhteellisen läheltä rakennuksen ulkoseinustaa. 

Toisaalta tällöin voitiin olettaa, että rakennuksen sisälle asennettujen lämpötilanmittaus-

putkien ja alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustuloksissa on vielä nähtävissä ulkoilman 

lämpötilan vaikutus.  

4.1 Lämpötila-anturit 

Tässä tutkimuksessa lämpötila-antureilla mitattiin tutkimuskohteen ulko- ja sisäilman, ul-

koseinän sisäpinnan sekä maan lämpötilaa. Työssä käytetyt lämpötila-anturit olivat Nati-

onal Semiconductorin valmistamia LM335 puolijohdeantureita, jotka sisältävät Zener-

diodeja, joiden kynnysjännite muuttuu hyvin lineaarisesti lämpötilan funktiona. Niillä 

suoritettavat lämpötilamittaukset perustuvat siis lämpötilan mukaan muuttuvan ulostulo-

jännitteen mittaamiseen. Puolijohdeanturilla mitattu jännite muutetaan lämpötilaksi sii-

hen tarkoitetulla muunnoskaavalla.  

Puolijohdeanturit ovat yksilöitä, joten ne täytyy kalibroida vertaamalla niiden jännitettä 

referenssianturin jännitteeseen eri lämpötiloissa. Lisäksi on yleisesti tiedossa, että kyseis-

ten anturien mittausvirhe kasvaa ajan kuluessa, joten niiden kalibrointi täytyy uusia tie-

tyin väliajoin. TTY:n rakennustekniikan laboratoriossa on yleensä pidetty sopivana, että 

LM335-puolijohdeanturit kalibroidaan 12 kk:n välein. Tässä tutkimuksessa kenttämit-

taukset kestivät noin 17 kk:n ajan, joten periaatteessa mittauksissa käytetyt puolijohdean-

turit olisi ollut hyvä kalibroida uudelleen mittausten aikana. Näin ei kuitenkaan toimittu, 

koska se olisi ollut käytännössä hankalaa – varsinkin maan lämpötilan mittausten tapauk-

sessa (ks. luku 4.1.2). 

Tässä työssä puolijohdeanturien kalibrointi suoritettiin kolmessa eri lämpötilassa, jotka 

valittiin kalibroitujen anturien lämpötilan käyttöalueen perusteella. Kun kalibroinnissa 

käytetään kolmea eri lämpötilapistettä, on yhden anturin mittausepävarmuus ± 0,4 °C 

(Vinha 1998). Kalibroinnit suoritettiin tiloissa, joiden lämpötila oli säädettävissä ja mah-

dollisimman tasainen. 
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4.1.1 Ulko- ja sisäilman sekä ulkoseinän sisäpinnan lämpötila-

anturit 

Tutkimuksessa käytetyt ulko- ja sisäilman sekä ulkoseinän sisäpinnan lämpötila-anturit 

kalibroitiin TTY:n Rakennustekniikan laboratoriossa kesäkuussa 2015. Kalibrointi suo-

ritettiin Weiss Technikin kalibrointikaapissa ja kalibrointilämpötiloina käytettiin lämpö-

tiloja -20 °C, 0 °C ja +20 °C. Ulko- ja sisäilman lämpötila-anturit asennettiin tutkimus-

kohteen ulkoseinän ulko- ja sisäpuolelle noin 3 m:n korkeudelle siten, että ne kiinnitettiin 

0,2 m:n pituisten muovitikkujen päähän, jotta seinän vaikutus mittaustulokseen saataisiin 

mahdollisimman pieneksi. Lisäksi anturin mittauspää peitettiin alumiinisella suojalla, 

jolla pyrittiin minimoimaan lämpösäteilyn mahdollisesti aiheuttama virhe mittaustulok-

siin. Ulkoseinän sisäpinnan lämpötila-anturit sen sijaan kiinnitettiin seinän pintaan ilmas-

tointiteipillä ja niiteillä. Kuvassa 4.5 havainnollistetaan, miten sisäilman ja ulkoseinän 

sisäpinnan lämpötila-anturit asennettiin ulkoseinään. 

 
Kuva 4.5. Tutkimuskohteen ulkoseinään noin 3 m:n korkeudelle asennetut sisäilman ja 

ulkoseinän sisäpinnan lämpötila-anturit. Sisäilman lämpötila-anturi kiinnitettiin muovi-

tikun päähän ja mittauspää peitettiin alumiinisella suojalla (ulkoilman lämpötila-anturi 

asennettiin samalla tavalla rakennuksen ulkopuolelle). Sisäpinnan lämpötila-anturit kiin-

nitettiin ulkoseinään ilmastointiteipillä. 

4.1.2 Lämpötilanmittausputket  

Tutkimuskohteen alapuolisen maan lämpötilan kenttämittaukset toteutettiin niin kutsu-

tuilla lämpötilanmittausputkilla, jotka olivat valumuovilla täytettyjä sähköputkia, joissa 

oli lämpötila-antureita tasaisin välein. Kyseistä maan lämpötilan mittausmenetelmää on 

käytetty muissakin TTY:n Rakennustekniikan laboratorion tutkimuksissa hyvin koke-

muksin. Tässä työssä mittausputkien pituudeksi valittiin 2,7 m ja halkaisijaksi 20 mm. 
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Jokaiseen putkeen asennettiin 10 lämpötila-anturia 0,3 m:n välein. Lämpötilanmittaus-

putkia valmistettiin yhteensä 9 kappaletta, joista 5 asennettiin rakennuksen sisäpuolelle 

ja 4 ulkopuolelle kuvassa 4.2 esitettyihin sijoituskohtiin. 

Lämpötilanmittausputkien valmistuksen ensimmäinen vaihe oli lämpötila-anturien joh-

dotuksen tekeminen ja sähköputkien valmistelu. Tämän jälkeen johdotetut anturit pujo-

tettiin mittausputkien läpi ja aseteltiin oikeaan kohtaan. Putkista haluttiin mahdollisim-

man tiiviit ja homogeeniset, jotta niissä ei olisi kylmäsiltoja aiheuttamassa virhettä mit-

taustuloksiin. Tästä syystä mittausputket täytettiin valumuovilla, joka imettiin putkeen 

alipaineen avulla kuvan 4.6 mukaisesti. 

 
Kuva 4.6. Lämpötilanmittausputken valmistusvaihe, jossa lämpötila-antureilla varustettu 

sähköputki täytettiin tiiviisti valumuovilla, joka imettiin putkeen alipaineen avulla. 

Valumuovin kuivumisen jälkeen mittausputkien lämpötila-anturit kalibroitiin. Mittaus-

putkien suuren pituuden vuoksi kalibrointia ei kuitenkaan voinut suorittaa samassa kalib-

rointikaapissa kuin muita tässä tutkimuksessa käytettyjä lämpötila-antureita (ks. luku 

4.1.1). Tästä syystä lämpötilanmittausputkien lämpötila-anturit päätettiin kalibroida 

TTY:n Rakennushallin pakkashuoneessa. Kalibroinnin olisi tietysti voinut tehdä myös 

ennen lämpötilanmittausputkien valmistusta, jolloin se olisi onnistunut kalibrointi-

kaapissa. Käytetty valmistusjärjestys kuitenkin valittiin, koska kalibrointitilanteen halut-

tiin vastaavan mahdollisimman paljon tilannetta, jossa mittausputket ovat asennettuna 

maahan.  

Lämpötilanmittausputket asetettiin pakkashuoneen lattialla olevien puukappaleiden 

päälle siten, että putket eivät koskettaneet lattiaa. Lämpötilanmittausputkien kalibroinnin 

referenssiantureina käytettiin Vaisalan lämpötila-antureita, jotka oli kalibroitu TTY:n Ra-

kennustekniikan laboratoriossa kesällä 2015. Pakkashuoneeseen asennettiin yhteensä 

kuusi Vaisalan lämpötila-anturia siten, että lämpötilanmittausputkien ylä- ja alapäässä 
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sekä keskivaiheilla oli jokaisessa kaksi lämpötila-anturia. Mittausputket ja referenssian-

turit numeroitiin, liitettiin tietokoneeseen yhteydessä olevaan dataloggeriin ja merkittiin 

ylös, mihin kanavaan kukin numeroitu putki on liitetty. Tämän jälkeen reikä, josta läm-

pötilanmittausputkien ja referenssianturien johdot kulkivat pakkashuoneeseen, tiivistet-

tiin huolellisesti villalla. Kuvassa 4.7 esitetään näkymä pakkashuoneesta lämpötilanmit-

tausputkien kalibrointitilanteessa. 

 
Kuva 4.7. Lämpötilanmittausputkien lämpötila-anturien kalibrointijärjestely TTY:n Ra-

kennushallin pakkashuoneessa. Kalibroinnin referenssiantureina käytettiin kuutta Vaisa-

lan lämpötila-anturia (kuvassa mustat mittauspäät ja -johdot). 

Lämpötilanmittausputkien lämpötila-anturit kalibroitiin lämpötiloissa -10 °C, 0 °C ja  

+10 °C. Näihin kalibrointilämpötiloihin päädyttiin, koska maan lämpötila pysyy kysei-

sissä lukemissa suurimman osan vuodesta. Tämä valinta säästi myös hieman aikaa, sillä 

pakkashuoneen suuren tilavuuden vuoksi sen lämpötila tasoittui hitaasti eri kalibrointi-

lämpötilojen välillä. Pakkashuoneen suuri tilavuus vaikutti myös siihen, että lämpötilaa 

ei pystytty saamaan yhtä tasaiseksi kuin kalibrointikaapissa, jossa tutkimuksen muut läm-

pötila-anturit kalibroitiin. Tilannetta olisi voitu parantaa esimerkiksi rakentamalla mit-

tausputkien ympärille mahdollisimman pienen ja tiiviin tuuletetun laatikon. Käytetty ka-

librointijärjestely oletettiin kuitenkin riittäväksi tutkimuksen tavoitteisiin nähden. 

Varsinainen kalibrointi aloitetiin yllä esitettyjen valmistelujen jälkeen asettamalla pak-

kashuoneen lämpötila ensimmäiseen kalibrointilämpötilaan. Seuraavaksi tietokoneen 

mittausohjelman asetuksista valittiin mitattavat kanavat ja mittausintervalliksi 30 sekun-

tia. Tämän jälkeen mittaus käynnistettiin ja lämpötilan annettiin tasaantua niin kauan, että 

vähintään 15 minuutin ajanjaksolla ei enää ollut tapahtunut suurta lämpötilan muutosta. 

Lopuksi mittaustulokset tallennettiin ja pakkashuoneen lämpötila vaihdettiin seuraavaan 

kalibrointilämpötilaan.  
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Lämpötilanmittausputkien kalibrointimittaus suoritettiin jokaisessa kalibrointilämpöti-

lassa kahdessa vaiheessa dataloggerin rajallisten mittauskanavien vuoksi. Ensin kalib-

roitiin mittauspisteiden 1 ja 3 putket ja seuraavaksi mittauspisteiden 2 ja 3 putket. Kysei-

sen menettelyn myötä mittauspisteen 3 lämpötilanmittausputkille tehtiin kalibrointimit-

taus kahdesti; lämpötila-anturien kalibrointikertoimet laskettiin erikseen molempien ka-

librointimittausten perusteella ja niiden keskiarvoa käytettiin mittauspisteen 3 lämpöti-

lanmittausputkien anturien lopullisina kalibrointikertoimina. 

Kun kaikki kolme kalibrointilämpötilaa oli käyty läpi, määritettiin lämpötila-anturien ka-

librointikertoimet mittaustulosten perusteella. Tämän jälkeen tietokoneen mittausohjel-

maan syötettiin antureille määritetyt kalibrointikertoimet ja tarkistettiin kahdessa lämpö-

tilassa (0 °C ja +10 °C), että anturien näyttämä lämpötilaa vastaa referenssiantureita. Ku-

vassa 4.8 esitetään mittauspisteiden 2 ja 3 lämpötilanmittausputkien kalibroinnin tarkis-

tusmittauksen tulokset oletuslämpötilassa +10 °C. 

 
Kuva 4.8. Mittauspisteiden 2 ja 3 lämpötilanmittausputkien lämpötila-anturien kalibroin-

nin tarkistusmittauksen tulokset lämpötilassa 10 °C. Kalibroinnin referenssiantureina 

käytettyjen Vaisalan lämpötila-anturien keskiarvo on merkitty paksulla mustalla viivalla.  

Kuten kuvasta 4.8 nähdään, kalibroidut lämpötila-anturit vastasivat varsin hyvin referens-

sianturien keskiarvoa. Lisäksi kuvasta nähdään selvästi ajankohdat, jolloin pakkashuo-

neen termostaatti antoi käskyn käynnistää ja sammuttaa pakkashuoneen höyrystimien 

kylmäkierron. Kuvan 4.8 tarkistustapauksessa referenssianturien matalin mittaustulos oli 

noin 0,3 °C:ta matalampi kuin mittausputkien matalin mittaustulos. Tämä ilmiö selittyy 

sillä, että referenssianturit olivat ilmassa, jolloin ne reagoivat lämpötilanmuutoksiin no-

peasti. Lämpötilanmittausputkien anturit sen sijaan olivat valumuovin ympäröimänä ja 

siten muovin lämpökapasiteetti hidasti lämpötilojen muuttumista. 

Kalibroinnin tarkistusmittausten tarkempi analysointi tehtiin erikseen jokaiselle tarkistus-

tapaukselle (esimerkkinä kuvan 4.8 tapaus, jossa tarkasteltiin mittauspisteiden 2 ja 3 
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mittausputkia). Ensin laskettiin, kuinka paljon kalibroitujen anturien yhteinen keskiarvo 

erosi kaikkien kuuden referenssianturin yhteisestä keskiarvosta; tätä kutsutaan tässä 

työssä keskivirheeksi. Lisäksi määritettiin, kuinka paljon kalibroitujen anturien 

keskiarvot erosivat enimmillään (+/-) referenssianturien keskiarvosta; tätä kutsutaan tässä 

työssä maksimivirheeksi. Taulukossa 4.2 esitetään kalibroitujen anturien keski- ja mak-

simivirheet tarkistustapauksittain. Kyseisestä taulukosta nähdään, että lämpötilanmittaus-

putkien kalibroitujen anturien keskivirhe oli välillä 0,04…0,07 °C ja maksimivirhe välillä 

-0,14…0,18 °C.  

Taulukko 4.2. Lämpötilanmittausputkien kalibroinnin tarkistusmittausten tulosten perus-

teella lasketut kalibroitujen anturien virheet verrattuna referenssiantureihin. 
Tarkistusmittaus Keskivirhe [°C] Maksimivirhe (-) [°C] Maksimivirhe (+) [°C] 

Mittauspisteet 1 ja 3: 0 °C 0,0395 -0,1413 0,1442 

Mittauspisteet 1 ja 3: +10 °C 0,0618 -0,1058 0,1664 

Mittauspisteet 2 ja 3: 0 °C 0,0740 -0,0578 0,1375 

Mittauspisteet 2 ja 3: +10 °C 0,0716 -0,1054 0,1799 

 

Lämpötilanmittausputket olivat asennusvalmiit siinä vaiheessa, kun tutkimuskohteen kui-

tubetoninen alapohjalaatta oli jo ehditty valaa. Tästä syystä rakennuksen sisäpuolelle 

asennettuja mittausputkia varten täytyi laattaan porata reiät ennen mittausputkien varsi-

naista asennusta. Seuraavaksi maahan kairattiin asennettavaa lämpötilanmittausputkea 

hieman syvempi reikä; tätä asennusvaihetta havainnollistetaan kuvassa 4.9 ja 4.10. 

 
Kuva 4.9. Mittauspisteen 2 sisäpuolisen lämpötilanmittausputken 2.2 asennus (putkien 

sijainnit esitettiin kuvassa 4.2). 
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Kuva 4.10. Mittauspisteen 2 ulkopuolisen lämpötilanmittausputken 2.1 asennus (putkien 

sijainnit esitettiin kuvassa 4.2). 

Maahan kairattuun reikään tärytettiin asennusputkeksi teräksinen pohjavesiputki, jolla 

varmistettiin, että asennusreikä pysyi auki. Seuraavaksi lämpötilanmittausputki pujotet-

tiin asennusputken sisään. Tämän jälkeen asennusputki nostettiin hiljalleen pois maasta 

ja samalla varmistettiin, että mittausputki ei noussut asennusputken mukana ylös. Raken-

nuksen sisäpuolella lämpötilanmittausputkien yläpäät asennettiin kuitubetonilaatan ala-

pinnan tasolle, kun taas rakennuksen ulkopuolella mittausputkien yläpäät asennettiin 

maanpinnan tasolle. Lämpötilanmittausputkien asennusreikä tiivistettiin lopuksi hiekalla. 

4.2 Lämpövirtalevyt 

Lämpövirtalevy on pistemäisen lämpövirran tiheyden (W/m2) mittaamiseen tarkoitettu 

sensori. Tässä työssä lämpövirtalevyillä mitattiin tutkimuskohteen alapohjan ja ulkosei-

nän lämpövirran tiheyttä kuvan 4.3 mukaisissa sijainneissa. Mittaukset tehtiin Hukseflux 

HFP01 -lämpövirtalevyillä, jotka ovat kuvan 4.11 mukaisia. 

 
Kuva 4.11. Hukseflux HFP01 -lämpövirtalevyjen osat ja dimensiot. Lämpövirtalevyn nu-

meroidut osat: anturialue (1), anturialueen suojana toimiva passiivinen alue, joka on 

valmistettu keraami-muoviseoksesta (2) sekä lämpövirtalevyn kaapeli (3). (Hukseflux 

Thermal Sensors B.V. 2016, s. 14.) 
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Lämpövirtalevyn toiminta perustuu sen anturialueen ylä- ja alapinnan välisen lämpötila-

eron ΔT ja termoelektrisen ilmiön aiheuttamaan ulostulojännitteeseen, joka on verrannol-

linen lämpövirtalevyn läpäisevään lämpövirran tiheyteen. Anturialueen sisällä on lämpö-

sähköparisto (thermopile), joka koostuu useasta sarjaan kytketystä termoparista. Sarjaan-

kytkennän tarkoitus on vahvistaa lämpötilaeron synnyttämää ulostulojännitettä.  

Termopari koostuu kahdesta eri metalliseoksesta, joiden välinen lämpötilaero ΔT aiheut-

taa jännitteen. Tästä syystä termoparien metalliseokset on sijoiteltu anturialueen vastak-

kaisille pinnoille, jolloin lämpövirtalevyn ulostulojännitettä mittaamalla voidaan määrit-

tää anturialueen läpi kulkeva lämpövirran tiheys. Lämpövirtalevyyn ei siis johdeta säh-

köä, vaan sen sisällä olevat termoparit synnyttävät lämpövirtalevyn ylä- ja alapinnan vä-

liseen lämpötilaeroon ΔT verrannollisen ulostulojännitteen, jonka mittaukseen lämpövir-

ran määritys perustuu.  Eli käytännössä lämpövirtalevyllä mitataan sen pintojen välistä 

lämpötilaeroa ΔT. (Hukseflux Thermal Sensors B.V. 2016.) 

Jatkuvuustilassa lämpövirtalevyn anturialueen läpi kulkeva lämpövirran tiheys on sen 

pintojen lämpötilaeron ΔT ja keskimääräisen lämmönjohtavuuden λ funktio. Lämpövir-

talevyt ovat aina yksilöitä ja tästä syystä yllä mainittujen tekijöiden vaikutus mitattavan 

ulostulojännitteen perusteella määritettävään lämpövirran tiheyteen otetaan huomioon 

yksilöllisellä kalibrointikertoimella. Kyseinen kerroin siis muuttaa mitatun ulostulojän-

nitteen suoraan lämpövirran tiheydeksi (W/m2). (Hukseflux Thermal Sensors B.V. 2016.) 

Työssä käytettyjen lämpövirtalevyjen suositeltava kalibrointiväli on 2 vuotta. Kalibroin-

tikertoimen määrittää lämpövirtalevyn valmistaja ja se toimitetaan jokaisen uuden anturin 

mukana. (Hukseflux Thermal Sensors B.V. 2016.) Tutkimuskohteeseen asennettujen 

lämpövirtalevyjen tehdaskalibroinnista oli kulunut yli 2 vuotta, mutta koska osa niistä oli 

täysin käyttämättömiä ja osaa oli käytetty vain lyhytaikaisesti, oletettiin niiden antavan 

riittävän luotettavia mittaustuloksia. 

Ulkoseinän lämpövirtalevyt kiinnitettiin seinän sisäpintaan tiiviisti ilmastointiteipillä ja 

niiteillä siten, että niiden kuvassa 4.11 esitetty anturialue ei peittynyt. Alapohjan lämpö-

virtalevyjä varten kuitubetonilaattaan tehtiin reiät timanttiporalla, minkä jälkeen reiän 

pohjalla ollut maa tasoitettiin alapohjalaatan alapinnan tasoon. Lämpövirtalevy asetettiin 

reiän pohjalle siten, että sen pluspuoli osoitti ylöspäin. Tämän jälkeen reikään ja lämpö-

virtalevyn päälle kaadettiin hiekkaa laatan yläpintaan saakka. Lopuksi reikä peitettiin so-

pivan kokoisella muovisella putkitulpalla. Alapohjan lämpövirtalevyjen asennusta ha-

vainnollistetaan kuvassa 4.12. 
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Kuva 4.12. Tutkimuskohteen alapohjaan asennettujen lämpövirtalevyjen asennusvaiheet. 

Alapohjan lämpövirtalevyillä oli siis tarkoitus mitata alapohjalaatan läpi siirtyvää lämpö-

virran tiheyttä. Tästä näkökulmasta ne olisi täytynyt asentaa suoraan laatan alle ennen sen 

valua, mikä ei kuitenkaan ollut mahdollista aikataulullisista syistä johtuen. Toisaalta, 

lämpövirtalevyjen saaminen pois laatan alta tutkimuksen loputtua olisi ollut vaikeaa ja 

lisäksi ei voitu olla täysin varmoja kestäisivätkö lämpövirtalevyt laatan painon. Laattaan 

poratun reiän olisi voinut täyttää hiekan sijasta myös jollain muulla materiaalilla, jonka 

ominaisuudet olisivat vastanneet mahdollisimman hyvin betonin ominaisuuksia. Käytetty 

asennustapa todettiin kuitenkin sopivaksi tutkimuksen tavoitteisiin nähden.  

4.3 Varastotilan lämmitysenergian kulutuksen mittauslaitteisto 

Tutkimuskohteeseen asennettiin elokuussa 2016 lämmitysenergian kulutuksen kenttämit-

tauslaitteisto, jolla seurattiin varastotilan öljypolttimen, valaistuksen ja huippuimurin 

käyttöä. Mitattavia kohteita seurattiin sähkövirran suuruutta mittaavilla Hioki 9018-50  

-antureilla, jotka oli liitetty Hioki LR5051 -dataloggereihin. Laitteisto mittasi 5 min vä-

lein mitattaviin kohteisiin kulkevaa sähkövirtaa, eli kyseisten mittaustulosten perusteella 

voitiin määrittää kohteiden käyntiaika 5 min tarkkuudella. 

Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian ja öljyn kulutuksen laskennassa käytettiin polt-

timen valmistajan ilmoittamaa lämpötehoa 190 kW ja tuntitason öljynkulutusta 19,2 kg/h 

(Polartherm Oy 2017). Lämpöenergian kulutus laskettiin kaavalla Q = Pt, jossa P on polt-

timen lämpöteho ja t on käyntiaika. Valaistuksen käyttöaikaa mitattiin, koska se aiheutti 

lämpökuormaa varastotilaan. Koska varastotilan valaistus käytti yksivaihevirtaa, voitiin 

sen sähköteho laskea kaavalla P = UI, jossa U on jännite (Suomessa 230 V, RMS) ja I on 

mitattu sähkövirta. Valaistuksen kuluttama sähköenergia oletettiin aiheutuvan kokonai-

suudessaan varastotilan lämpökuormaksi, joka öljypolttimen lämpöenergiankulutuksen 

tavoin voitiin laskea kaavalla Q = Pt, jossa P on tässä tapauksessa valaistuksen sähköteho.  

Varastotilan huippuimurin käyttöä seurattiin, koska sillä sisätiloista poistettiin likaista il-

maa, jonka mukana poistui myös lämpöä. Tutkimuskohteen henkilökunta tosin kertoi ke-

sällä 2016, että huippuimuria oli käytetty todella harvoin rakennuksen noin vuoden mit-

taisen historian aikana. Perusteena tälle oli se, että rakennuksen suuret ulko-ovet olivat 

talvea lukuun ottamatta suuren osan ajasta auki, joten ilma vaihtui myös ilman huip-

puimuria. Lisäksi ilmanlaadulla ei ollut niin suurta merkitystä, koska tutkittava tila oli 
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varasto, jossa ei oleskeltu pitkiä aikoja. Käytännössä huippuimuria oli käytetty vain, kun 

sisäilma oli tuntunut raskaalta. Tästä huolimatta huippuimurin käyttöä mitattiin tässä tut-

kimuksessa. Jotta huippuimurin seurantamittausten perusteella pystyttiin arvioimaan, 

kuinka paljon lämpöenergiaa se poisti varastotilasta, täytyi huippuimurin aiheuttama il-

man tilavuusvirta ja sähkövirta mitata laitteen jokaisella viidellä tehotasolla. Sähkövirta 

mitattiin FLUKE 321 -pihtimittarilla. Huippuimuriin pystyttiin liittämään paine-eromit-

tari, jonka mittaaman paine-eron Δpm perusteella voitiin laskea huippuimurin aiheuttama 

ilman tilavuusvirta Qv kaavan (4.1) mukaisesti: 

 𝑄𝑣 =
√∆𝑝𝑚
𝐾

  (4.1) 

 

missä 

Qv huippuimurin ilman tilavuusvirta, [m3/s] 

Δpm huippuimurin mitattu paine-ero, [Pa] 

K huippuimurin mallikohtainen vakio, [-] 

  

Varastotilan huippuimuri oli FläktWoods Oy:n valmistama STEF-400 -malli, jonka mal-

likohtaiseksi vakion arvoksi on ilmoitettu K = 21,1 (Fläkt Woods Oy 2017). Taulukossa 

4.3 esitetään huippuimurin eri tehotasoilla aiheutuneen sähkövirran I ja paine-eron Δpm 

mittaustulokset sekä kunkin tehotason kaavalla (4.1) laskettu ilman tilavuusvirta Qv. 

Taulukko 4.3. Varastotilan huippuimurin eri tehotasoilla aiheutunut sähkövirta I ja 

paine-ero Δpm. Huippuimurin synnyttämä ilman tilavuusvirta Qv laskettiin kaavalla (4.1). 
Tehotaso Sähkövirta I [A] Paine-ero Δpm [Pa] Ilman tilavuusvirta Qv [m3/s] 

1 0,950 106 0,488 

2 1,430 275 0,786 

3 1,680 565 1,127 

4 1,750 660 1,218 

5 2,080 745 1,294 
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5. KENTTÄMITTAUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tärkeimmät tutkimuksen aikana saadut mittaustulokset (loput esi-

tetään liitteissä C, D ja E). Mittauslaitteisto tallensi dataa 15 min välein ja noin 17 kk ajan, 

joten mittausdataa syntyi mittausten aikana paljon ja siten sen käsittely oli haasteellista. 

Tästä syystä osa mittaustuloksista esitetään päiväkeskiarvoina tässä luvussa (alkuperäiset 

mittausdatat esitetään kuitenkin liitteissä). 

5.1 Ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaustulokset 

Tutkimuskohteen ulko- ja sisäilman lämpötilaa mitattiin kolmessa eri puolilla rakennusta 

sijainneessa mittauspisteessä, joiden sijainnit esitettiin kuvassa  4.2. Mittauspiste 1 sijaitsi 

tutkimuskohteen huoltotilassa, kun taas mittauspisteet 2 ja 3 sijaitsivat varastotilassa. Tut-

kimuksen aikana saadut ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaustulokset esitetään kuvassa 

5.1. 

 
Kuva 5.1. Tutkimuskohteen ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaustulokset, jotka esitetään 

ulko- ja sisäilman lämpötiloittain eriteltynä liitteessä C. Mittauspisteiden sijainnit esitet-

tiin kuvassa 4.1.  
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Kuvasta 5.1 nähdään, että eri mittauspisteissä mitatut ulkoilman lämpötilat olivat lähellä 

toisiaan. Huoltotilassa sijainneen mittauspisteen 1 sisäilman lämpötila oli kuitenkin kor-

keampi kuin varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3, koska huoltotilan tavoitelämpötila oli 

10 °C:ta korkeampi kuin varastotilan. Kyseisestä kuvasta nähdään myös, että huoltotilan 

mittauspisteen 1 sisäilman lämpötila pysyi suhteellisen tasaisena koko mittausjakson 

ajan, kun taas varastotilan mittauspisteissä 2 ja 3 sisäilman lämpötila vaihteli vahvasti 

ulkoilman lämpötilan vuodenajoittaisten muutosten mukana. Huoltotilan tasainen lämpö-

tila aiheutui siitä, että sen tavoitelämpötila oli suhteellisen korkea (+18 °C), minkä vuoksi 

kesällä noussut ulkoilman lämpötila ja ulko-ovien mahdollinen aukiolo ei nostanut huol-

totilan lämpötilaa merkittävästi yli tavoitelämpötilan (ainakaan mittauspisteessä 1). Va-

rastotilan sisäilman lämpötilan vuodenajoittaisen vaihtelun sen sijaan mahdollisti kysei-

sen tilan suhteellisen matala tavoitelämpötila (+8 °C) sekä jäähdytysjärjestelmän puuttu-

minen, joiden vuoksi sisäilman lämpötila laski talvella tilan tavoitelämpötilan tasolle ja 

nousi kesällä kohti ulkoilman lämpötilaa. 

Varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman lämpötilojen osalta kuvasta 5.1 havaitaan, 

että ulkoseinustan keskiosa (mittauspiste 2) oli viileämpi kuin nurkka (mittauspiste 3); 

ero oli pieni kesällä, mutta talvella ero oli huomattava. Yleisesti ottaen tilanteen voisi 

kuvitella olleen päinvastainen, eli että nurkka olisi viileämpi, koska sieltä tapahtuu suu-

rempi lämpöhäviö. Toisaalta oli mahdollista, että toisen mittauspisteen lämpötila-anturi 

oli viallinen tai kalibrointi oli epäonnistunut, mutta tämä mahdollisuus voidaan sulkea 

pois varsin suurella varmuudella, koska kyseisten mittauspisteiden sisäilman lämpötilat 

vaihtelivat samalla tavalla kuin samoissa mittauspisteissä mitatut ulkoseinän sisäpinnan 

lämpötilat (kyseiset mittaustulokset esitetään liitteessä C). Varastotilan mittauspisteiden 

2 ja 3 epäloogiset sisäilman lämpötilat aiheutuivat todennäköisesti usean tekijän yhteis-

vaikutuksesta, joten kyseiselle ilmiölle on vaikea esittää yksiselitteistä syytä. Voidaan 

kuitenkin olettaa, että ainakin varastotilan ilmanvaihto ja suurten ulko-ovien aukiolo oli-

vat osallisena kyseiseen ilmiöön. Toisaalta, myös ulko- ja sisäilman välisellä lämpötila-

erolla saattoi olla jonkinlainen vaikutus, koska kyseinen lämpötilaero sekä mittauspistei-

den 2 ja 3 sisäilman lämpötilojen välinen ero olivat suurimmillaan talvella.  

Varastotilan ilmanvaihto oli toteutettu siten, että koko tilan ulkoseinustan kiersi ilman-

vaihtokanava, jossa kulki kiertoilmaa (ks. kuva 1.3). Vaikka kyseinen ilmanvaihtokanava 

kulki molempien mittauspisteiden yläpuolelta, voidaan olettaa, että ilmanvaihdon kuljet-

tama ilma levittäytyi ulkoseinustan keskivaiheilla (mittauspiste 2) laajemmalle alueelle 

kuin nurkassa (mittauspiste 3), jolloin sisäilman lämpötilan lyhyen aikavälin muutokset 

olivat huomattavasti suuremmat mittauspisteessä 2; tämä näkyy myös kuvassa 5.1. Ky-

seistä ilmiötä ei kuitenkaan ollut nähtävissä kesällä mitatuissa sisäilman lämpötiloissa. 

Tämä saattoi johtua siitä, että kesällä ulkoilman lämpötila oli yli +8 °C:ta, jolloin ilman-

vaihtojärjestelmän puhaltimet eivät olleet käynnissä (ks. luku 1.2). Koska varastotilan il-

manvaihdon kiertoilma-aukko sijaitsi huoltotilaan rajoittuneella väliseinällä (ks. kuva 

1.3), jonka läheisyydessä sisäilman lämpötila oli oletettavasti korkeampi kuin muualla 
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varastotilassa (huoltotilan 10 °C:ta korkeamman tavoitelämpötilan vuoksi), voidaan olet-

taa, että ilmanvaihtokanavassa kiertänyt ilma oli lämpimämpää kuin mittauspisteissä 2 ja 

3 (sekä muualla varastotilassa). Ja koska ilmanvaihto vaikutti oletettavasti enemmän va-

rastotilan nurkan lämpötilaan (tasaisemman lämpötilan vuoksi), voidaan olettaa, että kier-

toilma lämmitti nurkkaa (mittauspiste 3) enemmän kuin ulkoseinustan keskiosaa (mit-

tauspiste 2).  

Koska varastotilan suuret ulko-ovet sijaitsivat vastakkaisella ulkoseinustalla mittauspis-

teisiin 2 ja 3 nähden (ks. kuva 4.1), vaikutti niiden aukiolo oletettavasti viiveellä kyseisten 

mittauspisteiden sisäilman lämpötiloihin. Ulko-ovien aukiolo saattoi kuitenkin vaikuttaa 

siihen, että mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman lämpötilat erosivat talvella huomattavasti 

toisistaan (ks. kuva 5.1). Jos oletetaan, että varastotilan sisäilman lämpötila erosi huomat-

tavasti tilan eri kohdissa ja ilmanvaihto ei sekoittanut sitä kovinkaan tehokkaasti, saattoi 

yksittäisen suuren ulko-oven aukiolo vaikuttaa vain rajatun alueen lämpötilaan. Näin ol-

len mittauspisteen 3 suhteellisen korkea ja tasainen sisäilman lämpötila saattoi esimer-

kiksi aiheutua siitä, että lähimpänä kyseistä mittauspistettä sijainnut suuri ulko-ovi oli 

auki harvemmin muihin oviin verrattuna. Varastotilan ulko-ovien aukioloa ei kuitenkaan 

pystytty arvioimaan saatavilla olleiden mittaustulosten perusteella.   

Tarkastellaan seuraavaksi, miten ulko- ja sisäilman lämpötilat vaihtelivat lyhyellä aika-

välillä, jotta nähdään tarkemmin niiden muutosten suhde toisiinsa. Tarkasteluun valittiin 

kahden viikon mittaiset aikavälit, jotka sijoittuivat kesään (20.8.–2.9.2016) sekä talveen 

(1.–14.12.2016). Vaikka valittu kesän aikaväli sijoittui pikemminkin loppukesään tai al-

kusyksyyn, esitetään kyseisen aikavälin mittaustulokset, koska lämpötilat vaihtelivat täl-

löin yleisesti ottaen samalla tavalla kuin kesällä. Kyseisten aikavälien ulko- ja sisäilman 

lämpötilat esitetään kuvassa 5.2. 
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Kuva 5.2. Ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaustulokset kahden viikon mittaisilta aika-

väleiltä, jotka sijoittuivat kesään (20.8.–2.9.2016) ja talveen (1.–14.12.2016). Mittaus-

pisteiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 

Kuvasta 5.2 havaitaan, että mittauspisteen 2 sisäilman lämpötilojen mittaustuloksissa ta-

pahtui joka päivä puolenpäivän jälkeen jyrkkä lasku (tarkemmin mittausdataa tarkastele-

malla havaittiin, että se tapahtui noin klo 14). Lasku näkyy selkeimmin kesän sisäilman 

lämpötiloissa (vasemmanpuoleinen kuva). Koska lasku oli säännöllinen, on todennä-

köistä, että kyseessä oli virheellinen mittaustulos. Samanlaista ilmiötä ei toisaalta ollut 

selkeästi nähtävissä muissa kyseisen mittauspisteen mittaustuloksissa. Tämän mittausvir-

heen syytä ei kuitenkaan selvitetty tarkemmin – eikä siten korjattu – tutkimuksen aikana, 

koska virhe tapahtui harvoin muuhun mittausdataan verrattuna, jolloin sen vaikutus ko-

konaisuuteen oli pieni. Yksi kyseisen mittausvirheen mahdollinen selitys on kuitenkin se, 

että mittauslaitteiston kellokytkin oli viallinen tai sen asetukset olivat virheelliset. Jokai-

sen mittauspisteen mittauslaitteistossa oli kellokytkin, jolla laitteiston virrat katkaistiin ja 

kytkettiin takaisin päälle kerran vuorokaudessa. Tällä toimenpiteellä pyrittiin minimoi-

maan mahdolliset häiriöt. 

Ulkoilman lämpötilan osalta kuvasta 5.2 havaitaan, että sen lyhyen aikavälin vaihtelut 

erosivat kesällä ja talvella toisistaan: kesällä ulkoilman lämpötila oli korkeimmillaan päi-

vällä ja matalimmillaan yöllä, kun taas talvella ulkoilman lämpötilalla ei ollut yhtä selvää 

vuorokausivaihtelua. Talvella mittauspisteessä 2 mitatut ulkoilman lämpötilat olivat hie-

man matalampia kuin muissa mittauspisteissä. Lisäksi ulkoilman lyhyen aikavälin läm-

pötilavaihtelut olivat molempina vuodenaikoina kaikkein suurimmat mittauspisteessä 2. 
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Kuvasta 5.2 nähdään myös, että ulkoilman lämpötilan muutokset näkyivät saman suun-

taisina (lasku/nousu) – mutta huomattavasti pienempinä – vaihteluina jokaisen mittaus-

pisteen sisäilman lämpötiloissa. Tässä ilmiössä oli kuitenkin myös poikkeuksia.  

Kuvan 5.2 vasemmanpuoleisesta kuvasta nähdään, että aikavälillä 29.–30.8.2016 mittaus-

pisteen 1 sisäilman lämpötila nousi useita kertoja jyrkästi siten, että kyseiset nousut eivät 

korreloineet ulkoilman lämpötilan muutosten tai muiden mittauspisteiden sisäilman läm-

pötilojen kanssa. Todennäköinen selitys tälle on se, että huoltotilan öljypoltin tuotti läm-

pöä kyseisenä ajankohtana. Mittauspisteen 1 sisäilman lämpötila ei tosin laskenut mer-

kittävästi ennen yhtäkkisiä nousuja, mutta tilanne oli todennäköisesti eri huoltotilan läm-

mitysjärjestelmän termostaatin lähellä. Ulkoilman lämpötila kuitenkin laski kyseisenä 

ajankohtana huomattavasti alle huoltotilan tavoitelämpötilan +18 °C.  

Ainoa kuvasta 5.2 nähtävä varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman lämpötilojen 

jyrkkä nousu, joka voisi viitata öljypolttimen tuottaneen lämpöä varastotilaan, tapahtui 

6.12.2016 (oikeanpuoleinen kuva; näkyy selkeimmin mittauspisteen 3 tuloksissa). Tämä 

on siinä mielessä looginen päätelmä, koska ulkoilman lämpötilat olivat todella matalia 

kyseisenä ajankohtana. 5 min välein suoritettujen varastotilan öljypolttimen käyntimit-

tausten perusteella poltin ei kuitenkaan tuottanut lämpöä kyseisenä ajankohtana (ks. luku 

5.4), joten asiasta ei voida tehdä kuvan 5.2 perusteella täysin varmoja johtopäätöksiä. 

Kuvan 5.2 oikeanpuoleisessa kuvassa esitetyistä talven mittaustuloksista havaitaan muu-

tamia ajankohtia, jolloin huoltotilan mittauspisteen 1 sisäilman lämpötila laski jyrkästi ja 

tämän jälkeen nousi nopeasti takaisin aiemmalle tasolleen. Kyseisen mittauspisteen si-

säilman lämpötila oli tällöin huomattavasti ulkoilman lämpötilaa korkeampi, joten jyrkät 

laskut aiheutuivat todennäköisesti huoltotilan ulko-oven (tai useamman) aukiolosta (yksi 

suurista ulko-ovista sijaitsi lähellä mittauspistettä 1; ks. kuva 4.1).  

Myös varastotilan mittauspisteen 2 sisäilman lämpötilat laskivat talvella ajoittain jyrkästi 

ja palasivat nopeasti aikaisemmalle tasolleen, mutta kaikkein selkeimmät laskut tapahtui-

vat samana ajankohtana kuin kesän mittaustuloksista havaitut mittausvirheet (päivittäin 

noin klo 14; kuvan 5.2 vasemmanpuoleinen kuva). Mittauspisteen 2 sisäilman lämpötilo-

jen lyhyen aikavälin vaihtelut olivat myös suuret, joten kyseisten mittaustulosten perus-

teella on vaikea arvioida, milloin varastotilan suuret ulko-ovet olivat auki. Tätä asiaa on 

helpompi arvioida mittauspisteen 3 sisäilman lämpötilojen perusteella, koska ne pysyivät 

huomattavasti tasaisempina. Selkein mittauspisteen 3 sisäilman lämpötilan jyrkkä lasku 

nähdään kuvan 5.2 oikeanpuoleisessa kuvassa ajankohtana 2.12.2016. Tällöin sisäilman 

lämpötila laski myös mittauspisteessä 2, joten ainakin yksi varastotilan suurista ulko-

ovista oli todennäköisesti auki kyseisenä ajankohtana. Nämä sisäilman lämpötilojen las-

kut olivat toisaalta huomattavasti pienempiä verrattuna huoltotilan mittauspisteen 1 jyrk-

kiin laskuihin. Tämä on kuitenkin loogista, koska varastotilan mittauspisteet 2 ja 3 sijait-

sivat suuriin ulko-oviin nähden tilan vastakkaisella ulkoseinällä (ks. kuva 4.1). Tällöin 
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niiden aukiolo ei oletettavasti vaikuttanut yhtä paljon ja nopeasti kyseisten mittauspistei-

den sisäilman lämpötiloihin kuin huoltotilan tapauksessa.  

Jotta koko mittausjakson ulko- ja sisäilman lämpötilojen mittaustuloksia voitaisiin vielä 

tarkemmin analysoida, esitetään kuvassa 5.3 niiden päiväkeskiarvot. 

 
Kuva 5.3. Tutkimuskohteen ulko- ja sisäilman lämpötilan päiväkeskiarvot. Mittauspistei-

den sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 

Kuvasta 5.3 nähdään, että eri mittauspisteiden ulkoilman lämpötilan päiväkeskiarvot oli-

vat lähellä toisiaan koko mittausjakson ajan. Kyseisestä kuvasta havaitaan kuitenkin, että 

mittauspisteessä 2 mitatut ulkoilman lämpötilat olivat etenkin talvella pääsääntöisesti hie-

man matalampia kuin muissa mittauspisteissä. Ulkoilman lämpötilan päiväkeskiarvo 

vaihteli mittausten aikana karkeasti välillä -20,5…+21,5 °C. 

Sisäilman lämpötilan osalta kuvasta 5.3 nähdään, kuinka huolto- ja varastotilan mittaus-

pisteiden lämpötilat erosivat niin suuruusluokaltaan kuin vaihteluväliltään. Huoltotilassa 

päiväkeskiarvojen vaihtelu oli välillä +12,0…20,5 °C, kun taas varastotilassa vaihtelu oli 

välillä +2,5…17,0 °C. Varastotilassa sijainneiden mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman läm-

pötilat erosivat kuitenkin huomattavasti toisistaan kesäkuukausia lukuun ottamatta; ku-

vasta 5.3 nähdään kyseisten päiväkeskiarvojen eronneen suurimmillaan jopa noin  

3 °C:ta. 
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Tutkimuskohteessa mitatuista sisäilman lämpötiloista on voitu selvästi havaita, että huol-

totilan mittauspisteen 1 ja varastotilan mittauspisteen 2 lämpötilat olivat ajoittain huo-

mattavasti matalampia kuin kyseisten tilojen tavoitelämpötilat (varastotila +8 °C ja huol-

totila +18 °C). Jotta tätä ilmiötä ja sen syitä voitaisiin tarkemmin arvioida, esitetään ku-

vassa 5.4 ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaustulosten kuukausikeskiarvot. 

 
Kuva 5.4. Tutkimuskohteen ulko- ja sisäilman lämpötilan kuukausikeskiarvot. Kuvaa-

jassa esitetään ainoastaan keskiarvot kuukausilta, jolloin jokaisesta mittauspisteestä oli 

saatavilla mittaustuloksia koko kuukauden ajalta (helmikuu 2016 – toukokuu 2017). Mit-

tauspisteiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 

Kuvasta 5.4 nähdään, että huoltotilan mittauspisteen 1 sisäilman lämpötilan kuukausikes-

kiarvot olivat lähes koko mittausjakson ajan alle tilan tavoitelämpötilan +18 °C:ta, kun 

taas varastotilan mittauspisteen 2 tapauksessa kuukausikeskiarvot olivat talvikuukausina 

alle tilan tavoitelämpötilan +8 °C (helmi–maaliskuu 2016 sekä marraskuu 2016 – maa-

liskuu 2017). Varastotilan mittauspisteen 3 kuukausikeskiarvot sen sijaan olivat koko 

mittausten ajan yli +8 °C, vaikka ne vaihtelivat vuodenajoittain samalla tavalla kuin va-

rastotilan mittauspisteessä 2. 

Kuvasta 5.4 voidaan myös havaita, että varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman läm-

pötilat alkoivat nousta huhtikuussa 2016 ja maaliskuussa 2017, vaikka ulkoilman lämpö-

tila oli vielä huomattavasti alle tilan tavoitelämpötilan +8 °C. Tämä viittaa siihen, että 

kyseisistä ajankohdista alkaen varastotilaan siirtyi enemmän lämpöä kuin sitä siirtyi pois. 

Tämä on loogista, koska keväällä ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero pieneni ja siten 

ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien kautta tapahtunut lämpöhäviö pieneni, kun taas 
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huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien kautta tullut lämpökuorma pysyi lähes samana 

(kuvan 5.4 kuukausikeskiarvojen perusteella pääteltynä). Maan suuren lämpökapasiteetin 

vuoksi myös maanvastaisen alapohjan kautta saattoi siirtyä lämpöä varastotilaan kysei-

senä ajankohtana, mutta tätä asiaa on vaikea arvioida ilman tarkempaa laskentaa. Periaat-

teessa asiaa olisi voinut arvioida varastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulosten 

perusteella. Näin ei kuitenkaan tehty, koska lämpövirtalevyt sijaitsivat varsin lähellä ul-

koseinää (ks. kuva 4.3), jolloin niiden mittaustulokset eivät todennäköisesti antaneet oi-

keaa kuvaa koko alapohjan läpi aiheutuneesta lämpövirrasta. Varastotilaan aiheutui myös 

sisäistä lämpökuormaa muun muassa valaistuksesta ja ajoneuvoista, mutta kyseiset kuor-

mat voitiin olettaa suhteellisen pieniksi. 

Eri mittauspisteissä mitatut sisäilman lämpötilat kuvasivat kuitenkin ainoastaan suuren 

tilavuuden omaavan rakennuksen yksittäisten pisteiden lämpötilaolosuhteita, joten oli 

odotettavissa, että samassa tilassa eri pisteissä mitatut lämpötilat saattoivat erota toisis-

taan (kyseisen ilmiön mahdollisia syitä pohdittiin kuvan 5.1 yhteydessä) ja siten myös 

tilan tavoitelämpötilasta. Tästä syystä oli mahdollista, että esimerkiksi koko varastotilan 

keskimääräinen sisäilman lämpötila erosi tavoitelämpötilasta. Tämä voidaan olettaa mah-

dolliseksi, koska varastotilan ilmanvaihto ei sekoittanut tilan lämpötilaa tehokkaasti (voi-

tiin päätellä kenttämittausten perusteella) ja koska tilan lämmitysjärjestelmän termostaatti 

sijaitsi huoltotilaan rajoittuneella väliseinällä, joka oli mittauspisteiden 2 ja 3 näkökul-

masta täysin eri puolella varastotilaa (ks. kuva 4.1). Lisäksi voidaan olettaa, että varasto-

tilan sisäilman lämpötila oli kyseisen väliseinän lähellä jonkin verran korkeampi kuin 

muualla tilassa, koska huoltotilasta siirtyi lämpöä varastotilaan (huoltotilan 10 °C:ta kor-

keamman tavoitelämpötilan vuoksi). Näin ollen varastotilan lämpötila saattoi termostaa-

tin näkökulmasta olla yli tavoitelämpötilan, vaikka lämmitystarvetta olisikin ollut koko 

tilan näkökulmasta. Toisaalta, ilmanvaihto siirsi väliseinältä oletettavasti lämmintä kier-

toilmaa (muuhun varastotilaan verrattuna) ulkoseinustojen kautta muualle varastotilaan 

(ks. kuva 1.3), joten varastotilan sisäilman lämpötilan muodostumista on vaikea arvioida 

tarkasti. 

Tarkastellaan vielä lopuksi, miten tutkimuskohteessa mitatut ulkoilman lämpötilat erosi-

vat Ilmatieteen laitoksen mittausdatasta, jota on saatavilla maksutta ”Avoin data” -palve-

lun kautta (Ilmatieteen laitos 2016). Tulliniemen havaintoasema sijaitsi kaikkein lähim-

pänä tutkimuskohdetta, joten kuvassa 5.5 esitetään kyseisellä havaintoasemalla sekä tut-

kimuskohteessa mitattujen ulkoilman lämpötilojen päiväkeskiarvot. 
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Kuva 5.5. Tutkimuskohteen ulkoilman lämpötilan päiväkeskiarvojen vertailu Ilmatieteen 

laitoksen Tulliniemen havaintoaseman päiväkeskiarvoihin. Tutkimuskohteen lämpötila-

käyrä laskettiin mittauspisteiden 1, 2 ja 3 tulosten keskiarvona (päiväkeskiarvot esitettiin 

mittauspisteittäin kuvassa 5.3). 

Kuvasta 5.5 nähdään, että tutkimuskohteessa mitattujen ulkoilman lämpötilojen kes-

kiarvo vastasi varsin hyvin Tulliniemen havaintoaseman mittauksia. Yleisesti ottaen, ul-

koilman lämpötila oli kuitenkin hieman matalampi tutkimuskohteessa kuin Tullinie-

messä, sillä tarkastelujakson keskiarvo oli tutkimuskohteessa noin 6,8 °C ja Tullinie-

messä noin 7,2 °C. Ero on pieni ja todennäköisesti se johtui vain siitä, että mittauspaik-

kojen välinen etäisyys oli noin 5 km. Tämän perusteella tutkimuksessa saatuja lämpöti-

lojen mittaustuloksia voitiin pitää käytettyjen anturien tarkkuuden suhteen luotettavina. 

5.2 Maaperän lämpötilojen mittaustulokset 

Tutkimuskohteen ulko- ja sisäpuolisen maan lämpötilaa mitattiin lämpötilanmittausput-

killa, joita asennettiin tutkimuskohteeseen yhteensä yhdeksän kappaletta kuvan 4.2 mu-

kaisiin sijainteihin. Tässä luvussa esitetään kyseisten mittausputkien tärkeimmät tulokset 

(kaikki mittaustulokset esitetään liitteessä D). 

Mittausputken 3.1 kaksi lämpötila-anturia (syvyydet 0,0 m ja -0,6 m) rikkoutuivat kent-

tämittausten aikana tuntemattomasta syystä. Niiden korjaaminen todettiin kuitenkin vai-

keaksi ja työn tavoitteiden kannalta liian työlääksi. Kyseisen mittausputken syvyyden  

-0,6 m lämpötilaksi arvioitiin kuitenkin syvyyksien -0,3 m ja -0,9 m lämpötila-anturien 

keskiarvo, joten periaatteessa ainoastaan syvyyden 0,0 m mittausdataa puuttui osittain.  
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Tutkimuskohteen ulkopuolelle asennettiin yhteensä neljä lämpötilamittausputkea (ks. 

kuva 4.2). Kuvassa 5.6 esitetään varastotilan ulkopuolelle mittauspisteeseen 2 asennetun 

lämpötilanmittausputken 2.1 mittaustulokset. 

 
Kuva 5.6. Lämpötilanmittausputken 2.1 mittaustulokset. Kyseinen mittausputki sijaitsi 

varastotilan ulkopuolella etäisyydellä 1,7 m ulkoseinästä (ks. kuva 4.2). 

Kuvasta 5.6 (ja liitteestä D) nähdään, että rakennuksen ulkopuolisen maan lämpötilan 

vaihtelut olivat suurimmat lähellä maan pintaa, jossa lämpötila oli hyvin lähellä ulkoil-

man lämpötilaa suurimman osan mittausjaksosta. Mittausputken 2.1 tapauksessa ainoat 

poikkeukset tapahtuivat ajankohtina tammi–maaliskuu 2016, marraskuu 2016 sekä 

tammi–maaliskuu 2017, jolloin maan pinnan tasolla olleen anturin lämpötila pysyi lähes 

vakiona hieman alle 0 °C:ssa. Kyseessä on veden jäätymispiste, joten kyseisinä ajankoh-

tina maan pinnalla oli oletettavasti lunta tai jäätä (ainakin lämpötilanmittausputken 2.1 

kohdalla).  

Kuvasta 5.6 nähdään myös, että rakennuksen ulkopuolisen maan lämpötilan vuosivaihte-

lut pienenivät syvemmällä maassa; syvyydellä -2,7 m lämpötilanmittausputken 2.1 mit-

taustulokset vaihtelivat vuodenajasta riippuen karkeasti välillä +5…12 °C. Lisäksi ky-

seistä kuvasta nähdään, kuinka syvimpien tarkastelusyvyyksien lämpötilan muutokset ta-

pahtuivat viiveellä verrattuna maan pinnan lämpötilaan. Tästä syystä, esimerkiksi syvyy-

den -2,7 m lämpötila saavutti maksimipisteensä vasta syyskuun puolivälissä.  

Rakennuksen ulkopuoliset lämpötilanmittausputket sijoiteltiin siten, että ne olivat sisäti-

lojen suhteen kiinnostavissa pisteissä (ks. kuva 4.2). Voitiin siis olettaa, että rakennus 

vaikutti jokaisessa valitussa pisteessä hieman eri tavalla ulkopuolisen maan lämpötilaan. 
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Myös tutkimuskohteen ulkopuolinen maasto vaihteli ympäri rakennusta (ks. kuva 1.1), 

mikä oletettavasti vaikutti hieman rakennuksen ulkopuolisten mittausputkien tuloksiin. 

Kuvassa 5.7 vertaillaan, miten huolto- ja varastotilan ulkopuolelle asennettujen lämpöti-

lamittausputkien päiväkeskiarvot erosivat toisistaan syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m. 

 
Kuva 5.7. Tutkimuskohteen ulkopuolelle asennettujen lämpötilanmittausputkien päivä-

keskiarvot syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m. Eri tarkastelusyvyyksien tulokset on ero-

teltu toisistaan eri pääväreillä (sininen, vihreä ja punainen) ja eri mittausputkien tulokset 

on eroteltu toisistaan käytettyjen päävärien eri tummuusasteilla. Mittausputkien sijainnit 

esitettiin kuvassa 4.2; numeroinnin ensimmäinen numero kertoo, missä mittauspisteessä 

kyseinen mittausputki sijaitsi. 

Kuvasta 5.7 nähdään, että tutkimuskohteen eri kohdissa mitatut ulkopuolisen maan läm-

pötilat erosivat jonkin verran toisistaan. Suurimmat erot tapahtuivat talvikuukausina sy-

vyydellä -0,3 m, mikä johtui todennäköisesti epätasaisesta lumipeitteestä. Eri mittausput-

kien tulokset erosivat kuitenkin myös syvemmillä tarkastelusyvyyksillä (suurimmillaan 

noin 2 °C:ta). Osa mittausputkista sijaitsi tutkimuskohteen huoltotilan ulkopuolella ja osa 

varastotilan ulkopuolella, joten kuvassa 5.8 tarkastellaan erikseen, miten kummankin ti-

lan ulkopuolisten mittausputkien tulokset erosivat toisistaan. 

 

 

 

 



 59 

Huoltotilan ulkopuolella Varastotilan ulkopuolella 

  
Kuva 5.8. Kuvassa 5.7 esitetyt tutkimuskohteen ulkopuolisten lämpötilanmittausputkien 

päiväkeskiarvot siten jaoteltuna, että vasemmalla huoltotilan ulkopuoliset mittausputket 

ja oikealla varastotilan ulkopuoliset mittausputket. 

Kuvasta 5.8 nähdään, että huoltotilan ulkopuolella sijainneiden mittausputkien 1.1 ja 1.2 

tulokset erosivat toisistaan, vaikka niiden välinen etäisyys oli vain noin 3 m (ks. kuva 

4.2). Lämpötilanmittausputki 1.1 sijaitsi kauempana ulkoseinästä kuin mittausputki 1.2, 

joten kuvan 5.8  perusteella voidaan todeta, että huoltotilan ulkopuolisen maan lämpötilan 

vuosivaihtelut olivat suuremmat lähempänä ulkoseinää. Tilanteen voisi kuvitella olleen 

päinvastainen, koska rakennuksen ulkopuolinen routaeriste ulottui mittausputken 1.2 

kohdalle, mutta ei kuitenkaan mittausputken 1.1 kohdalle (ks. kuva 4.2 ja liite A). Tämä 

selittyy todennäköisesti sillä, että aivan mittausputken 1.1 vierestä nousi muutaman met-

rin korkuinen maapenger, joka oletettavasti tasasi sen lähettyvillä olleen maan lämpötilaa 

(kyseinen penger näkyy etäällä kuvassa 4.10). 

Kuvasta 5.8 nähdään myös, että varastotilan ulkopuolisen maan lämpötilan vuosivaihtelut 

olivat suuremmat tilan nurkassa (mittauspiste 3) kuin ulkoseinustan keskellä (mittauspiste 

2). Tämä on loogista, koska varastotilan nurkka oli rakennustontin kaltevuuden vuoksi 

ympäröivään maastoon nähden noin 2 m korkeammalla (ks. kuvat 1.1 ja 1.2) ja siten nur-

kan lähellä oli vähemmän lämpökapasiteettia tuovaa maata kuin ulkoseinustan keskialu-

eella. Tästä syystä ulkoilmalla oli oletettavasti suurempi vaikutus mittauspisteen 3 ulko-

puolisen maan lämpötilaan ja siten sen vuosivaihtelut olivat suuremmat.  



 60 

Liitteestä D voidaan nähdä, että tutkimuskohteen ulkopuolisten lämpötilanmittausputkien 

kaikkein ylimmän lämpötila-anturin (syvyys 0,0 m) mittaustulosten vaihtelut olivat jois-

sain tapauksissa huomattavasti suurempia muihin verrattuna; hyvänä esimerkkinä tästä 

on mittausputket 1.1 ja 1.2. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että kaikkia rakennuksen 

ulkopuolisia mittausputkia ei ollut mahdollista asentaa tarpeeksi syvälle maahan, jolloin 

kaikkein ylimmän anturin mittaustulos saattoi olla hyvin lähellä ulkoilman lämpötilaa 

(lukuun ottamatta talvea, jolloin oletettu lumipeite piti kyseisen anturin lämpötilan noin 

0 °C:ssa). Rakennuksen ulkopuolisten mittausputkien lämpötila-anturit eivät siis välttä-

mättä olleet keskenään tarkasti samoilla syvyyksillä. Tämän vaikutus mittaustuloksista 

tehtäviin johtopäätöksiin oletettiin kuitenkin pieneksi.  

Tutkimuskohteen sisäpuolelle asennettiin yhteensä viisi lämpötilamittausputkea (ks. kuva 

4.2). Kuvassa 5.9 esitetään varastotilan sisäpuolelle mittauspisteeseen 2 asennetun läm-

pötilanmittausputken 2.3 mittaustulokset.  

 
Kuva 5.9. Lämpötilanmittausputken 2.3 mittaustulokset. Kyseinen mittausputki sijaitsi 

varastotilan sisäpuolella etäisyydellä 6,0 m ulkoseinästä (ks. kuva 4.2). 

Kuten kuvasta 5.9 (ja liitteessä D) nähdään, varastotilan sisäpuolisen maan lämpötila 

nousi kesällä huomattavasti sisäilman lämpenemisen myötä (ks. kuva 5.3), eli maahan 

varastoitui lämpöä. Maan lämpötilan nousu oli voimakkainta lähellä pintaa. Mittausput-

ken 2.3 tapauksessa syvyyden -2,7 m lämpötilavaihtelu oli välillä +8,8…11,4 °C, mikä 

oli pienempi kuin varastotilan ulkopuolisen mittausputken 2.1 tapauksessa (+5…12 °C; 

ks. kuva 5.6). Sisä- ja ulkopuolisen maan maksimilämpötilojen ero oli siis pieni, mutta 

sisäpuolisen maan minimilämpötila oli noin 3,3 °C:ta korkeampi kuin ulkopuolisen maan 

(mittausputkien 2.1 ja 2.3 tapauksessa). Kuvasta 5.9 (ja liitteessä D) nähdään myös, että 
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rakennuksen sisäpuolinen maa lämpeni ja viileni syvimmissä tarkastelusyvyyksissä vii-

veellä (pinnan lämpötiloihin verrattuna). Mittausputken 2.3 tapauksessa syvyyden -2,7 m 

maksimilämpötila mitattiin vuonna 2016 vasta syyskuun lopussa, eli hieman myöhemmin 

kuin saman mittauspisteen ulkopuolisen mittausputken 2.1 tapauksessa (ks. kuva 5.6).  

Vertaillaan seuraavaksi, miten samalla etäisyydellä ulkoseinästä, mutta eri kohdissa va-

rastotilan sisätiloja, sijainneiden lämpötilanmittausputkien päiväkeskiarvot erosivat toi-

sistaan. Kuvassa 5.10 vertaillaan etäisyyksillä 2,0 m ja 6,0 m ulkoseinästä sijainneiden 

mittausputkien päiväkeskiarvoja syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m. 

2,0 m ulkoseinästä 6,0 m ulkoseinästä 

  
Kuva 5.10. Varastotilan sisäpuolelle asennettujen lämpötilanmittausputkien päiväkes-

kiarvot syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m sen mukaan jaoteltuna, millä etäisyydellä 

kyseiset mittausputket sijaitsivat ulkoseinästä (ks. kuva 4.2). Tarkastelusyvyydet on ero-

teltu toisistaan eri pääväreillä (sininen, vihreä ja punainen), kun taas eri mittauspisteissä 

sijainneiden mittausputkien tulokset on eroteltu toisistaan päävärien eri tummuusasteilla 

(tumma = mittauspiste 2, vaalea = mittauspiste 3). 

Kuvasta 5.10 nähdään, että varastotilan sisäpuolisen maan lämpötila nousi kesällä jokai-

sella tarkastelusyvyydellä lähes samalle tasolle, kun verrataan samalla etäisyydellä ulko-

seinästä sijainneiden eri mittauspisteiden lämpötilanmittausputkien tuloksia. Talvella 

maan lämpötila kuitenkin laski varastotilan nurkassa (mittauspiste 3) hieman matalam-

malle kuin ulkoseinustan keskellä (mittauspiste 2); suurimmillaan ero oli noin 1 °C:ta 

(etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä ja syvyydellä -2,7 m). Nämä ilmiöt ovat loogisia, koska 

ulkoilman ja varastotilan sisäilman välinen lämpötilaero oli pienimmillään kesällä ja suu-

rimmillaan talvella ja koska ulkoilma vaikuttaa kaikkein eniten rakennuksen nurkan ala-

puolisen maan lämpötilaan. Lisäksi kuvasta 5.10 nähdään, että talvella maan lämpötila 
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laski etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä matalammalle kuin etäisyydellä 6,0 m ulkoseinästä 

(ilmiötä käsitellään tarkemmin kuvan 5.12 yhteydessä). 

Tutkimuskohteen huoltotilan tavoitelämpötila oli 10 °C:ta korkeampi kuin varastotilan, 

joten voitiin olettaa, että kyseisten tilojen alapuolisen maan lämpötilat erosivat toisistaan. 

Huoltotilan sisälle asennettiin ainoastaan lämpötilanmittausputki 1.3, jonka mittaustulok-

set esitetään kuvassa 5.11. 

 
Kuva 5.11. Lämpötilanmittausputken 1.3 mittaustulokset. Kyseinen mittausputki sijaitsi 

huoltotilan sisäpuolella etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä (ks. kuva 4.2). 

Kuvasta 5.11 nähdään, että lämpötilanmittausputken 1.3 kohdalla huoltotilan sisäpuolisen 

maan lämpötilojen muutokset olivat muodoiltaan hyvin samanlaiset kuin varastotilassa 

(ks. kuva 5.9 ja liite D), eli maan lämpötilat olivat korkeimmillaan syksyllä ja matalim-

millaan kevättalvella. Mittausputken 1.3 eri syvyyksillä olleiden vierekkäisten anturien 

mittaustulokset erosivat kuitenkin talvella enemmän toisistaan verrattuna varastotilan si-

säpuolisiin mittausputkiin. Tämän voidaan olettaa aiheutuneen huoltotilan korkeammasta 

tavoitelämpötilasta ja siten suuremmasta ulko- ja sisäilman välisestä lämpötilaerosta tal-

vella. Kuvasta 5.11 nähdään, että mittausputken 1.3 syvyyden -2,7 m lämpötilat vaihteli-

vat välillä +8,3…12,3 °C.  

Jotta huolto- ja varastotilan sisäpuolisten lämpötilanmittausputkien tuloksia pystyttäisiin 

vertailemaan vielä tarkemmin, esitetään kuvassa 5.12 kyseisten mittausputkien päiväkes-

kiarvot erikseen syvyyksillä -0,3 m ja -2,7 m. 
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Syvyys -0,3 m Syvyys -2,7 m 

  
Kuva 5.12. Tutkimuskohteen sisäpuolelle asennettujen lämpötilanmittausputkien päivä-

keskiarvot syvyyksillä -0,3 m ja -2,7 m. Mittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2. Eri 

mittauspisteissä sijainneiden mittausputkien tulokset on eroteltu toisistaan eri päävä-

reillä (punainen = mittauspiste 1, sininen = mittauspiste 2, vihreä = mittauspiste 3), kun 

taas eri etäisyyksillä ulkoseinästä sijainneiden mittausputkien tulokset on eroteltu toisis-

taan päävärien eri tummuusasteilla (tumma = 2,0 m ulkoseinästä, vaalea = 6,0 m ulko-

seinästä). 

Kuvasta 5.12 nähdään, että vaikka huolto- ja varastotilan alapuolisen maan lämpötilat 

erosivat toisistaan huomattavasti syvyydellä -0,3 m, oli niiden välinen ero pieni syvyy-

dellä -2,7 m. Huoltotilan nurkassa sijainneen lämpötilanmittausputken 1.3 tulokset vaih-

telivat syvyydellä -2,7 m suunnilleen välillä +8,3…12,3 °C, kun taas varastotilan nur-

kassa samalla etäisyydellä ulkoseinästä sijainneen mittausputken 3.2 kyseisen syvyyden 

tulokset vaihtelivat välillä +7,1…11,2 °C. Syvyyden -2,7 m lämpötilojen vaihteluväli oli 

siis molempien tilojen nurkassa noin 4 °C:ta, mutta huoltotilan tapauksessa minimi- ja 

maksimilämpötilat olivat noin 1 °C:ta korkeammat varastotilaan verrattuna.  

Kuvasta 5.12 havaitaan myös, että talvella varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3 sisäpuoli-

sen maan lämpötila oli etäisyydellä 6,0 m ulkoseinästä korkeampi kuin etäisyydellä  

2,0 m. Tämä on loogista, koska ulkoilman vaikutus rakennuksen alapuolisen maan läm-

pötilaan on suurempi lähempänä ulkoseinää. Kesällä eri etäisyyksillä ulkoseinästä sijain-

neiden lämpötilanmittausputkien tulokset olivat lähellä toisiaan, koska tällöin ulko- ja si-

säilman välinen lämpötilaero oli pieni (ks. kuva 5.4). Tämän havainnollistamiseksi ku-

vassa 5.13 esitetään varastotilan sisäpuolisten mittausputkien päiväkeskiarvot erikseen 

syvyyksillä -0,3 m ja -2,7 m sekä ulko- ja sisäilman lämpötilan päiväkeskiarvot. 
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Syvyys -0,3 m Syvyys -2,7 m 

  
Kuva 5.13. Varastotilan sisäpuolisten lämpötilanmittausputkien päiväkeskiarvot syvyyk-

sillä -0,3 m ja -2,7 m sekä ulkoilman ja varastotilan sisäilman lämpötilan päiväkeskiar-

vot. Mittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2. Ulkoilman lämpötila määritettiin mit-

tauspisteiden 1, 2 ja 3 keskiarvona, kun taas sisäilman lämpötila määritettiin varastotilan 

mittauspisteiden 2 ja 3 keskiarvona. Kuvaajien lämpötila-asteikko on säädetty siten, että 

eri mittausputkien tulokset erottuvat paremmin toisistaan; tästä syystä ulkoilman lämpö-

tiloja ei esitetä kokonaisuudessaan. 

Kuvasta 5.13 nähdään, että eri etäisyyksillä ulkoseinästä (ja eri mittauspisteissä) sijain-

neiden varastotilan sisäpuolisten mittausputkien tulokset erosivat sitä enemmän toisis-

taan, mitä suurempi ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero oli. Syvyydellä -0,3 m ky-

seisten lämpötilojen muutokset vaikuttivat alapuolisen maan lämpötilaan nopeasti, kun 

taas syvyydellä -2,7 m maan suuri terminen massa aiheutti sen, että ulko- ja sisäilman 

lämpötilan muutokset vaikuttivat viiveellä. Kuvasta 5.13 nähdäänkin, että syvyyden  

-2,7 m maksimi- ja minimilämpötilat mitattiin noin kahden kuukauden viiveellä ulko- ja 

sisäilman lämpötilan vastaaviin verrattuna. Syvyyden -2,7 m tuloksista voidaan myös ha-

vaita, että ulko- ja sisäilman lämpötilan muutokset vaikuttivat hieman nopeammin maan 

lämpötilaan etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä (etäisyyteen 6,0 m verrattuna) ja varastotilan 

nurkassa (ulkoseinustan keskiosaan verrattuna).  

Kuvassa 5.13 esitetyt maan lämpötilat olivat yleisesti ottaen talvella korkeampia ja ke-

sällä matalampia kuin sisäilman lämpötilat. Tämä viittaa siihen, että kyseisten lämpöti-

lanmittausputkien kohdalla alapohjan läpi siirtyi talvella lämpöä varastotilaan, kun taas 

kesällä lämpöä poistui alapohjan läpi maaperään. On tosin huomattava, että kuvassa esi-

tetty sisäilman lämpötila on mittauspisteiden 2 ja 3 keskiarvo. Kyseisten mittauspisteiden 
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sisäilman lämpötilat erosivat talvella huomattavasti toisistaan ja lisäksi ne mitattiin ulko-

seinustalla noin 3 m:n korkeudella (ks. luku 5.1). Tästä syystä kuvan 5.13 perusteella ei 

voida esittää tarkkoja johtopäätöksiä siitä, milloin alapohjan läpi siirtyneen lämpövirran 

suunta muuttui kyseisten lämpötilanmittausputkien kohdalla. 

Huoltotilan mittauspisteessä 1 mitatut sisäpuolisen maan lämpötilat olivat etenkin lähellä 

pintaa huomattavasti korkeampia kuin varastotilan mittauspisteissä 2 ja 3 (ks. kuva 5.12). 

Syynä tähän oli huoltotilan 10 °C:ta korkeampi tavoitelämpötila, kuten kuvan 5.14 perus-

teella voidaan päätellä. 

 
Kuva 5.14. Huoltotilan sisäpuolisen lämpötilanmittausputken 1.3 päiväkeskiarvot sy-

vyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m sekä ulkoilman ja huoltotilan sisäilman lämpötilan päi-

väkeskiarvot. Mittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2. Ulkoilman lämpötila määri-

tettiin mittauspisteiden 1, 2 ja 3 keskiarvona, kun taas sisäilman lämpötilana käytettiin 

huoltotilan mittauspisteen 1 tuloksia. Kuvaajan lämpötila-asteikko on säädetty siten, että 

maan eri tarkastelusyvyyksien tulokset erottuvat paremmin toisistaan; tästä syystä ulkoil-

man lämpötiloja ei esitetä kokonaisuudessaan. 

Kuvasta 5.14 nähdään, että huoltotilan alapuolisen maan lämpötila oli mittausputken 1.3 

kohdalla koko mittausten ajan matalampi verrattuna saman mittauspisteen sisäilman läm-

pötilaan. Kyseisestä kuvasta nähdään myös, että vaikka huoltotilan sisäilman lämpötila 

pysyi koko vuoden suhteellisen tasaisena (varastotilaan verrattuna; ks. kuva 5.13), vaih-

telivat mittausputken 1.3 lämpötilat merkittävästi vuodenajan mukaan myös syvyydellä  

-2,7 m. Näin ollen ulkoilman lämpötilan vuosittainen syklinen muuttuminen ja sen vai-

kutus huoltotilan alapuolisen maan lämpötilaan oli vielä selvästi havaittavissa etäisyy-

dellä 2,0 m ulkoseinästä sijainneen mittausputken 1.3 kohdalla. 
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5.3 Lämpövirtalevyjen mittaustulokset 

Tutkimuskohteen ulkoseinän ja alapohjan läpi siirtyneitä lämpövirran tiheyksiä (W/m2) 

mitattiin lämpövirtalevyillä. Niitä asennettiin tutkimuskohteeseen yhteensä 10 kpl kuvan 

4.3 mukaisiin sijainteihin ja niiden toiminta- ja asennusperiaatteet esiteltiin luvussa 4.2.  

Lämpövirtalevyjen mittaustulokset esitetään tässä luvussa päiväkeskiarvoina, koska al-

kuperäisen mittausdatan käsittely oli hankalaa sen suuren koon vuoksi. Lisäksi ulkosei-

nän lämpövirtalevyjen lyhyen aikavälin muutokset olivat ajoittain suuria, joten mittaus-

datasta laaditut kuvaajat olisivat olleet epäselviä (alkuperäiset mittausdatat esitetään kui-

tenkin kuvaajina liitteessä E). Lämpövirtalevyjen mittaaman lämpövirran tiheyden posi-

tiivinen arvo tarkoitti sitä, että lämpövirran suunta oli ulos rakennuksesta (lämpöhäviö), 

ja negatiivinen sitä, että suunta oli rakennuksen sisälle (lämpökuorma). Kuvassa 5.15 esi-

tetään ulkoseinän ja alapohjan lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvot. 

 
Kuva 5.15. Tutkimuskohteen ulkoseinän sekä alapohjan lämpövirtalevyjen päiväkeskiar-

vot. Lämpövirtalevyt ”Ulkoseinä 1” ja ”Ulkoseinä 2” olivat ulkoseinässä ja muut ala-

pohjassa (ks. kuva 4.3). Numeroinnin ensimmäinen numero kertoo, missä mittauspis-

teessä kyseinen lämpövirtalevy sijaitsi (mittauspiste 1 oli huoltotilassa, kun taas mittaus-

pisteet 2 ja 3 olivat varastotilassa). Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo tarkoittaa 

rakennuksen sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 

Ensimmäinen huomio kuvassa 5.15 kiinnittyy siihen, että lämpövirtalevyn ”Ulkoseinä 2” 

päiväkeskiarvoissa oli talvella suuria piikkejä. Ne olivat positiiviseen suuntaan, eli kysei-

sinä ajankohtina ulkoseinän läpi ulkoilmaan siirtynyt lämpöhäviö kasvoi. Yleensä voi-

daan ajatella, että ulkoseinän lämpöhäviö kasvaa ulkoilman lämpötilan laskiessa, koska 

sisäilman lämpötila oletetaan vakioksi. ”Ulkoseinä 2” -lämpövirtalevyn piikit aiheutuivat 
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kuitenkin todennäköisesti siitä, että varastotilan lämmitysjärjestelmä lämmitti tilaa kysei-

sinä ajankohtina (tämä näkyy varastotilan öljypolttimen kulutuksen mittaustuloksissa; 

kuva 5.20). Tällöin lämpövirtalevyn ”Ulkoseinä 2” sisä- ja ulkopinnan välinen lämpöti-

laero kasvoi, koska sisäpinnan (sisäilman) lämpötila nousi oletettavasti nopeammin kuin 

ulkopinnan (ulkoseinän sisäpinnan) lämpötila. 

Kuvasta 5.15 nähdään, että lämpövirran tiheydet olivat selvästi suurempia ulkoseinässä 

kuin alapohjassa. Tämä on loogista, koska ulkoseinän lämpövirtalevyjen tulokset riippui-

vat sisäilman ja ulkoseinän sisäpinnan välisestä lämpötilaerosta. Sen sijaan alapohjan 

lämpövirtalevyjen tulokset riippuivat sisäilman ja alapohjalaatan alapinnan välisestä läm-

pötilaerosta, joka oli maan termisen massan vuoksi huomattavasti pienempi kuin sisäil-

man ja ulkoseinän sisäpinnan välinen lämpötilaero. Kuvasta 5.15 nähdään myös, että sekä 

ulkoseinän että alapohjan lämpövirtalevyjen tulokset olivat suurempia huoltotilassa (mit-

tauspiste 1) kuin varastotilassa (mittauspisteet 2 ja 3). Tämä selittyy sillä, että huoltotilan 

tavoitelämpötila oli +18 °C ja varastotilan +8 °C, joten lämpöhäviö oli suurempi huolto-

tilasta suuremman ulko- ja sisäilman välisen lämpötilaeron vuoksi. Lisäksi kuvasta 5.15 

havaitaan, että lämpövirtalevyjen tulokset vaihtelivat siten, että niiden etumerkit muut-

tuivat vuoden aikana, mikä tarkoittaa lämpövirran suunnan muutosta. Poikkeuksena tässä 

ilmiössä oli kuitenkin se, että huoltotilan alapohjan lämpövirtalevyjen 1.1 ja 1.2 tulokset 

olivat koko mittausten ajan positiivisia, eli kyseisissä pisteissä alapohjan läpi tapahtui 

ainoastaan lämpöhäviötä.  

Varastotilan lämpövirtalevyjen osalta kuvasta 5.15 havaitaan, että kyseisen tilan ulkosei-

nän ja alapohjan lämpövirran tiheydet vaihtelivat päinvastaisesti toisiinsa nähden, eli läm-

pövirran tiheyden absoluuttisesti suurin arvo (tässä tapauksessa positiivinen arvo, eli läm-

pöhäviö) mitattiin ulkoseinässä talvella ja alapohjassa kesällä. Tätä ilmiötä havainnollis-

tetaan tarkemmin kuvassa 5.16, jossa esitetään mittauspisteen 2 lämpövirtalevyjen 2.3 ja 

”Ulkoseinä 2” päiväkeskiarvot sekä kyseisen mittauspisteen ulko- ja sisäilman välisen 

lämpötilaeron päiväkeskiarvot. 
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Kuva 5.16. Varastotilan mittauspisteen 2 ulkoseinän lämpövirtalevyn ”Ulkoseinä 2” sekä 

alapohjan lämpövirtalevyn 2.3 päiväkeskiarvot sekä kyseisessä mittauspisteessä mitatun 

sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron päiväkeskiarvot (laskettiin vähentämällä sisäil-

man lämpötilasta ulkoilman lämpötila). Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo tarkoit-

taa rakennuksen sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 

Kuten kuvasta 5.16 nähdään, ulkoseinän lämpövirtalevyn tulokset olivat riippuvaisia 

ulko- ja sisäilman välisestä lämpötilaerosta lähes viiveettä, koska tutkimuskohteen ulko-

seinien terminen massa oli hyvin pieni. Tästä syystä oli selvää, että ulkoseinän lämpövir-

talevyjen mittaustulokset osoittivat, että talvella ulkoseinän läpi tapahtui lämpöhäviötä.  

Matala tavoitelämpötila (+8 °C) ja koneellisen jäähdytyksen puuttuminen aiheuttivat puo-

lestaan sen, että varastotilan sisäilman lämpötila nousi kesällä huomattavasti tilan tavoi-

telämpötilan yläpuolelle. Tämä lisäsi lämpöhäviötä maahan ja siten myös alapuolisen 

maan lämpötila nousi (ks. kuva 5.13). Syksyllä varastotilan sisäilman lämpötila alkoi las-

kea, mutta maan suuri terminen massa aiheutti sen, että maan lämpötila laski viiveellä 

sisäilman lämpötilan laskuun verrattuna. Tästä syystä varastotilan alapuolisen maan läm-

pötila oli talvella hieman korkeampi verrattuna sisäilman lämpötilaan (ks. kuva 5.13) ja 

siten alapohjan läpi siirtyi lämpöä sisätiloihin. Kuvassa 5.17 tarkastellaan tarkemmin tut-

kimuskohteen alapohjaan asennettujen lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvoja. 
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Kuva 5.17. Tutkimuskohteen alapohjan lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvot. Lämpövirta-

levyjen sijainnit esitettiin kuvassa 4.3; numeroinnin ensimmäinen numero kertoo, missä 

mittauspisteessä kyseinen lämpövirtalevy sijaitsi (mittauspiste 1 oli huoltotilassa, kun 

taas mittauspisteet 2 ja 3 olivat varastotilassa). Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo 

tarkoittaa rakennuksen sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuor-

maa. 

Varastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen osalta kuvasta 5.17 nähdään, että kesällä niiden 

mittaustulokset olivat positiivisia, eli niiden kohdalla maahan siirtyi lämpöä. Tämä ilmiö 

oli sitä voimakkaampi, mitä kauempana ulkoseinästä lämpövirtalevy sijaitsi, eli esimer-

kiksi mittauspisteen 2 tapauksessa suurin alapohjan lämpöhäviö tapahtui lämpövirtalevyn 

2.3 kohdalla (6,0 m ulkoseinästä). Kyseisen ilmiön voi nähdä vielä selvemmin liitteestä 

E, jossa alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulokset esitetään mittauspisteittäin jaotel-

tuna. Varastotilan alapuoliseen maahan kesällä varastoitunut lämpö alkoi siirtyä takaisin 

sisätiloihin syksyllä sisäilman lämpötilan laskemisen myötä, jolloin lämpövirran tiheyk-

sien etumerkit muuttuivat negatiivisiksi (lämpökuorma). Varastotilan lämpövirtalevyjen 

kohdilta talvella siirtyneet lämpökuormat olivat kuitenkin lyhytkestoisia ja suuruusluo-

kaltaan varsin pieniä. Lisäksi lämpövirran suunta kääntyi ajoittain lämpöhäviön puolelle. 

Myös talvella oli nähtävissä samanlainen ilmiö kuin kesällä: varastotilan alapohjan läpi 

siirtynyt lämpökuorma oli sitä suurempi, mitä kauempana ulkoseinästä lämpövirtalevy 

sijaitsi (myös tämän voi nähdä selkeämmin liitteestä E). 

Huoltotilan alapohjaan asennettujen lämpövirtalevyjen 1.1 ja 1.2 osalta kuvasta 5.17 näh-

dään, että kyseisissä pisteissä alapohjan läpi siirtyi koko mittausten ajan lämpöhäviötä 

(positiivinen arvo), joka oli suurimmillaan talvella. Tämä johtui siitä, että huoltotilan ta-

voitelämpötila +18 °C oli lähellä tasoa, jolle ulkoilman lämpötila nousi kesällä, minkä 
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vuoksi huoltotilan lämpötila pysyi koko vuoden ajan suhteellisen tasaisena (ks. kuva 5.4). 

Tästä syystä huoltotilan alapuolisen maan lämpötila pysyi ainakin lämpövirtalevyjen 1.1 

ja 1.2 kohdalla koko vuoden ajan matalampana kuin sisäilman lämpötila (ks. kuva 5.14) 

ja siten lämpöä virtasi maahan koko mittausten ajan. Kuvasta 5.17 havaitaan myös, että 

kesällä huoltotilan alapohjan lämpövirtalevyjen tulokset olivat lähellä toisiaan, mutta tal-

vella lähempänä ulkoseinää sijainneen lämpövirtalevyn 1.1 tulokset olivat suurempia. 

Näiden tulosten perusteella alapohjan lämpöhäviö oli sitä suurempaa, mitä lähempänä 

ulkoseinää lämpövirran tiheyttä tarkasteltiin. 

Kuvassa 5.18 vertaillaan tarkemmin, miten samalla etäisyydellä ulkoseinästä, mutta va-

rastotilan eri mittauspisteissä, sijainneiden alapohjan lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvot 

erosivat toisistaan. 

2,0 m ulkoseinästä 6,0 m ulkoseinästä 

  
Kuva 5.18. Etäisyyksillä 2,0 m ja 6,0 m ulkoseinästä sijainneiden varastotilan alapohjan 

lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvot. Lämpövirtalevyt 2.2 ja 2.3 sijaitsivat tilan ulkosei-

nustan keskellä, kun taas lämpövirtalevyt 3.2 ja 3.3 sijaitsivat tilan nurkassa (ks. kuva 

4.3). Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo tarkoittaa rakennuksen sisätilojen kannalta 

lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 

Kuvasta 5.18 nähdään, että varastotilan eri mittauspisteissä etäisyydellä 2,0 m ulkosei-

nästä mitatut alapohjan lämpövirran tiheydet olivat talvella lähellä toisiaan, mutta kesällä 

nurkassa (mittauspiste 3) mitattiin pienempi lämpöhäviö kuin ulkoseinustan keskellä 

(mittauspiste 2). Kyseisten lämpövirtalevyjen päiväkeskiarvot erosivat tällöin suurimmil-

laan noin 1 W/m2. Sen sijaan etäisyydellä 6,0 m ulkoseinästä mittauspisteiden 2 ja 3 ala-

pohjan lämpövirran tiheydet olivat koko mittausten ajan lähellä toisiaan.  
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Kuvan 5.18 mittaustulokset ovat siinä mielessä loogiset, että mittauspisteiden 2 ja 3 ala-

pohjan lämpövirtalevyjen tulokset erosivat toisistaan etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä, kun 

taas etäisyydellä 6,0 m ne olivat lähellä toisiaan. Tämä periaatteessa osoittaisi nurkan 

vaikuttaneen alapohjan lämpövirtaan ainoastaan lähellä ulkoseinää. Kyseiset mittaustu-

lokset ovat kuitenkin epäloogiset, koska samalla logiikalla lämpövirtalevyjen 2.2 ja 3.2 

tulosten olisi täytynyt erota toisistaan myös talvella. Tämän eron olisi myös täytynyt olla 

suurempi kuin kesällä, koska ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero – ja siten ulkoilman 

vaikutus nurkan alapuolisen maan lämpötilaan – oli suurimmillaan talvella. Näissä pää-

telmissä tosin oletetaan, että sisäilman lämpötila muuttui ajan suhteen tasaisesti koko va-

rastotilassa. Todellisuudessa tilanne oli kuitenkin se, että varastotilan mittauspisteissä 2 

ja 3 noin 3 m:n korkeudella mitatut sisäilman lämpötilat erosivat etenkin talvella huomat-

tavasti toisistaan (ks. kuva 5.3), jolloin kyseisten mittauspisteiden alapohjan lämpövirta-

levyjen tulosten muodostumisen tarkka arviointi on vaikeaa.  

Lämpövirtalevyn mittaustulos riippuu sen ylä- ja alapinnan välisestä lämpötilaerosta, eli 

alapohjaan asennettujen lämpövirtalevyjen tulokset riippuivat karkeasti ottaen sisäilman 

ja alapohjan alapuolisen maan välisestä lämpötilaerosta (betonilaatan terminen massa ai-

heutti jonkin verran viivettä). Näin ollen kuvan 5.18 oikeanpuoleinen kuva osoittaa, että 

sisäilman ja maan väliset lämpötilaerot olivat lämpövirtalevyjen 2.3 ja 3.3 kohdalla lä-

hellä toisiaan koko mittausten ajan. Koska kyseisten pisteiden lähettyvillä mitattujen 

maan lämpötilojen (mittausputkien 2.3 ja 3.3 syvyydet -0,3 m) välinen ero pysyi suhteel-

lisen tasaisena koko mittausten ajan ja koska maa oli hieman lämpimämpää mittauspis-

teessä 2 (ks. kuva 5.12), viittaavat kuvassa 5.18 esitetyt lämpövirtalevyjen tulokset siihen, 

että mittauspisteen 2 (ulkoseinustan keskiosa) sisäilman lämpötila oli hieman korkeampi 

kuin mittauspisteen 3 (nurkka). Tämä on myös looginen päätelmä, koska nurkka on ylei-

sesti ottaen rakennuksen viilein kohta. Kenttämittaukset kuitenkin osoittivat tilanteen ol-

leen päinvastainen, eli mittauspiste 2 oli etenkin talvella huomattavasti viileämpi verrat-

tuna mittauspisteeseen 3 (ks. kuva 5.3). Näin ollen varastotilan sisäilman lämpötilan mit-

taustulokset saattoivat olla ainakin toisen mittauspisteen osalta epätarkkoja. Kyseiset mit-

taukset tehtiin toisaalta noin 3 m:n korkeudella (ks. kuva 4.4), joten ne saattoivat erota 

kyseisten mittauspisteiden lattiatason sisäilman lämpötiloista, joilla oli huomattavasti 

merkittävämpi vaikutus alapohjan lämpövirtalevyjen tuloksiin.  

Myös kuvassa 5.18 esitetyt lämpövirtalevyjen 2.2 ja 3.2 epäloogiset tulokset selittyisivät, 

jos mittauspisteen 2 lattiatason sisäilman lämpötilat olivat talvella todellisuudessa korke-

ampia kuin mittauspisteessä 3. Ainoastaan tällöin sisäilman ja alapuolisen maan välinen 

lämpötilaero – ja siten alapohjan läpi siirtynyt lämpövirta – olisi voinut olla talvella sama 

eri mittauspisteissä, sillä talvella maan lämpötila oli mittauspisteessä 2 korkeampi kuin 

mittauspisteessä 3 (ks. kuva 5.12). Jos tilanne olisi ollut päinvastainen (kuten noin 3 m:n 

korkeudelta mitatut lämpötilat osoittivat), olisi varastotilan nurkassa (mittauspiste 3) ala-

pohjan läpi siirtynyt talvella huomattavasti suurempi lämpövirta kuin ulkoseinustan kes-

kellä (mittauspiste 2). 
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Tarkastellaan vielä, miten alapohjan lämpövirtalevyjen 2.3 ja 3.3 mittaustulokset vertau-

tuivat sisäilman ja alapuolisen maan väliseen lämpötilaeroon, jonka määrityksessä käy-

tettiin lähes samassa pisteessä sijainneiden lämpötilanmittausputkien 2.3 ja 3.3 syvyyden 

-0,3 m lämpötiloja. Sisäilman lämpötilana varioitiin molemmissa tapauksissa varastotilan 

mittauspisteiden 2 ja 3 tuloksia, koska kuvan 5.18 perusteella voitiin päätellä, että aina-

kaan toisen mittauspisteen tulokset eivät antaneet oikeaa kuvaa kyseisten mittauspistei-

den lattiatason lämpötiloista (alapohjan lämpövirtalevyjen kohdalla). Näin ollen molem-

pien lämpövirtalevyjen (2.3 ja 3.3) mittaustulosten muodostumista arvioitiin siten, että 

niitä vertailtiin kummassakin tapauksessa kahteen erilaiseen sisäilman ja alapuolisen 

maan väliseen lämpötilaeroon. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kyseiset lämpötila-

erot eivät todennäköisesti kuvanneet täydellisesti tarkasteltavien lämpövirtalevyjen ylä- 

ja alapinnan välisiä lämpötilaeroja, joista niiden mittaustulokset riippuivat. Tämän syynä 

on se, että betonilaatan termisen massan vuoksi sisäilman lämpötilan muutokset vaikutti-

vat viiveellä alapohjan alapinnan lämpötiloihin. Kuvassa 5.19 vertaillaan lämpövirtale-

vyjen 2.3 ja 3.3 sekä sisäilman ja maan välisen lämpötilaeron päiväkeskiarvoja toisiinsa. 

  
Kuva 5.19. Varastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen 2.3 (vasen) ja 3.3 (oikea) päiväkes-

kiarvojen vertailu sisäilman ja alapuolisen maan välisen lämpötilaeron päiväkeskiarvoi-

hin (laskettiin vähentämällä sisäilman lämpötilasta maan lämpötila). Kyseisen lämpöti-

laeron laskennassa käytettiin samalla etäisyydellä (6,0 m) ulkoseinästä sijainneiden mit-

tausputkien syvyyden -0,3 m tuloksia (lämpövirtalevyn 2.3 tapauksessa mittausputki 2.3 

ja lämpövirtalevyn 3.3 tapauksessa mittausputki 3.3). Sisäilman lämpötilana varioitiin 

molemmissa tapauksissa mittauspisteiden 2 ja 3 tuloksia. Lämpövirran tiheyden positii-

vinen arvo tarkoittaa rakennuksen sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen läm-

pökuormaa. 
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Kuvasta 5.19 nähdään, että lämpövirtalevyjen 2.3 ja 3.3 mittaustulosten etumerkki vaihtui 

lähes samaan aikaan kuin sisäilman ja maan välisen lämpötilaeron etumerkki, jonka mää-

rityksessä käytettiin mittauspisteen 3 sisäilman lämpötiloja. Syksyllä tapahtuneen etu-

merkin muutoksen osalta tilanne oli sama myös tapauksessa, jossa lämpötilaero määritet-

tiin mittauspisteen 2 sisäilman lämpötilojen perusteella. Keväällä kyseisen lämpötilaeron 

etumerkki kuitenkin muuttui lähes kaksi kuukautta aikaisemmin tarkasteltavien lämpö-

virtalevyjen tulosten etumerkkiin verrattuna.  

Vaikka kuvassa 5.19 esitetyt sisäilman ja alapuolisen maan väliset lämpötilaerot kuvaavat 

vain karkeasti tarkasteltavien lämpövirtalevyjen mittaustulosten muodostumista, voidaan 

niiden perusteella päätellä, että mittauspisteessä 2 keväällä noin korkeudella 3 m mitatut 

sisäilman lämpötilat olivat todennäköisesti matalampia kuin kyseisen mittauspisteen lat-

tiatason lämpötilat, joilla oli oletettavasti huomattavasti  merkittävämpi vaikutus alapoh-

jan lämpövirtalevyjen mittaustuloksiin. Tämä päätelmä tukee myös kuvan 5.18 yhtey-

dessä tehtyjä päätelmiä, joiden perusteella lattiatason lämpötila oli mittauspisteessä 2 to-

dennäköisesti korkeampi kuin mittauspisteessä 3, vaikka noin korkeudella 3 m mitatut 

sisäilman lämpötilat osoittivat tilanteen päinvastaiseksi. 

5.4 Varastotilan lämmitysenergian kulutuksen mittaustulokset 

Tutkimuskohteen varastotilan lämmitysenergian toteutunutta kulutusta tutkittiin mittaa-

malla tilan öljypolttimen, valaistuksen ja huippuimurin käyntiaikaa. Kyseisten mittaustu-

losten perusteella määritettiin luvun 4.3 mukaisesti öljypolttimen lämpöenergian ja öljyn 

kulutus, valaistuksesta aiheutunut lämpökuorma sekä huippuimurin käytöstä aiheutunut 

lämpöhäviö. Kenttämittaukset osoittivat, että huippuimuria ei käytetty koko mittausten 

aikana (eli 19.8.2016–7.6.2017). Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian ja öljyn kulu-

tus sekä valaistuksesta aiheutunut lämpökuorma esitetään kuukausitasolla taulukossa 5.1. 

Taulukko 5.1. Tutkimuskohteen varastotilan öljypolttimen ja valaistuksen käyntiajan 

mittaustulosten perusteella määritetty öljypolttimen lämpöenergian ja öljyn kulus sekä 

valaistuksesta aiheutunut lämpökuorma. 
Kuukausi Öljypolttimen kulutus Valaistuksesta aiheutunut 

lämpökuorma [kWh] Lämpöenergia [kWh]  Öljy [kg] 

2016 Elo 0 0 211 

2016 Syys 0 0 440 

2016 Loka 0 0 378 

2016 Marras 523 53 487 

2016 Joulu 111 11 457 

2017 Tammi 8 977 907 457 

2017 Helmi 10 513 1 062 506 

2017 Maalis 2 549 258 643 

2017 Huhti 998 101 607 

2017 Touko 0 0 519 

2017 Kesä 0 0 112 

Yhteensä 23 671 2 392 4 817 
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Taulukosta 5.1 nähdään, että varastotilan valaistuksesta aiheutunut lämpökuorma vaihteli 

jonkin verran eri kuukausina, koska tila ei ollut aktiivisessa käytössä kaikkina kuukau-

sina. Öljypolttimen kulutuksen osalta kyseisestä taulukosta nähdään, että varastotilaa täy-

tyi lämmittää vain vähän marras- ja joulukuussa 2016 ja että suurin lämmitystarve oli 

helmikuussa 2017. Jotta varastotilan öljypolttimen kulutusten muodostumista voitaisiin 

arvioida tarkemmin, kuvassa 5.20 esitetään öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen päi-

väkeskiarvojen vertailu varastotilan mittauspisteistä 2 ja 3 mitattuihin ulko- ja sisäilman 

lämpötilan päiväkeskiarvoihin. 

 
Kuva 5.20. Varastotilan öljypolttimen lämmitysenergian kulutuksen päiväkeskiarvot (as-

teikko oikealla) sekä kyseisen tilan mittauspisteiden 2 ja 3 ulko- ja sisäilman lämpötilan 

päiväkeskiarvot (asteikko vasemmalla). Mittauspisteiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 

Kuvasta 5.20 nähdään, että suurin osa varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuk-

sen piikeistä selittyy sillä, että ulkoilman lämpötila laski huomattavasti ja siten myös si-

säilman lämpötila laski ainakin mittauspisteissä 2 ja 3. Kuvasta nähdään myös kulutus-

piikkejä, joiden kohdalla mittauspisteiden 2 ja 3 ulko- ja sisäilman lämpötilat eivät laske-

neet, vaan pikemminkin nousivat; tällainen ilmiö oli nähtävissä ainakin joulukuussa 2016 

ja huhtikuussa 2017. Näiden kulutuspiikkien voidaan olettaa aiheutuneen siitä, että va-

rastotilan lämmitysjärjestelmän termostaatti sijaitsi ilmanvaihdon kiertoilma-aukon lä-

hettyvillä, eli mittauspisteisiin 2 ja 3 nähden aivan toisella puolella varastotilaa sekä lä-

hellä yhtä varastotilan suurta ulko-ovea (ks. kuvat 1.3 ja 4.1). Tästä syystä lyhytaikainen 

termostaatin läheisen ulko-oven aukiolo saattoi aiheuttaa sen, että termostaatin mittaama 

sisäilman lämpötila laski alle tavoitelämpötilan, jolloin öljypolttimelle siirtyi käsky tuot-

taa lämpöä. Varastotilan suuren tilavuuden vuoksi voitiin kuitenkin olettaa, että suurten 
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ulko-ovien lyhyillä aukioloilla ei ollut merkittävää vaikutusta mittauspisteiden 2 ja 3 si-

säilman lämpötiloihin, joten termostaatin mittaaman sisäilman lämpötilan lasku ei välttä-

mättä näkynyt kyseisissä mittaustuloksissa. 

Koska varastotilan lämmitysjärjestelmän termostaatti sijaitsi huoltotilaan rajoittuneella 

väliseinällä (ks. kuva 1.3), voitiin olettaa, että termostaatin mittaama sisäilman lämpötila 

oli jonkin verran korkeampi kuin keskimäärin muualla varastotilassa. Syynä tälle oli se, 

että 10 °C:ta korkeamman tavoitelämpötilan omaavasta huoltotilasta siirtyi lämpökuor-

maa varastotilaan, mikä oletettavasti nosti varastotilan sisäilman lämpötilaa jonkin verran 

lähellä väliseinää. Tästä syystä koko varastotilan sisäilman lämpötila saattoi keskimäärin 

laskea alle tilan tavoitelämpötilan +8 °C. 

Varastotilan lämmitysenergian kulutuksen mittauslaitteisto tallensi mittausdataa 5 min 

välein. Koska mittausdata kertoi ainoastaan hetkellisen sähkövirran arvon, ei se kuvannut 

täydellisesti, kuinka kauan mitattu laite oli ollut käynnissä. Tästä syystä on mahdollista, 

että laite oli käynnissä kahden perättäisen mittauksen välissä, jolloin mittausdataan ei tul-

lut merkintää, tai että laite oli käynnissä vain lyhyen aikaa juuri mittausajankohtana, jol-

loin mittausdataan tuli merkintä. Energioiden laskennassa kuitenkin oletettiin, että laite 

oli käynnissä täydet 5 min ajankohtina, jolloin mittausdata osoitti, että laitteeseen kulki 

sähkövirtaa. 
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6. LASKENNALLISET TARKASTELUT 

6.1 Suoritetut laskennalliset tarkastelut ja niissä käsitellyt las-

kentatapaukset 

Työssä tarkasteltiin laskennallisesti ainoastaan tutkimuskohteen varastotilaa, koska huol-

totilan huomioon ottaminen olisi tehnyt laskennasta liian hidasta ja monimutkaista. Tar-

kastelujen pääpaino oli varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian las-

kennassa, mutta myös kyseisen tilan lämmitysenergian nettotarve laskettiin, jotta saatiin 

selville, millainen vaikutus maanvastaisella alapohjalla oli varastotilan lämmitystarpee-

seen. Vaikka ainoastaan varastotilaa tarkasteltiin laskennallisesti, täytyi lämmitysener-

gian nettotarpeen laskennassa ottaa huomioon myös huoltotila, koska yksi kyseisen tilan 

seinistä rajoittui varastotilaan (ks. kuva 1.1).  

Yllä mainitut teoreettiset tarkastelut toteutettiin nykyisten määräysten mukaisesti, eli 

niissä käytettiin esimerkiksi ulkoilman lämpötilana testivuoden TRY2012 (Vantaa) läm-

pötiloja (ks. luku 6.2). Kyseisten tarkastelujen lisäksi työssä vertailtiin laskenta- ja mit-

taustuloksia toisiinsa. Vertailtavat suureet olivat maan lämpötila, alapohjan lämpövirran 

tiheys sekä varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutus. Jotta niiden laskennalliset 

arvot olivat vertailukelpoisia mittaustuloksiin, käytettiin niiden laskennassa ainoastaan 

tutkimuskohteessa mitattuja lämpötiloja (ks. luku 6.3).  

Tutkimuskohteen alapohjarakenteena oli täysin lämmöneristämätön maanvastainen kui-

tubetonilaatta (ks. taulukko 1.1). Sen lisäksi työssä tarkasteltiin laskennallisesti kahta eri-

laista alapohjarakennetta: toisessa alapohjan reunalla oli eriste ja toisessa koko alapohja 

oli eristetty. Tarkastellut alapohjan rakennetapaukset esitetään taulukossa 6.1. Kaikissa 

laskentatapauksissa otettiin huomioon rakennuksen ulkopuolinen vaakatasoinen routa-

eriste, joka kiersi koko rakennuksen (ks. taulukko 1.1 ja liite A). 

Taulukko 6.1. Työssä laskennallisesti tarkastellut varastotilan maanvastaisen alapohjan 

rakennetapaukset, jotka koostuivat 120 mm kuitubetonilaatasta ja mahdollisesta läm-

möneristeestä. 
Rakennetapaus Selitys 

Eristämätön Täysin lämmöneristämätön alapohja (todellinen suunnitteluratkaisu) 

Eristys reunalla 150 mm EPS-lämmöneriste alapohjan reunalla (2,0 m levyinen kaista) 

Eristys kauttaaltaan 150 mm EPS-lämmöneriste koko alapohjan alueella 

 

Taulukossa 6.1 esitettyjen alapohjan rakennetapausten eristepaksuus ja reuna-alueen eris-

teen leveys valittiin ThermiSol Oy:n laatiman ohjeen perusteella (2016). Kyseinen ohje 

on tarkoitettu pientaloille, mutta sitä käytettiin tässä työssä, koska tutkimuskohteen mu-

kaisille hallirakennuksille ei ollut saatavilla samanlaista ohjeistusta. Ohjeessa annetaan 
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reuna-alueen eristyksen leveydeksi 1,0 m, mutta tutkimuskohteen alapohjan suuren pinta-

alan vuoksi laskentatarkasteluissa päätettiin käyttää leveyttä 2,0 m. 

Varastotilan alapohjan johtumislämpöenergian ja lämmitysenergian nettotarpeen las-

kenta toteutettiin nykyisten määräysten mukaisesti, eli niissä käytettiin rakentamismää-

räyskokoelman osissa C4 (2012), D3 (2012) ja D5 (2012) esitettyjä määräyksiä ja ohjeita. 

Määräyksissä esitetään kaksi kuukausitason menetelmää maanvastaisen alapohjan johtu-

mislämpöenergian laskentaan. Lisäksi D5:ssä mainitaan, että kyseinen laskenta voidaan 

suorittaa myös standardin EN ISO 13370 kuukausitason menetelmällä. Näistä määräysten 

mukaisista menetelmistä jokaista käytettiin varastotilan alapohjan johtumislämpöener-

gian laskennassa. Kyseiset laskentamenetelmät ovat kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia, 

joten ne ovat epätarkempia kuin kolmiulotteiseen numeeriseen laskentaan perustuvat las-

kentaohjelmat. Tästä syystä alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin myös numeeri-

sesti elementtimenetelmään perustuvalla Comsol Multiphysics 5.2a -ohjelmalla, johon 

viitataan työssä lyhyesti nimellä Comsol. Kyseinen laskentaohjelma voitiin olettaa varsin 

tarkaksi, joten Comsol-laskennan ja kuukausitason menetelmien tuloksia vertaamalla voi-

tiin arvioida, miten nykyisten määräysten mukaiset menetelmät soveltuivat varastotilan 

alapohjan tapaukseen. Varastotilan alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin siis yh-

teensä neljällä menetelmällä: 

 Comsol 

 Standardi EN ISO 13370 (ks. luku 3.3) 

 D5 (Ufg-arvo) (ks. luku 3.2) 

 D5 (maan lämpötila) (ks. luku 3.2) 

Alapohjan Comsol-mallin toteutus esitetään luvussa 6.2.3. Kyseisen laskentamallin luo-

tettavuutta sekä laskennassa yleisesti käytettyjen lähtötietojen tarkkuutta arvioitiin vertai-

lemalla maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden laskenta- ja mittaustuloksia 

toisiinsa (kyseisessä laskennassa käytettiin reunaehtoina ainoastaan tutkimuskohteessa 

mitattuja lämpötiloja; ks. luku 6.3.1). Tätä arviointia ei tehty varastotilan öljypolttimen 

lämpöenergian kulutuksen laskenta- ja mittaustulosten vertailujen perusteella, koska ky-

seisessä laskennassa oli merkittäviä epävarmuustekijöitä, jolloin sen laskentatulokset ei-

vät todennäköisesti olleet vertailukelpoisia mittaustulosten kanssa (ks. luku 6.3.2).  

Koska varastotilan alapohjan johtumislämpöenergia ja lämmitysenergian nettotarve las-

kettiin nykyisten määräysten mukaisesti ja koska tutkimuskohde sijaitsi Hangossa, käy-

tettiin kyseisissä tarkasteluissa ulkoilman lämpötilana testivuoden TRY2012 (Vantaa) 

lämpötiloja (ks. liite B). Sisäilman lämpötilana sen sijaan käytettiin vakioarvoa +8 °C 

(varastotilan tavoitelämpötila) sekä kenttämittausten perusteella määritettyä muuttuvaa 

sinimuotoista lämpötilaa. Näin meneteltiin, vaikka D5:n laskentaohjeet olettavat, että si-

säilman lämpötila on vakio koko vuoden. Kenttämittaukset kuitenkin osoittivat, että va-

rastotilan sisäilman lämpötila nousi kesällä luonnollisista syistä huomattavasti yli tavoi-

telämpötilansa ja siten tilan alapuoliseen maahan varastoitui lämpöä talven varalle (ks. 
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kuvat 5.13 ja 5.19). Lisäksi voitiin olettaa, että samanlaista – tai ainakaan yhtä voimakasta 

– lämmön varastoitumista ei olisi tapahtunut, jos sisäilman lämpötila olisi pysynyt va-

kiona koko vuoden. Näin ollen varsinkin varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumis-

lämpöenergian laskennassa oli perusteltua käyttää vakion sisäilman lämpötilan lisäksi 

myös muuttuvaa lämpötilaa, vaikka tämä oli D5:n laskentaohjeiden vastaista.  

Myös varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa oli perusteltua käyttää 

muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, koska kyseiset tarkastelut perustuivat alapohjan johtu-

mislämpöenergian eri laskentatapausten tulosten variointiin. Muuttuvan sisäilman läm-

pötilan käyttäminen on kuitenkin ongelmallista lämmitysenergian nettotarpeen lasken-

nassa, koska se kuvaa lämpöenergiaa, joka tarkasteltavaan tilaan täytyy tuottaa lasken-

nassa käytetyn sisäilman lämpötilan mukaisten olosuhteiden säilyttämiseksi. Tästä syystä 

varastotilan lämmitysenergian nettotarve päätettiin laskea siten, että ulkoilmaan rajoittu-

neiden rakennusosien yhteydessä käytettiin kaikissa tapauksissa vakiolämpötilaa +8 °C, 

jolloin tilanteesta saatiin jonkinlainen laskennallinen arvio. Huoltotilaan rajoittuneiden 

rakennusosien yhteydessä käytettiin sekä vakiota että muuttuvaa (varastotilan) sisäilman 

lämpötilaa, kun taas itse huoltotilan lämpötilana käytettiin kaikissa tapauksissa vakioläm-

pötilaa +18 °C (huoltotilan tavoitelämpötila). Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen 

laskentaperiaatteet ja niiden perustelut esitetään tarkemmin luvussa 6.2.2. 

Työn laskennalliset tarkastelut jakautuivat kolmeen osaan taulukon 6.2 mukaisesti. Ky-

seisessä taulukossa esitetään myös, millä tarkkuudella laskennat suoritettiin sekä millaisia 

ulko- ja sisäilman lämpötiloja niiden yhteydessä käytettiin. Tarkastelujen toteutusperiaat-

teet ja niissä käytetyt lämpötilat esitellään tarkemmin taulukossa 6.2 mainituissa luvuissa. 

Taulukko 6.2. Työn laskennallisten tarkastelujen sisällöt, tarkkuudet sekä niiden 

yhteydessä käytetyt ulko- ja sisäilman lämpötilat.  
Tarkastelu Sisältö / mitä tarkasteltiin? Tarkkuus Ulkoilman 

lämpötila 

Sisäilman 

lämpötila 

Huoltotilan 

lämpötila 

Varastotilan 

alapohjan johtu-

mislämpöener-

gian laskenta 

(luku 6.2.1) 

Eri laskentamenetelmien, 

sisäilman lämpötilojen (vakio/ 

muuttuva) sekä alapohjan ra-

kennetapausten vaikutus va-

rastotilan alapohjan johtumis-

lämpöenergiaan 

Päivä 

(Comsol) 
 

Kuukausi 

(muut) 

TRY2012 

(Vantaa) 

Vakio 

+8 °C Ei tarvittu 

tässä tar-

kastelussa 
Muuttuva 

Varastotilan 

lämmitysener-

gian nettotar-

peen laskenta 

(luku 6.2.2) 

Alapohjan johtumislämpöener-

gian eri laskentatapausten – ja 

siten mm. eri sisäilman lämpö-

tilojen (vakio/muuttuva) – vai-

kutus varastotilan lämmitys-

energian nettotarpeeseen 

Kuukausi 
TRY2012 

(Vantaa) 

Vakio 

+8 °C 
Vakio 

+18 °C 

Muuttuva 

Laskenta- ja 

mittaustulosten 

vertailu 

(luku 6.3) 

Maan lämpötilan ja alapohjan 

lämpövirran tiheyden sekä öljy-

polttimen lämpöenergian kulu-

tuksen laskenta- ja mittaustu-

losten vertailu 

Kuukausi 

(poltin) 
 

Tunti 

(muut) 

Kenttä- 

mittaus 

Kenttä- 

mittaus 

Kenttä- 

mittaus 
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Kun varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin neljällä eri 

menetelmällä, kahdella eri sisäilman lämpötilalla (vakio/muuttuva) sekä kolmella eri ala-

pohjarakenteella (ks. taulukko 6.1), muodostui erilaisia laskentatapauksia yhteensä 24. 

Myös varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatapausten lukumäärä oli sama, 

koska kyseiset tarkastelut perustuivat alapohjan johtumislämpöenergian laskentatapaus-

ten variointiin. Työn laskentatapausten eroja havainnollistetaan taulukossa 6.3. 

Taulukko 6.3. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpönergian ja 

lämmitysenergian nettotarpeen laskentatapaukset sekä niissä käytetyt lämpötilat. 
Tapaus Alapohjan johtumis-

lämpöenergian  

laskentamenetelmä 

Alapohjan  

rakennetapaus 

(taulukko 6.1) 

Sisäilman lämpötila  Huoltotilan 

lämpötila Alapohja + 

huoltotilaan 

rajoittuneet  

rakennusosat 

Ulkoilmaan  

rajoittuneet  

rakennus-

osat 

1 Comsol Eristämätön Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

2 Comsol Eristys reunalla Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

3 Comsol Eristys kauttaaltaan Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

4 Comsol Eristämätön Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

5 Comsol Eristys reunalla Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

6 Comsol Eristys kauttaaltaan Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

7 EN ISO 13370 Eristämätön Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

8 EN ISO 13370 Eristys reunalla Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

9 EN ISO 13370 Eristys kauttaaltaan Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

10 EN ISO 13370 Eristämätön Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

11 EN ISO 13370 Eristys reunalla Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

12 EN ISO 13370 Eristys kauttaaltaan Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

13 D5 (Ufg-arvo) Eristämätön Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

14 D5 (Ufg-arvo) Eristys reunalla Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

15 D5 (Ufg-arvo) Eristys kauttaaltaan Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

16 D5 (Ufg-arvo) Eristämätön Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

17 D5 (Ufg-arvo) Eristys reunalla Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

18 D5 (Ufg-arvo) Eristys kauttaaltaan Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

19 D5 (maan lämpötila) Eristämätön Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

20 D5 (maan lämpötila) Eristys reunalla Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

21 D5 (maan lämpötila) Eristys kauttaaltaan Vakio +8 °C Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

22 D5 (maan lämpötila) Eristämätön Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

23 D5 (maan lämpötila) Eristys reunalla Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

24 D5 (maan lämpötila) Eristys kauttaaltaan Muuttuva Vakio +8 °C Vakio +18 °C 

 

Työn laskennallisissa tarkasteluissa tarvittiin seuraavat lähtötiedot: 

 ulko- ja sisäilman sekä huoltotilan ajasta riippuvat lämpötilat 

 varastotilan alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa käytetyn Comsol-mal-

lin alkulämpötilat 

 maan ja rakenteiden materiaaliominaisuudet (lämmönjohtavuus λ, tiheys ρ ja omi-

naislämpökapasiteetti vakiopaineessa cp) 

 rakenteiden ulko- ja sisäpuolen pinta-vastukset 
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Nykyisten määräysten mukaisesti toteutetussa varastotilan alapohjan johtumislämpöener-

gian ja lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa käytetyt lähtötiedot esitetään luvussa 

6.2. Kyseisten tarkastelujen laskentaperiaatteita käytetiin myös laskenta- ja mittaustulos-

ten vertailutarkasteluissa. Niissä käytettiin kuitenkin eri lämpötiloja laskennan reunaeh-

toina ja siten myös eri alapohjan Comsol-mallin alkulämpötiloja, joten kyseiset lähtötie-

dot esitetään erikseen luvussa 6.3. 

6.2 Nykyisten määräysten mukaisesti toteutetut laskennalliset 

tarkastelut ja niissä käytetyt lähtötiedot 

Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian ja lämmitysenergian net-

totarpeen laskenta toteutettiin nykyisten määräysten mukaisesti – tai osittain niiden las-

kentaperiaatteita soveltaen. Alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa ei otettu huo-

mioon tutkimuskohteen huoltotilaa, vaikka se vaikutti jonkin verran varastotilan alapuo-

lisen maan lämpötilaan ja siten kyseisen tilan alapohjan läpi siirtyneeseen lämpövirtaan. 

Tämä johtui siitä, että yksi varastotilan seinistä rajoittui huoltotilaan ja koska huoltotilan 

tavoitelämpötila oli 10 °C:ta korkeampi kuin varastotilan (ks. kuva 1.1). Huoltotilan vai-

kutusta ei kuitenkaan otettu huomioon, koska se ei ollut mahdollista työssä käytetyissä 

kuukausitason laskentamenetelmissä. Comsol-laskennassa se olisi ollut mahdollista, 

mutta kaikkien käytettyjen menetelmien tulosten haluttiin olevan vertailukelpoisia toi-

siinsa ja lisäksi Comsol-malli haluttiin toteuttaa mahdollisimman kevyenä. Koska huol-

totilaa ei otettu huomioon varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian 

laskennassa, kuvasivat kyseiset laskentatulokset käytännössä varastotilan kokoisen ja kal-

taisen, mutta jokaiselta seinältään ulkoilmaan rajoittuvan, rakennuksen alapohjan läpi 

siirtyvää johtumislämpöenergiaa.  

Laskennassa käytetyt materiaaliominaisuudet arvioitiin rakentamismääräyskokoelman 

osan C4 (2012) taulukossa 3 esitettyjen arvojen perusteella. Tutkimuskohteen maanperän 

maalajiksi oli pohjatutkimusten perusteella määritetty pääosin hiekkainen kitkamaa ja tii-

vis moreeni. Lisäksi maaperässä oli havaittu suuria lohkareita. Tarkasteluissa ei otettu 

huomioon alapohjan alapuolista salaojakerrosta, vaan koko maaperä oletettiin kauttaal-

taan moreeniksi, jonka tiheydelle ρ ja ominaislämpökapasiteetille cp annetaan C4:ssä 

vaihteluvälit. Tässä työssä kyseiset arvot valittiin vaihteluvälien keskivaiheilta. Lasken-

nassa käytetyt materiaaliominaisuudet esitetään taulukossa 6.4. 

Taulukko 6.4. Työn laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt materiaaliominaisuudet. 
Materiaali Lämmönjohtavuus λ  

[W/(m∙K)] 

Tiheys ρ [kg/m3] Ominaislämpökapasi-

teetti cp [J/(kg∙K)] 

Maa 2,000 2000 1000 

Kuitubetoni 2,300 2300 1000 

Polyuretaani 0,024 30 1400 

EPS 0,050 20 1450 

Kipsilevy 0,250 900 1000 
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Rakennusosien U-arvojen laskennassa käytettiin sisä- ja ulkopuolen pintavastuksina C4:n 

mukaisia arvoja, jotka esitettiin työn taulukossa 3.1. Alapohjan johtumislämpöenergian 

Comsol-laskennassa pintavastuksena käytettiin arvoa 0,135 m2∙K/W. Se määritettiin tau-

lukossa 3.1 esitettyjen alas- ja ylöspäin suuntautuvien lämpövirtojen pintavastusten kes-

kiarvona. Tähän päädyttiin, koska kenttämittaukset osoittivat, että varastotilan alapohjan 

läpi siirtyneiden lämpövirran tiheyksien suunta vaihteli vuoden aikana (ks. luku 5.3). 

D5:n laskentaohjeiden näkökulmasta rakennusosan läpi siirtyvä johtumislämpöenergia 

riippuu yksinkertaisesti rakenteen U-arvosta, pinta-alasta sekä ulko- ja sisäpinnan lämpö-

tilaerosta. Maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentaan annetaan D5:n 

ohjeissa kuitenkin kaksi menetelmää, joita nimitettiin tässä työssä D5 (Ufg-arvo) ja D5 

(maan lämpötila) -menetelmiksi. Alapohjan U-arvon laskenta eroaa eri menetelmissä ja 

niiden yhteydessä rakenteen ulkopuolisena lämpötilana käytetään eri arvoja (ks. taulukko 

3.4). Näin ollen eri menetelmissä käytetyt U-arvot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.  

Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian D5:n mukaisessa lasken-

nassa käytetyt U-arvot esitetään taulukossa 6.5. Varastotilan muiden rakennusosien U-

arvot, joita käytettiin kyseisen tilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa, esitetään 

sen sijaan taulukossa 6.6. U-arvot laskettiin taulukoissa 1.1 (alapohjarakenne) ja 6.4 (ma-

teriaaliominaisuudet) sekä liitteessä A (ulkoseinustan leikkauspiirustus) esitettyjen lähtö-

tietojen perusteella. 

Taulukko 6.5. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian D5:n mu-

kaisessa laskennassa käytetyt U-arvot menetelmittäin ja alapohjan rakennetapauksittain 

eriteltynä. Laskentamenetelmien erot esitettiin taulukossa 3.4 ja alapohjan rakenneta-

pauksien erot taulukossa 6.1. Eri menetelmien yhteydessä käytetyt U-arvon laskukaavat 

mainitaan taulukossa. 
Rakennetapaus Eri menetelmissä käytetty alapohjan U-arvo [W/(m2∙K)] 

D5 (Ufg-arvo), kaava (3.3) D5 (maan lämpötila), kaava (3.1) 

Eristämätön 0,12 3,81 

Eristys reunalla 0,12 1,91 

Eristys kauttaaltaan 0,08 0,31 

 

Taulukko 6.6. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa käytetyt raken-

nusosien U-arvot ja pinta-alat. Alapohjan eri rakennetapausten sekä johtumislämpöener-

gian eri laskentamenetelmien yhteydessä käytetyt U-arvot esitettiin taulukossa 6.5. 
Rakennusosa U-arvo [W/(m2∙K)] Pinta-ala A [m2] U∙A [W/K] 

Alapohja * 8 640,00 * 

Ulkoseinä 0,28 2 871,22 803,94 

Sokkeli 0,32 59,13 18,92 

Yläpohja 0,19 8 641,20 1 641,83 

Pienet ulko-ovet 1,40 21,00 29,40 

Isot ulko-ovet 0,28 153,05 42,85 

Väliseinä 3,29 714,30 2 350,05 

Väliseinän ovet 1,40 2,10 2,94 

Yhteensä  21 102,00 * 
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Taulukosta 6.5 havaitaan, että D5 (Ufg-arvo) -menetelmässä käytetty alapohjan U-arvo 

oli sama eristämättömän ja reunalta eristetyn (2,0 m kaista) alapohjan tapauksessa. Tämä 

johtui siitä, että D5:n mukaisessa laskennassa käytettävät U-arvot pyöristetään kahden 

merkitsevän numeron tarkkuuteen, jolloin suhteellisen vähän eronneiden rakennetapaus-

ten U-arvot pyöristyivät samaan arvoon.  

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen Qlämmitys,tilat,netto laskennassa käytettiin lu-

vussa 3.4 esitettyjä D5:n mukaisia laskentaohjeita. Ilmanvaihdon lämpöenergiat Qiv,tuloilma 

ja Qiv,korvausilma oletettiin nolliksi kyseisessä laskennassa, koska varastotilan ilmalämmitin 

käytti täysin kiertoilmaa. Näin ollen varastotilan lämmitysenergian nettotarve muodostui 

seuraavista tekijöistä: 

 rakennusosien johtumislämpöenergiat Qrakosa 

 rakennusosien välisten kylmäsiltojen johtumislämpöenergiat Qkylmäsillat 

 rakennusosien vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve Qvuotoilma 

 sisäisistä lämpökuormista hyödynnettävä lämpöenergia Qsis.lämpö 

Viivamaisten kylmäsiltojen lisäkonduktansseina käytettiin D5:n (2012) taulukoissa 3.1–

3.3 esitettyjä arvoja. Valaistus oli ainoa tekijä, jonka oletettiin aiheuttavan sisäistä läm-

pökuormaa varastotilaan. Kyseiseksi lämpökuormaksi määritettiin kenttämittausten pe-

rusteella 0,08 W/m2 (ks. luku 5.4), jonka oletettiin kohdistuvan varastotilaan koko vuoden 

ajan vakiona. Rakennusvaipan ilmanpitävyys ei ollut tiedossa, joten vuotoilman lämmi-

tykseen kuluva energia laskettiin ilmanvuotolukua q50 = 4 m3/(h∙m2) käyttäen. Kyseinen 

arvo on todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin todellisuudessa. Sitä kuitenkin käy-

tettiin, koska varastotilan suurten ulko-ovien aukiolosta aiheutunutta lämpöhäviötä ei 

muuten otettu huomioon laskennassa. Kyseistä lämpöhäviötä ei myöskään pystytty arvi-

oida suoraan kenttämittausten perusteella.  

6.2.1 Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöener-

gian laskennan reunaehtoina käytetyt lämpötilat 

Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-laskennassa käy-

tettiin päivätason aika-askellusta, kun taas muut työssä käytetyt laskentamenetelmät pe-

rustuivat kuukausitason laskentaan. Standardin EN ISO 13370 menetelmässä käytettiin 

reunaehtoina sinimuotoisia ulko-ja sisäilman lämpötilakäyriä, jotka määritettiin luvussa 

3.3 esitetyn kaavan (3.14) mukaisesti. D5 (maan lämpötila) -menetelmässä sen sijaan 

käytettiin alapohjan ulkopuolisena lämpötilana kaavalla (3.12) laskettua maan lämpöti-

laa. Eri menetelmien yhteydessä käytettyjen ulko- ja sisäilman lämpötilojen käyttöperi-

aatetta havainnollistetaan taulukossa 6.7. 
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Taulukko 6.7. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian lasken-

nassa eri menetelmissä käytetyt ulko- ja sisäilman lämpötilat. 
Laskentamenetelmä Tarkkuus Ulkoilman lämpötila Tu 

(rakenteen ulkopuolen lämpötila) 

Sisäilman lämpötila Ts 

Comsol Päivä TRY2012 (Vantaa) Vakio +8 °C Muuttuva 

EN ISO 13370 Kuukausi TRY2012 (Vantaa), sini Vakio +8 °C Muuttuva 

D5 (Ufg-arvo) Kuukausi TRY2012 (Vantaa) Vakio +8 °C Muuttuva 

D5 (maan lämpötila) Kuukausi Maan lämpötila, kaava (3.12) Vakio +8 °C Muuttuva 

 

Alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa ulkoilman lämpötiloina käytetyt testivuo-

den TRY2012 (Vantaa) lämpötilat esitetään tunti-, päivä- ja kuukausitason datana liit-

teessä B. Sisäilman lämpötiloina varioitiin vakioarvoa +8 °C (varastotilan tavoitelämpö-

tila) sekä ajan suhteen muuttuvaa sinimuotoista lämpötilakäyrää, joka määritettiin varas-

totilan mittauspisteissä 2 ja 3 vuonna 2016 mitattujen lämpötilojen keskiarvon perusteella 

(standardin EN ISO 13370 mukaisesti työssä esitetyillä kaavoilla (3.14) ja (3.16)). Näin 

meneteltiin, koska sinimuotoisen lämpötilakäyrän oletettiin kuvaavan paremmin varasto-

tilan pitkän ajan keskimääräisiä olosuhteita. Alapohjan johtumislämpöenergian lasken-

nassa käytetyt ulko- ja sisäilman lämpötilat esitetään kuvissa 6.1 (päivätaso) ja 6.2 (kuu-

kausitaso). Liitteessä F3 vertaillaan, miten muuttuvat sinimuotoiset sisäilman lämpötila-

käyrät erosivat niiden määrityksen lähtötietoina käytetyistä kenttämittaustuloksista. 

 
Kuva 6.1. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-las-

kennassa käytetyt ulko- ja sisäilman päivätason lämpötilat. Laskentamallia simuloitiin 

viiden vuoden ajan siten, että jokaisena vuonna käytettiin samoja lämpötiloja. 
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Kuva 6.2. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian kuukausitason 

laskentamenetelmissä (EN ISO 13370 ja D5) käytetyt ulko- ja sisäilman kuukausitason 

lämpötilat. Kyseiset lämpötilat esitetään taulukoidusti sekä laskentamenetelmittäin eri-

teltynä liitteessä F1. 

 

Kuvassa 6.2 ja 6.1 esitettyjen sinimuotoisten lämpötilakäyrien määrityksessä täytyi antaa 

arvot termeille τm ja τd. Ne kuvasivat ajankohtia (τm = kuukauden numero ja τd = päivän 

numero), jolloin niiden määrityksen lähtötietoina käytettyjen ulko- ja sisäilman lämpöti-

lojen minimiarvot saavutettiin. Käytännössä kyseiset termit siirtävät sinimuotoisia läm-

pötilakäyriä aika-akselin suunnassa (ks. luku 3.3). Tässä työssä kyseisten termien arvot 

määritettiin yhden desimaalin tarkkuudella ja siten, että muodostuneet sinimuotoiset läm-

pötilakäyrät vastasivat mahdollisimman hyvin todellisia kuukausiarvoja. Ulkoilman läm-

pötilan TRY2012 (Vantaa) tapauksessa käytettiin arvoa τm = 1,2 ja sisäilman lämpötilan 

tapauksessa arvoa τm = 1,5. Päivätason termit τd määritettiin kyseisiä arvoja käyttäen kaa-

van (3.17) mukaisesti. 

Kuvasta 6.2 nähdään, että D5 (maan lämpötila) -menetelmässä käytetyt kaavalla (3.12) 

lasketut maan lämpötilat erosivat huomattavasti testivuoden TRY2012 (Vantaa) ulkoil-

man lämpötiloista, sillä laskettujen maan lämpötilojen muutokset tapahtuivat viiveellä 

ulkoilman lämpötilan muutoksiin verrattuna. Jotta nähtäisiin tarkemmin, miten kyseisellä 

kaavalla lasketut maan lämpötilat erosivat varastotilan sisäpuolella mitatuista maan läm-

pötiloista, esitetään kuvassa 6.3 kyseiset lasketut maan lämpötilat sekä lämpötilanmit-

tausputken 2.3 syvyyden -0,3 m kuukausikeskiarvot vuonna 2016. Kyseisessä kuvassa 

esitetään vertailun vuoksi testivuoden TRY2012 (Vantaa) lämpötilojen sekä tutkimus-

kohteessa vuonna 2016 mitattujen ulkoilman lämpötilojen perusteella lasketut maan läm-

pötilat (testivuoden arvoja käytettiin työn laskennallisissa tarkasteluissa).  
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Kuva 6.3. Kaavalla (3.12) lasketut maan kuukausitason lämpötilat sekä varastotilan si-

säpuolelle asennetun lämpötilanmittausputken 2.3 syvyyden -0,3 m kuukausikeskiarvot 

vuonna 2016. Maan lämpötilojen laskennassa käytettiin vertailun vuoksi testivuoden 

TRY2012 (Vantaa) lämpötiloja sekä tutkimuskohteessa vuonna 2016 mitattuja lämpöti-

loja (mittauspisteiden keskiarvo). Mittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2 

 

Kuvasta 6.3 nähdään, että molemmilla ulkoilman lämpötiloilla lasketut maan lämpötilat 

erosivat huomattavasti lämpötilanmittausputken 2.3 syvyyden -0,3 m mittaustuloksista. 

Vaikka niiden vuosittaiset vaihteluvälit olivat suhteellisen lähellä toisiaan, kulki maan 

laskettu lämpötila noin kaksi kuukautta kenttämittauskäyrän edellä. Tästä voidaan pää-

tellä, että D5 (maan lämpötila) -menetelmä soveltui huonosti varastotilan tapaukseen. 

Voidaan olettaa, että merkittävimmät syyt tähän eroon olivat varastotilan matala tavoite-

lämpötila sekä suuri lämmöneristämätön alapohja. 

6.2.2 Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan 

reunaehtoina käytetyt lämpötilat 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan lähtökohtana oli selvittää, miten 

eri menetelmillä, sisäilman lämpötiloilla (vakio/muuttuva) sekä alapohjarakenteilla las-

ketut maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergiat vaikuttivat kyseisen tilan lämmi-

tysenergian nettotarpeeseen. Näin ollen nettotarpeen laskennan muiden tekijöiden (esi-

merkiksi ulkoseinien johtumislämpöenergian) laskennassa käytettiin reunaehtoina sa-

moja ulko- ja sisäilman lämpötiloja kuin alapohjan yhteydessä. Varastotilan lämmitys-

energian nettotarpeen laskennassa täytyi kuitenkin ottaa huomioon myös tutkimuskoh-

teen huoltotila, johon yksi varastotilan seinistä rajoittui (ks. kuva 1.1). Huoltotilan läm-

pötilana käytettiin kaikissa tapauksissa vakioarvoa +18 °C (tilan tavoitelämpötila). Näin 
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meneteltiin, koska huoltotilan ainoassa mittauspisteessä 1 mitattujen sisäilman lämpöti-

lojen kuukausikeskiarvot vaihtelivat ajoittain epäjohdonmukaisesti, mutta ne pysyivät 

kuitenkin suhteellisen tasaisina ja lähellä tavoitelämpötilaa koko mittausten ajan (ks. kuva 

5.4). Vaikka kyseisen mittauspisteen sisäilman lämpötilat olivat jonkin verran tavoite-

lämpötilaa +18 °C:ta matalampia, oletettiin että koko huoltotilan keskimääräinen sisäil-

man lämpötila oli lähellä tilan tavoitelämpötilaa. 

Muuttuvan sisäilman lämpötilan käyttäminen lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa 

on hieman ongelmallista, koska se kuvaa sitä, kuinka paljon tarkasteltavaa tilaa täytyy 

lämmittää, jotta sisäilman lämpötila pysyy laskennassa käytetyn sisäilman lämpötilan 

mukaisena. Näin ollen kenttämittausten perusteella määritettyä muuttuvaa sisäilman läm-

pötilaa käyttämällä saataisiin virheellinen lämmitysenergian nettotarve, koska todellisuu-

dessa varastotilan tavoitelämpötila (käytännössä minimilämpötila) pysyi koko vuoden 

ajan vakiona (+ 8 °C). Kyseistä laskentavirhettä havainnollistetaan kuvassa 6.4, jossa esi-

tetään, miten ulkoilmaan rajoittuvan rakennusosan läpi siirtyvä johtumislämpöenergia 

muodostuu vakion ja muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksissa. 

 
Kuva 6.4. Ulkoilmaan rajoittuvan rakennusosan johtumislämpöenergian muodostumi-

nen, kun käytetään vakiota (vasen) ja muuttuvaa (oikea) sisäilman lämpötilaa. Kuvassa 

esitettyjä päivätason ulko- ja sisäilman lämpötiloja käytettiin varastotilan maanvastaisen 

alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-laskennassa (ks. kuva 6.1). 

Todellisuudessa varastotilan ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien läpi siirtynyt läm-

pövirta vaihteli kuvassa 6.4 esitetyn muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksen mukai-

sesti (oikeanpuoleinen kuva). Kyseisen kuvan perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että 

lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset olisivat virheelliset, jos ulkoilmaan ra-

joittuneiden rakennusosien yhteydessä käytettäisiin muuttuvaa sisäilman lämpötilaa. Tä-
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män syynä on se, että kyseisessä tapauksessa ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat kas-

vattaisivat lämmitystarvetta ajankohtina, jolloin sitä ei todellisuudessa ollut, eli silloin, 

kun ulkoilman lämpötila oli korkeampi kuin tilan tavoitelämpötila +8 °C. Tästä syystä 

varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa käytettiin ulkoilmaan rajoittunei-

den rakennusosien yhteydessä ainoastaan vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa. Ky-

seessä olivat seuraavat lämmitysenergian nettotarpeen laskennan osatekijät: 

 ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien johtumislämpöenergiat 

 ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien kylmäsiltojen johtumislämpöenergiat 

 ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien läpi tapahtuneen vuotoilman lämpene-

misen lämpöenergian tarve 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan muiden tekijöiden yhteydessä oli 

kuitenkin perusteltua käyttää myös muuttuvaa sisäilman lämpötilaa. Maanvastaisen ala-

pohjan tapauksessa tämän perusteena olivat varastotilassa suoritetut kenttämittaukset, 

jotka osoittivat, että kesällä tapahtuneen sisäilman lämpötilan nousun ja maan suuren läm-

pökapasiteetin vuoksi tilan alapuoliseen maahan varastoitui lämpöä talven varalle, mikä 

pienensi varastotilan lämmitystarvetta. Tätä ilmiötä ei olisi tapahtunut (tai se olisi ainakin 

ollut huomattavasti pienempi), jos varastotilan sisäilman lämpötila olisi pysynyt koko 

vuoden ajan tavoitelämpötilassaan +8 °C. Kyseistä tilannetta tarkasteltiin lämmitysener-

gian nettotarpeen laskentatapauksissa, joissa käytettiin ainoastaan vakiona pysyvää sisäil-

man lämpötilaa. 

Kenttämittaukset osoittivat, että huoltotilan sisäilman lämpötila oli koko mittausten ajan 

korkeampi kuin varastotilan (ks. kuva 5.4), joten huoltotilaan rajoittuneiden rakennus-

osien kautta siirtyi lämpökuormaa varastotilaan koko vuoden ajan. Kyseisten tilojen vä-

linen lämpötilaero – ja siten huoltotilasta aiheutunut lämpökuorma – kuitenkin pieneni 

huomattavasti kesän myötä. Tästä syystä huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yh-

teydessä täytyi käyttää muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, jotta saatiin todellista tilannetta 

kuvaava laskentatulos. Laskentatapauksissa, joissa käytettiin ainoastaan vakiona pysyvää 

sisäilman lämpötilaa, huoltotilasta varastotilaan siirtynyt lämpökuorma pysyi vakiona 

koko vuoden ajan, jolloin se oli vuositasolla tarkasteltuna suurempi kuin muuttuvan läm-

pötilan tapauksessa. 

Yleisesti ottaen voitiin siis olettaa, että todellisissa olosuhteissa (muuttuva sisäilman läm-

pötila) maanvastainen alapohja sekä huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat toimivat läm-

mityskautena ikään kuin varastotilan passiivisina lämmityspattereina. Alapohjan osalta 

tämä ilmiö tapahtui kuitenkin todennäköisesti vain osan lämmityskaudesta (ks. kuva 

5.17), kun taas huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat toimivat lämmityspattereina koko 

vuoden ajan (myös vakiona pysyvän sisäilman lämpötilan tapauksessa). Kyseisten ilmi-

öiden vaikutusta varastotilan lämmitysenergian nettotarpeeseen oli kuitenkin mahdollista 

arvioida ainoastaan muuttuvaa sisäilman lämpötilaa käyttämällä. Koska ulkoilmaan ra-

joittuneiden rakennusosien yhteydessä kuitenkin käytettiin kaikissa tapauksissa vakiona 
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pysyvää sisäilman lämpötilaa, kuvasivat muuttuvalla sisäilman lämpötilalla lasketut va-

rastotilan lämmitysenergian nettotarpeet periaatteessa kuvitteellista tapausta, jossa  

 rakennuksen sisäilman lämpötila pysyy koko vuoden vakiona arvossa +8 °C 

 maanvastainen alapohja sekä huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat on korvattu 

lämpöpattereilla, jotka tuottavat lämmityskautena lämpöä varastotilaan (alapohja 

tosin toimi todennäköisesti osan kaudesta kylmäpatterina) 

 näiden kuvitteellisten pattereiden tuottama lämpö (tai lämpöhäviö) ovat verran-

nollisia lämpövirtoihin, jotka siirtyvät alapohjan sekä huoltotilaan rajoittuneiden 

rakennusosien läpi varastotilaan (muuttuvalla sisäilman lämpötilalla laskettuna) 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan tekijät voitiin jakaa kolmeen 

osaan: maanvastainen alapohja, ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat sekä lämpökuor-

mat, joka sisälsi huoltotilasta aiheutuneen lämpökuorman sekä sisäiset lämpökuormat 

(tässä tapauksessa ainoastaan valaistus). Kyseinen jaottelu ja eri osatekijöiden yhteydessä 

käytetyt sisäilman lämpötilat esitetään taulukossa 6.8. 

Taulukko 6.8. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan osatekijöiden ja-

ottelu ja niiden yhteydessä käytetyt sisäilman lämpötilat. 
Osatekijä Sisältö Sisäilman lämpötila 

Maanvastainen 

alapohja 
Maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergia  Vakio +8 °C Muuttuva 

Ulkoilmaan  

rajoittuneet 

rakennusosat 

Ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien  

johtumislämpöenergia 

Vakio +8 °C 

(kaikissa tapauksissa) 

Ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien  

kylmäsiltojen johtumislämpöenergia 

Ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien  

vuotoilman lämmitykseen tarvittu lämpöenergia 

Lämpökuormat  

(huoltotila ja  

sisäiset) 

Huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien  

johtumislämpöenergia 

Vakio +8 °C Muuttuva 
Huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien  

kylmäsiltojen johtumislämpöenergia 

Huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien  

vuotoilmasta aiheutunut lämpökuorma 

Sisäisistä lämpökuormista hyödynnettävissä  

ollut osuus varastotilan lämmityksessä 

Ei riippunut sisäilman 

lämpötilasta 

 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatapaukset muodostuivat alapohjan 

johtumislämpöenergian laskentatapausten ympärille. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 

muuttuvalla sisäilman lämpötilalla laskettujen alapohjan johtumislämpöenergioiden yh-

teydessä käytettiin muuttuvalla sisäilman lämpötilalla laskettuja huoltotilasta aiheutuvia 

lämpökuormia. Ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä kuitenkin käytettiin 

kaikissa tapauksissa vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa. Laskentatapaukset kuvattiin 

jo aiemmin taulukossa 6.3. 
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Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan yhteydessä tarvitun alapohjan joh-

tumislämpöenergian laskennassa käytetyt lämpötilat esiteltiin luvussa 6.2.1. Nettotarpeen 

laskennassa ulkoilmaan ja huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytet-

tiin kuvassa 6.5 esitettäviä kuukausitason ulko- ja sisäilman sekä huoltotilan lämpötiloja. 

Ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat Huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat 

  
Kuva 6.5. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa ulkoilmaan ja huol-

totilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytetyt ulko- ja sisäilman sekä huolto-

tilan kuukausitason lämpötilat. Kyseiset lämpötilat esitetään taulukoidusti liitteessä F2. 

 

Lopullinen varastotilan lämmitysenergian nettotarve laskettiin siten, että kaikkien raken-

nusosien kautta siirtyneet lämpöenergiat summattiin kuukausitasolla yhteen. Jos jokin 

kuukausittainen summa oli negatiivinen, ei varastotilassa ollut tällöin lämmitystarvetta ja 

siten kyseinen kuukauden nettotarve asetettiin nollaksi. Näin meneteltiin myös kuukau-

sina, jolloin ulkoilman lämpötilan kuukausikeskiarvo oli yli tilan tavoitelämpötilan +8 °C 

(jos tällaisia laskentatuloksia ylipäätään saatiin). Kuvan 6.5 perusteella voidaankin pää-

tellä, että nettotarve oli nolla toukokuusta syyskuuhun (kuukaudet 5–9).  

Muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa lämmitysenergian nettotarvetta ei periaat-

teessa voida laskea yksinkertaisesti laskemalla yhteen eri rakennusosien kuukausittaisia 

lämpöenergioita, koska ne kuvaavat rakennusosien läpi siirtyviä keskimääräisiä lämpö-

virtoja. Eli käytännössä muuttuvalla sisäilman lämpötilalla lasketut alapohjan sekä huol-

totilaan rajoittuneiden rakennusosien lämpöenergiat kuvasivat sitä, kuinka suuri ja minkä 

suuntainen lämpöenergia niiden läpi siirtyi, kun varastotilan sisäilman lämpötila oli las-

kennassa käytetyn muuttuvan sisäilman lämpötilan mukainen. Tästä syystä kyseisen las-
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kentaperiaatteen mukaisesti lasketut lämmitysenergian nettotarpeet eivät välttämättä an-

taneet todellista kuvaa tilanteesta. Kyseinen laskentaperiaate oli kuitenkin ainoa tapa ar-

vioida varastotilan todellista lämmitysenergian nettotarvetta kuukausitason laskentaa 

käyttämällä. Tästä syystä sitä käytettiin työssä, jotta saatiin jonkinlainen laskennallinen 

arvio siitä, miten maanvastainen alapohja sekä huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat to-

dellisuudessa vaikuttivat varastotilan lämmitystarpeeseen. 

6.2.3 Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-malli 

Comsol perustuu elementtimenetelmään, jossa tarkasteltava rakenne jaetaan mahdolli-

simman pieniin osiin eli elementteihin. Mitä pienempiä elementit ovat, sitä tarkempi las-

kentatulos saadaan. Laskenta perustuu elementtien solmukohtien vapausasteiden (tunte-

mattomien suureiden, kuten lämpötilojen) ratkaisemiseen, joten elementtien lukumäärän 

lisääminen kasvattaa laskenta-aikaa ja laskennassa tarvittavaa muistia. Tarkastelut voi-

daan tehdä Comsolilla yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisesti joko jatkuvuustilassa tai ajan 

suhteen. Tässä työssä Comsolilla tarkasteltiin ainoastaan kiinteissä aineissa ajan suhteen 

tapahtuvaa lämmön johtumista. Todenmukaisen tuloksen saamiseksi Comsol-lasken-

nassa olisi pitänyt ottaa huomioon myös muut lämmön siirtymismuodot (konvektio ja 

säteily), mutta näin ei menetelty, koska laskentamalli haluttiin toteuttaa mahdollisimman 

kevyenä. Lisäksi työssä haluttiin tarkastella juuri lämmön johtumisen osuutta. 

Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-malli laadittiin symmetriaa hyväksi käyt-

täen siten, että siihen sisällytettiin kuvan 6.6 mukaisesti ainoastaan yksi kyseisen tilan 

kulmista, eli ¼ alapohjan pinta-alasta. Tällöin koko alapohjan läpi siirtynyt johtumisläm-

pöenergia saatiin kertomalla Comsol-laskennan tulos neljällä.  

 
Kuva 6.6. Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-malliin sisällytetty alapohja.  
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Comsol-malliin sisällytettiin varastotilan alapohjalaatta, sokkeli (alapohjan yläpintaan 

saakka), ulkopuolinen routaeriste sekä maaperä (20 m rakennuksen ala- ja ulkopuolelle). 

Rakenteiden geometria mallinnettiin liitteessä A esitetyn leikkauspiirustuksen perus-

teella. Numeerisiin laskentamalleihin sisällytettävän maaperän koon ohjearvot esitetään 

kansainvälisen standardin ISO 10211 (2007) luvussa 5.2.6. Kyseisiä ohjeita noudatta-

malla maaperä olisi varastotilan tapauksessa ulottunut 180 m:n etäisyydelle sekä raken-

nuksen ulkopuolelle (vaakasuunta) että alapuolelle (pystysuunta). Laskenta-ajan pienen-

tämiseksi maaperä päätettiin kuitenkin ulottaa vain 20 m:n etäisyydelle molemmissa 

suunnissa. Varastotilan kokoon verrattuna käytetty etäisyys on varsin pieni, mutta se ole-

tettiin tässä tapauksessa riittäväksi. Varastotilan ulkopuolinen maanpinta oletettiin koko 

pinta-alaltaan täysin tasaiseksi, vaikka todellisuudessa se vaihteli jonkin verran ympäri 

rakennusta (ks. kuva 1.1). Alapohjan Comsol-mallia havainnollistetaan 3D:nä kuvassa 

6.7 ja yksityiskohtaisemmin 2D:nä rakennuksen ulkoseinustalla kuvassa 6.8. 

 
Kuva 6.7. Varastotilan maanvastaisen alapohjan kolmiulotteinen Comsol-malli. Raken-

nuksen sisäpuoli on väritetty keltaisella ja ulkopuoli sinisellä. Koordinaatiston yksikkö 

on metri (m). 
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Kuva 6.8. Varastotilan maanvastaisen alapohjan kolmiulotteinen Comsol-malli 2D:nä 

esitettynä rakennuksen pidemmällä ulkoseinällä. Kuten kuvasta voi huomata, rakenteiden 

mallinnus toteutettiin hieman erilaisella tavalla kuin yleensä (lisätietoa alla). Rakennuk-

sen sisäpuoli on merkitty keltaisella ja ulkopuoli sinisellä. Rakenteista alapohjalaatta on 

merkitty violetilla, sokkeli vihreällä ja routaeriste punaisella.  

Yleensä rakenteiden geometria mallinnetaan siten, että siitä voidaan erotella jokainen ma-

teriaalikerros oikean kokoisena materiaalialueenaan (domain). Tässä työssä päädyttiin 

kuitenkin hieman erilaiseen mallinnustapaan, jotta laskentamallista saataisiin mahdolli-

simman kevyt. Kuten kuvassa 6.8 nähdään, rakenteet mallinnettiin siten, että ensin luotiin 

geometria, josta jokainen rakenne voitiin erotella omana tasonaan. Tämän jälkeen halu-

tuille tasoille lisättiin ”Thin Layer”, jolloin tasojen paksuudelle, lämmönjohtavuudelle, 

tiheydelle ja ominaislämpökapasiteetille sekä mahdolliselle pintavastukselle voitiin antaa 

arvot. Tasolle voitiin myös mallintaa useita eri kerroksia ja lisäksi tason paksuussuuntais-

ten elementtien lukumäärä voitiin valita. (Comsol AB 2016) Laskennassa käytetyt mate-

riaaliominaisuudet ja pintavastukset esitettiin luvussa 6.1. Varastotilan maanvastaisen 

alapohjan Comsol-mallissa käytettyä toteutustapaa havainnollistetaan kuvassa 6.9, jossa 

esitetään esimerkkinä rakennuksen ulkopuoliseksi routaeristeeksi mallinnettu taso viole-

tilla värillä. 

 
Kuva 6.9. Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-mallin routaeriste-taso (violetti 

väri). Malli on läpinäkyvä, jotta kuva olisi mahdollisimman havainnollistava. 

Comsol-mallin ulko- ja sisäilmaan rajoittuville pinnoille asetettiin vaikuttamaan lasken-

nassa käytetyt ulko- ja sisäilman lämpötilat ”Convective Heat Flux” -reunaehdon avulla. 

Mallin alapintaan sen sijaan asetettiin vakio lämpövirran tiheys q = 0,03 W/m2 ”General 
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Inward Heat Flux” -reunaehdon avulla. (Comsol AB 2016) Tämä kuvasi Maan ytimestä 

peräisin olevaa lämpöä. Käytetty arvo oli todettu hyväksi aikaisemmissa TTY:n raken-

nusfysiikan tutkimusryhmän tutkimuksissa. Comsol-mallin pystysuuntaiset ulkoreunat 

asetettiin adiabaattisiksi, mikä tarkoitti sitä, että niiden läpi ei tapahtunut lämmön siirty-

mistä.  

Alapohjan Comsol-mallin elementtiverkossa käytettiin suorakulmaisia elementtejä. 

Verkko toteutettiin siten, että se oli tiheimmillään rakenteiden ja ilmaa vasten olleiden 

pintojen läheisyydessä, koska kaikkein suurimmat lämpötilavaihtelut tapahtuivat kysei-

sillä pinnoilla. Mallin reunoille kuljettaessa elementtiverkkoa harvennettiin. Verkko 

muodostui lähes 500 000 suorakulmaisesta elementistä. Comsol-mallin elementtiverkkoa 

havainnollistetaan 3D:nä kuvassa 6.10 ja tarkemmin 2D:nä rakennuksen ulkoseinustalla 

kuvassa 6.11. 

 
Kuva 6.10. Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-mallin elementtiverkko. 

 
Kuva 6.11. Varastotilan maanvastaisen alapohjan Comsol-mallin elementtiverkko 2D:nä 

esitettynä rakennuksen ulkoseinustalla. 
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Laskentamallin maan syvyydestä riippuvien alkulämpötilojen arvioinnissa käytettiin 

Comsolilla laadittua 1D-mallia, jonka syvyys, materiaaliominaisuudet ja alapinnan reu-

naehto vastasivat alapohjan Comsol-mallia. Kyseinen 1D-malli laadittiin siitä näkökul-

masta, että se kuvaisi alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa käytetyn Comsol-

mallin ulkoilmaan rajoittuvaa maata, joten sen yläpinnan lämpötilana käytettiin testivuo-

den TRY2012 (Vantaa) päivätason lämpötiloja (ks. liite B). Kyseisen lämpötila-aineiston 

vuosikeskiarvoa +5,63 °C käytettiin 1D-mallin alkulämpötilana koko mallin syvyydeltä. 

1D-malliin laadittiin elementtiverkko, joka koostui 200 elementistä, jotka olivat pienimil-

lään maan yläpinnassa, josta niitä suurennettiin kohti alapintaa (verkon pienin elementti 

oli noin 17 mm ja suurin noin 320 mm). Jotta 1D-mallin lämpötilat ehtivät tasoittua oike-

alle tasolleen, simuloitiin sitä 100 vuoden ajan. 

1D-mallin simulointituloksia käytettiin suoraan alapohjan Comsol-mallin ulkopuolisen 

maan syvyydestä riippuvina alkulämpötiloina. Lämmitetyn rakennuksen alapuolisen 

maan lämpötila eroaa kuitenkin rakennuksen ulkopuolisen maan lämpötilasta, joten ala-

pohjan Comsol-mallin sisäpuolisen maan alkulämpötilojen arvioinnissa käytettiin varas-

totilan sisäpuolella mitattuja maan lämpötiloja. Koska niitä mitattiin vain syvyyteen  

-2,7 m saakka (ks. luku 5.2) ja koska alapohjan Comsol-mallissa maan syvyys oli 20 m, 

pystyttiin kenttämittausten perusteella arvioimaan vain ohuen kerroksen alkulämpötilat. 

Lämmitetyn rakennuksen vaikutus alapuolisen maan lämpötilaan kuitenkin pienenee sy-

vemmällä maassa, joten voitiin olettaa, että alapohjan Comsol-mallin sisäpuolisen maan 

lämpötilat olivat syvällä maassa lähellä 1D-mallin simulointituloksia. Tästä syystä Com-

sol-mallin sisäpuolisen maan alkulämpötilat päätettiin määrittää siten, että lämpötilanmit-

tausputken 2.3 syvyyden suhteen laadittua mittauskäyrää jatkettiin mielivaltaisesti vali-

tuilla arvopisteillä siten, että mittauskäyrä ja 1D-laskennan käyrä yhdistyivät. Mittaus-

putki 2.3 sijaitsi varastotilan sisäpuolella kaikkein suurimmalla etäisyydellä ulkoseinästä 

(6,0 m; kuva 4.2), joten sen mittaustulosten oletettiin kuvaavan parhaiten koko varastoti-

lan alapuolisen maan keskimääräisiä lämpötiloja. Näiden periaatteiden mukaisesti arvioi-

dut alapohjan Comsol-mallin ulko- ja sisäpuolisen maan alkulämpötilat esitetään kuvassa 

6.12. 
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Kuva 6.12. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskennassa 

käytetyn Comsol-mallin ulko- ja sisäpuolisen maan syvyydestä riippuvat alkulämpötilat. 

Rakennuksen ulko- ja sisäpuolella käytettiin niiden koko alueilla samoja kuvassa 6.12 

esitettyjä alkulämpötiloja. Todellisuudessa tilanne ei ollut näin, joten simuloinnin alussa 

laskentatuloksissa oli jonkin verran virhettä. Tämän merkitys oletettiin kuitenkin pie-

neksi, koska Comsol-mallia simuloitiin viisi vuotta, mikä oletettiin riittävän siihen, että 

laskentamallin lämpötilat ehtivät tasoittua lähelle niiden vuosisyklejä.  

Varastotilan maanvastaisen alapohjan lopullinen Comsolilla laskettu johtumislämpöener-

gia määritettiin Comsol-mallin viidennen vuoden simulointitulosten perusteella. Tämä 

tehtiin siten, että alapohjan yläpinnan läpi siirtynyttä lämpövirran tiheyttä q (W/m2) in-

tegroitiin pinta-alan suhteen, jolloin tulokseksi saatiin alapohjan läpi siirtynyt lämpövirta 

Φ (W) ajan suhteen – lisäksi nämä tulokset kerrottiin neljällä, koska laskentamalliin si-

sällytettiin ainoastaan ¼ varastotilan alapohjan pinta-alasta (ks. kuva 6.6). Alapohjan läpi 

siirtyneet päivätason johtumislämpöenergiat Q (kWh) saatiin, kun lämpövirtoja Φ kerrot-

tiin simuloinnin aika-askeleella (24 h) ja muutettiin wattitunnit kilowattitunneiksi. 

6.3 Laskenta- ja mittaustulosten vertailun toteutus 

Työssä suoritettiin myös tarkastelut, joissa vertailtiin laskenta- ja mittaustuloksia. Ver-

tailtavat suureet olivat varastotilan ulko- ja sisäpuolisen maan lämpötilat, alapohjan läm-

pövirran tiheydet sekä öljypolttimen lämpöenergian kulutus. Kyseisten suureiden lasken-

nassa käytettiin pääasiassa Comsolia (öljypolttimen kulutuksen laskennassa täytyi osit-

tain käyttää myös määräysten kuukausitason menetelmiä). Kenttämittauksiin vertailukel-

poisen laskentadatan saamiseksi laskennassa käytettiin ainoastaan tutkimuskohteessa mi-

tattuja lämpötiloja. Tästä syystä myös Comsol-mallin alkulämpötiloina käytettiin eri ar-

voja kuin työn muissa tarkasteluissa. Muutoin mittaustuloksiin vertaillun datan lasken-

nassa käytettiin samoja lähtötietoja kuin määräysten mukaisesti toteutetuissa laskentatar-

kasteluissa (ks. luku 6.2). 
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6.3.1 Maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden las-

kenta- ja mittaustulosten vertailun toteutus 

Kenttämittauksiin vertaillut maan lämpötilat ja alapohjan lämpövirran tiheydet laskettiin 

Comsolilla siten, että laskentamallin pohja oli sama kuin määräysten mukaisesti toteute-

tuissa laskentatarkasteluissa (ks. luku 6.2.3). Kenttämittauksiin vertailukelpoisen lasken-

tadatan saamiseksi Comsol-laskennassa käytettiin kuitenkin ainoastaan tutkimuskoh-

teessa mitattujen lämpötilojen tuntikeskiarvoja aikaväliltä 19.12.2015–4.12.2016. Ulkoil-

man lämpötilana käytettiin kaikkien mittauspisteiden keskiarvoa ja sisäilman lämpötilana 

varastotilan mittauspisteiden 2 ja 3 keskiarvoa (mittauspisteiden sijainnit esitettiin ku-

vassa 4.1). Tällä tavalla määritetyt ulko- ja sisäilman lämpötilat esitetään kuvassa 6.13. 

Niitä käytettiin koko Comsol-mallin ulko- ja sisäpuolisilla pinnoilla.  

 
Kuva 6.13. Maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden laskenta- ja mittaustu-

losten vertailutarkasteluissa käytetyt tuntitason ulko- ja sisäilman lämpötilat, jotka mää-

ritettiin aikavälin 19.12.2015–4.12.2016 kenttämittausten perusteella. 

Laskenta- ja mittaustulosten vertailutarkastelujen Comsol-mallissa käytettiin myös eri al-

kulämpötiloja kuin muissa työn tarkasteluissa. Ne arvioitiin kuitenkin samalla periaat-

teella, eli luvun 6.2.3 mukaisesti. Arviointia varten laaditun 1D-mallin ulkopinnan läm-

pötilana käytettiin Ilmatieteen laitoksen Tulliniemen havaintoaseman mittausdataa, jota 

oli saatavilla päiväkeskiarvoina 29.9.1990 alkaen (ks. liite G). Itse 1D-mallin alkulämpö-

tilana käytettiin koko syvyydeltä Tulliniemen mittausdatan keskiarvoa 6,37 °C. 1D-mal-

lia simuloitiin vertailutarkastelujen alkuajankohtaan saakka, minkä jälkeen 3D-mallin al-

kulämpötilat arvioitiin samalla tavalla kuin luvussa 6.2.3. Ainoa poikkeus oli se, että ul-
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kopuolisen maan alkulämpötilojen arvioinnissa hyödynnettiin mittaustuloksia. Käytän-

nössä tämä tarkoitti sitä, että lämpötilanmittausputken 2.1 mittauskäyrä yhdistettiin 1D-

mallin laskentakäyrään. Laskenta- ja mittaustulosten vertailutarkasteluissa käytetyt Com-

sol-mallin ulko- ja sisäpuolisen maan alkulämpötilat esitetään kuvassa 6.14. 

 
Kuva 6.14. Laskenta- ja mittaustulosten vertailutarkasteluissa käytetyn Comsol-mallin 

ulko- ja sisäpuolisen maan syvyydestä riippuvat alkulämpötilat. 

6.3.2 Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen las-

kenta- ja mittaustulosten vertailun toteutus 

Varastotilan öljypolttimen laskettu lämpöenergian kulutus tarkoitti kyseisen tilan lämmi-

tyksen lämpöenergian tarvetta Qlämmitys,tilat, joka saatiin, kun lämmitysenergian nettotarve 

Qlämmitys,tilat,netto jaettiin öljypolttimen hyötysuhteella ηlämmitys,tilat kaavan (3.33) mukaisesti 

(muut häviöt oletettiin nolliksi). Tässä työssä hyötysuhteena käytettiin polttimen valmis-

tajan ilmoittamaa arvoa 0,90 (Polartherm Oy 2017). Öljypolttimen kulutuksen lasken-

nassa tarvittu lämmitysenergian nettotarve laskettiin samoilla periaatteilla kuin nykyisten 

määräysten mukaisesti toteutetuissa laskentatarkasteluissa (ks. luku 6.2). Sen yhteydessä 

laskettu varastotilan alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin kuitenkin ainoastaan tar-

kaksi menetelmäksi oletetulla Comsolilla. Kyseisessä laskennassa käytetty alapohjan 

Comsol-malli erosi maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden laskenta- ja mit-

taustulosten vertailutarkasteluissa käytetystä laskentamallista (ks. luku 6.3.1) ainoastaan 

reunaehtoina käytettyjen ulko- ja sisäilman lämpötilojen osalta. Alapohjan johtumisläm-

pöenergian Comsol-laskennassa käytettiin päivätason aika-askellusta, kun taas muut öl-

jypolttimen lämpöenergian kulutuksen osatekijät määritettiin kuukausitason laskentana. 

Kenttämittauksiin verratun öljypolttimen kulutuksen laskennan reunaehtoina käytettiin 

tutkimuskohteessa mitattuja ulko- ja sisäilman sekä huoltotilan lämpötiloja aikaväliltä 

19.12.2015–7.6.2017. Ulkoilman lämpötiloina käytettiin tutkimuskohteen kaikkien mit-

tauspisteiden tulosten keskiarvoa, kun taas huoltotilan lämpötiloina käytettiin kyseisen 
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tilan ainoan mittauspisteen 1 tuloksia. Sisäilman lämpötiloina sen sijaan varioitiin vertai-

lun vuoksi kolmea erilaista lämpötilaa: 

 mittauspisteessä 2 mitatut sisäilman lämpötilat 

 mittauspisteessä 3 mitatut sisäilman lämpötilat 

 mittauspisteissä 2 ja 3 mitattujen sisäilman lämpötilojen keskiarvo 

Näin meneteltiin, koska varastotilan mittauspisteissä 2 ja 3 mitatut sisäilman lämpötilat 

erosivat talvella huomattavasti tosistaan (ks. kuva 5.3) ja koska ei ollut varmuutta siitä 

kumman mittauspisteen tulokset kuvasivat paremmin koko varastotilan keskimääräisiä 

olosuhteita. Samalla voitiin tarkastella, kuinka paljon eri sisäilman lämpötiloilla lasketut 

öljypolttimen kulutukset erosivat toisistaan. 

Alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-laskennassa, joka suoritettiin kenttämittauk-

siin vertaillun öljypolttimen kulutuksen laskennan yhteydessä, käytetyt päivätason ulko- 

ja sisäilman lämpötilat esitetään kuvassa 6.15. 

 
Kuva 6.15. Päivätason ulko- ja sisäilman ajasta riippuvat lämpötilat, joita käytettiin va-

rastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-laskennassa, joka 

suoritettiin kenttämittauksiin vertaillun öljypolttimen kulutuksen laskennan yhteydessä. 

Lämpötilat määritettiin aikavälin 19.12.2015–7.6.2017 kenttämittausten perusteella. Eri 

lämpötilojen nimityksissä esiintyvä MP tarkoittaa mittauspistettä, joiden sijainnit esitet-

tiin kuvassa 4.1. 

Öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen laskennan muut osatekijät määritettiin kuukau-

sitason laskentana samoilla periaatteilla kuin työssä määräysten mukaisesti lasketun va-



 99 

rastotilan lämmitysenergian nettotarpeen yhteydessä (ks. luku 6.2). Kyseisissä laskenta-

tarkasteluissa ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytettiin kaikissa ta-

pauksissa vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa +8 °C (varastotilan tavoitelämpötila), 

koska muuttuva sisäilman lämpötila olisi kyseisessä yhteydessä tuottanut virheellisiä las-

kentatuloksia (ks. luku 6.2.2). Näin meneteltiin myös mittaustuloksiin verratun öljypolt-

timen kulutuksen laskennassa. Kyseisessä laskennassa huoltotilaan rajoittuneiden raken-

nusosien yhteydessä käytetyt kuukausitason (varastotilan) sisäilman ja huoltotilan läm-

pötilat määritettiin samalla tavalla kuin päivätason lämpötilojen yhteydessä (ks. kuva 

6.15). Määräysten mukaisissa laskentatarkasteluissa huoltotilan lämpötilana käytettiin 

vakioarvoa +18 °C (ks. luku 6.2). 

Kenttämittauksiin vertaillun öljypolttimen kulutuksen laskennassa käytetyt kuukausita-

son lämpötilat, joita käytettiin ulkoilmaan ja huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien 

yhteydessä, esitetään kuvassa 6.16. 

Ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat Huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat 

  
Kuva 6.16. Kuukausitason ulko- ja sisäilman sekä huoltotilan lämpötilat, joita käytettiin 

kenttämittauksiin vertaillun varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen lasken-

nassa ulkoilmaan ja huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä. Lämpötilat 

määritettiin aikavälin 19.12.2015–7.6.2017 kenttämittausten perusteella. Eri lämpötilo-

jen nimityksissä esiintyvä MP tarkoittaa mittauspistettä, joiden sijainnit esitettiin kuvassa 

4.1. Kuvan lämpötilat esitetään taulukoituna liitteessä F4. 

Öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen laskentatulokset hylättiin niiltä kuukausilta, jol-

loin sisäilman lämpötila oli huomattavasti yli varastotilan tavoitelämpötilan +8 °C. Ku-

vassa 6.16 esitettyjen muuttuvien sisäilman lämpötilojen perusteella päätettiin, että öljy-

polttimen kulutuksen laskentatulokset otettiin huomioon aikaväliltä marraskuu 2016 – 
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huhtikuu 2017. Näin meneteltiin, vaikka mittauspisteen 3 sisäilman lämpötilat olivat koko 

talven huomattavasti varastotilan tavoitelämpötilan yläpuolella siten, että ne laskivat ma-

talimmillaan vain hieman alle 9 °C:n. Kyseinen menettely oli kuitenkin perusteltu, koska 

kenttämittaukset osoittivat öljypolttimen lämmittäneen varastotilaa ainoastaan kyseisinä 

kuukausina (ks. taulukko 5.1). 

Varastotilan öljypolttimen kulutuksen laskennassa varioitiin siis kolmea eri muuttuvaa 

sisäilman lämpötilaa. Taulukossa 6.9 esitetään kyseisten laskentatapausten erot ja lasken-

nan eri osatekijöiden yhteydessä käytetyt lämpötilat.  

Taulukko 6.9. Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen laskenta- ja mittaus-

tulosten vertailutarkastelujen eri laskentatapaukset sekä laskennan eri osatekijöiden yh-

teydessä käytetyt ulko- ja sisäilman sekä huoltotilan lämpötilat. Maanvastaisen alapoh-

jan johtumislämpöenergian laskennassa käytetyt päivätason lämpötilat esitettiin kuvassa 

6.15, kun taas ulkoilmaan ja huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käy-

tetyt kuukausitason lämpötilat esitettiin kuvassa 6.16. Eri lämpötilojen nimityksissä esiin-

tyvä MP tarkoittaa mittauspistettä, joiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 
Tapaus Laskennan osatekijöiden yhteydessä käytetyt lämpötilat 

Maanvastainen alapohja Ulkoilmaan rajoittuneet 

rakennusosat 

Huoltotilaan rajoittuneet 

rakennusosat 

Ulkoilman  

lämpötila 

Sisäilman 

lämpötila 

Ulkoilman 

lämpötila 

Sisäilman 

lämpötila 

Huoltotilan 

lämpötila 

Sisäilman 

lämpötila 

MP2 
MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 
MP2 

MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 
Vakio +8 °C MP1 MP2 

MP2 ja 3 

keskiarvo 

MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 

MP2 ja 3 

keskiarvo 

MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 
Vakio +8 °C MP1 

MP2 ja 3 

keskiarvo 

MP3 
MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 
MP3 

MP1, 2 ja 3 

keskiarvo 
Vakio +8 °C MP1 MP3 
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7. LASKENTATARKASTELUJEN TULOKSET 

Tutkimuksen laskennallisten tarkastelujen pääpaino oli varastototilan maanvastaisen ala-

pohjan johtumislämpöenergian laskennassa, mutta myös kyseisen tilan lämmitysenergian 

nettotarve laskettiin kokonaiskuvan saamiseksi. Liitteissä H ja I esitetään kyseisten tar-

kastelujen kaikki laskentatulokset, joista tärkeimpiä tarkastellaan tässä luvussa. Lisäksi 

työssä vertailtiin laskenta- ja mittaustuloksia toisiinsa, minkä perusteella voitiin arvioida 

alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-laskennassa käytetyn kolmiulotteisen lasken-

tamallin luotettavuutta. Tästä syystä tämä luku aloitetaan kyseisten vertailujen esittelyllä.  

7.1 Laskenta- ja mittaustulosten vertailu 

7.1.1 Maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden las-

kenta- ja mittaustulosten vertailu 

Varastotilan ulko- ja sisäpuolisen maan lämpötilan sekä alapohjan lämpövirran tiheyden 

mittauksiin verratut laskennalliset arvot simuloitiin Comsolilla luvun 6.3.1 mukaisesti. 

Rakennuksen ulkopuolisten lämpötilanmittausputkien 2.1 ja 3.1 laskenta- ja mittaustu-

losten vertailut esitetään syvyyksien -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m osalta kuvassa 7.1. 

Lämpötilanmittausputki 2.1 Lämpötilanmittausputki 3.1 

  
Kuva 7.1. Varastotilan ulkopuolella sijainneiden lämpötilanmittausputkien 2.1 ja 3.1 ver-

tailu Comsol-laskentaan syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m ja -2,7 m. Mittausputkien sijainnit 

esitettiin kuvassa 4.2; mittausputki 2.1 sijaitsi mittauspisteessä 2 (ulkoseinustan keskiosa) 

ja mittausputki 3.1 mittauspisteessä 3 (nurkka). 
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Kuvasta 7.1 nähdään, millainen vaikutus oli sillä, että tutkimuskohteen ulkopuolista lu-

mipeitettä ei otettu huomioon Comsol-mallissa: tammi–maaliskuussa sekä marraskuussa 

2016 mittausputkien 2.1 ja 3.1 mittaustulokset osoittivat, että syvyyden -0,3 m lämpötila 

pysyi lähes vakiona oletettavasti lumipeitteen vaikutuksesta, kun taas Comsol-laskennan 

tulos muuttui ulkoilman lämpötilan mukana. Tästä syystä syvyyden -0,3 m laskenta- ja 

mittaustulokset erosivat suurimmillaan noin 10 °C:ta. Syvyydellä -1,5 m oletettu lumi-

peite vaikutti siten, että maan mitattu lämpötila oli tammi–maaliskuussa 2016 noin 1 °C:ta 

matalampi kuin Comsolilla laskettu. Syvyydellä -2,7 m oletetulla lumipeitteellä ei ollut 

vaikutusta ja lisäksi kyseisen syvyyden laskenta- ja mittaustulokset olivat lähellä toisiaan 

koko tarkastelujakson ajan.  

Lukuun ottamatta ajankohtia, jolloin ulkopuolisen maan pinnalla oli oletettavasti lunta, 

syvyydellä -0,3 m laskettu ja mitattu lämpötila olivat suhteellisen lähellä toisiaan mittaus-

putkien 2.1 ja 3.1 kohdalla. Kuvasta 7.1 nähdään kuitenkin, että mittausputken 2.1 syvyy-

dellä -0,3 m laskettu lämpötila nousi ajoittain korkeammalle verrattuna mittaustulokseen 

(suurimmillaan ero oli noin 4 °C:ta). Kyseinen laskentavirhe saattoi aiheutua siitä, että 

maan pintakerrokset olivat kosteita tai maan pinnalla oli vettä (mittausputken 2.1 koh-

dalla). Tästä asiasta ei ole varmaa tietoa, mutta koska kosteuden haihtuminen vaatii ener-

giaa, selittäisi maan kosteus sen, että syvyydellä -0,3 m mitatun lämpötilan nousu oli hi-

taampaa verrattuna Comsol-laskentaan, jossa kyseistä ilmiötä ei otettu huomioon. 

Kuvasta 7.1 nähdään myös, että kesällä syvyydellä -1,5 m lasketut ja mitatut lämpötilat 

olivat mittausputken 2.1 kohdalla lähellä toisiaan, kun taas mittausputken 3.1 kohdalla 

laskentatulokset olivat noin 1,5 °C:ta matalampia mittaustuloksiin verrattuna. Tämä las-

kentavirhe aiheutui todennäköisesti siitä, että Comsol-mallissa ei otettu huomioon varas-

totilan ulkopuolista tasauspengertä (ks. kuvat 1.1 ja 1.2). Mittausputki 3.1 sijaitsi varas-

totilan nurkassa (mittauspiste 3), jossa rakennuksen ulkopuolisen maan pinta oli tasaus-

penkereen vuoksi noin 2 m korkeammalla ympäröivään maastoon verrattuna. Tästä 

syystä ulkoilman vaikutus rakennuksen ulkopuolisen maan lämpötilan mittaustuloksiin 

oli oletettavasti suurimmillaan kyseisessä mittauspisteessä ja siten mittausputken 3.1 las-

kenta- ja mittaustulokset erosivat kesällä huomattavasti syvyydellä -1,5 m. Eroa oli myös 

talvella, mutta tällöin myös mittausputken 2.1 kyseisen syvyyden laskenta- ja mittaustu-

lokset erosivat ja ero oli suuruudeltaan lähes samaa luokkaa kuin mittausputken 3.1 ta-

pauksessa. Tämä aiheutui todennäköisesti siitä, että Comsol-mallissa ei otettu huomioon 

lumipeitettä. 

Kuvassa 7.2 tarkastellaan, miten varastotilan sisäpuolisten lämpötilanmittausputkien 2.2, 

2.3, 3.2 ja 3.3 laskenta- ja mittaustulokset vastasivat toisiaan syvyyksillä -0,3 m, -1,5 m 

ja -2,7 m. 
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2,0 m ulkoseinästä 6,0 m ulkoseinästä 

  

  
Kuva 7.2. Varastotilan sisäpuolisten lämpötilanmittausputkien 2.2, 2.3, 3.2 ja 3.3 mit-

taustulosten vertailu Comsol-laskentaan. Mittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2; 

ylärivin mittausputket sijaitsivat mittauspisteessä 2 (ulkoseinustan keskiosa) ja alarivin 

mittausputket mittauspisteessä 3 (nurkka).  

Kuvasta 7.2 nähdään, että varastotilan sisäpuolisten lämpötilanmittausputkien laskenta- 

ja mittaustulokset olivat suhteellisen lähellä toisiaan jokaisella tarkastelusyvyydellä. Ero 

oli suurimmillaan noin 0,7 °C, joka on huomattavasti pienempi kuin rakennuksen ulko-

puolisten mittausputkien tapauksessa (ks. kuva 7.1). Lasketut ja mitatut maan lämpötilat 

olivat yleisesti ottaen lähempänä toisiaan etäisyydellä 2,0 m ulkoseinästä (mittausputket 

2.2 ja 3.2) kuin etäisyydellä 6,0 m (mittausputket 2.3 ja 3.3).  

Lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan alapuolisen maan lämpötilat riippuvat 

vahvasti rakennuksen sisäilman lämpötilasta, joten kuvassa 7.2 nähtävät laskentavirheet 

aiheutuivat oletettavasti suurimmaksi osaksi Comsol-laskennassa käytetyn sisäilman 

lämpötilan epätarkkuudesta. Se ei kuitenkaan todennäköisesti ollut ainoa syy, koska myös 
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muissa laskennan lähtötietoissa oli epävarmuutta. Muita mahdollisia laskennan virhete-

kijöitä olivat maan materiaaliominaisuudet (laskennassa käytettiin C4:ssä annettuja mo-

reenin arvoja) ja Comsol-mallin alkulämpötilat (ks. kuva 6.14). Materiaaliominaisuuk-

sien osalta mahdollista laskentavirhettä aiheutui koko simuloinnin ajan. Myös alkuläm-

pötilojen mahdollinen epätarkkuus saattoi vaikuttaa simuloinnin loppuun saakka, koska 

vajaan vuoden mittainen tarkastelujakso oli suhteellisen lyhyt Comsol-mallin kokoon 

verrattuna, jolloin sen lämpötilat eivät välttämättä ehtineet tasoittua oikealle tasolleen si-

muloinnin aikana.  

Comsol-laskennassa käytetyt ajasta riippuvat sisäilman lämpötilat määritetiin varastotilan 

mittauspisteissä 2 ja 3 noin 3 m:n korkeudelta mitattujen lämpötilojen keskiarvona ja niitä 

käytetiin koko alapohjan alueella. Tästä menettelystä aiheutui oletettavasti jonkin tasoi-

nen virhe laskentatuloksiin, koska mittauspisteessä 2 (ulkoseinustan keskiosa) mitatut si-

säilman lämpötilat olivat huomattavasti matalampia kuin mittauspisteessä 3 (nurkka) (ks. 

kuva 5.3). Vaikka kyseiset mittaustulokset olivat epäloogisia (nurkka on yleisesti ottaen 

rakennuksen viilein kohta), todettiin ne mahdollisiksi varastotilan ilmanvaihdon ja suur-

ten ulko-ovien aukiolon vuoksi (ks. luku 5.1).  

Varastotilan alapohjaan asennettujen lämpövirtalevyjen mittaustulosten (ks. kuvat 5.18 ja 

5.19) perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että mittauspisteen 2 (ulkoseinustan keskiosa) 

lattiatason sisäilman lämpötilat olivat talvella korkeampia kuin mittauspisteen 3 (nurkka), 

eli niiden välinen ero oli päinvastainen varsinaisiin sisäilman lämpötilan mittaustuloksiin 

verrattuna. Koska rakennuksen alapuolisen maan lämpötila riippui oletettavasti juuri lat-

tiatason sisäilman lämpötilasta, oli Comsol-laskennassa käytetyssä sisäilman lämpöti-

lassa todennäköisesti ainakin talven osalta epätarkkuutta. Tästä aiheutunutta laskentavir-

hettä on kuitenkin vaikea arvioida, koska myös muut laskennan lähtötiedot saattoivat olla 

epätarkkoja. Näin ollen kuvassa 7.2 nähtävien laskentavirheiden syiden tarkka arviointi 

olisi vaatinut lähtötietojen laajaa variointia, joka ei tässä työssä ollut mahdollista rajallis-

ten resurssien vuoksi.  

Kun otetaan huomioon maan lämpötilan mittauksessa käytettyjen lämpötila-anturien 

mahdollinen mittausepätarkkuus, olivat kuvassa 7.2 esitetyt varastotilan sisäpuolisten 

lämpötilanmittausputkien laskenta- ja mittaustulokset varsin lähellä toisiaan kaikista las-

kennan epävarmuustekijöistä huolimatta. Tilanne saattoi kuitenkin olla eri samalla etäi-

syydellä ulkoseinästä sijainneiden alapohjan lämpövirtalevyjen tapauksessa, koska ne 

mittaavat levyn ylä- ja alapinnan välistä lämpötilaeroa. Kuvassa 7.3 esitetään, miten va-

rastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen laskenta- ja mittaustulokset vastasivat toisiaan. 
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1,0 m ulkoseinästä 2,0 m ulkoseinästä 6,0 m ulkoseinästä 

   

   
Kuva 7.3. Varastotilan alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulosten vertailu Comsol-las-

kentaan. Lämpövirtalevyjen sijainnit esitettiin kuvassa 4.3; ylärivin lämpövirtalevyt si-

jaitsivat mittauspisteessä 2 (ulkoseinustan keskiosa) ja alarivin lämpövirtalevyt mittaus-

pisteessä 3 (nurkka). Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo tarkoittaa rakennuksen si-

sätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa.  

Kuvasta 7.3 nähdään, että Comsolilla lasketut alapohjan lämpövirran tiheydet ja niiden 

muutokset olivat jokaisessa tarkastelupisteessä huomattavasti suurempia ja voimakkaam-

pia kenttämittauksiin verrattuna. Lisäksi laskennan ja mittauksen välinen ero oli sitä suu-

rempi, mitä lähempänä ulkoseinää lämpövirtalevy sijaitsi. Tästä voidaan todennäköisesti 

päätellä, että Comsolilla lasketut alapohjan läpi siirtyneet lämpövirran tiheydet olivat vir-

heellisiä lähellä ulkoseinää, mutta koko alapohjan lämpövirran laskentatulos saattoi olla 

lähellä todellisuutta. Tämän asian tarkka arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska Comsol-

laskennassa käytettiin koko alapohjan alueella sisäilman lämpötilana mittauspisteissä 2 

ja 3 mitattujen lämpötilojen keskiarvoa. Kyseiset mittaustulokset kuvasivat ulkoseinus-
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talla (ks. kuva 4.1) ja noin 3 m:n korkeudella sijainneiden yksittäisten pisteiden lämpöti-

laolosuhteita, joten ne – ja siten myös laskennassa käytetyt sisäilman lämpötilat – saat-

toivat erota huomattavasti esimerkiksi varastotilan keskialueen lattiatason olosuhteista. 

7.1.2 Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen las-

kenta- ja mittaustulosten vertailu 

Tutkimuskohteen kenttämittauksiin verrattu varastotilan öljypolttimen lämpöenergian 

kulutus laskettiin luvun 6.3.2 mukaisesti. Kyseisessä laskennassa oli huomattavasti enem-

män epävarmuutta kuin maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden laskennassa 

(ks. luku 7.1.1). Tästä syystä öljypolttimen kulutuksen laskenta- ja mittaustulosten ver-

tailujen perusteella ei arvioitu alapohjan johtumislämpöenergian Comsol-mallin luotetta-

vuutta.  

Öljypolttimen kulutuksen laskennassa varioitiin alapohjan sekä huoltotilaan rajoittunei-

den rakennusosien yhteydessä kolmea eri muuttuvaa sisäilman lämpötilaa – ulkoilmaan 

rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytettiin kaikissa tapauksissa vakiona pysyvää 

sisäilman lämpötilaa +8 °C (ks. taulukko 6.9). Laskentatapausten tulokset sekä öljypolt-

timen kulutuksen mittaustulokset esitetään taulukossa 7.1. 

Taulukko 7.1. Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutuksen laskenta- ja mittaus-

tulosten vertailut aikaväliltä marraskuu 2016 – huhtikuu 2017. Taulukon eri sarakkeissa 

esitetyissä laskentatuloksissa on varioitu alapohjan sekä huoltotilaan rajoittuneiden ra-

kennusosien yhteydessä käytettyä muuttuvaa sisäilman lämpötilaa (määritettiin varasto-

tilan mittauspisteiden 2 ja 3 mittausten perusteella). Laskentatapausten eroja havainnol-

listettiin taulukossa 6.9. Laskentatapausten nimityksissä esiintyvä MP tarkoittaa mittaus-

pistettä (ks. kuva 4.1), jonka mittaustulosten perusteella määritettiin kyseisessä tapauk-

sessa käytetty sisäilman lämpötila.  
Kuukausi Varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulutus [kWh] 

Mittaustulos Eri laskentatapausten tulokset 

MP2 MP2 ja 3 keskiarvo MP3 

2016 marras 523 0 0 0 

2016 joulu 111 0 0 0 

2017 tammi 8 977 0 0 8 056 

2017 helmi 10 513 0 2 430 10 770 

2017 maalis 2 549 255 7 007 13 632 

2017 huhti 998 816 5 015 9 286 

Yhteensä 23 671 1 071 14 451 41 745 

Ero mittaukseen - -95 % -39 % +76 % 

 

Taulukosta 7.1 nähdään, että varastotilan öljypolttimen kulutuksen laskenta- ja mittaus-

tulokset erosivat huomattavasti toisistaan. Koko tarkastelujakson näkökulmasta laskenta-

tulokset olivat lähimpänä mittauksia laskentatapauksessa, jossa käytettiin mittauspistei-

den 2 ja 3 mittausten keskiarvona määritettyä muuttuvaa sisäilman lämpötilaa (alapohjan 



 107 

sekä huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä). Periaatteessa tämä voisi vii-

tata siihen, että mittauspisteiden 2 ja 3 sisäilman lämpötilojen keskiarvo kuvaisi parhaiten 

koko varastotilan lämpötilaolosuhteita. Käytetty laskentaperiaate antoi kuitenkin vain 

karkeita arvioita tilanteesta (ks. luku 6.2.2), joten laskentatulosten perusteella ei voida 

tehdä kovinkaan varmoja johtopäätöksiä. Kyseistä laskentaperiaatetta kuitenkin käytet-

tiin, koska se oli ainoa tapa, jolla muuttuvan sisäilman lämpötilan ja maanvastaisen ala-

pohjan omanneen varastotilan todellista lämmitystarvetta voitiin arvioida jollain tasolla. 

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että myös laskennan lähtötiedoissa oli epätarkkuutta 

(etenkin varastotilan suurten ulko-ovien aukioloa ja siitä aiheutuvaa lämpöhäviötä oli vai-

kea arvioida suoritettujen kenttämittausten perusteella). Öljypolttimen lämpöenergian 

laskennassa oli siis huomattavia epätarkkuustekijöitä ja tästä syystä laskenta- ja mittaus-

tulosten erojen syitä ei pohdita tämän tarkemmin työssä. 

Taulukosta 7.1 nähdään, että alapohjan sekä huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien 

yhteydessä käytetyllä muuttuvalla sisäilman lämpötilalla oli huomattava vaikutus öljy-

polttimen lämpöenergian kulutuksen laskentatuloksiin. Tämä aiheutui suurimmaksi 

osaksi siitä, että huoltotilaan rajoittunut väliseinä oli lämmöneristämätön ja sen pinta-ala 

oli suuri, jolloin suhteellisen pienikin ero käytettyjen (varastotilan) sisäilman lämpötilo-

jen välillä olisi aiheuttanut huomattavan eron öljypolttimen kulutuksen laskentatuloksiin. 

Tässä tapauksessa mittauspisteen 2 ja 3 sisäilman lämpötilat erosivat esimerkiksi tammi-

kuussa 2017 noin 3 °C:ta toisistaan (ks. kuva 6.16), mikä selittää sen, että taulukon 7.1 

MP2 ja MP3 -laskentatapaukset erosivat todella paljon toisistaan (lähes 41 MWh). Osal-

taan eroa aiheutui myös varastotilan maanvastaisen alapohjan läpi siirtyneestä johtumis-

lämpöenergiasta. Alapohjan suuri pinta-ala – ja siten alapuolisen maan suuri lämpökapa-

siteetti – aiheuttivat kuitenkin sen, että laskennassa käytetyt muuttuvat sisäilman lämpö-

tilat vaikuttivat alapohjan lämpövirtaan suhteellisen vähän (huoltotilaan rajoittuneisiin 

rakennusosiin verrattuna).  

7.2 Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöener-

gian laskentatulokset 

Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin neljällä eri mene-

telmällä, kahdella eri sisäilman lämpötilalla (vakio/muuttuva) sekä kolmella eri alapoh-

jarakenteella, jolloin erilaisia laskentatapauksia muodostui yhteensä 24 (ks. taulukko 6.3). 

Kyseisten tarkastelujen tärkeimmät laskentatulokset esitetään tässä luvussa (kaikki tulok-

set esitetään liitteessä H). 

Numeerinen Comsol-laskenta, jossa käytettiin päivätason aika-askellusta, oli oletettavasti 

kaikkein tarkin maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmä, 

jota työssä käytettiin. Muut laskentamenetelmät olivat kuukausitason menetelmiä (EN 

ISO 13370 ja D5), jotka hieman yksinkertaistavat laskentaa. Standardin EN ISO 13370 

menetelmä voitiin kuitenkin olettaa suhteellisen tarkaksi, koska siinä otetaan huomioon 
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maan lämpökapasiteetti. Eri menetelmillä ja sisäilman lämpötiloilla (vakio/muuttuva) las-

ketut varastotilan alapohjan johtumislämpöenergiat esitetään todellisen suunnitteluratkai-

sun, eli täysin lämmöneristämättömän alapohjan, tapauksen osalta taulukossa 7.2. 

Taulukko 7.2. Eri menetelmillä ja sisäilman lämpötiloilla (vakio/muuttuva) lasketut va-

rastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergiat, kun alapohja oli täysin läm-

möneristämätön (todellinen suunnitteluratkaisu). Laskentatapausten erot esitettiin taulu-

kossa 6.3. Johtumislämpöenergian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kannalta läm-

pöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 
Kuukausi Alapohjan johtumislämpöenergia [kWh]: Eristämätön 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5  

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 4 438 3 590 9 233 -62 922 -10 570 -11 403 8 794 -76 882 

Helmi 4 645 3 860 8 709 -34 712 -3 744 -4 852 8 312 -47 321 

Maalis 4 840 4 226 8 161 -13 940 5 278 3 058 8 501 -3 163 

Huhti 3 562 3 348 2 613 10 211 14 030 11 253 4 248 62 117 

Touko 1 941 2 181 -2 129 10 552 21 211 18 042 1 118 113 660 

Kesä 739 709 -4 651 -13 490 23 532 19 918 -202 127 769 

Heinä -415 -499 -7 174 -62 922 22 037 18 566 -1 797 107 782 

Elo -895 -1 182 -6 210 -87 413 15 267 12 535 -833 83 291 

Syys -45 -1 098 -1 889 -108 295 6 288 3 973 2 560 32 964 

Loka 930 -369 1 388 -136 396 -2 932 -4 465 4 636 -33 288 

Marras 2 192 880 5 599 -131 996 -9 689 -10 528 7 234 -80 090 

Joulu 3 460 2 359 7 860 -111 905 -12 408 -13 418 8 200 -101 129 

Yhteensä, 

häviö 
26 747 21 152 43 564 20 763 107 643 87 346 53 602 527 584 

Yhteensä, 

kuorma 
-1 355 -3 147 -22 052 -763 991 -39 343 -44 666 -2 832 -341 873 

 

Ensimmäinen huomio taulukossa 7.2 kohdistuu siihen, että D5 (maan lämpötila) -mene-

telmällä lasketut alapohjan johtumislämpöenergiat erosivat molempien sisäilman lämpö-

tilojen tapauksessa huomattavasti tarkaksi oletetun Comsol-laskennan tuloksista (tilanne 

oli sama myös muissa alapohjan rakennetapauksissa; ks. liite H). Tämä oli toisaalta odo-

tettavissa, koska kyseisessä menetelmässä alapohjan ulkopuolisena lämpötilana käytettä-

vät maan lämpötilat ovat todennäköisesti määritetty oletuksella, että tarkasteltavan ala-

pohjan pinta-ala on suhteellisen pieni ja rakennuksen sisäilman lämpötila on normaalin 

asuinrakennuksen mukainen. Koska D5 (maan lämpötila) -menetelmä ei selvästikään so-

veltunut varastotilan suuren maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentaan, 

ei kyseisen menetelmän tuloksia käsitellä tarkemmin tässä luvussa. 

Taulukosta 7.2 nähdään, että standardilla EN ISO 13370 lasketut alapohjan johtumisläm-

pöenergiat olivat suhteellisen lähellä Comsol-laskentaa; koko vuoden lämpöhäviö oli 

käytetystä sisäilman lämpötilasta riippuen noin 18–21 %:a pienempi kuin Comsolilla las-

kettu (muissa rakennetapauksissa ero pieneni; ks. liite H). Tärkein asia oli kuitenkin se, 

että standardin EN ISO 13370 kuukausittaiset tulokset vaihtelivat molempien sisäilman 
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lämpötilojen yhteydessä samalla tavalla kuin Comsol-laskennassa, eli esimerkiksi talvella 

alapohjan läpi tapahtui vakiolämpötilan tapauksessa lämpöhäviötä (positiivinen arvo) ja 

muuttuvan lämpötilan tapauksessa lämpökuormaa (negatiivinen arvo). Näin ollen stan-

dardin EN ISO 13370 kuukausitason menetelmä vaikuttaa soveltuvan hyvin varastotilan 

kaltaisten suurten ja puolilämpimien rakennusten maanvastaisten alapohjien johtumis-

lämpöenergian laskentaan. 

D5 (Ufg-arvo) -menetelmän osalta taulukosta 7.2 nähdään, että kyseiset laskentatulokset 

erosivat huomattavasti Comsol-laskennasta (tilanne oli sama myös muissa alapohjan ra-

kennetapauksissa; ks. liite H). Merkittävin ero oli se, että muuttuvan sisäilman lämpötilan 

tapauksessa D5 (Ufg-arvo) -menetelmän laskentatulokset vaihtelivat päinvastaisesti Com-

sol-laskentaan verrattuna. Tämä johtui siitä, että D5 (Ufg-arvo) -menetelmässä ei oteta 

huomioon rakennuksen alapuolisen maan lämpökapasiteetista aiheutuvaa lämpövirran 

viivettä. Vakiolämpötilan tapauksessa D5 (Ufg-arvo) -menetelmän kuukausittaiset tulok-

set vaihtelivat samalla tavalla kuin Comsol-laskennassa, mutta ne olivat kuitenkin huo-

mattavasti suurempia, jolloin kyseisellä kuukausitason menetelmällä laskettu alapohjan 

koko vuoden lämpöhäviö oli noin 63 %:a suurempi Comsol-laskentaan verrattuna. 

Taulukossa 7.2 esitettyjen Comsolilla, standardilla EN ISO 13370 ja D5 (Ufg-arvo) -me-

netelmällä laskettujen varastotilan alapohjan johtumislämpöenergian kuukausittaisten 

laskentatulosten eroja havainnollistetaan kuvassa 7.4. 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

  
Kuva 7.4. Eri menetelmillä ja sisäilman lämpötiloilla (vakio/muuttuva) lasketut varasto-

tilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergiat, kun alapohja oli täysin läm-

möneristämätön (todellinen suunnitteluratkaisu). Kuvaajien laskentatulokset on esitetty 

taulukossa 7.2. Johtumislämpöenergian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kannalta 

lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 



 110 

Koska muuttuva sisäilman lämpötila tuotti Comsol-laskennan ja standardin EN ISO 

13370 yhteydessä laskentatuloksia, joissa talvella alapohjan läpi siirtyi sisätilaan lämpö-

kuormaa (ks. taulukko 7.2 ja kuva 7.4), on helposti pääteltävissä, että kyseiset laskenta-

tulokset pienentävät varastotilan laskennallista lämmitystarvetta – kuten voitiin olettaa. 

Kesällä alapohjan läpi tapahtui suuri lämpöhäviö, millä ei kuitenkaan ole merkitystä, 

koska tällöin varastotilassa ei ole lämmitystarvetta. Eri sisäilman lämpötiloilla laskettujen 

alapohjan johtumislämpöenergioiden vaikutusta varastotilan lämmitystarpeeseen käsitel-

lään tarkemmin kyseisen tilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulosten esittelyn 

yhteydessä luvussa 7.3. 

Varastotilan alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin todellisen suunnitteluratkaisun, 

eli lämmöneristämättömän alapohjan, lisäksi myös kahdella muulla rakenteella: toisessa 

alapohjan reunalla oli eriste ja toisessa koko alapohjan pinta-ala oli eristetty (ks. taulukko 

6.1). Alapohjan eri rakennetapausten Comsolilla lasketut johtumislämpöenergiat esite-

tään taulukossa 7.3. 

Taulukko 7.3. Varastotilan maanvastaisen alapohjan eri rakennetapausten Comsolilla 

lasketut johtumislämpöenergiat vakiona pysyvän ja muuttuvan sisäilman lämpötilan ta-

pauksissa. Alapohjan rakennetapausten erot esitettiin taulukossa 6.1. Johtumislämpö-

energian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen 

lämpökuormaa. 
Kuukausi Alapohjan johtumislämpöenergia [kWh]: Comsol-laskenta 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Eristämätön Eristys  

reunalla 

Eristys  

kauttaaltaan 

Eristämätön Eristys  

reunalla 

Eristys  

kauttaaltaan 

Tammi 4 438 2 438 1 518 -10 570 -11 781 -2 071 

Helmi 4 645 2 671 1 607 -3 744 -5 333 -1 334 

Maalis 4 840 2 994 1 749 5 278 3 184 491 

Huhti 3 562 2 689 1 509 14 030 12 196 3 060 

Touko 1 941 2 203 1 263 21 211 19 839 5 915 

Kesä 739 1 567 942 23 532 22 410 7 782 

Heinä -415 979 665 22 037 21 410 8 853 

Elo -895 520 511 15 267 15 035 8 207 

Syys -45 487 551 6 288 5 860 6 102 

Loka 930 760 724 -2 932 -3 342 3 555 

Marras 2 192 1 193 964 -9 689 -10 288 738 

Joulu 3 460 1 768 1 216 -12 408 -13 334 -1 305 

Yhteensä, 

häviö 
26 747 20 270 13 220 107 643 99 934 44 704 

Yhteensä, 

kuorma 
-1 355 0 0 -39 343 -44 078 -4 709 

 

Taulukosta 7.3 nähdään, että alapohjan eristäminen yleisesti ottaen pienensi sen läpi siir-

tyneitä kuukausittaisia johtumislämpöenergioita molempien sisäilman lämpötilojen yh-

teydessä. Tässä ilmiössä oli kuitenkin yksi poikkeus, sillä muuttuvan lämpötilan tapauk-

sessa alapohjan läpi talvella sisätilaan siirtyneet lämpökuormat olivat hieman suurempia, 
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kun alapohjan reunalle lisättiin eriste (täysin eristämättömään alapohjaan verrattuna). Ky-

seinen poikkeus on kuitenkin looginen, koska alapohjan reunalle lisätty eriste pienensi 

ulkoilman vaikutusta alapohjan läpi siirtyneeseen lämpövirtaan ja koska muuttuvan si-

säilman lämpötilan tapauksessa alapohjan läpi siirtyi talvella sisätilaan lämpökuormaa, 

joka oli pienimillään lähellä ulkoseinää. 

Taulukon 7.3 laskentatulosten perusteella voidaan myös päätellä, että varastotilan alapoh-

jan toteuttaminen lämmöneristettynä koko pinta-alaltaan ei ollut kannattavaa muuttuvan 

sisäilman lämpötilan tapauksessa. Syynä tähän oli se, että eriste pienensi alapohjan läpi 

siirtynyttä lämpövirtaa, mikä muuttuvan lämpötilan tapauksessa tarkoitti sitä, että alapoh-

jan läpi talvella sisätilaan siirtynyt lämpökuorma pieneni ja siten varastotilan lämmitys-

tarve kasvoi. Toisin sanoen, alapohjan kauttaaltaan eristämisen myötä varastotilan läm-

mityksessä ei pystytty hyödyntämään alapuoliseen maahan varastoituvaa lämpöä juuri 

ollenkaan. Alapohjan toteuttaminen kauttaaltaan eristettynä oli kuitenkin hyödyllistä va-

kiona pysyvän sisäilman lämpötilan tapauksessa, koska tällöin alapohjan läpi siirtyi tal-

vella lämpöhäviötä maahan. 

Kuvassa 7.5 havainnollistetaan, miten taulukossa 7.3 esitetyt Comsolilla lasketut alapoh-

jan eri rakennetapausten kuukausittaiset johtumislämpöenergiat erosivat vakion ja muut-

tuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa. 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

  
Kuva 7.5. Varastotilan maanvastaisen alapohjan eri rakennetapausten Comsolilla laske-

tut johtumislämpöenergiat vakion ja muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksissa. Ala-

pohjan rakennetapausten erot esitettiin taulukossa 6.1. Kuvaajien laskentatulokset esitet-

tiin taulukossa 7.3. Johtumislämpöenergian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kan-

nalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 
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Kuvasta 7.5 nähdään, että ainakin alapohjan kauttaaltaan lämmöneristäminen aiheutti vii-

veen rakenteen läpi siirtyneeseen johtumislämpöenergiaan (eristämättömään tapaukseen 

verrattuna). Selkeimmin tämä näkyy muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa, jossa 

kesällä tapahtunut lämpöhäviön maksimi siirtyi kesäkuusta heinäkuuhun. Tästä syystä 

kyseisessä tapauksessa alapohjan läpi siirtyi lämpöhäviötä maahan loka- ja marraskuussa, 

vaikka muissa rakennetapauksissa kyseisinä kuukausina alapohjan läpi siirtyi lämpökuor-

maa sisätiloihin.  

Standardin EN ISO 13370 kuukausitason menetelmän todettiin soveltuvan suhteellisen 

hyvin varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentaan molem-

pien sisäilman lämpötilojen tapauksessa (ks. taulukko 7.2 ja kuva 7.4). Kuvassa 7.6 tar-

kastellaan vielä tarkemmin, miten kyseisen menetelmän laskentatulokset erosivat tarkaksi 

oletetun Comsol-laskennan tuloksista alapohjan eri rakennetapauksissa, kun laskennassa 

käytettiin tutkimuskohteessa mitattujen lämpötilojen perusteella määritettyä muuttuvaa 

sisäilman lämpötilaa. 

 
Kuva 7.6. Varastotilan maanvastaisen alapohjan eri rakennetapausten Comsolilla ja 

standardilla EN ISO 13370 lasketut johtumislämpöenergiat muuttuvan sisäilman lämpö-

tilan tapauksessa. Alapohjan rakennetapausten erot esitettiin taulukossa 6.1. Kuvaajien 

laskentatulokset on esitetty Comsol-laskennan osalta taulukossa 7.3 ja standardin 13370 

osalta liitteessä H. Johtumislämpöenergian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kan-

nalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 

 

Kuvasta 7.6 nähdään, että muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa jokaisen rakenne-

tapauksen standardilla EN ISO 13370 lasketut alapohjan kuukausittaiset johtumislämpö-

energiat olivat yleisesti ottaen lämpöhäviön (positiivinen arvo) osalta hieman pienempiä 
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ja lämpökuorman (negatiivinen arvo) osalta suurempia kuin Comsolilla lasketut. Vaikka 

eroa oli jonkin verran, saatiin kyseisellä standardilla kuitenkin suhteellisen tarkkoja las-

kentatuloksia, kun otetaan huomioon, että kyseessä oli varsin yksinkertainen kuukausita-

son menetelmä. 

7.3 Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulok-

set 

Tässä luvussa esitetään varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan tärkeimmät 

tulokset, jotka esitetään kokonaisuudessaan liitteessä I. Lämmitysenergian nettotarpeen 

laskennassa varioitiin maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian eri laskentata-

pausten tuloksia (ks. luku 7.2 ja liite H), jolloin myös nettotarpeen laskentatapausten lu-

kumäärä oli 24 (ks. taulukko 6.3). Alapohjan yhteydessä varioitiin vakiona pysyvää ja 

muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, mutta lämmitysenergian nettotarpeen laskennan muiden 

osatekijöiden yhteydessä näin meneteltiin ainoastaan huoltotilaan rajoittuneiden raken-

nusosien yhteydessä. Muuttuva sisäilman lämpötila aiheutti kuitenkin virheellisiä lasken-

tatuloksia ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä, joten niiden yhteydessä 

käytettiin ainoastaan vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa (ks. luku 6.2.2).  

Taulukossa 7.4 vertaillaan, miten eri menetelmillä lasketut maanvastaisen alapohjan joh-

tumislämpöenergiat ja eri sisäilman lämpötilat (vakio/muuttuva) vaikuttivat varastotilan 

lämmitysenergian nettotarpeeseen, kun alapohja oli täysin lämmöneristämätön, eli todel-

lisen suunnitteluratkaisun mukainen. Taulukossa ei esitetä niiden laskentatapausten tu-

loksia, joissa alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin D5 (maan lämpötila) -menetel-

mällä (ne esitetään kuitenkin liitteessä I), koska kyseinen laskentamenetelmä todettiin so-

veltuvan huonosti varastotilan maanvastaisen alapohjan tarkasteluun. 
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Taulukko 7.4. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset, kun ala-

pohja oli täysin lämmöneristämätön eli todellinen suunnitteluratkaisu (ks. taulukko 6.1). 

Taulukon eri sarakkeissa esitetyissä tuloksissa on varioitu alapohjan johtumislämpöener-

gian laskentamenetelmää sekä sisäilman lämpötilaa (huoltotilaan rajoittuneiden raken-

nusosien ja alapohjan yhteydessä) – muuten eri laskentatapaukset vastasivat toisiaan (ks. 

taulukko 6.3). 
Kuukausi Lämmitysenergian nettotarve [kWh]: Eristämätön 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila  

(käytettiin huoltotilaan rajoittuneiden ra-

kennusosien ja alapohjan yhteydessä; 

ks. taulukko 6.3) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5  

(Ufg-arvo) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5  

(Ufg-arvo) 

Tammi 17 643 16 795 22 439 1 601 768 20 964 

Helmi 17 847 17 062 21 911 8 524 7 415 20 579 

Maalis 14 344 13 729 17 665 15 581 13 361 18 803 

Huhti 0 0 0 8 829 6 052 0 

Touko–Loka 0 0 0 0 0 0 

Marras 3 451 2 140 6 858 0 0 12 341 

Joulu 11 925 10 824 16 325 0 0 17 464 

Yhteensä 65 211 60 549 85 198 34 534 27 596 90 152 

Ero Comsol-

tapaukseen 
- -7 % +31 % - -20 % +161 % 

 

Taulukosta 7.4 nähdään, että varastotilan lämmitysenergian nettotarpeet, joiden lasken-

nassa käytettiin standardilla EN ISO 13370 laskettuja alapohjan johtumislämpöenergi-

oita, olivat molempien sisäilman lämpötilojen yhteydessä hieman pienempiä kuin tar-

kaksi oletetun Comsol-tapauksen nettotarpeet. Ero oli kuitenkin suhteellisen pieni, mikä 

oli odotettavissa, koska standardin EN ISO 13370 todettiin soveltuvan hyvin varastotilan 

maanvastaisen alapohjan tarkasteluun (ks. luku 7.2). D5 (Ufg-arvo) -tapauksen lämmitys-

energian nettotarpeet olivat sen sijaan paljon suurempia Comsol-tapaukseen verrattuna. 

Ero oli todella suuri etenkin muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa (161 %). Ala-

pohjan johtumislämpöenergian laskentatulosten esittelyn yhteydessä kuitenkin jo todet-

tiin, että muuttuvan sisäilman lämpötilan käyttö D5 (Ufg-arvo) -menetelmän yhteydessä 

tuotti virheellisiä tuloksia, koska kyseisessä menetelmässä alapohjan ulkopuolisena läm-

pötilana käytetään ulkoilman lämpötilaa.  

Työssä käytetyistä maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetel-

mistä siis ainoastaan Comsol ja standardi EN ISO 13370 soveltuivat käytettäväksi muut-

tuvan sisäilman lämpötilan yhteydessä. Kun kyseisten tapausten vakiolla ja muuttuvalla 

sisäilman lämpötiloilla laskettuja lämmitysenergian nettotarpeita verrataan toisiinsa, näh-

dään että sisäilman lämpötilan kesällä tapahtuneella nousulla oli merkittävä vaikutus va-

rastotilan lämmitysenergian nettotarpeeseen. Muuttuvan lämpötilan nettotarpeet olivat 

noin puolet pienempiä kuin vakiolämpötilan; Comsol noin 47 %:a ja standardi EN ISO 

13370 noin 54 %:a. Syynä tähän oli se, että muuttuvan lämpötilan tapauksessa alapuoli-
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seen maahan varastoitui kesällä lämpöä (sisäilman lämpötilan nousun myötä) ja siten ala-

pohjan läpi siirtyi talvella jonkin verran lämpökuormaa, kun taas vakiolämpötilan tapauk-

sessa alapohjan läpi siirtyi talvella ainoastaan lämpöhäviötä (ks. taulukko 7.2, kuva 7.4 ja 

liite H).  

Eri sisäilman lämpötiloilla laskettujen nettotarpeiden ero ei kuitenkaan aiheutunut aino-

astaan alapohjan johtumislämpöenergian vaikutuksesta, vaan myös huoltotilaan rajoittu-

neilla rakennusosilla oli vaikutuksensa, koska niiden yhteydessä käytettiin sekä vakiota 

että muuttuvaa sisäilman lämpötilaa (kun taas ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien 

yhteydessä käytettiin ainoastaan vakiota). Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että huoltoti-

lasta siirtynyt lämpökuorma oli suurempi vakiolämpötilan kuin muuttuvan lämpötilan ta-

pauksessa. Tätä havainnollistetaan kuvassa 7.7, jossa esitetään, miten varastotilan läm-

mitysenergian nettotarpeen laskennan tekijät erosivat toisistaan vakion ja muuttuvan si-

säilman lämpötilan tapauksissa, kun alapohja oli täysin lämmöneristämätön ja sen johtu-

mislämpöenergia laskettiin Comsolilla. Kyseiset tekijät on jaoteltu kolmeen osaan: maan-

vastainen alapohja, ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat sekä lämpökuormat, joka sisälsi 

huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat sekä sisäiset lämpökuormat (ks. taulukko 6.8).  

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

  
Kuva 7.7. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan osatekijöiden tulokset 

vakiona pysyvän ja muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa, kun alapohja oli läm-

möneristämätön ja sen johtumislämpöenergia laskettiin Comsolilla. Ulkoilmaan rajoit-

tuneiden rakennusosien yhteydessä käytettiin kaikissa laskentatapauksissa vakiona pysy-

vää sisäilman lämpötilaa +8 °C (ks. taulukko 6.3). Laskennan osatekijöiden sisällöt esi-

tettiin taulukossa 6.8 ja niiden summana lasketut lopulliset lämmitysenergian nettotar-

peet esitettiin taulukossa 7.4. Lämpöenergian positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kan-

nalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 
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Kuva 7.7 havainnollistaa hyvin sitä, miksi varastotilan lämmitysenergian nettotarve oli 

huomattavasti pienempi, kun alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin muuttuvalla si-

säilman lämpötilalla (vakiolämpötilaan verrattuna). Muuttuvan lämpötilan tapauksessa 

varastotilan lämpötila laski syksyllä, jolloin maahan kesällä varastoitunut lämpö alkoi 

siirtyä takaisin varastotilaan siten, että lämpökuormaa siirtyi alapohjan läpi syyskuusta 

alkaen. Alapohjan lämpökuorma olikin suurimmillaan loppuvuodesta, mikä oli merkittä-

vimpänä syynä sille, miksi lämmitysenergian nettotarve oli tällöin nolla (ks. taulukko 

7.4). Maahan varastoitunut ylimääräinen lämpö alkoi kuitenkin ehtyä alkuvuodesta ja lo-

pulta maaliskuussa alapohjan lämpövirran suunta muuttui lämpöhäviöksi. Varastotilassa 

olikin tästä syystä jonkin verran lämmitystarvetta tammikuusta huhtikuuhun – kuitenkin 

huomattavasti vähemmän kuin vakiolämpötilan tapauksessa.  

Kuvasta 7.7 nähdään myös, että huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien läpi varastoti-

laan siirtynyt lämpökuorma oli talvella merkittävästi suurempi kuin maasta tullut lämpö-

kuorma. Tämä arvo pitää tosin sisällään myös sisäiset lämpökuormat, mutta niiden osuus 

oli todella pieni, koska niiden oletettiin koostuvan ainoastaan valaistuksen lämpökuor-

masta, joka oli jokaisena kuukautena noin 500 kWh (sitä ei kuitenkaan pystytty hyödyn-

tämään kuukausina, jolloin varastotilassa ei ollut lämmitystarvetta). Huoltotilasta varas-

totilaan siirtynyt lämpökuorma oli suuri, koska tilojen tavoitelämpötilat erosivat 10 °C:ta 

ja koska tiloja rajaava väliseinä oli lämmöneristämätön.  

Tarkastellaan vielä, miten alapohjan eri rakennetapaukset (ks. taulukko 6.1) vaikuttivat 

varastotilan lämmitysenergian nettotarpeeseen. Kyseiset vertailut esitetään taulukossa 7.5 

niiden nettotarpeen laskentatulosten osalta, joiden laskennassa käytettiin alapohjan joh-

tumislämpöenergiana oletettavasti tarkan Comsol-laskennan tuloksia, jotka esitettiin tau-

lukossa 7.3. 
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Taulukko 7.5. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset, kun alapoh-

jan johtumislämpöenergia laskettiin Comsolilla. Taulukon eri sarakkeissa esitetyissä tu-

loksissa on varioitu alapohjan rakennetapausta sekä sisäilman lämpötilaa (huoltotilaan 

rajoittuneiden rakennusosien ja alapohjan yhteydessä) – muuten eri laskentatapaukset 

vastasivat toisiaan (ks. taulukko 6.3). Rakennetapausten erot esitettiin taulukossa 6.1. 
Kuukausi Lämmitysenergian nettotarve [kWh]: Comsol-laskenta 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

(käytettiin huoltotilaan rajoittuneiden 

rakennusosien ja alapohjan yhtey-

dessä; ks. taulukko 6.3) 

Eristämätön Eristys  

reunalla 

Eristys  

kauttaaltaan 

Eristämätön Eristys  

reunalla 

Eristys  

kauttaaltaan 

Tammi 17 643 15 644 14 723 1 601 390 10 100 

Helmi 17 847 15 873 14 809 8 524 6 934 10 934 

Maalis 14 344 12 498 11 253 15 581 13 486 10 794 

Huhti 0 0 0 8 829 6 995 0 

Touko–Loka 0 0 0 0 0 0 

Marras 3 451 2 452 2 223 0 0 5 846 

Joulu 11 925 10 233 9 681 0 0 7 959 

Yhteensä 65 211 56 701 52 689 34 534 27 805 45 632 

Ero eristämättö-

mään tapaukseen 
- -13 % -19 % - -19 % +32 % 

 

Yleisesti ottaen, taulukon 7.5 laskentatulokset osoittavat, että lämmöneristeen lisääminen 

alapohjaan laski varastotilan lämmitysenergian nettotarvetta. Ainoa – ja erittäin merkit-

tävä – poikkeus oli kuitenkin se, että muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa suurin 

nettotarve saatiin, kun alapohja oli koko pinta-alaltaan eristetty. Tämä johtui siitä, että 

kauttaaltaan eristetyn alapohjan läpi siirtyneet johtumislämpöenergiat olivat huomatta-

vasti pienempiä kuin muissa alapohjan rakennetapauksissa ja lisäksi muuttuvan sisäilman 

lämpötilan tapauksessa alapohjan läpi siirtyi talvella lämpökuormaa sisätilaan (ks. tau-

lukko 7.3). Toisin sanoen, kauttaaltaan lämmöneristetyn alapohjan sekä muuttuvan sisäil-

man lämpötilan yhdistelmä tuotti laskentatulokset, joissa alapuoliseen maahan varastoitui 

kesällä huomattavasti vähemmän lämpöä talven varalle, jolloin varastotilaa täytyi läm-

mittää enemmän talvella (muihin alapohjan rakennetapauksiin verrattuna). 

Vakiona pysyvällä sisäilman lämpötilalla lasketut varastotilan lämmitysenergian netto-

tarpeet olivat siis nykyisten määräysten laskentaohjeiden mukaisia tuloksia (niissä olete-

taan sisäilman lämpötila vakioksi). Tästä näkökulmasta taulukossa 7.5 esitetyt nettotar-

peen laskentatulokset osoittavat, että varastotilan maanvastaisen alapohjan lämmöneris-

täminen olisi kannattavaa. Alapohjan koko pinta-alan eristämisestä saatava hyöty olisi 

kuitenkin todella pieni verrattuna tapaukseen, jossa alapohjan reunalla oli lämmöneriste 

(2,0 m levyinen kaista).  

Vakiona pysyvällä sisäilman lämpötilalla lasketut nettotarpeet kuvasivat kuitenkin käy-

tännössä tapausta, jossa sisäilman lämpötila pysyi koko vuoden vakiona. Tilanne olisi 
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ollut tämä, jos varastotilassa olisi ollut jäähdytysjärjestelmä, joka olisi kesällä estänyt si-

säilman lämpötilan nousun yli tavoitelämpötilan +8 °C. Näin ei kuitenkaan ollut, mikä 

oli myös ainakin tässä luvussa esitettyjen laskentatulosten perusteella järkevä ratkaisu, 

koska muuttuvalla sisäilman lämpötilalla lasketut lämmitysenergian nettotarpeet olivat 

huomattavasti pienempiä kuin vakiolla sisäilman lämpötilalla lasketut (Comsol-tapauk-

sessa; ks. taulukko 7.5). Muuttuvan sisäilman lämpötilan käyttäminen nettotarpeen las-

kennan yhteydessä olikin ainoa tapa arvioida, kuinka varastotilan alapuoliseen maahan 

kesällä (sisäilman lämpötilan nousun myötä) varastoitunut lämpö vaikutti kyseisen tilan 

lämmitystarpeeseen. Lisäksi sitä käyttämällä voitiin arvioida, kuinka paljon huoltotila to-

dellisuudessa lämmitti varastotilaa. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin, millainen vaikutus suurella lämmöneristämättömällä maanvastaisella 

alapohjalla oli Hangossa sijainneen teollisuusrakennuksen lämmitysenergian kulutuk-

seen. Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin kenttämittauksia ja laskennallisia tarkaste-

luja – lisäksi niitä vertailtiin toisiinsa siltä osin kuin oli käytännössä mahdollista. Tarkas-

telut rajattiin laskennan osalta tutkimuskohteen varastotilaan, kun taas kenttämittauksia 

suoritettiin myös huoltotilassa. 

8.1 Kenttämittausten yhteenveto 

Tutkimuskohteessa suoritetut kenttämittaukset osoittivat, että varastotilan sisäilman läm-

pötila vaihteli vuoden aikana siten, että se oli talvella lähellä tavoitelämpötilaansa  

(+8 °C), mutta kesällä se nousi lähes ulkoilman lämpötilan tasolle (ks. kuva 5.3). Tämä 

aiheutui matalasta tavoitelämpötilasta verrattuna ulkoilman lämpötilaan kesällä ja jääh-

dytysjärjestelmän puuttumisesta. Kesällä noussut sisäilman lämpötila lämmitti myös va-

rastotilan alapuolista maata (ks. kuva 5.9), mikä tarkoitti maan suuren lämpökapasiteetin 

ja sisäilman lämpötilan vuodenajoittaisen vaihtelun myötä sitä, että maahan varastoitui 

kesällä lämpöä talven varalle. Kyseinen ilmiö oli nähtävissä myös alapohjaan asennettu-

jen lämpövirtalevyjen mittaustuloksissa (ks. kuva 5.17), jotka osoittivat, että varastotilan 

alapohjan läpi siirtyneiden lämpövirran tiheyksien suunta vaihtui karkeasti ottaen siten, 

että talvella suunta oli rakennuksen sisälle (lämpökuorma) ja kesällä ulos maaperään 

(lämpöhäviö). Talvella alapohjan läpi siirtyneet lämpökuormat olivat kuitenkin huomat-

tavasti pienempiä kuin kesän lämpöhäviöt. Ulkoseinän lämpövirtalevyjen mittaustulokset 

olivat sen sijaan huomattavasti suurempia alapohjan lämpövirtalevyihin verrattuna (ks. 

kuva 5.15), koska ulkoseinän läpi siirtynyt lämpövirta riippui suuresta ulko- ja sisäilman 

välisestä lämpötilaerosta, kun taas alapohjan lämpövirta riippui pienestä sisäilman ja ala-

puolisen maan välisestä lämpötilaerosta. 

Sijaintiensa vuoksi rakennuksen sisäpuolisen maan lämpötilaa mitanneiden lämpötilan-

mittausputkien (ks. kuva 4.2) ja alapohjan lämpövirtalevyjen (ks. kuva 4.3) mittaustulok-

set kuvasivat ainoastaan ulkoseinustan läheisen suhteellisen kapean kaistaleen olosuh-

teita. Voidaan kuitenkin olettaa, että koko varastotilan sisäilman lämpötilat vaihtelivat 

vuodenajan mukaan suurin piirtein samalla tavalla, jolloin samanlainen lämmön varastoi-

tumisilmiö tapahtui koko alapohjan alueella. Varastotilaa eri kohdissa mitatut sisäilman 

lämpötilat tosin erosivat talvella huomattavasti toisistaan (ks. kuva 5.3) ja lisäksi alapoh-

jan lämpövirtalevyjen mittaustulosten perusteella pääteltiin, että varastotilan sisäilman 

lämpötilat erosivat jonkin verran myös tilan korkeussuunnassa (ks. kuvat 5.18 ja 5.19). 

Kyseiset ilmiöt aiheutuivat todennäköisesti varastotilan suuresta tilavuudesta, ilmanvaih-

dosta sekä suurten ulko-ovien aukiolosta.  
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Tutkimuksessa mitattiin myös varastotilan öljypolttimen käyntiä. Kyseisten mittausten 

perusteella määritettiin, että talvella 2016–2017 varastotilan öljypoltin kulutti lämpöener-

giaa noin 24 MWh ja öljyä noin 2,4 t (ks. taulukko 5.1). Kenttämittauksia tehtiin myös 

tutkimuskohteen huoltotilassa ja ne osoittivat, että kyseisen tilan sisäilman lämpötila py-

syi suhteellisen tasaisena koko vuoden ajan (ks. kuva 5.3). Tämä johtui siitä, että huolto-

tilan tavoitelämpötila (+18 °C) oli lähellä tasoa, jolle ulkoilman lämpötila nousi kesällä. 

Koska huoltotilan lämpötila ei noussut kesällä kovinkaan merkittävästi (toisin kuin va-

rastotilassa), siirtyi huoltotilan alapohjan kautta lämpöhäviötä maahan koko vuoden ajan 

(ks. kuvat 5.11 ja 5.15). Tämä oli toisaalta tilanne lähellä ulkoseinää, joten huoltotilan 

koko alapohjan läpi siirtyneestä lämpövirrasta ei ollut mahdollista esittää täysin varmoja 

päätelmiä kenttämittausten perusteella. 

8.2 Laskennallisten tarkastelujen yhteenveto 

Työn laskentatarkasteluissa tutkittiin, miten eri menetelmillä, sisäilman lämpötiloilla (va-

kio/muuttuva) sekä alapohjarakenteilla lasketut varastotilan maanvastaisen alapohjan 

johtumislämpöenergiat erosivat toisistaan. Näiden tekijöiden vaikutusta tarkasteltiin 

myös varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen näkökulmasta. Kyseiset tarkastelut suo-

ritettiin nykyisten määräysten mukaisesti (osittain niitä soveltaen). Lisäksi työssä tarkas-

teltiin, miten laskenta- ja mittaustulokset erosivat toisistaan, kun laskennan reunaehtoina 

käytettiin ainoastaan tutkimuskohteessa mitattuja lämpötiloja. 

Laskentatarkastelut perustuivat siihen, että Comsol-laskenta oletettiin tarkaksi maanvas-

taisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmäksi. Kyseisen menetelmän 

sekä työn laskentatarkasteluissa yleisesti käytettyjen lähtötietojen luotettavuutta arvioitiin 

vertailemalla maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden laskenta- ja mittaustu-

loksia keskenään. Kyseiset vertailut osoittivat, että varastotilan sisäpuolisen maan laske-

tut ja mitatut lämpötilat olivat suhteellisen lähellä toisiaan (ks. kuva 7.2). Varastotilan 

alapohjan lämpövirran tiheyksien osalta Comsol-laskenta ja kenttämittaus erosivat kui-

tenkin huomattavasti enemmän toisistaan (ks. kuva 7.3). Laskentavirhe oli toisaalta sitä 

pienempi mitä kauempana lämpövirtalevy sijaitsi ulkoseinästä. Tämä viittaa siihen, että 

lasketut alapohjan lämpövirrat olivat virheellisiä alapohjan reunalla, mutta laskentavirhe 

pieneni kauempana ulkoseinästä. Näin ollen koko alapohjan lämpövirran laskennan nä-

kökulmasta Comsol-malli saattoi tuottaa suhteellisen tarkkoja tuloksia. Kyseisestä asiasta 

ei kuitenkaan pystytty tekemään varmoja päätelmiä, koska alapohjan lämpövirran tiheyk-

siä (ja maan lämpötiloja) mitattiin ainoastaan lähellä ulkoseinää (ks. kuvat 4.2 ja 4.3), 

jolloin laskennan luotettavuutta voitiin arvioida vain suhteellisen kapean kaistaleen 

osalta. 

Varastotilan sisäpuolisen maan lämpötilan ja alapohjan lämpövirran tiheyden virheellis-

ten laskentatulosten syiden tarkka arviointi oli vaikeaa, koska laskennan lähtötietoja ei 

varioitu rajallisten resurssien vuoksi. Voitiin kuitenkin olettaa, että merkittävin virhete-
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kijä oli laskennassa käytetty sisäilman lämpötila, joka määritettiin varastotilan mittaus-

pisteissä 2 ja 3 mitattujen lämpötilojen keskiarvona ja jota käytettiin koko alapohjan alu-

eella, vaikka kyseisissä mittauspisteissä mitatut sisäilman lämpötilat erosivat talvella huo-

mattavasti toisistaan. Tarkan laskentatuloksen saamiseksi Comsol-laskennassa olisi myös 

täytynyt ottaa huomioon kaikkien lämmön siirtymismuotojen vaikutus. Työssä tarkastel-

tiin kuitenkin ainoastaan lämmön johtumista, mikä oletettavasti aiheutti jonkin verran 

virhettä Comsol-laskennan tuloksiin. 

Laskentatuloksia vertailtiin kenttämittauksiin myös varastotilan öljypolttimen lämpö-

energian kulutuksen osalta. Vaikka kyseisessä laskennassa varioitiin kolmea erilaista 

muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, jotka määritettiin kenttämittausten perusteella, ei min-

kään laskentatapauksen tulokset vastanneet kovinkaan hyvin mittaustuloksia (ks. tau-

lukko 7.1). Tämä oli kuitenkin odotettavissa, koska kyseisessä laskennassa oli huomatta-

vasti epävarmuutta muun muassa laskennassa käytettyjen sisäilman lämpötilojen sekä itse 

laskentaperiaatteen vuoksi. Lisäksi varastotilan ilmanvaihtuvuutta ei tunnettu tarkasti, 

koska suurten ulko-ovien aukioloa ei käytännössä pystytty arvioimaan kenttämittausten 

perusteella. Laskennan suuren epävarmuuden vuoksi varastotilan öljypolttimen kulutuk-

sen laskenta- ja mittaustulosten vertailujen perusteella oli järkevää arvioida ainoastaan 

sitä, miten erilaiset muuttuvat sisäilman lämpötilat vaikuttivat lopputulokseen. Tällä te-

kijällä todettiin olevan huomattava vaikutus. 

Nykyisten määräysten mukaisesti (ja osittain niitä soveltaen) toteutetut varastotilan 

maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskennalliset tarkastelut osoittivat, että 

kansainvälisessä standardissa EN ISO 13370 (2017) esitetty kuukausitason laskentame-

netelmä oli ainoa nykyisten määräysten mukainen menetelmä (ks. taulukko 6.7), joka so-

veltui käytettäväksi varastotilan tapauksessa. Vaikka kyseisen menetelmän laskentatulok-

set olivat jonkin verran pienempiä kuin oletettavasti tarkan Comsol-laskennan tulokset 

(ks. taulukko 7.2 ja kuva 7.4), voitiin standardia EN ISO 13370 pitää varsin tarkkana 

kuukausitason laskentamenetelmänä. Merkittävin syy tähän oli se, että ainoastaan kysei-

sellä menetelmällä saatiin järkeviä tuloksia, kun laskennassa käytettiin kenttämittausten 

perusteella määritettyä muuttuvaa sisäilman lämpötilaa. Vakiona pysyvän sisäilman läm-

pötilan tapauksessa muiden menetelmien laskentatulosten vuodenajoittaiset muutokset 

olivat samanlaiset Comsol-laskentaan verrattuna, mutta suuruusluokaltaan kyseiset las-

kentatulokset erosivat huomattavasti toisistaan. 

Tutkimuskohteen maanvastainen alapohja oli täysin lämmöneristämätön kuitubetoni-

laatta. Vertailun vuoksi varastotilan alapohjan johtumislämpöenergia laskettiin myös 

kahta muuta rakennetta käyttäen: toisessa alapohjan reunalla oli 2,0 m:n levyinen eriste 

ja toisessa alapohja oli täysin eristetty (molemmissa tapauksissa 150 mm EPS-eriste; ks. 

taulukko 6.1). Kaikissa laskentatapauksissa otettiin huomioon myös rakennuksen ulko-

puolinen routaeriste. Yleisesti ottaen eri alapohjarakenteiden Comsol-laskennan tulokset 

osoittivat, että lämmöneriste pienensi alapohjan läpi siirtynyttä johtumislämpöenergiaa – 

niin vakiona pysyvän kuin muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa (ks. taulukko 7.3 
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ja kuva 7.5). Näin ollen vakiolämpötilan tapauksessa eristys pienensi alapohjan läpi tal-

vella tapahtunutta lämpöhäviötä ja siten varastotilan lämmitystarvetta. Eristeen vaikutus 

ei kuitenkaan ollut yhtä selvä muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa, koska tällöin 

alapohjan läpi siirtynyt johtumislämpöenergia vaihteli siten, että talvella alapohjan läpi 

siirtyi lämpöä varastotilaan ja kesällä maaperään. Kyseisistä laskentatuloksista oli kuiten-

kin helposti pääteltävissä, että koko varastotilan alapohjan lämmöneristäminen ei olisi 

kannattava ratkaisu, koska tällöin alapuoliseen maahan varastoituisi kesällä huomatta-

vasti vähemmän lämpöä talven varalle (täysin eristämättömään alapohjaan verrattuna). 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennan lähtökohta oli selvittää, miten 

maanvastaisen alapohjan läpi siirtyvä johtumislämpöenergia vaikutti lämmitysenergian 

nettotarpeeseen eri laskentatapauksissa. Kyseisissä tarkasteluissa täytyi kuitenkin hieman 

soveltaa rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) laskentaohjeita, koska ne oletta-

vat rakennuksen sisäilman lämpötilan vakioksi. Lämmitysenergian nettotarpeen laskenta 

suoritettiin muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa siten, että varastotilan maanvas-

taisen alapohjan sekä huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytettiin 

muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, kun taas ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yh-

teydessä käytettiin kaikissa tapauksissa vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa +8 °C (va-

rastotilan tavoitelämpötila). Näin meneteltiin, koska muuttuva sisäilman lämpötila olisi 

kyseisessä yhteydessä aiheuttanut virheellisiä laskentatuloksia. Tällä tavalla saatiin las-

kennallinen arvio siitä, miten alapuoliseen maahan kesällä varastoitunut lämpö vaikutti 

kyseisen tilan lämmitysenergian nettotarpeeseen. Huoltotilaan rajoittuneiden rakennus-

osien osalta muuttuvaa sisäilman lämpötilaa täytyi käyttää, jotta niiden kautta varastoti-

laan siirtynyt lämpökuorma olisi oikean suuruinen (vakiona pysyvän sisäilman lämpöti-

lan tapauksessa se oli suurempi). Työssä käytetyt D5:n laskentaohjeiden sovellukset ja 

niiden perustelut esitettiin tarkemmin työn luvussa 6.2.2. 

Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatarkastelut osoittivat, että maanvas-

taisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmällä ja sisäilman lämpötilalla 

(vakio/muuttuva) oli suuri vaikutus nettotarpeeseen, kun alapohja oli täysin lämmöneris-

tämätön (ks. taulukko 7.4). Kun nettotarpeen laskennassa käytettiin suhteellisen tarkaksi 

maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmäksi osoittautuneen 

standardin EN ISO 13370 laskentatuloksia, oli koko vuoden lämmitysenergian nettotarve 

muuttuvan sisäilman lämpötilan tapauksessa noin 20 %:a pienempi ja vakiolämpötilan 

tapauksessa noin 7 %:a pienempi verrattuna Comsol-laskennan tapaukseen. Muut työssä 

käytetyt alapohjan johtumislämpöenergian laskentamenetelmät todettiin soveltuvan huo-

nosti varastotilan tapaukseen, joten niiden laskentatulosten käyttäminen lämmitysener-

gian nettotarpeen laskennassa aiheutti huomattavasti suurempia virheitä lopputuloksiin.  

Merkittävin varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulos oli se, että muuttu-

vaa sisäilman lämpötilaa käyttämällä saatiin huomattavasti pienempi nettotarve kuin va-

kiona pysyvällä sisäilman lämpötilalla (ks. taulukko 7.4). Lämmöneristämättömän ala-

pohjan ja Comsol-laskennan tapauksessa koko vuoden lämmitysenergian nettotarve oli 
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muuttuvalla lämpötilalla laskettuna noin 35 MWh ja vakiolämpötilalla laskettuna noin 65 

MWh, eli muuttuva sisäilman lämpötila tuotti noin 47 %:a pienemmän lämmitysenergian 

nettotarpeen. Suhteellisen tarkaksi menetelmäksi todetun standardin EN ISO 13370 ta-

pauksessa muuttuva sisäilman lämpötila tuotti noin 54 %:a pienemmän lämmitysenergian 

nettotarpeen vakiolämpötilaan verrattuna. 

Kun varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa varioitiin alapohjan eri ra-

kennetapauksia (ks. taulukko 6.1), havaittiin että Comsol-laskennan ja muuttuvan sisäil-

man lämpötilan tapauksessa alapohjan lämmöneristäminen koko pinta-alaltaan kasvatti 

lämmitysenergian nettotarpeen noin 32 %:a suuremmaksi täysin eristämättömän alapoh-

jaan verrattuna (ks. taulukko 7.5). Alapohjan reuna-alueen eristäminen osoittautui kuiten-

kin kannattavaksi, sillä kyseisessä tapauksessa nettotarve oli noin 19 %:a pienempi eris-

tämättömään tapaukseen verrattuna. Vakiona pysyvän sisäilman lämpötilan tapauksessa 

reuna-alueen eristäminen oli myös kannattavaa (noin 13 %:a pienempi nettotarve eristä-

mättömään alapohjaan verrattuna). Alapohjan kauttaaltaan eristämisen hyöty oli sen si-

jaan todennäköisesti varsin pieni verrattuna sen kustannuksiin (nettotarve oli noin 19 %:a 

pienempi eristämättömään alapohjaan verrattuna). 

8.3 Johtopäätökset 

Työssä suoritetut kokeelliset ja laskennalliset tarkastelut osoittivat, että tutkimuskohteen 

varastotilan maanvastaisen alapohjan toteuttaminen ilman lämmöneristettä oli kannattava 

ratkaisu kyseisen tilan lämmitystarpeen näkökulmasta. Ratkaisevina tekijöinä olivat va-

rastotilan suuri alapohja sekä matala tavoitelämpötila (+ 8 °C), joka sai nousta kesäaikaan 

huomattavasti yli tavoitelämpötilan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta varastotilan 

alapuoliseen maahan varastoitui kesällä lämpöä talven varalle. Tästä syystä varastotilan 

alapohjan kauttaaltaan eristäminen ei olisi ollut kannattavaa, koska se olisi pienentänyt 

alapohjan läpi talvella tapahtunutta lämpökuormaa ja siten varastotilan lämmitystarve 

olisi ollut suurempi. Tutkimuksessa kuitenkin osoittautui, että alapohjan reuna-alueen 

eristäminen olisi ollut kannattavaa ainakin lämmitystarpeen näkökulmasta. 

Varastotilan maanvastaisen alapohjan alapuolinen maa toimi siis ikään kuin passiivisena 

lämpöpatterina ja tämän yhtenä suurimpana tekijänä oli se, että kyseisen tilan sisäilman 

lämpötilan vuodenaikaiset vaihtelut olivat suuret. Maaperä ei olisi toiminut samanlaisena 

– tai ainakaan yhtä merkittävänä – lämpövarastona, jos varastotilan sisäilman lämpötilaa 

olisi pidetty koko vuoden vakiona arvossa +8 °C koneellisen jäähdytyksen avulla. 

Nykyisissä määräyksissä esitettävät rakennuksen energiankulutuksen laskentaohjeet kui-

tenkin olettavat, että sisäilman lämpötila on vakio koko vuoden ajan. Tästä syystä ne eivät 

sellaisinaan sovellu käytettäväksi rakennuksissa, joiden alapohja on maanvastainen ja joi-

den sisäilman lämpötila vaihtelee vuoden aikana luonnollisista syistä, kuten tutkimuk-

sessa tarkastellun varastotilan tapauksessa. Tällaisen rakennuksen lämmitystarvetta on 

kuitenkin mahdollista arvioida laskennallisesti myös nykyisten määräysten mukaisilla 
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kuukausitason menetelmillä, jos alapohjan johtumislämpöenergia lasketaan tutkimuk-

sessa suhteellisen tarkaksi menetelmäksi todetulla standardin EN ISO 13370 menetel-

mällä (tarkin menetelmä on tosin jokin dynaaminen laskentaohjelma) ja jos kyseisessä 

laskennassa käytetään muuttuvaa sisäilman lämpötilaa, joka on määritetty tarkastelta-

vassa rakennuksessa tehtyjen mittausten perusteella. Kyseistä muuttuvaa sisäilman läm-

pötilaa käytetään myös sellaisten rakennusosien yhteydessä, jotka rajoittuvat tilaan, jonka 

lämpötila eroaa tarkasteltavan rakennuksen lämpötilasta (varastotilan tapauksessa huol-

totila oli tällainen). Ulkoilmaan rajoittuvien rakennusosien yhteydessä täytyy kuitenkin 

käyttää tarkasteltavan rakennuksen tavoitelämpötilaa, koska lämmitystarpeen näkökul-

masta muuttuva sisäilman lämpötila aiheuttaa niiden yhteydessä virheellisen laskentatu-

loksen.  

Yllä esitetyllä laskentaperiaatteella laskettavat lämmitysenergian nettotarpeet ovat kui-

tenkin vain karkeita arvioita, joten ne eroavat todennäköisesti jonkin verran todellisuu-

desta. Suurin syy tähän on se, että muuttuvalla sisäilman lämpötilalla laskettu raken-

nusosan kautta siirtyvä lämpöenergia kuvaa käytännössä sitä, kuinka suuri ja minkä suun-

tainen lämpöenergia rakenteen läpi siirtyy, kun rakennuksen sisäilman lämpötila on las-

kennassa käytetyn muuttuvan sisäilman lämpötilan mukainen. Kyseistä laskentaperiaa-

tetta voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos tarkasteltavan rakennuksen sisäilman läm-

pötilasta on saatavilla mittausdataa. Suuren tilan sisäilman lämpötilat saattavat myös 

erota eri puolilla tilaa, kuten varastotilan tapauksessa, jolloin laskennassa käytettävän si-

säilman lämpötilan määrittäminen on vaikeaa. Sisäilman lämpötilojen muutosten arvi-

ointi on toisaalta mahdollista myös jollain dynaamisella laskentaohjelmalla, mutta tällöin 

koko rakennus ja maaperä täytyisi mallintaa, jolloin samaa laskentamallia voitaisiin käyt-

tää suoraan rakennuksen lämmitystarpeen simuloinnissa. Varastotilan tapauksessa täysin 

todenmukainen laskentamalli olisi myös vaatinut kyseisen tilan suurten ulko-ovien auki-

olojen mittauksen, koska ne saattoivat olla lämmityskautena ajoittain pitkiäkin aikoja 

auki.  

Vaikka työn laskentatarkastelut ja kenttämittaukset (suurimmaksi osin) suoritettiin tutki-

muskohteen varastotilan näkökulmasta, voidaan olettaa, että tutkimuksessa havaitut il-

miöt pätevät ainakin karkealla tasolla myös muissa suuren alapohjan omaavissa raken-

nuksissa. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin kuitenkin suorittaa laskennallisia 

tarkasteluja, joissa varioitaisiin esimerkiksi alapohjan pinta-alaa (ja muutenkin rakennuk-

sen kokoa), sisäilman tavoitelämpötilaa sekä alapohjan rakennetta. Lisäksi samat lasken-

tatarkastelut voitaisiin suorittaa jollain dynaamisella simulointiohjelmalla siten, että koko 

rakennus otettaisiin huomioon (tässä työssä Comsolilla simuloitiin ainoastaan maanvas-

taisen alapohjan lämpövirtaa), jolloin rakennuksen lämmitysenergian nettotarpeesta saa-

taisiin huomattavasti tarkempi laskennallinen arvio. 
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Liite A (6/8) 

 

 
Kuva A6. Tutkimuskohteen energiatodistus (sivu 5). 



Liite A (7/8) 

 

 
Kuva A7. Tutkimuskohteen lämpöhäviöiden tasauslaskenta (sivu 1). 

 



Liite A (8/8) 

 
Kuva A8. Tutkimuskohteen lämpöhäviöiden tasauslaskenta (sivu 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite B (1/2) 

LIITE B: Testivuoden TRY2012 (Vantaa) ulkoilman lämpötilat 

 
Kuva B1. Testivuoden TRY (Vantaa) ulkoilman lämpötilat tuntikeskiarvoina. 

 

 
Kuva B2. Testivuoden TRY (Vantaa) ulkoilman lämpötilat päiväkeskiarvoina. 

 



Liite B (2/2) 

 
Kuva B3. Testivuoden TRY (Vantaa) ulkoilman lämpötilat kuukausikeskiarvoina. 

 

Taulukko B1. Testivuoden TRY (Vantaa) ulkoilman lämpötilat kuukausikeskiarvoina. 
Kuukausi Ulkoilman lämpötila [°C] 

Tammikuu -3,97 

Helmikuu -4,50 

Maaliskuu -2,58 

Huhtikuu 4,50 

Toukokuu 10,76 

Kesäkuu 14,23 

Heinäkuu 17,30 

Elokuu 16,05 

Syyskuu 10,53 

Lokakuu 6,20 

Marraskuu 0,50 

Joulukuu -2,19 

Vuosikeskiarvo 5,57 

 

 



Liite C (1/2) 

LIITE C: Ulko- ja sisäilman sekä ulkoseinän sisäpinnan lämpöti-
lan mittaustulokset 

Mittauspisteiden sijainnit esitettiin kuvassa 4.1. 

 

 
Kuva C1. Tutkimuskohteen ulkoilman lämpötilan mittaustulokset. 

 

 
Kuva C2. Tutkimuskohteen sisäilman lämpötilan mittaustulokset. 



Liite C (2/2) 

 
Kuva C3. Tutkimuskohteen ulkoseinän sisäpinnan lämpötilan mittaustulokset. 

 

 



Liite D (1/5) 

LIITE D: Maaperän lämpötilojen mittaustulokset 

Lämpötilanmittausputkien sijainnit esitettiin kuvassa 4.2. 

 

 
Kuva D1. Lämpötilanmittausputken 1.1 mittaustulokset (sijaitsi huoltotilan nurkan ul-

kopuolella, etäisyys ulkoseinästä 3,8 m). 

 

Kuva D2. Lämpötilanmittausputken 1.2 mittaustulokset (sijaitsi huoltotilan nurkan ulko-

puolella, etäisyys ulkoseinästä 1,7 m). 
 



Liite D (2/5) 

 
Kuva D3. Lämpötilanmittausputken 1.3 mittaustulokset (sijaitsi huoltotilan nurkan sisä-

puolella, etäisyys ulkoseinästä 2,0 m). 

 

 
Kuva D4. Lämpötilanmittausputken 2.1 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan ulkoseinus-

tan keskiosan ulkopuolella, etäisyys ulkoseinästä 1,7 m). 

 



Liite D (3/5) 

 
Kuva D5. Lämpötilanmittausputken 2.2 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan ulkoseinus-

tan keskiosan sisäpuolella, etäisyys ulkoseinästä 2,0 m). 

 

 
Kuva D6. Lämpötilanmittausputken 2.3 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan ulkoseinus-

tan keskiosan sisäpuolella, etäisyys ulkoseinästä 6,0 m). 

 



Liite D (4/5) 

 
Kuva D7. Lämpötilanmittausputken 3.1 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan nurkan ul-

kopuolella, etäisyys ulkoseinästä 1,7 m). 

 

 
Kuva D8. Lämpötilanmittausputken 3.2 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan nurkan si-

säpuolella, etäisyys ulkoseinästä 2,0 m). 

 



Liite D (5/5) 

 
Kuva D9. Lämpötilanmittausputken 3.3 mittaustulokset (sijaitsi varastotilan nurkan si-

säpuolella, etäisyys ulkoseinästä 6,0 m). 

 

 





Liite E (1/2) 

LIITE E: Lämpövirtalevyjen mittaustulokset 

Lämpövirran tiheyden positiivinen arvo tarkoittaa sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja 

negatiivinen lämpökuormaa. Lämpövirtalevyjen sijainnit esitettiin kuvassa 4.3. 

 

 
Kuva E1. Mittauspisteen 1 alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulokset. 

 

Kuva E2. Mittauspisteen 2 alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulokset. 

 



Liite E (2/2) 

 
Kuva E3. Mittauspisteen 3 alapohjan lämpövirtalevyjen mittaustulokset. 

 

 
Kuva E4. Ulkoseinän lämpövirtalevyjen mittaustulokset. 

 

 



Liite F (1/6) 

LIITE F: Laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt ajasta riippuvat 
lämpötilat 

 



Liite F (2/6) 

LIITE F1: Laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt ajasta riippu-
vat lämpötilat: Varastotilan maanvastaisen alapohjan joh-
tumislämpöenergian kuukausitason laskenta 

Taulukko F1.1. Alapohjan johtumislämpöenergian kuukausitason laskentamenetelmissä 

(EN ISO 13370 ja D5) käytetyt lämpötilat. 
Kuukausi Ulkoilman lämpötila [°C] Sisäilman lämpötila [°C] Kaavalla (3.12) 

laskettu maan 

lämpötila [°C] 

TRY2012 

(Vantaa) 

TRY2012 

(Vantaa), sini 

Vakio Muuttuva, sini 

Tammi -3,97 -5,27 8,00 7,43 10,57 

Helmi -4,50 -4,39 8,00 7,43 9,57 

Maalis -2,58 -0,84 8,00 8,44 8,57 

Huhti 4,50 4,43 8,00 10,19 7,57 

Touko 10,76 10,00 8,00 12,21 7,57 

Kesä 14,23 14,39 8,00 13,96 8,57 

Heinä 17,30 16,41 8,00 14,97 10,57 

Elo 16,05 15,53 8,00 14,97 11,57 

Syys 10,53 11,98 8,00 13,96 12,57 

Loka 6,20 6,71 8,00 12,21 13,57 

Marras 0,50 1,14 8,00 10,19 13,57 

Joulu -2,19 -3,25 8,00 8,44 12,57 

Keskiarvo 5,57 5,57 8,00 11,20 10,57 

 

 
Kuva F1.1. Standardin EN ISO 13370 menetelmän mukaisessa alapohjan johtumisläm-

pöenergian laskennassa käytetyt lämpötilat. 

 



Liite F (3/6) 

 
Kuva F1.2. D5 (Ufg-arvo) -menetelmän mukaisessa alapohjan johtumislämpöenergian 

laskennassa käytetyt lämpötilat. 

 

 
Kuva F1.3. D5 (maan lämpötila) -menetelmän mukaisessa alapohjan johtumislämpö-

energian laskennassa käytetyt lämpötilat. 

 



Liite F (4/6) 

LIITE F2: Laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt ajasta riippu-
vat lämpötilat: Varastotilan lämmitysenergian nettotar-
peen laskennan kuukausitason lämpötilat 

Taulukko F2.1. Lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa käytetyt kuukausitason 

lämpötilat. 
Kuukausi Ulkoilman lämpötila: 

TRY2012 (Vantaa) [°C] 

Sisäilman lämpötila [°C] Huoltotilan  

lämpötila [°C] Vakio Muuttuva, sini 

Tammi -3,97 8,00 7,43 18,00 

Helmi -4,50 8,00 7,43 18,00 

Maalis -2,58 8,00 8,44 18,00 

Huhti 4,50 8,00 10,19 18,00 

Touko 10,76 8,00 12,21 18,00 

Kesä 14,23 8,00 13,96 18,00 

Heinä 17,30 8,00 14,97 18,00 

Elo 16,05 8,00 14,97 18,00 

Syys 10,53 8,00 13,96 18,00 

Loka 6,20 8,00 12,21 18,00 

Marras 0,50 8,00 10,19 18,00 

Joulu -2,19 8,00 8,44 18,00 

Keskiarvo 5,57 8,00 11,20 18,00 

 
Ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat Huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat 

  
Kuva F2.1. Lämmitysenergian nettotarpeen laskennassa käytetyt kuukausitason lämpö-

tilat. 

 



Liite F (5/6) 

LIITE F3: Laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt ajasta riippu-
vat lämpötilat: Muuttuvan sinimuotoisen sisäilman läm-
pötilakäyrän vertailu sen määrityksessä käytettyihin kent-
tämittaustuloksiin 

 
Kuva F3.1. Muuttuvan sinimuotoisen päivätason sisäilman lämpötilakäyrän vertailu sen 

määrityksessä käytettyihin kenttämittaustuloksiin. 

 

 
Kuva F3.2. Muuttuvan sinimuotoisen kuukausitason sisäilman lämpötilakäyrän vertailu 

sen määrityksessä käytettyihin kenttämittaustuloksiin. 

  



Liite F (6/6) 

LIITE F4: Laskennallisissa tarkasteluissa käytetyt ajasta riippu-
vat lämpötilat: Kenttämittauksiin verratun öljypolttimen 
kulutuksen laskennan kuukausitason lämpötilat 

Taulukko F4.1. Kenttämittauksiin verratun varastotilan öljypolttimen lämpöenergian 

kulutuksen laskennan kuukausitason lämpötilat. 
Kuukausi Ulkoilman 

lämpötila: 

MP1, 2 ja 3 

keskiarvo [°C] 

Sisäilman lämpötila [°C] Huoltotilan 

lämpötila: 

MP1 [°C] 

Vakio MP2 MP2 ja 3 

keskiarvo 

MP3 

2016 kesä 15,33 8,00 13,96 14,19 14,41 17,43 

2016 heinä 17,72 8,00 15,38 15,57 15,77 18,04 

2016 elo 16,02 8,00 15,21 15,41 15,62 17,45 

2016 syys 13,24 8,00 14,39 14,62 14,85 16,70 

2016 loka 5,56 8,00 11,17 11,65 12,12 17,57 

2016 marras 0,11 8,00 7,96 8,99 10,03 17,81 

2016 joulu 0,56 8,00 6,58 7,88 9,19 17,61 

2017 tammi -1,97 8,00 5,82 7,33 8,84 17,01 

2017 helmi -2,15 8,00 5,80 7,44 9,09 16,64 

2017 maalis 0,41 8,00 7,01 8,45 9,89 17,80 

2017 huhti 2,40 8,00 8,20 9,40 10,61 18,65 

2017 touko 8,95 8,00 10,82 11,54 12,26 19,57 

Keskiarvo 6,35 8,00 10,19 11,04 11,89 17,69 

 
Ulkoilmaan rajoittuneet rakennusosat Huoltotilaan rajoittuneet rakennusosat 

  
Kuva F4.1. Kenttämittauksiin vertaillun varastotilan öljypolttimen lämpöenergian kulu-

tuksen laskennan kuukausitason lämpötilat. 
 



Liite G (1/1) 

LIITE G: Ilmatieteen laitoksen Tulliniemen havaintoasemalla mi-
tatut ulkoilman lämpötilan päiväkeskiarvot vuosina 
1991–2015 

 
Kuva G1. Ilmatieteen laitoksen Tulliniemen havaintoasemalla mitatut ulkoilman lämpö-

tilan päiväkeskiarvot vuosina 1991–2015. 
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LIITE H: Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpö-
energian laskentatulokset 

Laskentatapausten erot esitettiin taulukossa 6.3. Johtumislämpöenergian positiivinen 

arvo tarkoittaa sisätilojen kannalta lämpöhäviötä ja negatiivinen lämpökuormaa. 

 

Taulukko H1. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta-

tulokset, kun alapohja oli lämmöneristämätön.  
Kuukausi Alapohjan johtumislämpöenergia [kWh]: Eristämätön 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5  

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 4 438 3 590 9 233 -62 922 -10 570 -11 403 8 794 -76 882 

Helmi 4 645 3 860 8 709 -34 712 -3 744 -4 852 8 312 -47 321 

Maalis 4 840 4 226 8 161 -13 940 5 278 3 058 8 501 -3 163 

Huhti 3 562 3 348 2 613 10 211 14 030 11 253 4 248 62 117 

Touko 1 941 2 181 -2 129 10 552 21 211 18 042 1 118 113 660 

Kesä 739 709 -4 651 -13 490 23 532 19 918 -202 127 769 

Heinä -415 -499 -7 174 -62 922 22 037 18 566 -1 797 107 782 

Elo -895 -1 182 -6 210 -87 413 15 267 12 535 -833 83 291 

Syys -45 -1 098 -1 889 -108 295 6 288 3 973 2 560 32 964 

Loka 930 -369 1 388 -136 396 -2 932 -4 465 4 636 -33 288 

Marras 2 192 880 5 599 -131 996 -9 689 -10 528 7 234 -80 090 

Joulu 3 460 2 359 7 860 -111 905 -12 408 -13 418 8 200 -101 129 

Yhteensä, 

häviö 
26 747 21 152 43 564 20 763 107 643 87 346 53 602 527 584 

Yhteensä, 

kuorma 
-1 355 -3 147 -22 052 -763 991 -39 343 -44 666 -2 832 -341 873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite H (2/2) 

Taulukko H2. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta-

tulokset, kun alapohjan reunalla oli lämmöneriste.  
Kuukausi Alapohjan johtumislämpöenergia [kWh]: Eristys reunalla 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 2 438 3 422 9 233 -31 544 -11 781 -11 791 8 794 -38 542 

Helmi 2 671 3 708 8 709 -17 401 -5 333 -5 203 8 312 -23 723 

Maalis 2 994 4 058 8 161 -6 988 3 184 2 670 8 501 -1 586 

Huhti 2 689 3 186 2 613 5 119 12 196 10 877 4 248 31 140 

Touko 2 203 2 014 -2 129 5 290 19 839 17 654 1 118 56 979 

Kesä 1 567 546 -4 651 -6 763 22 410 19 542 -202 64 052 

Heinä 979 -666 -7 174 -31 544 21 410 18 178 -1 797 54 032 

Elo 520 -1 350 -6 210 -43 821 15 035 12 147 -833 41 755 

Syys 487 -1 260 -1 889 -54 290 5 860 3 597 2 560 16 526 

Loka 760 -536 1 388 -68 377 -3 342 -4 853 4 636 -16 688 

Marras 1 193 718 5 599 -66 171 -10 288 -10 904 7 234 -40 150 

Joulu 1 768 2 191 7 860 -56 099 -13 334 -13 807 8 200 -50 697 

Yhteensä, 

häviö 
20 270 19 843 43 564 10 409 99 934 84 664 53 602 264 484 

Yhteensä, 

kuorma 
0 -3 813 -22 052 -382 998 -44 078 -46 559 -2 832 -171 385 

 

Taulukko H3. Varastotilan maanvastaisen alapohjan johtumislämpöenergian laskenta-

tulokset, kun alapohja oli koko pinta-alaltaan lämmöneristetty. 
Kuukausi Alapohjan johtumislämpöenergia [kWh]: Eristys kauttaaltaan 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 1 518 1 611 6 156 -5 120 -2 071 -2 689 5 862 -6 256 

Helmi 1 607 1 724 5 806 -2 824 -1 334 -1 637 5 541 -3 850 

Maalis 1 749 2 029 5 441 -1 134 491 324 5 667 -257 

Huhti 1 509 1 876 1 742 831 3 060 3 045 2 832 5 054 

Touko 1 263 1 663 -1 419 859 5 915 5 900 746 9 248 

Kesä 942 1 234 -3 100 -1 098 7 782 7 592 -134 10 396 

Heinä 665 880 -4 783 -5 120 8 853 8 462 -1 198 8 770 

Elo 511 582 -4 140 -7 112 8 207 7 585 -555 6 777 

Syys 551 447 -1 259 -8 811 6 102 5 273 1 707 2 682 

Loka 724 552 926 -11 098 3 555 2 627 3 091 -2 708 

Marras 964 801 3 732 -10 740 738 -122 4 822 -6 517 

Joulu 1 216 1 216 5 240 -9 105 -1 305 -2 072 5 467 -8 228 

Yhteensä, 

häviö 
13 220 14 617 29 043 1 689 44 704 40 808 35 735 42 927 

Yhteensä, 

kuorma 
0 0 -14 701 -62 162 -4 709 -6 519 -1 888 -27 816 

 

 



Liite I (1/2) 

LIITE I: Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatu-
lokset 

Laskentatapausten erot esitettiin taulukossa 6.3. Muuttuvaa sisäilman lämpötilaa käytet-

tiin ainoastaan maanvastaisen alapohjan sekä huoltotilaan rajoittuneiden rakennusosien 

yhteydessä (ulkoilmaan rajoittuneiden rakennusosien yhteydessä käytettiin kaikissa las-

kentatapauksissa vakiona pysyvää sisäilman lämpötilaa). 

 

Taulukko I1. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset, kun alapohja 

oli lämmöneristämätön. 
Kuukausi Lämmitysenergian nettotarve [kWh]: Eristämätön 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 17 643 16 795 22 439 0 1 601 768 20 964 0 

Helmi 17 847 17 062 21 911 0 8 524 7 415 20 579 0 

Maalis 14 344 13 729 17 665 0 15 581 13 361 18 803 7 139 

Huhti 0 0 0 1 162 8 829 6 052 0 56 916 

Touko–

Loka 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Marras 3 451 2 140 6 858 0 0 0 12 341 0 

Joulu 11 925 10 824 16 325 0 0 0 17 464 0 

Yhteensä 65 211 60 549 85 198 1 162 34 534 27 596 90 152 64 055 

 

Taulukko I2. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset, kun alapoh-

jan reunalla oli lämmöneriste (2,0 m:n leveydeltä).  
Kuukausi Lämmitysenergian nettotarve [kWh]: Eristys reunalla 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 15 644 16 627 22 439 0 390 379 20 964 0 

Helmi 15 873 16 910 21 911 0 6 934 7 065 20 579 0 

Maalis 12 498 13 561 17 665 2 516 13 486 12 972 18 803 8 717 

Huhti 0 0 0 0 6 995 5 676 0 25 939 

Touko–

Loka 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Marras 2 452 1 977 6 858 0 0 0 12 341 0 

Joulu 10 233 10 656 16 325 0 0 0 17 464 0 

Yhteensä 56 701 59 733 85 198 2 516 27 805 26 092 90 152 34 655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite I (2/2) 

Taulukko I3. Varastotilan lämmitysenergian nettotarpeen laskentatulokset, kun alapohja 

oli koko pinta-alaltaan lämmöneristetty. 
Kuukausi Lämmitysenergian nettotarve [kWh]: Eristys kauttaaltaan 

Vakio sisäilman lämpötila Muuttuva sisäilman lämpötila 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Comsol EN ISO 

13370 

D5 

(Ufg-arvo) 

D5 (maan 

lämpötila) 

Tammi 14 723 14 817 19 361 8 086 10 100 9 482 18 033 5 915 

Helmi 14 809 14 927 19 008 10 378 10 934 10 631 17 809 8 417 

Maalis 11 253 11 533 14 944 8 369 10 794 10 627 15 970 10 045 

Huhti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Touko–

Loka 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Marras 2 223 2 061 4 992 0 5 846 4 985 9 930 0 

Joulu 9 681 9 681 13 705 0 7 959 7 192 14 730 1 036 

Yhteensä 52 689 53 019 72 010 26 833 45 633 42 917 76 472 25 413 
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