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Alkusanat 

Motiwatti 2.0 -ohjelma on energiakatselmoijan työkalu, jolla katselmoija tarkas-
telee ja laskee rakennuksen energian- ja vedenkulutukseen liittyviä ominaisuuk-
sia sekä tekee  näihin kulutuksiin liittyviä säästötoimenpidelaskelmia. Ohjelma 
mahdollistaa energiakatselmuskohteen energiateknisen toiminnan mallintamisen 
riittävällä tarkkuudella. 

Tässä raportissa esitetään Motiwatti 2.0 -ohjelman sähkön, lämmön ja ve-
den energialaskenta ja sen logiikka, sekä esitetään Motiwatti-laskennan poikkea-
mat rakennusmääräyskokoelman osan D5 ohjeen mukaisesta lämpöenergialas-
kennasta. Nämä poikkeamat ovat ilmanvaihdon lämpöenergialaskennan ja ikku-
noiden aurinkoenergianlaskenta EN832:n mukaan.  

Lisäksi esitetään Motiwatti 2.0 -kehitysprojektissa luodun ilmanvaihdon 
(IV) puhaltimen sähkölaskennan periaatteet sekä kuinka sähkölaitteiden lämpö-
kuormien hyödyntäminen sovelletaan ja siirretään Sähkö-moduulista tilojen 
lämpökuormien laskentaan.  

Raportissa esitetään myös toimenpiteiden energiakustannusten käsittely 
sekä rakennekirjaston lämmön läpäisykertoimien laskenta (ns. U-arvot). Lopuksi 
tarkastellaan eri moduulien (tilat, IV, sähkölaitteet, vesi) väliset ristiinkytkennät 
sekä säästötoimenpidelaskelmien  ketjutuslogiikka. 

Motiwatti 2.0 -ohjelman logiikan ja energialaskennan osuudet on 
kirjoittanut Jari Shemeikka VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Ilman-
vaihtokoneiden puhaltimien sähkölaskennan menettelytavan (kappale 8) on teh-
nyt Janne Hietaniemi Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:stä (nykyisin Motiva 
Oy:ssä). Ilmanvaihtokoneiden lämmityspatterin lämpöenergialaskennan ja läm-
möntalteenoton energialaskennan menettelytavan (kappale 4) on tehnyt Jarmo 
Heinonen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:stä. 

Motiwatti 2.0:n kehitystyön on rahoittanut Motiva Oy ja TEKES. Ohjel-
man kehitystyöhön osallistuivat vuosina 1998-2000 seuraavat henkilöt: Erja Rei-
nikainen ja Ilari Aho Motiva Oy:stä; Janne Hietaniemi ja Jack Westrén-Doll 
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:stä; Juha Gabrielsson Gabrielsson Oy:stä 
sekä Jari Shemeikka ja Orvo Leskinen VTT Rakennustekniikasta. 

Kiitämme kaikkia ohjelman kehitystyöhön sekä sen kommentointiin ja 
testaukseen osallistuneita. 

 
Helsingissä toukokuussa 2003 
 
Tekijät 
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1  Johdanto 

1.1 Motiwatti 2.0 laskennan perusperiaatteet 

 
Tämä raportti esittelee Motiwatti 2.0 -ohjelman laskennan periaatteet. Raport-
tia laadittaessa on oletettu, että lukija on käynyt Motivan katselmoijakoulutuk-
sessa ja että Motiwatti 2.0 -ohjelma ja siihen liittyvä terminologia ovat tuttuja. 

Motiwatti 2.0 -ohjelman perusidea on saada katselmuskohteen mitattu ja 
mallinnettu kulutus vastaamaan toisiaan. Katselmoija kuvaa saamillaan tiedoilla 
rakennuksen energiatekniset yksityiskohdat (seinärakenteet, ilmanvaihtolaitteet, 
sähkölaitteet yms.) ja luo rakennuksen mallin. Tämän jälkeen mallinnetulle 
rakennukselle voidaan tehdä erilaisia säästötoimenpiteitä. 

Motiwatin laskenta koostuu useiden eri moduulien omista laskentaosioista 
sekä näiden moduulien välisestä viestinnästä, mikäli laskennan eri tekijät voivat 
vaikuttaa toinen toisiinsa. Kuvassa 1 on esitetty Motiwatin lämmön, sähkön ja 
veden laskennan sisäiset keskinäiset riippuvuudet. Kuvan eri osissa on suluissa 
viittaus tämän raportin kappalenumerointiin, josta tarkempi kuvaus löytyy. 

Tilojen lämpöhäviölaskenta on kytketty ilmanvaihdon laskentaan siten, 
että tilaan tulevien ilmanvaihtokoneiden ali- tai ylilämpöiset tuloilmavirrat 
käsitellään joko häviöinä tai lämpökuormina. 

Sähkömoduuli on kytketty (1) IV-koneiden sähköisen lämmityksen ja 
puhallinenergian kautta ilmanvaihdon laskentaan, (2) tilojen sähkölämmityksen 
kautta tiloihin sekä (3) sähköisen käyttö- ja prosessiveden lämmityksen kautta 
vedenkulutusmoduuliin. 

Kun lämmön ja sähkön nettokulutuksiin lisätään energiahankinnan ener-
giamuotojen lämmöntuoton häviöt, saadaan lämmön ja sähkön kokonaiskulu-
tukset.  

Vedenhankinnassa ei ole erillistä tuoton häviötä. Vedenhankinnan kompo-
nenttilaskenta tuottaa veden kustannukset. Kulutukset saadaan suoraan sellai-
sina kuin ne olivat vedenkulutusryhmien määrittelyssä. 
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Kuva 1.  Motiwatti-laskennan eri osien keskinäiset riippuvuudet. 

Tekstien yhteydessä on annettu viittaus tämän raportin 

kappalenumerointiin, josta yksityiskohdat löytyvät.  EN 832 on 

eurooppalainen asuinrakennusten lämmöntarpeen laskenta-

menetelmä (EN832: Thermal performance of buildings – 

Calculation of energy use for heating – Residential Buildings. 

D5 on Suomen rakentamismääräyskokoelman ohje vuodelta 

1985: D5: Rakennusten lämmityksen ja tehontarpeen 

laskenta. 

Vesi

Ilmanvaihto
Tilojen lämpöhäviöt,

D5-menetelmä

Puhallin-
sähkö

Jälkilämmitys
ja LTO

Aurinko-
kuormat
EN832

Katselmuskohteen kulutukset ja kustannukset
Lämpö, sähkö ja vesi

Lämmön ja sähkön
energiamuodot

Vedenhankinta
komponentit

Normeeraus,
lämmöntarveSähkö

Aurinkuormat
ikkunoista tiloihin

Käyttö- ja prosessi-
veden + LKV-kierto 
lämmitys

Tilojen 
sähkölämmitys

Käyttö- ja prosessiveden 
+ LKV-kierto sähkölämmitys

IV-koneiden
jälkilämmitys

IV-koneiden
sähköinen 
jälkilämmitys ja 
puhallinenergia

IV-koneiden vaikutus 
tiloihin (lämpöhäviö 
tai lämpökuorma)
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2 Katselmuskohteen kokonais-
energiatarpeen muodostuminen 

2.1  Lämmön ja sähkön energiamuotojen vaikutus 

 
Motiwatissa lämmön tai sähkön hankinta koostuu yhdestä tai useammasta ener-
giamuodosta. Yksinkertaisin tapaus on, kun esim. kohteen lämmitys hoidetaan 
yhdellä energiamuodolla kuten kaukolämmöllä. Lämmön energiamuoto voi olla 
siis paikallisen energialaitoksen tuottamaa lämpöä tai esim. oma lämpökattila 
tms.  

Yksittäiseen energiamuotoon liittyy energian tuoton hyötysuhde ja osuus 
kohteen kulutuksen nettotarpeesta sekä ympäristövaikutuksien päästökertoimet. 

Lämmön ja sähkön hinnat ja energian tuoton hyötysuhteet annetaan yksit-
täisille energiamuodoille. Useamman energiamuodon yhteinen kokonaishyöty-
suhde muodostuu energiamuotojen nettotarveosuuksilla painotettuna yksittäisis-
tä energiamuodoista. 

 
 

2.2  Lämmöntarpeen normeeraus 

 
Motiwatti 2.0:ssa lämmön (tilojen lämmitys, IV-koneiden lämmitys) laskenta-
tulokset ilmoitetaan aina normeerattuna laskentatapauksen perustiedoissa mää-
ritellyn lämmitystarvelukupaikkakunnan säähän. Myös sähkölaskentaan auto-
maattisesti siirtyvät tilojen ja IV-lämmityksen lämmöntarvetiedot ovat normitet-
tuja. Normitettu lämmöntarve on: 
 
QL,norm=QL,tilat*APLPaikkakunta/APLSaa+QL,ivkone*APLPaikkakunta/4444 (MWh/a)  
 
jossa  
QL,tilat on tilojen lämmöntarve (MWh/a)  
QL,ivkone on IV-koneiden lämmityksen lämmöntarve (MWh/a)  
APLPaikkakunta  on lämmitystarvelukupaikkakunnan lämmitystarveluku (Kday) 

(Taulukko 2)  
APLSaa  on paikkakuntaa vastaavan säävyöhykkeen lämmitystarveluku (Kday) 

(Taulukko 1 ja liite 1) 
 
IV-koneiden lämmityksen tuntilaskenta (katso tarkemmin kappale 4) tehdään 
aina Ilmatieteen laitoksen testivuoden 1979 Helsinki-Vantaan säällä, jolloin 
viimeisen tulotermin jakaja on aina vakio 4444 Kday. 
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Muiden laskentapaikkakuntien ja käytettävän laskentasään välinen riippu-
vuus on esitetty taulukossa (Taulukko 1) Liitteessä 1 on esitetty Rakentamis-
määräyskokoelman osan D5 neljän laskentavyöhykkeen säädatat.  

Taulukko 2:ssa on esitetty kunkin laskentapaikkakunnan lämmitystarve-
luvut. 
 
 

Taulukko 1.  Laskentapaikkakunnan ja laskennassa käytettävän säätiedon välinen 

yhteys Motiwatti 2.0:ssa. 

 

Laskentapaikkakunta Motiwatissa Laskentasää 

(D5) 

Helsinki-Kaisaniemi, Helsinki-Vantaa, Maarianhamina, Pori, Turku Vyöhyke 1 

Lahti, Lappeenranta, Tampere, Vaasa Vyöhyke 2 

Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Oulu Vyöhyke 3 

Sodankylä, Ivalo Vyöhyke 4 

 
 

Taulukko 2.  Laskentapaikkakuntien normaalivuoden lämmitystarveluvut  

Motiwatti 2.0:ssa 

 
Paikkakunta Lämmitystarveluku

Maarianhamina 4036 

Helsinki-Kaisaniemi 4098 

Turku 4255 

Helsinki-Vantaa 4366 

Pori 4400 

Lahti 4629 

Tampere 4719 

Vaasa 4730 

Lappeenranta 4734 

Jyväskylä 5053 

Kuopio 5068 

Joensuu 5230 

Oulu 5291 

Kajaani 5523 

Sodankylä 6434 

Ivalo 6448 
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2.3  Toteutuneen lämmönkulutuksen vertaaminen 
laskelmiin 

 
Katselmoija antaa katselmuskohteen historiaan liittyvät kulutustiedot korkein-
taan kolmelta vuodelta ja valitsee vertailuvuoden. Katselmoijalla on mahdolli-
suus määrittää toteutuneen kulutuksen normittamaton vakio-osuus kulutuksesta. 
Normittamaton osuus kuvaa tyypillisesti käyttöveden lämmittämiseen kuluvaa 
energiaa. Tätä kulutuskomponenttia ei siis oteta mukaan normitukseen. 

Katselmoijan antaman kulutushistorian mukaisen toteutuneen kulutuksen 
muuttaminen verrannolliseksi Motiwatti-laskelmiin tehdään seuraavasti: 
 
QTotNorm = QTotNormitt + (QTot-QTotNormitt) * APLPaikkakunta / APLTotLampo 

 
jossa  
QTotNorm on toteutunut lämmöntarve laskentapaikkakunnan normaalisäässä 

(MWh/a)  
QTotNormitt normittamaton osuus toteutuneesta kulutuksesta (MWh/a)  
QTot on toteutunut lämmöntarve (MWh/a)  
APLPaikkakunta  on laskentapaikkakunnan ns. normaalivuoden lämmitystarveluku 

(Kday) 
APLTotLampo  on toteutunutta lämmönkulutusta vastaava lämmitystarveluku 

(Kday) 
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3  Tilojen lämpöenergiantarpeen laskenta 

D5-menetelmässä lasketaan koko rakennuksen lämmitysenergiankulutus. Moti-
watissa sen sijaan voidaan käsitellä useampia tiloja. Kukin tila oletetaan lasken-
tamielessä erillisiksi "D5-rakennuksiksi", joille kulutus lasketaan. 

Laskentamenetelmä perustuu Suomen rakentamismääräyskokoelman osas-
sa D5

1
 esitettyyn menetelmään sekä osittain asuinrakennusten lämmitysener-

giankulutuksen laskentamenetelmää koskevaan EN832-standardiin (aurinko-
kuormat). Menetelmään on lisätty ilmanvaihtokoneen lämmöntarpeen ja ilman-
vaihdon kokonaislämmöntarpeen erittely, joka puuttuu D5-menetelmästä. 

Johtumishäviömoduulissa kuvataan tilaan liittyvät rakenteet. Ohjelman 
käsittelemät rakennetyypit ovat: 
 
• ulkoseinät 
• yläpohjat 
• alapohjat 
• ikkunat 
 
Huomaa! Tilojen välistä lämmönsiirtoa ei oteta huomioon Motiwatti 2:ssa. 
Johtumishäviöt lasketaan ulkoilmaan ja maahan rajoittuviin rakenteisiin. 

Ohjelmalla voidaan laskea yleisimmät lämmöntarvetilanteet. Monimut-
kaisempaa laskentaa vaativat kohteet (esim. runsaasti lasipintaa, runsaasti sisäisiä 
kuormia) eivät kuulu tämän ohjelman piiriin. 

 

Oletusrakenteet uudelle katselmuskohteelle 

Perustettaessa uutta katselmuskohdetta syntyy aina suorakaiteen (nk. kenkälaa-
tikko) muotoinen oletustila, joka edustaa koko rakennusta. Oletustilalla on ylä-
pohja, maanvarainen alapohja, ulkoseinät ja oletettu määrä ikkunoita (n. 12 % 
bruttoalasta) eri ilmansuuntiin (ikkunapinta-ala jaetaan vielä eri ilmansuuntiin 
suhteessa etelä: 40 %, itä ja länsi 15 % sekä pohjoinen 30 %). ”Kenkälaatikon” 
muoto lasketaan lämpimälle tilavuudelle ja lämpimälle bruttoalalle. Sen muoto 
on suorakaide, jonka lyhyen sivun suhde pitempään sivuun on 0,5. Raken-
neratkaisut ja niiden lämpötekniset ominaisuudet (U-arvot) määräytyvät katsel-
muskohteen käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan. Näitä varten on 
Motiwatissa oma erillinen tietokantansa. 
 

                                                      
1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D5: Rakennusten lämmityksen tehon- ja 

energiantarpeen laskenta. Ohjeet 1985. Helsinki: ympäristöministeriö, 1984. 
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Säädön ja energiantuoton häviöt 

Lämmönjaon säätöhäviö lasketaan tilojen yhteydessä D5-menetelmän mukaan. 
Lämmöntuottoon liittyvät häviöt määräytyvät lämmön energiamuodoille katsel-
moijan antamien tuoton hyötysuhteiden mukaan (katso kappale 2.1). 
 
 

3.1  Motiwatti-D5-menetelmä 

3.1.1  Rakenteiden johtumishäviöiden laskenta 

Käsitteitä rakennusmääräyskokoelman D5 mukaan: 
 

Ulkoilmaa vasten 

• Rakenne rajoittuu suoraan ulkoilmaan 
 
Tuuletettu (laskennassa voidaan käyttää 80 % rakenteen U-arvosta) 
• Rakenne rajoittuu ryömintätilaan tms. tilaan, joka on osittain suljettu (tuule-

tusaukkojen pinta-alan osuus alle 0,1 % alapohjan pinta-alasta). Tästä joh-
tuen lämpötila rakenteen ulkopuolella on hieman korkeampi kuin ulkoläm-
pötila. 

 

Maanvarainen 

• Rakenne maata vasten. Esim. maanvarainen betonilattialaatta, perusmuuri. 
 
Huomaa! Maanvaraisen alapohjan laskennallinen pinta-ala ei aina ole sama 
kuin alapohjan koko pinta-ala, koska lämmöntarpeen laskennassa huomioidaan 
6 m:n kaistale ulkoseinästä lukien. Motiwatti antaa oletusarvolaskennassa 
alapohjan pinta-alalle ensimmäiseksi oletusarvoksi kohteen perustietojen 
mukaan pinta-alaksi: Lämmin bruttoala/kerrosten lukumäärä. 
 
Motiwatti 2.0:ssa käytetty laskentamenetelmä perustuu rakennusmääräyskokoel-
man D5 ohjeisiin ja EN832-standardiin (aurinkokuormat). 
 
Rakennuksen lämmönkulutus lasketaan seuraavasti: 
 
1. Lasketaan jokaisen tilan lämpöhäviöt: lämpöhäviöt rakenteiden läpi, ko-

neellisen ilmanvaihdon lämmöntarve tilaan (alilämpöinen sisäänpuhallus-
ilma) ja vuotoilmanvaihdon lämpöhäviöt. 

2. Lasketaan tuloilmakoneiden sisäänpuhallusilman lämmöntarve (tuloilma-
koneessa). 

3. Lasketaan jokaisen tilan lämpökuormat (sisäiset lämpökuormat, auringon-
säteily, huonelämpötilaa suuremman ylilämpöisen sisäänpuhallusilman 
kuormitus) ja niiden hyväksikäyttöaste kuormien ja lämmöntarpeen suhteen 
perusteella. 

4. Yksittäisen tilan nettolämmöntarve on tilojen lämpöhäviöiden, tuloilma-
koneiden sisäänpuhallusilman lämmittämisen, tilaan liitetyn IV-koneen 
alilämpöisen tuloilman lämmittämisen ja käyttöveden lämmöntarpeen 
summa vähennettynä hyväksi saatavilla lämpökuormilla. 

5. Lasketaan lämmöntuoton häviöt energiamuodoittain. 
6. Rakennuksen kokonaislämmöntarve on tilojen nettolämmöntarpeen ja 

lämmöntuoton häviöiden summa. 
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Laskenta suoritetaan kuukausitasolla. Rakennuksen vuotuinen energiankulutus 
saadaan kuukausikulutusten summana. Motiwatin lämmityskausi on vakio syys-
kuusta toukokuuhun. 

Rakennuksen vuotuinen lämpöenergiankulutus on vuotuinen lämmöntar-
ve lisättynä energiamuotojen tuoton häviöillä. Lämmön ja sähkön tuottohyöty-
suhteet annetaan yksittäisille energiamuodoille. Useamman energiamuodon yh-
teinen kokonaishyötysuhde muodostuu energiamuotojen nettotarveosuuksilla 
painotettuna yksittäisistä energiamuodoista.  
 
Vuotuinen lämmönkulutus (MWh/a) lasketaan: 
 

∑ /100 ∗ =
i

iLtotL osPrNettoOsuus(QQ )/, η  

 
jossa 
Q

L 
on rakennuksen vuotuinen lämmöntarve (MWh/a) 

η
i on yksittäisen energiamuodon tuoton hyötysuhde 

NettoOsuusPros on yksittäisen energiamuodon osuus kokonaistarpeesta 

i  viittaa yksittäiseen energiamuotoon 
 
Rakennuksen vuotuinen lämmöntarve on kuukausittaisten energiankulutusten 
summa: 
 

( ) iv
i

n

j
lkvjikuormakjjihäviöl QQQQQ ++−=∑∑

=

12

1
,,,, )η  

 
jossa 
Q

häviö  on yksittäisen tilan lämpöhäviöt, MWh/kk 
Q

kuorma  on yksittäiseen tilaan tuleva lämpökuorma, MWh/kk  

η
kj 
 on tilan lämpökuormien hyväksikäyttöaste  

Q
lkv 

 on lämpimän käyttöveden vuotuinen lämmöntarve, MWh/a 
Qiv  on koneellisen ilmanvaihdon lämmityksen energiantarve, MWh/a. 

 
Indeksi i viittaa kuukauteen ja j viittaa tilaan. Lämpimän veden lämmöntarve 
lasketaan Motiwatissa kappaleen 5 mukaan. 
 
Lämpöhäviöt yksittäiselle tilalle laskentajaksolla ovat: 
 

( ) apmaashäviö QtTTGQ ,00 1000000/ +∆−=  

jossa 
Ts  on rakennuksen sisälämpötila, °C 

T0  on ulkoilman lämpötila, °C (Liite 1) 

Qmaa,ap  on maanvaraisen laatan lämpöhäviöt, MWh/a 
∆t  on laskentajakson pituus, kuukausi (h). 
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Konduktanssi G0 (W/K) sisältää ulkoseinät, ikkunat, yläpohjan ja vuotoilman-
vaihdon: 
 

vuotoypikkus GGGGG +++=0  

 

ususus AUG =  

 

ikkikkikk AUG =  

 

ypypyp AUG =  

 

3600
rakvuotopii

vuoto

Vnc
G

ρ
=  

joissa  
Uus, Aus, Uikk, Aikk, Uyp ja Ayp  ovat ulkoseinän, ikkunoiden ja yläpohjan  

U-arvot (W/m²,K) ja pinta-alat (m²),  
ρi, cpi, nvuoto ja Vrak  ovat ilman tiheys (kg/m³) ja ominaislämpöka-

pasiteetti (J/kg,K), rakennuksen vuotoilman-

vaihtuvuus (1/h) sekä tilan lämmitettävä tilavuus.  
 
Ryömintätilaan tai ulkoilmaa vasten oleville alapohjille konduktanssi 
Gap (W/K) on 

 

apapap AUG =  

 
jossa   
Uap  on alapohjan U-arvo (W/m²,K) 

Aap  on alapohjan pinta-ala (m²); teholliseen pinta-alaan lasketaan se osa 

alapohjasta, jonka etäisyys ulkoseinästä on alle 6 metriä. Mikäli ala-

pohja rajoittuu ryömintätilaan pienennetään konduktanssia 20 %, ja 

lasketaan ulkoilmaan rajoittuvana. 
 
Alapohjan häviöt lasketaan maanvaraiselle laatalle taulukoitujen arvojen perus-
teella, kun laatan U-arvo ei ylitä arvoa 1,0 W/m²,K. Muulloin Motiwatti huo-
mauttaa käyttäjää antamaan ns. kokonais-U-arvon, jossa maan lämmönvastus 
on lisätty laatan U-arvoon. Tällöin laskenta tulee tehdä ulkoilmaan. Maanvarai-
sen alapohjan häviö yksittäiselle kuukaudelle on: 
 

1000/,,,, effapmaaapmaaapmaa AqQ = (MWh/kk) 

jossa  
qmaa,ap  on alapohjan ominaishäviö (kWh/m²,kk)  
Amaa,ap  on maanvaraisen laatan efektiivinen pinta-ala, johon lasketaan se osa 

alapohjasta, jonka etäisyys ulkoseinästä on alle 6 metriä. 
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Taulukko 3.  Maanvaraisen alapohjan häviöt, kun laatan U-arvo ei ylitä arvoa 1,0 W/m²,K  

 

Kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Häviö 

(kWh/m²,kk) 

2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 1,0 0,5 0,5 1,0 2,0 

 
 
Ilmanvaihdon kokonaislämmöntarve jaetaan ilmanvaihtokoneen lämmöntarpee-
seen  ja muuta lämmitysjärjestelmää kuormittavaan lämmöntarpeeseen. Jos si-
säänpuhalluslämpötila on vakio ja korkeampi kuin huonelämpötila, on muuta 
lämmitysjärjestelmää kuormittava ilmanvaihdon lämmöntarve pienempi kuin 
nolla. Tällöin se käsitellään laskennassa lämpökuormana. Katso tarkemmin kap-
paleesta 4.12 IV-koneiden vaikutuksesta tiloihin. 

Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntarve lasketaan Motiwatti 2.0:n tarken-
netulla menetelmällä kappaleen 4 mukaan. 

D5:n mukaan rakennuksessa vaikuttavista lämpökuormista laskennassa 
otetaan huomioon auringonsäteily sekä ihmisten ja sähkölaitteiden aiheuttamat 
lämpökuormat: 
 

sähhlöaurkuorma QQQQ ++=   (MWh/kk) 

jossa 
Qaur on auringon säteilyn lämpökuorma (MWh/kk) 

Qhlö on henkilöiden lämpökuorma (MWh/kk) 

Qsäh on sähkölaitteista tuleva lämpökuorma (MWh/kk) 

 
Ikkunasta tuleva auringonsäteilykuorma Qaur lasketaan EN832 standardin mu-
kaisella menetelmällä (katso tarkemmin kappale 3.2). 

Motiwatti-laskennassa hyödynnettävät sähkökuormat haetaan sähkönkulu-
tuslaskennan moduulista, jossa yksittäisille laitteille on kerrottu niiden vaikutus 
lämpökuormitukseen (on/ei) tai käytetään toteutuneen sähkönkulutuksen arvoa 
valitulla prosenttiosuudella (katso tarkemmin kappale 3.3). 

Ihmisten luovuttama lämpö arvioidaan tilan määrittelyssä esitettyjen käyt-
täjämäärien ja läsnäoloaikojen mukaan siten, että yhden ihmisen lämmöntuotto 
on 95 W. 
 
Qhlö = TilanHlomaara * 95 * TilanKayttoaika / 1000000 / 12 (MWh/kk) 
 
jossa  
TilanKayttoaika vuotuinen käyttöaika [h/a] 
TilanHlomaara tilassa käyttöaikana olevien henkilöiden lkm. [-] 
 
Lämpimän käyttöveden aiheuttama lämpökuormaa ei oteta huomioon Moti-
watti-laskennassa, poiketen D5-menetelmästä. 
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Lämpökuormien hyväksikäyttöaste η
k
 riippuu lämpöhäviöiden ja lämpökuor-

mien suhteesta sekä rakennuksen lämmitys- ja säätöjärjestelmän ominaisuuk-
sista. Ideaalinen lämpökuormien hyväksikäyttöaste on  
 









=

kuorma

häviö
id Q

Q
,1minη  

 
Kokonaishyväksikäyttöaste on ideaalisen hyväksikäyttöasteen ja järjestelmän 
ominaisuuksia kuvaavan hyväksikäyttöasteen tulo. Katselmoijan valitsema järjes-
telmäkohtainen kerroin ηj  saadaan taulukosta 4. 

 

idjk ηηη =  

Lisäksi Motiwatin lämpönenergian tarpeen yhteenvedossa säätöhäviöiden näky-
mässä on esitetty säätöhäviöt yksittäisenä suureena katselmuskohteelle. Erilli-
sessä tarkastelussa säätöhäviöt lasketaan seuraavasti: 
 
Q

saatohav
 = ηid Qkuorma (100 -ηj) / 100 (MWh/kk) 

 

 

Taulukko 4.  Eri järjestelmäratkaisujen vaikutus lämpökuormien hyväksikäyttöasteeseen 
ηj  D5:n mukaan. 

 

Järjestelmä ηj 

Lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmä,  

jossa kierrätys- tai kiertoilman osuus suuri 

0,85 

Suora sähkölämmitys 0,85 

Vesipatterilämmitys, huonetermostaatit 0,80 

Vesipatterilämmitys, julkisivusäätö 0,60 

Vesipatterilämmitys, ulkolämpötilaohjaus 0,40 

Ei säätöä 0,20 

 
 

3.2  Ikkunoiden aurinkoenergianlaskenta EN832 

 
Ikkunan auringon ilmaislämpöjen laskenta lasketaan EN832-standardin mu-
kaan, poiketen muusta D5-laskennasta. Menetelmä ottaa huomioon ikkunoiden 
suuntaukset neljään pääilmansuuntaan kuten D5:kin. Verrattuna D5:een, mene-
telmä tuo lisää erilaisia kertoimia, joilla mallinnetaan auringon energian tule-
mista tilan lämpökuormaksi. Menetelmä käsittelee aurinkokuormia kuukausita-
solla. 
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Seuraavassa on täsmennyksiä ikkunan eri kertoimille (EN 832 mukaan). 
D5:ssä nämä ikkunan geometriaan ja sisäiseen aurinkosuojaukseen liittyvät kol-
me kerrointa on korvattu yhdellä kertoimella, johon on laskettu mukaan kaikki 
auringonsuojausvaikutukset. 

 
1. Verhokerroin 0-100 %  

• (100 %=ei verhoja, 0 %=täysin pimennetty) 
 

2. Karmikerroin Lasialan ja Koko alan (lasiosa + karmit) suhde  
• (100 %= ei karmeja, 0 %=ikkuna pelkkää karmia) 

 
3. Aurinkoenergian läpäisy 0-100 %  

• (auringon kohtisuora kokonaisenergialäpäisy ns. g-arvo, 
ikkunavalmistajat tietävät tuotteidensa g-arvot). 

 
 

Tilaan tulevan auringon säteilyenergian laskenta 

Lämmityksessä hyödynnettävä, ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon 
säteilyenergia riippuu paitsi ikkunoiden pinta-alasta ja suuntauksesta myös puit-
teista, lasitusten ominaisuuksista ja verhoista, luukuista ja muista suojaraken-
teista sekä ulkopuolisista varjostuksista, jollaisia ovat muut rakennukset tai kasvil-
lisuus. 

Hyödynnettävä auringon säteilyenergia Q
aur

 laskentakaudelle (kuukausi) 
yhdelle suuntaukselle lasketaan kaavasta: 

 
Q

aur
 = G

aur
 * A

teh 
/ 3600 / 1000000 (MWh/kk) 

 
missä 
G

aur
  on auringon kokonaissäteilyenergia pinta-alaa kohti laskentakaudella 

tiettyyn suuntaan olevalle pinnalle, (J/m²).  
A

teh
  on tiettyyn suuntaan olevan pinnan auringon säteilyä läpäisevä 

tehollinen pinta-ala, (m²). 
 
Esimerkki säteilyenergioista ja ulkolämpötiloista Suomessa on esitetty 
taulukossa 5.  
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Taulukko 5.  Esimerkki säätiedoista (Vyöhyke 1) Motiwatti-laskennassa. 

 

Auringon säteily/suuntaus (MJ/m²) 

Kuukausi Tout  

(oC) 

Pysty Etelä Itä Länsi Pohjoinen

1 -8,53 25,4 47,46 17,25 20,35 13,47 

2 -9,75 100,6 212,1 75,36 90,52 39,26 

3 -1,68 198,6 246,6 135,9 156,1 79,94 

4 1,81 373,3 350,5 261,1 270,6 129,4 

5 10,75 604,1 425,1 357,8 431,3 230,3 

6 15,95 702,8 444,4 425,9 495,5 279,8 

7 14,65 474,2 311,3 295,2 322,6 212,1 

8 16,04 470,1 392,1 313,7 340 167,9 

9 9,69 259,4 330,2 203,1 236,1 86,18 

10 3,95 119,6 200,8 100,8 99,29 47,41 

11 1,42 24,8 44,69 18,89 21,71 12,57 

12 -3,85 17 81,17 15,28 20,66 7,04 

 
 
Auringon säteilyä läpäisevä tehollinen pinta-ala Ateh (m²) lasketaan: 
 
A

teh
 = A

ikk
 * F

varj
 * F

verho
 * F

karmi
 * g * 0,9 

 

jossa 
Aikk  on koko ikkunan (ikkuna + karmit) pinta-ala (m²) 
Fvarj  on varjostuskerroin (-) 
F

verho
  on verhokerroin (-) 

F
karmi

  on karmi- ja puitekerroin (-) 
g  on ikkunan lasiosan kohtisuora säteilyenergian läpäisysuhde (-). 
 
Ikkunoiden karmien ja puitteiden aurinkoenergiaa vähentävä vaikutus otetaan 
huomioon kertomalla ikkunan aukkoala karmi- ja puitekertoimella F

karmi
. 

Lasituksen läpäisysuhde g riippuu lasien lukumäärästä ja ominaisuuksista. 
Motiwatin tietokannassa oleville vakioikkunoille säteilyenergian läpäisysuhde on 
määritetty valmiiksi. 

Verhokerroin F
verho

 ottaa huomioon ikkunan verhoukset sisä- ja ulkopuolella 
kuten kiinteät sisäverhot, kaihtimet, yms. Mitä parempi suojaus on, sitä pie-
nempi on kerroin. Taulukossa 6 on esitetty esimerkkejä verhokertoimista erilai-
sille verhoratkaisuille. 
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Taulukko 6.  Tyypillisiä verhokertoimia Fverho EN832:n mukaan. Kertoimia käytetään 

pysyville verhoille. 

 

Verhon tyyppi Verho on ikkunan 

sisäpuolella 

Verho on ikkunan 

ulkopuolella 

Valkoiset 

sälekaihtimet  

0,25 … 0,45  0,10 … 0,35  

Valkoiset verhot  0,65 … 0,95 0,55 … 0,95  

Värilliset verhot  0,42 … 0,77  0,17 … 0,57  

Alumiinipinnoitetut 

verhot 

0,20  0,08 

 
 
Varjostuskerroin Fvarj huomioi ulkopuoliset varjostavat rakenteet. Varjostusker-
toimen osatekijät on esitetty taulukoissa 8-10. Fvarj saadaan kaavasta 
 
F

varj
 = F

h
 * F

o
 * F

f  
(-) 

 
missä  
F

h  on horisontaalinen kerroin (rakennusta ympäröivät esteet) (-) 
F

o  on ikkunan yläpuolisesta varjostuksesta (ylälipat) aiheutuva kerroin (-) 
F

f on ikkunan sivuilla olevista varjostuksista (sivulipat) aiheutuva  

kerroin (-). 
 
Aurinkoenergialaskennassa leveysastetta vastaava arvo interpoloidaan lineaari-
sesti. Motiwatin astepäivälukupaikkakuntia vastaavat leveysasteet ovat 
taulukon 7  mukaisia. 
 

Taulukko 7.  Motiwatin lämmitystarvelukupaikkakuntien leveysasteet EN832-

aurinkoenergialaskennassa. 

 

Lämmitystarvelukupaikkakunta Leveysaste, ° 

Helsinki-Kaisaniemi, Helsinki-Vantaa, Turku, Maarianhamina 60 

Jyväskylä, Vaasa  62 

Kajaani, Kuopio, Joensuu  63 

Lahti, Tampere, Lappeenranta, Pori 61  

Ivalo, Oulu ja Sodankylä  65 
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Taulukko 8.  Horisontaalinen osavarjostuskerroin Fh eri pohjoisille leveysasteille ja eri 

ilmansuunnille. E=etelä, I/L=itä tai länsi, P=pohjoinen. 

 

 45 o leveysaste 55 o leveysaste 65 o leveysaste 

Horisontaalinen 

varj.kulma 

E I/L P E I/L P E I/L P 

0o 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10o 0,97 0,95 1,00 0,94 0,92 0,99 0,86 0,89 0,97 

20o 0,85 0,82 0,98 0,68 0,75 0,95 0,58 0,68 0,93 

30o 0,62 0,70 0,94 0,49 0,62 0,92 0,41 0,54 0,89 

40o 0,46 0,61 0,90 0,40 0,56 0,89 0,29 0,49 0,85 

 
 

Taulukko 9.  Ylälipparakenteiden säteilysuojausten osavarjostuskerroin Fh eri 

leveysasteille ja eri ilmansuunnille. E=etelä, I/L=itä tai länsi, P=pohjoinen. 

 

 45 o leveysaste 55 o leveysaste 65 o leveysaste 

Ylälipan 

varj.kulma 

E I/L P E I/L P E I/L P 

0o 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

30o 0,90 0,89 0,91 0,93 0,91 0,91 0,95 0,92 0,90 

45o 0,74 0,76 0,80 0,80 0,79 0,80 0,85 0,81 0,80 

60o 0,50 0,58 0,66 0,60 0,61 0,65 0,66 0,66 0,66 

 
 

Taulukko 10.  Sivulipparakenteiden säteilysuojausten osavarjostuskerroin Ff eri leveys-

asteille ja eri ilmansuunnille. E=etelä, I/L=itä tai länsi, P=pohjoinen. 

 

 45 o leveysaste 55 o leveysaste 65 o leveysaste 

Sivulipan 

varj.kulma 

E I/L P E I/L P E I/L P 

0o 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

30o 0,94 0,92 1,00 0,94 0,91 0,99 0,94 0,90 0,98 

45o 0,84 0,84 1,00 0,86 0,83 0,99 0,85 0,82 0,98 

60o 0,72 0,75 1,00 0,74 0,75 0,99 0,73 0,73 0,98 

 
 



23 

3.3  Sähkölaitteiden lämpökuormien hyödyntäminen 

 
Motiwatti-laskennassa hyödynnettävät sähkökuormat haetaan sähkönkulutuslas-
kennan moduulista, jossa yksittäisille laitteille on ilmoitettu niiden vaikutus läm-
pökuormitukseen (on/ei) tai vaihtoehtoisesti käytetään toteutuneen sähkönkulu-
tuksen arvoa valitulla prosenttiosuudella. 
 
Hyödynnettävä sähkökuorma yhdelle laskentakuukaudelle on joko: 
 

12/,∑=
i

isähsäh QQ  

jossa 
Q

säh
 on hyödynnettävä sähkökuorma (MWh/kk) 

Q
säh,i

 on yksittäisen tilaan liittyvän sähkölaitteen kulutus (MWh/a) 
i viittaa laitteeseen, jonka energia hyödynnetään lämmityksessä 
 
tai sitten suoraan 
 

100/12/* usHyodyntOsuQQ sähtotsäh =  

 
jossa 
Q

sähtot
  on sähkön mitattu kulutus Motiwatin yhteenvedosta (MWh/a) 

HyodyntOsuus on toteutuneesta kulutuksesta hyödynnettävä osuus (%). 
 
Huomioi! IV-koneiden sähkönkulutusta lämpökuormana ei oteta huomioon 
tällä menettelytavalla. Motiwatin laskennassa oletetaan suoraviivaisesti, että ilma 
lämpenee puhaltimessa 1 oC. 
 

3.4  Rakenteiden lämmönläpäisykertoimien laskenta  
(U-arvot) 

 
Rakennekirjastossa rakenteelle voidaan U-arvo antaa syöttötietona tai määrittää 
se laskennalliseti rakennekerroksista seuraavasti:  
 
Rakenteen U-arvo on rakennekerrosten lämpövastusten ja pintavastusten sum-
man käänteisarvo 
 

∑ ++
=

inoutiR
U

αα /1/1
1

 (W/m²,K) 

 
jossa  
R

i
 on kunkin rakennekerroksen lämmönvastus (m²,K/W) 
α

in
 on lämmönsiirtokerroin sisäpinnalla (W/m²,K) 

α
out

 on lämmönsiirtokerroin ulkopinnalla (W/m²,K) 
 
Alaindeksi i viittaa yksittäiseen rakennekerrokseen. 
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Motiwatin rakennekannassa yksittäinen rakennekerros voi koostua yhdestä tai 
kahdesta materiaalista. Jos rakennekerros on homogeeninen eli vain yhtä mate-
riaalia, sen pinta-alasuhde on 100 %. Kahdella materiaalilla molempien mate-
riaaliosien yhteenlaskettu pinta-alaosuus on 100 %. Yksittäisen rakennekerrok-
sen lämpövastus määritellään: 
 

2211 ** λλ aa
sR
+

=   (m²,K/W) 

 
jossa 
λ on lämmönjohtavuus (W/m,K) 
a on pinta-alasuhde (-) 
s on rakennekerroksen paksuus (m) 
 
Alaindeksit 1 ja 2 viittaavat kuhunkin rakennekerroksen materiaaliin (ns. pääma-
teriaali ja lisämateriaali). 

Pinta-alasuhde tarkoittaa osuutta, jonka lisämateriaali varaa koko rakenne-
kerroksesta. Kuvassa 2 on esimerkki, jossa materiaali 2 varaa neljänneksen koko 
rakennekerroksesta ja näin pinta-alasuhteeksi muodostuisi 25 %. Tyypillinen 
lisämateriaali on esim. puukoolaus villaeristeisessä seinässä. Esimerkiksi puiselle 
keskeltä keskelle 600 mm oleva 50 mm:n koolaukselle lisämateriaaliprosentti on 
50/600 = 8,3 %. 

Prosenttiosuutta käytetään U-arvolaskennassa, kun rakennekerroksen läm-
pövastusta lasketaan. Rakennekerroksen konduktanssi lasketaan pinta-alapaino-
tettuna päämateriaalista ja lisämateriaalista. Laskenta ei ota huomioon rinnak-
kaisten materiaalien lämmönjohtumisen ripavaikutuksia yms. Tieteellisen tarkat 
U-arvoanalyysit on tehtävä erikseen 2D- tai 3D -mallinnustyökaluilla. Motiwatin 
Rakennekannassa käytetty U-arvolaskenta on tarkoitettu lämmönjohtumiseltaan 
lähellä toisiaan olevien päämateriaalin ja lisämateriaalin laskentaan.  
 
 

 

Kuva 1.  Esimerkki pinta-alasuhteen laskennasta kahdesta materiaalista koostuvan 

rakennekerroksen lämmönläpäisyn laskennassa. 

 
 

Materiaali 1

Materiaali 2

Materiaali 1

Materiaali 2
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4 Ilmanvaihdon lämpöenergialaskenta2  

Motiwatin ilmanvaihdon (IV) lämpöenergianlaskenta perustuu kuukausittaiseen 
ja tunnittaiseen sisäänpuhallusilman lämmittämiseen haluttuun asetusarvoon. 
Laskenta hyödyntää esilaskettuja kulutusarvoja kullekin kuukaudelle ja tunnille 
(katso tarkemmin kappale 4.1). 

IV-koneen käyntiaikajaksoja on käytettävissä useita. Kullekin jaksolle voi-
daan määrittää tarvittaessa tarkennetussa laskennassa oma sisäänpuhallusilman 
asetusarvonsa (ns. tarkennettu neljännesvuosilaskenta). Perustapauksessa  
IV- koneella on yksi vakiosisäänpuhalluslämpötilan asetusarvo. 

IV-koneen lämmityspatterin energiantarve on kaikkien yksittäisten lasken-
takuukausien ja määriteltyjen käyntijakson käyntituntien kulutuksien summa 
vähennettynä LTO:n energialla:  
 

1000/)()1(
12

1
∑ ∑

= =
−=

kk

Paattyy

AlkaaTunti
ivtuntiLTOiv QQ η (MWh/a) 

 
jossa  
kk viittaa kuukauden järjestysnumeroon 
Tunti viittaa yksittäiseen käyntituntiin käyntijaksossa 
Alkaa käyntijakson alkamisen kellonaika 
Paattyy käyntijakson päättymisen kellonaika 
Q

ivtunti
  yksittäisen kuukauden, yhden käyntijakson tunnin lämmöntarve 

(kWh/kk,tunti) 
ηLTO on lämmötalteenoton energiahyötysuhde (-) 
 
Yksittäisen kuukauden, yhden käyntijakson tunnin lämmöntarve on: 
 
Q

ivtunti
 = Q

taulukko
(kk, Tsp-1, Tunti) * q

iv_max
 * Tulo_iv_pros * KayntiJaksLkm / 7 / 100)  

 
jossa 
Q

ivtunti
  on käyntijakson käyntitunnin energia (kWh/kk,tunti) 

Q
taulukko

(kk, Tsp-1, Tunti) 

  saadaan taulukoista (kWh/kk,tunti,m3) (katso kappale 0) 

kk on laskentakuukauden indeksi 
Tsp on käyntijakson sisäänpuhalluslämpötila (oC) 
Tunti viittaa käyntijakson yhteen tuntiin 
q

iv_max
  on nimellisilmavirta (tuloilmavirta) (m³/s) 

Tulo_iv_pros  on käyntiaikakohtainen kerroin (0-100 %) 
KayntiJaksLkm on käyntiajan käyntijaksojen lukumäärä (-) 
 
Huomioi! Motiwatin laskennassa oletetaan suoraviivaisesti, että ilma lämpenee 
puhaltimessa 1oC:een eli jos esimerkiksi Tsp = 20oC, tehdään lämmityspatterin 
lämmöntarpeen laskenta Tsp:n arvolla 19oC. 

                                                      
2 Heinonen Jarmo. IV-lämmityksen ja LTO-energialaskennan Excel-dokumentaatio. Motiwatti 2.0 

kehitysprojektin sisäinen raportti. Insinööritoimisto Olof Granlund. Helsinki 3.2.2000 
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4.1 Motiwatin erikoispiirteet, poikkeamat D5:stä 

 
Motiwatin IV-lämpöenergianlaskenta perustuu kuukausittaiseen sisäänpuhallus-
ilman lämmittämiseen haluttuun asetusarvoon. Lisäksi arvot on laskettu kullekin 
vuorokauden tunnille erikseen, jolloin eri vuorokaudenaikoina toimivien  
IV-koneiden lämmöntarve tulee tarkemmin laskettua. Esilasketut kulutusarvot 
kullekin kuukaudelle ja tunnille on laskettu käyttäen Ilmatieteen laitoksen 
testivuoden 1979 Helsinki-Vantaan säätä. Esilasketut arvot on laskettu 15 oC ja 
30 oC sisäänpuhalluslämpötiloille (taulukot 11 ja 12) jatkuvakäyntiselle IV-ko-
neelle (24 h/vrk / 7 vrk/vko). Muita sisäänpuhalluslämpötiloja vastaavat kulu-
tustiedot interpoloidaan lineaarisesti taulukoiden väliltä. 
 
 

Taulukko 11.  Ilmanvaihtokoneen sisäänpuhallusilman lämmittämiseen tarvittavan 

energian määrä Motiwatti 2.0 -laskennassa jaoteltuna vuoden kuukausille 

ja vuorokauden tunneille. Sisäänpuhallusilman asetusarvo Tsp = 15 oC. 

Arvot annettu yhtä ilmakuutiota kohti, jatkuva käyttö 24 h/vrk, 7 vrk/vko. 

 

 
 

Taulukko 12. Ilmanvaihtokoneen sisäänpuhallusilman lämmittämiseen tarvittavan 

energian määrä Motiwatti 2.0 -laskennassa jaoteltuna vuoden kuukausille 

ja vuorokauden tunneille. Sisäänpuhallusilman asetusarvo Tsp = 30 oC. 

Arvot annettu yhtä ilmakuutiota kohti, jatkuva käyttö 24 h/vrk, 7 vrk/vko. 

 

 
 
 
Tyypillisesti päiväaikaan ulkolämpötilat ovat korkeampia kuin yöaikaan. D5:ssä 
tämä ilmiö on mallinnettu yhdellä kuukausikohtaisella kertoimella, joka kertoo 
yö- ja päiväajan kulutuksen eron suhteessa ympärivuorokautiseen käyttöön. 
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Käyntiaikojen käsittely lämpöenergialaskennassa 

Tunnittainen energiantarpeen käsittely mahdollistaa Motiwatissa käytössä ole-
van tunti:minuutti -tason käyntiaikojen alkamis- ja päättymisajat. Jos käyntiaika 
ei ala tai pääty tasatunnilla, lasketaan vajaan tunnin energiantarve suhteessa 
siihen täyteen tuntiin, johon vajaa jakso kuuluu. Esim., jos käyntiaika päättyy 
15 min yli jonkin tunnin, on tämän osuuden lämmöntarve: 15/60*kyseisen 
tunnin kulutus. 

Lisäksi Motiwatti mahdollistaa tarkennetussa käyntiaikojen määrittelyssä 
neljännesvuosikäsittelyn, jossa IV-koneen puhaltimen käyntiajat ja sisäänpuhal-
luslämpötilat voidaan määrittää neljännesvuosijaksoittain. 
 

4.2  Ilmanvaihdon sisäänpuhallusilman  
energiavaikutus tiloihin  

 
Ali- tai ylilämpöisen ilman vaikutus tilaan lasketaan käyttäen kappaleen 4.1 
mukaista IV-koneen laskentaa ilman LTO:ta. Yksinkertaisesti esitettynä  
IV-koneen vaikutus tilaan on sisälämpötilan ja tuloilman sisäänpuhallusläm-
pötilan erotuksen jäähdyttävä tai lämmittävä vaikutus lisättynä mahdollisen 
ilmavirtojen epätasapainojen vaikutuksella. Ilmavirtojen epätasapaino otetaan 
huomioon siten, että tulo-poistokoneen poistoilmavirran ja tuloilmavirran 
erotuksen osuus ilmavirrasta oletetaan tulevan ilmavuotoina tilaan (tila on 
alipaineinen). 

Koska IV-koneen käyntiohjelma voi olla ilmavirroiltaan, tuntijaksoiltaan ja 
vuodenaikapainotuksiltaan hyvinkin monimuotoinen (esimerkiksi muuttuvailma-
virtainen l. MIV), lasketaan tilavaikutus käyttäen IV-koneen lämmityspatterin 
omaa laskentarutiinia kullekin laskentakuukaudelle seuraavasti: 

 
Q

iv, tilaan
 = Q

ivkone
(T

in
,q

iv_poisto
) - Q

ivkone
(T

sp
,q

iv_tulo
) (MWh/kk) 

 
jossa 
Q

ivkone
(T

in
,q

iv_poisto
)  on IV-koneen lämmöntarve, kun tuloilmanasetus = sisäilman lämpötila 

ja ilmavirta on sama kuin poistoilmavirta (MWh/a) 
Q

ivkone
(T

sp
,q

iv_tulo
) on IV-koneen lämmöntarve, kun tuloilmanasetus = sisäänpuhallus-

ilman lämpötilan asetusarvo ja ilmavirta on sama kuin tuloilmavirta 

(MWh/a) 
 
Tämän jälkeen alilämpöisen (T

sp
 < T

in
) sisäänpuhallusilman jäähdyttävä vaikutus 

lisätään tilan lämpöhäviöihin. Ylilämpöisen (T
sp
 > T

in
) sisäänpuhallusilman 

lämmittävä vaikutus viedään sisäisiin kuormiin. 
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Motiwatin IV-tila -välisen riippuvuuden laskennan oletuksia: 

• Poistoilmakoneen tuloilma oletetaan aina otettavaksi ulkoa siihen tilaan, 
johon IV-kone on kytketty. 

• Tuloilmakoneen ilman oletetaan aina poistuvan siitä tilasta ulos, johon  
IV-kone on kytketty. 

• Alipaineiseksi (Tulo < Poisto) suunnitellun tulo-poistokoneen 'ylimääräinen' 
poistoilma oletetaan tulevan tilaan ulkoa vuotoina. 

• Mikäli IV-konetta ei ole kytketty mihinkään tilaan, sen vaikutus tilaan 
jätetään huomiotta. 

• Käyttäjän tulee kuvata samaa aikaohjelmaa noudattavat erilliset tulo- ja 
poistokoneet yhtenä tulo-poistokoneena. Mikäli aikaohjelmat eivät ole 
päällekkäisiä, voidaan IV-koneet kuvata erillisinä tulo- ja poistokoneina.  

 
Huomioi! Käyntiajoiltaan päällekkäisten, mutta tahattomasti erikseen kuvattu-
jen tuloilmakoneen ja poistoilmakoneen lämpöenergiankulutus tulee laskentaan 
kaksinkertaisena. 
 
 

4.3 Lämmöntalteenoton laskenta 

 
Motiwatti käyttää ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton (LTO) laskennassa 
käyttäjän antamaa hyötysuhteen arvoa tai erillisellä LTO:n laskentalomakkeella 
annettujen ilman lämpötilojen mukaista tuloilman lämpötilahyötysuhdetta, joka 
määritetään: 
 
η = (T

lto
 - T

u
) / (T

p
 - T

u
) (-) 

 
jossa  
T

lto
  on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen (oC) 

T
p
  on poistoilman lämpötila (oC) 

T
u
  on ulkoilman lämpötila (oC) 

 
LTO-energia on riippuvainen poistoilman lämpötilasta ja sisäänpuhalluslämpö-
tilan asetusarvosta. Motiwatissa LTO-energiahyötysuhde ei ole kuukausikohtai-
nen. Laskenta tehdään neljännesvuosijaksoittain (1) joulu-helmi (2) maalis-touko 
(3) kesä-elo ja (4) syys-marras. Neljännesvuosijakson sisällä energiahyötysuhde on 
vakio siihen kuuluville laskentakuukausille. 

LTO:n energiahyötysuhde eli osuus, jolla lämmityspatterin lämmöntarve 
pienenee, on laskentajakson (Motiwatin tapauksessa neljännesvuosi) tunnittai-
sista säätiedoista laskettu astetuntien summien suhde. Se lasketaan: 
 

ηLTO = ∑∑
max,

min,
iu,sp

max,

min,
iu,lto ))T - ((T/))T - ((T

Tu

Tu

Tu

Tu
  (-) 

 
jossa 
T

lto
  on tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen (oC) 

T
u,i
  on ulkoilman lämpötila LTO:n jälkeen (oC), i viittaa laskentajakson 

yksittäiseen tunnittaisen ulkolämpötilan arvoon. 
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Lisäehdot: 
 
1. astetunti lasketaan nimittäjän summaan vain, jos T

sp
 > T

u,i
  

2. jos yksittäisen tunnin (T
lto
 - T

u,i
) > (T

sp
 - T

u,i
), niin silloin kyseisen tunnin 

summa-alkio osoittajassa on (T
sp
 - T

u,i
) 

 
Motiwatin energiahyötysuhteen laskennassa käytettävä tunnittainen säätieto kul-
lekin neljännesvuosijaksolle on Ilmatieteen laitoksen testivuoden 1979 Helsinki-
Vantaan sää.  
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5 Veden lämmityksen 
lämpöenergialaskenta 

Käyttöveden lämmöntarve kullekin yksittäiselle vedenkulutusryhmälle on 
 

( ) kiertokvlkvpvkvlkv QTTcxVQ +−= 1000/3600/ρ  (MWh/kk) 

jossa  
x  on lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta (-) 
Vkv  on veden kokonaiskulutus (m³) 
ρ

v
 on veden tiheys = 1000 kg/m³ 

c
p
 on veden ominaislämpökapasiteetti = 4.19 kJ/kg,K 

Tlkv  on lämpimän veden lämpötila esim. 55 oC 

Tkv  on kylmän veden lämpötila esim. 5 oC 

Qkierto  on lämpimän veden kiertojohdon lämpöhäviö (rakennustyypistä riip-

puen vaihdellen 50 – 100 % lämpimän veden kulutuksen aiheuttamasta 

lämmöntarpeesta).  
 
Kiertojohdon häviöt lasketaan Motiwatissa katselmoijan antamien jäähtymä- ja 
virtaustietojen perusteella seuraavasti: 
 
Qkierto = q

Kierto
 * dT

kierto
 * 4,19 * 8760 / 1000 (MWh/a) 

 
jossa 
q

Kierto
 on kiertopiirin virtaama (dm³/s) 

dT
kierto

 on kiertopiirin jäähtymä (oC). 
 
Laskenta olettaa, että kierto on päällä läpi vuoden. 
 
 

5.1 Lämpimän veden laitteiden lämpökuormien käsittely 

 
Motiwatissa lämpimän veden lämmittämisen energiasta ei tule lämpökuormia 
ollenkaan. Tämä on poikkeus D5:stä, jossa hyödynnettävä osuus on 30 %. 
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6 Sähkölaitteiden energialaskenta 

Rakennuksen valaistuksesta ja muista sähkölaitteista vapautuva energia voidaan 
määrittää katselmoijan toimesta sähkötehojen ja käyttöaikojen mukaan. 

Motiwatin sähkönkulutuksen laskenta pohjautuu joko tehopohjaiseen tai 
energiapohjaiseen lähestymistapaan. Tehopohjaisessa lähestymistavassa laskenta 
perustuu annettujen tehojen tai ominaistehojen ja vuotuisten käyttöaikojen 
tuloon. Kummassakin lähestymistavassa yksittäisen sähkölaitteen kulutustiedot 
ovat katselmoijan antamia syöttötietoja. Molemmissa lähestymistavoissa kat-
selmoija voi käyttää erilaisia ominaistunnuslukuja (esim. W/m², kWh/m² yms.). 

Lisäksi Motiwatin sähkönkulutuksen käsittelyssä on erilliset aputoiminnot 
IV-puhaltimien, sähköisen IV-lämmityksen ja sähkölämmitettyjen tilojen sähköl-
le. Nämä kulutusosiot tuodaan "automaattisesti" ohjelman toimesta sähkönkulu-
tuksen käsittelyyn. 

 

Yleinen laskenta 

Sähkön kokonaiskulutus (MWh/a) lasketaan 
 

)Pr/, ∑ /100 ∗ =
i

isähtotsäh osNettoOsuus(QQ η  

jossa 
Qsäh on rakennuksen vuotuinen sähkönkulutus (MWh/a) 
η

i on yksittäisen energiamuodon tuoton hyötysuhde 
NettoOsuusPros on yksittäisen energiamuodon osuus kokonaistarpeesta 
i viittaa yksittäiseen sähkön energiamuotoon. 
 
Motiwatin sähkömoduulissa saadaan nettosähkönkulutus seuraavasti: 
 
 
 
 
(MWh/a) 
 
jossa  
Q

sah,i
 on yksittäisen laitteen kulutus (MWh/a), i viittaa laitteeseen 

Q
sahiv,j

 on yksittäisen laitteen kulutus (MWh/a), j viittaa puhaltimeen 
Q

sahlam,k
 on yksittäisen laitteen kulutus (MWh/a), k viittaa sähkölämmitettyyn 

tilaan 
Q

sahlamiv,l
 on yksittäisen laitteen kulutus (MWh/a), l viittaa sähkölämmitettyyn  

IV-lämmitykseen 
Q

sahlamLKV,m
 on käyttöveden tai prosessiveden kulutus (MWh/a), m viittaa sähkö-

lämmitettyyn LKV-lämmitykseen tai prosessiveden lämmitykseen. 
 
Yksittäisen puhaltimen sähkönkulutuksen laskenta on esitetty kappaleessa 8. 
Sähkölämmitettyjen tilojen ja sähköisen IV-lämmityksen laskenta on esitetty 
kappaleessa 6.2. 

∑∑∑∑∑ ++++=
m

msahlamLKV
l

lsahlamiv
k

ksahlam
j

jsahiv
i

isahsahtot QQQQQQ ,,,,,
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Yksittäisen laitteen sähkönkulutus 

Tehopohjaisen laskennan avulla yhden laitteen vuosikulutus (MWh/a) on: 
 
Q

sahi
 = OmTeho*OmSuure*KayttoaikaHpD * KayttoaikaDpA * Tasauskerroin/1000000 

 
jossa  
OmTeho on laitteen ominaisteho (esim. W/m²) 
OmSuure  on laskennan tunnusluvun ominaissuure (esim. m²) 
KayttoaikaHpD  on laitteen vuorokautinen käyttöaika (h/vrk) 
KayttoaikaDpA  on laitteen käyttöpäivien lukumäärä vuodessa (vrk/a) 
Tasauskerroin on tasauskerroin (0-1) 
 
Huomioi! Tasauskerrointa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Esimerkiksi 
jos tilojen asennettu valaisinteho on 1000 W ja valaisimista vain 80 % käytössä 
kerralla, käytetään tasauskertoimena 0,8:aa.  
 
Energiapohjaisen laskennan avulla yhden laitteen vuosikulutus (MWh/a) on: 
 
Q

sahi
 = OmKulutus * OmSuure * Tasauskerroin / 1000 

 
jossa  
OmKulutus on laitteen ominaiskulutus (esim. kWh/m²) 
OmSuure  on laskennan tunnusluvun ominaissuure (esim. m²) 
Tasauskerroin on tasauskerroin (0-1). 
 
 

6.1 Laitteiden liittyminen tiloihin 

 
Motiwatti 2.0-ohjelman Sähkö-moduulissa jokaiselle sähkölaitteelle voidaan ker-
toa mihin tilaan yksittäinen laite liittyy. Laitteen liittyminen tai ei-liittyminen 
tilaan vaikuttaa lämpökuormien käsittelyyn laskennassa. Sähkölaitteiden lämpö-
kuorma käsitellään kahdella tavalla, riippuen laitteen liittymisestä tiloihin: 

Mikäli laitteen (sähkönkulutusryhmän) kulutus hyödynnetään lämmityk-
sessä ja se liittyy tiettyyn tilaan, sen kulutus viedään suoraan tämän tilan lämpö-
kuormaksi.  

Mikäli laitteen kulutus hyödynnetään lämmityksessä, mutta se ei liity 
mihinkään tilaan, sen kulutus jaetaan rakennuksen kaikille tiloille kunkin tilan 
alan ja rakennuksen bruttoalan suhteessa. 

 
 

6.2 Sähkölämmitys 

 
Motiwatin sähkönkulutuksen käsittelyssä on erilliset aputoiminnot sähköisen  
IV-lämmityksen ja sähkölämmitettyjen tilojen sähkölle. Nämä kulutusosiot tuo-
daan "automaattisesti" ohjelman toimesta sähkönkulutuksen käsittelyyn. Säh-
kölämmitykset käyttävät samaa sähköä energiamuotoineen ja hintoineen kuin 
laitesähkökin. 
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6.2.1 Tilat 

Katselmoija voi määritellä yksittäiselle tilalle, että se on sähkölämmitteinen. 
Tilan lämmöntarpeen laskenta tehdään aina samalla tavalla riippumatta läm-
mitysmuodosta. Kun tila on sähkölämmitteinen, sen lämmitysenergian tarpeen 
osuus poistetaan Motiwatin yhteenvedon tilojen lämmön osuudesta ja siirretään 
Sähkö-moduulin sähkönkulutukseksi. 
 
 

6.2.2  Ilmanvaihto 

Katselmoija voi määritellä yksittäiselle IV-koneen lämmitykselle, että se on säh-
kölämmitteinen. Kun lämmitys toteutetaan sähkölämmitteisenä, sen lämmitys-
energian tarpeen osuus poistetaan Motiwatin yhteenvedon IV-koneiden läm-
mön osuudesta ja siirretään lisätään IV-koneen puhallinsähkön kulutukseen. 
Tämä viedään Sähkö-moduulin IV-koneen sähkönkulutukseksi. 
 
 

6.2.3 Veden lämmitys 

Katselmoija voi määritellä käyttöveden sekä prosessiveden lämmitykselle, että se 
on sähkölämmitteinen. Sähkölämmitteisyys määritellään vain käyttö-/proses-
sivesitasolla. Yksittäiselle vedenkulutusryhmälle erottelua tavallisen lämmön ja 
sähkölämmön väliltä ei voi tehdä. Kun käyttö-/prosessiveden lämmitys toteute-
taan sähkölämmitteisenä, sen lämmitysenergian tarpeen osuus poistetaan Moti-
watin yhteenvedon veden lämmityksen lämmön osuudesta ja siirretään Sähkö-
moduulin käyttö-/prosessiveden lämmityssähkönkulutukseksi.  
 
Huomioi! Käyttöveden lämmitys sisältää myös LKV-kierron. 
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7 Säästötoimenpiteiden laskenta 

Motiwatti 2.0:ssa voidaan laskea yksittäisten toimenpiteiden bruttovaikutuksia 
sekä toimenpiteiden yhdistelmien nettovaikutuksia. Brutto- ja nettovaikutusten 
laskennassa Motiwatti pitää itse kirjaa niistä muutoksista, joita katselmoija on 
tehnyt ns. Jälkeen-tilalle. Toimenpidelaskenta mahdollistaa muutokset mihin 
tahansa numeeriseen muuttujaan (ilmavirta, asetusarvolämpötila yms.) Moti-
watti-katselmuskohteessa. Ainoastaan uusien osakokonaisuuksien (esim. koko-
naan uusi IV-kone, uusi seinärakenne, uusi sähkölaite) lisääminen tai vanhojen 
poistaminen ei ole sallittua. 
 

Terminologiaa: 

• Perustapauksella tarkoitetaan katselmoijan tekemää katselmuskohteen 
kulutusmallia ennen säästötoimenpiteitä. 

• Ennen-tilalla tarkoitetaan katselmuskohteen jonkin osa-kokonaisuuden 
(Johtuminen, Ilmanvaihtokoneet yms.) tilaa katselmuskohteen 
perustapauksessa ennen muutoksia. 

• Jälkeen-tilalla tarkoitetaan katselmuskohteen jonkin osa-kokonaisuuden 
(Johtuminen, Ilmanvaihtokoneet yms.) tilaa tehtyjen 
säästötoimenpidemuutosten jälkeen. 

• Bruttovaikutuksella tai bruttosäästöllä tarkoitetaan yhden yksittäisen 
säästötoimenpiteen vaikutusta verrattuna katselmuskohteen 
perustapaukseen. 

• Nettovaikutuksella tai nettosäästöllä tarkoitetaan useampien yksittäisten 
säästötoimenpiteiden yhteisvaikutusta verrattuna katselmuskohteen 
perustapaukseen tai kahden ketjutetussa laskennassa olleen 
säästötoimenpiteen keskinäistä eroa. 

 
Laskennan logiikka olettaa, että katselmuskohteen perustapaus on kuvattu val-
miiksi ennenkuin säästötoimenpiteitä lähdetään tekemään kohteelle. Säästötoi-
menpiteiden laskenta olettaa, että katselmuskohdetta ei enää muuteta, kun sääs-
tötoimenpiteiden kuvaaminen on aloitettu.  
 

Yleiset säästötoimenpiteet sähkö- ja vedenkulutusryhmille 

Sähkönkulutusryhmille ja vedenkulutusryhmille voidaan tehdä myös ns. yleisiä 
säästötoimenpiteitä, jolloin kuvattava sähkölaitteen tai vedenkulutuskomponen-
tin ei tarvitse olla olemassa katselmuskohteen perustapauksen kuvauksessa. 
Tällöin katselmoija voi käyttää sähkön- ja vedenkulutusryhmien muokkausnäky-
miä laskimen tapaan määrittämällä katselmuskohteen perustapauksesta irrallisen 
sähkön tai vedenkulutusryhmän Ennen-tilaksi. 

Toimenpidelaskennan hintatietojen (investoinnit, energiahinnat yms.) 
ALV-käsittely riippuu katselmoijan valikosta valitsemasta tavasta. Laskelmat voi 
tehdä verollisina tai verottomina. 

Säästötoimenpiteiden laskenta ottaa huomioon myös eri moduulien väliset 
vaikutukset esim. ilmanvaihtokoneen käyntiaikamuutoksen vaikutuksen tilan 
lämmöntarpeeseen tai esim. vähentyneen sähkönkulutuksen (sähkökuorman) 
aiheuttaman lisääntyneen lämmöntarpeen tilassa. Säästölaskelmat suoritetaan 
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aina kokonaisuutena eli koko katselmuskohde (lämpö, vesi, sähkö, energia-
muodot) lasketaan aina uudestaan jokaiselle säästötoimenpiteelle. 
 
 

7.1 Yksittäisten toimenpiteiden laskenta 

 
Katselmoija tekee uuden säästötoimenpiteen haluamalleen katselmuskohteen 
osakokonaisuudelle (esim. IV-kone) ja muuttaa siitä jonkin laskennallisen suu-
reen arvon (esim. LTO-hyötysuhde). Tämän jälkeen Motiwatti laskee lämmön, 
sähkön ja veden kulutukset ennen ja jälkeen toimenpiteen. Katselmoijan tulee 
ottaa kantaa investoinnin hintaan ja kulutuskomponenttien yksikköhintoihin. 
Lisäksi toimenpiteen tehovaikutukset on annettava käsin katselmoijan asian-
tuntija-arviona, koska Motiwatti ei sisällä tehontarpeen laskentaa. 

Takaisinmaksuaika lasketaan korottomasti investoinnin hinnan ja toimen-
piteen yhteisvaikutuksen avulla.  
 
 

7.2 Toimenpiteiden ketjutus 

 
Motiwatin toimenpiteiden järjestelijä on väline, jolla katselmoija voi tarkastella 
yksittäisten säästötoimenpiteiden yhteisvaikutusta eli ns. nettosäästöä. Valittujen 
säästötoimenpiteiden järjestystä voi käyttäjä muuttaa haluamakseen. Kun halut-
tu kombinaatio eri toimenpiteistä on valittu, voidaan nettosäästölista viedä 
suoraan MS Excel 97- muodossa olevaan Motivan katselmusraportoinnin 
Taulukko 2-katselmusformaattiin. 

Motiwatti pitää kirjaa niistä muutoksista, joita katselmoija on tehnyt yksit-
täisten säästötoimenpiteiden yhteydessä. Nettosäästölaskennassa eli toimenpitei-
den ketjutuksessa nämä muutokset lisätään katselmoijan haluamassa järjestyk-
sessä alkuperäiseen katselmuskohteeseen. Jokaisen lisäyksen nettosäästövaikutus 
lasketaan järjestyksessä edelliseen toimenpiteeseen. 
 
 

7.3 Kustannuslaskenta 

 

Kulutuskomponenttien yksikköhinnat energiamuodoissa/ 
vedenkulutuskomponenteissa 

Lämmön ja sähkön hinnat annetaan yksittäisille energiamuodoille. Useamman 
energiamuodon yhteinen kokonaishinta muodostuu energiamuotojen nettotar-
veosuuksilla painotettuna yksittäisistä energiamuodoista. Vastaava menettely-
tapa on myös veden hinnoilla. 
 

Takaisinmaksuaika 

Säästötoimenpiteiden takaisinmaksuajat Motiwatissa ovat korottomia. Tämä 
koskee sekä brutto- että nettosäästölaskelmia. Ne lasketaan suoraan: 
 
Takaisinmaksuaika = Investointi / Vuotuinen säästö 
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ALV-käsittely Motiwatti 2.0:n hinnoissa 

Motiwatin kustannuksien ALV-käsittely määritellään valitsemalla Motiwatin 
asetusten Kustannuslaskenta-välilehdeltä joko "Käytä kohteen tuloksissa ALV-
hintoja", jolloin kaikkien kustannuslaskentaa sisältävien näkymien hinnat sisäl-
tävät ALV:n tai "Käytä kohteen tulostuksissa verottomia hintoja", jolloin kaik-
kien kustannuslaskentaa sisältävien näkymien tulostukset ovat verottomia. Nämä 
asetukset koskevat myös kustannuksia, jotka viedään MS Exceliin (joko Vie 
Exceliin-toiminnot tai Vie Taulukko 2:een-toiminto). 
 
Huomioi! Sähköveroluokkien hinnat annetaan Asetukset-valikossa ilman 
ALV:a. 
 
Huomioi! Toimenpiteiden järjestelijän näkymän kustannustiedot ovat aina 
verollisia tai verottomia sen mukaan, minkä valinnan katselmoija on tehnyt 
Asetukset-näkymässä Kustannuslaskenta-välilehdellä. 
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8 Ilmanvaihtopuhaltimien sähköenergian 
laskenta3 

8.1 Määritelmät 

Kuvassa 3 on esitetty ohjelman laskennan ”ilmanvaihtojärjestelmä”, vasemmalta 
oikealle: sähköverkko, taajuusmuuttaja, sähkömoottori, välitys (=voimansiirto) 
sekä puhallin ja kanava. Sähkötehon laskennan kannalta on olennaista, että 
kaikissa järjestelmän osissa tapahtuu häviöitä, joiden suhteellinen osuus yleensä 
kasvaa osakuormilla. 
 
 

 

Kuva 3.  Motiwatin ilmanvaihtopuhaltimien sähkölaskennan 

"ilmanvaihtojärjestelmän" komponentit: 

P1 = ilmanvaihtojärjestelmän sähköverkosta ottama teho kilowatteina 

P2 = sähkömoottorin ottoteho kilowatteina 

P3 = sähkömoottorin antoteho (= akseliteho) kilowatteina 

P3N = sähkömoottorin nimellinen akseliteho kilowatteina 

P4 = puhallinakselille siirrettävä teho 

 
 

8.2 Ilmanvaihtokoneiden sähkömoottoreiden energian 
kulutuksen laskenta 

 
”Ilmanvaihtojärjestelmän” sähköenergian kulutuksen laskentaa varten ohjelmas-
sa annetaan syöttötietoina 
 
• puhaltimen ilmavirtaa vastaava järjestelmän sähköteho P1 yhdessä 

toimintapisteessä 
• ilmanvaihtokoneen käyntiajat ja ilmavirtojen pysyvyydet eri kellon- ja 

vuodenaikoina 
• ilmavirran säätötapa (1-nopeus, 2-nopeus tai muuttuvailmavirtainen 

järjestelmä)  
• MIV-järjestelmissä puhaltimen vakiopaineenkorotus 
• voimansiirtotapa moottorin ja puhaltimen akselien välillä. 
 
 
                                                      
3 Hietaniemi Janne ja Westrén-Doll Jack. Ilmanvaihtokoneiden sähköenergian kulutuksen 

laskenta, Motiwatti 2.0-kehitysprojektin sisäinen raportti. Insinööritoimisto Olof Granlund, 

Helsinki 12.12.1999 

Sähkö-
verkko

P3N
M= ~ Välitys Puhallin ja

kanavisto

P1 P2 P3 P4
Sähkö-
verkko

P3N
M= ~= ~= ~ VälitysVälitys Puhallin ja

kanavisto

P1 P2 P3 P4
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8.2.1 Sähkötehon P1 määrittäminen 

Tehomittaus 

Teholtaan merkittävien ilmanvaihtojärjestelmien sähköverkosta ottama 
sähköteho P1 on suositeltavaa mitata. 
 

Virtamittaus 

Jos sähkötehoa ei mitata, pyritään mittaamaan järjestelmän virta ja jännite (ja 
cos ϕ), joiden avulla lasketaan järjestelmän verkosta ottama teho P1. Kolmi-
vaiheiselle sähköteholle pätee 
 

ϕcos***31 IUP =   

 
jossa 
P1   on järjestelmän verkosta ottama sähköteho, W 

U  on pääjännite (3-vaihejärjestelmissä yleensä ~ 400 V) 
I  on vaihevirta (A) 
cos ϕ  on tehokerroin. 
 
Jos tehokerrointa ei mitata, on kertoimen määrityksessä huomioitava, että moot-
torikilvessä esitetty tehokerroin pätee vain nimellispisteessä ja tehokerroin piene-
nee osakuormilla merkittävästi. Tehokertoimen pieneneminen huomioidaan 
kertomalla nimellinen tehokerroin osakuormaa vastaavalla suhteellisella teho-
kertoimella. 

Moottorin käyntivirran määrittämisessä voi joissain tapauksissa hyödyntää 
moottoreiden ylivirtasuojaustaulukoita (mitatut sähkövirrat ja lämpöreleiden 
asettelut). Tällöin on huomioitava, että moottorin katselmusajankohdan käynti-
virta ei välttämättä ole sama kuin ylivirtasuojaustaulukossa esitetty. 
 

Sähkötehon määrittäminen muilla tavoilla 

A) Jos sähkötehoa tai -virtaa ei mitata, lasketaan teho ohjelmassa yhtälöllä  
 
P1 = (q puhallin * ∆p puhallin ) / (η  puhallin * η  välitys  * η  moottori  * η  taajuusmuuttaja ) 
 
Laskennan tekijät annetaan ohjelmassa syöttöarvoina.  
 
B) Jos sähköteho arvioidaan moottorin kilpiarvojen perusteella, tulee kiinnittää 
huomiota siihen, onko kilvessä esitetty sähköinen teho P2 vai akseliteho P3. Säh-
kötehon arvioiminen kilpiarvojen perusteella on yleensä epätarkin tässä esite-
tyistä menetelmistä.  
 
 

8.2.2 1-nopeuskäyttö 

Yksinopeuskäytössä annetaan ohjelmaan syöttötietona kohdan 8.2.1 mukaisesti 
määritetty sähköteho P1. Yksinopeuskäytössä oletetaan, ettei taajuusmuuttajaa 
ole, joten P1 = P2. Kulutus saadaan tehon ja vuotuisen käyttöajan tulona. 
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8.2.3 2-nopeuskäyttö 

Kaksinopeuskäytössä pyritään ensisijaisesti antamaan syöttötietona 
 
• mitattu tai muuten määritetty sähköteho täydellä ilmavirralla P1, täysi 

ilmavirta 
• mitattu tai muuten määritetty sähköteho osailmavirralla P1,osailmavirta ja 

osailmavirtaprosentti.  
 
Kaksinopeuskäytössä oletetaan, ettei taajuusmuuttajaa ole, joten P1 = P2. 
Sähköenergian kulutus saadaan kunkin tehon ja sitä vastaavan vuotuisen 
käyttöajan tulona. 

Jos osailmavirtaa vastaavaa sähkötehoa ei ole määritetty, laskee ohjelma 
osailmavirran sähkötehon seuraavan proseduurin mukaisesti (oletettu, että 
valittuna on kiilahihnakäyttö, mitattu teho on 10 kW ja osailmavirta on 50 % 
täydestä ilmavirrasta): 
 
P2, täysi-ilmavirta = 10 kW, annettu tieto (mitattu tai laskettu) 
 
• η moottori, täysi-ilmavirta = (5,9 * ln (1,3* P2, täysi-ilmavirta )+72) / 100 = 0,87 
• P3, täysi-ilmavirta = ηmoottori, täysi-ilmavirta * P2, täysi-ilmavirta = 8,71 kW 
• η välitys, täysi ilmavirta = (0,8 * ln (P3, täysi-ilmavirta) + 93) / 100 = 0,95 
• P4, täysi-ilmavirta = P3, täysi-ilmavirta * ηvälitys, täysi ilmavirta = 8,25 kW 
• P4, osailmavirta = P4, täysi-ilmavirta * (osailmavirta/täysi-ilmavirta)3 = 1,03 kW 
• η välitys, osailmavirta = (3,6 * ln (P4, osailmavirta) + 90) / 100 = 0,90 
• P3, osailmavirta = P4, osailmavirta / ηvälitys, osailmavirta = 1,14 kW 
• η moottori, osailmavirta= ηmoottori, täysi-ilmavirta+(4,6* ln(1,3* P2, täysi-ilmavirta)-26)/100 = 0,73 
• P2, osailmavirta = 1,2* P3, osailmavirta / ηmoottori, osailmavirta = 1,88 kW 
 
joissa 1,3* P1,täysi ilmavirta kuvaa sähkömoottorin suuremman nopeuden nimellistehoa. 
Laskennassa oletetaan, että sähkömoottori on ylimitoitettu käyttöön nähden 1,3-
kertaisesti. Em. ylimitoituksella ei tarvitse huomioida hyötysuhteen alenemista 
osakuormalla.  

Kerroin 1,2 lopputulokseen on kokemusperäinen kerroin, jota käytetään, 
jotta laskennan lopputulos tulisi lähemmäksi käytännön mittauksissa havaittuja 
tehoja. Moottoreiden ja välitysten hyötysuhteet lasketaan proseduurissa lähellä 
energiataloudellista optimia, johon käytännössä harvoin päästään.  
 
Huomioi! Välityksen hyötysuhteen laskennassa käytetään P3 :a, kun lasketaan 
mitatun P2:n perusteella vastaava P4. Kun lasketaan ”toiseen suuntaan” P2:ta 
P4:n perusteella, käytetään välityksen hyötysuhteen laskennassa P4 :ä. Moottorin 
hyötysuhteiden laskennassa käytetään kappaleen 0 yhtälöitä ja välityksen hyöty-
suhteiden laskennassa kappaleen  8.4.1yhtälöitä. 

Yhtälöt pitävät paikkansa oikosulkumoottoreille, jotka on varustettuja kah-
della erillisellä staattorikäämityksellä (ei Dahlander-kytkennällä). Jos sähkö-
moottorin tehoa ei mitata täydellä ilmavirralla, on tehon laskennassa huomi-
oitava, että 2-nopeusmoottoreiden hyötysuhteet ovat yleensä pienemmät kuin 
vastaavan kokoluokan 1-nopeusmoottoreiden. 
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8.3 Muuttuvailmavirtainen järjestelmä 

 

Laskennan lähtötiedot: 

• Säätötapa: Pyörimisnopeussäätö, siipikulmasäätö, johtosiipisäätö  
(1- ja 2-nopeuksiset käytöt), kuristussäätö (1- ja 2-nopeuksiset käytöt) 

• Paineenkorotuksen vakio-osuus: 0 %, 10 %, 20 % ... 100 % 
(vakiopaineenkorotusta ja ilmavirtaa vastaavat puhaltimen akselitehot 
saadaan liitteen 2 mukaisesti) 

• Välitys: kiilahihna, lattahihna, suora käyttö (hyötysuhteet kohdan 8.6.1 
yhtälöistä) 

• Mitattu teho P1 ja sitä vastaava ilmavirta annetaan. Muissa paitsi 
pyörimisnopeussäädössä P1 = P2. 

 
Ohjelma laskee mitattua sähkötehoa P1 ja sitä vastaavaa osailmavirtaa vastaavan 
akselitehon seuraavan proseduurin mukaisesti (tässä esimerkkilaskelmassa on 
oletettu, että valittuna on pyörimisnopeussäätö (-> taajuusmuuttaja), paineen-
korotuksen vakio-osuus 30 %, kiilahihnakäyttö. Mitattu teho P1 = 2 kW ja sitä 
vastaava ilmavirta 60 %. 
 
• Puhaltimen akseliteho P4 arvioidaan ”yläkanttiin” P1:ksi =2 kW:ksi 
• η välitys saadaan ”yläkanttiin” P4 tehosiirron perusteella (3,6 * ln (P4) + 90)/ 

100 = 0,925 
• P3 = P4 / ηvälitys = 2,16 kW 
• Arvioidaan moottorin nimellinen akseliteho P3N = P3 / (osailmavirta-%)3  

= 2,16 / (0,6)3 = 10 kW 
• η moottori, nimellinen = (4,6 * ln (P3N) + 77) / 100 = 0,876 
• sähkömoottorin osakuorma P3 / P3N = 0,216 
• hyötysuhteen alenema osakuormalla 0,146 (=a) 
• η moottori = η  moottori, nimellinen - a = 0,729 
• sähkömoottorin ottama sähköteho P2 = P3 / ηmoottori = 2,96 kW 
• η taajuusmuuttaja = 95 % 
• järjestelmän verkosta ottama teho P1 = P2 /  η taajuusmuuttaja = 2,98 kW 
 
 
Koska sähköteho on suurempi kuin mitattu, pienennetään alkuarviota P4 kunnes 
järjestelmän verkosta ottama teho on sama kuin mitattu, jolloin saadaan to-
dellinen puhaltimen akseliteho mitatussa toimintapisteessä. Valitsemalla  
P4 = 1,22 kW, saadaan P1 = 2,00 kW. 

Säätötavan ja paineenkorotuksen vakio-osuuden mukaan on määritetty 
puhaltimen akselitehon P4 ja ilmavirran välisiä funktioita. Toimintapiste sovi-
tetaan puhaltimen akselitehoa kuvaavalle 1:een skaalatulle käyrälle, jonka jäl-
keen tiedetään puhaltimen akselitehot eri ilmavirroilla. Pyörimisnopeussäätöä ja 
30 % vakiopaineenkorotusta vastaava 1:een skaalattu funktio kohdan 4 mukai-
sesti on 

 
• P4 (skaalattu) = 1,2167 * (osailmavirta-%)² - 0,3276 * (osailmavirta-%)  + 0,1106 
• P4 (skaalattu) toimintapisteessä = 0,35 
• skaalauskerroin 1,22/0,35 = 3,47 
• saadaan todelliset ilmavirtoja vastaavat akselitehot: 

P4 = skaalauskerroin * P4 (skaalattu)  
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Taulukko 13.  Muuttuvailmavirtaisen puhaltimen akseliteho osailmavirran funktiona. 

 

Osailmavirta Akseliteho 

(kW) 

100 % 3,46 

90 % 2,78 

80 % 2,17 

70 % 1,65 

60 % 1,22 

50 % 0,87 

40 % 0,60 

30 % 0,42 

 
 
Eri ilmavirtoja vastaavat järjestelmän sähkötehot lasketaan seuraavasti 
 
• Puhaltimen akseliteho 30 % ilmavirralla on P4 (30) = 0,42 kW 
• Välityksen hyötysuhde teholla P4 = ηvälitys (P4) = 0,869 
• Sähkömoottorin akseliteho P3 (30)= P4(30) / ηvälitys (30) = 0,48 kW 
• Moottorin nimellisteho P3N = 6,2 kW (edellisestä iteraatiosta) 
• η moottori, nimellinen = (4,6 * ln (P3N) + 77) / 100 = 0,85 
• Sähkömoottorin osakuorma P3 (30) / PN = 0,078 
• Osakuormaa vastaava hyötysuhteen alenema on a = 0,35 
• η moottori (30) = ηmoottori (nimellinen) – a = 0,50 
• Sähkömoottorin ottoteho P2 = P3 / ηmoottori (30) = 0,96 kW 
• Järjestelmän verkosta ottama teho P1 = P2 / ηtaajuusmuuttaja = 1,0 kW 
 
Vastaavasti lasketaan muille osailmavirroille esimerkiksi 10 %-yksikön välein.  
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Taulukko 14.  Malliesimerkin MIV-puhaltimen teho osailmavirran funktiona. 

 

Osailmavirta Järjestelmän verkosta ottama teho P1 (kW) 

100 % 4,54 

90 % 3,65 

80 % 2,99 

70 % 2,48 

60 % 2,00 

50 % 1,59 

40 % 1,26 

30 % 1,01 

 
Määritettyjen osailmavirta-teho –parien mukaisesti tehdään sovite sähkötehon 
käyttäytymisestä. 
 
 

8.4 Sähkömoottorin hyötysuhde 

 

8.4.1 Oikosulkumoottorin hyötysuhde 

Moottorin hyötysuhde riippuu moottorikoosta ja moottorin kuormitusasteesta. 
Yleistäen pätee, että mitä suurempi moottori sitä parempi hyötysuhde ni-
mellispisteessä. Moottorin hyötysuhde nimellisellä tehollaan voidaan määrittää 
seuraavalla yhtälöllä 
 
ηmoottori = (4,6 * ln (P3N) + 77) %  
 
jossa 
P3N  on moottorin nimellinen akseliteho.  

 
Yhtälö on haettu taulukkolaskentaohjelmalla eräiden todellisten 4-napaisten 
oikosulkumoottoreiden hyötysuhdetaulukoista. 
 

8.4.2 Oikosulkumoottorin hyötysuhde osakuormilla 

Oikosulkumoottoreilla hyötysuhde alenee osakuormilla. Kun tarkastellaan eri 
kokoisten moottoreiden hyötysuhdetta kuormituksen funktiona voidaan yleistää, 
että: 
 
• hyötysuhde pysyy vakiona, kun P3 / P3N > 50 % 
• hyötysuhde alenee 2 %-yksikköä, kun P3 / P3N alenee 50 %:sta 40 %:iin. 
• hyötysuhde alenee 10 %-yksikköä, kun P3 / P3N alenee 40 %:sta 20 %:iin. 
• hyötysuhde alenee 20 %-yksikköä, kun P3 / P3N alenee 20 %:sta 10 %:iin. 
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Edellämainitun perusteella yleistetään edelleen, että oikosulkumoottorin hyöty-
suhteen ”alenema” prosenttiyksiköissä lasketaan ohjelmassa seuraavasti 
 
• ”alenema” = 0, kun P3 / P3N > 40 % 

• ”alenema” = (-20 * ln (P3 / P3N) - 16) %, kun P3 / P3N <= 40 % 

 
Yhtälö on haettu taulukkolaskentaohjelmalla todellisten 4-napaisten oikosulku-
moottoreiden osakuormien hyötysuhdetaulukoista. 
 

8.4.3 Kahdella staattorikäämityksellä varustetun oikosulkumoottorin 
hyötysuhde 

Kahdella staattorikäämityksellä varustetun moottorin hyötysuhde nimellisellä te-
hollaan voidaan määrittää seuraavilla yhtälöillä 
 
η1 (2-nop1) = (5,9 * ln(P3N (2-nop1)) + 72) % (suurempi nopeus) 
η2 (2nop2) = (η1 (2nop1) + 4,6 * ln(P3N,2nop1 ) - 26) % (pienempi nopeus),  
 
joissa 
P3N,2nop1  on sähkömoottorin suuremman nopeuden nimellisteho. 
 
Em. yhtälöt on haettu taulukkolaskentaohjelman avulla todellisten kaksoiskää-
mitettyjen 2/4- ja 4/8-napaisten oikosulkumoottoreiden hyötysuhdetaulukoista. 
Yhtälöitä voi soveltaa myös 4/6-napaisille moottoreille. Yhtälöt pitävät paikkan-
sa oikosulkumoottoreille, jotka on varustettuja kahdella erillisellä staattorikää-
mityksellä (ei Dahlander-kytkennälle). 
 
 

8.5 Puhaltimen ja säätötavan hyötysuhde 

 
Eri säätötavoille ja puhaltimen paineenkorotuksen vakio-osuuksille pätevät 
ilmavirtojen ja akselitehojen väliset yhteydet esitetään liitteessä 2.  Säätötapojen 
lähtötietoina neliöllisesti kasvavalle kanavapaineelle on käytetty lähteinä 
Puhallinteknistä käsikirjaa4 ja Seppäsen Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto –
kirjaa5. Em. ”säätökäyriin” on huomioitu vakiopaineen osuudet muutamien 
todellisten puhallinkäyrien mukaisesti. 
 
 

                                                      
4 Puhallintekninen käsikirja, Ilmateollisuus, v. 1986, s. 57. 

5  Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, Olli Seppänen, s. 147. 
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8.6 Käytön hyötysuhde 

 

8.6.1 Voimansiirtotavan hyötysuhde 

Kiilahihnavälitys 

Kiilahihnavälityksen hyötysuhde on yleensä luokkaa 93 ± 2,5 %, kun siirrettävä 
teho on välillä 0,7...35 kW. Kiilahihnavälityksen hyötysuhde on sitä pienempi 
mitä pienempi on siirrettävä teho. Kiilahihnavälityksen hyötysuhde lasketaan 
ohjelmassa seuraavilla yhtälöillä 
 
ηvälitys,kiila = (3,6 * ln(P4) + 90) %, kun P < = 2 kW 
ηvälitys,kiila = (0,8 * ln(P4) + 93) %, kun P > 2 kW 
 
joissa 
P  on siirrettävä teho. 
 
Käytännössä hyötysuhde on luokkaa 10 %-yksikköä pienempi pienillä pyörimis-
nopeuksilla kuin suurilla pyörimisnopeuksilla. Lisäksi hyötysuhteeseen vaikuttaa 
hihnojen massa, lukumäärä, kireys, kiilapyörien halkaisija jne. Em. tekijöiden 
vaikutusta ei huomioida välityksen hyötysuhteen määrityksessä.  
 

Lattahihnavälitys 

Lattahihnavälityksen hyötysuhde on yleensä luokkaa 96,5 ± 1,3 %, kun siir-
rettävä teho on välillä 0,7...35 kW. Lattahihnavälityksen hyötysuhde on sitä pie-
nempi mitä pienempi on siirrettävä teho. Lattahihnavälityksen hyötysuhde las-
ketaan ohjelmassa seuraavilla yhtälöillä 
 
ηvälitys,latta = (2,4 * ln (P4) + 95) % kun P < = 2 kW 
ηvälitys,latta = (0,3 * ln(P4) + 97) % kun P > 2 kW  
 
joissa 
P4  on siirrettävä teho. 
 
Lattahihnavälityksen hyötysuhteeseen vaikuttavat samantyyppiset tekijät kuin 
kiilahihnavälityksessäkin. 
 

Suora käyttö 

Jos moottori on kytketty suoraan puhaltimen akselille, oletetaan siirron hyöty-
suhteeksi 100 %. 
 
ηvälitys,suora = 1 
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8.6.2 Taajuusmuuttajan hyötysuhde 

Taajuusmuuttajan hyötysuhde vaihtelee mm. taajuusmuuttajan kokoluokan, 
valmistajan sekä kuormituksen mukaan. Taajuusmuuttajassa syntyy sisäisesti 
häviöitä ja lisäksi taajuusmuuttajakäytössä syntyvät harmoniset yliaallot lisäävät 
sähkömoottorin häviöitä. Taajuusmuuttajassa on kuormituksesta riippumatta 
aina tietyt perushäviöt, joiden osuus vähäisellä kuormituksella kasvaa. 
Taajuusmuuttajakäytön kokonaishyötysuhteeksi valitaan tässä 95 %. 
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Liite 1  Motiwatin säätiedot  

Käytetyt yksiköt:   

Lämpötila: oC 

Auringon säteily: MJ/m²  

Lämmitystarveluku: Kd  

 

Vyöhyke 1: 

Kuukausi Tulko Horz Etelä Itä Länsi Pohj. 

1 -8,53 25,4 47,46 17,25 20,35 13,47 

2 -9,75 100,6 212,10 75,36 90,52 39,26 

3 -1,68 198,6 246,60 135,90 156,10 79,94 

4 1,81 373,3 350,50 261,10 270,60 129,40 

5 10,75 604,1 425,10 357,80 431,30 230,30 

6 15,95 702,8 444,40 425,90 495,50 279,80 

7 14,65 474,2 311,30 295,20 322,60 212,10 

8 16,04 470,1 392,10 313,70 340,00 167,90 

9 9,69 259,4 330,20 203,10 236,10 86,18 

10 3,95 119,6 200,80 100,80 99,29 47,41 

11 1,42 24,8 44,69 18,89 21,71 12,57 

12 -3,85 17 81,17 15,28 20,66 7,04 

*       

Säädata:  Helsinki-Vantaa Suomi  

Tmit_out  -26   

Normaalivuoden lämmitystarveluku  4444 
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Vyöhyke 2: 

Kuukausi Tulko Horz Etelä Itä Länsi Pohj. 

1 -9,35 25,4 61,78 19,44 22,76 13,45 

2 -10,70 100,6 232,26 80,20 97,72 39,26 

3 -2,03 198,6 255,46 138,50 159,42 79,94 

4 1,17 373,3 359,62 262,92 272,08 129,14 

5 10,58 604,1 434,50 358,50 430,58 227,98 

6 15,54 702,8 455,06 425,82 492,32 274,32 

7 14,78 474,2 316,80 295,22 321,72 210,08 

8 15,54 470,1 401,70 314,86 340,72 166,90 

9 9,01 259,4 341,76 206,76 240,70 86,17 

10 3,08 119,6 214,55 106,32 104,47 47,41 

11 0,63 24,8 53,84 20,80 24,82 12,57 

12 -5,05 17 110,78 18,11 23,15 7,00 

* 

* 

Säädata: Jokioinen aurinkodata Hki 

Tmit_out  -28 

Normaalivuoden lämmitystarveluku  4600 

 
 

Vyöhyke 3: 

Kuukausi Tulko Horz Etelä Itä Länsi Pohj. 

1 -10,60 20,64 61,83 17,58 20,44 10,92 

2 -12,15 83,84 210,38 70,88 87,45 32,71 

3 -2,58 170,26 226,60 120,96 139,52 68,53 

4 0,20 336,49 332,38 238,64 246,59 116,17 

5 10,32 529,69 389,22 314,96 376,91 197,86 

6 14,90 616,95 408,83 373,73 429,39 236,00 

7 14,98 498,39 338,74 310,30 337,21 218,67 

8 14,77 419,11 366,69 281,74 304,41 147,91 

9 7,97 221,11 301,17 179,36 209,09 73,44 

10 1,73 96,12 183,49 89,89 88,13 38,11 

11 -0,59 20,03 50,89 18,35 22,57 10,15 

12 -6,90 10,15 83,83 12,50 15,31 4,16 

 

Säädata:  Jyväskylä, testivuosi   

Tmit_out  -32   

Normaalivuoden lämmitystarveluku  4997   
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Vyöhyke 4: 

Kuukausi Tulko Horz Etelä Itä Länsi Pohj. 

1 -18,30 5,43 25,5 6,0 6,9 2,9 

2 -14,89 40,42 125,7 40,0 50,8 15,8 

3 -7,03 158,13 231,6 118,6 137,5 63,6 

4 -3,62 352,13 373,6 254,9 262,2 120,8 

5 5,79 468,37 366,0 280,1 331,6 169,6 

6 12,25 515,54 365,1 312,1 351,8 185,1 

7 14,75 568,13 405,9 353,8 381,2 242,0 

8 12,61 373,09 349,3 253,6 272,7 129,3 

9 6,25 174,63 261,2 149,0 174,4 58,0 

10 -3,10 71,27 160,6 76,5 74,6 28,3 

11 -5,44 11,47 41,8 13,2 17,2 5,8 

12 -9,97 1,22 16,4 2,1 2,4 0,5 

* 

* 

Säädata:  Sodankylä, testivuosi 

Tmit_out  -38 

Normaalivuoden lämmitystarveluku  6282 
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Liite 2  Ilmavirtojen ja akselitehojen väliset 
yhteydet eri puhaltimen säätötavoille 

Sovitekaavoissa y tarkoittaa puhaltimen akselitehoa ja x tarkoittaa osailmavirtaa. 

 

Keskipakoispuhallin pyörimisnopeussäätö 

Paineenkorotuksen 

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n 

laskemiseen 

0 % y = 1,9614x² - 1,1894x + 0,223 

10 % y = 1,678x² - 0,8522x + 0,1712 

20 % y = 1,3949x² - 0,5155x + 0,1195 

30 % y = 1,2167x² - 0,3276x + 0,1106 

40 % y = 1,039x² - 0,1404x + 0,1019 

50 % y = 0,9175x² - 0,0364x + 0,1206 

60 % y = 0,796x² + 0,0677x + 0,1393 

70 % y = 0,5541x² + 0,3356x + 0,1132 

80 % y = 0,3116x² + 0,6043x + 0,0868 

90 % y = 0,2316x² + 0,6618x + 0,1092 

100 % y = 0,1509x² + 0,72x + 0,1314 

 

Aksiaalipuhallin siipikulmasäätö 

Paineenkorotuksen 

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n 

laskemiseen 

0 % y = 1,4779x² - 0,7535x + 0,2598 

10 % y = 1,1945x² - 0,4163x + 0,208 

20 % y = 0,9114x² - 0,0796x + 0,1563 

30 % y = 0,7332x² + 0,1083x + 0,1474 

40 % y = 0,5555x² + 0,2955x + 0,1387 

50 % y = 0,4341x² + 0,3996x + 0,1574 

60 % y = 0,3126x² + 0,5036x + 0,1761 

70 % y = 0,0706x² + 0,7715x + 0,15 

80 % y = -0,1718x² + 1,0402x + 0,1236 

90 % y = -0,2519x² + 1,0977x + 0,146 

100 % y = -0,3326x² + 1,156x + 0,1682 
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Keskipakoispuhallin johtosiipisäätö 

Paineenkorotuksen  

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n 

laskemiseen 

0 % y = 1,0434x² - 0,4124x + 0,348 

10 % y = 0,76x² - 0,0752x + 0,2962 

20 % y = 0,4769x² + 0,2614x + 0,2445 

30 % y = 0,2987x² + 0,4493x + 0,2356 

40 % y = 0,121x² + 0,6365x + 0,2269 

50 % y = -0,0005x² + 0,7406x + 0,2456 

60 % y = -0,122x² + 0,8446x + 0,2643 

70 % y = -0,3639x² + 1,1126x + 0,2382 

80 % y = -0,6064x² + 1,3812x + 0,2118 

90 % y = -0,6864x² + 1,4387x + 0,2342 

100 % y = -0,7671x² + 1,497x + 0,2564 

 
 

Keskipakoispuhallin kuristussäätö 

Paineenkorotuksen  

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n 

laskemiseen 

0 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

10 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

20 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

30 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

40 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

50 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

60 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

70 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

80 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

90 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 

100 % y = -0,5415x² + 1,1685x + 0,3854 
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Keskipakoispuhallin 2-nop. moottorilla johtosiipisäätö 

Paineen- 

korotuksen  

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n laskemiseen 

 Ilmavirta 70 % tai alle Ilmavirta yli 70 % 

0 % y = 1,1607x² - 0,6065x + 0,1957 y = 2,5x² - 2,8333x + 1,3313 

10 % y = 0,9444x² - 0,3384x + 0,16 y = 2,1003x² - 2,3044x + 1,2022 

20 % y = 0,7282x² - 0,0704x + 0,1244 y = 1,703x² - 1,7794x + 1,0748 

30 % y = 0,5778x² + 0,0889x + 0,1221 y = 1,4756x² - 1,5103x + 1,0332 

40 % y = 0,4279x² + 0,2475x + 0,1201 y = 1,2507x² - 1,2452x + 0,9931 

50 % y = 0,3517x² + 0,3051x + 0,1496 y = 1,0522x² - 1,0142x + 0,9607 

60 % y = 0,2754x² + 0,3627x + 0,1792 y = 0,8537x² - 0,7831x + 0,9283 

70 % y = 0,0274x² + 0,6369x + 0,1516 y = 0,6218x² - 0,5317x + 0,9088 

80 % y = -0,2211x² + 0,9117x + 0,1238 y = 0,3874x² - 0,2763x + 0,8877 

90 % y = -0,3069x² + 0,9752x + 0,1448 y = 0,3192x² - 0,2384x + 0,9181 

100 % y = -0,3069x² + 0,9752x + 0,1448 y = 0,2486x² - 0,1967x + 0,9469 

 

Keskipakoispuhallin 2.-nop. moottorilla kuristussäätö 

Paineen- 

korotuksen  

vakio-osuus 

1 kilowatin teholle skaalattu yhtälö P4:n laskemiseen 

 Ilmavirta 70 % tai alle Ilmavirta yli 70 % 

0 % y = 0,1146x + 0,2698 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

10 % y = 0,1641x + 0,2807 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

20 % y = 0,2136x + 0,2917 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

30 % y = 0,2216x + 0,3216 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

40 % y = 0,2293x + 0,3515 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

50 % y = 0,2091x + 0,3979 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

60 % y = 0,1889x + 0,4443 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

70 % y = 0,2153x + 0,4686 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

80 % y = 0,2418x + 0,4929 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

90 % y = 0,2196x + 0,5318 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 

100 % y = 0,1976x + 0,5707 y = -1,5x² + 2,73x - 0,233 
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Taulukko 11 - klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle 26

Tunti 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Yhteensä
Tammikuu 907 910 908 908 908 905 898 895 883 877 867 857 846 838 839 842 843 850 855 858 867 876 883 889 21010
Helmikuu 856 861 867 876 886 887 889 893 877 857 839 813 785 758 759 763 766 782 801 818 824 829 835 839 19961
Maaliskuu 639 641 646 652 658 658 655 655 640 628 613 599 588 575 573 572 571 585 599 612 622 629 636 639 14885
Huhtikuu 552 561 570 580 585 563 543 516 488 453 423 406 388 371 366 366 364 392 423 454 475 502 524 536 11402
Toukokuu 289 309 317 324 334 291 248 209 173 142 117 112 107 102 102 103 103 116 136 156 182 209 240 258 4678
Kesäkuu 105 129 130 129 129 90 61 39 28 20 17 15 13 12 10 11 11 13 14 16 25 40 67 89 1214
Heinäkuu 101 112 114 112 112 85 59 38 22 11 7 6 6 7 8 10 13 16 16 21 31 50 69 82 1109
Elokuu 65 77 79 83 89 60 43 28 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 25 39 57 65 739
Syyskuu 261 273 280 290 302 277 255 231 193 155 118 108 95 85 91 92 100 130 159 191 208 225 238 255 4614
Lokakuu 446 449 454 457 462 458 454 453 424 397 365 357 342 331 340 349 357 379 396 416 427 441 452 455 9863
Marraskuu 500 498 498 497 496 499 504 506 499 494 487 480 474 464 467 469 476 481 485 492 493 494 497 496 11745
Joulukuu 716 714 711 708 703 703 702 701 701 694 692 686 674 667 679 691 700 703 707 711 712 714 714 714 16817
Yhteensä 5437 5536 5574 5616 5665 5475 5312 5165 4941 4730 4545 4440 4319 4209 4234 4269 4304 4447 4594 4757 4891 5047 5213 5318 118037

Lämmitysenergian kulutus (kWh/m3), kun lämmitetyn ilman lämpötila on 15 oC, Helsingin testisää 1979



Taulukko 12  - klikkaa tästä palataksesi sivulle 26

Tunti 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Yhteensä
Tammikuu 1465 1468 1466 1466 1466 1463 1456 1453 1441 1435 1425 1415 1404 1396 1397 1400 1401 1408 1413 1416 1425 1434 1441 1447 34402,1
Helmikuu 1360 1365 1371 1380 1390 1391 1393 1397 1381 1361 1343 1317 1289 1262 1263 1267 1270 1286 1305 1322 1328 1333 1339 1343 32057,3
Maaliskuu 1197 1199 1204 1210 1216 1216 1213 1213 1198 1186 1171 1157 1146 1133 1131 1130 1129 1143 1157 1170 1180 1187 1194 1197 28277,0
Huhtikuu 1092 1101 1110 1120 1125 1103 1083 1056 1028 993 963 946 928 911 906 906 904 932 963 994 1015 1042 1064 1076 24361,6
Toukokuu 846 867 875 882 892 849 805 760 715 671 626 605 585 563 563 565 564 597 632 667 710 748 789 811 17186,0
Kesäkuu 633 664 666 666 666 623 580 535 500 463 427 408 389 369 368 372 371 391 411 432 479 531 582 614 12138,8
Heinäkuu 655 667 668 667 667 638 608 579 555 531 504 499 488 483 487 493 497 513 530 545 569 598 620 635 13696,6
Elokuu 611 626 629 633 638 603 572 540 506 470 436 423 411 399 405 411 416 445 476 504 537 567 599 611 12470,8
Syyskuu 801 813 820 830 842 817 795 771 733 695 658 648 634 621 628 629 636 670 699 731 748 765 778 795 17555,9
Lokakuu 1004 1007 1012 1015 1020 1016 1012 1011 982 955 923 915 900 889 898 907 915 937 954 974 985 999 1010 1013 23255,2
Marraskuu 1040 1038 1038 1037 1036 1039 1044 1046 1039 1034 1027 1020 1014 1004 1007 1009 1016 1021 1025 1032 1033 1034 1037 1036 24704,9
Joulukuu 1274 1272 1269 1266 1261 1261 1260 1259 1259 1252 1250 1244 1232 1225 1237 1249 1258 1261 1265 1269 1270 1272 1272 1272 30209,4
Yhteensä 11978 12087 12129 12171 12219 12019 11822 11620 11338 11044 10751 10596 10420 10255 10292 10340 10377 10604 10829 11056 11281 11509 11727 11850 270315




