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1 Johdanto 

Tässä oppaassa tutkitaan ratkaisuhakuisesti 90-luvun kerrostalon sisälämpötiloja, niiden hallintaa ja 

ongelmakohtia erilaisissa suunnittelutapauksissa. Lähestymistapa on rakennusmallintaminen ja lämpö-

tilasimuloinnit, joihin tässä työssä käytetään IDA ICE 5.0 rakennussimulointiohjelmistoa. 

Simuloinnit suoritetaan tyypillisille 1990 ja 2011 rakennetulle kerrostalon asuinhuoneistoille (3 h + keit-

tiö). Kerrostalon tarkasteluihin otettavat esimerkkiasuinhuoneistot valitaan siten, että ne ovat lämpötilo-

jen hallinnan kannalta haastavia. Simuloinneissa käytetään vertaillen Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 

testisäätä Vantaalle ja mitattua Helsingin 2018 säätä. Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää kuvaa 

vuosien 1989–2018 toteutunutta säätä, jossa hellepäiviä ko. ajanjakson keskiarvoa vastaten. 2018 to-

teutunut sää kuvaa nykyisessäkin ilmastossa erityisen helteistä Helsingin kesää. 

Sisälämpötilojen hallintaan liittyen esitetään tyypillisten esimerkkinä olevien saneerattomien asuinhuo-

neistojen sisälämpötilat ilman toimenpiteitä. Tämän jälkeen esitetään samojen huoneistojen sisäläm-

pötilojen hallinnan ongelmakohdat erilaisissa ylilämpenemistä aiheuttavissa käyttöä ja suunnittelua kos-

kevissa tapauksissa. Simuloinneilla esitetään arviot näiden ongelmakohtien vaikutuksesta sisälämpöti-

loihin.  

Työssä esitetään korjaustoimenpiteitä ja suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen 

sisälämpötiloja. Ratkaisuille esitetään huonelämpötilavaikutukset esimerkkinä olevaan asuinhuoneis-

ton (3 h +k) tapaukseen, johon mallinnetaan simuloitavat huonelämpötiloja alentavat toimenpiteet.  

Oppaassa käsiteltyjä ylilämpenemistä aiheuttavia tapauksia esiintyy yleisesti kerrostalon sisälämpöti-

lojen hallinnassa. Oppaan avulla voidaan arvioida eri tekijöiden vaikutusta tyypillisten asuinhuoneiden 

kesäajan lämpötiloihin. Toimenpiteitä korkeiden sisälämpötilojen alentamiseksi voidaan tehdä asunnon 

käyttäjän toimesta, taloyhtiön toimesta ja myös suunnittelun ja sitä seuraavan korjauksen kautta. 
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2 Peruslaskentatapaukset 

Simuloinnit suoritetaan tyypillisille 1990 ja 2011 rakennetulle kerrostalon asuinhuoneistoille (3 h + keit-

tiö).  

Tarkasteltavat tyypilliset kerrostalon LVI suunnittelutapaukset, perustapaukset 

1. Koneellisen poistoilmanvaihdon suunnittelutapaus, 90-luvun kerrostalo, kolmio, ylin kerros 

2. Tulo/poistoilmanvaihdon suunnittelutapaus, vuoden 2011 kerrostalo, kolmio, keskikerros.    

Tarkasteluun luodaan edellä olevat perustapaukset, joissa simuloidaan valitun asuinhuoneiston (3h+k) 

kesäajan 01.06-31.08 huonelämpötilat Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisäällä Vantaalle ja mita-

tulla Helsingin 2018 säällä.  

Jatkotarkasteluissa (kohta 3) peruslaskentatapauksiin simuloidaan tyypillisiä ylilämpenemistä aiheutta-

via suunnitteluun ja käyttöön liittyviä muutoksia. Sen jälkeen kohdassa 4 esitetään suunnitteluratkai-

suja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen sisälämpötiloja, nostaa laatutasoa. Ratkaisuille esitetään 

huonelämpötilavaikutukset esimerkkinä olevaan huoneistoon vuoden 2011 kerrostalon perustapauk-

sessa. 

Mallissa käsitellään kokonaista kerrostaloa, jotta ympäröivien huoneistojen, portaikon ja erityisesti pääl-

lekkäisten huoneistojen vaikutukset tutkittavan huoneiston lämpötiloihin voidaan huomioida. Tutkituissa 

huoneistossa on kuvan 1 mukainen parveke länteen. 

 

Kuva 1. Kerrostalo ja mallinnetut parvekkeet 

Sekä 1990 että 2011 kerrostalon tapauksessa käytetään samaa huoneiston pohjaratkaisua, joka on 

esitetty alla kuvassa 1. Tämän oppaan tarkasteluja varten mallinnettiin myös kylpyhuoneen, WC:n ja 

käytävän alakattotilat. 
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Kuva 2. Kaikissa simuloinneissa käytetyn tyypillisen asuinhuoneisto (3 h +k) pohjaratkaisu 

Tässä oppaassa lämpötiloja tarkastellaan yllä kuvassa 2 näkyvissä asuinhuoneissa, jotka ovat seuraa-
vat:  

o (3 h + k) 

▪ MH 1, makuuhuone itään/etelään, 12,0 m2 

▪ MH 2, päämakuuhuone etelään/länteen, 15,0 m2 

▪ OH, olohuone parvekkeella länteen, 18,8 m2 

• olohuone ja keittiö avonaisessa yhteydessä toisiinsa käytäväalueen 

läpi 

▪ Keittiö/ET, yhtenäinen keittiö/eteistila, 30,0 m2 

o 1990 kerrostalossa tarkastellaan ylintä 4. krs:ta 

o 2011 kerrostalossa tarkastellaan 3. krs:ta. 

90-luvulla rakennetun koneellisen poiston perustapauksen lähtötilanteen tiedot: 

- Ikkunan U-arvo 1,7 W/m2K 
- Ikkunan lasiosan g-arvo 0,65 
- betonirakenteisen ulkoseinän U-arvo 0,28 W/m2K 
- betonirakenteisen ontelolaattayläpohjan U-arvo 0,22 W/m2K, mustan huovan päällä kivetys 
- alapohjana maavarainen betonilaatta, U-arvo 0,4 W/m2K 

- rakennuksen vaipan ilmanpitävyys q50 4,0 m3/ [h, m2(vaippa)] 
- rakentamisajan määräystason (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Määräykset ja ohjeet 

1987) ilmamäärät 

2011 rakennetun tulo/poisto ilmanvaihdon perustapauksen lähtötilanteen tiedot: 

- ilmanvaihtokoneen SFP-luku on 1,7 kW/(m3/s) 
- tuloilmassa ei viilennystä/jäähdytystä 
- tuloilma lämpenee 1°C ilman sisäänotosta ilman sisäänpuhallukseen 
- tarpeenmukainen sisäänpuhalluslämpötila, jonka minimilämpötila 17°C silloin, kun poistoilman 

lämpötila korkea ja viileää ulkoilmaa saatavissa. 

- Ikkunan U-arvo 1,0 W/m2K 
- Ikkunan lasiosan g-arvo 0,50 
- betonirakenteisen ulkoseinän U-arvo 0,17 W/m2K 
- betonirakenteisen ontelolaattayläpohjan U-arvo 0,09 W/m2K, mustan huovan päällä kivetys 
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- alapohjana maavarainen betonilaatta, U-arvo 0,16 W/m2K 

- rakennuksen vaipan ilmanpitävyys q50 1,0 m3/ [h, m2(vaippa)] 
- rakentamisajan määräystason (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Määräykset ja ohjeet 

2010) ilmamäärät 

Perustapauksissa käytetään seuraavia lähtötilanteen tietoja: 

- ikkunoissa ikkunan uloimmassa lasivälissä olevat kaihtimet, jotka suljetaan, kun ikkunaan koh-

distuu suoraa auringonsäteilyä 

- välipohjana eristämätön ontelolaatta 

- märkätilan ja muiden tilojen väliset seinät eristämättömiä 

- tiloihin mallinnetaan kesäajalle tyypilliset kerrostalon henkilökuormat, valaistustehot ja laite-

kuormat 

- märkätiloissa lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytketty patteri 

- tuulen ja lämpötilojen vaikutus rakennuksen vuotoon huomioitiin mallinnuksessa 

Tiloihin mallinnetaan kesäajalle tyypilliset kerrostalon henkilökuormat, valaistustehot ja laitekuormat. 

- Nykyaikainen energiatehokas valaistus (led ja pienloistelamput), jota käytetään kesäaikana 

aamu- ja ilta-aikaan, silloin kun ihmiset oleskelevat ko. huoneessa. 

- Nykyaikaiset energiatehokkaat muut asunnon laitteet 

- (3 h + k) tyypillinen käyttö, jossa asunnossa asuvasta kolmesta henkilöstä yksi tekee etätyötä 

kotona 

2.1 Peruslaskentatapauksissa simuloidut kesäajan asuin-

huoneiden lämpötilat 

Simuloiduista perustapauksista tarkastellaan ja raportoidaan seuraavat kesäajan (01.06-31.08) asuin-

huoneiden lämpötilojen simulointeihin liittyvät asiat: 

- kaikkien asunnon tilojen graafinen lämpötilakartta, jossa simulointijaksolla esiintyneet huoneis-

ton eri tilojen maksimilämpötilat on esitetty värein. 

- asuinhuoneiden ja keittiön lämpötilakäyrät simulointijaksolla 

- asuinhuoneiden ja keittiön lämpötilojen pysyvyyskäyrät simulointijaksolla 

 

- asuinhuoneiden ja keittiön huonelämpötilan 27°C ylittävien tuntien astetuntisummat simulointi-

jaksolla.  

o Astetuntisummaa käytetään arvioimaan tarkasteltavan lämpötilarajan ylittävien lämpö-

tilojen lämpötilaylityksellä painotettua osuutta tarkastelujaksolla.  

o Astetuntisumman laskentaa edellytetään nykyisin kerrostalon energiaselvitykseen liit-

tyvänä tarkasteluna, mutta silloin laskenta tehdään vakioidulla kuormitustasolla, joka ei 

vastaa tässä oppaassa käytettyä arvioitua todellista käyttöä. Energiaselvityksessä as-

tetuntiraja kerrostaloja ja ajanjaksoa 01.06-31.08 koskien on 150 astetuntia 

o Rakennuslupa-ajankohtina 1990 eikä vielä myöskään vuonna 2011 ole ollut voimassa 

energiaselvityksen astetuntirajaa tai astetuntitarkasteluvaatimusta. 

o Tämän oppaan kohdassa 4 tehdään perustapauksissa laatutason nostoa. Esitetyillä 

toimenpiteillä keittiön ja asuinhuoneiden 27°C lämpötilarajan ylittävät astetuntisummat 

pysyvät alle 150:ssa astetunnissa arvioidun todellisen käytön mukaisella kuormituk-

sella. 
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2.1.1 1990 rakennetun kerrostalon asuinhuoneiston simuloidut lämpötilat 

Kuvassa 3 on esitetty 4. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan mak-

similämpötilat Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäällä ja toteutuneella vuoden 2018 säällä (hellekesä). 

Huoneiden maksimilämpötiloissa havaitaan, kuinka helteinen kesä nostaa asuinhuoneiden maksimi-

lämpötiloja hieman yli 3°C:lla. 

Kuva 3. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon maksimihuonelämpötilat simulointijaksolta 
01.06.–31.08. Vasemmalla Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisäällä ja oikealla toteutuneella vuo-
den 2018 helteisen kesän säällä.   

Kuvissa 4-7 on esitetty 4. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan 

lämpötilat Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäällä ja toteutuneella vuoden 2018 säällä(hellekesä). Huo-

neiden maksimilämpötiloissa havaitaan, kuinka helteinen kesä nostaa asuinhuoneiden keskimääräisiä 

kesäajan lämpötiloja yli 2°C:lla 

 

Kuva 4. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n keittiön huonelämpötilat simulointijaksolta 01.06.–31.08. 
2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 
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Kuva 5. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n makuuhuoneen 1 (itään) huonelämpötilat simulointijak-
solta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

 

Kuva 6. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n makuuhuoneen 2 (länteen) huonelämpötilat simulointi-
jaksolta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 
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Kuva 7. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n parvekkeellisen olohuoneen huonelämpötilat simulointi-
jaksolta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

Kuvassa 8 on esitetty 4. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan läm-

pötilojen pysyvyydet. Lämpötilojen pysyvyyksissä havaitaan, kuinka helteinen kesä likimäärin kaksin-

kertaistaa ne tunnit, joina huonelämpötilataso 27–28°C ylittyy. Haastavimmassa huoneessa (keittiö) 

hellekesällä 2018 huonelämpötila 28°C ylittyy suuruusluokallisesti noin 50 % koko tarkastellun kesäjak-

son tunneista ja testissäällä 2020 puolestaan noin 25 % tarkastelluista tunneista. Tarkastelujaksolla on 

yhteensä 2208 tuntia. 

 

Kuva 8. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon huonelämpötilojen pysyvyydet simulointijaksolta 
01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

Taulukossa 1 on esitetty 4. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut lämpötila-

rajan 27°C ylittävät astetuntisummat. Astetuntisummat ovat hellekesällä 2018 asuinhuoneesta riippuen 

4-9 kertaa suuremmat kuin 2020 testisäällä. 
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Taulukko 1. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylit-

tävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä.  

  2020 testisää *1) 2018 hellekesä *2) 

  Astetuntisumma (27°C) Astetuntisumma (27°C) 

Keittiö 1105 4204 

MH 1 391 2901 

MH2 285 2616 

OH 597 3266 

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

 

2.1.2 2011 rakennetun kerrostalon asuinhuoneiston simuloidut lämpötilat 

Kuvassa 9 on esitetty 3. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan mak-

similämpötilat Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäällä ja toteutuneella vuoden 2018 säällä(hellekesä). 

Huoneiden maksimilämpötiloissa havaitaan, kuinka helteinen kesä nostaa asuinhuoneiden maksimi-

lämpötiloja noin 2,5°C:lla. 

Kuva 9. 2011 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon maksimihuonelämpötilat simulointijaksolta 
01.06–31.08. Vasemmalla Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisäällä ja oikealla toteutuneella vuo-
den 2018 helteisen kesän säällä.   

Kuvissa 10-13 on esitetty 3. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan 

lämpötilat Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäällä ja toteutuneella vuoden 2018 säällä (hellekesä). Huo-

nelämpötiloissa havaitaan, kuinka helteinen kesä nostaa asuinhuoneiden keskimääräisiä kesäajan läm-

pötiloja n. 2°C:lla.  
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Kuva 10. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n keittiön huonelämpötilat simulointijaksolta 01.06.–31.08. 
2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

 

 

Kuva 11. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n makuuhuoneen 1 (itään) huonelämpötilat simulointijak-
solta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 
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Kuva 12. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n makuuhuoneen 2 (länteen) huonelämpötilat simulointi-
jaksolta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

 

 

Kuva 13. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n parvekkeellisen olohuoneen huonelämpötilat simuloin-
tijaksolta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

Kuvassa 14 on esitetty 3. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut kesäajan 

lämpötilojen pysyvyydet. Lämpötilojen pysyvyyksissä havaitaan, kuinka helteisellä kesällä huoneläm-

pötilatason 27-29°C ylittävät tunnit ovat likimäärin 1,5-2 kertaisia 2020 testisäällä vastaaviin ylittäviin 

tunteihin. Esimerkiksi olohuoneessa hellekesällä 2018 huonelämpötila 27°C ylittyy melkein 100 % koko 

tarkastellun kesäjakson tunneista ja testissäällä 2020 puolestaan noin 70 % tarkastelluista tunneista. 

Lämpötilat ovat asuinhuoneissa tyypillisesti jatkuvasti 27°C yläpuolella makuuhuonetta 2 lukuun otta-

matta. Minimi- ja maksimilämpötilojen ero on kuitenkin tyypillisesti noin 2°C pienempi kuin 1990 raken-

nuksessa ja hellejakson vaikutus maksimilämpötiloihin siten pienempi kuin 1990 rakennuksessa. Asiaa 

on havainnollistettu lisää kuvan alla kuvan 15 yhteydessä. 
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Kuva 14. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon huonelämpötilojen pysyvyydet simulointijak-
solta 01.06.–31.08. 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä. 

Taulukossa 2 on esitetty 3. krs:n asunnon perustapauksen (ennen toimenpiteitä) simuloidut lämpötila-

rajan 27°C ylittävät astetuntisummat. Astetuntisummat ovat hellekesällä asuinhuoneesta riippuen noin 

2-4 kertaa suuremmat kuin 2020 testisäällä. 

Taulukko 2. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylit-

tävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä.  

  2020 testisää *1) 2018 hellekesä *2) 

  Astetuntisumma (27°C) Astetuntisumma (27°C) 

Keittiö 3939 7339 

MH 1 1866 4705 

MH2 793 2972 

OH 1976 4748 

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

Vertaamalla suoraan samassa kerroksessa (3.krs :ssa) 1990 määräyksillä ja 2011 määräyksillä mallin-

netun huoneiston kesäajan simuloituja lämpötiloja, havaitaan, että 2011 rakennuksessa sisälämpötilat 

ovat hellekesällä 2018 asuinhuoneittain keskimäärin n. 0,8-1,6°C korkeammat kuin 1990 rakennuk-

sessa.. Ero tapauksien kesken muodostuu erilaisista vaipan lämpöhäviöistä, erilaisista ikkunoista, eroa-

vista ilmavuodoista ja eroavasta ilmanvaihtojärjestelmästä ja ilmamääristä.  

Kuvassa 15 on esitetty 3. krs asunnon olohuoneen lämpötilat molemmissa rakennuksissa simuloidulla 

2018 hellekesällä. Kuvasta havaitaan, että silloin, kun ollaan ulkolämpötilaltaan kuumimman jakson 

ulkopuolella, on 1990 rakennuksen huoneilman lämpötila alhaisempi kuin 2011 rakennuksen. Kovim-

malla hellejaksolla tilanne alkaa kuitenkin kääntyä niin, että 2011 rakennuksen huoneilman lämpötila ei 

enää ylitä 1990 rakennuksessa simuloitua huoneilman lämpötilaa. Hellejakson kuumimpina aikoina 

2011 rakennuksen tiiviimpi vaippa, matalammat U-arvot ja parempi ikkunoiden auringon säteilysuojaus 

suojaavat asuinhuoneita kuumilta ulko-olosuhteilta ja auringon säteilyltä.   



14 

 

Kuva 15. 1990 ja 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n olohuoneen huonelämpötilat 2018 hellekesällä. 
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3 Jatkotarkastelutapaukset, suunnitteluratkaisujen 

ja käyttäjän toimien vaikutukset kesäajan sisälämpö-

tiloihin  

Seuraavassa esitetyissä jatkotarkasteluissa kohdassa 2 simuloituihin 1990 ja 2011 rakennetun kerros-

talon peruslaskentatapauksiin simuloidaan tyypillisiä ylilämpenemistä aiheuttavia suunnitteluun ja käyt-

töön liittyviä muutoksia.  

Toimenpiteitä korkeiden sisälämpötilojen alentamiseksi voidaan tehdä asunnon käyttäjän toimesta, ta-

loyhtiön toimesta ja isommat muutokset isännöinnin, suunnittelun ja sitä seuraavan korjauksen kautta. 

Tässä luvussa ylilämpenemistä aiheuttavat asiat/toimet on jaettu ryhmiin näiden toimijoiden mukaan. 

Oppaan tässä kohtaa todetaan pelkästään asukkaan ja/tai taloyhtiön toimesta tehtävien päätösten/toi-

mien rajallisuus nykyisessä kerrostalon osakeyhtiömallissa, jossa asukas hallinnoi eikä omista asuin-

huoneistoa ja myös taloyhtiö toimii isännöinnin valvonnan alla. Isommat muutokset vaativat suunnitel-

mat pätevien suunnittelijoiden toimesta, luvat muutostöihin ja itse muutostöiden osalta tekijöillä tulee 

olla pätevyydet tehdä muutostöitä.  

3.1 Huoneiston asukkaan toimet asunnon kesäaikaisten 

lämpötilojen alentamisessa 

Huoneiston asukas voi alentaa asuinhuoneiden korkeita kesäajan sisälämpötiloilla esim. seuraavilla 

tässä oppaassa tarkastelluilla toimilla A1 – A8: 

1. (A1) Vähentämällä lämpökuormaa asunnon laitteista uusimalla laitteita seuraavin tyypillisin lait-

teiden lämpötehon muutoksin. Uusimalla vanha televisio samankokoiseen uuteen malliin (100 

W -> 45 W), vaihtamalla halogeenivalaisimia/valonlähteitä led valaisimiin (teho ¼ alkuperäi-

sestä), hankkimalla vanhan PC:n ja näytön tilalle uusi kannettava työasema ja siihen vastaavan 

kokoinen uusi näyttö (140 W → 70 W). Kiinteiden valaisinten vaihdosta tulee muistaa keskus-

tella ja päättää yhdessä taloyhtiön kanssa. 

2. (A2) Huolehtimalla, että ikkunoiden kaihtimet ovat suljetut, kun ikkunoihin kohdistuu ylilämpe-

nemistä aiheuttavaa merkittävää suoraa auringonsäteilyä.  

3. (A3) Asentamalla ikkunoihin ikkunan sisäpuolella olevien kaihtimien sijaan uloimmassa ikku-

navälissä olevat kaihtimet. Tästä asiasta kannattaa keskustella ja päättää yhdessä taloyhtiön 

kanssa. 

4. (A4) Huolehtimalla, että märkätilan ovi pidetään kiinni. Näin erityisesti silloin, kun märkätilassa 

sähköinen lattialämmitys. 

5. (A5) Huolehtimalla, että lasitetun parvekkeen ikkunat ovat auki, jottei parveke lämpene voimak-

kaasti vaikuttaen myös asunnon lämpötiloihin.  

6. (A6) Huolehtimalla, että lasitetun parvekkeen ikkunoiden ollessa suljettuna, parvekkeen ovi ei 

ole auki, kun parveke on kuuma. 
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7. (A7) Tehdään vaikutustarkastelu paljonko asunnon lämpötilaa voidaan pudottaa jättämällä vii-

kottainen (1 kerta viikossa) saunominen (esimerkissä kiukaan teho 8 kW) kesäjaksolla teke-

mättä. 

8. (A8) Tehdään vaikutustarkastelu, paljonko asunnon lämpötilaa voidaan pudottaa, kun käyttäjä 

käyttää aktiivisesti kahta asunnon tuuletusikkunaa (ristiin tuuletus julkisivulta toiselle, asunnon 

asuinhuoneiden läpi) tuuletukseen silloin, kun asunnon lämpötila on kohonnut ja ulkoilma on 

sisäilmaa viileämpää. 

Edellä olevien käyttäjän toimien A1 – A3 vaikutuksia huonelämpötiloihin tutkittiin simuloimalla 1990 ra-

kennetun kerrostalon 4.krs asuinhuoneistoa kesäajalla 01.06–31.08. Vastaavasti tutkittiin käyttäjän toi-

mia A2-A8 2011 rakennetun kerrostalon 3.krs:n asuinhuoneistossa. Simuloinneissa käytettiin sekä Il-

matieteenlaitoksen 2020 testisäätä Vantaalle että Ilmatieteenlaitoksen 2018 mitattua helteisen kesän 

säätä Helsinkiin.  

Vaikka kaikkia em. käyttäjän toimia ei tätä opasta tehtäessä simuloida molempien aikakausien raken-

nuksissa (1990 ja 2011 rakennettu kerrostalo), ovat käyttäjän toimenpiteet sovellettavissa molempien 

aikakauden rakennuksiin tai myös muihin asuinrakennustyyppeihin. Mikäli asuntoon on mahdollista ter-

veellisesti ja turvallisesti aikaansaada tapauksen A8 raittiin (puhtaan ulkoilman) läpivirtaus toiselta jul-

kisivulta toiselle, voidaan myös tätä asukkaan aktiivista toimea käyttää. 

Käyttäjän toimenpiteillä A1-A3 on simulointien mukaan mahdollista alentaa 1990 asuinhuoneiston ke-

säajan maksimihuonelämpötiloja taulukossa 3 esitetysti. Maksimihuonelämpötiloja voidaan alentaa 

sähkölaitekuormia vähentämällä maksimissaan 0,6-0,8°C ja kaihtimien käytöllä uloimmassa lasivälissä 

maksimissaan 1,5°C.   

Taulukko 3. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon asuinhuoneiden maksimilämpötilat 2020 

testisäällä ja 2018 hellekesällä perustapauksissa toimenpiteet A1-A7 tehtynä. Lisäksi on esitetty mikä 

olisi maksimihuonelämpötila, mikäli yksittäinen käyttäjän toimenpide A1…A3 jätettäisiin tekemättä.  
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Taulukossa 4 on esitetty 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon perustapauksen 27°C huone-

lämpötilan ylittävät astetuntisummat, kun käyttäjä on huolehtinut kaikista edellä olevista kesäajan sisä-

lämpötiloja alentavista asukkaan toimista A1-A7. Nämä astetuntisummat vastaavat edellä kohdassa 2 

raportoituja perustapauksien astetuntisummia. Taulukossa on myös esitetty mikä vaikutus yksittäisellä 

käyttäjän toimella A1…A3 on astetuntien alentamisessa.  

Taulukko 4. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylit-

tävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä perustapauksissa ja yksittäisellä käyttäjän 

toimella A1…A3 aikaansaatu astetuntien alenema. Mikäli esimerkiksi muutos A1 jätettäisiin tekemättä, 

olisi astetuntisumma ensimmäisessä sarakkeessa 2020 testisäätapauksessa 308 astetuntia korke-

ampi. 

 

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

Käyttäjän toimenpiteellä A2-A8 on simulointien mukaan mahdollista alentaa 2011 asuinhuoneiston 

maksimihuonelämpötiloja taulukossa 5 esitetysti.   

Kerran viikossa saunominen nostaa kesäajan keskimääräisiä lämpötiloja kaikissa asuinhuoneissa kes-

kimäärin 0,1°C samalla, kun asuinhuoneiden ajanjakson 01.06–31.08 maksimilämpötila myös kohoaa 

0,1°C. Saunominen ei kuitenkaan ajoitu eli ”osu” lämpötilojen huippua vastaavaan hetkeen. Tarkaste-

lemalla tuloksista saunomisen vaikutusta asunhuoneiden lämpötiloihin saunomispäivänä, huomataan 

huonelämpötilojen kohoavan enimmillään noin 0,3°C saunomispäivänä. Tämä edellyttää, että märkäti-

lojen ovet pidetään kiinni, joten tässäkin asiassa käyttäjän huolellisuus palkitaan pienempänä lämpöti-

lannousuna.  

  

Perustapaukset, jossa 

kaikki asukkaan 

toimenpiteet A1-A7 

tehty

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)
Keittiö 1105 -308 -22 -595 -35 -587 -35

MH 1 391 -98 -20 -536 -58 -471 -55

MH2 285 -84 -23 -564 -66 -510 -64

OH 597 -337 -36 -441 -42 -458 -43

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 4204 -475 -10 -931 -18 -901 -18

MH 1 2901 -204 -7 -958 -25 -836 -22

MH2 2616 -180 -6 -955 -27 -841 -24

OH 3266 -523 -14 -688 -17 -692 -17

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

A1 A2 A3

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

  Asukkaan toimenpiteiden A1...A3 aikaansaama astetuntisummavähennys ja vastaava 

%-astetuntien vähennys, °C h/%

A1 A2 A3
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Taulukko 5. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden maksimilämpötilat 2020 

testisäällä ja 2018 hellekesällä perustapauksissa toimenpiteet A1-A7 tehtynä. Lisäksi on esitetty mikä 

olisi maksimihuonelämpötila, mikäli yksittäinen käyttäjän toimenpide A2…A7 jätettäisiin tekemättä. Tau-

lukossa on myös esitetty käyttäjän lisätoimen A8 (ikkunatuuletus) vaikutustarkastelu perustapaukseen 

nähden, jossa muut käyttäjän toimenpiteet A1-A7 on jo huomioitu. 

 

Taulukossa 6 on esitetty 1990 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon perustapauksen 27°C huone-

lämpötilan ylittävät astetuntisummat perustapauksessa, jossa käyttäjä on huolehtinut kaikista edellä 

olevista kesäajan sisälämpötiloja alentavista asukkaan toimista A1-A7.  Nämä astetuntisummat vastaa-

vat edellä kohdassa 2 raportoituja perustapauksien astetuntisummia. Taulukossa on myös esitetty mikä 

vaikutus yksittäisellä käyttäjän toimella A2…A7 on astetuntien alentamisessa.  

Toimenpiteen A8 (ikkunatuuletus) osalta taulukossa 6 on lisäksi esitetty käyttäjän lisätoimen A8 vaiku-

tustarkastelu perustapaukseen (ilman ikkunatuuletusta) nähden. 

  

Perustapaukset, jossa 

kaikki asukkaan 

toimenpiteet A1-A7 

tehty

Keittiö 31,4 31,8 -0,3 32,0 -0,6 31,8 -0,4 31,5 -0,1 31,6 -0,2 31,5 -0,1 31,4 30,4 -1,0

MH 1 30,2 30,8 -0,6 31,3 -1,1 30,6 -0,4 30,3 -0,1 30,3 -0,1 30,3 -0,1 30,2 29,1 -1,1

MH2 29,5 30,5 -0,9 31,1 -1,6 29,9 -0,4 29,6 -0,1 29,7 -0,2 29,7 -0,2 29,5 28,2 -1,3

OH 30,5 31,0 -0,5 31,2 -0,7 30,9 -0,4 30,8 -0,3 31,5 -1,0 30,6 -0,1 30,5 29,5 -1,1

Keittiö 34,1 34,4 -0,3 34,6 -0,6 34,4 -0,4 34,2 -0,1 34,3 -0,3 34,2 -0,1 34,1 33,0 -1,0

MH 1 32,9 33,7 -0,9 34,2 -1,4 33,2 -0,4 32,9 -0,1 33,0 -0,1 33,0 -0,1 32,9 31,7 -1,2

MH2 32,3 33,3 -1,1 34,0 -1,7 32,6 -0,4 32,3 -0,1 32,4 -0,1 32,4 -0,1 32,3 31,4 -0,9

OH 33,1 33,5 -0,4 33,8 -0,7 33,5 -0,5 33,3 -0,2 34,1 -1,0 33,2 -0,1 33,1 32,2 -0,9

Lämpötila 

ilman A6 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A7 / 

muutos                     

°C/°C

  Maksimihuonelämpötila ilman asukkaan toimenpidettä A2...A7 ja 

asukkaan toimenpiteellä aikaansaama maksimilämpötilan muutos, 

maksimilämpötila °C / muutos °C

Ikkunatuuletuksen 

lisätarkastelu

2020 testisää *1) 

maksimi-

huonelämpötila

2018 hellekesä *2) 

maksimi-

huonelämpötila

Lisätoimenpide A8

lämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Lisätoimenpide A8

lämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Lämpötila 

ilman A2 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A3 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A4 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A5 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A6 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A7 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A2 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A3 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A4 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A5 / 

muutos                     

°C/°C
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Taulukko 6. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylit-

tävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä perustapauksissa ja yksittäisellä käyttäjän 

toimella A2…A7 aikaansaatu astetuntien alenema. Lisäksi taulukossa esitetty käyttäjän lisätoimen A8 

(ikkunatuuletus) vaikutustarkastelu perustapaukseen nähden, jossa muut käyttäjän toimenpiteet A1-A7 

on jo huomioitu. 

 

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

Taulukoista 4 ja 6 nähdään, että astetuntisummia voidaan tehokkaasti alentaa erityisesti kaihtimien 

käytöllä ulommassa lasivälissä. Käyttäjän huolellisuudella ja toiminnalla voidaan siis estää ylimääräistä 

kesäajan sisälämpöilojen kohoamista. Hellekesällä 2018 käyttäjän toimenpiteillä on asuinhuoneistossa 

suoraan astetunnein mitattuna enemmän astetunteja alentavaa vaikutusta. Suhteellisesti mitattuna as-

tetunnit alenevat kuitenkin 2018 hellekesän säällä selvästi vähemmän kuin 2020 testisäällä. Pitkillä 

hellejaksoilla olisi lämpötilojen hallinnan kannalta edullista käyttää myös muita lämpötiloja alentavia 

toimenpiteitä, joita käyttäjän oman toiminnan tulisi tukea. 

3.1.1 Esimerkkejä simuloiduista huonelämpötilakuvaajista käyttäjän toimiin liit-

tyen 

Käyttäjän toimella A1 (energiatehokkaiden sähkölaitteiden uusiminen) on merkittävä vaikutus etenkin 

olohuoneen huonelämpötiloihin. Muissa huoneissa kuorma lisääntyi suhteellisen vähän, ainoastaan va-

laistuksen osalta, jota käytettiin vain iltaisin ja aamupäivisin. Olohuoneessa kuorma lisääntyi lisäksi tie-

tokoneen käytön (yhden henkilön tehdessä etätöitä) ja television käytön seurauksena. Kuvassa 16 on 

esitetty 1990 rakennetun kerrostalon 4.krs asuinhuoneiston olohuoneen simuloidut lämpötilat vanhoilla 

ja uusilla sähkölaitteilla tyypillisenä testisään 2020 hellepäivänä ja pitkään jatkuneen kesän 2018 helle-

aallon jälkeen heinäkuussa. Huonelämpötila alenee uusilla energiatehokkailla sähkölaitteilla hellepäi-

vänä enimmillään n. 1,0°C.  

Perustapaukset, jossa 

asukkaan toimenpiteet 

A1-A7 tehty

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 3939 -551 -12 -938 -19 -775 -16 -182 -4,4 261 7 -249 -5,9 3939 1534 -2405 -61

MH 1 1866 -688 -27 -1057 -36 -543 -23 -95 -4,8 81 5 -249 -12 1866 409 -1457 -78

MH2 793 -468 -37 -737 -48 -369 -32 -79 -9,1 -8 -1 -153 -16 793 53 -740 -93

OH 1976 -478 -19 -817 -29 -674 -25 -252 -11 170 9 -215 -9,8 1976 358 -1618 -82

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 7339 -739 -9 -1215 -14 -880 -11 -206 -2,7 263 4 -278 -3,6 7339 4006 -3333 -45

MH 1 4705 -1044 -18 -1576 -25 -743 -14 -127 -2,6 105 2 -333 -6,6 4705 1917 -2788 -59

MH2 2972 -729 -20 -1122 -27 -558 -16 -117 -3,8 -47 -2 -216 -6,8 2972 1447 -1525 -51

OH 4748 -705 -13 -1170 -20 -900 -16 -334 -6,6 186 4 -280 -5,6 4748 2407 -2341 -49

muutos,                     

°C h/ %

A7

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

A4

  Asukkaan toimenpiteiden A2...A8 aikaansaama astetuntisummavähennys ja 

vastaava %-astetuntien vähennys, °C h/%

Ikkunatuuletuksen 

lisätarkastelu

Astetunnit, °C h 
ennen/jälkeen/%-muutos

A8

Astetunnit °C h 
ennen/jälkeen/                             

°C h-muutos/% -muutos

A3 A4 A5 A6 A7 A8

muutos,                     

°C h/ %

A5

muutos,                     

°C h/ %

A6A2

muutos,                     

°C h/ %

A2

muutos,                     

°C h/ %

A3

muutos,                     

°C h/ %
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Kuva 16. 1990 asuinkerrostalon 4. krs huoneiston olohuoneen simuloidut huonelämpötilat tyypillisenä 
hellepäivänä ja pitkään jatkuneen kesän 2018 helleaallon jälkeen heinäkuussa uusilla ja vanhoilla säh-
kölaitteilla. 

Käyttäjän toimella A2 (huolehtimalla, että ikkunoiden kaihtimet suljetaan, kun ikkunoihin kohdistuu suo-

raa auringon säteilyä) on merkittävä vaikutus kaikkien asuinhuoneiden ja keittiön huonelämpötiloihin. 

Kuvassa 17 on esitetty 1990 rakennetun kerrostalon ja 2011 kerrostalon makuuhuoneen 2 simuloidut 

huonelämpötilat avonaisilla kaihtimilla ja tilanteessa, jossa käyttäjä aktiivisesti sulkee kaihtimia tyypilli-

senä kesän 2018 hellepäivänä heinäkuussa (ja edeltävinä muina päivinä). Huonelämpötila alenee hel-

lepäivänä kaihtimet sulkemalla enimmillään n. 1,6°C. Käyttäjän tulisi huolehtia, että kaihtimet ovat sul-

jettuna myös silloin, kun hän ei itse ole kotona esim. sulkemalla kaihtimet ennen töihin lähtöä aamulla. 

 

Kuva 17. 1990 ja 2011 rakennetun asuinkerrostalon makuuhuoneessa 2 (länteen) simuloidut huone-
lämpötilat pitkään jatkuneen kesän 2018 helleaallon jälkeen avonaisilla ja suljetuilla kaihtimilla. 

Vertaamalla tapauksia A2 ja A3 havaitaan, että sisäpuolisten kaihtimien vaihdolla uloimmassa ikku-

navälissä oleviin kaihtimiin on suuruusluokkana yhtä suuri vaikutus kuin uloimmassa lasivälissä olevien 

kaihdinten sulkemisella verrattuna tilanteeseen, jossa ne pidetään auki. Huoneilman lämpötilaa ei 
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kummallakaan tutkituilla ikkunarakenteilla voida siis käytännössä alentaa ikkunan sisäpuolelle asenne-

tuilla kaihtimilla. Sisäpuolisilla kaihtimet estävät kuitenkin suoran auringonsäteilyn aiheuttamaa häi-

käisyä ja vaikuttavat lämpötilatuntemukseen, kun suoraa auringonsäteilyä ei kohdistu suoraan keholle 

tai huoneen pinnoille. 

Käyttäjän toimella A6 (huolehtimalla, että parvekkeen ikkunalasitukset ovat auki ja olohuoneen ovi par-

vekkeelle kiinni (kun parveke on kumma) on merkittävä vaikutus kaikkien asuinhuoneiden ja keittiön 

huonelämpötiloihin. Kuvassa 18 on esitetty 2011 rakennetun kerrostalon olohuoneen simuloidut huo-

nelämpötilat parvekkeen ikkunat avattuna ja parvekkeen ovi suljettuna ja tilanteessa, jossa parvekkeen 

ovi on auki klo 16–22 ja parvekkeen lasitukset ovat jatkuvasti kiinni. Lämpötilat on esitetty Ilmatieteen-

laitoksen testisäällä 2020 ja hellekesällä 2018 heinäkuussa. Huonelämpötila alenee pitämällä parvek-

keen ovi kiinni ja parvekkeen lasitukset auki hellepäivänä enimmillään n. 2,2°C. Käyttäjän tulisi huoleh-

tia parvekkeen ollessa asuinhuoneita kuumempi, että parvekkeen ovi on kiinni ja parvekkeen lasitukset 

avattuina myös silloin, kun hän ei itse ole kotona. Laskentatapausta ei pidä sotkea käyttäjän suoritta-

maan ikkunatuuletuksen tapaukseen, jossa tuuletusikkunoita avataan käyttäjän toimesta aktiivisesti, 

silloin, kun ulkoilma on sisäilmaa viileämpää. Parvekkeen oven auki pitäminen voi toimia myös tuule-

tuksena, kuten alla olevista kuvaajista näkyy, mutta vain silloin, kun parvekkeen ja ulkoilman lämpötila 

ovat molemmat alhaisempia kuin sisälämpötila. Ylemmissä käyrissä 2018 hellejakson alkamisen (12.7) 

jälkeen parvekkeen oven avaaminen parvekelasituksien ollessa suljettuna johtaa päivittäiseen olohuo-

neen lämpötilan selvään kohoamiseen. 

 

Kuva 18. 2011 rakennetun asuinkerrostalon olohuoneen simuloidut huonelämpötilat parvekkeen ikku-
nat avattuna ja parvekkeen ovi suljettuna ja tilanteessa, jossa parvekkeen ovi on auki klo 16–22 ja 
parvekkeen lasitukset ovat jatkuvasti kiinni. Huonelämpötilat on esitetty Ilmatieteenlaitoksen testisäällä 
2020 ja hellekesällä 2018 heinäkuussa. 

Käyttäjän lisätoimella A8 (ikkunatuuletus kahdesta tuuletusikkunasta asunnon läpi) on merkittävä vai-

kutus kaikkien asuinhuoneiden ja keittiön huonelämpötiloihin. Kuvassa 19 on esitetty 2011 rakennetun 

kerrostalon 3. krs:n huoneiston keittiön ja makuuhuoneen 1 (itään) simuloidut huonelämpötilat ilman 

ikkunatuuletusta ja sen kanssa hellekesällä 2018. Huonelämpötila alenee käyttäjän aktiivisen ikkuna-

tuuletuksen avulla keittiössä keskimäärin n. 1,6°C ja makuuhuoneessa 1 keskimäärin n. 2,0°C. Simu-

loinnissa oletetaan, että käyttäjä avaa tuuletusikkunoita vain, silloin, kun ulkoilma on sisäilmaa viileäm-

pää. Ikkunatuuletusta voidaan simuloinnin mukaisesti tehokkaasti suorittaa silloin, kun raittiin (puhtaan 

ulkoilman) läpivirtaus on mahdollista aikaansaada julkisivulta toiselle ja itse tuuletus on terveellistä ja 

turvallista suorittaa. 
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Kuva 19. 2011 rakennetun asuinkerrostalon keittiön ja makuuhuoneen 1 (itään) simuloidut huoneläm-
pötilat ikkkunatuuletuksella ja ilman sitä hellekesällä 2018. 

3.2 Taloyhtiön toimet asunnon kesäaikaisten lämpötilojen 

alentamisessa, havaittujen puutteiden korjaukset 

Kun kerrostalo-osakeyhtiössä tehdään asuinhuoneistoja koskevia investointipäätöksiä, tarvitaan inves-

tointeihin yhtiökokouksen päätös. Asuinosakeyhtiön hallituksen itsenäisesti tehdyt investointipäätökset 

rajoittuvat lähinnä kiinteistön kunnossapidon kannalta välttämättömiin huollollisiin investointeihin ja nä-

mäkin investoinnit ovat juoksevien menojen osalta esitetty taloyhtiön budjetissa ja hyväksytty yhtiöko-

kouksessa. Tarvittaessa taloyhtiössä voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia, joissa lisäinvestoin-

neista on mahdollisuus keskustella ja päättää.  

Ne toimet, jotka alkavat taloyhtiön yhtiökokouksen (asukkaiden yhteisellä) päätöksellä ja jatkuvat suun-

nitteluprosessin läpi toteutukseen, on esitetty seuraavassa kohdassa 3.3. 

Taloyhtiö (asukkaiden yhteiset päätökset) voi alentaa asuinhuoneiden korkeita kesäajan sisälämpöti-

loilla esim. seuraavilla tässä oppaassa tarkastelluilla toimilla: 

1. (T1) Uusimalla ilmanvaihtokoneiden likaantuneet suodattimet säännöllisesti ja riittävän usein. 

Tutkitussa tapauksessa ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat olleet 12 kk vaihtamatta ja ilman-

vaihtokoneen ilmavirrat ovat tämän seurauksena alentuneet 30 %. Asuinympäristö vaikuttaa 

suodattimien likaantumiseen. Likaantunut suodatin tulisi vaihtaa kaupunkiympäristössä esim. 

4-6 kk välein.   

2. (T2) Huolehtimalla, että ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton kesäaikaiset ohitukset ovat 

toiminnassa ja ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämpötilaa ei tarpeettomasti nosteta myöskään 

ilmanvaihtokoneen lämmityspattereissa. Virhetilanne-esimerkissä ilmanvaihtokoneen lämmön-

talteenoton lämpötilahyötysuhde on tyypillinen 70 %. Tällä hyötysuhteella tuloilman lämpötilaa 

nostetaan jatkuvasti eli myös kesätilanteessa, kun tuloilman lämpötilaa ei tulisi nostaa ulkoil-

maan nähden (lämmöntalteenoton ohitus ei toimi). 

3. (T3) Opastamalla/tiedottamalla asukkaita kesäaikaisten huoneistojen lämpöilojen hallinnassa 

mm. kohdan 3.1 toimissa 

Edellä olevien asuinkerrostalon taloyhtiön toimien T1 ja T2 vaikutuksia huonelämpötiloihin tutkittiin si-

muloimalla 2011 rakennetun kerrostalon 3.krs asuinhuoneistoa kesäajalla 01.06–31.08. Simuloinneissa 

käytettiin sekä Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäätä Vantaalle, että Ilmatieteenlaitoksen 2018 mitattua 

helteisen kesän säätä Helsinkiin.  
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Vaikka em. taloyhtiön ilmanvaihtokoneisiin liittyvät toimet simuloidaan vain 2011 rakennettu kerrosta-

lossa, ovat toimien vaikutukset suuruusluokaltaan sovellettavissa myös muihin asuinrakennuksiin, 

joissa on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto. Tarkempi vaikutusanalyysi edellyttää tarkempaa simuloin-

tia ko. rakennuksessa. 

Taloyhtiön ilmanvaihtokoneeseen liittyvillä toimenpiteillä T1 ja T2 on simulointien mukaan mahdollista 

alentaa 2011 rakennetun asuinhuoneiston kesäajan maksimihuonelämpötiloja taulukossa 7 esitetysti. 

Maksimihuonelämpötiloja voidaan alentaa ilmanvaihtokoneen suodattimien puhtaudesta huolehtimalla 

maksimissaan 0,5–0,8°C ja Ilmanvaihtokoneen LTO:n ja lämmityspatterin oikeasta toiminnasta huoleh-

timalla 0,6–1,4°C.  

Ilmanvaihtokoneeseen liittyvillä korjaustoimenpiteillä on tyypillisesti suurin vaikutus niiden asuinhuonei-

den lämpötiloihin, joiden tuloilmavirta on suuri ja laitekuorma on alhainen. Tyypillisesti nämä tilat ovat 

makuuhuoneita, kuten on myös tilanne tämän oppaan laskentaesimerkeissä.    

Taulukko 7. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden maksimilämpötilat 2020 

testisäällä ja 2018 hellekesällä kohdan 2 mukaisessa perustapauksessa. Lisäksi on esitetty mikä olisi 

maksimihuonelämpötila, mikäli yksittäinen taloyhtiön toimenpide T1 tai T2 jätettäisiin tekemättä. 

 

 

Taulukossa 8 on esitetty 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon perustapauksen 27°C huone-

lämpötilan ylittävät astetuntisummat edellä kohdan 2 mukaisessa perustapauksessa. Taulukossa on 

myös esitetty mikä vaikutus taloyhtiön yksittäisellä ilmanvaihtokoneeseen liittyvällä toimella T1 ja T2 on 

astetuntien alentamisessa.  

Taulukosta 8 nähdään, että astetuntisummia voidaan ilmanvaihtokoneisiin liittyvillä korjaavilla toimen-

piteillä tehokkaasti alentaa kaikissa asuinhuoneissa, erityisesti makuuhuoneissa. Sekä normaalivuoden 

säällä 2020 että hellekesällä 2018 on toimenpiteillä suoraan astetunnein mitattuna samaa suuruusluok-

kaa oleva astetunteja alentavaa vaikutus. Suhteellisesti mitattuna astetunnit alenevat kuitenkin 2020 

säällä selvästi enemmän kuin 2018 hellekesällä. Esimerkit osoittavat, että ilmanvaihtokoneiden tulee 

toimia suunnitellusti, muuten huonelämpötilat nousevat kesätilanteessa turhaan ja jatkuvasti epäedulli-

sen korkealle tasolle. Mikäli lämpötilatasojen ei haluta nousevan pitkän helleaallon seurauksena, tarvi-

taan lämpötilojen hallinnassa lisäksi myös muita toimenpiteitä. 

 

Perustapaukset, jossa 

taloyhtiön 

toimenpiteet T1 ja T2 

tehty

Keittiö 31,4 32,0 -0,6 32,0 -0,6

MH 1 30,2 30,8 -0,6 31,2 -0,9

MH2 29,5 30,3 -0,8 30,9 -1,4

OH 30,5 31,2 -0,7 31,3 -0,8

Keittiö 34,1 34,6 -0,5 34,6 -0,6

MH 1 32,9 33,4 -0,6 33,8 -0,9

MH2 32,3 32,9 -0,7 33,4 -1,2

OH 33,1 33,6 -0,5 33,8 -0,7

  Maksimihuonelämpötila ilman tehtyä taloyhtiön 

toimenpidettä T1 tai T2 ja taloyhtiön toimenpiteellä 

aikaansaama maksimilämpötilan muutos, 

maksimilämpötila °C / muutos °C

2020 testisää *1) 

maksimi-

huonelämpötila

2018 hellekesä *2) 

maksimi-

huonelämpötila

Lämpötila 

ilman T1 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman T2 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman T1 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman T2 / 

muutos                     

°C/°C
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Taulukko 8. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylit-

tävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä perustapauksessa ja yksittäisellä taloyhtiön 

toimella T1 ja T2 aikaansaatu astetuntien alenema.  

 

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

3.2.1 Esimerkkejä simuloiduista huonelämpötilakuvaajista taloyhtiön toimiin 

liittyen 

Taloyhtiön korjaustoimella T1 (likaantuneiden ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihtaminen) on merkit-

tävä vaikutus etenkin makuuhuoneiden huonelämpötiloihin, joihin tuodaan tuloilmaa ja joissa laite-

kuorma on alhainen. Laskentaesimerkissä kaupunkiympäristössä olevan ilmanvaihtokoneen ilmamää-

rät alenevat 12 kuukautta vaihtamatta olevien suodattimien takia 30 %. Kuvassa 20 on esitetty 2011 

rakennetun kerrostalon 3.krs asuinhuoneiston makuuhuoneen 2 simuloidut lämpötilat puhtailla ja li-

kaantuneilla suodattimilla tyypillisenä testisään 2020 hellepäivänä ja pitkään jatkuneen kesän 2018 hel-

leaallon jälkeen heinäkuussa. Huonelämpötila alenee likaantuneet suodattimet vaihtamalla tyypillisenä 

hellepäivänä enimmillään n. 1,1°C.  

 

Kuva 20. 2011 asuinkerrostalon 3. krs huoneiston makuuhuoneen 2 (länteen) simuloidut huonelämpö-
tilat tyypillisenä hellepäivänä ja pitkään jatkuneen kesän 2018 helleaallon jälkeen heinäkuussa puhtailla 
ja likaisilla (12 kk vaihtamatta olevilla) suodattimilla. 

Perustapaukset, jossa 

taloyhtiön toimenpiteet 

T1 ja T2 tehty

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 3939 -1442 -27 -1496 -28

MH 1 1866 -1432 -43 -2013 -52

MH2 793 -1204 -60 -2323 -75

OH 1976 -1461 -43 -1808 -48

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 7339 -1558 -18 -1675 -19

MH 1 4705 -1807 -28 -2564 -35

MH2 2972 -1662 -36 -3134 -51

OH 4748 -1806 -28 -2280 -32

muutos,                     

°C h/ %

  Taloyhtiön toimenpiteiden T1 ja T2 aikaansaama 

astetuntisummavähennys ja vastaava %-astetuntien 

vähennys, °C h/%

muutos,                     

°C h/ %

T2

T1

muutos,                     

°C h/ %

T1

muutos,                     

°C h/ %

T2
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Taloyhtiön korjaustoimella T2 (lämmöntalteenoton (LTO) ohittaminen kesällä) on merkittävä vaikutus 

kaikkien asuinhuoneiden ja keittiön huonelämpötiloihin. Kuvassa 19 on esitetty 2011 rakennetun ker-

rostalon 3. krs:n huoneiston keittiön ja makuuhuoneen 1 (itään) simuloidut huonelämpötilat toimivalla 

LTO:n ohituksella ja ilman sitä hellekesällä 2018. Huonelämpötila alenee LTO:n ohituksella keittiössä 

keskimäärin n. 0,8°C ja makuuhuoneessa 1 keskimäärin n. 1,2°C. Kesällä silloin, kun poistoilman läm-

pötila on ulkoilmaa viileämpää (helteisen päivän korkeimman ulkolämpötilan aikana) voidaan LTO:lla 

saavuttaa hieman tuloilman viilennystä. Alla simuloituna 2018 hellekesänä LTO:n ohitus poiskytkettynä 

(LTO toiminnassa) tällaista tilannetta ei ilmennyt kertaakaan. Tämän oppaan kohdan 4 simuloinneissa, 

joissa käytettiin asunnon viilennystä, LTO:lla oli mahdollista saavuttaa myös viilennystä, sisälämpötilo-

jen ollessa viilennyksestä johtuen ao. matalammalla tasolla. 

 

Kuva 21. 2011 rakennetun asuinkerrostalon keittiön ja makuuhuoneen 1 (itään) simuloidut huoneläm-

pötilat Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto (LTO) ohitettuna ja ohitus poiskytkettynä. 

3.3 Suunnitteluratkaisujen muutosten kautta tehdyt toimet 

asunnon kesäaikaisten lämpötilojen alentamisessa, havait-

tujen puutteiden korjaukset 

Tässä kohdassa on esitetty esimerkkejä niistä toimista, jotka alkavat taloyhtiön yhtiökokouksen (asuk-

kaiden yhteisellä) päätöksellä ja jatkuvat suunnitteluprosessin läpi toteutukseen.  

Tässä kohtaa on tärkeää huomioida, että alla olevissa kohdin ensimmäisenä vaiheena on ollut mittauk-

sin ja tarkasteluin todentaa, että kohteessa on kuvauksen mukainen suunniteluun liittyvä asuntojen yli-

lämpenemistä aiheuttava epäkohta/epäkohtia, jollaisia esiintyy Suomessa rakennetussa kerrostalojen 

asuntokannassa. 

Suunnitteluratkaisujen muutosten kautta voidaan alentaa asuinhuoneiden korkeita kesäajan sisäläm-

pötiloilla esim. seuraavilla tässä oppaassa tarkastelluilla toimilla: 

1. (S1) Mikäli kyseessä on vanha asuinrakennus, jossa yläpohjan lämmöneristys on huono ja ylä-

pohjan pinnoitteena olevan mustan huovan päällä ei ole suojakivetystä, lisäämällä auringonsä-

teilyn absorboitumista vähentävä suojakivetys mustan huovan päälle. 

2. (S2) Tuloilma lämpenee ilman sisäänotossa seinäpinnalta eteläjulkisivulta. Tehdään ilman si-

säänotto pohjoisjulkisivulta tai vapaasti rakennuksen katolta. 

3. (S3) Lämpö kuumasta porrashuoneesta johtumalla ja vuodon seurauksena (postiluukku). Por-

rashuoneessa esimerkkitarkastelussa koneellinen poistoilmanvaihto ilmanvaihtuvuudella 0,5 il-

manvaihtoa tunnissa. Porrashuoneessa suuret ikkunat(lasijulkisivu) etelään, jonka 
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seurauksena porrashuoneen maksimilämpötila on hellekesällä voimakkaasti kohonnut. Rajoi-

tetaan porrashuoneen kesäaikaista lämpötilaa porrashuoneen lisäilmanvaihdolla. Ilmanvaihtoa 

tehostetaan porrashuoneen lämpötilan kohotessa lisäilmanvaihdolla, esimerkkitarkastelussa 

ulkoilmavirralla noin 5 ilmanvaihtoa tunnissa. Toimenpiteen seurauksena porrashuoneen mak-

similämpötila alenee merkittävästi, esimerkkitarkastelussa n. 6,5°C. 

4. (S4) Märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, jonka jatkuva lämpimänä pito lämmittää märkätilaa 

ja muita tiloja. Lisäksi tarkasteltavan asunnon yläpuolella olevan asunnon sähköinen lattialäm-

mitys lämmittää välipohjan läpi tarkasteltavaa märkätilaa. Ontelolaattavälipohjassa ei ole eris-

tystä. Märkätilan ja huoneiston väliseinissä ei ole eristettä. Märkätiloissa lisäksi lämpimän käyt-

töveden kiertojohtoon kytketty patteri. 

Toimenpiteinä: 

- (a) Lisätään eriste ontelolaattavälipohjan pinnalle välikattotilaan 

- (b) Eristetään märkätilan seinät 

- (c) tehdään molemmat toimet (a) ja (b) 

5. (S5) Märkätilojen sähköinen lattialämmitys (kuten edellinen kohta), jossa ongelmakohteina li-

säksi seuraavat:  

- Tuloilma lämpenee allaskatossa kulkevassa eristämättömässä kanavassa. 

- Lämpimän käyttöveden putket (LKV) kulkevat alakatossa eristämättömissä suojaput-

kissa. Tämä lämmittää alakattotilaa ja huoneistoa. 

- märkätilan ulkopuolisen alakattotilan läpiviennit tiivistämättä/eristämättä märkätilan 

alakattotilaan. Lämpöä siirtyy märkätilan alakattotilasta viereiseen alakattotilaan ja sitä 

kautta huoneistoon. 

Toimenpiteinä: 

- (a) Lisätään eriste ontelolaattavälipohjan pinnalle välikattotilaan, eristetään LKV-putket 

ja märkätilan seinät sekä tiivistetään putkien läpiviennit.  

- (b) Eristetään kanavat 

- (c) tehdään molemmat toimet (a) ja (b)  

Yläpohjan mustan kattohuovan päälle laitettavan kivetyksen vaikutusta (toimenpide S1) huonelämpöti-

loihin tutkittiin 1990 rakennetun kerrostalon 4.krs:n asuinhuoneiston simuloinneilla. Muiden edellä ole-

vien asuinkerrostalon suunnitteluprosessin läpi vietyjen toimien S2…S5 vaikutuksia huonelämpötiloihin 

tutkittiin 2011 rakennetun kerrostalon 3.krs asuinhuoneiston simuloinneilla. Simulointiin käytettiin Ilma-

tieteenlaitoksen 2020 testisäätä Vantaalle ja Ilmatieteenlaitoksen 2018 mitattua helteisen kesän säätä 

Helsinkiin. Simuloinnit suoritettiin ajanjaksolle 01.06–31.08.  

Toimien S2 - S5 vaikutukset ovat suuruusluokaltaan sovellettavissa myös muihin asuinrakennuksiin, 

joissa on vastaavanlaiset järjestelmät. Tarkempi vaikutusanalyysi edellyttää kuitenkin tarkempaa simu-

lointia ko. rakennuksessa. Toimen S1 (kivetys mustan huovan päällä) vaikutus vähenee, kun yläpohjan 

eristys paranee, joten sen vaikutus ei ole suoraan sovellettavissa hyvin yläpohjaltaan eristettyihin ny-

kyisten määräysten mukaisiin rakennuksiin. Tutkitussa 1990 rakennetussa kerrostalossa kivetyksen li-

säämisellä katolla huovan päälle saavutettiin 0,5–0,6°C:lla alenema asuinhuoneiden ja keittiön maksi-

milämpötiloihin.   

Tuloilman sisäänoton eteläjulkisivulta aiheuttama ylimääräisen lämpötilannousun poistaminen (ilman 

sisäänotto pohjoisjulkisivulta tai katolta, korjaustoimenpide S2) mahdollistaa asuinhuoneiden ja keittiön 

maksimilämpötilojen alentamisen 0,3–0,6°C:lla. 
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Kuuman porrashuoneen lämpötilan rajoittaminen porrashuoneen ilmanvaihtoa lisäämällä (toimenpide 

S3) mahdollistaa asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötilojen alentamisen 0,2–1,2°C:lla. Eniten 

lämpötila alenee lähellä porrashuonetta olevissa tiloissa kuten keittiössä. Pitkällä vuoden 2018 helle-

jaksolla kuuma porrashuone (ilman lisäilmanvaihtoa) nostaa asuinhuoneiden lämpötiloja noin kaksin-

kertaisesti verrattuna normaalivuoden 2020 hellekesään. 

Taulukko 9. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon ja 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n 

asunnon asuinhuoneiden maksimilämpötilat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä kohdan 2 mukaisissa 

perustapauksissa. Lisäksi on esitetty mikä vaikutus yksittäisellä suunnitteluprosessin läpi viedyllä kor-

jaus/parannustoimenpiteellä S1 ja S2 on simuloidun maksimihuonelämpötilan alentamisessa. Kolman-

tena tapauksena taulukossa on esitetty toimen S3 (porrashuoneen viilentäminen lisäilmanvaihdolla) 

vaikutus maksihuonelämpötiloihin kuuman porrashuoneen tapauksessa, jossa porrashuone kuumenee 

johtuen suurista lasipinnoista etelään. 

 
  

Perustapaukset, 2011 

rakennus, jossa 

suunnittelutoimenpiteet 

S1 ja S2 tehty

Perustapaukset, 1990 

rakennus, jossa 

suunnittelutoimenpiteet 

S1 ja S2 tehty

2011 rakennus, 3. krs

Keittiö 31,4 30,1 30,8 -0,6 31,7 -0,3 32,1 31,4 -0,7

MH 1 30,2 29,0 29,5 -0,5 30,5 -0,3 30,7 30,2 -0,5

MH2 29,5 29,0 29,5 -0,5 30,0 -0,5 29,8 29,6 -0,2

OH 30,5 29,6 30,2 -0,6 30,9 -0,4 31,0 30,6 -0,4

Keittiö 34,1 33,5 34,1 -0,6 34,3 -0,3 34,8 33,7 -1,2

MH 1 32,9 32,4 33,0 -0,6 33,4 -0,5 33,5 32,6 -0,9

MH2 32,3 32,4 33,0 -0,5 32,9 -0,6 32,6 32,2 -0,4

OH 33,1 32,9 33,4 -0,6 33,5 -0,4 33,7 32,9 -0,8

2020 testisää *1) maksimi-

huonelämpötila

2011 rakennus, 

3.krs
S3, 2011 rakennus, 3.krs1990 rakennus, 4. krs

2018 hellekesä *2) 

maksimi-huonelämpötila

  Maksimihuonelämpötila ilman suunnittelutoimenpidettä 

S1 tai S2 ja suunnittelutoimenpiteellä aikaansaatu 

maksimilämpötilan muutos,                                

maksimilämpötila °C / muutos °C

Porrashuoneen 

lisäilmanvaihdon 

vaikutustarkastelu

2020 testisää *1) maksimi-

huonelämpötila

2018 hellekesä *2) 

maksimi-huonelämpötila

lämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

lämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Lämpötila 

ilman S1 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila ilman 

S2 / muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

ilman A2 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila ilman 

A3 / muutos                     

°C/°C
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Taulukko 10. Taulukossa on esitetty märkätilojen sähköiseen lattialämmitykseen ja välikattotilan läm-

pöhäviöihin liittyvissä suunnittelutapauksissa (S4 ja S5) simuloidut asuinhuoneiden ja keittiön maksimi-

huonelämpötilat ja tehtyjen korjaus/parannustoimenpiteiden jälkeiset maksihuonelämpötilat sekä ko. 

toimenpiteillä aikaansaadut maksimihuonelämpötilojen alenemat.   

  

Märkätilojen sähköiseen lattialämmitykseen ja välikattotilan lämpöhäviöihin liittyvissä suunnitteluta-

pauksissa (S4 ja S5) oli erilaisilla korjaustoimenpiteillä (puutteiden korjauksilla) mahdollista alentaa 

asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja enimmillään 1,1–1,4°C. 

Taulukossa 11 on esitetty 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon ja 2011 rakennetun kerrosta-

lon 3. krs:n asunnon perustapauksen 27°C huonelämpötilan ylittävät astetuntisummat edellä kohdan 2 

mukaisessa perustapauksessa. Taulukossa on myös esitetty mikä vaikutus suunnitteluprosessin läpi 

viedyillä toimilla S1 ja S2 on astetuntien alentamisessa.  

  

2020 testisää *1)

Keittiö 31,7 31,7 0,0 31,7 31,5 -0,2 31,7 31,5 -0,2 32,7 32,0 -0,8 32,7 32,3 -0,5 32,7 31,5 -1,3

MH 1 30,5 30,5 0,0 30,5 30,3 -0,3 30,5 30,3 -0,3 31,5 30,9 -0,7 31,5 30,9 -0,6 31,5 30,3 -1,3

MH2 29,9 29,9 0,0 29,9 29,5 -0,4 29,9 29,5 -0,4 30,9 30,3 -0,7 30,9 30,2 -0,7 30,9 29,5 -1,4

OH 30,9 30,8 0,0 30,9 30,6 -0,2 30,9 30,6 -0,3 31,8 31,2 -0,6 31,8 31,3 -0,6 31,8 30,6 -1,2

2018 hellekesä *2) 

Keittiö 34,3 34,3 0,0 34,3 34,2 -0,2 34,3 34,1 -0,2 35,3 34,6 -0,7 35,3 34,8 -0,4 35,3 34,1 -1,1

MH 1 33,2 33,1 0,0 33,2 33,0 -0,2 33,2 32,9 -0,2 34,1 33,5 -0,6 34,1 33,5 -0,6 34,1 32,9 -1,2

MH2 32,6 32,6 0,0 32,6 32,3 -0,4 32,6 32,2 -0,4 33,6 32,9 -0,7 33,6 32,9 -0,7 33,6 32,2 -1,4

OH 33,4 33,4 0,0 33,4 33,2 -0,2 33,4 33,2 -0,2 34,3 33,6 -0,6 34,3 33,8 -0,5 34,3 33,2 -1,1

S5, 2011 rakennus, 3. krs

Märkätilojen sähköinen lattialämmitys, lisäksi suunnittelutapauksessa:                                                                                              

- Tuloilma lämpenee alakattossa kulkevassa eristämättömässä kanavassa                                              

- Lämpimän käyttöveden putket (LKV) kulkevat alakatossa eristämättömissä 

suojaputkissa                                                                                                                                                     

- Märkätilan alakattotilan läpiviennit tiivistämättä/eristämättä muihin tiloihin

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Toimenpiteet S5 (b): 

Alakatossa kulkevien 

ilmanvaihtokanavien 

eristäminen

S4, 2011 rakennus, 3. krs

Märkätilojen sähköinen lattialämmitys

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Toimenpiteet S5 (a): 

Märkätilan valipohjan, 

väliseinien ja LKV putkien 

eristäminen sekä alakaton 

putkien läpivientien 

tiivistäminen

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Toimenpiteet S4 (a ja 

b): Märkätilan 

valipohjan ja 

väliseinien 

eristäminen

Toimenpiteet S5 (c): 

Toimenpiteiden S5 a) ja         

S5 b) yhteisvaikutus

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Maksimilämpötila °C 
ennen/jälkeen/muutos

Toimenpide S4 (b): 

Märkätilan 

väliseinien 

eristäminen

Toimenpide S4 (a): 

Märkätilan 

välipohjan 

eristäminen
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Taulukko 11. 1990 rakennetun kerrostalon 4. krs:n asunnon ja 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n 

asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C ylittävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hel-

lekesällä kohdan 2 mukaisissa perustapauksissa. Lisäksi on esitetty mikä vaikutus yksittäisellä suun-

nitteluprosessin läpi viedyllä korjaus/parannustoimenpiteellä S1 ja S2 on aikaansaatuun astetuntien 

alenemaan. Kolmantena tapauksena taulukossa on esitetty toimen S3 (porrashuoneen viilentäminen 

lisäilmanvaihdolla) vaikutus astetuntialenemaan kuuman porrashuoneen tapauksessa, jossa porras-

huone kuumenee johtuen suurista lasipinnoista etelään. 

  

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

Taulukko 12. Taulukossa on esitetty märkätilojen sähköiseen lattialämmitykseen ja välikattotilan läm-

pöhäviöihin liittyvissä suunnittelutapauksissa (S4 ja S5) simuloidut asuinhuoneiden ja keittiön huone-

lämpötilan 27°C ylittävät astetuntisummat ja tehtyjen korjaus/parannustoimenpiteiden jälkeiset astetun-

tisummat sekä ko. toimenpiteillä aikaansaadut astetuntisummien alenemat.  

   

Sekä normaalivuoden säällä 2020 että hellekesällä 2018 on taulukkojen toimenpiteillä suoraan aste-

tunnein mitattuna samaa suuruusluokkaa oleva astetunteja alentavaa vaikutus. Suhteellisesti mitattuna 

astetunnit alenevat kuitenkin 2020 säällä selvästi enemmän kuin 2018 hellekesällä. Esimerkit osoitta-

vat, että suunnittelun yksityiskohtiin tulee kiinnittää huomiota, muuten huonelämpötilat nousevat 

Perustapaukset, 2011 

rakennus, jossa 

suunnittelutoimenpiteet 

S1-S4 tehty

Perustapaukset, 1990 

rakennus,  jossa 

suunnittelutoimenpiteet 

S1-S4 tehty

2011 rakennus, 3. krs 1990 rakennus, 4. krs

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 3939 1105 -676 -38 -365 -8 5129 4126 -1003 -20

MH 1 1866 391 -358 -48 -411 -18 2626 1980 -646 -25

MH2 793 285 -312 -52 -359 -31 1106 846 -260 -24

OH 1976 597 -522 -47 -383 -16 2751 2099 -652 -24

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 7339 4204 -1052 -20 -504 -6 8795 7109 -1686 -19

MH 1 4705 2901 -650 -18 -648 -12 5801 4593 -1208 -21

MH2 2972 2616 -575 -18 -618 -17 3461 2914 -547 -16

OH 4748 3266 -816 -20 -589 -11 5831 4645 -1186 -20

S1, 1990

muutos,                     

°C h/ %

S2, 2011

muutos,                     

°C h/ %

muutos,                     

°C h/ %

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

  Suunnittelutoimenpiteiden S1 ja S2 aikaansaama 

astetuntisummavähennys ja vastaava %-astetuntien 

vähennys, °C h/%

Porrashuoneen 

lisäilmanvaihdon 

vaikutustarkastelu

S3, 2011 rakennus, 3. krs

Astetunnit °Ch 
ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

S2, 2011

S1, 1990

muutos,                     

°C h/ %

2020 testisää *1)

Keittiö 4513 4455 -58 -1 4513 4019 -494 -11 4513 3980 -533 -12 6811 5176 -1635 -24 6811 5568 -1243 -18 6811 3980 -2831 -42

MH 1 2352 2305 -47 -2 2352 1931 -421 -18 2352 1907 -445 -19 4433 3148 -1285 -29 4433 3050 -1383 -31 4433 1907 -2526 -57

MH2 1151 1113 -38 -3 1151 766 -385 -33 1151 751 -400 -35 3044 1812 -1232 -40 3044 1535 -1509 -50 3044 751 -2293 -75

OH 2488 2433 -55 -2 2488 2037 -451 -18 2488 2003 -485 -19 4577 3226 -1351 -30 4577 3245 -1332 -29 4577 2003 -2574 -56

2018 hellekesä *2) 

Keittiö 8011 7946 -65 -1 8011 7493 -518 -6,5 8011 7438 -573 -7,2 10406 8725 -1681 -16 10406 9147 -1259 -12 10406 7438 -2968 -29

MH 1 5382 5321 -61 -1 5382 4837 -545 -10 5382 4793 -589 -11 7833 6376 -1457 -19 7833 6255 -1578 -20 7833 4793 -3040 -39

MH2 3517 3461 -56 -2 3517 2949 -568 -16 3517 2924 -593 -17 5985 4427 -1558 -26 5985 4072 -1913 -32 5985 2924 -3061 -51

OH 5450 5378 -72 -1 5450 4873 -577 -11 5450 4818 -632 -12 7866 6343 -1523 -19 7866 6380 -1486 -19 7866 4818 -3048 -39

Toimenpiteet S4 ©: 

Märkätilan valipohjan ja 

väliseinien eristäminen

Astetunnit °Ch 
ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

S4, 2011 rakennus, 3. krs

Märkätilojen sähköinen lattialämmitys

Toimenpide S4 (b): 

Märkätilan väliseinien 

eristäminen

Astetunnit °Ch 
ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 
ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Toimenpide S4 (a): 

Märkätilan välipohjan 

eristäminen

Toimenpiteet S5 c): 

Toimenpiteiden S5 a) ja         

S5 b) yhteisvaikutus

Astetunnit °Ch ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

S5, 2011 rakennus, 3. krs

Märkätilojen sähköinen lattialämmitys, lisäksi suunnittelutapauksessa:                                                                                       

- Tuloilma lämpenee alakattossa kulkevassa eristämättömässä kanavassa                                              

- Lämpimän käyttöveden putket (LKV) kulkevat alakatossa eristämättömissä suojaputkissa                                                                                                                                                     

- Märkätilan alakattotilan läpiviennit tiivistämättä/eristämättä muihin tiloihin

Toimenpiteet S5 (b): 

Alakatossa kulkevien 

ilmanvaihtokanavien 

eristäminen

Astetunnit °Ch ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch 

ennen/jälkeen/                                  

°C h-muutos/% -muutos

Toimenpiteet S5 (a): Märkätilan 

valipohjan, väliseinien ja LKV 

putkien eristäminen sekä 

alakaton putkien läpivientien 

tiivistäminen.

Astetunnit °Ch                          
ennen/jälkeen/                                                             

°C h-muutos/% -muutos

Astetunnit °Ch                                   

ennen/jälkeen/                                                                             

°C h-muutos/% -muutos
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turhaan ja jatkuvasti epäedullisen korkealle tasolle. Mikäli lämpötilatasojen ei haluta nousevan pitkän 

helleaallon seurauksena, tarvitaan lämpötilojen hallinnassa lisäksi myös muita toimenpiteitä. 

Vertaamalla taulukon 11 astetuntisummia ilman märkätilojen sähköistä lattialämmitystä tapaukseen, 

jossa sähköinen lattialämmitystä on lisätty perustapauksen rakennukseen (ilman toimenpiteitä), näh-

dään että sähköinen lattialämmitys, jolla pidetään jatkuvasti lattia lämpimänä, kasvattaa lämpötilarajan 

27°C ylittäviä astetuntisummia 2020 testissäällä 15-45 % ja 2018 hellekesän säällä 9-18 %.  

Sähköisellä lattialämmityksellä ja alakattotilaan tulevilla lämpöhäviöillä on simulointien mukaan merkit-

tävää vaikutusta kaikkiin asuinhuoneiden lämpötiloihin. Märkätilojen sähköiseen lattialämmitykseen ja 

välikattotilan lämpöhäviöihin liittyvissä suunnittelutapauksissa (S4 ja S5) on erilaisilla korjaustoimenpi-

teillä mahdollisuus poistaa suunnittelupuutteiden aiheuttama lisälämpenemisvaikutus lähes kokonaan.  

Kuvassa 22 on esitetty makuuhuoneen 2 kesäajan lämpötilat eri laskentatapauksissa vuoden 2020 

testisäällä ja vuoden 2018 hellekesällä. Kuvassa 23 nähdään taulukon 12 mukainen lähtötapaus(S5), 

jossa märkätilassa on sähköinen lattialämmitys ja alakattotilaan kohdistuu merkittäviä lämpöhäviöitä. 

Tätä tapausta on verrattu taulukon 12 tapaukseen, jossa kaikki taulukon mukaiset korjaustoimenpiteet 

on tehty(tapaus S5 c) ja kohdan 2 mukaiseen perustapaukseen ilman sähköistä lattialämmitystä ja ala-

kattotilan lisälämpöhäviöitä. Nähdään, että vaikka märkätilassa olisi sähköinen lattialämmitys jatkuvalla 

lämpimänä pidolla, suurin osa sen aiheuttamasta huoneiden lisälämpenemisvaikutuksesta saadaan 

poistettua korjaus/parannustoimenpiteiden avulla.  

Jos kyseessä olisi uudiskohde, nämä taulukon 12 mukaiset toimenpiteet voitaisiin lähtökohtaisesti jo 

huomioida suunnittelussa. Uudiskohteessa ei märkätilassa enää käytetä lämpimän käyttöveden kierto-

johtoon kytkettyä patteria, kuten nyt 2011 laskentatapauksissa. Nyt esimerkissä perustapauksessakin, 

ilman sähköistä lattialämmitystä, märkätilassa on laitteista, häviöistä ja LKV kiertopatterista johtuen kor-

keampi lämpötila kuin viereisissä tiloissa, jolloin märkätilojen seinien eristäminen alentaisi perustapauk-

sessakin hieman asuinhuoneiden lämpötiloja. 

 

Kuva 22. 2011 rakennetun asuinkerrostalon makuuhuoneen 2 (länteen) simuloidut huonelämpötilat 
vuoden 2020 testisäällä ja vuoden 2018 hellekesällä. Kuvassa on esitetty lähtötapaus lähtötapaus(S5), 
jossa märkätilassa on sähköinen lattialämmitys ja alakattotilaan kohdistuu merkittäviä lämpöhäviöitä 
ilman eristyksiä. Tätä on verrattu tapaukseen (S5 c), jossa korjaustoimenpiteet on tehty ja perustapauk-
seen ilman sähköistä lattialämmitystä ja alakattotilan lisälämpöhäviöitä. Kaikissa kuvan tapauksissa 
märkätiloissa on lämpimän käyttöveden kiertojohtoon kytketty patteri.  

Jos märkätilan ovi pidetään suljettuna, märkätilassa on alakatto ja alakattotilan putket ja kanavat on 

eristetty, eikä alakattotilassa ole muita merkittäviä lämpöhäviöitä aiheuttavia tekijöitä, ei märkätilan vä-

lipohjan pinnalle välikattotilaan asennettavalla eristeellä ole simulointien mukaan merkittävää vaikutusta 

asuinhuoneiden lämpötiloihin. Märkätilan seinien eristämisellä on sen sijaan myös tässä tilanteessa 

huomattava vaikutus asuinhuoneiden lämpötiloihin.  



31 

4 Perustapaukseen tehdyt asuinhuoneiden kesäajan 

lämpötiloja alentavat toimet, laatutason nosto  

Tässä kohdassa esitetään suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan alentaa asuinhuoneistojen sisälämpöti-

loja.  

Jotta seuraavassa esitetyt toimenpiteet olisivat tehokkaita, lähtökohtana on, että asuinhuoneistoon ei 

merkittävässä määrin liity edellä kohdassa 3 esitettyjä lisää ylilämpenemistä aiheuttavia asioita ja että 

käyttäjä toimii kohdan 3.1 mukaisesti pyrkien vähentämään ylilämpenemistä. Seuraavassa esitetyille 

ratkaisuille esitetään huonelämpötilavaikutukset perustapauksena olevaan 2011 kerrostalon huoneis-

tossa. 

Tarkasteluissa on käytetty sekä vuosien 1989–2018 keskimääräistä säätä (Ilmatieteenlaitoksen vuoden 

2020 Vantaan testisää) että mitattua Helsingin 2018 säätä, jonka kesäjaksolla esiintyi paljon hellepäiviä. 

2018 sää kuvaa erityisen helteistä Helsingin kesää nykyisessä ilmastossa. Tarkastelutavalla voidaan 

paremmin arvioida, mikä vaikutus helteisellä kesällä on tehtyihin toimenpiteisiin. Kun ollaan helteisim-

män jakson ulkopuolella, on pienemmilläkin toimenpiteillä positiivinen vaikutus asuinhuoneiden lämpö-

tiloihin. Jatkuvasti hyvin kuumat asuinhuoneet muodostavat asukkaiden kannalta kuitenkin suurimman 

rasitteen.  

Tässä kohdassa esitetyillä toimilla pyritään saamaan asuinhuoneiden lämpötilat toimenpiteillä lopulta 

tasolle, jossa huonelämpötilaa 27°C tarkastelupisteenä pitäen ei esiinny jatkuvaa merkittävää poik-

keamaa tuohon lämpötilarajaan. Oppaan tarkasteluissa tämä tarkoittaa, että astetuntisumma alenne-

taan toimenpiteillä kaikissa asuinhuoneissa ja keittiössä tasoon, joka on korkeintaan 150 astetuntia tai 

tämän alle.  

Tarkastelut eivät liity voimassa olevan lainsäädännön määräyksiin, eikä niitä tehdä standardikäytöllä 

vaan tiloihin mallinnetaan kesäajalle tyypilliset kerrostalon henkilökuormat, valaistustehot ja laitekuor-

mat, kuten kohdassa 2 on esitetty. On syytä huomioida, että lämpötilojen rajoittaminen esitetyillä osa-

toimenpiteillä niin, että lämpöolosuhteet paranevat riittävästi, mutta 27°C huonelämpötilan ylittävää as-

tetuntisummaa 150 ei kuitenkaan saavuteta, voidaan pitää yhtä lailla järkevänä tavoitteena. Tarkastelut 

ko. astetuntisummaa vastaan 2018 hellekesällä todellista käyttöä kuvaavilla kuormilla on luonteeltaan 

äärimmäinen tarkastelu. Toisaalta yli 30°C olevia pitkäaikaisia huonelämpötilatasoja, tulisi joka tapauk-

sessa pyrkiä välttämään helteistäkin huolimatta.  

Tarkasteluissa tuodaan esiin lämpötilojen pysyvyys koko lämpötila-alueella. Yleisesti 27°C lämpötila 

kovalla hellejaksolla ei vielä useimmista meistä ”tunnu” korkealta. Sen sijaan 32°C jatkuva huoneläm-

pötila hellejaksolla on asumisterveysohjeen toimenpiderajana käytetty lämpötila, joka varmasti myös 

tuntuu kuumalta. Asunnon lämpötilan noustessa yli 30°C jokainen meistä pyrkii avaamaan ovia tai ik-

kunoita tilanteen helpottamiseksi. Ulkolämpötila on tyypillisesti 30°C alhaisempi suurimman osan päi-

vää jopa kovilla helteillä. Jos asuntoon on tällöin mahdollista saada terveellisesti ja turvallisesti raittiin 

(puhtaan ulkoilman) läpivirtaus toiselta julkisivulta toiselle, voidaan tällä ja myös ilman liikkeellä saada 

parannettua oleskeluolosuhteita kuumimpana aikana. 

2011 rakennetun kerrostalon perustapaukseen tehdyt asuinhuoneiden kesäajan lämpötiloja alentavat 

toimet: 

1. (L1) Ilmanvaihtoa tehostetaan 30 % tarvittaessa iltaisin, öisin ja aamuisin, kun ulkolämpötila on 

matalampi kuin sisälämpötila. Samalla sisäänpuhalluslämpötilaa alennetaan niin, että sisään-

puhalluslämpötila on tehostuksen aikana 16°C. 
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2. (L2) Toimenpide (L1), jonka lisäksi ikkunoiden uloimpiin laseihin (6 mm kirkas lasi) asennetaan 

kirkkaat auringonsuojakalvot. Esimerkissä ikkunalasituksen g-arvo on kalvoa käyttämällä alen-

nettu 0,5:stä arvoon 0,39. 

3. (L3) Toimenpide (L1), jonka lisäksi alkuperäiset ikkunat vaihdetaan uusiin energiatehokkaam-

piin auringonsuojalasituksiin. Esimerkissä ikkunalasin g-arvo on uutta ikkunaa käyttämällä 

alennettu 0,5:stä arvoon 0,32 ja ikkunan U-arvo arvosta 1,0 W/m2K arvoon 0,8 W/m2K.  Säle-

kaihtimet pidetään edelleen uloimmassa lasivälissä. 

4. (L4) Toimenpiteet (L1) ja (L3), joiden lisäksi asuinhuoneiden lämpötilojen hallinnan kannalta 

kriittiseen tilaan asennetaan sopivan tehoinen jäähdytyslaite (kuten esitetty tarkemmin jäljem-

pänä tässä luvussa) 

5. (L5) Toimenpiteet (L1) ja (L3), joiden lisäksi ilmanvaihtokoneeseen asennetaan jäähdytyspat-

teri (kuten esitetty tarkemmin jäljempänä tässä luvussa) 

6. (L6) Tehdään toimenpiteet (L1), (L3), (L4) sekä (L5). 

Toimenpiteiden L1…L5 vaikutuksia huonelämpötiloihin tutkitaan 2011 rakennetun kerrostalon 3.krs 

asuinhuoneiston simuloinneilla. Simuloituja huonelämpötiloja koskevat tulokset on esitetty taulukossa 

13. Simulointiin käytetään Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäätä Vantaalle ja Ilmatieteenlaitoksen 2018 

mitattua helteisen kesän säätä Helsinkiin. Simuloinnit suoritetaan ajanjaksolle 01.06–31.08.  

Toimien L1 – L3 ja L5 vaikutukset ovat suuruusluokaltaan sovellettavissa myös muihin asuinrakennuk-

siin, joissa on vastaavanlaiset järjestelmät. Tarkempi vaikutusanalyysi edellyttää kuitenkin tarkempaa 

simulointia ko. rakennuksessa.  Toimenpiteen L4 on tapauskohtaisesti ko. rakennukseen ja asuinhuo-

neistoon sovellettava toimenpide, jota tapauksessa L6 tukee tuloilman jäähdytys/viilennys. Tapauksissa 

L4, L5 ja L6 asuinhuoneistoon tuotavat viilennys/jäähdytystehot voidaan tuoda asuinhuoneisiin myös 

muilla tavoilla, kuin nyt on oppaassa simuloitu, esim. hyödyntäen vapaajäähdytysjärjestelmää. Myös 

tuloilman jäähdytyspatterin tehon ja huoneisiin tuotavan jäähdytystehon suhde voi olla ratkaisuissa eri-

lainen. 

Ilmanvaihdon tehostus (toimenpide L1) mahdollistaa asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötilojen 

alentamisen 0,2–0,4°C:lla perustapaukseen nähden. Kun ikkunoihin asennetaan lisäksi auringonsuo-

jakalvot (toimenpide L2), on asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja mahdollista alentaa 0,3–

0,5°C:lla perustapaukseen nähden. 

Ilmanvaihdon tehostuksella ja ikkunoiden vaihdolla auringonsuojalasituksiin (toimenpide L3) on asuin-

huoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja mahdollista alentaa 0,4–0,6°C:lla perustapaukseen nähden. 

Kun lisäksi asuinhuoneiden lämpötilojen hallinnan kannalta kriittiseen tilaan asennetaan jäähdytyslaite 

(toimenpide L4), on asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja mahdollista alentaa 1,4–5,6°C:lla 

perustapaukseen nähden.   

Ilmanvaihdon tehostuksella ja ikkunoiden vaihdolla uusiin energiatehokkaampiin auringonsuojalasituk-

siin yhdistettynä ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterilla tuotuun jäähdytykseen (toimenpide L5) on 

asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja mahdollista alentaa 2,8–4,6°C:lla perustapaukseen näh-

den. Kun lisäksi asuinhuoneiden lämpötilojen hallinnan kannalta kriittiseen tilaan asennetaan jäähdy-

tyslaite (toimenpide L6), on asuinhuoneiden ja keittiön maksimilämpötiloja mahdollista alentaa 4,2–

6,5°C:lla perustapaukseen nähden. 

  



33 

Taulukko 13. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden maksimilämpötilat 2020 

testisäällä ja 2018 hellekesällä kohdan 2 mukaisissa perustapauksissa. Lisäksi on esitetty mikä vaiku-

tus parannustoimenpiteillä L1…L6 on simuloidun maksimihuonelämpötilan alentamisessa. 

 

Taulukossa 14 on esitetty 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon perustapauksen 27°C huone-

lämpötilan ylittävät astetuntisummat edellä kohdan 2 mukaisessa perustapauksessa. Taulukossa on 

myös esitetty mikä vaikutus toimenpiteillä L1…L6 on astetuntien alentamisessa.  

Taulukko 14. 2011 rakennetun kerrostalon 3. krs:n asunnon asuinhuoneiden huonelämpötilan 27°C 

ylittävät astetuntisummat 2020 testisäällä ja 2018 hellekesällä kohdan 2 mukaisissa perustapauksissa. 

Lisäksi on esitetty mikä vaikutus parannustoimenpiteillä L1…L6 on aikaansaatuun astetuntien alene-

maan. 

  

*1) Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2020 testisää Vantaalle 

*2) Ilmatietteenlaitoksen Hki-Vantaan 2018 mitattu sää (helteinen kesä) 

Perustapaukset, 2011 

rakennus, jossa 

toimenpiteitä L1-L6 ei ole 

tehty

Keittiö 31,4 31,1 0,3 31,0 0,4 30,9 0,5 28,3 3,1 28,7 2,8 26,5 4,9

MH 1 30,2 29,8 0,4 29,7 0,5 29,7 0,6 27,8 2,4 27,4 2,8 25,9 4,4

MH2 29,5 29,1 0,4 29,0 0,5 29,0 0,5 28,1 1,4 26,2 3,4 25,3 4,2

OH 30,5 30,2 0,3 30,2 0,3 30,0 0,5 28,6 1,9 27,5 3,0 26,2 4,3

Keittiö 34,1 33,8 0,2 33,8 0,3 33,7 0,4 28,5 5,6 30,2 3,9 27,6 6,5

MH 1 32,9 32,6 0,3 32,5 0,3 32,5 0,4 29,4 3,5 29,0 3,9 27,0 5,8

MH2 32,3 32,0 0,3 31,9 0,4 31,9 0,4 30,4 1,9 27,6 4,6 26,3 5,9

OH 33,1 32,8 0,3 32,8 0,3 32,7 0,4 29,8 3,3 29,0 4,1 27,2 5,9

  Maksimihuonelämpötila toimepiteillä L1…L6 ja toimenpiteellä aikaansaatu 

maksimilämpötilan muutos, maksimilämpötila °C / muutos °C

2020 testisää *1) maksimi-

huonelämpötila

2018 hellekesä *2) 

maksimi-huonelämpötila

Lämpötila 

toimella L1 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L2 

/ muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L3 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L6 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L1 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L2 

/ muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L3 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L6 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L5 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L5 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L4 / 

muutos                     

°C/°C

Lämpötila 

toimella L4 / 

muutos                     

°C/°C

2011 rakennus, 3. krs

Perustapaukset, 2011 

rakennus, jossa 

toimenpiteitä L1-L6 ei ole 

tehty

2020 testisää *1) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 3939 887 29 3052 1013 35 2926 1241 46 2698 3822 117 3295 644 3939 0

MH 1 1866 670 56 1196 755 68 1111 863 86 1003 1825 41 1851 15 1866 0

MH2 793 419 112 374 454 134 339 489 161 304 736 57 793 0 793 0

OH 1976 714 57 1262 777 65 1199 903 84 1073 1857 119 1963 13 1976 0

2018 hellekesä *2) 

Astetuntisumma (27°C)

Keittiö 7339 948 15 6391 1124 18 6215 1378 23 5961 7106 233 5263 2076 7306 33

MH 1 4705 901 24 3804 1058 29 3647 1208 35 3497 4139 566 4019 686 4705 0

MH2 2972 550 23 2422 622 26 2350 691 30 2281 1899 1073 2925 47 2972 0

OH 4748 928 24 3820 1033 28 3715 1202 34 3546 3871 877 4091 657 4745 3

2011 rakennus, 3. krs

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

  Toimenpiteiden L1…L6 perustapaukseen nähden aikaansaama astetuntisummavähennys ja vastaava %-

astetuntien vähennys sekä toimenpiteen jälkeinen asteuntisumma                                                                                                                                                     

°C h/%/°C h, jälkeen

L2 L5 L6

L5                       

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

L6                       

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

L1                       

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen

L1

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen

L2                       

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen

L4                       

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

L4

muutos °Ch/                  

°Ch jälkeen

L3                       

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen

L3

muutos(°Ch/%)/                  

°Ch jälkeen
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Sekä normaalivuoden säällä 2020 että hellekesällä 2018 on taulukkojen toimenpiteillä suoraan aste-

tunnein mitattuna samaa suuruusluokkaa oleva astetunteja alentavaa vaikutus. Suhteellisesti mitattuna 

astetunnit alenevat kuitenkin 2020 säällä selvästi enemmän kuin 2018 hellekesällä. Esimerkit osoitta-

vat, että tutkituilla toimenpiteillä on merkittävä vaikutus astetunteihin eli lämpimien yli 27°C huoneläm-

pötilojen esiintymiseen kesäaikana.  

Kun tarkastellaan Ilmatieteenlaitoksen testisäätä 2020 ja tapausta L4, jossa on jo käytetty ilmanvaihdon 

tehostusta ja ikkunat on vaihdettu auringonsuojalasituksiin, lämpötilojen hallinnan kannalta kriittiseen 

tilaan (tässä tapauksessa keittiöön) tuotu pieni huonejäähdytys/viilennysteho (300 W) riittää simuloin-

tien mukaan pitämään mallinnetun 2011 rakennuksen 3. krs:n asuinhuoneiston kaikkien asuinhuonei-

den ja keittiön huonelämpötilan 27°C ylittävät astetuntisummat alle 150:ssä.  

Hellekesällä 2018 edellinen ei vielä riitä samaan tavoitteeseen, vaikka keittiöön tuotaisiin 300 W sijaan 

900 W, kuten nyt tehtiin hellekesän 2018 laskentatapauksessa L4, koska kaikissa asuinhuoneissa il-

menee tällöin jäähdytys/viilennystarvetta pitkän hellejakson jälkeen. Tässä esimerkkihuoneistossa läm-

pötilojen hallinnan kannalta oleelliseen tilaan, keittiöön, tuodulla jäähdytys/viilennysteholla 900 W saa-

daan kuitenkin merkittävästi alennettua koko asunnon keskimääräisiä huonelämpötiloja, joten tätäkin 

ratkaisua voitaisiin hyvin pitää riittävänä toimenpiteenä silloin, kun pitkän hellejakson lopulla ollaan val-

miita hieman tinkimään lämpötilatavoitteista. 

2020 säällä tarkasteltuna toimenpiteillä L5 ja L6 jäähdytys/viilennystehoa on enemmän kuin astetunti-

summaan 150 (27°C) alittamiseen tarvitaan. Tapauksessa L5 (tuloilman jäähdytys ilman kriittisimpään 

tilaan asetettua huonejäähdytyslaitetta) keittiön osalta ei kuitenkaan saavuteta 150 astetuntisumman 

rajaa, astetuntisumman ollessa tuloilman jäähdytyksestä huolimatta n. 640. Tässä tapauksessa L5 huo-

neistoon viilennykseen käytetään maksimissaan n. 900 W ilmanvaihdolla tuotua jäähdytys/viilennyste-

hoa, mutta se ei kohdennu keittiöön riittävästi. Tapauksessa L4 taas saadaan 300 W jäähdytys/viilen-

nysteholla koko asunnon kannalta (myös keittiön) astetuntitavoitteen mukaiset olosuhteet. Tämä osoit-

taa hyvin tarpeenmukaisen suunnittelun ja toteutuksen merkityksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Suuremmalla viilennysteholla saavutetaan nytkin asunnossa keskimäärin selvästi alemmat lämpötilat, 

mutta yksittäiseen huonetilaan voi silti aiheutua korkeammat lämpötilat kuin tavoitteena, mikäli kunnol-

lisia suunnitelmia jäähdytyksen/viilennyksen jaosta ei tehdä. 

Tuomalla kesän 2020 testisäällä asuinhuoneistoon 1200 W jäähdytys/viilennysteho tapauksessa L6, 

saadaan 27°C huonelämpötilan ylittävät astetuntisummat nollattua, mikä tarkoittaa, että kaikkien asuin-

huoneiden ja keittiön lämpötila ovat jatkuvasti alle 27°C lämpötilan, maksimihuonelämpötilan ollessa 

kesäajalla alueella 25,3–26,5°C. 

Kun tarkastellaan hellekesää 2018 ja tapausta L6, jossa on käytetty ilmanvaihdon tehostusta ja jääh-

dytystä, auringonsuojaikkunoita sekä keittiöön tuotua pientä lisähuonejäähdytys/viilennystehoa (300 

W), riittää se simulointien mukaan pitämään mallinnetun 2011 rakennuksen 3. krs:n asuinhuoneiston 

kaikkien asuinhuoneiden ja keittiön huonelämpötilan 27°C ylittävät astetuntisummat alle 150:ssä. Huo-

neiston tuotu kokonaisjäähdytys/viilennysteho on tällöin n. 1200 W. Silloin, kun tavoitelämpötilatasosta 

(ja astetuntisummasta 150 astetuntia) ei olla valmiita tinkimään edes pitkillä hellejaksoilla, on siis mah-

dollista saavuttaa tavoite melko alhaisella jäähdytys/viilennysteholla 1200 W/asunto (3 h +k). Etenkin, 

jos asennetaan varsinaisia jäähdytysjärjestelmiä, on tärkeää miettiä huolellisesti sekä tavoitetaso, että 

suunnitteluratkaisu niin, että mahdollisimman pienellä jäähdytyksen energiankulutuksella päästään ha-

luttuun lopputulokseen energiatehokkaasti.  

Kuvassa 23 on esitetty olohuoneen kesäajan lämpötiloja eri laskentatapauksissa (L1-L6) vuoden 2020 

testisäällä ja vuoden 2018 hellekesällä.  

• 2020 testisäällä päästään toimenpiteillä L4 olohuoneessa (ja muissa asuinhuoneissa mukaan 

lukien keittiö) huonelämpötilan 27°C ylittävässä astetuntisummassa alle 150 astetuntirajan. 
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Tällöin asunnossa esiintyvät huonelämpötilojen kesäajan maksimit ovat alueella 28,1–28,6°C, 

kun ne ilman toimenpiteitä olivat vastaavassa perustapauksessa alueella 29,5–31,4°C.   

• 2018 hellekesällä päästään toimenpiteillä L6 olohuoneessa (ja muissa asuinhuoneissa mukaan 

lukien keittiö) huonelämpötilan 27°C ylittävässä astetuntisummassa reilusti alle 150 astetunti-

rajan. Tällöin asunnossa esiintyvät huonelämpötilojen kesäajan maksimit ovat alueella 26,3–

27,6°C, kun ne ilman toimenpiteitä olivat vastaavassa perustapauksessa alueella 32,3-34,1°C. 

• Jotta käyrillä esitetyt huonelämpötilat saavutetaan edellyttää se lisäksi, että asuinhuoneistoon 

ei merkittävässä määrin liity mitään edellä kohdassa 3 esitettyjä lisää ylilämpenemistä aiheut-

tavia tekijöitä ja että käyttäjä toimii kohdan 3.1 mukaisesti pyrkien vähentämään ylilämpene-

mistä. 

o Ikkunatuuletusta ei ole käytetty tarkasteluissa L1…L6, mutta sitä voidaan kohdassa 3 

esitetysti käyttää huonelämpötilojen alentamista tukevana toimenpiteenä silloin, kun 

ulkoilma on sisäilmaa viileämpää ja kun asuntoon on mahdollisuus terveellisesti ja tur-

vallisesti ikkunatuuletus aikaansaada. 

 

Kuva 23. 2011 rakennetun asuinkerrostalon parvekkeellisen olohuoneen (länteen) simuloidut huone-
lämpötilat vuoden 2020 testisäällä ja vuoden 2018 hellekesällä. Kuvassa on esitetty kohdan 2 perus-
laskentatapaus ja toimenpiteiden L1…L6 mukaisia laskentatapauksia.   
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5 Yhteenveto laskennan tuloksista 

Toimenpiteitä korkeiden sisälämpötilojen alentamiseksi voidaan tehdä asunnon käyttäjän toimesta, ta-

loyhtiön toimesta ja myös suunnittelun ja sitä seuraavan korjauksen kautta. Parannuksia ja korjauksia 

tulee kuitenkin tehdä tapauskohtaisesti selvitettynä, koska pienetkin eroavaisuudet voivat merkittävästi 

vaikuttaa toimenpiteiden tehokkuuteen. Oppaan selvityksen perusteella voidaan todeta, että kokonais-

taloudellinen kesän sisälämpötilojen hallinta on useiden toimenpiteiden summa ja vaatii myös käyttä-

jältä huolellisuutta. 

Tämän oppaan kohdassa 4 tehdään perustapauksissa laatutason nostoa, jossa keittiön ja asuinhuo-

neiden 27°C lämpötilarajan ylittävät astetuntisummat pysyvät alle 150:ssa astetunnissa arvioidun to-

dellisen käytön mukaisella kuormituksella. Tämä edellyttää 2011 huoneiston perustapauksessa huo-

neiden viilentämistä jäähdytys/viilennysjärjestelmällä.  

Oppaan kohdassa 4 käytetty viilennys/jäähdytysteho on Ilmatieteenlaitoksen 2020 testisäällä alimmil-

laan noin 300 W asuntoa kohden ja vuoden 2018 helteisellä säälläkin alimmillaan noin 1200 W asuntoa 

kohden, joten sen tuottaminen muutoin kuin varsinaisella jäähdytysjärjestelmällä (esim. kallioperästä 

vapaakierrolla tai muulla vapaajäähdytysjärjestelmällä) on yksi varteenotettava mahdollisuus. Jos huo-

nelämpötila halutaan alentaa merkittävästi enemmän, tarvitaan myös huomattavasti enemmän jäähdy-

tystehoa. Tällöin tulee huomioida myös jäähdytyksen kuivaustarve, jottei asunnon kosteusolosuhteet 

oleellisesti heikkene alkuperäiseen tilanteeseen nähden. 

Kesäajan korkeita huonelämpötiloja on ikkunoihin kohdistuvilla toimenpiteillä mahdollista eniten alentaa 

niissä asuinhuoneissa, joissa on vähemmän laitekuormaa eli tyypillisesti makuuhuoneissa. Tämän op-

paan tarkasteluun mallinnetuilla ikkunoilla on perustapauksissa rakennusaikakautensa tyypilliset omi-

naisuudet. Simuloinneissa asuinhuoneiden ikkunoiden koot on valittu kesäajan huonelämpötilojen hal-

linnan osalta hyvän suunnittelun mukaisesti (hyvää ikkunasuunnittelua todellisesta kohteesta mukail-

len), jolloin ikkunat eivät ole lämpötilojen hallinnan kannalta kooltaan liian suuria. Jos asuinhuoneiden 

ikkunoiden koot ovat nyt simuloituja merkittävästi suuremmat, korostuvat kaikki ikkunoihin kohdistuvat 

toimenpiteet voimakkaasti, jolloin ikkunoiden ominaisuuksiin ja erilaisiin aurinkosuojauksiin panostami-

nen nousee aivan keskeiseen asemaan kesäajan lämpötilojen hallinnan suunnittelussa. 

Hellekesällä 2018 käyttäjän toimenpiteillä on asuinhuoneistossa suoraan astetunnein mitattuna enem-

män astetunteja alentavaa vaikutusta kuin viileämmällä 2020 testisäällä. Suhteellisesti mitattuna aste-

tunnit alenevat pelkin käyttäjän toimenpitein kuitenkin 2018 hellekesän säällä selvästi vähemmän kuin 

2020 testisäällä. Mitä helteisempi kesä sen tärkeämpää on huolehtia kesän sisälämpötiloja alentavista 

käyttäjän toimenpiteistä, mutta pitkillä helleaalloilla niiden avulla ei yksin pystytä tehokkaasti poista-

maan ylilämpenemisen vaikutuksia. Tarvitaan muita lämpötiloja alentavia toimenpiteitä, joita käyttäjän 

oman toiminnan tulee siis tukea. 

Oppaassa tehdyistä ilmanvaihdon tehostuksen ja ikkunatuuletuksen tapauksista havaitaan, että nykyis-

ten rakentamismääräysten perustasoa edustavan lämmöneristystason rakennuksissa (2010 tai sen jäl-

keen rakennettu tyypillinen eristystaso ja vaipan ilmavuoto), olisi erityisen tärkeää huolehtia viileän ul-

koilman käytöstä asuntojen viilennyksessä ennen alkavia hellejaksoja, jotta lähtötilanteessa asunnot 

eivät jo olisi haitallisesti ylilämpöisiä. Kuumimman hellejakson aikana viileää ulkoilmaa ei ole päiväsai-

kaan saatavilla, eikä sitä tule silloin tarpeettomasti myöskään käyttää, mutta yöaikana asuntoja tulisi 

mahdollisuuksien mukaan silti viilentää ulkoilman avulla. Kuumimpana päiväaikana alhainen vuoto ja 

hyvä vaipan lämmöneristys ja ikkunoiden auringonsuojaus suojaavat asuinhuoneita kuumilta ulko-olo-

suhteilta.  

Edellisestä johtuen annetaan tässä yhteydessä suositus, että tulo/poistokoneisiin edellytetty ilmanvaih-

don 30 % tehostusmahdollisuus (alennetulla sisäänpuhalluslämpötilalla), tulisi olla IV-koneissa hyvin 
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suunniteltu vakiotoiminto, jonka pitkäaikaiseen käyttöön ei ole ääniteknisiä eikä ilmanjaollisia esteitä. 

Tehostuksen tulisi olla mahdollista pienellä puhaltimen sähköenergiankulutuksella, jolloin myös puhal-

timessa tapahtuva lämpötilannousu jää alhaiseksi. Tehostusvaraa alueella 30…50 % olisi syytä harkita. 

Ilmanjako ja kanavisto tulisi suunnitella siten, että etenkin yöaikana myös alhaisia sisäänpuhallusläm-

pötiloja olisi mahdollista käyttää.  

Toinen suositus liittyy lisäviilennyksen käyttöön. Ennen lisäviilennyksen käyttöönottoa tulisi selvittää ja 

korjata mahdolliset sellaiset ylilämpenemistä aiheuttavat puutteet/virheet, joilla on merkittävä vaikutus 

asunnon kesäajan lämpötiloihin. Jos lisäviilennystä tarvitaan asuinhuoneiston lämpötilojen hallinnassa, 

tulisi sen tarve ja ne asuinhuoneet, joissa tarve lisäviilennykselle on, selvittää tapauskohtaisesti. Pieni-

kin lisäviilennyksen teho oikein mitoitettuna voi oleellisesti alentaa asuinhuoneiston lämpötiloja.  

 


