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Rakennusten automaation vaikutusta energiankulutukseen on 
melko vaikeata arvioida.

Eurooppalainen standardi ”SFS EN 15232 Energy performance of 
buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building 
Management” on hyvä työkalu vaikutuksen arviointiin.

Kun vaikutus energiankulutukseen voidaan arvioida, voidaan sen 
myötä arvioida perustella myös automaatiohankinnan 
kannattavuutta.

Käyn tässä esityksessä läpi Ympäristöministeriön opasluonnosta, 
standardin taustaa ja sen soveltamiseen liittyviä asioita.
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Työkalun 1. välilehti Työkalun 2. välilehti

Esityksen rakenne
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Suomea koskevien energiansäästötavoitteiden 
aikatauluja

Vuosi 2008-2012 2016 2015-2020 2020

EU:n 20 %:n 
energiansäästötavoite

Uusiutuvien 
energialähteiden osuus 

Suomessa 38 %

EU:ssa kaikki 
uudisrakentaminen 

erittäin 
energiatehokasta

Kioton sopimus. 
Keskimääräiset 

kasvihuonekaasu-
päästöt rajoitetaan 

vuoden 1990 tasolle

Tavoitteet
ja

sopimukset

Energiapalvelu-
direktiivin 9 %:n 
energiansäästö-

tavoite
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Kioton pöytäkirjan tavoitetaso ja Suomen 
kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2010 

[Tilastokeskus 2011]
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Kiinteistön omistajan ja käyttäjän tavoitteet
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Energiatehokkaan rakentamisen portaat

Lämpöhäviöiden pienentäminen

Ilmaisenergioiden 
hyödyntäminen

Sähkönkäytön tehostaminen

Kulutuksen 
ohjaus ja näyttö

Energia-
muoto

Kioto-pyramidi
Energiatehokkaan 

rakentamisen
portaat

Lämpöhäviöiden pienentäminen

Ilmaisenergioiden 
hyödyntäminen

Sähkönkäytön tehostaminen

Kulutuksen 
ohjaus ja näyttö

Energia-
muoto

Kioto-pyramidi
Energiatehokkaan 

rakentamisen
portaat
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Automaatiotoimintojen vaikutusmahdollisuuksia

Kioto-pyramidin 
”porras”

Esimerkki rakennuksen automaation 
vaikutuskeinosta

energiamuoto raportointi energialajeittain, kullakin hetkellä 
tehokkaimman energiamuodon valinta, rakennuksen 
E-luvun laskenta

kulutuksen ohjaus 
ja näyttö

huoneolosuhteiden säätö ja ohjaus, käyttölaitteet, 
laitteiden ja järjestelmien energiatehokas 
automaattinen käyttö

ilmaisenergioiden 
hyödyntäminen

lämmöntalteenoton ohjaus, vapaajäähdytys, 
dynaaminen lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus

sähkönkäytön 
tehostaminen

energiankäytön optimointi, tarpeenmukaiset 
olosuhteet tiloissa ja painetasot ilman ja veden 
siirrossa

lämpöhäviöiden 
pienentäminen

tarpeenmukaiset lämpötilatasot käyttöveden ja 
lämmitysveden siirrossa, aurinkosuojaus (jäähdytys)
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Rakennuksen automaation 
energiatehokkuusstandardi SFS-EN 15232
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Standardin tehokkuusluokkien soveltaminen:
A-luokka on hyvä tavoite

nykyisten automaatiojärjestelmien toiminnot mahdollistaisivat 
tehokkuusluokan A automaation toteuttamisen
Käytännössä tehokkuusluokan A automaatio tarkoittaisi seuraavia 
asioita:

Rakennuksen kukin yksittäinen automaatiotoiminto on 
toteutettu mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 
Kiinteistön omistaja voi asetella ja seurata eri asetusarvoja 
parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. 
Kiinteistön omistajalla on keinot vikojen havaitsemiseen sekä 
energiankulutuksen ja sisäilmaston seurantaan. 
Kiinteistön omistajalla on keinot muuttaa ja ohjata järjestelmien 
toimintaa havaintojen ja seurannan tuloksena.

Automaation vaatimusten on myös oltava linjassa muiden 
vaatimusten kanssa. (painetasot, tasapainotus)
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”Suomessa Rakennusten automaation suositustaso 
on luokkaa B ja minimitaso luokkaa C”

Suositustasolla B rakennuksen automaatio kokonaisuutena tukee 
energian tehokasta ja tarpeenmukaista käyttöä. 
Suositustasoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

rakennuksessa on rakennuksen automaatiojärjestelmä
lämpötilansäätimet kommunikoivat keskitetyn ohjausratkaisun 
kanssa
ohjaus- säätö- ja automaatiotoiminnot on toteutettu 
tehokkuusluokan B mukaisesti

Minimivaatimukset (taso C) 
vastaa rakentamismääräysvaatimuksiin sisäänrakennettua 
automaatiotasoa.
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Automaatiotason valinta

Näkökulma Kysymys käyttäjälle

Automaation rooli ja suhde käyttäjään Minkälaisia asioita haluat automaation 
hoitavan käyttäjän puolesta?

Automaattisuuden taso ja 
käyttömukavuus

Millä tavalla haluat käyttäjän voivan ohjata 
ja vaikuttaa sisäolosuhteisiin?

Automaatio energiatehokkuuden 
työkaluna

Mihin rakennuksen energiatehokkuus 
perustuu?

Tarpeettoman energiankulutuksen 
estäminen

Millä tavalla haluat automaation ehkäisevän
tarpeetonta energian kulutusta?

Ylimääräisten kuormittavien tekijöiden 
estäminen

Millä tavalla vältetään ylimääräistä
lämmitys- tai jäähdytystarvetta?

Ilmaisenergioiden hyödyntäminen Millä tavalla automaatiota hyödynnetään 
ilmaisenergioiden hyödyntämiseen?

Häviöiden huomiointi Millä tavalla huomioidaan taloteknisten 
järjestelmien häviöteho?
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Valintatyökalu

Tämä esitys perustuu luonnokseen:
Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen -
Perusteet ja opas
Juhani Hyvärinen, Petri Kukkonen, Mikko Saari ja Risto 
Ruotsalainen, VTT Expert Services Oy
Rahoittaja Ympäristöministeriö
Ei vielä julkaistu

Oppaan tueksi on tehty Excel-työkalu, joka on tarkoitettu 
helpottamaan kiinteistön omistajan ja suunnittelijan välistä 
keskustelua
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Keskeiset osajärjestelmät ja niiden säätö- ja 
ohjausratkaisut

Tilojen lämmitys, ml. tuottolaitteet
Jäähdytys, ml tuottolaitteet
Ilmanvaihto
Valaistus ja laitesähköenergia
Lämpimän käyttöveden tuotto

Kuhunkin osajärjestelmään löytyy monia eri toteutusvaihtoehtoja ja 
näille toteutusvaihtoehdoille erilaisia ohjausratkaisuja.
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Energiankulutuksen vaikutuksen arvioinnin 
lähestymistavat

SFS-EN 15232 luettelee kolme viitestandardia, joissa eri 
lähestymistapoja käyttäen voidaan arvioida automaation 
vaikutusta.

Näissä standardeissa on 5 yleistä lähestymistapaa:
suora lähestymistapa (esim. tuntisimulointi EN ISO 13790)
Käyttöjaksolähestymistapa (erilaisten käyttöjaksojen 
summaus)
Aikalähestymistapa (laskenta käyttöaikojen kautta)
Lämpötilalähestymistapa (huonelämpötilojen kautta)
Kerroinlähestymistapa 
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Kerroinmenetelmän soveltaminen

Tarkasteltavan
kohteen D5- (tai vastaava) laskenta

Määräyksiin sisältyvä 
oletus automaatiotasosta

EN15232 arvio automaation
vaikutuksesta

Tarkasteltavan kohteen 
automaatiotaso

Tarkasteltavan kohteen
korjattu kulutusarvio

Uudis- ja korjausrakentaminen

Kerroinmenetelmä!
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Mitä mittaat, sitä ohjaat!

Rakennus ja
järjestelmät!

Energiankulutuk-
sen ja olosuhtei-
den mittaus

Kohteen
korjattu 

kulutusarvio
Käytetty 
energia

Toteutunut
sisäilmasto
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Mittarointi ja seuranta

Energiatehokkuuden toteutumisen seurannassa 
kulutusmittarit ja 
rakennuksen automaation kautta saatavat mittaustiedot 
toteutuneista kulutuksista ja olosuhteista ovat keskeisessä 
asemassa. 

Pyrittäessä energiatehokkaisiin ratkaisuihin ovat 
energiankulutuksen ja 
olosuhteiden mittaukset 

viime kädessä ainoita keinoja todentaa asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen

Käytännössä rakennuksen automaation energiatehokkuuden on 
oltava tasoa A, jotta siitä saatavaa tietoa voidaan käyttää suoran 
kulutusmittauksen sijasta.
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Energiaa voidaan mitata muullakin tavalla kuin 
energiamittarilla, alla esimerkki valaistuksen 

sähköenergiasta

EN 15193  Valaistuksen energiankulutus mitataan erikseen jotakin 
seuraavaa menetelmää käyttäen:

• kulutusmittari valaistusryhmäjohdossa
• Paikallinen valaisimen liitäntälaitteeseen liitetty tai integroitu mittari
• Valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka laskee kulutetun energian ja 

välittää tämän tiedon rakennusautomaatiojärjestelmään 
• Valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka laskee kulutetun energian 

rakennusvyöhykkeittäin ja tulostaa tiedon sähköisesti (esim. 
taulukkolaskentatiedosto)

• valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka tallettaa käyttötunnit ja 
ohjauksen arvon ja suhteuttaa nämä tietoihin asennettujen 
laitteiden sähkökuormasta ja ominaiskäyrästä

Edellyttää käytännössä rakennuksen automaatiolle tehokkuusluokan A
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Rakennuksen toiminnan seuranta ja poikkeamien 
aikainen havaitseminen

vikojen havaitseminen ja diagnostiikka
Käyttöaikaseuranta, sopimattomat käyttöaikataulut
Asetusarvoseuranta, sopimattomat asetusarvot
Samanaikainen lämmitys ja jäähdytys
Etusija tuottolaitteille, joilla on paras energiatehokkuus

Vähintään kaikki yllämainitut oltava toteutettu rakennuksen 
automaatiojärjestelmässä

Kuuluvat tehokkuusluokan A toimintoihin
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Rakennuksen energiatehokkuuden raportointi

Raporttien tulee antaa tietoja energiankulutuksesta ja 
sisäolosuhteista
Yksi tai useampia seuraavista:

Rakennuksen energiatodistuksen tulostus
Seurantatoiminto, jota käyttäen saadaan mitattu 
energialuokitus
Arvio rakennuksen ja sen energiajärjestelmien kehittämisen 
vaikutuksista energian käyttöön
Energianseurantaraportti 
Huonelämpötilan ja sisäilman laadun seuranta

Oma tulkintani on, että on raportoitava sekä kulutusta että 
olosuhteita. Kaksi esimerkkiä seuraavilla kalvoilla.
Kuuluvat tehokkuusluokan A toimintoihin
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Rakennuksen lämmitysenergian tehontarve riippuu 
ulkolämpötilasta

Keskimääräinen ulkolämpötila

Keskimääräinen lämmitysteho
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Rakennuksen sisäilman lämpötilan pysyvyyskäyrä



18.10.2012 25

Energiatehokkuus – enemmän vähemmällä

Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso
Panos: energian kulutus

Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa sekä 
nimittäjän että osoittajan kautta

• Osoittaja ja nimittäjä riippuvat toisistaan

• Rakennuksen automaatiolla vaikutetaan molempiin.
• SFS-EN 15232 on hyvä standardi rakennuksen automaation 

vaikutuksen arviointiin.
• Vain rakennuksen automaation oikea ja tehokas käyttö 

parantaa energiankulutusta
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Kiitos!
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VTT luo teknologiasta 
liiketoimintaa


