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RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN
ENERGIATEHOKKUUTEEN

1. Rakentaa energialuokan A rakennus.
2. Täyttää vuonna 2012 voimaan astuvan

rakennusmääräyskokoelman D3:n vaatimus
energiatehokkuuden osalta siltä osin kun määräykset
ovat etukäteen tiedossa.

3. Energiatehokkuuteen pyritään mahdollisimman
kustannustehokkaasti.
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SIMULOITU ENERGIANKULUTUS

Valittu ratkaisu vs minimivaatimuksen täyttävä ratkaisu

MWh
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TUNNUSLUKUJA
– u-arvot

• ulkoseinä 0,17 W/m2K
• yläpohja 0,09 W/m2K
• alapohja 0,09 W/m2K
• puuikkunat 0,8 W/m2K
• met.ikkunat 1,0 W/m2K
• ulko-ovet 1,7 W/m2K (tuulikaappi, ulompi ovi)

– vaipan ilmanvuotoluku n50 2,0 1/h
– ilmanvaihdon LTO

• hygroskooppinen pyörivä vaihdin, hyötysuhde 90%
• likaisissa tiloissa lämmön talteenotto levyvaihtimella

– ilmanvaihdon ominaissähköteho 2 kW /(m3/s)
– valaistusteho 12 – 15 W/m2

– ikkunoiden aurinkosuojaus, g-arvo < 0,31



DEMOSTRAATIOJÄRJESTELMÄT

• Toteutetaan pienimittakaavaiset järjestelmät
– aurinkopaneeli (sähkö)
– kuivakäymälä (korvaa yhden WC:n)
– tuulivoimala (sähkö) rakennusvaiheessa 2

• Mittaustietojen keräys ja julkaisu www-sivulla
• Vihreän sähkön sähkösopimus
• Kohti kestävän elämäntavan monitoimikeskusta Vuoreksessa

http://koulut.tampere.fi/vuores/keke/index.html
http://koulut.tampere.fi/vuores/keke/pdf/kohti_kestavan_elamantavan_koulukeskusta.pdf
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AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ
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JÄRJESTELMÄN KUVAUS

• Teho 45 kWp
• 160 paneelia, á

– 12 m x 36 m
– peittää lähes puolet 900 m2

liikuntasalin katosta
• Saanto noin 37,5 MWh / a
• Toimittaja Areva Solar Oy
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LOHKOKAAVIO

2.10.2014



KANNATTAVUUS

Hiilidioksidipäästöt
• 8 tn CO2 vuodessa pienemmät
Taloudellisuus
• takaisinmaksuaika 18 vuotta (ilman tukia)
• takaisinmaksuaika 13 vuotta (investointiavustus 30%)
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AURINKOSÄHKÖ

Sähkön hinnan nousua ei huomioitu:
• energian hinta kaksinkertaistuu 10 vuodessa
• nousu siis keskimäärin 7% vuodessa

miinus yleinen inflaatio

Oletukset:
• investointi 68 500 € (sis. kaikki kulut)
• energian saanto 37,5 MWh / a
• energian hinta 10 snt/kWh
• kaikki sähkö käytetään itse
• pääoman korko = yleinen inflaatio
• kunnan peruspalvelu, joten ALV vähennetty sekä sähköstä että investoinnista



MITÄ OPITTIIN

• Taloudellisesti kannattavaa
– oleellista käyttää itse kaikki sähkö

(siirtohinnasta hyöty)
• Normaali rakennushankkeissa käytetty

hankintamenettely toimii
– edellyttäen että järjestelmä on kuvattu hyvin ja että tilaajalla

on aurinkosähköosaamista
• Jos ei ole omaa aurinkosähköosaamista, kannattaa

kiinnittää konsultti avuksi
2.10.2014

AURINKOSÄHKÖ



2.10.2014

Lisätietoja

http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennushankkeet/vuores.html


