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Johdanto	  
 
 
Tässä raportissa kuvataan Värkki-energiatehokkuusmittareiden laskenta- ja 
sovellusohjeet sekä Värkki-kiinteistökatselmuksen toteuttaminen. Ohjeet on 
laatinut FIGBC:n toimeksiannosta laatinut Jäävuorenhuippu Oy. Tämän 
ohjeen rinnalle on laadittu ohjeet rakennusten elinkaaritehokkuuden, 
sisäilman ja käyttäjätyytyväisyyden mittaamisesta. 
 
Tähän ohjeeseen viitataan nimellä FIGBC energiatehokkuus 2012. Ohjetta 
päivitetään tarvittaessa ja kehitetään käytännössä hankittujen kokemusten 
perusteella. 
 
 

Rakennuksen	  energiatehokas	  käyttö	  
 
• kunnossapidon merkitys 
• käytäjien vaikutus 
• kulutusseuranta ja raportointi 
• tavoitteenasetanta ja jatkuva parantaminen 
 
 

Metodologinen	  tausta	  
 
Värkki energiatehokkuusmittareiden taustalla on vuonna 2008 voimaan 
astunut asetus (765/2007) rakennusten energiatehokkuudesta, direktiivi 
rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) sekä Rakmk D3 
Rakennusten energiatehokkuus 2012. 
 
Kiinteistökatselmuksen taustalla on KiinteistöRYL 2009, YPA2-hanke sekä 
vihreät sopimusmallit. 
 
 
Tavoitteet energiatehokkuuden laskennan ja kiinteistökatselmuksen 
toteuttamisen ohjeistukselle 
 

• yhtenäistää laskentatapaa ja tuottaa vertailukelpoista tietoa 
• tyhjäkäyttöenergian tunnistaminen auttaa karsimaan turhia palveluja 

tuottamattomia kulutuksia 
• kiinteistökatselmus auttaa kehittämään ylläpitoa ja parantaa yhteyttä 

kiinteistön omistajan ja käyttäjien välillä 
• käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuudet ilmoitetaan Rakmk D3 2012 

kohdan 1.1.2 käyttötarkoitusluokkien mukaisella jaolla 
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Tilayksikkö	  
 
Kaikkien Värkki-energiatehokkuusindikaattorien laskennassa tilayksikkönä 
käytetään lämmitettyä netto pinta-alaa ANetto (m2). ANetto  on lämmitettyjen 
kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen 
mukaan laskettuna. Lämmitetty nettoala voidaan laskea myös lämmitetystä 
bruttoalasta vähentämällä ulkoseinien rakennusosa-ala. 
 
(tähän kuvat selventämään) 
 
  



	   	   	  
	  

5	  

 Kuva x. Värkki-indikaattoreiden muodostuminen ja hyödyntämisvaihtoehdot. 
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Kuva x. Sähkön tunnittainen kulutuskuvaaja yhden viikon osalta.  
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Mitattuun	  energiankulutukseen	  perustuvien	  mittareiden	  
laskenta	  	  
 

Lämmitys,	  VärkkiLämmitys	  (kWh/m2,a)	  
 
 
Lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän 
normaalivuoden lämmitystarvelukua. Näin laskettuja arvoja voi kiinteistön 
omistaja/ käyttäjä hyödyntää omassa energianhallinnan tavoitteen 
asetannassaan ja vertailla omaa kulutustasoaan valtakunnallisiin arvoihin. 
Värkki energiatehokkuus mittarin lämmitysenergian kulutus lasketaan aina 
edellisen kokonaisen kalenterivuoden mitattujen kulutusten perusteella.  
 
Poikkeuksen muodostavat polttoainelämmitteiset rakennukset joiden 
polttoaineenkulutusta ei voida mitata kalenterivuosittain. Näiden kohteiden 
lämmitysenergian kulutus lasketaan kolmen peräkkäisen vuoden 
polttoainetoimitusten keskiarvona. Kun rakennuksen lämmitysenergian 
kulutus lasketaan kolmen peräkkäisen vuoden polttoainetoimitusten 
keskiarvolla täytyy normitetun lämmitysenergian laskennassa käyttää myös 
vastaavien vuosien vertailupaikkakunnalla toteutuneiden lämmitystarvelukujen 
sekä lämpimän käyttöveden energian kulutuksen keskiarvoja.  
 
 

Lämmitysenergian	  kulutuksen	  normittaminen	  Jyväskylään	  
 
Normitettu lämmitysenergian kulutus lasketaan kaavalla: 
 
Qlämm,norm = k2 x Snvpkunta / Stoteutunutvpkunta x (Qlämmitys – Qlkv) + Qlkv  (kWh/a) 
 
k2 Ilmatieteenlaitoksen määrittämä paikkakuntakohtainen 

korjauskerroin Jyväskylään 
 
Snvpkunta Ilmatieteenlaitoksen määrittämä normaalivuoden     

(1971-2000) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, 
°Cd 

 
Stoteutunutvpkunta  toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, °Cd 
 
Qlämmitys kalenterivuoden aikana toteutunut lämmitysenergian 

kulutus, kWh/a 
 
Qlvk kalenterivuoden aikana toteutunut lämpimän käyttöveden 

energian kulutus, kWh/a 
 
Korjauskerroin k2 ja Snvpkunta löytyvät Ilmatieteen laitoksen puhelinpalvelusta, 
Motivan verkkosivuilta; www.motiva.fi . Energiankulutuksia vastaavan vuoden 
lämmitystarveluvun Stoteutunutvpkunta saa Ilmatieteen laitoksen puhelinpalvelusta. 
 



	   	   	  
	  

8	  

 
Rakennuksen toteutunut lämmitysenergian kulutus Qlämmitys saadaan 
lämmöntuottolaitteiden lämmönjakoverkkoon luovuttaman energiamäärän 
mittareista. Jos mitattua tietoa ei ole käytettävissä lasketaan Qlämmitys 
seuraavalla kaavalla: 
 
Qlämmitys = Qlämmitys,osto x ηlämmitys + Qsählämm 
 
Qlämmitys, osto rakennukseen ostettavan lämmitysenergiankulutus, 

kWh/a 
 
ηlämmitys  rakennuksen lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhde 
 
Qsählämm ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, 

lattialämmitysten tai muiden vastaavien 
lämmityslaitteiden sähkönkulutus, jos ne eivät sisälly 
rakennukseen ostettavaan lämmitysenergiankulutuksen 
mittaukseen, kWh/a 

 
Rakennuksen lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhde saadaan joko 
hyötysuhdemittauksen perusteella tai taulukosta 1. 
 
Taulukko 1.lämmöntuottolaitteiden laskennallinen vuosihyötysuhde 
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Rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Qlämmitys, osto käytetään 
rakennuksen energiamittareiden mukaista ulkoisista lähteistä rakennuksen 
lämmitysjärjestelmään tuotua ostoenergiamäärää, mittausjakso 
kalenterivuosi. 
 
Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa voidaan käyttää polttoainetoimitusten 
määrää kalenterivuoden osalta jos toimitus on mittaroitu jatkuvasti kuten 
esimerkiksi maakaasu tai öljyn kulutusmittaus polttimella 
palautuskompensoinnilla. Muussa tapauksessa käytetään 
polttoainetoimitusten kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoa. 
 
Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa kulutetun polttoaineen määrä 
muutetaan energiamääräksi kaavalla: 
 
Qlämmitys, osto = Qpolttoaine, omin x PAlämmitys, osto 
 
Qpolttoaine, omin käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kWh/polttoaineen 

mittayksikkö, taulukko 2 
 
PAlämmitys, osto rakennuksen lämmöntuottolaitteiden edellisen kalenterivuoden 

toimitettu polttoainemäärä tai kolmen edellisen kalenterivuoden 
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polttoainetoimitusten keskiarvo. Toimitukset taulukon 2 
mukaisissa mittayksiköissä. 

 
Taulukko 2. Polttoaineiden teholliset lämpöarvot 
 

 
 

Huoneistokohtainen	  sähkölämmitys	  
 
Huoneistokohtaisella sähkölämmityksellä varustetuissa rakennuksissa 
käytetään rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Qlämmitys, osto 
mitattua lämmityssähkönkulutusta. 
 
Jos lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole mitattu erikseen, lasketaan 
lämmitysenergian kulutus kaavalla: 
 
Qlämmitys, osto = Wsähkö, osto – Wlaitesähkö 
 
Wsähkö, osto sähkömittarien mukainen kokonaissähkönkulutus, kWh/a 
 
Wlaitesähkö taulukon 3 mukainen kiinteistösähkön ja käyttäjien laitesähkön 

kulutus, kuitenkin enintään 50% sähkömittareiden mukaisesta 
kokonaissähkön kulutuksesta, kWh/a 

 
Taulukko 3. Lämmityssähkön kulutuksen arvioinnissa käytettävät kiinteistö- ja 
käyttäjäsähkönkulutuksen oletusarvot. 
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Lämpimän	  käyttöveden	  energiankulutus	  
 
Lämpimän käyttöveden energiankulutus tarvitaan laskettaessa sääkorjattua 
lämmitysenergiana kulutusta. Käytetään rakennuksen käyttöveden 
energiamittauksiin perustuvaa arvoa jos sellainen on saatavilla. Jos lämpimän 
käyttöveden energiankulutusta Qlvk (kWh/a) ei ole erikseen mitattu, lasketaan 
se rakennuksessa kulutetun lämpimän käyttöveden määrän perusteella 
kaavalla: 
 
Qlvk = 58 x Vlvk 
 
Vlvk rakennuksessa kulutetun lämpimän käyttöveden määrä, m3/a 
 
58 veden lämmittämiseen, lämpötilan muutos 50°C, tarvittava 

energiamäärä vesikuutiota kohti, kWh/m3,a 
 
Jos lämpimän käyttöveden kokonaiskulutusta ei ole erikseen mitattu 
käytetään oletusarvoja VärkkiLämmitys-indikaattorin laskennassa:  

• asuinrakennuksilla 40% veden kokonaiskulutuksesta 
• kaikilla muilla rakennustyypeillä 30% veden kokonaiskulutuksesta. 

 
 
VärkkiLämmitys-indikaattorin laskennassa kuten kaikissa Värkki-
energiaindikaattoreiden laskennassa käytetään tilayksikkönä lämmitettyä 
nettopinta-alaa ANetto (m2).  
 
VärkkiLämmitys  = Qlämm,norm  / ANetto  (kWh/m2,a) 
 
Qlämm,norm   Rakennuksen normitettu lämmitysenergian kulutus 

kalenterivuoden osalta, kWh/a 
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ANetto   Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m2 
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Kaukojäähdytys,	  VärkkiKaukojäähd	  	  (kWh/m2,a)	  
 
Indikaattori VärkkiKaukojäähd on tarkoitettu rakennuksille jotka on varustettu 
kaukojäähdytyksellä. Se kuvaa kaukojäähdytysenergian kulutuksen ja 
jäähdytetyn pinta-alan suhdetta. Tilatietona tässä indikaattorissa käytetään 
sitä osuutta lämmitetystä nettopinta-alasta joka on varustettu 
jäähdytysvesijärjestelmän päätelaitteilla. Näin voidaan tarkastella 
jäähdytyksen tehokkuutta myös sellaisissa tilanteissa, että 
jäähdytysvesiverkoston runkolinjat on rakennettu kattamaan koko rakennus 
mutta vain osa käyttäjistä rakennuksessa on ottanut järjestelmän käyttöön ja 
asennuttanut päätelaitteet.  
 
Eri vuosien välinen vertailu on mahdollista myös järjestelmän laajentamisen 
yhteydessä koska tilojen järjestelmään liittämisen myötä sekä 
kaukojäähdytyksen kulutus että jäähdytetty pinta-ala kasvavat. Jos 
päätelaitteita kytketään rakennuksen jäähdytysvesiverkostoon välillä 1.9. – 
31.12. ei lisääntynyttä pinta-alaa huomioida asennusvuoden VärkkiKaukojäähd -
indikaattoria laskettaessa. 
 
VärkkiKaukojäähd = QKaukojäähd / ANetto,jäähd  (kWh/m2,a) 
 
 
QKaukojäähd kalenterivuoden aikana toteutunut kaukojäähdytyksen 

kulutus, kWh/m2,a 
 
ANetto,jäähd   jäähdytysvesiverkostoon kytketyillä päätelaitteilla 

varustettu osuus lämmitetystä nettopinta-alasta, m2 
 
Rakennuksissa joiden jäähdytysjärjestelmä on varustettu 
kompressorikojeikolla jäähdytyksen osuus arvioidaan VärkkiSähkö,kokonais +j- ja 
VärkkiSähkö,kiinteistö +j -indikaattoreilla. 
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Sähkö,	  VärkkiSähkö,kokonais(+j)	  tai	  VärkkiSähkö,kiinteistö(+j)	  	  (kWh/m2,a)	  
 
Värkin Sähkö-indikaattorilla voidaan arvioida rakennuksen sähkönkäytön 
tehokkuutta. Se perustuu aina mitattuun sähkön kulutukseen kokonaisen 
kalenterivuoden osalta.  
 
Indikaattori voidaan ilmaista perustuen joko mitattuun 
kokonaissähkönkulutukseen tai kiinteistösähkönkulutukseen rakennuksessa. 
Kokonaissähkönkulutuksella tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkea 
rakennuksessa käytettyä sähköä; sekä käyttäjien että rakennuksen 
järjestelmien käyttämä sähkö kalenterivuoden osalta. Indikaattorin 
alaviitteessä ilmaistaan onko se laskettu perustuen rakennuksen kokonais- 
vai kiinteistösähkön kulutukseen. 
 
Rakennuksille joissa on kompressorikojeikolla varustettu tilojen 
jäähdytysjärjestelmä Värkin Sähkö-indikaattorin alaviitteeseen lisätään vielä 
tunnus (+j). Sähkön osalta Värkki-indikaattorina käytetään mitattua 
sähkönkulutuslukemaa edellisen kalenterivuoden osalta jaettuna lämmitetyllä 
nettopinta-alalla ANetto. Indikaattorin yksikkö on kWh/m2,a. 
 
 
VärkkiSähkö,kokonais(+j) = Wkokonaissähkö / ANetto  (kWh/m2,a) 
 
Wkokonaissähkö Rakennuksen kokonaissähkön kulutus kalenterivuoden 

osalta, kWh/a 
 
ANetto   Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m2 
 
 
 
VärkkiSähkö,kiinteistö(+j)  = Wkiinteistösähkö / ANetto  (kWh/m2,a) 
 
Wkiinteistösähkö  Rakennuksen kiinteistösähkön kulutus kalenterivuoden 

osalta, kWh/a 
 
ANetto   Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m2 
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Tyhjäkäyttöteho,	  VärkkiTyhjäkäyttö	  (kW/m2)	  ja	  VärkkiTyhjäkäyttö%	  (%)	  
 
Tyhjäkäyttöteho määritetään vain sähkönkulutukselle. Lämmitysenergian 
tyhjäkäytön määrittäminen on vaikeaa, koska sitä ei voi normittaa alle 
kuukauden jaksoissa. 
 
Värkin tyhjäkäyttötehon indikaattoreita lasketaan kaksi: VärkkiTyhjäkäyttö kuvaa 
yöaikaista sähkön tehontarvetta. Yöllä rakennuksen järjestelmien käyttö ja 
rakennuksen tuottamat palvelut ovat minimissä. Tyhjäkäyttö-indikaattorilla 
kuvataan rakennuksen järjestelmien pienintä tehontarvetta. Jos Tyhjäkäyttö-
teho on korkea voi se viitata tarpeettomien laitteiden ja järjestelmien 
päälläoloon. 
 
Toinen tyhjäkäytön indikaattori on päiväkäyttötehon ja yöaikaisen tehon 
suhde: VärkkiTyhjäkäyttö%. Tämä indikaattori kuvaa sitä, kuinka hyvin saadaan 
päivällä palveluntuotannossa olleet järjestelmät suljettua yöksi ja näin 
tehostetaan energiankäyttöä.  
 
Tyhjäkäyttö-indikaattorit eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä. Varsinkin 
kompressorijäähdytyksellä varustetuissa rakennuksissa saattaa esiintyä 
ajoittain suuriakin kuormia yöaikaan. Indikaattorin suuruutta arvioitaessa on 
se suhteutettava aina rakennuksen muihin käyttötietoihin ja vuodenaikaan. 
 
VärkkiTyhjäkäyttö -indikaattori lasketaan viiden arkipäivän yöaikaisen, klo 00:00 – 
04:00, jakson keskitehona. Saatu keskiteho jaetaan rakennuksen lämmitetyllä 
nettopinta-alalla. 
 
VärkkiTyhjäkäyttö = PTyhjäkäyttö,yö / ANetto (kW/m2) 
 
PTyhjäkäyttö,yö Rakennuksen klo 00:00 – 04:00 välisen ajan sähkötehon 

keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kW 
 
ANetto   Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m2 
 
 
-indikaattori lasketaan viiden arkipäivän yöaikaisen, klo 00:00 – 04:00, jakson 
keskitehon ja samojen arkipäivien päiväaikaisen, klo 08:00 – 16:00, jakson 
keskitehon suhteena.  
 
VärkkiTyhjäkäyttö% = PTyhjäkäyttö,yö / PTyhjäkäyttö,päivä  (%) 
 
PTyhjäkäyttö,yö Rakennuksen klo 00:00 – 04:00 välisen ajan sähkötehon 

keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kW 
 
PTyhjäkäyttö, Rakennuksen klo 08:00 – 16:00 välisen ajan sähkötehon 

keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kW 
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Kiinteistökatselmus	  
 
Kiinteistökatselmuksessa todennetaan kiinteistön omistajan ja vuokralaisen 
välisen sopimuksen velvoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen, vastuuhenkilöt, 
tehdyt korjaukset ja suoritetut tarkastukset. Kiinteistökatselmus voidaan kirjata 
vuokrasopimuksiin ja kiinteistön ylläpitosopimuksiin laatua nostavaksi 
tekijäksi. Vuosittain pidettävään katselmukseen osallistuvat vähintään 
kiinteistön omistajan, vuokralaisen ja ylläpitohenkilöstön edustajat. Jos ylläpito 
on hoidettu ulkopuolisen yrityksen toimesta olisi hyvä että katselmukseen 
osallistuisivat sekä ylläpitosopimuksesta vastaava henkilö että kohteen 
varsinainen huoltohenkilö. 
 
Kiinteistökatselmukseen ei sisälly mitään mittauksia. Katselmuksen 
yhteydessä kierretään rakennus ja tarkistetaan tiloja pistokoeluontoisesti. 
Katselmuksista laaditaan aina pöytäkirja. Pöytäkirjan sisältö riippuu 
rakennustyypistä ja vuokrasopimuksen luonteesta. Seuraavat otsikot olisi 
hyvä sisällyttää mahdollisuuksien mukaan pöytäkirjaan: 
 

1. Yleistä sekä sopimuksenmukaisuus 
• aika 
• paikka 
• läsnä 
• omistus 
• isännöinti 
• vuokralainen 

2. Edellisen vuoden katselmuspöytäkirjan toimenpiteiden tarkastaminen 
3. Vakuutukset 

• kiinteistöyhtiön vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö 
• vuokralaisen vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö 
• vakuutusten vaikutusalueet 

4. Kiinteistön/ tilan ylläpitojärjestelyt 
• ylläpidosta vastaava yritys ja sopimusyhteyshenkilö 
• kohteen huoltohenkilöstö ja vastuuhenkilöt järjestelmittäin 
• huoltohenkilöstön erikoisosaamisten kehittämistarpeet 

5. Huoltokirja/ -päiväkirja 
• kohteen huoltohenkilöstö ja vastuuhenkilöt järjestelmittäin 
• huoltohenkilöstön erikoisosaamisten kehittämistarpeet 
• todetaan huoltokirja merkinnät ja huoltojen ajantasaisuus 

6. Todetaan vuosihuollot/ tekijät 
• järjestelmä, huollon suoritusajankohta, tekijä ja huoltoväli 

7. Laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastukset 
8. Todetaan palotarkastukset 
9. Energiankulutus- ja -kustannustarkastelu 
10. Muuntamon käytönjohtaja (tarvittaessa) 
11. Edellisen kokouksen jälkeen suoritetut ehostukset tai laitehankinnat 
12. Yleiset havainnot ja silmämääräinen kuntoarvio 
13. Mahdolliset korjaustarpeet ja kustannusvastuu 
14. Turvallisuus ja ympäristö 
15. Muut havainnot 
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16. Vuositeema (tarvittaessa) 
17. Yhteenveto 

 
 
 
 
 
 
 


