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1. ALUEEN KUVAUS 

Tässä raportissa käsiteltävä kaava-alue sijaitsee Espoon Leppävaarassa junaradan pohjoispuolella 

Turuntien, Ratsukadun ja Läkkisepänkujan rajaamalla alueella Leppävaaran aseman välittömässä 

läheisyydessä. Alueelle rakentuu kolmen eri käyttötarkoitusluokan rakennuksia: asuinkerrostaloja, 

toimistorakennuksia sekä hotellirakennus.  

 

 

 

2. RAKENNUSTEN E-LUKULASKENTA 

Asuinkerrostalot kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 2. Luokan 2 uusien rakennusten 

energiatehokkuusasetuksen raja-arvo E-luvulle on 90 kWhE/m²,a. Alueen kaikkien 

asuinkerrostalojen on täytettävä asetuksen E-luvun raja-arvovaatimus. 

 

Toimistorakennukset kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 3. Luokan 3 uusien rakennusten 

energiatehokkuusasetuksen raja-arvo E-luvulle on 100 kWhE/m²,a. Alueen kaikkien 

toimistorakennusten on täytettävä asetuksen E-luvun raja-arvovaatimus. 

 

Hotellit kuuluvat käyttötarkoitusluokkaan 5. Luokan 5 uusien rakennusten 

energiatehokkuusasetuksen raja-arvo E-luvulle on 160 kWhE/m²,a. Alueella sijaitsevan hotellin on 

täytettävä asetuksen E-luvun raja-arvovaatimus. 

 

Pihakannen alle sijoittuu kylmä pysäköintilaitos, joten sille ei ole E-lukuvaatimusta. 

3. ENERGIAMUODOT 

3.1 Lämmitys- ja jäähdytysenergian tuotanto 

Rakennukset liitetään alueella olevaan Fortumin kaukolämpöverkkoon. Alueella ei ole 

kaukojäähdytysverkostoa, joten toimistoissa ja hotellissa tarvittava jäähdytysenergia tuotetaan 

vedenjäähdytyskoneilla. 

 

Asuinkerrostalot 

Toimistorakennukset Hotelli 



 

 

 

  

 

 

3.2 Aurinkosähkö 

Mahdollisuus aurinkopaneelien asentamiseen ja aurinkopaneelien sähköntuotantopotentiaali 

tutkitaan suunnittelun yhteydessä. Osassa rakennuksista kattoterassit pienentävät katolle jäävää 

mahdollista paneelien asennuspinta-alaa, mutta pääosin rakennusten katot ovat suotuisaan 

ilmansuuntaan aurinkosähköä ajatellen. 

 

4. RAKENNERATKAISUT 

4.1 Passiivinen aurinkosuojaus 

Uusien rakennusten energiatehokkuusasetuksessa on määritetty, ettei laskennallinen kesäajan 

huonelämpötila saa ylittää jäähdytysrajan arvoa enemmän kuin 150 °Ch kesäkuun 1. päivän ja 

elokuun 31. päivän välisenä aikana. Asuinkerrostalossa jäähdytysraja on 27 °C ja 

toimistorakennuksissa sekä majoitusliikerakennuksissa jäähdytysraja on 25 °C. 

 

Rakennusten arkkitehtisuunnittelussa on huomioitava passiiviset aurinkosuojauskeinot, jotta 

asuinkerrostalojen astetuntivaatimus saadaan täytettyä ensisijaisesti ilman jäähdytystä. 

Passiivisia aurinkosuojauskeinoja on esimerkiksi parvekkeet ja muut julkisivua varjostavat 

elementit, sälekaihtimet ja auringonsuojalasit. Sälekaihtimet ovat lasiväliin asennettuina 

huomattavasti tehokkaampia estämään ylilämpöä kuin ikkunan sisäpintaan asennettuina. 

Aurinkosuojalasin g-arvo voi olla suuruudeltaan noin 0,35 - 0,4 ja kriittisiin ilmansuuntiin voidaan 

käyttää tarpeen vaatiessa pienempää g-arvoa kuin muilla julkisivuilla.   

 

Suunnittelussa on hyvä huomioida, että suuret ikkunapinnat kriittisiin ilmansuuntiin pienissä 

asuinhuoneissa aiheuttavat merkittävän lämpökuorman tilaan ja ylilämpenemisen riski kasvaa. 

4.2 Parvekkeet 

Parvekkeet toimivat hyvänä passiivisena aurinkosuojauksena. Lisäksi lasitetut parvekkeet 

pienentävät talvella hieman lämmitysenergiantarvetta parvekkeen lämpötilan ollessa korkeampi 

kuin ulkoilman lämpötila. On kuitenkin huomioitava, että kesällä vastaavasti auringossa 

lämpenevät lasitetut parvekkeet voivat aiheuttaa ylilämpöä asuntoihin. Tällöin parvekelasien 

avaaminen ja parvekkeen tuuletus on erityisen tärkeää. 

4.3 Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet 

Rakennusosien lämmönläpäisykertoimina eli U-arvoina käytetään pääosin uusien rakennusten 

energiatehokkuusasetuksessa esitettyjä vertailuarvoja, sillä se on usein kustannustehokkainta. 

Ikkunoiden osalta paremman lämmönläpäisykertoimen (esim. U = 0,8 W/m²K) mahdollista 

käyttöä voidaan tutkia kannattavuuslaskennalla. 


