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Pirkko Harsia 

Vertailu pientalon liittymän mitoituksen ohjeista 
 

Kiinteistön sähköverkon mitoituksessa huipputehoa käytetään liittymän suuruuden (pää-

sulakkeiden) määrittelyssä. Määritettävänä tehona käytetään yhden tunnin keskitehoa, 

jonka ylitystodennäköisyys on 1 %. 

 

Huipputehon määrittelyyn on laskentaohje ST-kortiston kortissa ST13.31.1 Ohje perus-

tuu, erityisesti pientalojen  tehonmäärittelyn osalta, laajalti Sähkölaitosyhdistyksen oh-

jeeseen 1980-luvulta.  Korttia on uudistettu joitain kertoja (mm. v. 2001,2015 ja 2018), 

mutta sen taustana olevia selvityksiä ei ole tiedossa.   

 

Ohjeessa on annettu kokemusperäisiä, yksinkertaisin laskentamalleja (Taulukko.1), joilla 

voidaan määritellä erityyppisten asuinrakennusten huipputeho tarvittavan sähköliittymän 

määrittämistä varten. Tässä mallissa oletetaan asunnoissa olevan, sen koosta riippu-

matta, melko vakiona pysyvä peruskuormitus. 

 

Koska laskentamenetelmän laatimisen jälkeen on tapahtunut paljon muutoksia sekä 

lämmitystapavalinnoissa että varustelutasossa, liittyy niiden käyttöön yhä enemmän 

epävarmuustekijöitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taulukko.1 Kokemusperäiset laskentamallit asuinrakennuksen huipputehon määrittämiseksi [ST13.31] 

                                                
1 ST-kortti ST13.31 (versio 2015), Sähkötieto ry 2015 
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Ohjekortissa on myös malli, miten mitoitus voidaan tehdä todellisen asennetun laitete-
hojen perusteella ottaen huomioon se, miten niitä ohjataan, milloin ne ovat päällä ja 

kuinka todennäköistä on laitteiden yhtäaikainen päälläolo. Tavanomaisessa asunnossa 

on sähkölaitteiden yhteenlaskettu nimellisteho vähintään 25 – 30 kW, mutta niitä ei kaik-

kia käytetä samaan aikaan eikä koko tehollaan.  (Esimerkiksi lieden nimellisteho on n. 

10 kW, mutta harvoin kaikki levyt ja uuni ovat samanaikaisesti päällä).  

 

Huipputehon mitoitushetken (vuodenaika, viikonpäivä ja vuorokauden hetki) ajankohta 

joudutaan arvioimaan. Suomessa tämä useimmiten on oletettu olevan lämmityskaudella 

huippupakkasten aikaan. Asunnon varustelu- ja lämmitysratkaisut voivat aiheuttaa huip-

putehon ajoittumisen myös kesäaikaan.  

Laskenta-ohjeessa todetaan samanaikaisuudesta: 

”Samanaikaisuutta arvioitaessa pitää ottaa huomioon mm. sähkölaitteen 

käyttöaikasuhde eli kuinka suuren suhteellisen ajan vuorokaudesta, vii-

kosta, kuukaudesta tai vuodesta laite on käytössä. Jos laitetta käytetään 

vähän, sen merkitys huipputeholle on vähäinen, eli yhteenlasketun 

”kuormalajin” teho kerrotaan tällä arvioidulla asuinhuoneiston sisäisellä 

samanaikaisuuskertoimella, joka on määriteltävä suunnitteluvaiheessa 

aina tapauskohtaisesti sekä ”kuormituslajeittain”. 

 
Laitetietojen perusteella tehtävä huipputehon mitoitus on ohjeessa määritetty 
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PM = (PKK · k1) + (PSLK · k2) + (PVAL · k3)                            (kaava 1) 
k1 = kojekuorman samanaikaisuuskerroin 
k2 = sähkölämpökuorman samanaikaisuuskerroin 
k3 = valaistuskuorman samanaikaisuuskerroin 
PM = yksittäisen asuinhuoneiston mitoittava teho 
PKK = kojekuorma 
PSLK = sähkölämpökuorma 
Pval = valaistuskuorma 
 

 
Peruskuorman suuruus määritellään huoneiston pinta-alan perusteella eli oletetaan pe-

ruskuorman kasvavan lineaarisesti huoneisto pinta-alan kasvaessa tietyn pohjakuorman 

jälkeen.  
Peruskuorman Pkk laskentakaavaksi on annettu: 
 

 Pkk = 6 kW + · 20 W/m2 *Ah   (kaava 2) 
Ah = huoneiston pinta-ala [m2] 
6 kW = huoneistokohtainen pohjakuormitus 
 

Valaistuskulutus otetaan laskennassa huomioon kiinteällä, lämmitystapojen mukaan 

määritellyllä teho/rakennuksen pinta-ala –arvolla, laskentamallissa 10W/m2. 
 

Sähkölämpökuorman teho PSLK  on eri lämmityskuormien tehojen summa. Sähkökiukaan 

tehosta huomioidaan laskelmassa vuorottelemattoman tehon osuus. Käytännössä kui-

tenkin osa lämmitystehosta kytkeytyy pois päältä kiukaan termostaatin ohjaustiedolla, 

mikäli kohteessa on toteutettu ns. kiuasristeily.  
 

PSLK = PLÄM + PALÄM + PLVV + PKEV  (kaava 3) 
 

PLÄM = sähkölämmityksen yhteenlaskettu teho 
PALÄM = autolämmityksen yhteenlaskettu teho 
PLVV = lämminvesivaraajan teho 
PKEV = kiukaan ei vuoroteltu teho 

 
Laskentamallissa oleville tasauskertoimille (K1 … K3) ei ole annettu mitään ohjearvoja, 

vaan niiden määrittäminen jää mitoittajan päätettäväksi. Koska pientalojen osalta on hy-

vin vähän seurantatietoa käytettävissä, saattaa tuloksena olla ylimitoitettuja liittymäko-

koja. 

 

1.1.1.1 Vanhoja mitoitusohjeita 

ST-kortiston mitoitusohjetta on päivitetty mm. v. 2001 ja alkuperäinen suositus on jo 

1990-luvulta. Aiemmassa versiossa samanaikaisuuskertoimia ei käytetty vaan annettiin 

kojekuormalle eri lämmitystapojen perusteella arvoja.(Taulukko 2) 
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Taulukko 2 Kojekuorman ohjearvo, vanha (2001) ST13.31 laskenta [ST13.31/2001]3 

Lämmitystapa Kojekuorma 

Ei sähkölämmitystä, <75 m2 6 kW 

Ei sähkölämmitystä, >75 m2 7,5 kW 

Sähkölämmitys 3 kW 

Varaava sähkölämmitys 5 kW 
  

Pienemmät arvot sähkölämmityskohteille perustuvat sille, että huonekohtaisessa lämmi-

tyksessä lämmitinkohtaiset termostaatit reagoivat muiden laitteiden lämmöntuottoon no-

peasti. 

Kuvassa (Kuva 1)  on esitetty eri laskentamallien mukainen huipputeho sähkölämmitys-

kiinteistölle sekä sähkökiukaan kanssa että ilman kiuasta. Huomattavaa on, että eri aika-

kausina rakennetuissa kohteissa myös lämmitystehot ovat hyvin eri suuruisia. Eri las-

kentatavoille syntyy useiden kilowattien eroja, jos kaavassa 1 ei käytetä tasauskertoi-

mia. 

 
Kuva 1 Esimerkki huipputehon laskentatuloksesta sähkölämmityskiinteistölle. Kiukaan tehoksi oletettu 8 kW 

ja kiuasristeilyn suuruudeksi 2/3 lämmitystehosta. Asennetuksi lämmitystehoksi on arvioitu n. 48 W/m2 ja 

lämminvesivaraajan tehoksi 3 kW 

 

Kuvassa (Kuva 2)  on vertailtu mitoitusohjeen mukaista laskentaa eri lämmitystavoilla. 

Huipputehon suuruus vaihtelee n. 17 kW:n ja 27 kW:n välillä. Lämpöpumppukohteissa 

huipputehoon vaikuttaa erityisesti lisälämmitysvastuksen suuruus. 

                                                
3 ST-kortti ST 13.31 (versio 2001). Sähkötieto ry 2001 
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Kuva 2 Omakotitalon huipputehon laskenta eri lämmitystavoilla. Sähkölämmityksen teho 8,9 kW, lämminve-

sivaraajan 3 kW, kiukaan teho 8 kW, lämpöpumpun lisälämmitysvastus 6 kW. 

Taulukossa (Taulukko 3) on vertailu ST-kortin (v. 2001 versio) mitoituslaskentaa koh-

teen mitattuun huipputehoon.   
Taulukko 3 Seurantakohteiden tehovertailuja (Vuores-hanke)4 

 
 

 

 

 

 

                                                
4 Jokisalo, Samu-Pekka. Energiakulutusten vertailu pientaloissa. 2014 
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