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nollaenergiatalo
vuositasolla tarkasteltuna,
energiamuotokertoimella 
painotettuna

E = -1



YHtEiStYöKUmppanit RaKEnnUSoSat Ja -tUottEEt

 
on normaali asuinpientalo, jonka 
E-luku on -1.  
Se on kokonaisenergiatarkastelun 
mukainen nettonollaenergiatalo 
vuositasolla tarkasteltuna ja 
energiamuotokertoimella  
painotettuna.

pERiaattEEt

Perusratkaisut nollaenergiatason saavuttamiseksi ovat:

1. Energiansäästö  
kaikilla osa-alueilla 

2. Uusiutuvien energiamuotojen 
käyttö ja oma  energiatuotanto

3. Rakentamisen  
huolellinen toteutus

RaKEnnERatKaiSUt:

•	 Rakennuksen edullinen muotokerroin
•	 Rakenteen hyvä lämmöneristys,  

seinissä 450 mm ja 
ylä- ja alapohjassa 510 mm puukuitueristettä

•	 Kylmäsiltojen ja lämpövuotojen välttäminen sekä 
ilmanpitävyys, ilmanvuotoluku n50 = 0,3 1/h

•	 Läpivientien keskittäminen ja huolellinen toteutus
•	 Ikkunoiden koko ja suuntaus
•	 Luonnonvalon  hyväksikäyttö ilman, että aiheutetaan 

ylikuumenemista sisätiloissa.  
•	 Parhaat saatavilla olevat ikkunat U-arvo 0,7 W/m2K

tEKniSEt RatKaiSUt:

•	 Ilmanvaihtokone pyöri-
vällä lämmöntalteenotto-
laiteella, vuosihyötysuhde 
80 %

•	 Tuloilman esilämmitys 
kaukolämmöllä 

•	 Valaistus pääosin 
LED-valoilla

•	 AA-energialuokan laitteet 
ja koneet 

•	 Kotona/poissa kytkin, laskee energiankulutuksen  
minimiin, kun talossa ei oleskella

SEURanta

Lantti-talossa on reaaliaikainen energiankulutuksen tark-
kailu. Se mittaa sekä energian tuoton että kulutuksen laiteryh-
mäkohtaisesti.  Järjestelmässä on opastava käyttöliittymä, 
joka pyrkii ohjaamaan energiankulutusta.

Kulutuksen lisäksi mitataan huonetilojen lämpötilaa. 
Huonekohtainen lämpötilojen optimointi tehdään auto-
maattisesti langattomilla antureilla.

Järjestelmään on liitetty myös rakenteiden käyttäytymi-
sen tarkkailu. Rakenteista mitataan kosteus ja lämpötila sekä 
ilman liikkuminen alapohjan ryömintätilassa, yläpohjan tuule-
tustilassa ja ulkoseinissä.

EnERgiantUotanto

Energiamuodoista valittiin 
energiamuotokertoimeltaan 
edullisimmat. Lämpö saadaan 
kaukolämmöstä ja jaetaan 
huoneittain säädettävällä 
vesikiertoisella lat  tia läm- 
 mi tyksellä. 

Puolet lämpimästä käyttö-
vedestä tuotetaan vuositasol-
la kahdeksalla neliömetrillä 
aurinkokeräimiä ja loput kaukolämmöllä. 

Sähköntuotantoa varten on 60 neliömetriä tehokkaita 
aurinkosähköpaneeleita. Niiden vuosittainen tuotto on 
7020 kWh, mikä on yli puolet rakennuksen energiantarpeesta.

EnERgiataSE

Alhainen energiantarve, kau-
kolämmön hyödyntäminen 
sekä oma energiantuotan-
to johtivat kokonaisener-
giatarkastelun mukaisesti 
E-lukuun -1.

Lantti-talo on suoma-
lainen nollaenergiatalo. Se 
toteuttaa Euroopan parla-
mentin uudisrakentamiselle 
vuodeksi 2020 asetetut ta-
voitteet.

www.lanttitalo.fi

Ulkoverhouslaudat,  
ulkosäleiköt ja 
ikkunapenkit:

Ikkunat, lasiovet  
ja -elementit:

Lämmöneristeet: Tuulensuoja- 
levyt: 

Ilmanvaihtokone:

Tiivistetarvikkeet:

Sisävalaisimet:Parketti: 

Liesituuletin ja turvatekniikka:

Keraamiset laatat:  Aurinkopaneelit:

Sisäovet: Sisäverhouspaneelit: 

Puuelementit:

Lantti-taLo

4-5 h + k + s + vihErkuisti,  
asuinpinta-ala 139 m2

Jäteilma Lämmin käyttövesi
aurinkokeräimistä

Sähköä
aurinkopaneeleista

Ulkoilma,
Ilman esilämmitys 
kaukolämmöllä,
lämmöntalteenotto
hyötysuhde 80 %

Invertteri

Ilmanvaihtokone

Ylimääräinen
sähkö verkkoon,
sähkö verkosta

Sähkökeskus

Kaukolämpö

Lämminvesivaraaja

Lämmönsiirrin

Valaistus,
kodinkoneet

Kotona/poissa-
kytkin

Läpiviennit keskitetty 
ja tiivistetty huolella

Yhtenäinen, kompakti 
vaippa

Varjostus 
luoteissivulla

Katkeamaton  
ilmansulku

Ilmanpitävyys  
n50

 = 0,3 1/h

Luonnonvalon 
käyttö 
optimoitu

Energiatehokkaat 
ikkunat

2. Yläpohja 
 U = 0,07 W/m2K

1. Ulkoseinät 
 U = 0,09 W/m2K

3. Alapohja 
 U = 0,08 W/m2K

Lämpökatkaistu 
runkorakenne
Puukuitueriste

Asennustila ilmansulkupaperin sisäpuolella

kEittiö

EtEinEn työtila
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tEkn. tila/ 
var

kylpyh./
kodinhoitoh.

wc

kuisti 
vihErh.

huonE

ruokailu

halli

huonE

huonE kylpyh.

ullakko

tErassi

var.var.

tErassi

1.

2.

3.

Lattialämmitys

Lattialämmitys

Aurinkopaneleilla 
tuotettu sähkö 11934 kWh

3704 kWh

794 kWh
1203 kWh

4818 kWh

3865 kWh

Kodinkoneet  
ja -laitteet

Pumput, puhaltimet

Tilojen ja ilman-
vaihdon lämmitys

Lämmin käyttövesi

Valaistus

Aurinkokeräimillä 
tuotettu lämmin 
käyttövesi

2640 kWh

14574 kwh
tuotto

14384 kwh
kulutus

1. kerros 2. kerrosTalotekninen konsepti Rakenneperiaatteet

EnERgiantUotto Ja -KULUtUS

rakEnnEtyypit


