ENERGIATODISTUS
Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot
Osoite:
MALMIN KAUPPATIE 4 A
HELSINKI

Valmistumisvuosi: 2001

Rakennustunnus: 091-038-0214-0004-A-0003
(ks.liite)

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
X erillisen tarkastuksen yhteydessä ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku

Vähän kuluttava

ET-luokka

- 100
101 - 120
121 - 140
141 - 180
181 - 230
231 - 280
281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm²/vuosi):
Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko:

Todistuksen antaja:

Hämäläinen Henrik

145

Suuret asuinrakennukset

Todistuksen tilaaja:

Asokodit

Allekirjoitus:
Todistuksen antamispäivä:

01.11.2012

Viimeinen voimassaolopäivä:

31.10.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympäristöministeriön asetukseen
energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.

RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS
Energiatehokkuusluvun laskenta
1416806kWh/vuosi
132053 kWh/vuosi

Lämmitysenergian kulutus *
Kiinteistösähkön kulutus
Jäähdytysenergian kulutus *
Yhteensä
Rakennuksen bruttoala
Rakennuksen energiatehokkuusluku

kWh/vuosi

1548859kWh/vuosi

10692 brm²
145
kWh/brm²/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan käyttäen
RakMk D5 Liite 1 säävyöhyke III (Jyväskylä-Luonetjärvi) mukaisia säätietoja.
Toteutuneet energian ja veden kulutukset
Kulutuskohde
Lämmitysenergia
Kaukolämpö

Kiinteistösähkö
Mitattu kiinteistösähkö
Jäähdytysenergia
Kaukojäähdytys
Jäähdytyssähkö
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus
Lämpimän veden kulutus

Kulutus

Vuosi

Yksikkö

1059625

kWh

2011

132053

kWh

2011

kWh
kWh
9047

m³
m³

2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten
Vertailupaikkakunta: HELSINKI KAISANIEMI
Normaalivuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3989
Vuoden 2011 lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3494
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään k2: 1.24 (HELSINKI)
Lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde: 1
Lämpimän käyttöveden energiakulutus: 0,4 * 9047,1 m3 * 58 kWh/vuosi = 209893 kWh/vuosi
Lämmitysenergian kulutus: 1,24 * (3989 / 3494) * ([1059630 kWh + 2800 kWh] - 209893 kWh) + 209893 kWh = 1416806 kWh/vuosi
Mukavuuslattialämmitysten sähkönkulutus: 2800 kWh

Rakennuksen sisäilmasto sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä
Painovoimainen ilmanvaihto
Koneellinen poistoilmanvaihto
X
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Lämmönjakotapa:
Vesikiertoinen patterilämmitys

Ulkoilmaventtiilit
Tuloilman suodatus
Lämmöntalteenotto
Jäähdytys

X

Ilmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittäviksi vuonna
Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna
Ilmastoinnin kylmälaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

2008
2008
2001

Lämmitysjärjestelmä on tasapainotettu vuonna

2001

HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Ulkoseinät, ovet ja ikkunat
Rakennuksen ulkoseinät ovat seuraavat:
- Kadun puolen ulkoseinä on lautakuvioista maalattua betonilelementtiä. Elementtien väliset saumat on saumattu
elastisella saumausmassalla.
- Pihan puolen ulkoseinät ovat tiililaattapintaista ja maalipintaista betonielementtiä. Elementtien väliset saumat on
saumattu elastisella saumausmassalla.
Rakennusten ikkunat ovat 2-lasisia sivusaranoituja maalattuja puualumiini-ikkunoita. Sisempi lasi on nk.
lämpölasi.
Porrashuoneiden ikkunat ovat kiinteitä 2-kert. lämpölaseilla varustettuja metallirakenteisia maalattuja ikkunoita.

Toimenpide-ehdotus

Ulko-ovet ovat metallirakenteisia maalattuja lasiovia.

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Ylä- ja alapohja
Rakennuksen yläpohjan kantavana rakenteena on ontelolaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin
rakenteisiin. Ontelolaatan paksuus on 265 mm. Vesikate on bitumihuopahuopakate, jonka päällä on
singelikiveys. Katon sadevedet ohjataan kallistusten avulla kattokaivoihin. Kattokaivoista sadevedet ohjataan
sisäpuoliseen viemärijärjestelmään.
Rakennusten alapohja on maanvarainen lämpöeristetty paikalla valettu teräsbetonilaatta. Laatan vahvuus on n.
100 mm.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät
Kiinteistö on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla
vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipatterilämmityksellä. Lämpöpatteriverkostolle on
lämmönsiirtimet ja säätöpiirit. Kiinteistön lämmönjakohuone sijaitsee A-portaan (pihan puoli) vieressä olevassa
tilassa. Alajakokeskuksen kytkentäkaavio on kiinnitetty asianmukaisesti lämmönjakohuoneen seinällä.
Lämmönjakohuoneessa sijaitsee lämmityspattereita palveleva lämmönsiirrin ja lämpimän käyttöveden siirrin.
Lämmönsiirtimet ovat alkuperäisiä LPM:n siirtimiä vuodelta 1994. Siirtimien kunto on teknisen iän perusteella
hyvä.

Toimenpide-ehdotus
Ei toimenpide-ehdotuksia

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä
Kiinteistöä palvelee koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilma saadaan huoneistoihin ikkunoissa olevien
korvausilmaventiileiden kautta. Poistoilmakoneet ovat katolla olevia huippuimureita.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia

Valaistus, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät
Rakennuksen pääkeskus on 400A:n keskus vuodelta 2001 ja sen on toimittanut Urho Tuominen Oy. Keskus on
merkitty ja sen sijainti on E-portaassa.
Ulkoalueilla alkuperäiset ulkovalaisimet. Valaisimet ovat n. 3m korkeisiin pylväisiin asennettuja valaisimia, joiden
valonlähteenä on 125W HQL- valonlähteet.
Katualueen puolella ja porrashuoneiden sisäänkäyntien kohdilla on numerovalaisimet.
Porrashuoneissa on muovikuvulliset valaisimet.
Ulkovaloihin ja porrashuoneiden valoihin asennetaan energiasäästövalonlähteet.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Ulkovaloihin asennetaan energiasäästövalonlähteet.
Porrashuoneiden valoihin asennetaan energiasäästövalonlähteet

Sähkö

Kylmä

1200
1500

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS
Arvioitu lämmitysenergian säästö
Arvioitu sähköenergian säästö
Arvioitu jäähdytysenergian (kylmäenergian) säästö
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jälkeen
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen
Lisämerkintöjä

kWh/vuosi
3000 kWh/vuosi

kWh/vuosi
145 kWh/brm²/v

D

