ENERGIATODISTUS
Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot
Osoite:
EESTINMÄENTIE 7
PORVOO

Valmistumisvuosi: 1992

Rakennustunnus: 638-414-0001-0286-T-0001
(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

192

Suuret asuinrakennukset

Todistuksen tilaaja:

Asokodit

Allekirjoitus:
Todistuksen antamispäivä:

14.01.2013

Viimeinen voimassaolopäivä:

13.01.2023

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
537810 kWh/vuosi
33983 kWh/vuosi

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

kWh/vuosi

571793 kWh/vuosi
2992
192

brm²
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

423436

kWh

2011

33983

kWh

2011

kWh
kWh
3340

m³
m³

2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten
Vertailupaikkakunta: HELSINKI VANTAA
Normaalivuoden lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4229
Vuoden 2011 lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3655
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään k2: 1.15 (PORVOO)
Lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde: 1
Lämpimän käyttöveden energiakulutus: 0,4 * 3339,62 m3 * 58 kWh/vuosi = 77479 kWh/vuosi
Lämmitysenergian kulutus: 1,15 * (4229 / 3655) * ([423436 kWh + 0 kWh] - 77479 kWh) + 77479 kWh = 537810 kWh/vuosi

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

Ulkoilmaventtiilit
Tuloilman suodatus
Lämmöntalteenotto
Jäähdytys

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

X

2007
2007
-

HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Ulkoseinät, ovet ja ikkunat
Rakennuksen ulkoseinät ovat rouhepintaista ja tiilipintaista betonielementtiä. Lisäksi rakennusten pihatason
kerrosten ulkoseinät ovat sileävalupintaista, uritettua pinnoittamatonta betonielementtiä. Elementtien väliset
saumat on saumattu elastisella saumausmassalla. Lämmöneristystilan tuuletus on hoidettu elastisiin saumoihin
asennetuilla tuuletusputkilla. Porrashuoneiden sisäänkäyntien kohdilla on myös klinkkerilaatoitusta.
Ikkunat ovat 2-lasisia , sivusaranoituja, maalattuja puualumiini-ikkunoita. Sisempi lasi on nk. lämpölasi.
Ikkunakarmin ja aukon liittymä on ulkopuolelta saumattu elastisella saumausmassalla. Vesipellit ovat maalattua
peltiä.
Ulko-ovet ovat maalattuja teräsrakenteisia lasiovia ja maalattuja puulasiovia (parvekeet) .

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia

Ylä- ja alapohja
Rakennuksen yläpohjan kantavana rakenteena on ontelolaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin
rakenteisiin. Ontelolaataston päällä on n. 350 mm:n vahvuinen lämpöeristys. Vesikaton kantavana rakenteena on
puurakenteiset kattotuolit. Varsinaisena vesikattona toimii konesaumattu malattu peltikate. Sadevedet ohjataan
räystäillä olevien kourujen ja syöksytorvien avulla alas piha-alueelle.
Rakennuksen alapohja on kantava tuuletettu betonirakenteinen alapohja.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia

Tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät
Kiinteistö on liitetty Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla
vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipatterilämmityksellä. Kiinteistön lämmönjakohuone
sijaitsee A-B-talon kellarikerroksessa omassa erillisessä tilassa. Alajakokeskuksen kytkentäkaavio on kiinnitetty
asianmukaisesti lämmönjakohuoneen seinällä. Lämmönjakohuoneessa sijaitsee lämmityspattereita palveleva
lämmönsiirrin, lämpimän käyttöveden siirrin. Lämmönsiirtimet ovat Danfoss Oy:n v.2010 olevia siirtimiä.
Siirtimien kunto on teknisen iän perusteella loistava.

Toimenpide-ehdotus
Ei toimenpide-ehdotuksia

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä
Kohteessa on painovoimainen tuloilmastointijärjestelmä ja koneellinen poistoilmastointijärjestelmä. Huoneistojen
tuloilma saadaan ulkoseinissä olevien korvausilmaventtilien avulla. Poistokoneet ovat katolla olevat huippuimurit.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sähkö

Kylmä

Ei toimenpide-ehdotuksia

Valaistus, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät
Rakennuksen alkuperäinen pääkeskus on 630A:n keskus ja sen on toimittanut Ensto Oy Sähkövaruste Ab.
Keskus on merkitty. Pääkeskuksen sijainti on A-B-talon kellarikerroksessa omassa tilassa. Samassa tilassa on
asuntojen B10 - B19 mittaus. Jokaisessa porrashuoneessa on jakokeskus, jossa on kullekin huoneistolle oma
mittaus.
Porrashuoneissa on upotetut PL- valonlähteellä olevat valaisimet, joissa on kupu.
Kiinteistössä on ulkoalueilla alkuperäiset ulkovalaisimet. Valaisimet ovat n. 3m korkeisiin pylväisiin asennettuja
valaisimia, nk. pallovalaisimia.
Sisä- ja ulkovaloihin asennetaan energiasäästövalonlähteet.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansäästö (kWh/vuosi)
Lämpö

Sisä- ja ulkovaloihin asennetaan energiasäästövalonlähteet.

Sähkö

Kylmä

950

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
950 kWh/vuosi

kWh/vuosi
191 kWh/brm²/v

E

