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YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala 1136 m²
Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljylämmitys & vesiradiaattorit
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen tulo-poisto

Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia

kWh/vuosi -

sähkö 53 1,7 90
fossiilinen polttoaine 186 1 186

33

Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 276

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Opetusrakennukset ja päiväkodit

Luokkien rajat asteikolla A:  ... 90 B: 91 ... 130 C: 131 ... 170
D: 171 ... 230 E: 231 ... 300 F: 301 ... 360
G: 361 ... 

Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka E

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".

Energiamuodon 
kerroin

Energiamuodon 
kertoimella painotettu 

energia

kWh/(m2vuosi) kWh
E
/(m2vuosi)

60 073
210 712

Sähkön kulutukseen sisältyvä 
valaistus- ja kuluttajalaitesähkö

36 962

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa 
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien 
sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja 
ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

Huonokuntoisten ovien uusiminen.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tarkistus.

Suositellaan harkittavaksi lämmitysjärjestelmän päivitystä.



E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
Rakennuskohde

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Rakennuksen valmistumisvuosi 1958 Lämmitetty nettoala

Rakennusvaippa

6,0

A U Osuus lämpöhäviöistä

W/K %

Ulkoseinät 615,0 0,35 215,3 23%
Yläpohja 618,0 0,30 185,4 20%
Alapohja 618,0 0,38 234,8 25%
Ikkunat 111,6 1,60 178,6 19%
Ulko-ovet 19,4 1,56 30,2 3%
Kylmäsillat - - 84,4 9%

Ikkunat ilmansuunnittain

A U

-

Pohjoinen
Koillinen 35,9 1,60 0,65
Itä
Kaakko 9,8 1,60 0,65
Etelä
Lounas 25,6 1,60 0,65
Länsi
Luode 40,3 1,60 0,65

.
Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo-poisto

Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde

-

Pääilmanvaihtokoneet 3,41 / 3,41 2,00 50% 5,0
Erillispoistot  / - -
Ilmanvaihtojärjestelmä 3,41 / 3,41 2,00 - -

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 40%

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Öljylämmitys & vesiradiaattorit

Tuoton Jaon ja luovutuksen Apulaitteiden

hyötysuhde hyötysuhde

- - -

Tilojen ja iv:n lämmitys 85 % 80% 2,2
Lämpimän käyttöveden valmistus 85 % 89% 0,2

Määrä Tuotto
kpl kWh

Varaava tulisija
Ilmalämpöpumppu

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin
-

Jäähdytysjärjestelmä

Lämmin käyttövesi

Ominaiskulutus Lämmitysenergian nettotarve

Lämmin käyttövesi 188 11

Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus

-

Henkilöt 60% 14,0
Kuluttajalaitteet 60% 8,0
Valaistus 60% 18,0

1 136 m2

m3/(h m2)Ilmanvuotoluku q
50

U×A

m2 W/(m2 K)

g
kohtisuora

-arvo

m2 W/(m2 K)

(m3/s) / (m3/s) kW / (m3/s) °C

Lämpökerroin1

sähkönkäyttö2

kWh/(m2vuosi)

1 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle
2 lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

dm3/(m2vuosi) kWh/(m2vuosi)

W/m2 W/m2 W/m2



E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET
Rakennuskohde

Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Rakennuksen valmistumisvuosi 1958

1136

276

E-luvun erittely

Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus

kWh/vuosi -

sähkö 1,7 90
fossiilinen polttoaine 1 186

YHTEENSÄ 276

Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus

kWh/vuosi

Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys

Lämmitysjärjestelmä

2,2 104,8 -
    Tuloilman lämmitys 0,0 59,7 -
    Lämpimän käyttöveden valmistus 0,6 20,9
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 17,5 - -
Jäähdytysjärjestelmä
Kuluttajalaitteet ja valaistus 32,5 - -
YHTEENSÄ 53,0 186,0 0,0

Energian nettotarve

kWh/vuosi

78

55
Lämpimän käyttöveden valmistus 11
Jäähdytys 0

Lämpökuormat

kWh/vuosi

Aurinko 14
Henkilöt 18
Kuluttajalaitteet 11
Valaistus 23
Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 3

Laskentatyökalun nimi ja versionumero

Laskentatyökalun nimi ja versionumero Energiasenior 13.2   /id 20150827.10477.13083.1855.se

Rakennuksen 
käyttötarkoitusluokka

Lämmitetty nettoala, m2

E-luku, kWh
E 
/ (m2vuosi)

kWh
E
/vuosi kWh

E
/(m2vuosi)

60 073 102 125
210 712 210 712

270 785 312 837

kWh/(m2vuosi)

kWh/(m2vuosi) kWh/(m2vuosi) kWh/(m2vuosi)

    Tilojen lämmitys1

1 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

kWh/(m2vuosi)

Tilojen lämmitys2 87 879

Ilmanvaihdon lämmitys3 62 475
12 496

2 sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa
3 laskettu lämmöntalteenoton kanssa

kWh/(m2vuosi)

14 832
19 901
11 372
25 587
2 915



TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS
Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta.

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lämmitetty nettoala 1136 m²

Ostettu energia kWh/vuosi

Kaukolämpö
Kokonaissähkö

Kiinteistösähkö
Käyttäjäsähkö

Kaukojäähdytys

yksikkö kWh/vuosi

Kevyt polttoöljy litra 10 309

Pilkkeet (havu- ja sekapuu) 0 1300 0 0

Pilkkeet (koivu) 0 1700 0 0
Puupelletit 0 kg 4,7 0 0

Toteutunut ostoenergia yhteensä

kWh/vuosi
Sähkö yhteensä
Kaukolämpö yhteensä
Polttoaineet yhteensä 309
Kaukojäähdytys
YHTEENSÄ 309

kWh/(m2vuosi)

Ostetut polttoaineet1 polttoaineen 
määrä 

vuodessa

muunnos-
kerroin 
kWh:ksi

kWh/(m2vuosi)

35 000 350 000

pino-m3

pino-m3

1 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

kWh/(m2vuosi)

350 000

350 000

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen 
sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, 
joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla 
todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.



Tämä osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1 Suositellaan kellarikerroksen ikkunoiden uusimista.
2 Suositellaan huonokuntoisten ulko-ovien uusimista.
3

E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi
1 0 0 0 0
2 0 0 -1
3

Huomiot ylä- ja alapohja

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi
1
2
3

Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1 Nykyisen öljylämmitysjärjestelmän iän vuoksi suositellaan päivitystä esimerkiksi maalämpöön.
2 Patteritermostaattien tarkastus ja uusiminen tarvittaessa.
3

E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi
1 0 -54
2 0 0 0 0
3

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN 
PARANTAMISEKSI

Rakennusta laajennettu 1992.
Ikkunat uusittu 1992 poislukien kellarikerros, jossa vanhat 2-lasiset ikkunat.
Pääulko-ovet uusittu 1992. Sivu/varasto- sekä ullakotiloihin johtavat ovet vanhoja ja huonokuntoisia.

Lämpö, ostoenergian 
säästö

Sähkö, ostoenergian 
säästö

Jäähdytys, ostoenergian 
säästö

kWh
E
/m2vuosi

1 500

Lämpö, ostoenergian 
säästö

Sähkö, ostoenergian 
säästö

Jäähdytys, ostoenergian 
säästö

kWh
E
/m2vuosi

Öljylämmitys, kattilat vuosimallia 1974 sekä 1992. Varaajassa lisäksi sähkövastus. Patteritermostaatteja puuttuu kellari- 
sekä kerhotiloista, osa rikkinäisiä.

Lämpö, ostoenergian 
säästö

Sähkö, ostoenergian 
säästö

Jäähdytys, ostoenergian 
säästö

kWh
E
/m2vuosi

102 195 -23 937



Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1 Lämmöntalteenoton toiminnan tarkastus.
2
3

E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi
1 0 0 0 0
2
3

Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut säästöt

1
2
3

E-luvun muutos

kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi
1
2
3

Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon

Suositellaan huomion kiinnittämistä sadevesien poisjohtamiseen.

Lisätietoja energiatehokkuudesta

lamit.fi - tämäkin energiatodistus on tehty Energiasenior 13.2 -ohjelmistolla osoitteessa www.energiasenior.fi

Asuintiloissa painovoimainen ilmanvaihto, yhdessä huoneistossa oma iv-kone.
Koulussa koneellinen tulo-poisto. Keittiön iv-koneessa ei lämmöntalteenottoa, muita tiloja palvelevan koneen lto ei 
vaikuta toimivan.
Iv-kanavat puhdistettu 2012.

Lämpö, ostoenergian 
säästö

Sähkö, ostoenergian 
säästö

Jäähdytys, ostoenergian 
säästö

kWh
E
/m2vuosi

Lämpö, ostoenergian 
säästö

Sähkö, ostoenergian 
säästö

Jäähdytys, ostoenergian 
säästö

kWh
E
/m2vuosi

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, www.motiva.fi



LISÄMERKINTÖJÄ
Energiansäästämisessä kannattaa aina lähteä liikkeelle käyttötottumusten tarkastamisesta, tarpeettoman kulutuksen 
vähentämisestä sekä rakennuksen LVIS-järjestelmän toimintakunnon varmistamisesta.

Käytävien ja aulatilojen sisälämpötilat ovat usein suosituksia korkeampia ja mahdollisesti vastaavasti sitten tiloja 
tuuletetaan liikaa. Tilojen ollessa tyhjillään, lämpötilaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan alentaa. Termostaattien ja 
patteriventtiilien toiminta kannattaa tarkastaa aina lämmityskauden alussa.

Sähköenergiankulutusta voidaan pienentää käyttäjän toimenpiteiden lisäksi myös energiatehokkaimmilla valaisimilla 
(energiansäästölamput, LED-valot) ja niiden järkevällä sijoittelulla sekä käyttämällä harkintaa uusien laitteiden 
hankinnoissa (energiatehokkaat pumput, puhaltimien varustaminen taajuusmuuttajilla).

Vesikiertoisten järjestelmien varolaitteet ja paisunta-astiat tulee tarkistaa määräajoin. Varoventtiilit saattavat jumittua ja 
paisunta-astiat tyhjenevät ajan myötä. Nykyaikaiset laitteet ja vesikalusteet vähentävät kulutusta jopa 50%. Vesivuodot 
tulee korjata heti.

Ilmanvaihtojärjestelmä on hyvä varustaa lämmöntalteenoton hyötysuhteen automaattisella seurannalla. Alhaisiin 
hyötysuhteisiin on syytä reagoida. 

Mikäli energiatavoitteet jäävät silti saavuttamatta, voi olla tarpeen tehdä korjauksia ja parannuksia laitteisiin, järjestelmiin 
tai rakenteisiin. Energiatehokkuus on syytä ottaa huomioon laitteiden, tilojen tai rakenteiden uudistamisessa. 
Peruskorjauksen energiaselvitys on tehtävä ympäristöministeriön asetuksen mukaiseksi ja esitettävä muutostöiden 
rakennuslupaa/toimenpidelupaa haettaessa - helpoiten sen saa tästä energiatodistuksesta. 

Huolellisen perussäädön avulla voidaan tasata yli- ja alilämpötilat, jolloin asumismukavuus paranee ja energiaa voidaan 
säästää 10-15%.

Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa ikkunoiden ja ovien huolellisella tiivistämisellä, huonokuntoiset ulko-ovet kannattaa 
vaihtaa.

Kosteiden tilojen vesieristykset kannattaa pitää kunnossa, rakennusteknisen haitan lisäksi myös energiatehokkuus 
heikkenee kosteuden päästessä rakenteisiin.

Öljylämmitys voidaan yhdistää aurinkolämmitykseen, jolloin noin 25-35 % lämmöntarpeesta voidaan kattaa 
aurinkolämpöjärjestelmällä. Lisäksi tarjolla on kaksoispesäkattiloita, jolloin öljyn rinnalla voidaan käyttää puuta.

Kaikkien toimenpiteiden tai selvitysten laadinnassa vastaamme kyselyihin ja tiedusteluihin, esimerkiksi:

Energiasuunnittelu
- energiaselvitykset ja energiatodistukset
- peruskorjauskohteiden energialaskelmat 
- dynaaminen energiankulutusten laskenta, meillä on ylemmän energiatodistuksen laatijan pätevyys
- energiakatselmukset ja kartoitukset
- ehdotuksia energiatehokkaampaan suunnitteluun, uusia ratkaisuja

LVISA-suunnittelu
- lämmitysverkoston säädöt, lämmönjakokeskusten suunnittelu
- aurinkoenergian hyödyntäminen rakennuksissa (suuret ja pienet järjestelmät)
- mitoitamme tarvittavat laitteet kohteeseen (lämpöpumput, lämmönjakokeskukset) 
- lämpökuormalaskenta
- jäähdytystehon ja jäähdytysenergian laskenta

Kannattavuuslaskelmat
- uuden rakennuksen lämmitysmuodon vertailu- ja valintalaskelmat
- säästölaskelmat rakennusten muutostöissä

Päästölaskelmat
- hiilijalanjälki rakennuksen energiankulutuksen perusteella

Ohjelmistot rakennusten energialaskentaan sekä energianmittaukseen

Koulutukset esimerkiksi taloyhtiöille ja yrityksille edellä mainituista aiheista
- www.energiatodistuskoulu.fi

Osakeyhtiö lamit.fi
P. 0290 303 002, info@lamit.fi
Ahjokatu 13
40320 Jyväskylä
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