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Energiatodistuksen järjestelmäkuvaukset sivuilla 15 ja 16 öljykattila muutettu pellettikattilaksi.
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1. Yleistä
E-luvun laskentaan on suositeltavaa käyttää samaa pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joka laatii korjauksen jälkeistä tilannetta vastaavan allekirjoitetun energiatodistuksen, joka tarvitaan ennen kuin energiaavustus voidaan hyväksytyn energia-avustushakemuksen perusteella panna maksatukseen.

2. Asetuksessa määrätty energiatehokkuuden parantamisen
vaatimustasot
3 §. Energiatehokkuuden parantamisen vaatimustasot
Avustusta voidaan myöntää sellaisten korjaushankkeen korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, joiden yhteydessä asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädettyä vähimmäistasoa parempaan
tasoon verrattuna rakennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että energiatehokkuutta parannetaan:
1) asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia;
2) pien- ja ketjutalossa vähintään 30 prosenttia; taikka
3) asuinkerros- ja rivitalossa sekä pien- ja ketjutalossa vähintään uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) uudisrakennuksille asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.

3. Vertailuarvon laskenta
Avustusta haettaessa energiatehokuuden parantuminen osoitetaan kahdella laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun laskelmalla, joissa molemmissa on selvästi esitetty laskennan lähtöarvot,
sekä väli- että lopputulokset.
Vertailutasoksi tulee ensin laskea rakennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta
on muutettu, niin käyttötarkoituksen muutoksen jälkeisen tilanteen mukainen E-luku. Vertailuun voidaan
käyttää myös olemassa olevaa energiatodistusta, mikäli se on laskettu energiatodistusasetuksen 1048/2017
mukaan ja kuvaa rakennuksen alkuperäisiä ratkaisuja. Kaikki laskennat tulee suorittaa energiatodistuslainsäädännön ja -asetuksen mukaisesti noudattaen energiatodistusoppaan ja sen laadintaesimerkkien ohjeistuksia. Tästä syystä laskelmien laatijan tulee olla hyvin perehtynyt energiatodistuksen energialaskentaan ja
säädöksiin. Energiatodistuksen laadinta olemassa oleviin rakennuksiin perustuu aina paikan päällä tehtäviin
havaintoihin ja laadinnassa käytetään aina rakennusta parhaiten kuvaavia tietoja. Tästä syytä havainnointi
olisi syytä tehdä jo hankkeen alkuvaiheessa pätevöityneen energiatodistuksen laatijan toimesta. Luotettavan
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vertailulaskennan pohjana tulee aina olla kyseessä olevan rakennuksen ratkaisut. Lähteenä voidaan käyttää
esimerkiksi rakennuslupa-aineistoa ja ottaen huomioon rakennustyön aikana tapahtuneet muutokset.
Rakentamisen ajankohdan tai käyttötarkoituksen muutoksen jälkeisen tilanteen laskennan lähtöarvoina tulee käyttää kyseessä olevan rakennuksen arvoja, ei ajankohdan rakentamismääräysten minimiarvoja. Luotettavan hankesuunnittelun pohjana tulee aina olla kyseessä olevan rakennuksen ratkaisut. Lähtöarvojen puutuessa voidaan käyttää lähtöarvoina energiatodistuslaskennan ohjeistuksessa määriteltyjä eri aikakauden rakennusten tyypillisiä lähtöarvoja, ympäristöministeriön opas Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja, joka löytyy sivulta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus/Rakennuksen_energiatodistus/Energiatodistuslomakkeet.

4. Energia-avustuksen E-luvun raja-arvon laskenta
Asuinkerros- ja rivitalossa energia-avustusta voidaan myöntää, jos saavutetaan 20 prosenttia parempi taso
kuin mitä rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksen 4/13 pykälässä säädetään. Eli asuinkerrostaloissa raja-arvona on 0,68 (0,8 x 0,85), kun
korjaus- ja muutostöiden vaatimustaso on 0,85 x ennen korjaus- ja muutostöitä laskettu E-luku. Rivitaloissa
vastaavasti raja-arvoina on 0,64.
Pientalossa avustusta voidaan myöntää, jos saavutetaan 30 prosenttia parempi taso kuin mitä rakennuksen
energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa
4/13 säädetään. Näin ollen vastaava kerroin on 0,56 (0,7x0,8).
Avustusta voidaan myös myöntää, jos hankkeessa saavutetaan lähes nollaenergia vaatimusten mukainen
taso, joka on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa (1010/2017) uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, vaikka edellä kuvattu laskenta johtaa pienempään E-lukuun.
Esimerkki. Omakotitalon alkuperäisten ratkaisujen mukainen E-luku on 250 kWhE/(m2a). Tällöin korjausrakentamisen energiatehokuuden vaatimustaso on 0,8 x 250 kWhE/(m2a) = 200 kWhE/(m2a), josta laskettu energia-avustuksen saamisen raja-arvoksi saadaan 0,7 x 200 kWhE/(m2a) = 140 kWhE/(m2a) ja tämä lukuarvo on
suurempi kuin uudisrakennuksen lähes nollaenergiaraja-arvo 112 kWhE/(m2a) 149 m2 omakotitalolle.
Esimerkki. Omakotitalon alkuperäisten ratkaisujen mukainen E-luku on 190 kWhE/(m2a). Tällöin korjausrakentamisen energiatehokuuden vaatimustaso on 0,8 x 190 kWhE/(m2a) = 153 kWhE/(m2a), josta laskettu energia-avustuksen saamisen raja-arvoksi saadaan 0,7 x 153 kWhE/(m2a) = 107 kWhE/(m2a). Tämä lukuarvo on
kuitenkin pienempi kuin uudisrakennuksen lähes nollaenergiaraja-arvo 112 kWhE/(m2a) 149 m2 omakotitalolle. Näin ollen energia-avustuksen raja-arvosi muodostuu tuo 112 kWhE/(m2a).
Koska energiatodistus on rakennuskohtainen, niin usean pientalon muodostama asunto-osakeyhtiö käsiteltäisiin rakennuskohtaisesti pientalojen vaatimusten mukaisesti. Ja samoin mikäli asunto-osakeyhtiössä olisi
kerros- tai rivitaloja sekä pientaloja, niin kerros- ja rivitalot käsiteltäisiin niitä koskevien vaatimusten mukaisesti ja pientalot niihin kohdistuvien vaatimusten mukaisesti.

6

5. Suunniteltujen korjaus- ja muutostöiden jälkeistä E-luvun laskenta
Suunniteltujen korjaus- ja muutostöiden jälkeisessä E-luvun laskennassa noudatetaan ympäristöministeriön
energiatodistusasetuksen 1048/2017 mukaisia laskentaohjeita. Saatua lukuarvoa verrataan laskettuun rajaarvoon.
Rahoitushakemuksessa tulee olla mukana toimenpiteiden mukainen E-lukulaskenta ja selvitys toimenpiteistä.
Koska rahoituspäätös on aina ehdollinen, niin työnaikaisiin muutoksiin on hyvä varautua suunnittelemalla
korjaus- ja muutostyöt siten, että pienistä työnaikaisista muutoksista huolimatta avustuksen edellytykset Eluvun muutoksen suhteen edelleen täytetään. Samoin alkuperäisen tilanteen E-luvun laskennassa tulee olla
huolellinen ja selvittää tarkkaan lähtöarvot, koska hankkeen aikana havaitut tarkennustarpeet lähtötilanteeseen heijastuvat myös raja-arvon laskentaan ja avustusehdon täyttämiseen. Tästäkin syystä on järkevää, että
myös alkuperäisen E-luvun laskennan suorittaa sama pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka myös tekee E-todistuksen avustuksen maksamisen liitteeksi. Huolimatta siitä, että avustuspäätös olisi olemassa, niin
sitä ei makseta, jos energiatehokkuuden parantumisen ehto ei täyty korjausten jälkeen.

6. Avustuksen maksaminen
Avustuksen maksamisen yhteydessä toteutunut energiatehokkuuden parantuminen osoitetaan energiatodistuksella, jonka E-lukua verrataan avustusta haettaessa laadittuun E-lukuun. Energiatodistuksen voi laatia
vain energiatodistuslain 50/2013 12 §:n mukaisesti pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka on merkitty
ARAn ylläpitämään rekisteriin. Energiatodistus laaditaan ympäristöministeriön asetuksen energiatodistuksesta 1048/2017 mukaisesti. Energiatodistusasetuksen liitteissä säädetään muun muassa energiatodistuksen
laskentasäännöistä ja energiatodistuksen sisällöstä.
Energiatodistuksen laadinta olemassa oleviin rakennuksiin perustuu aina paikan päällä tehtäviin havaintoihin
ja laadinnassa käytetään aina rakennusta parhaiten kuvaavia tietoja. Tästä syytä havainnointi olisi syytä tehdä
jo hankkeen alkuvaiheessa pätevöityneen energiatodistuksen laatijan toimesta. Luotettavan vertailulaskennan pohjana tulee aina olla kyseessä olevan rakennuksen ratkaisut. Lähteenä voidaan käyttää esimerkiksi
rakennuslupa-aineistoa ja ottaen huomioon rakennustyön aikana tapahtuneet muutokset. Lähtöarvojen
puutuessa voidaan käyttää lähtöarvoina energiatodistuslaskennan ohjeistuksessa määriteltyjä eri aikakauden rakennusten tyypillisiä lähtöarvoja.
Energia-avustuspäätös on ehdollinen. Energia-avustuksen maksattamisen päätös perustuu laadittuun energiatodistuksen E-lukuun. Energia-avustuksen saannin varmistamiseksi hankkeessa olisi hyvä varautua mahdollisiin muutoksiin tekemällä alkuperäiset korjaussuunnitelmat jonkin verran paremmiksi kuin avustuksen
saannin raja-arvo edellyttää.
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7. Erityissääntöjä energiatodistusasetuksesta
Rakennuksille laaditaan energiatodistuslainsäädännön mukaan useampia energiatodistuksia, jos rakennuksessa on eri käyttötarkoitusluokkiin kuuluvia merkittävän kokoisia tiloja. Jos kuitenkin rakennuksen eri käyttötarkoituksen osan lämmitetty nettoala on alle 10 prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta
tai rakennuksen osan lämmitetty nettoala on alle 50 neliömetriä, rakennuksen osa voidaan laskea pinta-alaltaan suurimpaan käyttötarkoitusluokkaan kuuluvaksi. Esimerkiksi asuinkerrostalolle, jonka alakerrassa on liiketilaa, laaditaan joko yksi tai kaksi todistusta sen mukaan mitkä ovat eri käyttötarkoituksien pinta-alat ja
niiden osuudet koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta. Näin olleen E-luvun suhteellista muutosta verrataan joko asuinkerrostalon käyttötarkoituksen E-lukuun taikka koko rakennuksen E-lukuun. Tämä tulee ottaa huomioon myös avustuksen hakuvaiheessa sekä tarjouksia pyydettäessä, jotta eri osiin kohdistuvat kustannukset ovat kohtuudella eroteltavissa.
Energia-avustus voidaan myöntää vain asuinrakennuksille. Jos rakennukselle on tehty useampia energiatodistuksia, ja hanke on kohdistunut myös rakennuksen osiin, jotka eivät ole asuinkäyttötarkoitukseen kuuluvia, niin hankekustannukset tulee jakaa lämmitettyjen nettopinta-alojen suhteessa, jos muuta tarkempaa
tarjouksiin tai muihin asiakirjoihin perustuvaa tietoa ei ole.
Rakennuksen sisällä sijaitsevia tai rakennukseen rakenteellisesti liittyvien moottoriajoneuvosuojien (eli autotallien tai -hallien) pinta-alat eivät sisälly rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan energiatodistuksen laadinnassa. Jos hanke kohdistuu myös moottoriajoneuvosuojaan, niin hankekustannukset on eriteltävä, ja sille
osuudelle ei voi saada tukea.
Energiatodistuksen E-luvun laskennassa puolilämpimät tilat käsitellään lämpiminä tiloina ja lämmittämättömät tilat eivät kuulu lämmitettyyn nettoalaan. Näin ollen esimerkiksi lämmittämättömän tilan ulkoseinän
lisäeristäminen sekä puolilämpimän ja lämpimän tilan väliseinän lisäeristäminen vaikuta E-lukuun, mutta
siihen liittyviä kustannuksia on mahdollista saada avustettaviin kustannuksiin, mikäli tilat ovat asuinrakennukseen luettavia tiloja.
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Liite 1. 1972 rakennetun pientalon peruskorjaukseen haetaan energiaavustusta
Seuraava esitetty rakennus ja siihen liittyvä laskenta on esimerkki rakennuksesta, johon haetaan energiaavustusta. Esimerkissä on tarkoituksellisesti tuotu esiin erilaisia keinoja energiantehokkuuden parantamiseksi. Käytännössä energia-avustusta haetaan tapauskohtaisesti jokaiselle rakennukselle erikseen.
Pientalon alkuperäinen tilojen ja käyttöveden lämmitystapa on öljylämmitys täystehomitoituksella. Öljykattilan yhteydessä on varaaja.
Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa öljykattila vaihdetaan pellettikattilaan ja lisäksi ikkunat
vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin ikkunoihin. Pellettikattilan yhteydessä on varaaja.
Pientalossa ei ole koneellista jäähdytystä kummassakaan laskentatapauksessa. Vaippaa parannettaessa uusien ikkunoihin auringonsuojaus paranee, jolloin kesäaikaiset sisäolosuhteet eivät heikkene vaipan lämmöneristävyyden parantamisen johdosta. Ikkunoiden auringonsuojausta ei kuitenkaan haluta tarpeettomasti
kasvattaa enemmän kuin sisäolosuhteiden hallinnan kannalta on tarpeen, jolloin saadaan paremmin hyödynnettyä auringon säteilyä tilojen lämmitystarvetta vähentävänä tekijänä. Tilanteessa kesäajan sisäolosuhteet
halutaan varmentaa kesäajan sisälämpötilatarkasteluilla käyttäen rakennuksen dynaamista simulointia.
Korjausta edeltäneenä tilanteena ja sitä vastaavan alkuperäisen E-luvun laskenta-arvoina käytetään energiaavustustarkastelussa rakennuksen alkuperäisten suunnitelmien mukaisia lähtöarvoja, koska sellaiset ovat käytettävissä ja niistä löytyy suunnittelutiedot.
Laskennassa öljy- ja pellettikattilalämmityksen ja käyttöveden siirron vuosihyötysuhteen sekä apulaitteiden
sähkönkulutuksien arvoina on käytetty suunnitteluratkaisuja vastaavia energiatehokkuuden laskentaohjeen
2018 mukaisia lähtöarvoja.
Korjausta edeltäneen alkuperäistä suunnitteluratkaisua vastaavan tilanteen ja korjauksen jälkeisen tilanteen
mukainen E-luku lasketaan ympäristöministeriön energiatodistusasetuksen (1048/2017) mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty pientalon ikkunoiden energiatehokkuusparannus ja lämmöntuottojärjestelmän energiatehokkuusparannus, jossa öljykattila vaihdetaan pellettikattilaan.
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Taulukko 1. Vuonna 1972 rakennetun pientalon energiatehokkuustoimenpiteet. Taulukossa on esitetty alkuperäisiä suunnitelmia vastaavat lähtöarvot ja korjauksen jälkeiset parannetun energiatehokkuuden mukaiset
arvot.
Lämmitetty nettoala

U-arvot, W/m²,K
US
YP
AP
Ulko-ovet
Ikkunat
Auringon läpäisy (g/ST)
Ilmanpitävyys
q50, m³/h,m²
Vuotoilmanvaihtuvuus
qv, m³/h,m²
Ilmanvaihto
Tyyppi
Ilmanvaihtuvuus, 1/h
SFP, kW/m³/s
Lämmitys1
Radiaattorit2

156

m2

Alkuperäinen

Korjauksen

tilanne

jälkeen
0,35
0,29

0,35
0,29
0,4
1,4
2,1
0.71/0.64

0,4
1,4
0,70
0.54/0.44

5,11
(n50 = 6,0 1/h)

5,11
(n50 = 6,0 1/h)

0,146

0,146

Kon.P.
0,58

Kon.P.
0,58

1,5

1,5

Öljykattila
70/40°C

Pellettikattila
70/40°C

Öljykattila ja pellettikattila täystehomitoituksella. Öljykattilan lämmöntuoton
vuosihyötysuhde 81 % ja pellettikattilan vastaavasti 75 %. Öljykattilan ja pellettikattilan
hyötysuhteeseen sisältyy varaajahäviö. Hyötysuhteet vastaavat energiatehokkuuden
laskentaohjeen taulukon 7.1 arvoja.
2
Molemmissa tapauksissa tilojen lämmönjako toteutettu alkuperäisillä radiaattoreilla.
1
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Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeen. Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku
on taulukon mukaisesti noin 51 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen pientaloille esitetyn kynnysarvon 56 %.

Taulukko 2. Vuonna 1972 rakennetun pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeisessä tilanteessa, jolle energia-avustusta haetaan.

213,7

0 233,5

31,7

8,1

15,8 5,3

353,6

Muu sähkönkulutus

15,8 5,3

E-luku

Fossiilinen
polttoaine

8,3

Valaistus

31,7

Uusiutuva
polttoaine

Huonelaitteet

0 275,8

Lämmitys
(tilat+IV)

247,6

Jäähdytys

LVI- ja
apulaitteet

Alkuperäisten suunnitelmien
mukainen tilanne
Korjauksien jälkeinen tilanne

Lämmitys

Tarkastelutilanne

Ostoenergia,
kWh/m²,v

Energiantarve, kWh/m²,v

Lämmin
käyttövesi

Energian nettotarve, kWh/m²,v

379,6

29,4

415

1

29,2

212

0,51

E-luku,
E-luku/
kWhE/m²,v
E-luku
(alkup.)

Alkuperäisen tilanteen mukaisen E-lukulaskennan tulee kaikilta osiltaan vastata energiatodistusasetusta
(1048/2017), vaikka sitä ei tarvitse viedä energiatodistusrekisteriin. E-luvun laskentaan on suositeltavaa käyttää samaa pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joka laatii korjauksen jälkeistä tilannetta vastaavan allekirjoitetun energiatodistuksen, joka tarvitaan ennen kuin energia-avustus voidaan hyväksytyn energiaavustushakemuksen perusteella panna maksatukseen.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa tilanteessa
on esitetty seuraavissa kuvissa 1 ja 2. Jotta laskenta voidaan tehdä, on kohteessa saatava kaikki tarvittavat
tiedot laskennan suorittamiseksi. Käytännössä tämä pääsääntöisesti edellyttää myös havainnointikäyntiä
kohteessa.
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Kuva 1. Vuonna 1972 rakennetun pientalon E-luvun laskennan lähtötietoja alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja laskennassa käytettävien
sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 2. Vuonna 1972 rakennetun pientalon E-luvun laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Rahoitushakemuksessa tulee olla mukana energiatehokkuustoimenpiteiden mukainen E-lukulaskenta ja selvitys tehtävistä energiatehokkuustoimenpiteistä.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset korjauksen jälkeisessä tilanteessa on seuraavassa esitetty energiatodistuksen 2018 sivuilla 1-8, jotka on koottu tähän dokumenttiin kuviksi (kuva 3a…kuva 3h).
Korjauksen jälkeisen tilanteen mukainen energiatodistus 2018 viedään energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitetaan. Energiatodistus tulee allekirjoittaa energiantodistusrekisteriin merkityn energiatodistuksen laatijan voimassa olevan pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Jotta laskenta voidaan tehdä, tulee kohteessa
suorittaa havainnointikäynti, jonka päivämäärä tulee esittää allekirjoitetussa energiatodistuksessa. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä sivuilla 6 ja 7. Sivulla 5 kuitenkin esitetään ennen korjausta olevasta tilanteesta saatavissa olleet toteutuneen energiakulutuksen tiedot ja sivulla 8 todistuksen laadinnan
lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Kuva 3a. Energiatodistuksen sivu 1, jossa on esitetty kohdetiedot, E-luku, havainnointikäynnin päivämäärä ja sähköinen allekirjoitus.
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Kuva 3b. Energiatodistuksen sivu 2, jossa on esitetty E-luvun laskennan päätulokset energiamuodoittain ja energiatehokkuusluokkien rakennusta koskevat rajat.
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Kuva 3c. Energiatodistuksen sivu 3, johon kirjataan E-luvun laskennassa käytettävät rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 3d. Energiatodistuksen sivu 4, jossa on esitetty E-luvun laskennan tulokset. Sivulla neljä esitetään
E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian
nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Kuva 3e. Energiatodistuksen sivu 5, jossa on esitetty kohteesta saatavissa olevat toteutuneen ostoenergiankulutuksen tiedot.
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Kuva 3f. Energiatodistuksen sivu 6, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 3g. Energiatodistuksen sivu 7, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 3h. Energiatodistuksen sivu 8, johon esitetään todistuksen laadinnan lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Liite 2. 1961 rakennetun pientalon peruskorjaukseen haetaan energiaavustusta.
Seuraava esitetty rakennus ja siihen liittyvä laskenta on esimerkki rakennuksesta, johon haetaan energiaavustusta. Esimerkissä on tarkoituksellisesti tuotu esiin erilaisia keinoja energiantehokkuuden parantamiseksi. Käytännössä energia-avustusta haetaan tapauskohtaisesti jokaiselle rakennukselle erikseen.
Pientalon alkuperäinen lämmitystapa on puukattila varaajalla ja lämmönjakojärjestelmänä käytettiin vesiradiaattoreita 70/40°C mitoituksella.
Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa tehdään vaipan, ilmanvaihtojärjestelmän, käyttövesijärjestelmän ja lämmöntuottojärjestelmän energiatehokkuustoimenpiteitä sekä käytetään aurinkosähköpaneeleja. Siinä päälämmitysjärjestelmäksi vaihdetaan maalämpöpumppu ja loppuosa lämmitystarpeesta katetaan
varaajissa olevilla sähkövastuksilla. Korjausratkaisuissa käytetään alkuperäisiä vesiradiaattoreita, mutta niiden mitoituksen menoveden lämpötilaa alennetaan 70/40°C mitoituksesta 55/35°C lämpötiloille, jonka mahdollistaa vaipan parantamisen yhteydessä pienentynyt lämmitystehontarve. Käyttämällä alempia lämmitysverkoston veden lämpötiloja saadaan nostettua lämpöpumpun keskimääräistä vuotuista lämmöntuottokerrointa (SFP lukua). Rakennukseen mallinnetaan valittu maalämpöpumppu (Lämpöteho 8 kW, keruupiiri 2/1°C, tuottopiiri 55/60°C, COP=2,97) ja kaikki järjestelmän toiminnot simuloidaan suunnitelmien mukaisilla
lähtöarvoilla simulointiohjelmassa.
Pientalossa ei ole koneellista jäähdytystä kummassakaan laskentatapauksessa. Vaippaa parannettaessa uusiin ikkunoihin valitaan auringonsuojalasit, jolloin kesäaikaiset sisäolosuhteet eivät heikkene vaipan lämmöneristävyyden parantamisen johdosta. Tämä voidaan haluttaessa varmentaa kesäajan sisälämpötilatarkasteluilla käyttäen rakennuksen dynaamista simulointia.
Rakennuksen alkuperäinen ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen poisto. Korjausratkaisuissa koneellisen
poistoilmanvaihtojärjestelmän puhallin uusitaan ja sen sähkötehokkuus paranee korjauksessa.
Korjausta edeltäneenä tilanteena ja sitä vastaavan alkuperäisen E-luvun laskenta-arvoina käytetään energiaavustustarkastelussa rakennuksen alkuperäisten suunnitelmien mukaisia lähtöarvoja, koska sellaiset ovat käytettävissä ja niistä löytyy suunnittelutiedot.
Laskennassa kattilalämmityksen, tilojen lämmönjakoverkoston sekä käyttöveden siirron vuosihyötysuhteiden sekä apulaitteiden sähkönkulutuksien arvoina on käytetty suunnitteluratkaisuja vastaavia energiatehokkuuden laskentaohjeen 2018 mukaisia lähtöarvoja.
Korjausta edeltäneen alkuperäistä suunnitteluratkaisua vastaavan tilanteen ja korjauksen jälkeisen tilanteen
mukainen E-luku lasketaan ympäristöministeriön energiatodistusasetuksen (1048/2017) mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty pientalon energiatehokkuustoimenpiteitä koskevat vaipan osien lämmönläpäisykertoimien parannukset, ilmanpitävyyden parantuminen, ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehokkuuden parannus, käyttövesijärjestelmään tehty parannus, lämmöntuottojärjestelmään tehdyt parannukset
sekä käytettyjen aurinkosähköpaneelien tiedot. Rakennuksen ilmanpitävyyden parantuminen varmennetaan
mittaamalla.
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Taulukko 3. Vuonna 1961 rakennetun pientalon energiatehokkuustoimenpiteet. Taulukossa on esitetty alkuperäisiä suunnitelmia vastaavat lähtöarvot ja korjauksen jälkeiset parannetun energiatehokkuuden mukaiset arvot.
Lämmitetty nettoala

140
Alkuperäinen
tilanne

m2
Korjauksen
jälkeen

U-arvot, W/m²,K
US

0,5

0,17

YP

0,27

0,09

AP

0,38

0,38

Ulko-ovet

1,4

1,0

Ikkunat
Auringon läpäisy (g/ST)

2,5

0,85

0.76/0.69

0.35/0.32

5,2

2

0,149

0,057

Ilmanpitävyys
q50, m³/h,m²
Vuotoilmanvaihtuvuus
qv, m³/h,m²
Ilmanvaihto
Kon.P.

Kon.P.

Ilmanvaihtuvuus, 1/h

0,57

0,57

SFP, kW/m³/s

1,5

0,8

Tyyppi

Lämmitys2
Radiaattorit3
Vesijohdossa paineenalennusventtiili
LKV nettotarve, YMa 10104
Aurinkosähköpaneelit5

Puukattila

MLP¹

70/40°C
ei

55/35°C
kyllä

30,0 kWh/m2, a

25,6 kWh/m2, a

ei

kyllä, 16 m2

¹ Maalämpöpumppua käytetään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumppu on varustettu
kahdella eri lämpötilatason (tilat ja LKV) varaajalla ja niiden sähköisillä lisälämmitysvastuksilla,
jolla tuotetaan tarvittava lisälämpö.
2

Puukattilan hyötysuhde 83%. Hyötysuhteeseen ei sisälly varaajahäviö 2100 kWh, a.

Maalämpöpumpun yhteydessä kaksi 500 dm3 varaajaa, joissa 100 mm eristys. Varaajahäviöt
mallinnetaan simulointiohjelmassa.
3

Molemmissa tapauksissa tilojen lämmönjako toteutettu alkuperäisillä radiaattoreilla. Korjauksen

jälkeen radiaattoriverkoston lämpötila asetettu vastaamaan vaipan paremman eristyksen mukaista
lämmitystarvetta. Alentunut verkoston lämpötilataso saadaan hyödynnettyä parempana lämpöpumpun
lämpökertoimena.
4Rakennusluokassa

1 on lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve ympäristöministeriön

asetuksen 1010/2017 mukaan enintään 4200 kWh vuodessa asuntoa kohden. Lämpimän käyttöveden
lämmitysenergian nettotarpeena voi laskennassa käyttää 15 prosenttia edellä mainittuja pienempiä
arvoja, jos rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä tai muulla vastaavalla
painetasoa säätävällä tekniikalla
5Aurinkosähköpaneelien

sähköntuotto on 1974 kWh. E-lukulaskennan mukainen rakennuksessa

hyödynnetty simuloitu aurinkosähköntuotto on 1376 kWh.
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Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeen. Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku
on taulukon mukaisesti 52 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen pientaloille esitetyn
kynnysarvon 56 %. Kynnysarvon mukainen E-lukuvaatimus on 122. Tehdyssä korjauksessa alittuu myös lähes
nollaenergiavaatimuksen mukainen E-luvun taso, sillä korjauksen jälkeinen E-luku on 114 ollen pienempi kuin
ko. rakennukselle ympäristöministeriön asetuksessa (1010/2017) määritetty uuden rakennuksen E-luvun
vaatimus 116.

150,3

0 155,1

35,5

4,9

15,8 5,3

368,1

Sähköntuotanto
oma käyttö

15,8 5,3

E-luku

Muu sähkönkulutus

Lämmitys, sähkö

7,7

Uusiutuva
polttoaine

49,7

Valaistus

LVI- ja
apulaitteet

0 255,8

Lämmitys
(tilat+IV)

234,7

Jäähdytys

Lämmin
käyttövesi

Alkuperäisten suunnitelmien
mukainen tilanne
Korjauksien jälkeinen tilanne

Ostoenergia,
kWh/m²,v

Lämmitys

Tarkastelutilanne

Energian nettotarve,
Energiantarve, kWh/m²,v
kWh/m²,v

Huonelaitteet

Taulukko 4. Vuonna 1961 rakennetun pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeisessä tilanteessa, jolle energia-avustusta haetaan.

28,8
78,9

26,0

-9,8

E-luku,
E-luku/
kWhE/m²,v
E-luku
(alkup.)

219

1

114

0,52

Alkuperäisen tilanteen mukaisen E-lukulaskennan tulee kaikilta osiltaan vastata energiatodistusasetusta
(1048/2017), vaikka sitä ei tarvitse viedäkään energiatodistusrekisteriin. E-luvun laskentaan on suositeltavaa
käyttää samaa pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joka laatii korjauksen jälkeistä tilannetta vastaavan
allekirjoitetun energiatodistuksen, joka tarvitaan ennen kuin energia-avustus voidaan hyväksytyn energiaavustushakemuksen perusteella panna maksatukseen.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa tilanteessa
on esitetty seuraavissa kuvissa 4 ja 5. Jotta laskenta voidaan tehdä, on kohteessa saatava kaikki tarvittavat
tiedot laskennan suorittamiseksi. Käytännössä tämä edellyttää myös havainnointikäyntiä kohteessa.
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Kuva 4. Vuonna 1961 rakennetun pientalon E-luvun laskennan lähtötietoja alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja laskennassa käytettävien
sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 5. Vuonna 1961 rakennetun pientalon E-luvun laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat
lämpökuormien energiat.
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Rahoitushakemuksessa tulee olla mukana energiatehokkuustoimenpiteiden mukainen E-lukulaskenta ja selvitys tehtävistä energiatehokkuustoimenpiteistä.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset korjauksen jälkeisessä tilanteessa on seuraavassa esitetty energiatodistuksen 2018 sivuilla 1-8, jotka on koottu tähän dokumenttiin kuviksi (kuva 6a…kuva 6h).
Korjauksen jälkeisen tilanteen mukainen energiatodistus 2018 viedään energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitetaan. Energiatodistus tulee allekirjoittaa energiantodistusrekisteriin merkityn energiatodistuksen laatijan voimassa olevan pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Jotta laskenta voidaan tehdä, tulee kohteessa
suorittaa havainnointikäynti, jonka päivämäärä tulee esittää allekirjoitetussa energiatodistuksessa. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä sivuilla 6 ja 7. Sivulla 5 kuitenkin esitetään ennen korjausta olevasta tilanteesta saatavissa olleet toteutuneen energiakulutuksen tiedot ja sivulla 8 todistuksen laadinnan
lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Kuva 6a. Energiatodistuksen sivu 1, jossa on esitetty kohdetiedot, E-luku, havainnointikäynnin päivämäärä ja sähköinen allekirjoitus.
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Kuva 6b. Energiatodistuksen sivu 2, jossa on esitetty E-luvun laskennan päätulokset energiamuodoittain ja energiatehokkuusluokkien rakennusta koskevat rajat.
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Kuva 6c. Energiatodistuksen sivu 3, johon kirjataan E-luvun laskennassa käytettävät rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 6d. Energiatodistuksen sivu 4, jossa on esitetty E-luvun laskennan tulokset. Sivulla neljä esitetään E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus,
energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Kuva 6e. Energiatodistuksen sivu 5, jossa on esitetty kohteesta saatavissa olevat toteutuneen ostoenergiankulutuksen tiedot.
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Kuva 6f. Energiatodistuksen sivu 6, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 6g. Energiatodistuksen sivu 7, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 6h. Energiatodistuksen sivu 8, johon esitetään todistuksen laadinnan lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Liite 3. 2000 rakennetun pientalon peruskorjaukseen haetaan energiaavustusta
Seuraava esitetty rakennus ja siihen liittyvä laskenta on esimerkki rakennuksesta, johon haetaan energiaavustusta. Esimerkissä on tarkoituksellisesti tuotu esiin erilaisia keinoja energiantehokkuuden parantamiseksi. Käytännössä energia-avustusta haetaan tapauskohtaisesti jokaiselle rakennukselle erikseen.
Pientalon alkuperäinen lämmitystapa on sähköinen lattialämmitys täystehomitoituksella ja lämpimän käyttöveden sähkölämmitys, jonka yhteydessä on varaaja.
Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa tehdään vaipan, ilmanvaihtojärjestelmän, ja käyttövesijärjestelmän energiatehokkuustoimenpiteitä sekä käytetään aurinkosähköpaneeleja. Siinä lämmitysjärjestelmänä säilytetään suora sähkölämmitys lattialämmityksellä, mutta lämmitysenergiankulutusta alennetaan
merkittävästi asentamalla koneellisen poistoilmanvaihdon tilalle tulo/poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenottolaitteella. Lisäksi lämmitysenergiankulutusta alennetaan uusilla energiatehokkailla ikkunoilla,
yläpohjan paremmalla eristyksellä ja uudella hyvin eristetyllä lämpimän käyttöveden varaajalla.
Pientalossa ei ole koneellista jäähdytystä kummassakaan laskentatapauksessa. Vaippaa parannettaessa uusien ikkunoihin auringonsuojaus paranee, jolloin kesäaikaiset sisäolosuhteet eivät heikkene vaipan lämmöneristävyyden parantamisen johdosta. Ikkunoiden auringonsuojausta ei kuitenkaan haluta tarpeettomasti
kasvattaa enemmän kuin sisäolosuhteiden hallinnan kannalta on tarpeen, jolloin saadaan paremmin hyödynnettyä auringon säteilyä tilojen lämmitystarvetta vähentävänä tekijänä. Tilanteessa kesäajan sisäolosuhteet
halutaan varmentaa kesäajan sisälämpötilatarkasteluilla käyttäen rakennuksen dynaamista simulointia.
Korjausta edeltäneenä tilanteena ja sitä vastaavan alkuperäisen E-luvun laskenta-arvoina käytetään energiaavustustarkastelussa rakennuksen alkuperäisten suunnitelmien mukaisia lähtöarvoja, koska sellaiset ovat käytettävissä ja niistä löytyy suunnittelutiedot.
Laskennassa sähköisen lattialämmityksen, sekä käyttöveden varaajahäviöiden sekä siirron vuosihyötysuhteen arvoina on käytetty suunnitteluratkaisuja vastaavia energiatehokkuuden laskentaohjeen 2018 mukaisia
lähtöarvoja.
Korjausta edeltäneen alkuperäistä suunnitteluratkaisua vastaavan tilanteen ja korjauksen jälkeisen tilanteen
mukainen E-luku lasketaan ympäristöministeriön energiatodistusasetuksen (1048/2017) mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty pientalon energiatehokkuustoimenpiteitä koskevat vaipan osien lämmönläpäisykertoimien parannukset, ilmanvaihtojärjestelmän parannus, käyttövesijärjestelmään tehty parannus sekä käytettyjen aurinkosähköpaneelien tiedot. Rakennuksen ilmanpitävyyden parantuminen varmennetaan mittaamalla.
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Taulukko 5. Vuonna 2000 rakennetun pientalon energiatehokkuustoimenpiteet. Taulukossa on esitetty alkuperäisiä suunnitelmia vastaavat lähtöarvot ja korjauksen jälkeiset parannetun energiatehokkuuden mukaiset
arvot.
Lämmitetty nettoala

211

m2

Alkuperäinen Korjauksen

tilanne
U-arvot, W/m²,K
US
YP
AP
Ulko-ovet
Ikkunat
Auringon läpäisy (g/ST)
Ilmanpitävyys
q50, m³/h,m²
Vuotoilmanvaihtuvuus
qv, m³/h,m²
Ilmanvaihto
Tyyppi
Ilmanvaihtuvuus, 1/h
jäteilman alin sallittu
lämpötila, jäätymissuojaus
lämmöntalteenotto,
lämpötilasuhde/
vuosihyötysuhde
SFP, kW/m³/s
Lämmitys1
Sähköinen lattialämmitys2
LKV varaajan eristys
Aurinkosähköpaneelit3

jälkeen
0,24
0,11

0,24
0,18
0,21
1,0
1,7
0.66/0.60

0,21
0,7
0,7
0.54/0.44

4,0

2,0

0,167

0,083

Kon.poisto
0,58

Tulo/poisto
0,58

-

0°C

0%

76 % /
73,5 %

1,0

1,8

sähkö
kyllä
40 mm
ei

sähkö
kyllä
100 mm
kyllä, 8 m2

¹ Kaikkissa tiloissa täydelle lämmitystehontarpeelle mitoitettu sähköinen lattialämmitys.
2
Sähköinen lattialämmitys säilytetään korjauksessa entisellään.
3
Aurinkosähköpaneelien sähköntuotto on 1243 kWh. E-lukulaskennan mukainen rakennuksessa
hyödynnetty simuloitu aurinkosähköntuotto on 1243 kWh. Aurinkosähköjärjestelmän simuloitu
huipputehon tuotto 1256 W. Yhteenlaskettu keskimääräinen puhaltimien, valaistuksen, laitteiden,
apulaitteiden ja lämpimän käyttöveden tuoton tehontarve on 1329 W, joka ylittää aurinkojärjestelmän
huipputehon tuoton. E-lukulaskennan mukainen oman sähköntuotannon hyödyntämisaste 100 %.
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Alla olevassa taulukossa 6 on esitetty pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeen. Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku
on taulukon mukaisesti noin 51 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen pientaloille esitetyn kynnysarvon 56 %.

Taulukko 6. Vuonna 2000 rakennetun pientalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeisessä tilanteessa, jolle energia-avustusta haetaan.

183,8
86,8

4,0

15,8 5,3 222,4

25,0

0

26,6

6,8

15,8 5,3 105,2

27,9

Lämmitys
(tilat+IV)
78,6

Sähköntuotanto
oma käyttö

Muu sähkönkulutus

Lämmitys, sähkö

29,6

Valaistus

LVI- ja
apulaitteet

0 192,8

Jäähdytys

Lämmin
käyttövesi

Alkuperäisten suunnitelmien
mukainen tilanne
Korjauksien jälkeinen tilanne

Lämmitys

Tarkastelutilanne

Ostoenergia, kWh/m²,v

Huonelaitteet

Energian nettotarve, kWh/m²,v Energiantarve, kWh/m²,v

-5,9

E-luku
E-luku,
E-luku/
kWhE/m²,v
E-luku
(alkup.)

297

1

153

0,51

Alkuperäisen tilanteen mukaisen E-lukulaskennan tulee kaikilta osiltaan vastata energiatodistusasetusta
(1048/2017), vaikka sitä ei tarvitse viedä energiatodistusrekisteriin. E-luvun laskentaan on suositeltavaa käyttää samaa pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joka laatii korjauksen jälkeistä tilannetta vastaavan allekirjoitetun energiatodistuksen, joka tarvitaan ennen kuin energia-avustus voidaan hyväksytyn energiaavustushakemuksen perusteella panna maksatukseen.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa tilanteessa
on esitetty seuraavissa kuvissa 7 ja 8. Jotta laskenta voidaan tehdä, on kohteessa saatava kaikki tarvittavat
tiedot laskennan suorittamiseksi. Käytännössä tämä pääsääntöisesti edellyttää myös havainnointikäyntiä
kohteessa.

39

Kuva 7. Vuonna 2000 rakennetun pientalon E-luvun laskennan lähtötietoja alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja laskennassa käytettävien
sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 8. Vuonna 2000 rakennetun pientalon E-luvun laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Rahoitushakemuksessa tulee olla mukana energiatehokkuustoimenpiteiden mukainen E-lukulaskenta ja selvitys tehtävistä energiatehokkuustoimenpiteistä.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset korjauksen jälkeisessä tilanteessa on seuraavassa esitetty energiatodistuksen 2018 sivuilla 1-8, jotka on koottu tähän dokumenttiin kuviksi (kuva 9a…kuva 9h).
Korjauksen jälkeisen tilanteen mukainen energiatodistus 2018 viedään energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitetaan. Energiatodistus tulee allekirjoittaa energiantodistusrekisteriin merkityn energiatodistuksen laatijan voimassa olevan pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Jotta laskenta voidaan tehdä, tulee kohteessa
suorittaa havainnointikäynti, jonka päivämäärä tulee esittää allekirjoitetussa energiatodistuksessa. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä sivuilla 6 ja 7. Sivulla 5 kuitenkin esitetään ennen korjausta olevasta tilanteesta saatavissa olleet toteutuneen energiakulutuksen tiedot ja sivulla 8 todistuksen laadinnan
lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Kuva 9a. Energiatodistuksen sivu 1, jossa on esitetty kohdetiedot, E-luku, havainnointikäynnin päivämäärä ja sähköinen allekirjoitus.
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Kuva 9b. Energiatodistuksen sivu 2, jossa on esitetty E-luvun laskennan päätulokset energiamuodoittain ja energiatehokkuusluokkien rakennusta koskevat rajat.

44

Kuva 9c. Energiatodistuksen sivu 3, johon kirjataan E-luvun laskennassa käytettävät rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 9d. Energiatodistuksen sivu 4, jossa on esitetty E-luvun laskennan tulokset. Sivulla neljä esitetään
E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian
nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Kuva 9e. Energiatodistuksen sivu 5, jossa on esitetty kohteesta saatavissa olevat toteutuneen ostoenergiankulutuksen tiedot.
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Kuva 9f. Energiatodistuksen sivu 6, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 9g. Energiatodistuksen sivu 7, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 9h. Energiatodistuksen sivu 8, johon esitetään todistuksen laadinnan lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.
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Liite 4. 1963 rakennetun tiilimuurikerrostalon peruskorjaukseen haetaan
energia-avustusta.
Seuraava esitetty rakennus ja siihen liittyvä laskenta on esimerkki rakennuksesta, johon haetaan energiaavustusta. Esimerkissä on tarkoituksellisesti tuotu esiin erilaisia keinoja energiantehokkuuden parantamiseksi. Käytännössä energia-avustusta haetaan tapauskohtaisesti jokaiselle rakennukselle erikseen.
Tiilimuurikerrostalon alkuperäinen lämmitystapa on kaukolämpö ja lämmönjakojärjestelmänä käytetään vesiradiaattoreita 70/40°C mitoituksella.
Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa tehdään vaipan ja lämmöntuottojärjestelmän energiatehokkuustoimenpiteitä. Siinä päälämmitysjärjestelmänä on edelleen kaukolämmitys, mutta osa tarvittavasta
lämmitysenergiasta tuotetaan poistoilmalämpöpumpulla. Korjausratkaisuissa käytetään alkuperäisiä vesiradiaattoreita.
Tiilimuurikerrostalossa ei ole koneellista jäähdytystä kummassakaan laskentatapauksessa. Vaippaa parannettaessa uusiin ikkunoihin valitaan auringonsuojalasit, jolloin kesäaikaiset sisäolosuhteet eivät heikkene vaipan lämmöneristävyyden parantamisen johdosta. Tämä voidaan varmentaa kesäajan sisälämpötilatarkasteluilla käyttäen rakennuksen dynaamista simulointia.
Rakennuksen alkuperäinen ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen poisto. Korjausratkaisuissa koneelliseen
poistoilmanvaihtojärjestelmään liitetään poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumppua käytetään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Poistoilmalämpöpumppu ei riitä kattamaan kaikkea tilojen ja käyttöveden lämmitystarvetta, jonka vuoksi tarvittava lisälämmitystarve katetaan kaukolämmöllä. Laskennassa poistoilmalämpöpumpun vuosilämpökertoimen arvona tilojen ja käyttöveden lämmityksessä on käytetty arvoa
3, joka vastaa laitevalmistajalta saatuja tietoja. Poistoilmalämpöpumpun laskennassa käytetyt arvot on tarkasteltu energiatehokkuuden laskentaohjeen 2018 taulukon 7.7 mukaisesti.
Korjausta edeltäneenä tilanteena ja sitä vastaavan alkuperäisen E-luvun laskenta-arvoina käytetään energiaavustustarkastelussa rakennuksen alkuperäisten suunnitelmien mukaisia lähtöarvoja, koska sellaiset ovat käytettävissä ja niistä löytyy suunnittelutiedot.
Laskennassa kaukolämmityksen, tilojen lämmönjakoverkoston sekä käyttöveden siirron vuosihyötysuhteiden
sekä apulaitteiden sähkönkulutuksien arvoina on käytetty suunnitteluratkaisuja vastaavia energiatehokkuuden laskentaohjeen 2018 mukaisia lähtöarvoja.
Korjausta edeltäneen alkuperäistä suunnitteluratkaisua vastaavan tilanteen ja korjauksen jälkeisen tilanteen
mukainen E-luku lasketaan ympäristöministeriön energiatodistusasetuksen (1048/2017) mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa 7 on esitetty tiilimuurikerrostalon energiatehokkuustoimenpiteitä koskevat vaipan
osien lämmönläpäisykertoimien parannukset, ilmanpitävyyden parantuminen ja poistoilmalämpöpumppu.
Rakennuksen ilmanpitävyyden parantuminen varmennetaan mittaamalla.
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Taulukko 7. Vuonna 1963 rakennetun kerrostalon energiatehokkuustoimenpiteet. Taulukossa on esitetty
alkuperäisiä suunnitelmia vastaavat lähtöarvot ja korjauksen jälkeiset parannetun energiatehokkuuden mukaiset arvot.
Lämmitetty nettoala

3767

m2

Alkuperäinen

Korjauksen

tilanne

jälkeen

U-arvot, W/m²,K
US
YP
AP
Ulko-ovet
Ikkunat
Auringon läpäisy (g/ST)
Ilmanpitävyys
q50, m³/h,m²
Vuotoilmanvaihtuvuus
qv, m³/h,m²
Ilmanvaihto
Tyyppi
Poistoilmavirta, L/s,m²
Ilmanvaihtuvuus, 1/h
SFP, kW/m³/s
Lämmitys¹

0,6
0,09

0,6
0,34
0,4
1,4
2,5
0.76/0.69

0,4
1,0
0,85
0.35/0.32

17

4

1,13

0,27

Kon.P.
0,5
0,65

Kon.P.
0,5
0,65

1,5

1,5

Kaukolämpö

PILP²/Kaukolämpö

¹ Kaikissa tapauksissa tilojen lämmönjako toteutettu alkuperäisillä radiaattoreilla (70/40)°C
² Poistoilmalämpöpumppua (PILP, SFP 3,0) käytetään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen.

Alla olevassa taulukossa 8 on esitetty tiilimuurikerrostalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä tilanteessa ja korjauksien jälkeen. Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten
jälkeinen E-luku on taulukon mukaisesti 64 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen kerrostaloille esitetyn kynnysarvon 68 %.

Taulukko 8. Vuonna 1963 rakennetun kerrostalon energiantarpeet, ostoenergiat ja E-luvut alkuperäisessä
tilanteessa ja korjauksien jälkeisessä tilanteessa, jolle energia-avustusta haetaan.

Alkuperäisten suunnitelmien
mukainen tilanne
Korjauksien jälkeinen tilanne

218,7

0

229,6

43,5

8,7

21,1 7,9

290,6

144,2

0

136,6

43,5

4,7

21,1 7,9

74,8

36,6

Muu sähkönkulutus

Lämmitys,
sähkö

Valaistus

Lämmitys,
kaukolämpö

Ostoenergia, kWh/m²,v

Huonelaitteet

LVI- ja
apulaitteet

Lämmin
käyttövesi

Lämmitys
(tilat+IV)

Lämmitys

Tarkastelutilanne

Jäähdytys

Energian nettotarve,
Energiantarve, kWh/m²,v
kWh/m²,v

E-luku
E-luku,
kWhE/m²,v E-luku/
E-luku(alkup.)

37,7

191

1

33,7

122

0,64
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Alkuperäisen tilanteen mukaisen E-lukulaskennan tulee kaikilta osiltaan vastata energiatodistusasetusta
(1048/2017), vaikka sitä ei tarvitse viedä energiatodistusrekisteriin. E-luvun laskentaan on suositeltavaa käyttää samaa pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joka laatii korjauksen jälkeistä tilannetta vastaavan allekirjoitetun energiatodistuksen, joka tarvitaan ennen kuin energia-avustus voidaan hyväksytyn energiaavustushakemuksen perusteella panna maksatukseen.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa tilanteessa
on esitetty seuraavissa kuvissa 10 ja 11. Jotta laskenta voidaan tehdä, on kohteesta saatava kaikki tarvittavat
tiedot laskennan suorittamiseksi. Käytännössä tämä pääsääntöisesti edellyttää myös havainnointikäyntiä
kohteessa.
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Kuva 10. Vuonna 1963 rakennetun kerrostalon E-luvun laskennan lähtötietoja alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja laskennassa käytettävien sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 11. Vuonna 1963 rakennetun kerrostalon E-luvun laskennan tulokset alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laskentatilanteessa. Kuvassa on esitetty E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus, energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat
lämpökuormien energiat.
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Rahoitushakemuksessa tulee olla mukana energiatehokkuustoimenpiteiden mukainen E-lukulaskenta ja selvitys tehtävistä energiatehokkuustoimenpiteistä.
Laskentoja vastaavat lähtöarvot ja laskennan tulokset korjauksen jälkeisessä tilanteessa on seuraavassa esitetty energiatodistuksen 2018 sivuilla 1-8, jotka on koottu tähän dokumenttiin kuviksi (kuva 12a…kuva 12h).
Korjauksen jälkeisen tilanteen mukainen energiatodistus 2018 viedään energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitetaan. Energiatodistus tulee allekirjoittaa energiantodistusrekisteriin merkityn energiatodistuksen laatijan voimassa olevan pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Jotta laskenta voidaan tehdä, tulee kohteessa
suorittaa havainnointikäynti, jonka päivämäärä tulee esittää allekirjoitetussa energiatodistuksessa. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä sivuilla 6 ja 7. Sivulla 5 kuitenkin esitetään ennen korjausta olevasta tilanteesta saatavissa olleet toteutuneen energiakulutuksen tiedot ja sivulla 8 todistuksen laadinnan
lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.

56

Kuva 12a. Energiatodistuksen sivu 1, jossa on esitetty kohdetiedot, E-luku, havainnointikäynnin päivämäärä ja sähköinen allekirjoitus.
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Kuva 12b. Energiatodistuksen sivu 2, jossa on esitetty E-luvun laskennan päätulokset energiamuodoittain ja energiatehokkuusluokkien rakennusta koskevat rajat.
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Kuva 12c. Energiatodistuksen sivu 3, johon kirjataan E-luvun laskennassa käytettävät rakennusvaipan, ikkunoiden, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän, lämpimän käyttöveden järjestelmän ja
sisäisten lämpökuormien lähtötiedot.
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Kuva 12d. Energiatodistuksen sivu 4, jossa on esitetty E-luvun laskennan tulokset. Sivulla neljä esitetään E-luvun erittely energiamuodoittain, rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus,
energian nettotarve ja lasketut energian nettotarpeeseen vaikuttavat lämpökuormien energiat.
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Kuva 12e. Energiatodistuksen sivu 5, jossa on esitetty kohteesta saatavissa olevat toteutuneen ostoenergiankulutuksen tiedot.
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Kuva 12f. Energiatodistuksen sivu 6, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 12g. Energiatodistuksen sivu 7, johon esitetään toimenpide-ehdotuksia E-luvun parantamiseksi. Korjauksen jälkeinen todistus pitää sisällään energia-avustuksen kynnysehdon täyttävät energiatehokkuustoimenpiteet, joten siihen ei merkitty toimenpiteitä.
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Kuva 12h. Energiatodistuksen sivu 8, johon esitetään todistuksen laadinnan lisätietoja suoritetun laskennan tueksi.

