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HANKETIEDOT
LUPATUNNUS    RATU    PÄIVÄMÄÄRÄ  

KOHTEEN OSOITE

VALITTU ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISVAIHTOEHTO

RAKENNUSOSAKOHTAISET ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET (4 §) 

Alkuperäiset ja korjattavat/uusittavat rakennusosat U-arvoineen (W/m2K) 

1
Suluissa olevat pykälät viittaavat ympäristöministeriön asetukseen 4/13. 

2 RAKENNUKSEN STANDARDIKÄYTTÖÖN PERUSTUVA ENERGIANKULUTUS (6 §)

Rakennusluokka 
Laskettu standardikäytön kulutus   kWh/m2 

3 STANDARDIKÄYTTÖÖN PERUSTUVA KOKONAISENERGIANKULUTUS, E-LUKU (7 §)

Rakennusluokka 
Alkuperäinen E-luku        kWhE/m2 E-luku esitettyjen korjausten jälkeen  kWhE/m2

TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN VAATIMUKSET (5 §)
Vaatimuksia sovelletaan sekä uusittaessa taloteknisiä järjestelmiä (4) että em. korjausvaihtoehdoissa 1, 2 ja 3.

4
LTO:n laskettu/testattu vuosihyötysuhde              %
Ilmastointijärjestelmän arvioitu ominaissähköteho (SFP-luku)   kW/m3s
Lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantaminen
Huoneistokohtaisten vesimittarien asentaminen
Muu teknisen järjestelmän parannus:
Teknisiin järjestelmiin ei tule muutoksia

Rakennus on suojeltu (1 §). Miltä osin: 
tai muu ympäristöministeriön asetuksen 4/13 1 §:n mukainen peruste: 

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISVELVOLLISUUS EI KOSKE HANKETTA, KOSKA: 

Selvitys aiemmin tehdyistä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, jotka halutaan ottaa huomioon (9 §)
Selvitys ilmanvaihdon oikeasta toiminnasta ja korvausilman saannista (12 §)
Selvitys jos hankkeessa vedotaan energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden tekniseen, toiminnalliseen 
ja taloudelliseen toteutettavuuteen (MRL 117 g §)
Arviointi uuden tai uusittavan lämmitysjärjestelmän toteutettavuudesta (MRL 117 h §)
Muu selvitys tai liite (esim. energiatodistus): 

SELVITYKSET JA LIITTEET  

RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS

Ulkoseinä, alkuperäinen U-arvo     uusi U-arvo
Yläpohja,   alkuperäinen U-arvo    uusi U-arvo
Alapohja,   alkuperäinen U-arvo    uusi U-arvo
Ikkunat,     alkuperäinen U-arvo    uusi U-arvo
Ulko-ovet, alkuperäinen U-arvo     uusi U-arvo

PÄÄSUUNNITTELIJA       

ALLEKIRJOITUS 

ALLEKIRJOITUS 

ENERGIASELVITYKSEN LAATIJA      
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