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Esipuhe 
 

Seinäjärven kylätalo sijaitsee Alavuden etelälaidalla Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan rajalla. Kiin-

teistö rakennettiin vuonna 1929 kouluksi, ja sitä on peruskorjattu vuosien 1997 – 2001 aikana. Kou-

lun loppumisen jälkeen rakennus on toiminut Seinäjärven kylätalona. Alavuden kaupunki omistaa 

kiinteistön, mutta Seinäjärven kyläyhdistys hallinnoi sitä. 

 

Osittain kaksikerroksisen kiinteistön tilavuus on 1457 m3, ja se on kokonaan lämmitetty. Kylätalol-

la on hyvä käyttöaste, sillä sitä käytetään jatkuvasti monipuoliseen harrastustoimintaan. Kylätalon 

yhteydessä on myös kaukalo, jota on talvisin jäädytetty kiinteistössä asuvan talonmiehen toimesta.  

 

Kiinteistön lämmitys hoidetaan erillisessä lämmityskeskuksessa olevalla hakelämmityksellä, jota 

talonmies hoitaa. Talonmies asuu kiinteistössä vuokralla. Käyttäjien ilmoittamat kulutuslukemat 

sisältävät koko kiinteistön lämmitys- ja sähköenergiakulut. 

 

Energiakatselmuksessa perehdyttiin rakennuksen energiankäyttöön ja selvitettiin energiankäytön 

tehostamismahdollisuudet, sekä esitettävät toimenpide-ehdotukset. Katselmuksen avulla luotiin 

lähtökohdat lämpö- ja sähkökustannusten kulutusten tarkasteluun, jolloin kohteesta löydettiin sääs-

tökohteita. Energiakatselmuksessa tehtiin rakennustekninen tarkastus energiansäästön näkökulmas-

ta. Siinä tarkastettiin mm. lämmitysjärjestelmät, ikkunat, ulko-ovet sekä rakennuksen ala- ja yläpoh-

ja.  

 

Tässä energiakatselmusraportissa esitetään rakennuksessa tehdyn energiakatselmuksen tuloksia. 

Tulokset sisältävät nykytilannetietoa kiinteistön rakenteiden, lämmityksen, sähköjärjestelmien, vesi-

järjestelmien ja käyttötottumusten energiatehokkuudesta, sekä kiinteistön energiankulutuksesta.  

 

Tämä energiakatselmus ei sisällä varsinaisia mittauksia kohteesta, vaan tehdyt havainnot ja ehdo-

tukset perustuvat tilaajan antamiin esitietoihin energian kulutuksesta ja kiinteistön rakenteesta. Pai-

kanpäällä rakennus on lisäksi katselmoitu, sekä haastateltu kiinteistön käyttäjiä.  

 

Energiakatselmusraportti luovutetaan tilaajan edustajille luovutustilaisuudessa, jossa tehdyt havain-

not ja ehdotukset käydään läpi. Tilaisuuden järjestämisellä pyritään mm. vaikuttamaan kiinteistön 

käyttäjien energiankulutustapoihin, sekä antamaan kiinteistön vastuuhenkilöille tietoa energiansääs-

tön mahdollisuuksista. Energiakatselmuksen tilaajan yhteyshenkilönä toimivat Juho Soukkala ja 

Ismo Ilosalo, jotka tunsivat hyvin kiinteistön historian. 

 

 

Lapualla 2.9.2016 

 

 

 
Pauli Kortesoja 
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Lista ehdotetuista toimenpiteistä 
 

 
Rakenteisiin ehdotetut toimenpiteet: 

 
1. Vesikaton materiaalina on maalattu konesaumapelti. Kattopinnassa on paikoin reikiä ja lä-

pimenoja jotka ovat jonkin verran vuotaneet. Vuotokohdat kannattaa tiivistää esim. liima-

massalla. Kiinteistön vesikatot ovat monella tasolla, ja katossa on monta jiiriä. Jiirit ja katto-

jen liittymäkohdat kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa tiivistää huolellisesti. Katon kuntoa 

kannattaa säännöllisesti seurata ja tarvittaessa huoltaa. 

2. Rakennuksen ikkunoiden kiinnitys ja tiivistys on paikoin puutteellinen, jolloin ne tuhlaavat 

energiaa. Ikkunat kannattaa huoltaa, jolloin niiden käyttöikää voidaan jatkaa. Huollossa tii-

vistetään ja tarvittaessa maalataan ikkunan puuosat. Ikkunoiden huollossa kannattaa tarkis-

taa myös ikkunakarmien ja -peltien asennusten tiiveys. 

3. Ulko-ovet olivat kuluneet, ne olivat tiivistämättä. Kaikki ulko-ovet kannattaa huoltaa, jolloin 

aikaansaadaan energiansäästöä. Huollossa korjataan ovien ja karmien virheellinen asento ja 

asennetaan niihin tarvittaessa uudet tiivisteet. Myös tuulikaapin ja ullakon ovet kannattaa 

huoltaa ja tiivistää. 

 
 
Lämmitykseen ehdotetut toimenpiteet: 

 

1. Kiinteistön lämmitys on toteutettu piharakennuksessa olevalla hakelämmityksellä. Lämmön-

jako on toteutettu vesikiertoisella radiaattorilämmityksellä. Lämmityskattila on syöpymisen 

vuoksi uusittu viime vuonna. Syöpymistä voidaan jatkossa estää lisäämällä lämmitysveteen 

jäähdytysnestettä tai varsinaista syöpymisen estoainetta.  

2. Lämmin käyttövesi tuotetaan suoralla sähkölämmityksellä, mutta se kannattaisi muuttaa 

toimimaan hakkeella. Kattilan kesäaikainen lämmitys hidastaisi samalla kattilan syöpymistä. 

3. Jokaisessa huoneessa / tilassa kannattaa tarkistaa lämmitystermostaattien asetusarvot sa-

moiksi. 

4. Ikkunoiden kautta tapahtuvaa lämpösäteilyä voi vähentää sulkemalla verhot, silloin kun tilat 

eivät ole käytössä. Tämän toimenpiteen merkitys kasvaa vanhoissa ikkunoissa. 

 

 
Sähkölaitteisiin ehdotetut toimenpiteet: 

 

1. Rakennuksen valaistus on hoidettu pääsääntöisesti loisteputkilla. Niiden rikkoutuessa ne 

kannattaa korvata ledputkilla, valaisimien pysyessä samana. 

2. Käytössä on myös muutama hehku-, ja elohopealamppu. Niiden rikkoutuessa ne kannattaa 

vaihtaa led- lamppuihin. 

3. Uusia laitteita hankittaessa tutkitaan myös laitteen energialuokka. Valaisimia vaihdettaessa 

kannattaa huomioida, että EU-direktiivit kielsivät kaikkien hehkulamppujen valmistuksen 

vuoden 2011 syyskuussa. Elohopealamppujen valmistus loppui vuonna 2015, ja halogeeni-

lamppujen valmistus loppuu kuluvan vuoden aikana.  

4. Kiinteistön sähkölaitteistot olivat silmämääräisesti katsottuna kunnossa. Yläkerran katossa 

oli kuitenkin irrallisia sähköjohtimia, jotka kannattaa päättää jakorasiaan. 
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Vesilaitteisiin ehdotetut toimenpiteet: 
 
1. Kiinteistöllä on tällä hetkellä käytössä jäteveden saostuskenttä. Kannattaa varmistaa, että 

jäteveden käsittely täyttää kiristyvät uudet jätevesimääräykset.  

2. Vedestä aiheutuneet kustannukset ovat tällä hetkellä pienet verrattuna rakennuksen lämmi-

tyskustannuksiin. Mutta vedenkulutustakin on mahdollista pienentää asentamalla hanoihin 

säästösuuttimet. Ne ovat edullisia ja helppoja asentaa, jolloin niiden investointi tulee muu-

tamassa kuukaudessa takaisin. 

3. Kun vesikalusteita tulevaisuudessa joudutaan uusimaan, kannattaa valita vähän vettä kulut-

tavat mallit. WC-pöntötkin voi tarvittaessa vaihtaa vähemmän vettä kuluttaviin kaksoispai-

nikkeisiin malleihin. Tällöin veden kulutus voi laskea 9 litrasta 6/4 litraan. On kuitenkin 

syytä huomioida, että pöntön vesimäärän tulisi olla riittävä huuhtelemaan pönttö ja kuljetta-

maan jätökset rakennuksen viemäristössä.  

4. Käsin tiskausta tulee välttää, sillä se kuluttaa konetiskausta enemmän vettä. Jos käsin kui-

tenkin tiskataan, ei kannata käyttää juoksevaa vettä. 
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1. Energiakatselmuksen toteuttaminen  
 
1.1 Tavoitteet 
Tämän energiankatselmuksen tavoitteena on antaa tietoa kiinteistöjen energiansäästömahdollisuuk-

sista helposti hyödynnettävässä ja ymmärrettävässä muodossa. Siksi pääpaino on sellaisissa energi-

ansäästötoimissa, jotka vaativat lähinnä käyttäjien asenne- ja käyttötottumusmuutosta. Lisäksi lait-

teiden uudelleen säätöön ja tarvittaessa myös investointeihin on kiinnitetty huomiota. Lopullinen 

tavoite on rakennuksen energiansäästö.  

 

Katselmuksen toteuttaminen liittyy Kuusiokuntien kehittämisyhdistys Kuudestaan ry:n alueella ole-

vaan Kokoontumistila hankkeeseen. Hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kunnon kartoitus 

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeessa laaditaan 

Thermopolis Oy:n toimesta raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjes-

telmien tehokkuuden parantamiseksi. Siinä korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuk-

sin toteutettavissa. Hankkeessa ”energiansäästö” on ymmärretty laajasti ja säästöjä pyritään saa-

maan aikaan sähkön- ja lämmönkulutuksen lisäksi myös vedenkulutuksessa ja jätevedessä. Tästä 

syystä energiakatselmuksessa tarkasteltiin myös näitä osa-alueita. 

    

Hanke rahoitetaan 80 % Kehittämisyhdistys ry:n myöntämänä Manner - Suomen maaseudun kehit-

tämisohjelmasta 2014 – 2020. Thermopolis Oy hankkii puuttuvan 20% rahoituksen. 

 

1.2 Toimintatavat 
Energiakatselmus perustuu tilaajalta saatuihin tietoihin, ja paikanpäällä tehtyihin silmämääräisiin 

arvioihin sekä avainhenkilöiden haastatteluihin. Tilaaja toimitti energiakatselmuksen tekijälle ra-

kennuksen esitiedot. Tiedoista selvitettiin mahdollisuuksien mukaan rakennusmateriaalit ja raken-

nustavat. Ne asiat jotka eivät selvinneet kuvista tai paikanpäällä oletettiin olevan rakennuskauden 

tai saneerausajankohdan normien mukaiset.  

 

Käytetyt rakennustilavuudet ja kerrosalat ovat tilaajan ilmoittamia. Rakennuksen lämmön- ja säh-

könkulutustiedot selvitettiin tilaajan toimittamasta materiaalista. Näitä arvoja käytetään hyväksi 

tässä energiakatselmusraportissa.Paikanpäällä tehdyistä silmämääräisistä arvioista ja avainhenkilöi-

den haastatteluista saatiin tietoa mm. käytetyistä laitteista, käyttäjätottumuksista ja rakennuksen 

rakenteiden kunnosta. Huomiot ja ehdotetut säästötoimenpiteet perustuvat energiakatselmuksessa 

saatuihin tietoihin ja tehtyihin havaintoihin.  

 

2. Avainhenkilöiden huomiot 
 
2.1 Kiinteistön ongelmat 
Kiinteistö on kaupungin omistuksessa, mutta kyläyhdistys joutuu todennäköisesti hankkimaan kiin-

teistön omistukseensa. Silloin myös kaikki kiinteistön kulut tulevat kyläyhdistyksen maksettavaksi. 

 
2.2 Vastaukset ongelmiin 
Kiinteistön kulut kannattaa vähentää minimiin siirtymällä mm. ledivalaistukseen ja pudottamalla 

rakennuksen ylläpitolämpötilaa tilojen ollessa käyttämättöminä.  
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3. Rakennus  

3.1 Yleinen kuvaus rakennuksesta 
 
Kohteen nimi: Seinäjärven kylätalo Tasanko.   

Rakennusvuosi: Kiinteistö on valmistunut vuonna 1929, ja peruskorjattu vuosina 1997 - 2001. 

Kerrosala: 366 m2, joka on kokonaan lämmitetty. 

Rakennustilavuus: noin 1457 m3 

Käyttö: Kylätalon käyttöaste on hyvä.  

Muuta: Kiinteistön yhteydessä on puulämmitteinen sauna ja jääkiekkokaukalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Kylätalon etuosa. 
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4 Rakenteet 

4.1 Vesikatto  
Vesikaton materiaalina on maalattu konesaumapelti. Kattopinnassa on paikoin reikiä ja läpimenoja 

jotka ovat jonkin verran vuotaneet. Vuotokohdat kannattaa tiivistää esim. liimamassalla. Kiinteistön 

vesikatot ovat monella tasolla, ja katossa on monta jiiriä. Jiirit ja kattojen liittymäkohdat kannattaa 

tarkistaa ja tarvittaessa tiivistää huolellisesti, koska niissä piilee vuotoriski. Katon kuntoa kannattaa 

säännöllisesti seurata ja tarvittaessa huoltaa. Katto kannattaa lisäksi lähivuosina maalata, jolloin sen 

elinikää voidaan jatkaa. 

 

Energiasäästön näkökulmasta kosteat tai märät eristeet eivät eristä kunnolla, jolloin lämpöenergiaa 

hukataan enemmän. Pahimmassa tapauksessa katosta vuotava vesi turmelee rakenteet, jolloin koko 

rakennuksen elinikä lyhenee. 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 2. Vesikatto on paikoin vuotanut läpimenoista ja reijistä. 
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4.2 Ulkoseinät 
Kiinteistö on hirsirakenteinen, mutta sitä on peruskorjauksen yhteydessä sisäpuolelta lisäeristetty.  

Ulkopuolelle on lisäksi asennettu lautaverhous. Ulkoseinien rakenne on kohtuullisen hyvä, eivätkä 

ne kaipaa muutoksia. Ulkopuolelta seinien maalipinta on hyväkuntoinen. 

 

 
  

Kuva 3. Ulkoseinät olivat alkujaan hirsipintaiset. 

 

 
 
4.3 Yläpohja 
Rakennuksen yläpohja on osittain rakentamatonta ullakkotilaa. Alkuperäisen eristyksen päälle on 

paikoin lisätty vuorivillaeristettä. Ullakolle on kertynyt tavaraa, jotka kannattaisi poistaa. Tavaroi-

den poiston jälkeen kannattaa vuorivillaa lisätä puuttuviin kohtiin. Ennen lisäystä kannattaa varmis-

taa että nykyiset eristeet ovat kuivia.  

4.4 Alapohja 
Rakennuksen alapohjan eristykset ovat rakennusajankohdan mukaisia. Käyttäjien mukaan alapoh-

jassa ei ole esiintynyt ongelmia, joten sen eristystasoa voi pitää riittävänä. Jos lattiapintaa joudutaan 

jotain syystä avaamaan, kannattaa eristemäärä tarkistaa ja mahdollisuuksien mukaan lisätä. 
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Kuva 4. Ullakolle on kertynyt ylimääräistä tavaraa. 

 

4.5 Ikkunat ja ulko-ovet 
Rakennuksen ikkunoiden kiinnitys ja tiivistys on paikoin puutteellinen, jolloin ne tuhlaavat energi-

aa. Kaikki ikkunat kannattaa huoltaa, jolloin niiden käyttöikää voidaan jatkaa. Huollossa tiivistetään 

ja tarvittaessa maalataan ikkunan puuosat, sekä vaihdetaan rikkoutuneet lasit uusiin. Ikkunoiden 

huollossa kannattaa tarkistaa myös ikkunakarmien ja peltien asennusten tiiveys. Ikkunoiden alareu-

nan kittilista kannattaa korvata esimerkiksi polyuretaanimassalla.  

 

Myös ikkunoiden ulkopuitteet kannattaa tiivistää, jättämällä kuitenkin ylä- ja alaosaan noin viiden 

senttimetrin tiivistämättömän osan. Tällöin ilma pääsee kiertämään puitteiden välissä, estäen sisäik-

kunoiden huurtumisen. Huollon avulla ikkunoiden energiatehokkuus säilytetään myös jatkossa, ja 

samalla niiden elinikää voidaan jatkaa. Ikkunakarmien ja tiivisteiden kunto vaikuttaa merkittävästi 

ikkunoiden eristävyyteen ja siten rakennuksen energiatehokkuuteen. Tiivisteiden lisääminen vähen-

tää myös vetoisuuden tunnetta. Ikkunoiden kautta tapahtuvaa lämpösäteilyä voidaan lämmityskau-

tena vähentää peittämällä ikkunat verhoilla sekä kaihtimilla. 
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Ulko-ovet olivat kuluneet ja ne olivat tiivistämättä. Kaikki ulko-ovet kannattaa huoltaa, jolloin ai-

kaansaadaan energiansäästöä. Huollossa korjataan ovien ja karmien virheellinen asento ja asenne-

taan niihin uudet tiivisteet. Myös tuulikaapin ja ullakon ovet kannattaa huoltaa ja tiivistää.  

 

 

   
 

Kuva 5. Huoltoa kaipaava ikkuna.                         Kuva 6. Huoltoa kaipaava ulko-ovi.  

 
 
5. Lämpö 
 

Kiinteistön lämpö tuotetaan erillisessä lämpökeskuksessa olevassa hakelämmityskattilassa. Kattilan 

yhteydessä on 500 litran varaaja. Lämpökeskuksesta johdetaan lämpö kanaalin kautta kylätaloon. 

Käyttöveden lämmitys hoidetaan suoralla sähköllä, joten kattila on lämmityskauden ulkopuolella 

kylmillään. Kattila on syöpymisen vuoksi uusittu noin vuosi sitten. Kiinteistössä vuokralla asuva 

talonmies hoitaa hakelämmityksen. Kiinteistön lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella radiaatto-

rilämmityksellä.  

 

 

5.1 Lämmitysenergian kulutus 
Hakkeen kulutus oli vuonna 2015 noin 85 - 95 m3, ja sen energiasisältö on 85 000 - 95 000 kWh. 

Lisäksi käytössä on puulämmitteinen pihasauna, jossa kuluu klapeja noin kahdeksan heittokuu-

tiometriä vuodessa. Saunaklapien energiasisältö on noin 800 kWh. Käyttöveden lämmitys hoidetaan 

suoralla sähköllä. Sähköenergian kokonaiskulutus vuonna 2015 oli 19 000 kWh. Käyttöveden läm-

mityksen osuus on siitä arviolta 20 %, eli noin 4 000 kWh. Lukemiin sisältyy myös vuokralaisen 

kulutus. 

 

 
5.2 Huomiot ja ehdotetut toimenpiteet 
Kiinteistön lämmitys on toteutettu piharakennuksessa olevalla hakelämmityksellä, ja lämmönjako 

on toteutettu vesikiertoisella radiaattorilämmityksellä. Lämmityskattila on syöpymisen vuoksi uusit-

tu viime vuonna. Syöpymistä voidaan jatkossa estää lisäämällä lämmitysveteen jäähdytysnestettä tai 

varsinaista syöpymisen estoainetta.  
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Lämmin käyttövesi tuotetaan suoralla sähkölämmityksellä, mutta se kannattaisi muuttaa toimimaan 

hakkeella. Kattilan kesäaikainen lämmitys hidastaisi samalla kattilan syöpymistä. 

 

Jos kiinteistö tai sen osa on pidemmän aikaa käyttämättömänä, kannattaa harkita ylläpitolämpötilan 

pudotusta ainakin osalla rakennusta. Jokaisessa huoneessa / tilassa kannattaa tarkistaa lämmityster-

mostaattien asetusarvot samoiksi. Ikkunoiden kautta tapahtuvaa lämpösäteilyä voi vähentää sulke-

malla verhot, silloin kun tilat eivät ole käytössä.  

 
6. Sähkö 
 

Kiinteistön sähköenergian suurimmat kuluttajat ovat valaistus ja keittiökojeet. Rakennuksen valais-

tus on pääsääntöisesti hoidettu loisteputkilla. Käytössä on kuitenkin muutamia hehku- ja eloho-

pealamppuja.  

 

 

6.1 Käyttösähköenergian kulutus  
Käyttösähköenergian kulutus on arviolta 80 % sähköenergian kokonaiskulutuksesta, eli noin 15 000 

kWh vuodessa. Lukemiin sisältyy myös vuokralaisen ja jääkiekkokaukalon kulutus.  

  

   
 

Kuva 7. Kutomatilan loisteputkivalaisimia.            Kuva 8. Elohopeavalaisin ulkopäädyssä. 

 

   

6.2 Huomiot ja ehdotetut toimenpiteet  
Rakennuksen valaistus on hoidettu pääsääntöisesti loisteputkilla. Niiden rikkoutuessa ne kannattaa 

korvata ledputkilla, valaisimien pysyessä samana. Ledputken mukana tulee myös sytytin, joka kor-

vaa vanhan sytyttimen. Samalla kannattaa ohittaa kuristin, koska ledputki ei tarvitse sitä toimiak-

seen. Ledputkien polttoikä on pitempi kuin loisteputkien, ja niiden energiankulutus on noin 50 % 

pienempi kuin loisteputkilla.   

 

Käytössä on myös muutama hehku-, ja elohopealamppu. Niiden rikkoutuessa ne kannattaa vaihtaa 

led- lamppuihin. Led lamput käyvät suoraan hehkulamppujen tilalle, mutta elohopeavalaisimessa 

kannattaa kuristin ja sytytyslaitteet ohittaa ennen ledlampun asennusta.  
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Vaihtoehto ledeille olisi ns. energiansäästölamput eli pienoisloisteputket. Hyvälaatuiset energian-

säästölamput ovat kuitenkin samanhintaisia, kuin ledlamput. Pienoisloisteputkien polttoikä jää kui-

tenkin murto-osaan led- lamppujen eliniästä. Energiansäästölamput tulevat olemaan todennäköisesti 

välimuoto siirryttäessä hehkulampuista ledeihin. Suuritehoiset led- lamput ja varsinkin valaisimet 

ovat vielä arvokkaita, mutta niiden hinnat ovat laskeneet tarjonnan lisääntyessä. Myös ledien valo-

tehokkuudet ovat jatkuvasti lisääntyneet.  

 

Valaistus on kiinteistön merkittävä sähkönkuluttaja. Valot kannattaa sammuttaa päivänvalon ollessa 

riittävä, tai tilasta poistuttaessa yli puoleksi tunniksi. Uusia laitteita hankittaessa tutkitaan myös lait-

teen energialuokka. Valaisimia vaihdettaessa kannattaa huomioida, että EU-direktiivit kielsivät 

kaikkien hehkulamppujen valmistuksen vuoden 2011 syyskuussa. Elohopealamppujen valmistus 

loppui vuonna 2015, ja halogeenilamppujen valmistus loppuu kuluvan vuoden lopussa. 

  

Kiinteistön sähkölaitteistot olivat silmämääräisesti katsottuna pääsääntöisesti kunnossa. Yläkerran 

katossa oli kuitenkin irrallisia sähköjohtimia, jotka kannattaa päättää jakorasiaan.  

 

 

7. Ilmanvaihto 
 
Ilmanvaihdolla on merkittävä rooli lämmitysenergian säästämisessä. Ilmanvaihtoa kannattaakin 

säädellä käytön ja ulkolämpötilan mukaan. Tämän säädön voi uusimmilla laitteilla tehdä automaat-

tisesti. Säätäminen tapahtuu ohjaamalla poistoilmakoneen käyntiä, ja tuloilmapeltiä avaamalla.  

 

             
 

Kuva 9. Huippuimurien ohjaus.         
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Kylätalon ilmanvaihto oli toteutettu kahdella huippuimurilla jotka poistavat ilmaa hormien kautta 

ulos. Toinen huippuimuri poistaa ilmaa keittiöstä ja toinen salista. Keittiön huippuimurissa ei ole 

säätöä, mutta salin huippuimurissa on neljäportainen säädin. Molempien huippuimurien käyttölait-

teet ovat salin seinällä. Huippuimurit ovat käytössä vain tarvittaessa.   

 
7.1 Huomiot ja ehdotetut toimenpiteet 
Nykyiset määräykset eivät salli hormin käyttöä ilmastointiin, vaikka sitä on aikaisemmin yleisesti 

käytetty. Kannattaa seurata, ettei ilmastointi rapauta hormeja. Kiinteistön ilmastointi on riittävä, ja 

sen nykyinen käyttötapa on taloudellinen.  

 

 
8. Käyttövesi 
 

Kiinteistön jäteveden käsittely on toteutettu imeytyskentällä, ja sen on täytettvä myös lähivuosina 

kiristyvät uudet jätevesimääräykset. Vedestä aiheutuneet kustannukset ovat tällä hetkellä pienet 

verrattuna rakennuksen lämmityskustannuksiin.  

 
8.1 Huomiot ja ehdotetut toimenpiteet  
Vedenkulutuksen kustannuksella ei tällä hetkellä ole suurta merkitystä suhteessa energiankulutuk-

siin. Jos vedenkulutuksen kustannukset huomattavasti kohoavat, kannattaa käsipesualtaiden virtauk-

set optimoida asentamalla hanoihin säästösuuttimet. Ne ovat edullisia ja helppoja asentaa, jolloin 

niiden investointi tulee muutamassa kuukaudessa takaisin. 

 

Käsin tiskausta tulisi välttää, sillä se kuluttaa konetiskausta enemmän vettä. Jos käsin kuitenkin 

tiskataan, ei juoksevaa vettä kannata käyttää. Astianpesukoneen ikä vaikuttaa vedenkulutukseen, 

uusimpien astianpesukoneiden ollessa energiatehokkaita. Myös niiden vedenkulutus on pieni van-

hoihin koneisiin verrattuna. 

 

Kun vesikalusteita tulevaisuudessa joudutaan uusimaan, kannattaa valita vähän vettä kuluttavat 

mallit. Esim. wc- pöntöt voi uusittaessa vaihtaa vähemmän vettä kuluttaviin kaksoispainikkeisiin 

malleihin. Tällöin veden kulutus voi laskea 9 litrasta 6/4 litraan. Kannattaa huomioida, että pöntön 

vesimäärän tulisi olla riittävä huuhtelemaan pönttö ja kuljettamaan jätökset rakennuksen viemäris-

tössä. 

 

Ekonapilla varustetuilla hanoilla on mahdollista saavuttaa 25 - 50 % säästö verrattuna tavallisiin 

hanoihin. Painikehanoilla säästö on vieläkin suurempi. Jos jokin vesipiste rikkoontuu tai alkaa vuo-

taa, kannattaa tilanne korjata heti. Tippuva hana kuluttaa vuodessa vettä jopa 30 m3. 

 

     

9. Yhteenveto 
 
Rakennus on iäkäs, mutta se on kuitenkin suhteellisen hyvässä kunnossa. Säännöllisellä kunnossa-

pidolla sen elinikää voidaan jatkaa pitkälle tulevaisuuteen. Vesikatto kannattaa tiivistää, ja ikkunat 

sekä ulko-ovet kannattaa huoltaa. Kiinteistön lämmityskuluja voidaan pienentää tuottamalla lämmin 
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käyttövesi hakkeella sähkön sijasta. Kattilan kesäaikainen lämmitys estäisi samalla kattilan syöpy-

mistä. Valonlähteet kannattaa muuttaa ledeiksi viimeistään niiden rikkotuessa. 

 

Kiinteistön on mahdollista tässä energiankatselmusraportissa mainituilla keinoilla vähentää energi-

ankulutusta ja CO2 päästöjä. Lasketut CO2 määrät eivät ole absoluuttisia, mutta niillä pyritään ha-

vainnollistamaan energiasäästön vaikutusta. Sähköenergialle käytetään kerrointa 220 kgCO2/MWh, 

ja hakkeelle 0 kgCO2/MWh [Motiva]. 

 

Energiansäästöinvestointien laskelmien perustana on sähköenergian arvioitu keskihinta 0,14 €/kWh 

(siirto ja energia), sekä töiden teettäminen kokonaan urakoitsijoilla. Luvut eivät ole absoluuttisia, 

sillä niihin vaikuttaa aina urakoitsijoiden työtilanne ja kokemus kyseisistä asennuksista. Kaikki hin-

ta-arviot ovat verollisia. Taulukossa 1 on esitetty lämmitysten kustannuksia ja CO2 päästöjä. Inves-

tointeihin on mahdollisesti saatavilla hankerahoitusta, ja kustannuksia voidaan vielä alentaa oman 

työn osuudella.  

 

 

 

Taulukko 1. Kiinteistön uusituvan energian investointien ja CO2 päästöjen vertailu.  

 

 

Lämmitystapa 
 

 

 

Nykyinen hakelämmitys 

ja käyttöveden lämmitys-

sähköllä 

 

Nykyinen hakelämmitys 

ja myös käyttöveden 

lämmitys hakkeella  

 
 

Vuosikulutus MWh/a 
 

 

94 

 

95 

 

CO2- päästöt kg/a 
 

 

880 

 

0 

CO2- päästö-vähennys kg/a 

nykyiseen lämmitykseen 

 

- 

 

 

880 

 

Investointi  / € 

 

 

- 

 

 2 000 

Takaisinmaksu- 

aika /a 
 

 

- 

 

4 

 


