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Putkirempalla säästöjä?
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Putkirempalla säästöjä?
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55 asukasta. Putkiremontin yhteydessä taloon tulee huoneis- osuus on 50 % ja koko käyttöveden kulutuksesta 40 %. Mikä
Tämän lisäksi suihkun ja pesualtaan vesikalusteet tullaan mitoittamaan (jos uusien asetusten mukaan mahdollista) niin,
tokohtainen vedenmittaus, jonka arvioidaan vähentävän ve- vaikutus putkiremontilla on käyttöveden kustannuksiin vuoettä
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että suihkun normivirtaama pienenee arvosta 0,2 l/s arvoon
vaikutus putkiremontilla on käyttöveden kustannuksiin vuositasolla, kun kaukolämmön hintana voidaan käyttää
75€/MWh ja veden hintana 4€/m3? Kaukolämmön tehomaksun muutoksia ei tarvitse ottaa huomioon.
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Edelliskerran tehtävänä oli laskea, miten asuinkerrostalon energiatodistus muuttuu 2018 alussa. Kuusikerroksisen
Edelliskerran tehtävänä oli laskea, miten asuinkerrosta- alusta. Hän pohtii, miten energiatodistus muuttuu ja kannatasuinkerrostalon
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taja on kuullut, että energiatodistus tulee muuttumaan 2018 on 142608 kWh kaukolämpöä ja 184296 kWh sähköä.
2017 voimassa olevien määräysten mukaan laskettuna rakennuksen ostoenergiankulutus on 142608 kWh kaukolämpöä
ja 184296 kWh sähköä.
2017 määräysten mukaan rakennuksen E-luku lasketaan kaavalla
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Jos energiatodistus tehdään vuonna 2017 talon E‐luku on 172 kWhE/m , joten talon energialuokka on E. Jos se tehdään
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