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Esitelmän sisältö 



1. Sertifiointi eri rakennustyypeille 

= NC 

= CS 



• Sertifiointihankkeiden pisteytys jaettu kreditteihin, joista on 
mahdollista saada 100 pistettä (+ 10 bonuspistettä) 

2. Pisteytys ja arvosteluasteikko 



3. Pistejako 

1. (SS) Paikka ja ympäristö (arkkitehtuuri, sijoittuminen, päästävyys, 
liikenne) 

2. (WE) Veden säästäminen / tehokas käyttö 
3. (EA) Energia ja ilmapiiri 
4. (MR) Materiaalit ja materiaalilähteet 
5. (IEQ) Sisäilman laatu 
6. (ID) Innovaatiot 
7. (RP) Alueelliset tekijät  

28 pistettä 
 
10 pistettä 
37 pistettä 
13 pistettä 
12 pistettä 
6 pistettä 
4 pistettä 
110 pistettä 
 

 



4. Automaation vaikutus pisteisiin 

Core and Shell -rakennuksessa (CS) 

Kaikki pisteet Pisteet, joihin voi vaikuttaa automaatiolla 

1. (SS), paikka ja ympäristö 28 4 

2. (WE), veden säästäminen 10 0 

3. (EA), energia 37 37 

4. (MR), materiaalit ja 
materiaalilähteet 13 0 

5. (IEQ), sisäilman laatu 12 6 

6. (ID), innovaatiot 6 5 

7. (RP), alueelliset tekijät 4 0 

YHTEENSÄ 110 52 



5. Esimerkit 
 
 

Esimerkki 1 



Vähentää  valaistustehoa  rakennuksen sisäpuolella 
50 %:lla aikavälillä 23.00-05.00 koskien valaisimia, joiden 
valaistus voi suuntautua rakennuksen ulkopuolelle. Ei 
koske hätävalaistusta.  Edellyttää valaistuksen ohjausta 
taloautomatiikasta aikaohjauksella. Valosaasteen 
vähentämisen voi korvata myös automaattisesti 
ohjautuvilla sälekaihtimilla. 

Ulkovalaistuksen teho  ei saa ylittää ASHRAE-
standardin valaistustehoja [W/m2] 

Esimerkki 1 



Esimerkki 2 ja 3 

Esimerkki 2 (EAP1) 

Esimerkki 3 (EA1) 



Energiajärjestelmien toiminnanvarmennus 
(TOVA, PAKOLLINEN) 

• Tulee varmistaa, että energian kulutukseen 
liittyvät systeemit ovat asennettu, kalibroitu ja 
säädetty, kuten on suunniteltu. 

• Projektissa on toiminnanvarmennuskonsultti, 
jolle toimitetaan mittauspöytäkirjat 
raportointia varten. Konsultin tulee 
raportoida tulokset kiinteistön omistajalle. 
Raportointia varten konsultti tarvitsee 
kentältä mm. mittauspöytäkirjat, 
itselleluovutuspöytäkirjat, 
painekoepöytäkirjat yms. 

• Käyttöönotettavat systeemit ovat: 
• Lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi 

(jäähdytys) ja kylmäainejärjestelmät 
• Valaistuksen ohjaukset 
• Lämpimän käyttöveden järjestelmät 
• Uusiutuvat energiajärjestelmät (esim. 

tuuli- ja aurinkoenergia) 

Esimerkki 2 (EAP1) 



EA1: Energiakäytön optimointi 

• Laskenta suoritetaan tietokonepohjaisella dynaamisella 
simulointiohjelmalla noudattaen ASHRAE Standard 90.1-2007 –
standardia 

• Suomi sijaitsee standardin mukaan säävyöhykkeellä nro 7 
• Verrataan kahta vaihtoehtoa; baseline vs. proposed 

• Pisteytystaulukko energiakustannusten säästöstä 12 – 48 % 
(pisteet 1-21) 

• omavaraiset energialähteet 
• LTO-hyötysuhteet 
• tarpeen mukainen ilmanvaihto 

• CO₂-mittaus ja ilmamääräsäätimet 
• läsnäoloanturit 
• IV-koneiden käyntiaikojen asettelu 

konekohtaisesti 
• valaistuksen ohjaus (sisällä ja ulkona) 
• taajuusmuuttajakäyttöiset pumput 
• lämpimän käyttöveden kulutuksen minimointi  
• Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien viritys 

(antureiden ja moottoriventtiileiden toimivuus) 

 

Esimerkki 3 (EA1) 



EA1: Varmennus ja testaaminen 

• Asennusten oikeellisuus, suorituskyvyn testaaminen ja 
vertaaminen projektin suunniteltujen perusteiden 
mukaiseksi tehdään kolmessa portaassa: 

 
1. Asennustapatarkastus 

• Tarkistetaan, että järjestelmien laitteet 
ovat asennettu oikein ja tehdään 
tarvittavat korjaukset ennen 
toimintakokeita 

 
2. Toimintakoe (suorituskyvyn testaaminen) 

• Tehdään kun järjestelmän kaikki 
komponentit on asennettu, sähköistetty, 
ohjelmoitu ja tasapainoitettu 
(systeemeittäin) 

• Sisältää käynnistykset, sammutukset, 
kuormituskokeet, hälytysten ja 
lukitusten testaaminen 

 
3. Tulosten arviointi (konsultti) 

• Tulokset arvioidaan ja varmistetaan, että 
suunnittelun kriteerit täyttyvät 

• Raportoidaan kiinteistön omistajaa sekä 
suunnittelu- ja rakennustiimiä 
korjaustoimenpiteitä varten 

Esimerkki 3 (EA1) jatkoa 



6. Yhteenveto onnistuneesta sertifioinnista 

SELKEÄ PROJEKTIN KULKU  JA ALOITUS AJOISSA 
 

 
• Pisteiden kartoitus aloitetaan varhaisessa vaiheessa ennen varsinaista suunnittelua 
• Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja ja kustannuksia 
• Päätetään toteutusvaihtoehdot esiselvittämisen jälkeen ja laaditaan järjestelmäkuvaus (työselitys) 
• Huomioidaan suunnitelmissa tilaajan, sertifioinnin ja järjestelmäkuvauksen vaatimukset 
• Laaditaan suunnitelmat 
• Kohteen rakentaminen / urakointi 
• Toiminnanvarmennus ja dokumentoidaan siitä toiminnanvarmennuskonsultille 
• Lopullinen pisteytys ja sertifiointiluokan varmistuminen 
 



6. Yhteenveto onnistuneesta sertifioinnista 
 
MIETTEITÄ 

 
• Projektissa LEED-koordinaattori/konsultti, joka kerää tarvittavat tiedot dokumenttien täyttämistä 

varten LEED-onlineen 
• Sertifiointina hieman sekava ja työläs 
• Sisältää englanninkielisen 623-sivuisen manuaalin ja 189-sivuisen ASHRAE- standardin, joiden 

puitteissa toimitaan 
• Manuaalissa viitataan toisiin sivuihin eli ohjeistuksessa hypitään manuaalin sisällä kohdasta 

toiseen 
• Omat erikoisuutensa, kuten CO2-antureiden asennuspaikka 
• Urakoitsijoilta vaatii laiteajojen ja mittauspöytäkirjojen toimittamista koordinaattorille. Lisäksi 

käyttökoulutukset huoltohenkilökunnalle (kohteen valmistuttua ja toinen koulutus 10 kuukauden 
käytön jälkeen) 

• Vaatii suunnittelijoilta suunnittelulähtötietojen selvittämistä LEED-pisteiden saavuttamista varten, 
jotka käydään läpi omistajan ja konsultin kanssa. Yleensä konsultti kertoo vaatimukset ja raja-
arvot. 

• Taloteknisten järjestelmien toimivuus on isossa roolissa. Kiinteistö tarvitsee toimivan 
taloautomaation, hyvin säädetyt järjestelmät ja koulutetun henkilökunnan 

 



Kiitos ajastanne 

Lisätietoja: 
Projectus Team Oy 

Timo Torkkeli 
Timo.torkkeli@projectusteam.fi 


