
Voimaan tulleet uudet miiiirdykset rakennusten energiatehokkuudesta 2OL2
ja energiatodistuks.e.sta 2013 ovatjohtaneet suureen kEskusteluun. Erityisesti
vanhempien sdhkoldmmitteisten omakotitalojen omistajat ovat aiheeliisesti

suivaantuneet saamistaan huonoista energiatodistuksista.
oLAvtruPAMAKt

-

Pri mAAriengrqhsta
(0rkertoifilin

lkuvuodesta Suomen Omakotiliit-
to teki kansalaisaloitteen energiato-
distuksen muuttamisesta siten, etta
energiatodistukseen tulisi aina to-

teutunut ostoenergiankulutus ilman kertoi-
mia ja ettd pientaloilta, jotka on rakennettu
ennen vuotta 2008, ei kokonaisenergianku-
lutuksen mddrittdmisessa oteta huomioon
energiamuotojen kertoimia.

Tiimii 62211 kansalaisen allekirjoittama
aloite sai eduskunnassa suopean vastaan-
oton. Ympdristovaliokunta kuitenkin kd-
sitteli aloitteen hdteisesti ja kuunteli asian-
tuntijoina vain ympdristoministerion henki-
16itd. Kesdkuussa eduskunta valiokunnan
esityksen mukaisesti hylkdsi aloitteen. Sa-
malla se hyviiksyi kuitenkin kaksi lausu-
maa: "Eduskunta edellyttdd, ettd hallitus ryh-
tyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen
energiatodistuksen sisdllolliseksi muuttami-
seksi helpommin ymmdrrettdvdksi poista-
en energiamuotojen kertoimista aiheutu-
vat vertailtavuusongelmat." ja "Eduskunta
edellyttd6, ette hallitus aloitteellisestl pyr-
kii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
tarkistamiseen energiatodistuksen muutta-
m iseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakoti-
talojen osalta."

Yleisesti voi todeta, ette lain perusteluteks-
teilld sekd eduskunnan lausumilla ja pon-
silla ei ole merkitysta. 5e ndkyy hyvin mm.
'I 960-luvun alussa sdddetyn "tilapdisen" au-
toveron 50-vuotisessa historiassa. Kdsitel-
lessddn asiaa elokuussa valtioneuvosto ei
tehnytkddn pddtostd mistddn uusista toi-
menpiteistS.

Asuntoministeri Pia Viitanen kuitenkin
lehetti jo toukokuussa energiakomissaari
Gi,inther Oettingerille kirjeen, jossa hiin esit-
tdd energiatehokkuusdirektiivin EpBD muut-
tamista siten, ette ennen sen voimaantuloa
2010 rakennetuille omakotitaloille energia-
todistus olisi vapaaehtoinen. Tdmd ei toteu-
du, koska se veisi pohjan pois koko energia-
todistukselta.
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PrimS!i rienergiakerroin
Varsinainen ongelma energiatodistuksessa on
se, ette 500000 sdhkcildmmitteistd omakoti-
taloa saavat kaikki huonon todistuksen, mikd
vaikuttaa mm. myyntihintaan. Kun Suomes-
sayli2/3 sdhkon tuotannosta on peast6ton-
t6, on selvdd, ettd sdhkcin kertoimen tulee olla
paljon pienempi kuin kivihiilen, 6ljyn, turpeen
tai muun fossiilisen energialdhteen kerroin.

Uudet miiiirdykset perustuvat kylld osto-
energian kulutukseen. Ylld sanottu ongelma
syntyy siiti, ettd energialaskenta perustuu
primddrienergiaan, eli energial6hteen sisdl-
tdm55n alkuperdiseen energiaan, josta vain
osa saadaan muutettua sdhkoksi. Tdlloin ra-
kennuksen energiankulutus lasketaan kerto-
malla ostoenergian mddrd eri energiamuoto-
jen kertoimilla. Kun sdhkod tuottavan hiili-
voimalaitoksen hydtysuhde on 40 o/o, on pri-
mddrienergiakerroin 1/0,40 = 2,5.Timd onkin
useissa EU-maissa keytetty kerroin. Suomen
oikein laskettu kerroin olisi2,2, mikd poliitti-
sella pddtoksella laskettiin "siedettavemmek-
si"eli nykyiseen lukuun 1,7.

Tiit;i jo lii htcikohtaisesti kritii kil le a ltista me-
nettelyd heikentdd vield se, etta maailmalla
primddrienergiakertoimia lasketaan ainakin
neljiill;i (IPCC = lntergovernmental panel on
Climate Change, IEA = lnternational Ener-
gy Agency, EIA = US Energy lnformation Ad-
ministration, CEN/PREF = Primary Resource
Energy Factor developed by CEN/TC228) eri
tavalla, jolloin erityisesti bio- ja ydinenergian
sekd yhdistetyn liimmon ja sdh-
kdn tuotannon kertoimissa on
suuria eroja.

Kaiken lisiiksi Suomen mdirS-
ysten mukainen laskenta niyt-
tae antavan ostoenergiaksi-
kin liian suuria lukuja. Tdmd on
nihty mm. Motivan Elvari-hank-
keessa, jossa seurattiin usean
vuoden ajan eri-ikdisten oma-
kotitalojen energiankulutusta.
Laskenta v6itti energiaa kulu-

van 50-1 00 prosenttia enemmdn kuin oi-
keasti tapahtui.

Tdmd kun sitten vield otetaan uudistetta-
van kiinteistoveron pohjaksi, lentdd siind mo-
ni omakotiasukas talostaan.

Sehkii tuottaa hiilidioksidia
Oikeasti EU:n direktiivi rakennusten energia-
tehokkuudesta - EPBD - sallii erilaisia tulkin-
toja ja laskentamenetelmid. Niinpd rakenta-
misen energiamddrdykset ja energiatodis-
tukset ovatkin varsin erilaisia eri EU-maissa.

Jos mddrdyksilli oikeasti haluttaisiin vai-
kuttaa ilmastonmuutokseen, tulisi perustana
kdyttdd energiantuotannon hiilidioksidipiiiis-
tojd.Tarkkaan ottaen myos viisi muuta kasvi-
huonekaasua tulisi ottaa huomioon muunta-
malla niiden vaikutus COr-ekvivalentiksi ker-
toimilla 25-22 800. Rakentamismddrdyksis-
sd kuin myds energiatodistuksessa tulisikin
kayttee COr-kertoimia.

Kertoimien erilaisuutta kuvaa hyvin ydin-
voima, joka eituota hiilidioksidia lainkaan eli
sen COr-kerroin on 0,0, mutta sen primdiri-
energiakerroin on perdti 2,9.

Mikd sitten olisi COr-kerroin sdhkolle Suo-
messa? Seuraava tarkastelu on tehty Ener
giateollisuus ry:n tuoreimpien tilastojen pe-
rusteella. Kaaviossa niytetddn viime vuoden
sdhkon kokonaiskulutuksen 83,9TWh jakau-
tu minen energialdhteittdin. Kotimaisen tuo-
tannon osuus on 81 ,3o/o, mistd perdti 68,8 yo
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Jos pohjaksi otettaisiin sdhkon tuotan-
non oikea vaikutus ilmastoon, se tapahtui-
si laskemalla eri energialdhteiden tuottamat
COr-pdiistot. Viime vuonna 201 3 sdhkontuo-
tannon kotimaiset pedstot yhteensd olivat
1091 1 Mt eli 160 g/kWh. Yllii olevassa tau-
lukossa ndkyvdt myos edellisid vuosia kos-

kevat luvut.
Kolmen viime vuoden CO2-ominaispddsto

on siis keskimiiSrin 155 g/kWh. Julkisuudes-
sa on esitetty suurempiakin lukuja. Jos mu-
kaan otetaan voimalaitoksen koko elinkaa-
ri sen rakentamisesta purkamiseen saakka,

ominaispddstot kasvavat. Usein esitetty luku
on 200 g/kWh. Erilaisilla tehoalue- ja margi-
naalitarkasteluil la sekd poliittisilla piiiitoksil-
lii voidaa n esittiid ta lojen l5 m m ityskdytossii
olevan siihkon ominaispdistoksijopa 400 g/
kWh. Samaan aikaan sihkoauton kuluttama
sdhko on "pdistotontd'i Osana EU-rahoitteis-
ta Julia 2030 -nimistd projektia tuli vuosi sit-
ten ulos raportti, jonka mukaan Suomessa

elinkaarilaskennassa sdhkon ominaispddsto
olisi 287 g/kWh; raportin lahtotiedot olivat
hammastyttavdn vanhoja vuosilta 2006-08,
lisdksi ympdristoministerion tekijat kieltay-
tyivet kertomasta keytteme6nsd laskenta-
menetelmdd.

COr-kerroin pelastaa

Primddrienergiakertoimet on laskettu mer-
kitsemdllii fossiilisen (kivihiili) energialdhteen
kerroin ykkoseksi. Samalla tavalla voidaan las-

kea COr-kertoimet. Seuraavassa taulukossa
esitdn eri energialdhteiden tuottamat CO2-

peastot sekd niiden kertoimet suhteessa ki-

vihiilen pddstoihin.

Taulukosta ndkyy mm. se, etta tur
ve tuottaa enemmdn pddstojd kuin
kivihiili. Turpeen kayttoa tukee kui-
tenkin sen kotimaisuus.

Sdhkon COr-kerroin saadaan Yksin-
kertaisesti vertaamalla edell6 ndytet-
tyjd vuosipiidstojd siihen, ettd sdh-
ko olisi tuotettu kokonaisuudessaan
fossiilisilla polttoaineilla niiden to-
teutuneen jakauman mukaisesti.Tdl-
loin sdhkon COz-kerroin on 0,31. Jos

vastaava kerroin lasketaan ominais-
pddstoille 200 ja 287 g/kWh, olisivat
kertoimet O,4O ja 0,57 - kaikissa ta-
pauksissa dramaattinen muutos ny-
kyisestd.

Eduskunnan ymPiristovaliokun-
ta tarkasteli lyhyesti myos Cor-pdds-
toperustetta ja kirjoittaa: "Monissa

maissa energiatodistus sisdltiid kak-

si indikaattoria, esimerkiksi Ranskas-

sa ja lrlannissa lisdnd on hiilidioksidi-
indikaattori. Nuo mallit eivat valtta-
matta sovi Suomeen."

Miksi ei?

Oheisessa lrlannin energiatodis-
tuksessa ndytetiidn COz-indikaattori
la skettu na vuotu i sena COr-piidst6nd
lattianeliotd kohti (kgim'2la). Myos
Englannin miiiirdyksissii on vaatimuk-
set Cor-peestoille, ja indikaattori on

saman asteikon mukainen kuin ener-
giankulutuksellekin.

EPBD-direktiivi mddriiS, ettd julki-
siin rakennuksiin, joiden pinta-alasta

vdhintiidn 500 m2 on viranomaisten
kdytossd ja yleison toistuvien kdyn-

tien kohteena, tulee ndkyvdlle pai-

kalle kiinnittdd rakennuksen energia-
todistus.Yht66n tdllaista plakaattia ei

ole silmddni Suomessa osunut.
Englannissa plakaatti perustuu os-

toenergiankulutukseen, joka muun-
netaan CO:-pddstoiksi, jonka perus-

teella rakennuksen sijainti asteikol-
la mdiirdytyy sen suhteesta saman-
tyyppiseen referenssirakennukseen.
Englantilaiset mS6rdykset sanovat-
kin asian oikein: "The UK has deci-
ded that the common unit should be
CO2 emissions, since this is a key dri-
ver for energy policy.'l eli COr-pddstot
ovat kansakunnan energiapolitiikan
avaintekijd.

Yhteenveto
Miiii rdyksissd ra kennusten energiate-
hokkuudesta ja energiatodistuksesta
tulisi kayttaa CO2-kertoimia. Tiilloin
sdhkon kerroin putoaisi 1 ,7 + 0,3. Ta-

ma johtaisi parempaan ympdristoon
(pienemmdt paestot) ja halvempaan
rakentamiseen (sdhko tulee joka ta-
loon) ja korjaisi siihkoliimmitteisten
omakotitalojen energiatodistukset,
kuten paikallaan on. la

Mallit Englannin (alla) ja lrlannin
energia-todistuksesta.
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