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Rakennuste nenergiameflrilykset
Ymptiristoministerio antoi
maa[iskuussa Lausuntokierrokse[l'e Iuonnoksen haLLituksen esityksestd rakennusten
uusista energia- ja sisdiLmamddriiyksista. Niiden on kaavailtu tutevan voimaan jo ensi
vuonna. TM RakennusmaaiLma
pyysi Dl OlaviTupamdkeii lnsi-

nooritoimisto ViLLa Rea[ 0y:stii
perehtymtiiin La ki [uon no kseen
sekii ympdristoministerioLle
annettuihin [ausuntoihin,

6 Energiamiiirdyksien kiristykset
vaikuttaisivat
asuinrakennusten tytimailla

kdytinntissd neljdn
vuoden kuluttua.

desta 2o2o alkaen. Ldhes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jo1la on erittAin korkea energiatehokkuus.
Vdhiinen energian tarve olisi laajalti katettava paikan pddlld tai rakennuksen ldhella tuotettavalla, uusiutuvista lihteisti periisin olevalla energialla.
Energiatehokkuutta on parannettava
ei ainoastaan uudisrakentamisessa, vaan
myos korjaus- ja muutostyon yhteydessi,
jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Siidosten vaatimustason asettamilihtokohtana on, etti investointien tuottamat siiistot maksavat itsensessa

MIRVA KAKK0/OM-ARKIST0;

KUVAT

akiesityspaketti uusiksi energia- ja sisiilmastomddrdyksiksi

sislltil

esitykset maankdyttoja rakennuslain (MRL) muuttamisesta sekd kolmesta asetusmuutoksesta, jotka korvaavat tai muuttavat raken-

tamismidrdyksia D3,

D2 ja C3

seki ohjei-

ta D5 ja C4.

Muutosten tavoitteena on lihes nollaenergiarakennukset energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisesti. Midrdykset on tarkoitus saada voimaan 2ol7,nkennuslupiin zor8 ja rakentamiseen vuo48
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oksidipiistojd.
Uudet energia-

tehokkuusmliriykset
Energiatehokkuutta ilmaisee vertailuluku (E-luku), joka on energiamuotojen
kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus raken-

nuksen limmitettyd nettoalaa kohden
vuodessa kWhE/(m2a).

Rakennukselle on sen pidasiallisen
kiiyttotarkoitusluokan mukaisesti miiritetty E-luku, joka ei saa ylittid oheisessa taulukossa esitettyjd raja-arvoja. Tds-

vain asuinra-

takaisin asuinrakennuksissa 3o vuodessa ja muissa rakennustyypeissl zo

sa on esitetty vaatimukset

vuodessa.

Koska laskentaperusteet ovat muuttuneet, uudet E-lukuvaatimukset eivit ole
suoraan verrattavissa nykyisiin. Taulukko (sivulla 5o) antaa kuitenkin hyvdn ku-

sd

Asumisen

hiilidioksidipAastiit
oLAvt ruPAMiiKl

siis z5 ooo ihmisen asumisen hiilidi-

kennuksille.

Koko rakennuskannan osuus nykyisesta energian loppukiytosti Suomessa on
noin 4o%. Energiankulutus tarkastelluilla rakennuksilla on yhteensa 460 GWh
vuodessa, josta pientalojen osuus on 47
%. Uusien miiriysten aikaansaama, ar-

van tehokkuusmiirdysten kiristimisesti. Energiamuotojen kertoimet puolestaan muuttuvat toisessa taulukossa (sivu1la 5o) esitetyn mukaisesti.

vioitu energiankulutuksen vihentymi-

vit

nen olisi yhteensd 83 cwh eli r8 % ny-

Ilma-ilmaidmpopumpun tuottamasta energiasta laskelmissa hyvaksyftava

kyisestd.

Keskimidriisen suomalaisen hiilidioksidipddstot vuonna 2013 olivat 9,8
ton vuodessa, josta asumisen osuus oli
3,5 ton vuodessa. Ehdotetun lainsdddinnon mukaiset pddstovdhennykset
olisivat 86 000 ton hiilidioksidia vuodessa. Ne vastaisivat nykytilanteessa

Rakennuksen vaipan eri osien ldmmonlipiisykertoimet eli U-arvot pysyennallaan.

midri

nousee t ooo:sta

3

ooo:een kWh/a

ja varaavan takan z ooo:sta 3 ooo:een
kWh/a.

LTO:n vuosihycitysuhteen vertailuarvo nousee 45:sta prosentista 55:een
prosenttiin. Iv-jdrjestelmdn ominaisslhkotehon enimmiisarvoa kiristetddn.
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usiksi
Muihin vaatimuksiin, vertailuarvoihin,
miirityksiin ja laskennan ldhtotietoi-

Vaikka valmisteluaineistossa on hyvin selvitelty kiristyksen vaikutusta CO2-

hin tulee vain vdhlisid tarkistuksia.
Aluevyohykkeiden sdltiedot sdilyvit

pdistdihin, Iopullisessa tekstissi siiti
ei ndy jilkeikdin, toisin kuin monessa
muussa EU-maassa. Kiristyksen vaikutus CO2-pdistoihin

ennallaan.

Vaikutus
COr- pSSsttii

h

a

n

mit5tiin

on mitdton, edustaahan se vain
o,14 7o Suomen

piiiistojen ko-

''KIRISTYKSEN

Siintely perustuu kdytetyn energialih-

konaismiiristd, jotka vuonna

VAIKUTUS C0,-

teen primiirienergiaan, eli polttoaineen
sisiltiimidn energiaan ennen sen jalosta-

2014 olivat 60,1 Mton.

pAAsrtituln ou

mista siihkoksi tai ldmmoksi. Siintelyn
perustaksi pitdisi mielestini ottaa hiilijalanjiilki, minkd EPBD-direktiivi sallii.
Vain niin voidaan oikeasti vaikuttaa

kasvihuonepiistoihin. Jos laskennassa
otettaisiin huomioon rakennuksen koko
elinkaari, nollapiidstciinen puurakentaminen menestyisi hyvin huonommillakin seinien U-arvoilla.

Nihdiikseni muutosten hatiinen voimaantulo pitdisi lykata EPBD-direktiivin mukaiseksi, eli rakennuslupiin vuo-

MlrATtiN."

den zozo alussa ja rakentamiseen vuoden 2021 alussa. Julkisen hankkeissa voimaantulo voisi olla aikaisem-

min.
Ehdotetulla voimaantuloaikataululla
ei ole muuta perustetta kuin se, etta enti-

nen asuntoministeri Jan Vapaavuori ha-

lusi saada se osumaan samalle vuodelle
Suomen roo-vuotisjuhlien kanssa.

Koulujen

energiatehokkuus kiristyy
Ympiristoministerio ei esita mitaen laskelmaa kiristyvien vaatimusten vaikutuksesta rakennuskustannuksiin, puhumattakaan takaisinmaksuajoista. Aikaisemmissa rakennusmiirdysten kiristyksissi oikein lasketut takaisinmaksuajat
ovat olleet yli roo vuotta.
Energiatehokkuuden vertailuluvut kiristyviit 3o %, koulurakennuksissa jopa
yli 5o%. Tasta huikeasta kiristyksestd ministerion aineisto on hiljaa.
Vaikka energiamuotojen kertoimet pe-

rustuvat primidrienergiaan, kertoimet

Raken n usten energ ia miiiirtiykset

u

usi ksi

Tflrkeimmet lausunnot
I

Ymparistdministeri<i sai toukokuun puo[ivdliin otleen mSSriaikaan mennessi 76
lausuntoa. Kevin niiste lapi 20 terkeinte.
Oten tehnyt va[ikoimasta yhteenvedon sekl kommentoin joitain yksityiskohtia.
Vain harva [ausuja on perehtynyt koko
[aki- ja muutospakettiin. Monet puuttuvat
vain johonkin yksityiskohtaan. Jotkut toimivat etuj5rjestdini ja vaativat muutoksia
omien tuotteidensa myynnin edistimiseksi.

Omakotiliitto ry
Hal.litusohjetman kirjaus "Energiatehokkuusvaatimusten osalta energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa sidntelyssi on
hyidynnettdvl kaikki direktiivin saltimat
joustot ja poikkeusmahdottisuudet" edettyttae, etta EPBD-direktiivii aletaan kansa[[isesti soveltaa aikaisintaan direktiivin
ajattisen takarajan pAettyesse kuten Ruotsissa. Samaa ehdottaa mm. Rakennusinsi-

ta siihkcienergiasta on piistotrintii, olisi
oikea siihk<in kerroin vain o,3. Erilaisilla
tehoalue- ja marginaalitarkasteluillakin
se on alle o,6.
Uusiutuvan polttoaineen, kuten puun
ja biopolttoaineen kerrointa ei alennet-

tu, vaikka se olisi primiiirienergiaperiaatteella mahdollista, hiilijalanjiiljestii
puhumattakaan.

Aurinkosihkiin hajautettu
tuotanto kielletty
Nykyinen omavaraisenergia muuttuu
miiiritteeksi ympiiristiSstii vapaasti hyddynnexiiv ii eneryra, milld tarkoitetaan rakennukseen kuuluvalla laitteistolla paikan piiiillii tai rakennuksen liihelli auringostA tuulesta, maasta, ilmastataivedeste tuotettua liimpci- tai sii}I<cienergiaa. Ehdotuksen taserajaon edelleen ahdas siinii,
miten se rajaa niiiden energiamuotojen
hyodyntiimisetiiisyyden rakennuksesta.
Rakennuksessa tuotettua ja verkkoon
sy<itettyi yllisanottua uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi aurinkovoimaa ei
5O ru
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esittiS

[askentajakson pidentemiste.
Lisiksi [ausunnossa esitetaen, ette
taseraja miiritettiin huomattavasti [aveammaksi (esim. rajoittumaan kunnan
atueelte), mikd mahdol.l.istaisi eritaiset
kustannustehokkaat ja ymparistdyste-

vdttiset energiatuotanto- ja kuIutusmuodot.
Lisiksi esitetiin, etti rakennuksesta ulosvietdvi energia hyvSksyttHisiin

vaatii [isikustannusten setvittimist5.

samaa

uuden

den CO2-pdistcijen eli hiilijalanjiljen perusteella. Kun Suomessa yli z/3 tuotetus-

SAFA

tlmin

5e on ainoa lausunnonantaja, joka todetta

Pientalojen rakentamiskustannukset/ne[iohinnat ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Omakotitiitto vaatii lasketmat siiti, kuinka paljon rakentamiskustannukset (ne[i6hinta) tutevat

tervetullut muutos. Jos oikeasti oltaisiin
huolissaan ilmastomuutoksesta, energiamuotojen kertoimet laskettaisiin nii-

Yl.l.ittivlsti Arkkitehtitiitto

rakennuksen energiatehokkuustaskennassa esimerkiksi Norjassa soveltettavaa
maLl.ia hy<idyntimittd. Tlmd ndkemys on
gtobaatia valtavirtaa, ja sita kannattavat
useat [ausujat. Sen sijaan Energiateotlisuus kiittd5 ministeri<jtd siite, ette hajautettu energiantuotanto ja sen myynti on
kielLetty.
Omakotitiitto esittaS, etta sdinte[yn
tutee tehdete yksinkertaisuuteen ja rakennusten hel.ppokdyttciisyyteen koko
rakentamisprosessin, rakennuksen kiytcin, ytHpidon ja huolton osalta seki ylipdiit5in rakennuksen e[inkaaren aikana.
Suomen Green Bui[ding Council on tdsti

ncicirien Liitto RlL.

masta. Valmisteluaineistossa esimerkiksi sihkdn oikein laskettu kerroin on 2,2,
mutta nyt kerroin on 1,2. Toki siihkon
kertoimen laskeminen 1,7:sta 1,2:een on

Lausunnonantaja esittae, etta asuinrakennusten energiainvestointien takaisinmaksuaikaehto 30 vuotta muutetaan
kohtuu[[isemmaksi eLi Lyhyemmiksi.

slintelyn seurauksena kasvamaan.

hyodyksi rakennuksen energiatehokkuuslaskelmassa. Tiitii energiaa ei
myoskiiiin saa myydi naapurille. Syyllinen on sihkdyhticiiden lobbaama sihkomarkkinalaki, joka estaa hajautetun
saa lukea

mielti.

Nettoala Vaatimus Vaatamus

(m2)

Pienet asuinrakennukset

nyt

Kirist!6

uusi

<85

>140

85-120

204

140

3L%

sihk6ntuotannon ja sitii tukevan netto-

120-1s0

204-t62

140-110

3t-32%

laskutuksen.

150-600

162-131

110-92

32-30%

>600

130

92

29%

Entinen asuntoministeri Jan Vapaavuori esitti VTT:n tukemana jiirjetttimdn suuria kiristyksid U-arvoihin vuoden zoto miiiiriiyksiin. Ne jiiiivit nyt lopullisesti historiaan. Samoin kiy uusiutuvan omavaraisenergian pakkovaatimukselle samalta ajalta. Samoin kuin se
Vapaavuoren vaatimus, ettii Helsingissi
kivihiilellii tuotettu kaukoliimpo olisi uusiutuvaa energiaa.
Ei vielSki5n kosteuden
takaisinottoa LTO:sta

Nykyisten energiamiiiriysten aikana pakollinen ilmanvaihto johtaa Suomen talvessa sisiilman suhteellisen kosteuden
(RH) romahtamiseen alle zolro%. Tema

on epiterveellinen ja haitallinen, liian
kuiva sisiilma.
Uudet sisdilmavaatimukset eiviit vielikiin kuitenkaan sisillii kosteuden takaisinottoa LTO:sta, vaikka tiillaisesta
kiiytiinndsti Saksa olisi hyvi esimerkki. Oikeasti piteisi saatea niin, ettii sisiiilman suhteellisen kosteuden ohjearvo olisi asunnoissa ja toimistoissa: RH =
3o-6oy" (T = 20-24" C). Lisdksi kosteu-

Rivitato & 2-ken.

Asuinkerrostalot

l(erroin

Kerroin

nyt

uusi

Jan-70

Jan-20

-29%

Kaukoldmpo

0.70

0.50

-29%

Kaukojiidhdytys

0.40

0.28

-30%

sehki

Muutos

Fossiiliset pa

1.00

1.00

0o/6

Uusiutuvat pa

0.50

0.50

0%

den talteenotto (KTO) pitiiisi olla viihintaen 55%, kesiaikaan se olisi pois piilti
kuten LTO nyt.
EU-komissio on puuttunut kanteellaan
ja

kirjeelliiiin Suomen puutteellisiin miiii-

rlyksiin. Huomio on kiinnittynyt muun
muasSa siihen, ettii miiirittely "teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa" esiintyy vain maankeyftdja rakennuslain perusteluissa. Tzll

Rakennusteollisuus ry

Tampereen Teknillinen Yliopisto

Sisiilmayhdistys ry

Vaatii, ette rakennushankl<eeseen ryhtyvid ei
pal(oteta tekemiin l(ustannustehottomia investoi nteja.
Lausunnossa sanotaan, ettei E-[ukujen rajaarvoja o[e l(ustannusoptimaaIisesti mahdoltista
tiukentaa siL[e taso[[e, mihin ne on luonnosmSirSyksissi asetettu. Lausunto ei puutu pientalojen
vaatimuksiin, mutta esittee Iievennystd kerrostaloilte ja merkittivdd hetpotusta toimisto-, [iikeja julkisitLe rakennuksiILe.
Lislksi vaaditaan, ett5 massiivipuurakenteiden
hetpotuksia l<osl<evat kohdat poistetaan perusteettomina ja kilpaitua viiristdvinS.
Ral<ennusteottisuus esittee vaihtoehdoksi
asuinrakennusten U-arvojen kiristemiste 2241%, jo[[oin ne voitaisiin hyvdksyd "itman [as-

COMBI-tutkimus osoittaa, ettS nykyiseIti tavatta
laaditut mdiirdykset eiv5t paranna ral<ennusten
energiatehol<l<uutta toivotut[a tavalta varsinkaan
niissd kohteissa, joissa taLoteknisiii jdrjestelmiii on
enemmln ja toteutus on monimutl<aisempaa.
Eri rakennustyyppien energiatehokl<uusvaatimul<sia ei tu[e tiul(entaa enempda kuin.lo%
tdrkeimmi[lii [ammitystavoi[[a, jotka ovat sdhko,
kaukotimpo ja uusiutuva energia.

Llmmityskauden aikana toteutuva huone[dmpotita oleskelutitoissa pitbisi oL[a zo-23 "C. Sisii[-

Lausunnossa ede[ytetiiSn, etta meSreysten
vaatimaa [askentaa tutee yksinl<ertaistaa, l<osl<a
siitl ei ote muuta merl(ittavdS hyotyd l<uin ral<ennustuvan saaminen.

Esittea, etta massiivipuural<ennuksen E-[ukujen
huomattavaa korottamista. Perusteena on se,
ette puun kiiytotti saavutetaan rakennusatan
hiil.ijaLanjiiLked pienentdviS vaikutuksia, jotka voidaan EPBD-direl<tiivin mukaisesti l<ansaltisessa
[ainsiidinnossi ottaa huomioon.
Peruste[u pitii paikkansa.

ke

ntaa".

Nihddkseni teme tarkoittaisi suurta eristepaksuuden [is5ysti.

Pientaloteollisuus PTT ry
Pientatoteollisuus PTT ry pite; tarkednd, etta
slhkoliimmitys on jatkossakin mahdo[[inen va[inta pientatojen [iimmitysjdrjestetmlksi.
Lausunnossa esiteteAn heIpotuksia [omaasuntojen U-arvoihin. Lisiksi esitetSdn, ette paritatoissa energiatehokl<uuden vdhimmSisvaatimusta arvioitaisiin asuntokohtaisesti, koska
paritaloiL[a vaipan [Smpohukka on erillistaloja
pienempi yhden yhteisen seindn ansiosta.

Ral(en n usten h tijata njil.jet voivat otla hyvi n
eritaiset, vaikka niiden energiatehol<l<uus olisikin
sama. Hiilija[anjiitked koskevia m55r5yksiS on kehitteil.t5 eri Euroopan maissa ja joissal(in niite on
jo kiytossS. l(unnitle annettava oikeus mdirittiid
ohjeistuksen mul<aan omat energiamuotol<ertoimet kaukotimpoon.
Mietin, miksei sama voisi pdteii siihkoonkin.
i i

man l<osteus, tiittii hetkeLl.S eniten jutl<isuudessa
oleva sisiilmaongelma, on kisitetty varsin l<evyesti.
TdmS on ainoa [ausunnonantaja, joka puuttui
ndihin toisiinsa [iittyviin tirkeisiin asioihin.

Puutuoteteollisuus ry

Arkkitehtiliitto

jatkossakin

oL[a

mahdottista ilman, ettd ral<ennuk-

sessa edeILytet55n omaa tuotantoa.

Pidiin niitd molempia eritt;in tArkeinA asioina.

ry

dottomal<si.

Pidin tSti tdrkeinl asiana.

Energiateollisuus ry
Miksi fossiitisten potttoaineiden l<erroin on sdhkol pienempi? Sahkon tuotannosta [5hes Bo% oti
vuonna 2015 hiiLidioksidineutraalia. Suoran sihko[dmmityksen k;ytto erityisesti pienta[oissa tulee

SAFA

Energiatehokkuuslainsiidinto ei saa tehdd painovoimaisen itmanvaihdon toteuttamista mah-

Rakennusinsintiiirien Liitto Rlt
Massiiviral<enteiden mahdo[[inen E-tukujen erityiskohteLu (ro-15 %) tulee utottaa samanarvoisena kaikkiin yksiaineisiin ral<enteisiin.

)

Seuraan mitdrdy sten kehittymistd blogissani
w w w. e nergi at y hmy r it.r e al. fi.

