
 

 

Ehdotus uusista energiatehokkuuden vaatimuksista rakennuksissa  

Lausuntopyyntö, lausuntoaika 7.12.2017 – 8.1.2018 

 

Tausta 

Suomen määräykset rakennusten energiatehokkuudesta ovat muuttumassa. Uusien määräysten 

on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018.  

Joutsenmerkin kriteereissä ”Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset” versio 3.4. 

on pakollinen vaatimus O4 Rakennuksen energiankäyttö. Vaatimuksessa on, että Suomessa 

Joutsenmerkityn rakennuksen energialuokan tulee olla B, poikkeuksena on kaukolämpöön 

liitettävät kerrostalot, jossa vaatimus on 85 % asetuksen raja-arvosta. 

Rakennusten kriteerien vaatimus O4 on teksti: Mikäli kriteerien voimassaoloaikana asetetaan 

uusia kansallisia vaatimuksia ja raja-arvoja rakennusten energiakäytölle, arvioi Pohjoismainen 

ympäristömerkintä energiavaatimusta ja sitä saatetaan muuttaa uusien vaatimusten 

mukaisesti. Muutos tehdään kansallisen lausuntokierroksen jälkeen.  

Joutsenmerkin ehdotus on tehty komissiolle notifiointimenettelyyn lähetettyjen 

säädösehdotusten perusteella www.ym.fi/lahesnollaenergiarakentaminen. 

Ympäristöministeriön mukaan tähän ei ole tarkoitus tulla merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ja 

julkistus olisi ennen vuodenvaihdetta. 

Uudet rakennustehokkuuden määräykset eivät ole suoraan verrattavissa vanhoihin, koska 

energiamuotojen kertoimet muuttuivat. Määräykset täyttävät uudisrakennukset tulevat 

todennäköisesti sijoittumaan luokkaan B. Tämä tarkoittaisi, että kaikki rakennusluvan saaneet 

rakennukset voisivat täyttää Joutsenmerkin vaatimukset, mikäli B-energialuokka olisi merkin 

vaatimuksena jatkossakin.  Koska tavoitteena on pitää Joutsenmerkin energiavaatimus saman 

tasoisena, on tarpeen muuttaa ko. vaatimusta uusien viranomaismääräyksien tullessa voimaan. 

Ehdotus uusiksi vaatimuksiksi 

O4 Rakennuksen energiankäyttö  

Joutsenmerkityn rakennuksen energialuokka: 

Suomi: Energialuokka A, Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

energiatehokkuudesta 2017/8 (astuu voimaan 1.1.2018).  

Poikkeus: Koulut ja päiväkodit; 85 % asetuksen raja-arvosta 

  

http://www.ym.fi/lahesnollaenergiarakentaminen


 

 

Perusteet 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, notifiointiluonnos 
16.2.2017 

• Luokka 2) Asuinkerrostalo E2018 ≤ 90 kWhE/m2 

• Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti E2018 ≤ 100 kWhE/m2 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, luonnos 26.9.2017 (liite 2) 
luokitteluasteikko 
 

• Asuinkerrostalot 

o A-luokka E2018 ≤ 75 kWhE/m2 
o B-luokka 76 kWhE/m2 ≤ E2018 ≤ 100 kWhE/m2 

 
• Opetusrakennukset ja päiväkodit 

o A-luokka E2018 ≤ 90 kWhE/m2 
o B-luokka 91 kWhE/m2 ≤ E2018 ≤ 130 kWhE/m2 

 

Ympäristöministeriön esimerkkikohteiden esimerkkilaskelmien perusteella uusien määräysten 

täyttämiseksi on usein edellytyksinä  

• kaukolämpö ja maalämpö lämmitysmuotona,  

• paremmat ikkunat,  

• normaalia parempi tiivistys,  

• hyvä ilmanvaihtokone,  

• tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus,  

• LED valaistus ja  

• vakiopaineventtiilin kylmän veden tulo (normaalia pienempi lämpimän veden kulutus). 

Nyt voimassa olevien rakennusmääräysten tasot eivät ole suoraan vertailtavissa uusiin, koska 

energiamuotojen kertoimet muuttuvat. Kaukolämmön kerroin on esimerkiksi pudonnut 0,7 -> 

0,5 ja sähkön 1,7 -> 1,2. Uudet energiamuotokertoimet tulevat voimaan 1.1.2018 ja ne koskevat 

uusia rakennuksia, kun hankkeen lupahakemus jätetään 1.1.2018 tai sen jälkeen. 

Määräykset täyttävät uudisrakennukset tulevat nähtävästi sijoittumaan luokkaan B, mutta 

uudisrakentamisen täyttymisellä ei ole enää samaa kytkentää tiettyyn energiatodistusluokkaan 

(aikaisemmin C-taso) jolloin määräykset täyttyvät. Näin ollen aiempi B-taso ei enää ole oikea 

mittari Joutsenmerkille, koska Joutsenmerkin vaatimukset tulisivat olla viranomaismääräyksiä 

tiukempia. Joitakin esimerkkikohteita vertailtaessa vaikuttaa, että aiemmin B-luokkaan 

sijoittuvat rakennukset saavuttaisivat nyt A-luokan uusilla määräyksillä laskettuna. 

Kaukolämpökertoimen muutoksen johdosta poistuu tarve kaukolämpöpoikkeukselle 

kerrostaloissa.  



 

 

Nyt B-luokkaan sijoittuvat koulut ja päiväkodit näyttäisivät jatkossa saavuttavan suhteellisen 

helposti A-luokan rajan. A-luokan vaatimus asuinkerrostaloissa on -17% alle määräystason. 

Kouluille ja päiväkodeille ehdotetaan 85 % kiristystä asetuksen raja-arvosta. Näillä 

rakennustyypeillä on A-luokan vaatimus -10% alle määräystason. Näin varmistetaan, että eri 

rakennustyyppejä kohdellaan tasapuolisesti (eli tuleva energiavaatimus edellyttäisi suurin 

piirtein samat toimenpiteet). 

 
Vaatimus O4 kokonaisuudessaan, ehdotus  

Muutettu vaatimus näkyy korjausmerkinnöin. 

O4 Rakennuksen energiankäyttö  

Joutsenmerkityn rakennuksen energialuokka: 

• Suomi: Energialuokka AB, Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 

2017/82. Poikkeus: Koulut ja päiväkodit (opetuslaitokset); Kaukolämpöön liitettävät kerrostalot; 

85 % asetuksen raja-arvosta. 

• Muut pohjoismaat: Katso ruotsin- tai englanninkielinen kriteeriversio. 

Kansallisen viranomaisen asettama siirtymäaika on voimassa myös Joutsenmerkin 

energiavaatimuksen täyttämisessä.  

Mikäli kriteerien voimassaoloaikana asetetaan uusia kansallisia vaatimuksia ja raja-arvoja 

rakennusten energiakäytölle, arvioi Pohjoismainen ympäristömerkintä energiavaatimusta ja sitä 

saatetaan muuttaa uusien vaatimusten mukaisesti. Muutos tehdään kansallisen lausuntokierroksen 

jälkeen.  

Olemassa olevien rakennusten yhteyteen rakennettavien lisärakennusten tulee täyttää 

energiavaatimus. Energialaskelmat koskevat lisärakennusta ja täyttävät uudisrakennuksen 

vaatimukset.  

Energiavaatimuksesta ei anneta poikkeuksia esimerkiksi hirsitaloille tai pienille taloille.  

Mökeille/vapaa-ajan asunnoille on samat vaatimukset kuin vakituisessa käytössä olevien pientalojen 

vaatimukset. Vapaa-ajan huoneistoille on samat vaatimukset kuin kerros-, rivi- tai ketjutaloille.  

Energialaskelmien teko:  

• Suomi: Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 20182 tai vastaava. 

• Muut pohjoismaat: Katso ruotsin- tai englanninkielinen kriteeriversio. 

 Energialaskelma. Mikäli energiankäyttö vaihtelee rakennuksen erilaisissa toteuttamistavoissa, on 

osoitettava, että jokainen toteuttamistapa täyttää vaatimukset. Vaihtoehtoisesti vaatimus täyttyy, 

mikäli suurimman energiankäytön omaava rakennus täyttää energiavaatimuksen (worst case-

laskelma). 

 

Joutsenmerkin rakentamisen kriteerit ja lisätietoja löytyy tästä:  

https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/089-talot-pientalot-kerrostalot-koulu-ja-

paivakotirakennukset-3/ 

 

 

https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/089-talot-pientalot-kerrostalot-koulu-ja-paivakotirakennukset-3/
https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/089-talot-pientalot-kerrostalot-koulu-ja-paivakotirakennukset-3/

