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Uudisrakentamisen energiatehokkuuttaUudisrakentamisen energiatehokkuutta 
parannetaan

Uudisrakentamisen energiatehokkuuden 
perusvaatimustaso määritellään ympäristöministeriön 

t i k t i ää ä k i äantamissa rakentamismääräyksissä 

Uusien määräysten tiukentava vaikutus noin 30 % 
nykyiseen määräystasoonnykyiseen määräystasoon 

Määräysten rakennetta ja määräystenmukaisuuden 
osoittamista ei muutetaosoittamista ei muuteta

Määräyksiä on viimeksi merkittävästi tiukennettu 
vuonna 2003vuonna 2003  

Uusien määräysten voimaantulo on 1.1.2010
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Rakentamismääräysten valmistelustaRakentamismääräysten valmistelusta

Asuntoministeri Vapaavuori linjasi marraskuussa 2007 
Kiinteistö- ja rakennusfoorumissa energiatehokkuutta 
koskevien määräysten tiukentamistavoitteet jakoskevien määräysten tiukentamistavoitteet ja 
aikataulut
Tiukentamistavoite 30-40 %Tiukentamistavoite 30 40 %
Antaminen vuoden 2008 aikana, voimaan 2010   
Ympäristöministeriö pyysi kesällä 2008 lausuntojaYmpäristöministeriö pyysi kesällä 2008 lausuntoja 
seuraavista asetusehdotuksista:

– C3 Rakennusten lämmöneristys, määräykset 2010
– D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset 

ja ohjeet 2010
D3 Rakennusten energiatehokkuus määräykset ja
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– D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja 
ohjeet 2010 

Rakennuksen energiatehokkuusvaatimustenRakennuksen energiatehokkuusvaatimusten 
täyttäminen

Keskeinen osa on D3, joka kokoaa vaatimukset  

O COsissa C3, D2 ja D3 esitetään vaatimusten 
vertailuarvot, joiden pohjalta lasketaan rakennuksen 
lämpöhäviölämpöhäviö

Mukana rakennuksen lämpöhäviössä ovat rakennuksen p
vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman lämpöhäviö

R k k lä öhä iö ll i tää htä iRakennuksen lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri 
kuin rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö
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Vertailuarvot ja niiden tiukennuksetVertailuarvot ja niiden tiukennukset
Vertailuarvot RakMk 2007 RakMk 2010

Ilmanvaihto

- lämmöntalteenoton 
vuosihyötysuhde (%)

30 % 45 %

vuosihyötysuhde (%)

Vuotoilma

- ilmanvuotoluku n50

4 kertaa tunnissa 2 kertaa tunnissa

50 
(1/h)

Rakennuksen vaippa 

rakennusosienrakennusosien 
lämmönläpäisykertoimet 
(U-arvot, W/m2K):

- Ulkoseinä
0 24 0 17

U ose ä

- Yläpohja

- Alapohja

Ikk

0,24

0,15

0,24

0,17

0,09

0,16
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- Ikkuna

- Ovi
1,4

1,4

1,0

1,0

Rakennuksen lämpöhäviöiden tasausRakennuksen lämpöhäviöiden tasaus

Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus on laskennallinen 
menettelytapa lämpöhäviölle asetetun vaatimuksen 
täyttämiseksitäyttämiseksi
Jonkin osatekijän (vaippa, vuotoilma, ilmanvaihto) 
vertailulämpöhäviötä suurempi lämpöhäviö edellyttäävertailulämpöhäviötä suurempi lämpöhäviö edellyttää 
vastaavaa lämpöhäviön vähentämistä toisista 
osatekijöistä
Menettely mahdollistaa joustavan suunnittelun ja 
vaihtoehtoisten kustannustehokkaiden ratkaisujen 
valinnanvalinnan
Määräystenmukaisuus esitetään rakennusluvan 
yhteydessä tasauslaskelmalla 
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Poikkeus hirsiseinällePoikkeus hirsiseinälle

Hirsiseinälle (paksuus vähintään 180 mm) annetaan 
oma lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo 0,40 W/m2K
H l t k ll t t h i i t iHelpotuksella otetaan huomioon perinteisen 
hirsirakentamisen turvaaminen, sen erityispiirteet ja 
puuhun sitoutuneen hiilen suotuisat vaikutuksetpuuhun sitoutuneen hiilen suotuisat vaikutukset 
ilmastonmuutoksen hillintään 
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Matalaenergiarakenteiden toimivuusMatalaenergiarakenteiden toimivuus

TTY:n selvitys ja VTT:n lausunto 
matalaenergiatason rakenteiden 
rakennusfysikaalisesta toimivuudesta
Rakenteiden U-arvoja tarkistettu selvitysten ja 
saatujen lausuntojen suuntaviivat huomioiden
Mahdolliset suunnittelun ja toteutuksen 
virheiden aiheuttamat kosteusriskit ovat 
matalaenergiarakenteissa samat kuin nykyisen 

ää ä t k t hd i ämääräystason mukaan tehdyissä
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Uudet määräykset ovat vaativa haasteUudet määräykset ovat vaativa haaste 
kaikille rakennusalan toimijoille

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on 
panostettava
Kustannustehokkuus
Energiatehokkuuden vaatimusten täyttämineng y
Erityisesti rakenteiden kosteusteknisen 
toimivuuden varmistaminen
Lämmöneristeiden toimivuus
Uudet rakenneratkaisut kylmäsillatUudet rakenneratkaisut, kylmäsillat
Vanhat rakenneratkaisut eivät ehkä toimi
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Mitä tulevaisuudessa 2012 ja 2020?Mitä tulevaisuudessa 2012 ja 2020?
Kansallisia tavoitteita:

Määräysten kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa– Määräysten kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa 
vuonna 2012

– Tällöin siirryttäisiin kokonaisenergiankulutukseen 
t ää t l j i ää i i k t i iperustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien 

käyttöön
– Samassa yhteydessä kiristettäisiin yleistä y y y

vaatimustasoa edelleen 20 %
EU lainsäädäntö

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin– Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
uudelleenlaatiminen

– Ecodesign-direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden 
ähi äi ti k tvähimmäisvaatimukset

– RES-direktiivi (uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen) 
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviRakennusten energiatehokkuusdirektiivi-
ehdotus KOM(2008)780

Komissio antoi uudelleen kirjoitetun rakennusten 
energiatehokkuusdirektiiviehdotuksen 13.11.2008
Ehd t k kä itt l lk t t ö h ä äEhdotuksen käsittely alkanee neuvoston työryhmässä 
kevään 2009 aikana
Direktiiviehdotuksen mukaiset säädökset olisi annettavaDirektiiviehdotuksen mukaiset säädökset olisi annettava 
31.12.2010 mennessä
Säädökset tulisivat voimaan julkisen sektorinSäädökset tulisivat voimaan julkisen sektorin 
käyttämille rakennuksille 31.12.2010 lähtien
Muille rakennuksille 31.1.2012 lähtien 

17.06.0811

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviRakennusten energiatehokkuusdirektiivi-
ehdotuksen KOM(2008)780 määräysten 
rakenteen kannalta keskeisiä kohtia (1/2)rakenteen kannalta keskeisiä kohtia (1/2)

Rakennuksen energiatehokkuus (artikla 2, kohta 3)
– ”means the calculated or measured amount of energy needed gy

to meet the energy demand associated with a typical use of 
the building”

Primäärienergia (artikla 2, kohta 4)
– ”means renewable and non-renewable energy which has not 

undergone any conversion or transformation process”undergone any conversion or transformation process

Rakennusten energiatehokkuuden laskennan yleinen kehys 
(viitattu artiklassa 3) (Liite 1 kohta 2)(viitattu artiklassa 3) (Liite 1, kohta 2)

– ”The energy performance of a building shall be expressed in a 
transparent manner and shall also include a numeric indicator 
of carbon dioxide emissions and primary energy use ”

17.06.0812

of carbon dioxide emissions and primary energy use.



Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi-
hd t k KOM(2008)780 ää ä tehdotuksen KOM(2008)780 määräysten 

rakenteen kannalta keskeisiä kohtia (2/2)
Artikla 5: Asetettujen energiatehokkuusvaatimusten 
kustannustehokkuuden tasoa on tarkasteltava 
komission laatiman menetelmän mukaisesti jakomission laatiman menetelmän mukaisesti ja 
raportoitava tästä komissiolle kolmen vuoden välein

Artikla 8: Taloteknisille järjestelmille ja niiden osille on 
asetettava vähimmäisvaatimukset 
uudisrakentamisessa, vaihtamisessa ja , j
korjausrakentamisessa. Vaatimusten on erityisesti 
koskettava:

– Lämmitysjärjestelmän lämmöntuottolaitteita– Lämmitysjärjestelmän lämmöntuottolaitteita
– Käyttöveden lämmityslaitteita
– Keskusilmastointilaitteita ja kylmäntuottolaitteita

17.06.0813

Tavoitteet rakennuksille, joiden 
hiilidi k idi ää töt j i ää i i k l thiilidioksidipäästöt ja primäärienergiankulutus on 
vähäinen tai lähellä nollaa (artikla 9)

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset 
lisäyssuunnitelmat rakennuksille, joiden 
hiilidioksidipäästöt ja primäärienergiankulutus onhiilidioksidipäästöt ja primäärienergiankulutus  on 
matala tai lähellä nollaa  
Jäsenvaltioiden on asetettava vuotta 2020 koskevaJäsenvaltioiden on asetettava vuotta 2020 koskeva 
vähimmäisprosenttiosuus, joita nämä rakennukset 
edustavat koko rakennusmäärästä ja rakennusten 
i t l tpinta-alasta 

Kansallisesti on määriteltävä rakennus, jonka 
hiilidioksidipäästöt ja primäärienergiankulutus onhiilidioksidipäästöt ja primäärienergiankulutus on 
matala tai lähellä nollaa
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Ecodesign/EUP direktiiviEcodesign/EUP direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2005/32/EY energiaa käyttävien tuotteiden
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimustenekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten
puitteista
Saatettu Suomessa voimaa lailla tuotteiden ekologiselleSaatettu Suomessa voimaa lailla tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista 
vaatimuksista (1005/2008) ja sen nojalla annetulla 

lti t t k ll (1/2009)valtioneuvoston asetuksella (1/2009)
Direktiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla komissio voi 
antaa tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteetantaa tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet
Myös laki on puitelaki, joka ei sisällä sitovia vaatimuksia 
yksittäisille energiaa käyttäville tuoteryhmille 
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Ecodesign/EUP direktiiviä koskevaEcodesign/EUP direktiiviä koskeva 
komission työohjelma KOM(2008) 660 

Tuoteryhmiä koskevat toimenpiteet, jotka on tarkoitus 
hyväksyä 2008 tai 2009:

P l l kt i l i t t tt t– Palvelusektorin valaistustuotteet
– Lepovirtakulutus

Ulkoiset virtalähteet– Ulkoiset virtalähteet
– Perusdigisovittimet
– Kotitalouksien valaistuslaitteet I (hehkulamput mukaanKotitalouksien valaistuslaitteet I (hehkulamput mukaan 

luettuina)
– Televisiovastaanottimet
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Ecodesign/EUP direktiiviä koskeva 
komission työohjelma KOM(2008) 660 

Tuoteryhmät, joiden toimenpiteistä komitea äänestää vuosina 2008 
ja 2009ja 2009

– Lämmityskattilat
– Vedenlämmittimet

Pesukoneet ja astianpesukoneet– Pesukoneet ja astianpesukoneet
– Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet
– Myymälöiden kylmälaitteet

Sähkö tt it– Sähkömoottorit
– Kiertopumput (aiemmin sähkömoottoreihin luetut)
– Tietokoneet

K i l i– Kuvantamislaitteet
– Sähköpumput (aiemmin sähkömoottoreihin luetut)
– Muissa kuin asuinrakennuksissa käytettävät 

il iht t l tti t ( i i ähkö tt ihiilmanvaihtotuulettimet (aiemmin sähkömoottoreihin
luetut)

– Huoneilmastointilaitteet
K i l i ( i i h il i il i i ii
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– Kotituulettimet (aiemmin huoneilmastointilaitteisiin 
luetut)

Ecodesign/EUP direktiiviä koskevaEcodesign/EUP direktiiviä koskeva 
komission työohjelma KOM(2008) 660

Valmistelevat tutkimukset saadaan päätökseen
– Monitoimiset digisovittimet
– Pyykinkuivauslaitteet
– Pölynimurit

Kotitalo ksien alaist slaitteet II (heijastin alaisimet ja– Kotitalouksien valaistuslaitteet II (heijastinvalaisimet ja 
valaisimet)

– Kiinteitä polttoaineita käyttävät lämmityskattilatp y y
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Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevanDirektiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämiseksi (RES-direktiivi)

Hyväksyttiin 17.12.2008 osana EU:n ilmasto- ja 
energiapakettia
S ll t it t i t i 38Suomelle tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus 38 
% vuoteen 2020 mennessä (28,5 % vuonna 2005)
Rakennussektorille merkittäviä erityisesti artiklat 13 14Rakennussektorille merkittäviä erityisesti artiklat 13, 14 
ja liite VII
Rakentamismääräyksiin uusiutuvan energian osuudenRakentamismääräyksiin uusiutuvan energian osuuden 
lisääminen sekä vähimmäisosuus uusiin ja 
peruskorjattaviin rakennuksiin vuoteen 2015 mennessä
Hyväksymisjärjestelmät biopolttoainejärjestelmien, 
aurinkojärjestelmien ja lämpöpumppujen asentajille
Lämpöpumppujen tuottaman energian laskeminen
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Lämpöpumppujen tuottaman energian laskeminen

Kiitos mielenkiinnosta!Kiitos mielenkiinnosta!

www.ymparisto.fi
pekka.kalliomaki@ymparisto.fi
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