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Energiatodistukset käyttöön kiinteistö- ja
asuntomarkkinoilla
Maarit Haakana
Yli-insinööri, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto
maarit.haakana@ymparisto.fi

Energiatodistuksien toivotaan tulevina vuosina
muodostuvan markkinavaltiksi kiinteistömark-
kinoilla ja kannusteeksi toteuttaa energiansääs-
tötoimenpiteitä rakennuksissa. Energian tehok-
kaalla käytöllä ja energiansäästöllä uudisraken-
tamisessa ja rakennuskannassa on merkitystä
koko Suomen tasolla, sillä rakennusten energian-
kulutus on noin 40 prosenttia energian loppu-
käytöstä Suomessa. Kasvihuonekaasujen osalta
rakennusten energiankulutus vastaa noin 30 %
Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Mikä sitten energiatodistus on? Energiatodis-
tusta voi kuvata asiapaperiksi, joka kertoo ra-
kennuksen energiatehokkuuden vakio-olosuh-
teissa. Energiatehokkuus kuvataan ns. energia-
tehokkuusluvun luokitteluasteikolla, jossa yk-
sikkönä on kWh/brm2. Luokitteluasteikko on
A:sta G:hen. Samankaltainen luokitus on ollut
pitkään käytössä mm. kodin kylmälaitteissa.
A-luokan kiinteistö on vähän energiaa kuluttava
ja G-luokan kiinteistö paljon kuluttava. Ener-
giatodistuksen perusteella on helppo arvioida
rakennuksen energiatehokkuutta ja verrata ra-
kennusta muihin vastaavassa käytössä oleviin
rakennuksiin.

Vuoden 2008 alusta on uuden rakennuksen
rakennuslupahakemukseen liitettävä rakennuk-
sen energiatodistus. Olemassa oleville raken-
nuksille tarvitaan energiatodistus vuoden 2009
alusta lähtien, kun rakennus tai sen osa (esimer-
kiksi asunto) myydään tai vuokrataan. Energia-
todistuksen asettaminen mahdollisen ostajan tai
vuokraajan nähtäville on myyjän tai vuokranan-
tajan velvollisuus.

Vanhoille omakotitaloille ja enintään kuuden
huoneiston kiinteistöille energiatodistus on va-
paaehtoinen. Todistusta ei vaadita myöskään
esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilta, joita käyte-
tään alle neljä kuukautta vuodessa, alle 50 m2 ra-
kennuksilta, teollisuusrakennuksilta tai suojel-
luilta rakennuksilta. Näistä ja monista muista
energiatodistuksiin liittyvistä yksityiskohdista
säädetään uudessa laissa rakennuksen ener-
giatodistuksesta (487/2007) ja ympäristöminis-
teriön antamassa asetuksessa rakennuksen ener-
giatodistuksesta (765/2007). Molemmat sää-
dökset tulevat voimaan 1.1.2008.

Tavoitteena energiatodistuksen käyttöön-
otossa on nostaa energiatehokkuus tärkeäksi va-
lintatekijäksi osto- ja vuokraustilanteessa. Kun
rakennusten energiatehokkuus on verrattavissa
yhtenäisellä tavalla ja asteikolla, on ostajien ja
vuokraajien helpompaa tehdä energiatehokkaita
valintoja. Tietyissä tilanteissa energiatodistus
kertoo, millaisin toimenpitein energiatehok-
kuutta – ja siten kiinteistön arvoa – voidaan pa-
rantaa. Energiatodistuksesta voi syntyä kiinteis-
tön omistajalle myyntivaltti, kun kiinteistön
hyvä energiatehokkuus on helposti osoitettavis-
sa energiatodistuksella. Ennakoitavissa oleva
energian hinnan nousu ainakin pidemmällä ai-
kavälillä korostaa energiatodistusten merkitys-
tä.

Energiatodistuksen eri
antotavat ja todistusten
voimassaolo
Uuden rakennuksen energiatodistuksen antaa
rakennuksen pääsuunnittelija rakennuslupa-
menettelyn yhteydessä. Pääsuunnittelijan on en-
nen uuden rakennuksen käyttöönottoa varmen-
nettava, että lupavaiheessa annettu energiato-
distus pitää paikkansa vielä rakennuksen val-
mistuttua. Pääsuunnittelija voi luonnollisesti
käyttää apunaan muita asiantuntijoita, mutta
vastuu energiatodistuksesta on pääsuunnitteli-
jalla. Uuden rakennuksen energiatodistus sisäl-
lytetään rakennuslupa-asiakirjoihin ja arkistoi-
daan rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon.

Silloin kun energiatodistus tarvitaan raken-
nuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä,
voidaan energiatodistus laatia energiakatsel-
muksen yhteydessä, osana isännöitsijäntodis-
tusta tai erillisenä todistuksena.

Energiakatselmuksen yhteydessä annettavan
energiatodistuksen antaa energiakatselmuksen
tekijä. Energiakatselmuksessa selvitetään yksi-
tyiskohtaisesti rakennuksen energiatehokkuus,
energiansäästöpotentiaali ja kannattavat ener-
giansäästötoimenpiteet. 389R
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Isännöitsijäntodistuksen osana olevan ener-
giatodistuksen antaa yhtiön isännöitsijä tai halli-
tuksen puheenjohtaja.

Erillisen energiatodistuksen antaa ulkopuoli-
nen asiantuntija. Erillinen energiatodistus anne-
taan rakennukselle tehtävän tarkastuksen perus-
teella. Tarkastuksen pohjalta asiantuntija kirjaa
energiatodistukseen huomiot rakennuksen ener-
giateknisestä kunnosta ja esittää toimenpide-eh-
dotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.
Asiantuntijan tulee täyttää energiatodistuksen
antajasta säädetyt pätevyysvaatimukset. Päte-
vällä energiatodistuksen antajalla on oltava
energiatodistusasetuksessa edellytetty tutkinto.
Lisäksi hänen on osoitettava pätevyyden totea-
jan järjestämässä kokeessa perehtyneisyys ener-
giatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta
koskeviin säädöksiin.

Energiatodistus on pääsääntöisesti voimassa
10 vuotta. Uusien isojen asuinrakennusten ja lii-
ke- ja palvelurakennusten todistus on voimassa
neljä vuotta. Isännöitsijätodistuksen osana an-
nettavan energiatodistuksen voimassaoloaikaa
koskevat isännöitsijätodistuksesta annetut sää-
dökset.

Energiatehokkuuden
määrittäminen
Rakennuksen energiatehokkuuden määrittämi-
nen perustuu joko laskennalliseen kulutukseen
tai rakennuksen toteutuneeseen energiankulu-
tukseen. Rakennukselle laskettava energiate-
hokkuusluku kWh/brm2 sisältää rakennuksen
tarvitseman vuotuisen lämmitys-, laitesähkö- ja
jäähdytysenergiamäärän. Muissa kuin pienissä
asuinrakennuksissa laitesähköenergia sisältää
vain kiinteistösähkön. Kiinteistön lämmitys-
muoto ei vaikuta rakennuksen saamaan ener-
gialuokkaan.

Uusien rakennusten energiatehokkuus määri-
tetään laskennallisen energiankulutuksen perus-
teella. Enintään kuuden asunnon asuinraken-
nuksille energiakulutus lasketaan Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osan D5 ”Raken-
nuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon-
tarpeen laskenta, ohjeet 2007” mukaisella las-
kentamenetelmällä. Muiden uudisrakennusten
osalta laskentamenetelmänä voi käyttää muuta-
kin soveltuvaa menetelmää.

Kun energiatodistus laaditaan vapaaehtoises-
ti olemassa olevalle omakotitalolle tai olemassa
olevalle enintään kuuden asunnon kiinteistölle,
energiatehokkuus määritetään laskennallisen
energiankulutuksen perusteella RakMK D5
2007 mukaan.

Muiden olemassa olevien rakennusten ener-
giatehokkuuden määritys perustuu toteutunee-
seen energiankulutukseen.

Energiatehokkuuden määrittämisestä eri ti-
lanteissa, käytettävistä lähtöarvoista, toteutu-
neiden kulutusten muuntamisesta energiatodis-
tusta varten ja muista laskennan yksityiskohdis-
ta on säädetty asetuksessa rakennuksen ener-
giatodistuksesta.

Energiatodistuslomakkeet
Energiatodistusten antamista varten on laadittu
kolme erilaista lomakemallia, jotka sisältyvät
energiatodistusasetukseen. Mallit ovat: 1) loma-
ke pieniä asuinrakennuksia varten, 2) lomake
muille rakennuksille kuin pienille asuinraken-
nuksille sekä 3) isännöitsijätodistukseen sisälty-
vä energiatodistus. Energiatodistus on annetta-
va näiden mallien mukaisena.

Eri energiatodistuslomakkeiden etusivut ovat
hyvin samannäköisiä. Keskeinen osa etusivua
on nuolikuvio, jolla energiatehokkuusluokitus
kuvataan. Pienten asuinrakennusten energiato-
distuksissa nuolikuvion lukuasteikko on jo val-
miina. Muissa energiatodistuksissa on laatijan
lisättävä rakennukselle käytettävä asteikko nuo-
likuvioon. Asteikko määräytyy rakennuksen
käyttötarkoituksen perusteella. Energiatodis-
tusasetuksessa on esitetty asteikot 10:lle eri ra-
kennustyypille.

Muut energiatodistuksen osat poikkeavat eri
todistusmalleissa hieman toisistaan. Isännöitsi-
jätodistukseen sisältyvä energiatodistuslomake
on yksinkertaisin. Sitä voidaan käyttää ainoas-
taan olemassa olevalle rakennukselle ja se pe-
rustuu aina toteutuneeseen energiankulutuk-
seen. Muut kaksi todistusmallia soveltuvat sekä
uudisrakennuksille että olemassa oleville raken-
nuksille. Luonnollisesti energiatodistus täyte-
tään eri tavoin silloin kun se tehdään uudisra-
kennukselle tai silloin kun se tehdään rakennuk-
sen tarkastuksen perusteella olemassa olevalle
rakennukselle.

Energiatodistusmallit, niiden graafiset oh-
jeet, käyttö eri tilanteissa sekä yksityiskohtaiset
täyttöohjeet on esitetty energiatodistusta koske-
vassa asetuksessa. Lomakemallit ja esimerkkejä
täytetyistä energiatodistuksista on esillä ympä-
ristöministeriön internet-sivuilla. Ympäristömi-
nisteriö julkaisee myös energiatodistukseen liit-
tyvää opasmateriaalia.

Esimerkki uuden pientalon
energiatodistuksesta
Esimerkki uudelle omakotitalolle tehdystä ener-
giatodistuksesta on esitetty kuvissa 1 ja 2. Esi-
merkkitalo on valittu siten, että se täyttää vuo-
den 2008 alussa voimaan tulevat rakentamis-
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Kuva 2. Laskennan lähtötiedot uuden pientalon energiatodistuksessa.
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määräykset rakennuksen lämmöneristyksestä ja
energiatehokkuudesta.

Esimerkin energiatodistus on tehty rakennus-
lupamenettelyn yhteydessä. Silloin sen antaa ja
allekirjoittaa pääsuunnittelija. Energiatodistus
sisältää rakennuslupavaiheessa vain etusivun ja
energiankulutuksen laskennan lähtötiedot -osan.
Esimerkkitapauksessa lähtötiedot ovat mahtu-
neet yhdelle sivulle, joskus lähtötietojen kirjaa-
minen voi vaatia enemmänkin sivuja.

Jos esimerkkitodistus olisi tehty olemassa
olevalle pientalolle, sisältyisi energiatodistuk-
seen lisäksi huomiot ja toimenpide-ehdotukset
-osa. Siinä esitettäisiin mm. rakennukselle eh-
dotettavat energiansäästötoimenpiteet ja arvioi-
tu energiatehokkuusluokka sen jälkeen kun eh-
dotetut toimenpiteet toteutetaan.

Energiatodistuksen etusivulla esitetään ra-
kennukseen liittyviä tietoja, kuten rakennus-
tyyppi, rakennuksen osoite, valmistumisvuosi,
rakennustunnus ja asuntojen lukumäärä. Etusi-
vulla esitetään tiedot myös pääsuunnittelijasta,
energiatodistuksen tilaajasta, todistuksen anto-
päivästä ja viimeisestä voimassaolopäivästä.

Energiatehokkuusluvun laskennan lopputu-
los esitetään etusivun nuolikuviossa. Esimerk-
kitalon energiatehokkuusluku, 222 kWh/brm2,
merkitään nuolikuvion alle. Vastaavaa ener-
gialuokkaa esittävä nuoli merkitään kuvioon.
Uusien rakentamismääräysten mukaiset raken-
nukset sijoittuvat yleensä energialuokkaan D.
Energialuokkaan A voi päästä, kun valitsee läm-
möneristävyydeltään määräystasoa huomatta-
vasti paremmat ikkunat, paremmat lämmöneris-
teet seiniin, ylä- ja alapohjaan, paremman il-
manvaihdon lämmöntalteenoton sekä varmistaa
rakennuksen tavanomaista paremman tiivey-
den.

Esimerkkitodistuksen etusivulla muistute-
taan siitä, että energiatehokkuusluokitus perus-
tuu laskennalliseen kulutukseen. Rakennuksen
todellinen energiankulutus voi poiketa lasken-
nallisesta kulutuksesta, johtuen esimerkiksi
asukkaiden säästävistä tai tuhlaavista käyttötot-
tumuksista. Jotta eri rakennuksia voitaisiin ver-
tailla, ei asukkaiden käyttötottumuksilla voi olla
merkitystä tulokseen. Siksi energiatodistuslas-
kennassa on käytettävä useassa kohdassa ase-
tuksessa annettuja vakioarvoja. Esimerkki va-
kioarvosta on 21 ºC:n sisälämpötila, jota on käy-
tettävä pientalon energiankulutuksen lasken-
nassa.

Energiatodistuksen toiselle sivulle (kuva 2)
todistuksen laatija kirjaa energiankulutuksen
laskennassa käytetyt lähtöarvot. Energiankulu-
tuksen laskenta on ohjeistettu tarkkaan asetuk-
sessa. Laskennassa on käytettävä Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osan D5 ”Raken-
nuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon-
tarpeen laskenta, ohjeet 2007” mukaista lasken-

tamenetelmää. Lisäksi on noudatettava ener-
giatodistusasetuksessa annettuja ohjeita ja läh-
töarvoja. Asetuksessa valmiiksi annettuja lähtö-
arvoja ei toisteta energiatodistuslomakkeessa.
Todistuksessa esitettävät tiedot ovat sellaisia,
jotka laskijan on tiedettävä rakennuksesta ja kir-
jattava näkyviin.

Esitettäviä tietoja ovat mm. rakenteiden ja ik-
kunoiden pinta-alat ja U-arvot. Muutama ik-
kunoiden ominaisuuksiin liittyvä, laskennassa
tarvittava tieto on ilmoitettava todistuksessa.
Rakennukselle laskennassa käytettävä teholli-
nen ominaislämpökapasiteetti ilmoitetaan. Ra-
kennuksen ilmanvuotolukuna n50 käytetään ar-
voa 4 1/h, jollei erikseen osoiteta ilmanvuotolu-
vun olevan tätä pienempi.

Lämmöntuotantotapa, kuten se onko talossa
öljykattila vai maalämpö, ei vaikuta energiato-
distuksen luokitukseen. Energiankulutuslas-
kentaa varten on silti tiedettävä lämmitysjärjes-
telmästä monia ominaisuuksia, kuten esimer-
kiksi lämmönjakotapa tai mahdollisten varaaji-
en suuruus. Tarvittavat tiedot kirjataan ener-
giatodistukseen.

Rakennuksessa käytetyn lämpimän käyttöve-
den määrä ja energiankulutus arvioidaan henki-
lömäärän perusteella. Henkilömäärää ei valita
vapaasti, vaan lukumääränä käytetään makuu-
huoneiden lukumäärää lisättynä yhdellä. Säh-
könkulutukselle käytetään vakioarvoa, joka on
omakotitalolle 50 kWh/brm2/vuosi. Tämä säh-
könkulutus ei sisällä tilojen lämmitykseen käy-
tettyä sähköä, joka huomioidaan lämmitysener-
giankulutuksen laskennassa.

Jos rakennus varustetaan jäähdytysjärjestel-
mällä, sisältyy tilojen jäähdytysenergiankulutus
energiatehokkuusluvun laskentaan. Jäähdytys
siis huonontaa rakennuksen energiatehokkuut-
ta, joten rakennus kannattaa suunnitella siten,
ettei jäähdytystä tarvita.

Energiatodistuksessa ilmoitettavien lähtötie-
tojen avulla voidaan tarkistaa energiatehok-
kuusluvun laskennan paikkansapitävyys, jos tä-
hän on tarvetta. Energiatodistuksen uusiminen
helpottuu, kun laskennan lähtötiedot ovat hel-
posti saatavilla ja vain rakennukseen tehtyjen
korjausten vaikutus lähtötietoihin on tarkistetta-
va.

Energiatodistuksen laatiminen pientalolle
edellyttää hyvää tuntemusta energiatodistusta
koskevasta lainsäädännöstä ja energiankulutus-
laskennan osaamista. Laskentamenetelmä on
esitetty rakentamismääräyksissä, mutta käytän-
nön toimijat tarvitsevat laskentamenetelmään
pohjautuvia atk-työkaluja. Asetuksessa on an-
nettu energiatodistuslomakkeista graafiset oh-
jeet. Tämä mahdollistaa sen, että laskentaohjel-
mat voivat tulostaa laskelmat asetuksen mukai-
sina energiatodistuksina.
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