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Nimeke 
Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien 2002/91/EY ja 2010/31/EU implementointi 
Suomessa. 
 Tiivistelmä 
Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien 2002/91/EY ja 

2010/31/EU täytäntöönpanoon Suomessa. Opinnäytetyössä on selvitetty rakennuksen energiate-

hokkuusdirektiivien täytäntöönpanotoimet ja täytäntöönpanevat tahot, sekä arvioitu täytäntöön-

panotoimien onnistumista Suomessa. Lisäksi tarkastellaan sisältyykö em. direktiivien täytäntöön-

panoon kansallista harkintamarginaalia. 

Täytäntöönpanotoimien selvittämiseksi tutkielmassa on perehdytty alan julkaisuihin, EU-

asiakirjoihin, Suomen lainsäädäntöön ja suomalaisiin lainvalmisteluasiakirjoihin. Pääasiallisena 

tutkimusmenetelmänä on käytetty direktiivien ja niitä vastaavien täytäntöönpanotoimien sisältöjen 

keskinäisten vastaavuuksien analyysiä.  

Rakennusalaa koskevien direktiivien täytäntöönpanosta, kuten rakennuslakien, -asetusten ja halli-

tuksen esityksien valmistelusta, Suomessa vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön 

osasto. 

Tutkielmassa on osoitettu, että rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien täytäntöönpanotoimiin 

on sisältynyt puutteellisuutta, kuten direktiivien asettamasta aikataulusta myöhästymisiä sekä jos-

sain määrin myös tulkintavirheitä. Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien täytäntöönpanoon 

sisältyvä harkintamarginaali vaikuttaisi tutkielman perusteella vaihtelevan sekä direktiivikohtai-

sesti, että myös yksittäisen direktiivin artikloiden täytäntöönpanon välillä. Rakennuksen energia-

tehokkuusdirektiivien sisältämän rakennusten energiatehokkuussertifioinnin osalta, suuntaus on 

direktiivin uudelleen laaditussa versiossa 2010/31/EU ollut kohti jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen 

tyhjentävää harmonisointia. Vastaavasti monissa muissa direktiivien sisältämissä osioissa kansalli-

sen harkintamarginaalin voidaan katsoa jopa lisääntyneen uudelleen laaditussa versiossa 

2010/31/EU. Jotta rakennusalaa koskevien direktiivien sisältämästä harkintamarginaalista voisi 

tehdä pidemmälle vieviä johtopäätöksiä, tulisi vastaavanlaiseen tarkasteluun ottaa suurempi jouk-

ko rakennusalaa koskevia direktiivejä. 
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Alkusanat 

Rakennusmääräykset ja maankäyttö- ja rakennuslaki ovat jatkuvan muutoksen alla mut-

ta kuinka moni rakennusalan toimija tietää, mitkä kaikki asiat vaikuttavat muutoksiin ja 

toisaalta aiheuttavat muutospaineen?  

Opinnäytetyön aiheeni sai innoituksen, kun oman taloni rakennusprojektin aikana heräsi 

energiatodistukseen ja muihin rakennusmääräyksiin liittyviä kysymyksiä. Keskeisimmät 

seikat, jotka herättivät mielenkiintoni, olivat energiatodistukseen mielestäni liittyvät 

epäjohdonmukaisuudet, jotka tuntuivat kasvattavan rakennuksen laskennallista energia-

tehokkuuslukua suhteettoman suureksi ja toisena asiana mielenkiintoni herätti lämmi-

tysmuodon ”lokerointi” suoraksi sähkölämmitykseksi, vaikka taloni pääasialliseksi 

lämmitysenergianlähteeksi oli suunniteltu puulämmitys varaavalla tulisijalla. Perehdyt-

tyäni energiatodistuksen taustoihin selvisi, että taustalla on EU-direktiivi rakennusten 

energiatehokkuudesta, johon sisältyi rakennuksen energiatehokkuuden laskentaan tar-

koitettu niin sanottu yleinen kehys. Edellä mainitut seikat herättivät mielenkiintoni sel-

vittää, kuinka EU-direktiivit tosiasiassa vaikuttavat EU:n jäsenmaiden kansalliseen ra-

kennuslainsäädäntöön ja muihin velvoitteisiin koskien rakentamista. 

 

Joensuussa 26.4.2012  

Riku Tajakka 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Edellä mainittujen pohdintojen seurauksena päätin selvittää opinnäytetyössäni nimen-

omaan ”rakennusten energiatehokkuus” -direktiivin vaikutuksia suomalaiseen rakennus-

lainsäädäntöön. Lisäksi havaitsin, että opinnäytetyöni kirjoittamisen ajankohtaan sijoit-

tuu mielenkiintoisesti juuri edellä mainitun ”direktiivin rakennusten energiatehokkuu-

desta” uudelleen laaditun version (direktiivi 2010/31/EU) saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä 9.7.2012 mennessä. Direktiivin 2010/31/EU 28. artikla velvoittaa jäsen-

valtioita antamaan ja julkaisemaan artikloiden 2-18, 20 ja 27 edellyttämät lait, asetukset 

ja määräykset 9.7.2012 mennessä.
1
 Tämä seikka tarjoaa mielenkiintoisen ajankohdan 

tutkia rinnakkain jo täytäntöön pantua direktiiviä 2002/91/EY rakennusten energiate-

hokkuudesta ja toisaalta tutkia samalla direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanoa varten 

tehtyjä toimenpiteitä Suomessa.  

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyön tavoitteena on ensinnäkin tarkastella sitä, kuinka EU-direktiivit vaikut-

tavat jäsenmaiden kansallisiin lainsäädäntöihin ja määräyksiin yleisellä tasolla. Tutki-

muksessa käsitellään pääasiassa direktiivien vaikutusta suomalaiseen rakennuslainsää-

däntöön ja selvitetään, kuinka suomalaiset päättäjät ja virkamiehet pyrkivät vastaamaan 

direktiivien asettamiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, sisäl-

tyykö direktiiveihin ja direktiivien täytäntöönpanotoimiin tulkinnanvaraisuutta ja -

vapautta vai ovatko täytäntöönpanotoimet tarkasti kontrolloidut Euroopan unionin ko-

mission toimesta. 

Tarkoituksena on myös selvittää yksityiskohtaisesti suomalainen lainsäädäntöprosessi 

rakennuslainsäädäntöä koskevassa päätöksenteossa käymällä prosessi läpi askel aske-

leelta ja selvittää siihen liittyvät konkreettiset käytännöt.  

                                                 

1
 Direktiivi 2010/31/EU, s. 27 
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Opinnäytetyöhöni tuodaan käytännönläheisempi näkökulma tarkastelemalla erityisesti 

direktiiveihin 2002/91/EY ja 2010/31/EU liittyneet kansalliset täytäntöönpanotoimet 

Suomessa. Kyseisen tutkimusosion tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon muutoksia 

lainsäädäntöön ja viranomaistyötä edellä mainitut direktiivit ovat vaatineet. Tutkimuk-

sessa pyritään ottamaan kantaa suomalaisten päättäjien ja asiantuntijoiden tekemiin tul-

kintoihin edellä mainituista direktiiveistä ja arvioimaan niiden perusteella säädettyjen 

lakien ja määräyksien onnistumista kyseisten direktiivien alun perin tarkoitettujen lop-

putulosten saavuttamiseksi eli arvioimaan ovatko täytäntöönpanotoimet kyseisten direk-

tiivien hengen mukaiset. Tavoitteena on myös tarkastella kriittisesti suomalaisen virka-

mieskoneiston onnistumista edellä mainittujen direktiivien kansallisen täytäntöönpanon 

aikataulutuksessa.   

1.3 Tutkimusaineisto ja -metodit 

Tutkimuksen aineistona ovat alan kirjallisuus ja muut painoarvoltaan varteenotettavat 

julkaisut, joissa käydään läpi kyseistä aihealuetta. Lisäksi pääasiallisena aineistona käy-

tetään Euroopan unionin virallisia julkaisuja ja asiakirjoja, jotka löytyvät julkisesti saa-

tavilla olevasta Euroopan unionin virallisesta lehdestä.  

Toisaalta suomalaista lainsäädäntöä tarkastellaan oikeusministeriön ylläpitämän oikeu-

dellisen FINLEX–tietokannan ja ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyvän valmis-

teilla olevan lainsäädännön tietokannan avulla. 

Tutkimusosion tutkimustapaa voidaan pitää kirjallisuuskatsauksena, jota pyritään elä-

vöittämään ja konkretisoimaan rakennusten energiatehokkuus direktiivien 2002/91/EY 

ja 2010/31/EU täytäntöönpanon tarkastelulla. 

1.4 Tutkimusaiheen rajaus 

Vaikka jäsenmaiden rakennusalaa ja rakentamista ohjaavia direktiivejä on suuri joukko, 

ei tämän opinnäytetyön yhteydessä ole mahdollista syventyä kattavasti niihin kaikkiin. 

Lisäksi useat direktiivit, jotka vaikuttavat rakennusalaan, ovat useampaa toimialaa kos-

kevia. Näin ollen, välttyäkseni aihealueen liialliselta laajenemiselta, tämän opinnäyte-

työn osalta tarkoituksena on syventyä aiheeseen vain kahden direktiivin osalta. Kyseiset 
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direktiivit, kuten edellä on mainittu, ovat vuoden 2002 direktiivi 2002/91/EY ja sen 

vuonna 2010 uudelleen laadittu versio 2010/31/EU. 

Tämän opinnäytetyön puitteissa ei myöskään käsitellä eri jäsenmaiden rakennuslainsää-

däntöä eikä muita täytäntöönpanotoimenpiteitä kyseessä olevien direktiivien osalta, 

vaan aihetta tutkitaan ainoastaan suomalaisen rakennuslainsäädännön ja -määräyksien 

kannalta. Ahvenanmaata koskevat erilliset täytäntöönpanotoimet sivuutetaan tässä opin-

näytetyössä, sillä kokonaisuuden kannalta en katso niiden tuovan lisä-arvoa tutkimuksen 

lopputulemaan. Lisäksi EU-direktiivien vaikutusta suomalaiseen rakennuslainsäädän-

töön, muiden kuin edellä mainittujen kahden direktiivin osalta, käsitellään ainoastaan 

hyvin yleisellä tasolla. 

1.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkielman raportointimalli on lähestymistavaltaan hyvin lähellä ns. oivalluttavaa veto-

ketjumallia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkielman teoriaa, tutkimusaineistoa, 

tuloksia ja johtopäätöksiä esitetään joissain luvuissa rinnakkain. Tällä valinnalla olen 

tavoitellut lukijaystävällisempää ja helpommin lähestyttävää lopputulosta. 

Luvussa 2, EU-direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö, käydään lävitse mitä direktiivit 

ovat ja sitä kuinka ne velvoittavat jäsenvaltioita. Lisäksi tuodaan esille myös jäsenvalti-

oille koituvat seuraamukset, mikäli direktiivien täytäntöönpano jostain syystä laimin-

lyödään. Luvussa 3 esitetään, mitä käsitteellä rakennuslainsäädäntö tämän opinnäyte-

työn yhteydessä tarkoitetaan ja toisaalta se, kuinka rakennuslainsäädäntö Suomessa syn-

tyy. Luvussa 4 käydään lävitse direktiivin 2002/91/EY keskeinen sisältö, kyseisen di-

rektiivin täytäntöönpanotoimet Suomessa, sekä kyseisten täytäntöönpanotoimien vas-

taavuus direktiivin vaatimuksiin. Lisäksi luvun 4 lopussa suoritetaan yhteenveto ja poh-

dintaa direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanosta. Luku 5 sisältää käytännössä luvun 4 

kaltaisen tarkastelun koskien uudelleen laadittua direktiiviä rakennusten energiatehok-

kuudesta 2010/31/EU. Luku 6 sisältää opinnäytetyön tärkeimmät tutkimustulokset sekä 

johtopäätökset. Viimeisenä, luvussa 7, esitetään pohdintoja tutkielmaan liittyen. 

 

 



9 

1.6 Aikaisemmat tutkimukset 

Opinnäytetyöni tutkimusaihetta sivuavia tutkimuksia löytyy jonkin verran. Kuitenkin 

tutkimukset, joita olen tarkastellut, ovat olleet lähestymistavaltaan poikkeuksetta erilai-

set kuin opinnäytetyöni. Esimerkkinä mainittakoon Olli Ritvasen Tampereen yliopistol-

la tekemä pro gradu -tutkielma ”Direktiivien kansallinen implementointi” vuodelta 

2011, jossa hän on tutkinut oikeusdogmaattisesta näkökulmasta direktiivien kansallista 

täytäntöönpanoa, sekä kansallisen lainsäädännön, unionin oikeuden ja unionin tuomiois-

tuimen ratkaisuja koskien direktiivien kansallista täytäntöönpanoa, sekä täytäntöönpa-

noa koskevia oikeudellisia periaatteita.  

Aikaisemmat tutkimukset direktiivien implementoinnista ovat toimineet opinnäytetyös-

säni lähinnä pohdintaa helpottavana teoreettisena viitekehyksenä, eivätkä niinkään ole 

antaneet valmiita vastauksia opinnäytetyöni keskeisiin kysymyksiin tai soveltuneet läh-

teiksi opinnäytetyölleni.  
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2 EU-direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö 

Liittyessä Euroopan unioniin 1.1.1995 Suomi sitoutui saattamaan suuren määrän EU:n 

lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Käytännössä Suomi siis luopui osasta 

päätöksentekovaltaansa sen siirryttyä EU:n kolmelle pääasialliselle toimielimelle, jotka 

ovat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio. Edellä 

mainitut toimielimet vastaavat Euroopan unionin politiikan linjoista ja vastaavat säädös-

ten laatimisesta.
2
 

Käytännössä komissio ehdottaa säädöksiä, jotka parlamentti ja neuvosto mahdollisesti 

hyväksyvät. Säädösten täytäntöönpanovelvollisuus on jäsenvaltioiden sisäisellä poliitti-

sella johdolla, joiden toimia komissio valvoo.
3
  

EU-direktiivit ovat, asetusten ohella, korkeimman tason säädöksiä Euroopan unionissa. 

Direktiivin määritelmänä voidaan käyttää seuraavaa Euroopan unionin virallisen Inter-

net-sivuston määritelmää: 

Direktiivi on yksi oikeudellisista välineistä, joita unionin toimielimet voivat 

käyttää Euroopan unionin (EU) politiikan toteuttamisessa. Sitä käytetään 

pääasiassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen. Direktiiville on 

tunnusomaista sen joustava käyttö, sillä se velvoittaa saavutettavaan tulokseen 

nähden, mutta valtiot voivat vapaasti valita keinot täyttääkseen kyseisen 

velvoitteen.
4
 

Näin ollen direktiivejä voidaan pitää aivan yhtä velvoittavina kuin EU:n asetuksia ja 

päätöksiäkin. Poikkeavaa direktiivien kohdalla asetuksiin ja päätöksiin verrattuna on se, 

että jäsenmailla on käytettävissään laajempi valikoima keinoja direktiivin vaatimaan 

lopputulokseen pääsemiseksi. Lisäksi jäsenmaan sisäiselle hallinnolle annetaan direktii-

vin voimaantulosta yleensä n. 0,5 – 2 vuotta aikaa saattaa lainsäädännön muutokset 

lainvoimaisiksi eli panna täytäntöön direktiivi.  

                                                 

2
 Letto-Vanamo, 2002 

3
 Europa.eu. Tietoa EU:n toiminnasta 

4
 Europa.eu. Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä  
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Edellä mainittu laajempi valikoima keinoja direktiivin täytäntöön panemiseksi pitää 

myös sisällään mahdollisuuden antaa täytäntöönpanotoimet työmarkkinaosapuolten 

tehtäväksi, mikäli ne sitä pyytävät. Direktiivin tarkoittamaan lopputulokseen pääsemi-

sestä on EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan kohdassa 3 säädetty seuraa-

vasti:  

Tällöin jäsenvaltio varmistaa, että viimeistään sinä päivänä, jona direktiivi tai 

päätös on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä tai pantava täytäntöön, 

työmarkkinaosapuolet ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet sopimuksin ja 

jäsenvaltio, jota asia koskee, on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta 

se voi milloin tahansa varmistaa kyseisessä direktiivissä tai päätöksessä 

asetettujen tulosten saavuttamisen.
5
 

Kuitenkin, huolimatta direktiivien täytäntöönpanon edellä mainitusta joustavuudesta, 

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa 288 on asetettu seuraavaa:  

Direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, 

jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi 

muodon ja keinot.
6
  

Direktiivi on siis yleisesti velvoittava pakollinen säädös, eikä sitä näin ollen voida so-

veltaa puutteellisesti eikä osittain. 

EU:ssa on käytössä toimia siltä varalta, että jossain jäsenmaassa direktiivien täytäntöön 

paneminen laiminlyödään tai EU:n toimielinten asettamasta takarajasta myöhästytään. 

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa 260 asia on ilmaistu seuraavasti:  

Kun komissio saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi 258 artiklan nojalla 

katsoessaan, että asianomainen jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä 

velvollisuutensa ilmoittaa toimenpiteistä, joilla lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen annettu direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

komissio voi, jos se katsoo tämän aiheelliseksi, ilmoittaa samalla sen 

olosuhteisiin nähden soveltuvaksi katsomansa kiinteämääräisen hyvityksen tai 

uhkasakon määrän, joka tämän jäsenvaltion olisi sen käsityksen mukaan 

suoritettava. Jos tuomioistuin toteaa, ettei velvollisuutta ole täytetty, se voi 

määrätä asianomaisen jäsenvaltion suorittamaan kiinteämääräisen hyvityksen 

                                                 

5
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, s. 115.  

6
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, s. 172. 
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tai uhkasakon komission ilmoittaman määrän rajoissa. Suoritus on maksettava 

tuomioistuimen tuomiossa määrättynä ajankohtana.
7
  

Johanna Koivisto käsitteli jäsenvaltioiden harkintavaltaa, sekä täytäntöönpanon muotoja 

ja keinoja direktiivien implementoinnissa oikeusministeriön muistiossa ”Direktiivien 

täytäntöönpano; direktiivin luonne ja täytäntöönpanoinstrumentin valinta” (2002). Seu-

raavassa kappaleessa esitetään muutamat keskeiset näkemykset hänen muistiostaan.  

Koiviston selvityksen mukaan jäsenvaltioiden harkintavalta täytäntöönpanon muotoja ja 

keinoja valittaessa vaihtelee kulloinkin kyseessä olevan direktiivin luonteen sekä eri-

tyispiirteiden mukaisesti. Niin sanotun direktiivin harkintamarginaalin määräytymiseen 

vaikuttaa ennen kaikkea direktiivin tavoite. Direktiivin tavoite voi edellyttää joko jäsen-

valtioiden lainsäädäntöjen tyhjentävää harmonisointia tai ainoastaan tiettyyn minimi-

tasoon mukautumista. Jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen tyhjentävää harmonisointia edel-

lyttävät direktiivit, jättävät jäsenvaltioille lähtökohtaisesti vain vähän harkintavaltaa. 

Minimidirektiiveissä jäsenvaltioille on usein nimenomaisella säännöksellä myönnetty 

oikeus antaa tai pitää voimassa direktiivin sisältämiä säännöksiä ankarampia kansallisia 

säännöksiä. Vähimmäisdirektiivi siis edellyttää tietyntasoista sääntelyä, mutta sallii 

myös pidemmälle menevän sääntelyn. Direktiivin jäsenvaltiolle suoman harkintamargi-

naalin laajuus riippuu paitsi direktiivin harmonisointitavoitteesta myös siitä, ovatko di-

rektiivin säännökset pakottavia vai valinnaisia. Kun on kyse lainsäätäjälle ainoastaan 

minimi- tai maksimivaatimuksia asettavista taikka nimenomaisia valinnanmahdollisuuk-

sia tarjoavista direktiiveistä, jäsenvaltiolla on direktiiviä täytäntöön pantaessa lähtökoh-

taisesti laajempaa harkintavaltaa. Vaikka yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaan jäsenvaltiolta ei edellytetä, että direktiivin säännökset toistetaan tietyssä muo-

dossa sanasta sanaan kansallisessa laissa, harkintamarginaaliin vaikuttaa käytännössä 

paljon myös se, miten yksityiskohtaisia direktiivin säännökset ovat. Yleisluonteisempi 

direktiivi, jonka säännökset eivät ole yksiselitteisiä, puolestaan jättää jäsenvaltiolle 

enemmän harkintavaltaa.
8
 

                                                 

7
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, s. 161. 

8
 Koivisto, Johanna, Lokakuu 2002, s. 35-39 
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3 Suomalainen oikeusjärjestyshierarkia rakentamisessa 

3.1 Suomalainen oikeusjärjestyshierarkia yleisesti 

Suomessa lainsäädännön hierarkia on seuraava: 

1. Perustuslaki 

2. Eduskuntalait (ns.tavalliset lait) 

3. Presidentin, valtioneuvoston ja ministeriöiden asetukset 

4. Alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt 

Mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin, ovat ne voimassa sen tasoisina säädöksinä kuin 

ne ovat valtionsisäisesti säädetty.
9
 Tämä on olennaista tarkasteltaessa direktiivien täy-

täntöönpanotoimia, sillä jotta direktiivien vaatimuksia saadaan sisällytettyä asetuksien, 

määräyksien ja ohjeiden tasolle, tulee muutoksilla olla lainsäädännön hierarkiassa 

ylemmän hierarkiatason suoma valtuutus. Esimerkiksi ympäristöministeriön asetus liit-

tyen rakentamiseen voidaan säätää ainoastaan eduskuntalain nojalla.  

Eduskuntalait sisältävät usein valtuutuksen hierarkiassa alemmalla tasolla oleville vir-

kamiehille antaa lakia tarkentavia oikeussääntöjä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tämä 

valtuutus tarkoittaa käytännössä yleensä valtuutusta ympäristöministeriölle antaa lakia 

tarkentavia ja konkretisoivia asetuksia, kuten rakennusmääräykset. 

3.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Suomessa lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. Tämä on kirjattu Suomen perustusla-

kiin. Lakien valmistelu tapahtuu kuitenkin yleensä aina siinä ministeriössä, jonka toimi-

alaan kyseinen laki kuuluu. Rakentamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelutyö teh-

däänkin näin ollen yleensä ympäristöministeriössä. Merkittävyydeltään tärkeitä lakeja 

valmistellaan yleensä komiteoissa tai toimikunnissa, joissa keskusteluun otetaan mu-

                                                 

9
Euroopan komissio. Euroopan oikeudellinen verkosto  
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kaan tahoja eri hallinnonaloilta ja koko puoluekentästä. Lisäksi eri intressitahoja, joiden 

toimintaan lain katsotaan vaikuttavan, voidaan kuulla lausuntokierroksin ja kuulemisti-

laisuuksin.
10

 

Ministeriöstä valmisteltu lakiesitys menee valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi. 

Hallituksen esityksen antamisesta eduskunnalle päätetään tämän jälkeen tasavallan pre-

sidentin esittelyssä. Eduskunnassa hallituksen esitys otetaan lähetekeskusteluun, josta se 

ohjataan valiokuntaan. Valiokunta voi kuulla asiantuntijoita ennen valiokuntamietinnön 

laatimista. Valiokuntamietintö etenee sitten eduskunnan täysistuntoon, jossa laki voi-

daan hyväksyä, muuttaa tai hylätä. Tavallinen lakiesitys käsitellään eduskunnassa kah-

dessa eri istunnossa, joista ensimmäisessä lain sisältö voidaan hyväksyä ja toisessa laki 

joko hyväksytään tai hylätään yksinkertaisella enemmistöllä. Lisäksi lain vahvistaa aina 

presidentti.
11

  

3.3 Rakennusasetus 

Rakennusasetukset valmistellaan yleensä aina ympäristöministeriössä rakennetun ympä-

ristön osastossa, jonka toimialaan rakentaminen kuuluu. Suomen perustuslain 80 §:ssä 

”Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen” sanotaan: 

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä 

perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin 

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 

jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta 

ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. 

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 

määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä 

eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 

asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti 

rajattu. 

                                                 

10
 Oikeusministeriö, Lakien säätäminen  

11
 Oikeusministeriö, Lakien säätäminen 



15 

Yleiset säännökset asetusten ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta ja 

voimaantulosta annetaan lailla.12 

Rakennusasetuksia valmistellaan usein samanaikaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksien kanssa. Etenkin EU-direktiivien asettamien kansallisten täytäntöön-

panoaikojen lähestyessä, valmistellaan asetuksia ja lakeja rinnakkain ja samanaikaisesti, 

jotta niillä voidaan saavuttaa direktiivien vaatimukset määrä-ajassa. 

3.4 Rakennusmääräykset  

Rakennusmääräykset mainittakoon tässä opinnäytetyössä erillisessä luvussa, vaikkakin 

ne ovat oikeammin ympäristöministeriön asetuksia. Tämä siksi, että rakennusmääräyk-

sien voidaan katsoa olevan näkyvimmässä roolissa rakennusalan toimijoiden työssä. 

Rakennusmääräyksiä, kuten asetuksia yleensäkin, voidaan antaa vain lain, tässä tapauk-

sessa yleensä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Rakennusmääräykset ovat velvoitta-

via ja koskevat uusien rakennuksien rakentamista sekä tietyin ehdoin myös vanhojen 

rakennusten muutos- ja korjaustöitä. Maankäyttö ja rakennuslain 13 § sanoo rakenta-

mismääräyksien antovelvollisuudesta seuraavasti: 

Asianomainen ministeriö antaa tätä lakia täydentäviä rakentamista koskevia 

teknisiä ja näitä vastaavia yleisiä määräyksiä ja ohjeita, jotka julkaistaan 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Ministeriö myös huolehtii valtion 

viranomaisten antamien rakentamista koskevien määräysten 

yhteensovittamisesta. Määräyskokoelmaan voidaan ottaa myös muun 

lainsäädännön nojalla annettuja rakentamista koskevia määräyksiä. 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan 

eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan 

käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen 

rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, 

jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin 

toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti 

muutettava käyttötapa edellyttävät.
13

 

                                                 

12
 Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 

13
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 13 §   
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Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 17 §:ssä määritetään, mitä tarkoittaa ”asianomainen 

ministeriö” maankäyttö- ja rakennuslain yhteydessä seuraavasti: 

Asianomaisella ministeriöllä tarkoitetaan tässä laissa ympäristöministeriötä, 

jollei asetuksella toisin säädetä.
14

 

Käytännössä rakennusmääräykset valmistellaan siis ympäristöministeriössä ja niistä 

laaditaan ehdotus, joka annetaan lausuntokierrokselle alan keskeisille toimijoille, kuten 

esimerkiksi eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisille, alan johtaville koululaitok-

sille sekä suunnittelu- ja rakennustoimistoille. Lausuntokierroksien jälkeen rakennus-

määräysten valmistelua joko jatketaan tai se säädetään lainvoimaiseksi. Ministeriö voi 

myös joissain tapauksissa perustaa alan toimijoista koostuvia työryhmiä valmistelemaan 

rakennusmääräysten uudistuksia. 

                                                 

14
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 17 §   
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4 Direktiivi 2002/91/EY 

4.1 Direktiivin 2002/91/EY keskeinen sisältö 

Direktiivin antamiseen liittyvät lähtökohdat olivat moninaiset ja monella tapaa myös 

monimutkaiset. Mainittakoon kuitenkin muutamia lähtökohtia direktiivin syntyyn. Eu-

roopan unionin perustamissopimuksen 6. artiklassa sanotaan, että ympäristönsuojelua 

koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikan toteuttamiseen. Lisäksi ener-

giatehokkuuden parantaminen muodostaa poliittisesti tärkeän osan toimenpiteistä, joilla 

voidaan saavuttaa Kioton sopimuksessa asetetut tavoitteet. Direktiiviä säädettäessä kat-

sottiin myös, että koska rakennuksista koostuvan asunto- ja palvelualan osuus energian 

loppukulutuksesta yhteisössä oli yli 40 %, kyseisellä direktiivillä saataisiin merkittäviä 

tuloksia aikaan energiankulutuksen minimoimisessa. Direktiivi nähtiin myös keinona 

vaikuttaa energian toimitusvarmuuteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ennen kaik-

kea direktiivillä pyrittiin vahvistamaan entistä (direktiivi 93/76/ETY) konkreettisemmat 

toimet energian säästömahdollisuuksien saavuttamiseksi ja pakottamaan kaikki aikai-

semmin energiansäästötalkoista laistaneet jäsenvaltiot samalle tekemisen tasolle muiden 

jäsenvaltioiden kanssa.
15

 

Direktiivin artiklan 1 mukaiset viisi tavoitetta olivat 

a) luoda kokonaisenergiankulutuksen laskennan yleinen kehys 

b) saada käyttöön uusien rakennusten energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset 

c) saada käyttöön energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset suurien yli 1000 m
2
 ra-

kennusten korjausrakentamiseen 

d) saada käyttöön rakennusten energiasertifiointi 
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 Direktiivi 2002/91/EY, s. 65 
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e) saada käyttöön rakennusten ilmastointijärjestelmien ja lämmityskattiloiden säännölli-

set tarkastukset.
16

 

Direktiivin 2 artiklan kohdan 3 mukainen määritelmä energiatehokkuustodistukselle 

kuului seuraavasti:  

rakennuksen energiatehokkuustodistus on jäsenvaltion tai sen nimeämän 

oikeushenkilön tunnustama todistus, joka sisältää liitteessä vahvistettuun 

yleiseen kehykseen pohjautuvan menetelmän mukaisesti suoritetun 

rakennuksen energiatehokkuuden laskennan tulokset.
17

 

Energiatehokkuustodistuksia koskien direktiivissä säädettiin, että 

a) rakennuksia rakennettaessa, myytäessä ja vuokrattaessa on energiatehokkuustodistus 

asetettava omistajan saataville 

b) energiatehokkuustodistuksessa on esitettävä lakiin perustuvia vertailuarvoja, jotta 

kuluttajat voivat arvioida rakennuksen energiatehokkuutta 

c) yli 1000 m
2
 julkisissa rakennuksissa on energiatehokkuustodistus asetettava näky-

västi yleisön nähtäville
18

 

Lämmityskattiloiden tarkastuksista säädettiin, että 20–100 kW:n lämmityskattiloille on 

määrättävä säännölliset tarkastukset ja yli 100 kW:n kattiloilla tarkastusväli saa olla 

korkeintaan kaksi vuotta. Vaihtoehtona lämmityskattiloiden tarkastuksien käyttöönotol-

le, jäsenvaltioille annettiin mahdollisuus toteuttaa toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

käyttäjät saavat neuvoja lämmityskattilan vaihtoon ja vaihtoehtoisiin lämmitysratkaisui-

hin liittyen.
19

 Ilmastointijärjestelmien tarkastuksista säädettiin, että nimellisteholtaan yli 

12 kW:n ilmastointijärjestelmille on otettava käyttöön säännölliset tarkastukset.
20

 Direk-

                                                 

16
 Direktiivi 2002/91/EY, s. 67 
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 Direktiivi 2002/91/EY, s. 67 
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 Direktiivi 2002/91/EY, s. 68 
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 Direktiivi 2002/91/EY, s. 68-69 
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tiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä määrättiin toteutettavaksi viimeistään 

4.1.2006 mennessä.
21

 

4.2 Direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanotoimet ja vastaavuus direktiivin 

artikloihin 

Euroopan unionin jäsenmaiden kansalliset täytäntöönpanotoimet direktiivin 2002/91/EY 

osalta löytyvät reaaliaikaisesti EUR-Lex -sivuston kautta. Kyseinen sähköinen asiakirja 

sisältää jäsenvaltioiden ilmoittamat kansalliset säännökset, jotka liittyvät säädökseen 

2002/91/EY. Kyseinen asiakirja on luettavissa EUR-Lex -sivuston kautta celex-

tunnusnumerolla 72002L0091. Kyseisessä asiakirjassa mainitut kansalliset säädökset 

eivät kuitenkaan ole siinä mielessä kattavat, että ne eivät sisällä muita täytäntöönpano-

toimia kuin ne, jotka Suomen viranomaiset ovat komissiolle ilmoittaneet. Esimerkiksi 

sopimuksiin perustuvat energiansäästösopimukset ovat kyseisen listauksen ulkopuolella. 

Niistä mainitaan myöhemmin tässä tutkielmassa. 

Jäljessä on esitetty numeroituna 1-16 edellä mainitun asiakirjan sisältämät täytäntöön-

panosäädökset Suomessa ja käsitelty niiden suhdetta direktiivin 2002/91/EY artikloihin. 

1. Maankäyttö- ja rakennuslaki, laki 132/1999, julkaisupäivämäärä 12.2.1999, voimaantu-

lopäivä: 1.1.2000  

Maankäyttö- ja rakennuslain 1. luvun pykälässä 2, Lain soveltamisala, sanotaan seuraa-

vasti:  

Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja 

käytöstä voidaan antaa asetuksella, ministeriön päätöksellä ja kunnan 

rakennusjärjestyksellä siten kuin jäljempänä säädetään.
22

  

ja lisäksi samaisessa pykälässä viitataan direktiiviin 2002/91/EY seuraavasti:  

Tässä laissa ja sen nojalla säädetään niin ikään rakennusten 

energiatehokkuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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 Direktiivi 2002/91/EY, s. 69-70 
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direktiivissä 2002/91/EY tarkoitetusta rakennuksen energiatehokkuuden 

laskemisesta sekä energiatehokkuutta koskevista vaatimuksista ja niiden 

soveltamisesta uuden rakennuksen rakentamiseen ja olemassa olevan 

rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön.
23

  

Edellä mainituilla linjauksilla annetaan lainvoima lakihierarkiassa alemmalla tasolla 

oleville rakentamista ohjaaville laeille, asetuksille ja määräyksille. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain 2 pykälässä mainitaan myös edelliseen päätelmään viitaten seuraavasti:  

Rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän 

kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta on voimassa, mitä 

erikseen säädetään.
24

 

2. Maankäyttö- ja rakennusasetus, ministeriön asetus 895/1999, julkaisupäivämäärä: 

16.9.1999, voimaantulopäivä: 1.1.2000 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50. pykälän momentissa 6 sanotaan seuraavasti:  

Rakennuksen ja sen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden tulee 

ilmasto-olot ja rakennuksen käyttäjät huomioon ottaen olla sellaisia, että 

energiankulutustaso rakennusta ja mainittuja laitteita käytettäessä jää 

alhaiseksi.
25

 

Kuten edellä maankäyttö- ja rakennuslain kohdalla, myös tällä asetustasolla toisaalta 

velvoitetaan toimimaan lain ja asetuksen kirjaimen mukaan, mutta myös toisaalta anne-

taan lain voima hierarkiassa alemmalla tasolla oleville asetuksille ja määräyksille. 

3. Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Suomen 

rakentamismääräyskokoelma, osa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määrä-

ykset ja ohjeet 2003, julkaisupäivämäärä:30.10.2002, voimaantulopäivä:01.10.2003. 

Vuoden 2003 rakennusmääräyskokoelman osan D2 luvussa 4 ”Ilmanvaihtojärjestelmän 

energiatehokkuus” kohdassa 4.1.2 annetaan vaatimus, että ilmanvaihdon poistoilmasta 

on otettava talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 30 % ilmanvaihdon lämmityksen 
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tarvitsemasta lämpömäärästä.
26

 Kyseisellä määräyksellä vastattiin direktiivin 

2002/91/EY artiklan 1b-kohdan ja artiklan 4 kohdan 1 vaatimuksiin soveltaa vähim-

mäisvaatimuksia uusien rakennusten energiatehokkuuteen.
27

  

4. Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä, Suomen rakentamismääräyskokoel-

ma, osa C4 Lämmöneristys, ohjeet 2003, julkaisupäivämäärä: 30.10.2002, voimaantulo-

päivä: 1.10.2003.  

1.1.2003 voimaan tullut rakennusmääräyskokoelman osa C4 oli myös yksi kansallisista 

direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanotoimista. Tällä ympäristöministeriön asetuksella 

kumottiin sisäasiainministeriön vuonna 1978 antama päätös rakennusten lämmöneris-

tyksestä. Kyseinen rakennusmääräyskokoelman osa tarjoaa EN-standardien mukaiset 

laskentamenetelmät rakennuksen vaipan rakenteiden energiankulutukselle eli käytän-

nössä lämmönläpäisykertoimien hyväksytyt määritystavat, rakennusaineiden lämmön-

johtavuuksia, sekä lämmöneristyksen suunnitteluohjeita.
28

 EN-standardit ovat jäsenval-

tioiden hyväksymiä yhteisiä standardeja. 

Kyseisellä täytäntöönpanotoimella vastattiin direktiivin 2002/91/EY artiklaan 3, ”Mene-

telmän vahvistaminen”, jonka mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tai 

alueellisella tasolla rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmää perustuen 

kyseisen direktiivin liitteessä esitettyyn yleiseen kehykseen.
29

 Rakennusmääräysko-

koelman osa C4 pitää sisällään edellä mainitun yleisen kehyksen kohdan 1a (rakennuk-

sen vaipan lämpöominaisuudet) näkökohdat, jonka vaatimus on seuraavanlainen:  

Rakennusten energiatehokkuuden laskennan yleinen kehys (3 artikla) 

1. Rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmään on kuuluttava 

ainakin seuraavat näkökohdat: 
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a) rakennuksen (vaippa ja sisätilan seinät jne.) lämpöominaisuudet; näihin 

ominaisuuksiin voidaan sisällyttää myös ilmatiiviys
30

 

5. Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista, Suomen raken-

tamismääräyskokoelma, osa D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja 

ohjeet 2007, julkaisupäivämäärä: 24.1.2007, voimaantulopäivä: 1.7.2007. 

Rakennusmääräyskokoelman osa D1 liittyy direktiiviin 2002/91/EY siten, että siinä 

annetaan määräyksiä ja ohjeita liittyen vesi- ja viemärilaitteistojen energiatalouteen, 

vesilaitteiden eristämiseen, lämpöhäviötehojen maksimiarvoihin, sekä vesimittarin si-

joittamiseen rakennuksessa tai asunnossa.
31

 Näin ollen D1 on osittainen täytäntöönpano-

toimi artiklalle 3, jonka vaatimuksena on yleisen kehyksen mukainen energiatehokkuu-

den laskentamenetelmä. D1 sisältää muun muassa direktiivin liitteen kohtaan 1b sisälty-

viä määräyksiä ja ohjeita. Direktiivin liitteen kohdassa 1b asetetaan vaatimuksia seuraa-

valla tavalla: 

1. Rakennusten energiatehokkuuden laskentamenetelmään on kuuluttava 

ainakin seuraavat näkökohdat: 

b) lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelu, niiden eristysominaisuudet 

mukaan lukien
32

 

 

6. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta, laki 488/2007, julkaisu-

päivämäärä: 25.4.2007, voimaantulopäivä: 1.1.2008.  

Maankäyttö- ja rakennuslain toiseen pykälään, ”Lain soveltamisala”, lisättiin seuraava 

viittaus:  

Tässä laissa ja sen nojalla säädetään niin ikään rakennusten 

energiatehokkuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2002/91/EY tarkoitetusta rakennuksen energiatehokkuuden 

laskemisesta sekä energiatehokkuutta koskevista vaatimuksista ja niiden 
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soveltamisesta uuden rakennuksen rakentamiseen ja olemassa olevan 

rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön.
33

 

 Kyseisen viittauksen nojalla voidaan säätää yksityiskohtaisempia lakeja, määräyksiä ja 

ohjeita koskien rakennusten energiatehokkuutta. 

Pykälään 166 lisättiin puolestaan viittaus: 

Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa 

kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät 

energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.
34

  

Kyseinen säädös antaa lainvoiman yksityiskohtaisemmille säädöksille ja määräyksille 

koskien direktiivin 1 artiklan e-kohdan tavoitteita, joiden mukaan jäsenvaltioiden on 

täytäntöönpantava rakennusten lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöl-

lisiä tarkastuksia artikloiden 8 ja 9 mukaisesti.
35

   

7. Laki rakennuksen energiatodistuksesta, laki 487/2007, julkaisupäivämäärä: 25.4.2007, 

voimaantulopäivä: 1.1.2008. 

Vuoden 2008 alusta voimaan astunut laki rakennuksen energiatehokkuudesta julkaistiin 

25.4.2007. Laissa määrättiin, että energiatodistuksessa on ilmoitettava rakennuksen tar-

koitustaan vastaavaan käyttöön tarvittava energiamäärä. Se määrättiin annettavaksi uu-

sille rakennuksille rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisen energiakatselmuksen 

yhteydessä.
36

  

Ympäristöministeriön tiedotteessa 13.4.2007 kyseisen lain tavoite linjattiin direktiivin 

2002/91/EY hengessä seuraavalla tavalla: 

Rakennuksen energiatodistusta koskevan lain tavoitteena on, että rakennusten 

ja asunto-osakkeiden ostajat tai vuokraajat ottaisivat valintakriteerikseen myös 
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rakennuksen energiankulutuksen. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän tai 

rakennuksen omistajan on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota rakennuksen 

energiatehokkuuteen.
37

  

Kuten edellä jo mainittiin, rakennuksen energiatehokkuustodistus on direktiivin määri-

telmän mukaan jäsenvaltion tai sen nimeämän oikeushenkilön tunnustama todistus, joka 

sisältää direktiivissä esitettyyn yleiseen kehykseen pohjautuvan energiatehokkuuslas-

kelman. 

Laissa annettiin siis laillinen pohja ympäristöministeriön asetusta (Ympäristöministeri-

ön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 765/2007) varten koskien energiatodistuk-

sen karkeaa määritelmää, laskentamenetelmän yhdenmukaisuutta direktiivin yleisen 

kehyksen kanssa, energiatodistuksen perustana olevan rakennuksen tarkastus vaatimus-

ta, energiatodistuksen voimassaoloa, velvollisuutta asettaa energiatodistus nähtäville, 

energiatodistuksen pakollisuutta uuden rakennuksen rakennusluvan yhteydessä sekä 

energiatodistuksen laatijan pätevyysvaatimuksia. 

Kyseinen laki ei siis määrittele konkreettisesti toimintatapoja, työkaluja tai menettelyta-

poja energiatodistuksen laadintaan liittyen, vaan laki rakennuksen energiatodistuksesta 

toimii laillisena pohjana ympäristöministeriön asetukselle, joka määrittää yksityiskoh-

taiset velvoitteet liittyen rakennusten energiatodistuksiin.  

Kuten aiemmin on jo mainittu, ministeriöt voivat säätää asetuksia ainoastaan lakien no-

jalla eli suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa ministeriöiden asetukset valmistellaan 

joko lainsäädännön jäljessä tai samanaikaisesti lainsäädännön kanssa, kuten tässä tapa-

uksessa asian kiireellisyyden takia. Kyseisen lain voidaan katsoa olevan osittainen täy-

täntöönpanotoimi direktiivin artikloille 3, 7, 10 ja 12. 

8. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkas-

tamisesta, laki 489/2007, julkaisupäivämäärä: 25.4.2007, voimaantulopäivä: 1.1.2008 

Kyseinen laki velvoittaa rakennuksenomistajaa huolehtimaan ilmastointijärjestelmien 

kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta vähintään 10 vuoden välein, mikäli 
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laitteiston yhteenlaskettu jäähdytysteho on 12 kilowattia tai enemmän.
38

 Kyseinen laki 

oli suora ja kirjaimellinen täytäntöönpanotoimi direktiivin artiklalle 9. Joskin se osoit-

tautui myöhemmin riittämättömäksi täytäntöönpanotoimeksi ja komissio tulkitsi, ettei se 

ole linjassa artiklan 9 tarkoituksen kanssa. 

9. Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta, Suomen Rakentamis-

määräyskokoelma osa D3, Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2007, 

julkaisupäivämäärä: 19.6.2007, voimaantulopäivä: 1.1.2008. 

Rakennusmääräyskokoelman osa D3 sisältää energiatehokkuusvaatimuksia liittyen mm. 

rakennuksen ilmanvaihto-, käyttövesi-, lämmitys-, talotekniikka- ja valaistusjärjestel-

miin. Kyseiset energiatehokkuusvaatimukset ovat esitetty yleisellä tasolla ja tarkemmat 

vaatimukset löytyvät erillisistä rakennusmääräyskokoelman osista. D3:n tärkein ja 

konkreettisin sisältö direktiiviin liittyen koskee rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskel-

maa, joka on osa rakennuksen energiaselvityksen laadintaa. D3:n luvussa 4 ”Määräys-

tenmukaisuuden osoittaminen” esitetään myös direktiivin täytäntöönpanon kannalta 

erittäin keskeinen määräys, jossa sanotaan, että rakennuslupaa haettaessa on hakemuk-

seen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuun-

nittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.
39

 Näin ollen raken-

nusmääräyskokoelman osan D3 voidaan katsoa olevan osittainen täytäntöönpanotoimi 

direktiivin artikloille 1, 3, 4, 5 ja 7. 

10. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen 

laskennasta, Suomen Rakentamismääräyskokoelma osa D5, Rakennuksen energiankulu-

tuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet 2007, julkaisupäivämäärä: 19.6.2007, 

voimaantulopäivä: 1.1.2008. 

Rakentamismääräyskokoelman osa D5 on konkreettisin työkalu alan toimijoille, mitä 

tulee rakennuksen energiaselvityksen ja -todistuksen laadintaan. D5 sisältää direktiivin 

ns. yleisen kehyksen mukaisen energiatehokkuuden laskentamenetelmän ohjeet ja mää-
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räykset. Kyseinen asetus on direktiivin artiklan 3, ”Menetelmän vahvistaminen”, katta-

vin ja käytännönläheisin täytäntöönpanotoimi. Direktiivin 3 artiklassa asetetaan seuraa-

vanlainen vaatimus: 

3 artikla 

Menetelmän vahvistaminen 

Jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tai alueellisella tasolla rakennusten 

energiatehokkuuden laskentamenetelmää, joka perustuu liitteessä esitettyyn 

yleiseen kehykseen. Kehyksen 1 ja 2 osa on mukautettava tekniikan 

kehitykseen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaen 

huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännössä sovellettavat standardit tai normit. 

Menetelmä vahvistetaan kansallisella tai alueellisella tasolla. Rakennuksen 

energiatehokkuus on ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen voi sisältyä 

hiilidioksidipäästöjen osoitin.
40

 

11. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä, Suomen Rakentamis-

määräyskokoelma osa C3, Rakennuksen lämmöneristys, määräykset 2007, julkaisupäi-

vämäärä: 19.6.2007, voimaantulopäivä: 1.1.2008. 

Rakennusmääräyskokoelman osa C3:lla (2007) annettiin määräykset koskien direktiivin 

liitteen (yleinen kehys) kohdassa 1a vaadittuja rakennuksen vaipan lämmönläpäisyker-

toimien enimmäisarvoja. Lisäksi C3:ssa annettiin vaatimukset rakennuksen vaipan il-

manpitävyydelle. Tosin rakennuksen vaipan ilmatiiveydelle ei annettu konkreettisia 

vähimmäisvaatimuksia, vaan vaatimuksena oli ”riittävä” ilmanpitävyyden taso, jolla 

voidaan varmistaa ilmanvaihdon toimivuus ja sisäilmaston käyttötarkoituksen edellyt-

tämät olot.
41

 Direktiivissä ei tosin esitettykään jäsenvaltioille vaatimuksia asettaa ilman-

pitävyydelle vähimmäisarvoja, joten Suomen linjaus oli vaatimusten mukainen. 

12. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, ministeriön asetus 

765/2007, julkaisupäivämäärä: 12.7.2007, voimaantulopäivä: 1.1.2008. 

Samoin kuin laki rakennuksen energiatodistuksesta antoi edellytykset ministeriön ase-

tukselle rakennuksen energiatodistuksesta, ilman, että se itsessään tarjoaa työkaluja alan 
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ammattilaisten työhön, myös kyseinen asetus antaa viittauksia edelleen rakennusmää-

räyskokoelmaan, joka toimii konkreettisena työkaluna alan toimijoille. 

Asetuksen keskeisin sisältö oli antaa alan toimijoille rakennustyyppikohtaiset energiate-

hokkuusluvun laskentaohjeet, lomakkeen mallin energiatodistuksen pohjaksi, ohjeita 

rakennuksen tarkastamiseen erillisen energiatodistuksen kohteena olevaa rakennusta 

varten sekä energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset.
42

 Kyseistä asetusta seurasi 

vielä pienimuotoinen muutos astuen voimaan 1.1.2009, jolla muutettiin rakennuksen 

energiatehokkuusluvun laskennassa käytettävää pinta-alaa.  

Kyseisellä ministeriön asetuksella pantiin täytäntöön etenkin direktiivin artikloita 3 ja 7, 

mutta asetus oli myös osa artikloiden 5 ja 10 täytäntöönpanoa.   

13. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkas-

tamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki 1347/2009, julkaisupäivämäärä: 

31.12.2009, voimaantulopäivä: 1.1.2010. 

Kyseisellä lakimuutoksella tarkennettiin ja kiristettiin ilmastointijärjestelmien kylmä-

laitteiden tarkastajien pätevyysvaatimuksia, jolla osaltaan saatettiin lainsäädäntöä vas-

taamaan direktiivin artiklan 10 ”Riippumattomat asiantuntijat” vaatimuksiin.
43

 

14. Raportti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 2002/91/EY artiklan 8 b-kohdan 

mukaisen vaihtoehdon toimeenpanosta ja vastaavuudesta pakollisiin lämmityskattilatar-

kastuksiin, Ympäristöministeriö 21.12.2010.  

Edellä mainittu raportti oli Suomen vastaus komission Suomen viranomaisille 

12.4.2010 toimittamaan selvityspyyntöön koskien direktiivin 2002/91/EY artiklaa 8, 

joka koskee lämmityskattiloiden tarkastuksia. Komissio totesi selvityspyynnössään, 

ettei sille ollut ilmoitettu lainsäädäntötoimia artiklan 8 täytäntöönpanoon liittyen.
44

  

                                                 

42
 Ympäristöministeriön asetus 765/2007 

43
 Laki 1347/2009 

44
 HE 256/2010 vp, kohta 1.2 



28 

 Kyseinen artikla antaa jäsenvaltioille liikkumavapautta artiklan täytäntöönpanossa ja 

jäsenvaltioille annettiin kaksi vaihtoehtoa artiklan täytäntöönpanolle. Kyseisessä artik-

lassa sanotaan seuraavasti:  

jäsenvaltioiden on joko: 

a) säädettävä tarvittavat toimenpiteet 20–100 kW:n nimellistehon 

lämmityskattiloiden, jotka toimivat uusiutumattomalla nestemäisellä tai 

kiinteällä polttoaineella, säännöllisten tarkastusten toteuttamiseksi. Tällaisia 

tarkastuksia voidaan soveltaa myös muita polttoaineita hyödyntäviin 

lämmityskattiloihin, 

yli 100 kW:n nimellistehon lämmityskattilat on tarkastettava vähintään joka 

toinen vuosi. Kaasulla toimivien lämmityskattiloiden osalta kyseinen jakso 

voidaan pidentää neljäksi vuodeksi, 

Jäsenvaltioiden on määrättävä tarvittavista toimenpiteistä koko 

lämmityslaitteiston kertatarkastuksen suorittamiseksi niiden lämmityslaitteiden 

osalta, joissa on yli 15 vuotta vanhat ja yli 20 kW:n nimellistehon 

lämmityskattilat. Tässä tarkastuksessa on arvioitava lämmityskattilan 

hyötysuhde ja mitoitus koko rakennuksen lämmitysvaatimuksiin nähden, ja 

tulosten perusteella asiantuntijoiden on tarjottava käyttäjille neuvoja 

lämmityskattilan vaihtamisesta, muista lämmityslaitteiden muutoksista ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista; tai 

b) toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttäjät saavat neuvoja 

lämmityskattilan vaihtamisesta, muista lämmityslaitteiden muutoksista ja 

vaihtoehtoisista ratkaisuista, joihin voi sisältyä tarkastuksia lämmityskattilan 

hyötysuhteen ja mitoituksen arvioimiseksi. Tämän lähestymistavan 

kokonaisvaikutusten olisi oltava yleisesti vastaavat kuin a alakohdan 

säännöksiä noudatettaessa. Jäsenvaltioiden, jotka valitsevat tämän vaihtoehdon, 

on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi selvitys siitä, että niiden 

lähestymistapa on tällä tavoin vastaava.”(2002/91/EY) 

Suomessa kyseinen artikla 8 pantiin siis täytäntöön artiklan kohdan b tarjoamin edelly-

tyksin. Lämmityskattilatarkastukset suoritetaan Suomessa vapaaehtoisena neuvontame-

nettelynä ja se on osa vuoteen 2016 voimassa olevaa energiatehokkuussopimusta.
45

  

Käytännön menettelytavat vapaaehtoiselle neuvontamenettelylle kerrotaan Ympäristö-

ministeriön tiedotteessa 13.10.2010 seuraavasti:  
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Käyttäjille jaetaan tietoa lämmityskattilan vaihtamisesta, lämmityslaitteistojen 

muutoksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista, joihin voi sisältyä tarkastuksia 

lämmityskattilan hyötysuhteen ja mitoituksen arvioimiseksi. Neuvontaa antavat 

koulutetut asiantuntijat (öljylämmitysjärjestelmien asentajat ja nuohoojat) 

vapaaehtoisten kattilatarkastusten yhteydessä. Lämmityskattiloiden 

vapaaehtoisia tarkastuksia on kehitetty ympäristöministeriön, 

öljylämmitystoimialan ja nuohousalan yhteistyönä.
46

 

Edellä mainitun vapaaehtoisen neuvontamenettelyn täydentää sisäasiainministeriön ase-

tus 539/2005, joka velvoittaa käytössä olevat kiinteällä polttoaineella tai raskasöljyllä 

toimivat tulisijat (lue kattilat) nuohottavaksi vuoden välein.
47

 

15. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta, laki 119/2011, 

julkaisupäivämäärä: 15.2.2011, voimaantulopäivä: 1.3.2011.  

Lakimuutoksen olennaisin osa oli lisäys 5 a §, jolla lisättiin velvollisuus asettaa energia-

todistus nähtäville julkisissa rakennuksissa, joissa viranomainen tai laitos tarjoaa julki-

sia palveluja tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 1 000 m
2
.
48

 Tämä 

lakimuutos panee täytäntöön direktiivin 2002/91/EY artiklan 7 kohdan 3 vaatimuksen.  

Lakimuutoksen taustavaikuttimena oli Suomen viranomaisten 12.4.2010 vastaanottama 

komission selvityspyyntö koskien Suomen direktiivin artiklan 7 kansallista täytäntöön-

panoa. Komissio totesi selvityspyynnössään, että Suomen toimittaman selvityksen, di-

rektiivin 2002/91/EY täytäntöönpanosta, sisältämät artiklaa 7 koskevat täytäntöönpano-

toimet, jotka olivat laki 487/2007 ja ympäristöministeriön asetus 765/2007, eivät katta-

neet 7 artiklan kohdan 3 vaatimusta energiatodistuksen esille asettamisesta.
49

 Ympäris-

töministeriö totesi vastauksessaan komissiolle 15.6.2010 direktiivin 7 artiklan osalta, 

että Suomessa on käytössä eri sektoreille vapaaehtoiset energiansäästösopimukset. Tällä 
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viitattiin kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jossa kuntia kannustetaan laitta-

maan energiatodistukset esille.
50

 

16. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkas-

tamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, laki 120/2011, julkaisupäivämäärä: 

15.2.2011, voimaantulopäivä: 1.3.2011.  

Kyseisellä lakimuutoksella kiristettiin lain 489/2007 vaatimusta vähintään 12 kW ilmas-

tointijärjestelmien kylmälaitteiden tarkastusvälistä. Kyseinen lakimuutos edellyttää tar-

kastukset tehtäviksi vähintään 5 vuoden välein aikaisemman 10 vuoden sijasta. Kysei-

sellä lakimuutoksella laitettiin tehokkaammin täytäntöön direktiivin artiklan 9 ”ilmas-

tointijärjestelmien tarkastus” vaatimus. Lakimuutoksen pykälässä 5 annettiin vaatimuk-

set jo käyttöönotettujen ilmastointijärjestelmien ensimmäiselle tarkastukselle niiden 5 

vuoden tarkastusrytmiin saattamiseksi.
51

 Kyseinen lakimuutos oli Suomen reagointia 

komission selvityspyyntöön (12.4.2010), joka koski artikloiden 7, 8 ja 9 täytäntöönpa-

noa. Kyseisessä selvityspyynnössä komissio totesi, ettei laki 489/2007 rakennuksen 

ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta ole linjassa 

energiatehokkuusdirektiivin 9 artiklan kanssa, sillä kyseisen lain 1§:ssä säädettyä vaa-

timusta tarkastuksen aikavälistä, enintään 10 vuotta, ei komission näkemyksen mukaan 

voitu pitää säännöllisenä tarkastuksena.
52

  

4.3 Yhteenveto ja pohdinta direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanotoimista  

Direktiivi 2002/91/EY on Suomessa saatettu voimaan kolmella erillisellä lailla ja niiden 

nojalla annetuilla tarkentavilla alemmanasteisilla säädöksillä, kuten rakennusmääräykset 

ja muut ministeriön asetukset. Kaavio 1, Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvä lain-

säädäntö, havainnollistaa, kuinka direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanotoimet sijoittu-

vat oikeusjärjestyshierarkiassa suhteessa toisiinsa. 
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Kaavio 1. Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö
53

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on toiminut laillisena pohjana maankäyttö- ja rakennusase-

tukselle, ympäristöministeriön asetuksille ja edelleen rakentamismääräyksille. Laki ra-

kennuksen energiatodistuksesta on puolestaan saattanut direktiivin voimaan rakennusten 

energiasertifioinnin osalta. Lisäksi lailla rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälait-

teiden energiatehokkuuden tarkastamisesta on saatettu voimaan direktiivi siltä osin kuin 

se koskee kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamista.  

Kaiken kaikkiaan direktiivin täytäntöönpano Suomessa vaati kansallisella tasolla 7 

lainmuutosta sekä 8 uusittua ministeriön asetusta. Kyseiset lakimuutoksin ja asetuksin 

toteutetut täytäntöönpanotoimet olivat kuitenkin vain ns. jäävuoren huippu kaikista toi-

mista, joita direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpano kansallisesti vaati.  

Direktiivin täytäntöönpanotoimia toteutettiin myös EU:n toiminnasta tehdyn sopimuk-

sen 153 artiklan kohdan 3 mukaisesti työmarkkinaosapuolien välisillä sopimuksilla.
54

 

Näistä toimista merkittävin oli lämmityskattiloiden vapaaehtoinen neuvontamenettely, 

josta myös toimitettiin komissiolle artiklan 8 b-kohdan mukainen raportti. Neuvonta-
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menettely toteutettiin jo mainituilla laaja-alaisilla energiatehokkuussopimuksilla, joilla 

on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kan-

sainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuusso-

pimustoiminta kattaa laajasti elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, yksityinen palve-

luala), kunta-alan, kiinteistöalan, öljyalan, liikenteen ja maatalouden.  

Muista vastaavista, työmarkkinaosapuolien kautta toteutettavista täytäntöönpanotoimis-

ta merkittävimpiä olivat mielestäni laaja-alainen alan toimijoiden pätevyyksiin pyrkivä 

koulutustoiminta. Näistä esimerkkeinä mainittakoon erillisen energiatodistuksen antajan 

PETA -pätevyys, joka osoitetaan kokeella FISE Oy:lle tai kiinteistöalan Koulutussääti-

ölle. 

Lämmityskattiloiden tarkastajilta vaadittavan pätevyyden koulutus on myös vaatinut 

uusia toimia alalla. Lämmityskattiloiden tarkastajien koulutuksesta on vastannut Läm-

mitysenergiayhdistys ja Nuohousalan keskusliitto. Myös ilmastointilaitteiden tarkastajil-

ta vaaditaan pätevyys, jonka todentaa entinen Turvatekniikan keskus eli nykyinen tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto.  

Kaiken kaikkiaan suomalaisten virkamiesten suoriutuminen direktiivin 2002/91/EY 

täytäntöönpanosta oli monilta osin mielestäni puutteellinen, sillä direktiivin asettamaan 

aikataululliseen tavoitteeseen ei pystytty vastaamaan. Direktiivin 15 artiklassa velvoitet-

tiin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraavasti: 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät 

lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 4 päivänä 

tammikuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai 

niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 

2. Jäsenvaltiot voivat siinä tapauksessa, että päteviä ja/tai valtuutettuja 

asiantuntijoita ei ole saatavilla, saada kolmen vuoden lisäajan voidakseen 

täysimääräisesti soveltaa 7, 8 ja 9 artiklan säännöksiä. Jäsenvaltioiden, jotka 

käyttävät tätä mahdollisuutta, on ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava 

asianmukaiset perustelut sekä tämän direktiivin myöhempää täytäntöönpanoa 

koskeva aikataulu.
55
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Direktiivin 15 artiklan kohdan 1 mukaiseen takarajaan 4.1.2006 mennessä ei ollut saa-

tettu voimaan tarvittavia lakeja ja asetuksia, joita direktiivi edellytti. Suomi sai kuiten-

kin artiklan 15 kohdan 2 mukaisen 3 vuoden lisäajan artikloiden 7, 8 ja 9 soveltamiseksi 

mutta sekään ei aivan riittänyt, sillä vaikkakin artiklan 7 edellyttämä energiatehokkuus-

todistusjärjestelmä saatiin käyttöön 1.1.2008 alkaen, ei 7 artiklan kohdan 3 velvoitetta 

energiatodistuksen esillepanosta ollut sisällytetty lainkaan energiatodistusta koskevaan 

lainsäädäntöön. Kyseinen artikla velvoitti energiatehokkuustodistuksen esillepanosta 

seuraavasti: 

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

kokonaishyötypinta-alaltaan yli 1000 m
2
:n rakennuksiin, jotka ovat sellaisten 

julkisten viranomaisten ja laitosten käytössä, jotka tarjoavat julkisia palveluja 

suurelle joukolle ihmisiä ja joissa kyseiset ihmiset näin ollen toistuvasti käyvät, 

asetetaan energiatehokkuustodistus, joka saa olla enintään kymmenen vuotta 

vanha, näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä.
56

 

Kuten artiklan sanamuoto selkeästi osoittaa, ei kyseinen vaatimus juurikaan anna tul-

kinnan varaa. Kyseinen epäonnistuminen, ehkäpä merkittävimpänä, direktiivin täytän-

töönpanossa, aiheutti komission selvityspyynnön Suomelle 12.4.2010. Myös Laki ra-

kennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta 

(489/2007) epäonnistui tarkoituksessaan ja komissio totesi samaisessa selvityspyynnös-

sä, ettei se ole linjassa artiklan 9 kanssa. Lain 489/2007 velvoitetta ilmastointijärjestel-

mien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta 10 vuoden välein pidettiin 

liian leväperäisenä. Suomi oli myös laiminlyönyt velvollisuutensa raportoida komissiol-

le artiklan 8b -kohdan täytäntöönpanosta. Komissio ilmoitti selvityspyynnössään, ettei 

sille ollut artiklan 8 osalta ilmoitettu mitään lainsäädäntötoimia.  

Suomi reagoi komission selvityspyyntöön luvussa 4.2. mainituilla toimilla, jotka olivat 

”Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkas-

tamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta” (Laki 120/2011), raportti rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin 2002/91/EY artiklan 8 b-kohdan mukaisen vaihtoehdon 

toimeenpanosta ja vastaavuudesta pakollisiin lämmityskattilatarkastuksiin ja lailla ra-

kennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (Laki 119/2011). Käytän-

                                                 

56
 Direktiivi 2002/91/EY, s. 68 



34 

nössä edellä mainitut täytäntöönpanotoimet olivat lopulta myöhässä kaikkiaan yli 2 

vuotta. 

Mitä tulee ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamiseen, 

se on jätetty lain mukaan kiinteistönomistajien vastuulle. Mielestäni kyseinen menettely 

ei välttämättä ole tehokkuudeltaan paras mahdollinen, sillä Suomessa on perinteisesti 

rakennuksen ja sen talotekniikan kunnosta huolehtiminen kiinteistön omistajan yksityis-

asia ja ellei rakennuksen talotekniikan kunnolla aiheuteta turvallisuus- tai terveyshaitto-

ja ulkopuolisille, ei viranomaisten väliintulo ole todennäköinen, sillä kuten hallituksen 

esityksessä 256/2010 kyseisestä velvollisuudesta mainitaan, ei velvollisuuden laimin-

lyönnistä ole säädetty erikseen seuraamusta.
57

 

Artiklan 8 täytäntöönpanoa suunniteltaessa Suomessa asetettiin 1.10.2004 ympäristöminis-

teriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta työryhmä, jonka tarkoitus oli selvittää 

artiklan 8 a- ja b-vaihtoehtojen toteutustavat ja vaikutukset. Työryhmän muistiossa esitettiin 

mm. lakiluonnos, jolla säädettäisiin lämmityskattiloiden pakollisista tarkastuksista Suomes-

sa. Työryhmä totesi kuitenkin muistiossaan, ettei lain tehokkaan toteutumisen vaatimaa 

valvontakoneistoa saataisi kustannustehokkaasti toteutettua. Muiden muassa edellä maini-

tulla perusteella päädyttiin toteuttamaan direktiivin 8 artiklan vaatimat lämmityskattiloiden 

tarkastukset vapaaehtoisena neuvontamenettelynä.58  

Kyseinen neuvontamenettely nojaa tulkintani mukaan siihen, että suomalaiset kiinteistön-

omistajat ovat siinä määrin rationaalisia, että he ovat halukkaita ja tarpeeksi valveutuneita 

maksamaan ylimääräistä lämmityskattilan nuohouksen ja huollon yhteydessä tapahtuvasta 

kattilan energiatehokkuuden tarkastuksesta. Edellä mainitun tulkintani johdosta en näe ky-

seistä vapaaehtoista neuvontamenettelyä tarpeeksi tehokkaana täytäntöönpanotoimena, sillä 

direktiivin 8 artiklan kohdassa b sanotaan seuraavasti: 

Tämän lähestymistavan kokonaisvaikutusten olisi oltava yleisesti vastaavat 

kuin a alakohdan säännöksiä noudatettaessa.
59
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Mielestäni suomalaiset kiinteistönomistajat eivät ole kiinteistöjensä kunnossapitoasioissa 

siinä määrin rationaalisia, että vapaaehtoisella neuvontamenettelyllä päästäisiin direktiivin 

vaatimiin ”vastaaviin kokonaisvaikutuksiin”. 

Mitä tulee direktiivin 2002/91/EY liitteen ”Rakennusten energiatehokkuuden laskennan 

yleinen kehys” kohtaan 2a, jonka mukaan rakennuksen energiatehokkuuden laskennassa 

tulisi ottaa huomioon uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvat lämmitysjärjes-

telmät, ei Suomessa luotu rakennuksen energiaselvitysmalli mielestäni huomioi riittä-

västi uusiutuvia energialähteitä lämmitysmuotona. Viittaan tällä mielipiteelläni suureen 

joukkoon suomalaisia pientaloja, joiden tosiasiallinen lämmitysmuoto on varaavat puu-

lämmitteiset tulisijat ja ilmalämpöpumput. Näiden rakennusten energiatodistus laadi-

taan, kuin tulisijoja ja ilmalämpöpumppuja ei olisikaan, jolloin ne lokeroidaan energia-

selvityksessä yleensä lämmitysmuodoltaan kategoriaan ”suora sähkölämmitys”. Mieles-

täni edellä mainittu seikka heikentää kyseisten rakennusten asemaa kiinteistömarkki-

noilla. Tätä epäkohtaa on kuitenkin hieman jo korjattu uudelleen laaditun direktiivin 

2010/31/EU täytäntöönpanossa ja aihetta käsitellään lisää tämän tutkielman luvussa 5. 

Mitä tulee direktiivin 2002/91/EY vaatimusten sisältämään harkintamarginaaliin, on 

asia mielestäni hieman kaksijakoinen. Mainittakoon ensiksi esimerkkinä artiklan 9 vaa-

timus rakennusten ilmastointijärjestelmien säännöllisistä tarkastuksista. Vaikka suoma-

laiset lainsäätäjät katsoivat, että säännölliseksi tarkastusväliksi olisi riittänyt 10 vuotta, 

ei se Euroopan komission mielestä ollut katsottavissa sellaiseksi. Tämän seurauksena 

suomalaiset lainsäätäjät joutuivat muuttamaan lainsäädäntöä uudelleen ja tarkastusvä-

liksi määrättiin 5 vuotta. 

Toisena esimerkkinä mainittakoon artiklan 8 vaatimus lämmityskattiloiden tarkastuksis-

ta. Vaikka suomessa käyttöönotettu vapaaehtoinen neuvontamenettely ei välttämättä ole 

aikaisemmin kritisoimistani syistä johtuen vaikutuksiltaan yhtä tehokas, kuin lainsää-

dännöllä velvoitetut pakolliset lämmityskattilatarkastukset, hyväksyi komissio kuitenkin 

sen artiklan 8 riittäväksi täytäntöönpanotoimeksi. 

Mitä tulee direktiivin 2002/91/EY vaatimuksiin koskien rakennusten energiatehokkuus-

sertifiointia, sisälsi se mielestäni suuressa määrin harkintamarginaalia. Tulkintani mu-

kaan suomalaiset lainsäätäjät saivat direktiivin puolesta hyvin vapaat kädet rakennusten 

energiasertifioinnin toteuttamiseksi.  
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Tarkasteltaessa Suomen suoriutumista direktiivin 2002/91/EY täytäntöönpanosta koko-

naisuutena, ei Mediassa usein käytetty viittaus Suomeen Euroopan unionin ”mallioppi-

laana” mielestäni oikein päde. Ainakaan, mikäli suoriutumista mitataan yksinkertaisesti 

sillä, suoriutuiko Suomi direktiivin velvoitteista sen asettamassa määräajassa. Toki, mi-

käli se olisi ollut tämän opinnäytetyön puitteissa mahdollista, olisi ollut vertailun kan-

nalta hedelmällistä tarkastella Suomen suoriutumista direktiivin täytäntöönpanosta ver-

rattuna muihin jäsenvaltioihin. 



37 

5 Direktiivi 2010/31/EU 

5.1 Direktiivin 2010/31/EU keskeinen sisältö 

Direktiivin 2010/31/EU lähtökohtina olivat Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuk-

seen liitetty Kioton pöytäkirja sekä sitoumus säilyttää maailmanlaajuinen lämpötilan-

nousu 2 
o
C:ssa. Toisaalta samalla sitouduttiin vähentämään kasvihuonekaasujen koko-

naispäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan parlamentti 

ja Euroopan unionin neuvosto myös katsoivat, että on tarpeen säätää nykyistä konkreet-

tisemmista toimista merkittävien mutta vielä toteuttamattomien energian säästömahdol-

lisuuksien saavuttamiseksi rakennuksissa ja jäsenvaltioiden tulosten välillä tällä alalla 

vallitsevien suurten erojen kaventamiseksi. Direktiivillä 2010/31/EU pyrittiin myös sää-

tämään konkreettisemmista toimista, jotta EU:ssa päästäisiin direktiivin 2009/28/EY 

asettamiin tavoitteisiin, joihin kuuluu vaatimus, että unionin koko energiankulutuksesta 

20 % tulee olla peräisin uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä.
60

  

Direktiivin keskeinen sisältö on tutkimuksen kannalta havainnollisempi käydä lävitse 

tuomalla esiin erot direktiiviin 2002/91/EY, eikä niinkään vain luettelemalla keskeiset 

kohdat irrallisena tekstinä.  

Ensinnäkin, aiemmasta direktiivistä poiketen, jäsenvaltioilta edellytetään kansallisia 

suunnitelmia lähes nollaenergiatasoisten rakennusten lukumäärän kasvattamiseksi. Di-

rektiivin artiklassa 9 jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että vuoden 2020 loppuun 

mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Samainen artik-

la velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, kuinka kukin jä-

senvaltio soveltaa lähes nollaenergiarakennuksen määritelmää, sekä laatimaan välita-

voitteet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Di-

rektiivin 9 artikla ”Lähes nollaenergiarakennukset” velvoittaa jäsenmaita seuraavasti: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:  
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a) 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes 

nollaenergiarakennuksia; ja  

b) 31 päivän joulukuuta 2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat 

viranomaisten käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia.  

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset suunnitelmat lähes 

nollaenergiarakennusten lukumäärän kasvattamiseksi. Näihin kansallisiin 

suunnitelmiin voi sisältyä rakennusluokkien mukaan eriytettyjä tavoitteita.  

2. Jäsenvaltioiden on lisäksi julkisen sektorin näyttämä esimerkki huomioon 

ottaen kehitettävä toimintatapoja ja toteutettava toimenpiteitä, kuten asetettava 

tavoitteita, edistääkseen kunnostettavien rakennusten muuntamista lähes 

nollaenergiarakennuksiksi, ja ilmoitettava niistä komissiolle 1 kohdassa 

tarkoitetuissa kansallisissa suunnitelmissaan.
61

  

Direktiivin artiklaan 4 ”Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten vahvis-

taminen” lisättiin, että energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia soveltaessa otetaan 

huomioon ns. kustannusoptimaalinen taso, jossa huomioidaan rakennuksen koko talou-

dellinen elinkaari. Toisin sanoen jäsenvaltioilta ei edellytetä sellaisia energiatehokkuu-

den vähimmäisvaatimuksia, jotka eivät ole kustannustehokkaita arvioidun rakennuksen 

taloudellisen elinkaaren aikana.
62

  

Direktiivin artiklassa 5 jäsenvaltiot velvoitetaan laskemaan energiatehokkuutta koskevi-

en vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaaliset tasot käyttämällä ns. vertailumenetel-

mäkehystä, jonka avulla voidaan vertailla tuloksia voimassa oleviin energiatehokkuutta 

koskeviin vähimmäisvaatimuksiin. Tarkoituksena on ehkäistä se, ettei jäsenmaissa so-

velleta pienempiä energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia, kuin niiden kustannus-

optimaalinen taso.
63

 

Artiklassa 6 velvoitetaan kaikkien uusien rakennusten kohdalla, että ennen rakentamisen 

aloittamista on kartoitettava mahdollisuudet uusiutuvan energian, energian yhteistuo-

tannon, kauko- tai aluelämmityksen ja -jäähdytyksen sekä lämpöpumppujen taloudelli-
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selle toteutukselle sekä dokumentoitava kyseinen kartoitus myöhempää tarkastusta var-

ten.
64

 

Artiklan 7 tavoite eroaa hieman aiemmasta siten, että korjausrakentamisen yhteydessä 

parannettavaa rakennuksen energiatehokkuutta ei enää vaadita pelkästään suurien yli 

1000 m
2
 rakennusten kohdalla, vaan vaatimusta tulisi alkaa soveltaa myös pienempien 

rakennusten laajamittaisten korjauksien yhteydessä, sikäli kuin se on teknisesti, toimin-

nallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Esimerkkeinä korjauksista mainittakoon mui-

den muassa ikkunoiden korvaaminen uudemmilla tai teknisten järjestelmien, kuten il-

mastointi- ja lämmityslaitteistojen korvaaminen uudemmilla. Direktiivin artiklassa 2 

”Määritelmät” määritettiin laajamittaisen korjauksen käsite siten, että sellainen on ky-

seessä, kun korjaus koskee yli 25 prosenttia rakennuksen vaipasta tai, kun korjausten 

kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta.
65

 

Artiklassa 12 asetettiin kaksi merkittävää muutosta aikaisempaan. Ensinnäkin viran-

omaisten käytössä olevien rakennusten energiatodistuksen antamista tiukennettiin siten, 

että jos kokonaishyötypinta-alasta yli 500 m
2
 (ennen 1000 m

2
) on viranomaisten käytös-

sä, on energiatodistus annettava. Toiseksi, kun rakennus tai huoneisto, jolla on energia-

tehokkuustodistus, tarjotaan myyntiin tai vuokrattavaksi, on energiatehokkuusindikaat-

tori mainittava kaupallisessa ilmoituksessa.
66

  

Artiklassa 13 tiukennettiin vaatimusta energiatehokkuustodistuksen esille asettamisesta 

julkisissa rakennuksissa, jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena siten, että enti-

sen direktiivin mukainen 1000 m
2
 raja muuttui 500 m

2
:iin.

67
  

Artiklassa 14 lämmityskattiloiden tarkastusvaatimukset pysyivät muuten ennallaan mut-

ta nyt ne asetettiin tehtäviksi myös puu- ja pellettikattiloiden kohdalla, kun ne aiemmin 

määrättiin tehtäväksi vain uusiutumatonta polttoainetta käyttäville lämmityskattiloille.
68
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Artiklassa 15 ”Ilmastointijärjestelmien tarkastus” myönnettiin muista artikloista poike-

ten helpotuksia vaatimuksiin. Käytännössä artiklassa annetaan mahdollisuus korvata 

säännölliset tarkastukset varmistamalla, että järjestelmien käyttäjillä on saatavilla neu-

von antoa ilmastointijärjestelmien vaihtamiseen ja muutoksiin liittyen.
69

 Käytännössä 

artiklalla mahdollistettiin samankaltainen toteutus kuin lämmityskattiloiden tarkastus-

velvoitteen yhteydessä.  

Artiklassa 27 esitettiin mielestäni erittäin keskeinen vaatimus jäsenvaltioille. Siinä jä-

senvaltioita velvoitettiin säätämään seuraamuksia direktiivin 2010/31/EU mukaisesti 

annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta. Tarkka sanamuoto oli seuraavanlainen:  

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen 

kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 

pannaan täytäntöön. Kyseisten seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä säännökset 

komissiolle viimeistään 9 päivänä tammikuuta 2013 ja ilmoitettava sille niiden 

mahdollisista myöhemmistä muutoksista viipymättä.
70

 

Artiklalla 27 toisaalta tehostetaan direktiivin painoarvoa ja toisaalta velvoitetaan jäsen-

valtioita muodostamaan valvontakoneistoja huolehtimaan direktiivin täytäntöönpanosta 

käytännössä.  

Direktiivissä (artikla 28) määrättiin annettavaksi direktiivin edellyttämät lait, asetukset 

ja hallinnolliset määräykset viimeistään 9.7.2012. Lisäksi määrättiin takaraja artikloiden 

edellyttämien lakien ja säädösten soveltamiseksi käytäntöön siten, että artikloiden 2, 3, 

9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 ja 27 kohdalla viimeistään 9.1.2013 ja viranomaiskäytössä ole-

vien rakennusten kohdalla artikloiden 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 ja 16 osalta viimeistään 

9.7.2013.
71
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5.2 Direktiivin 2010/31/EU toteutuneet ja valmisteilla olevat 

täytäntöönpanotoimet 

5.2.1 Yleistä direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanosta 

Direktiivin 2010/31/EU osalta ei ole saatavissa samanlaista reaaliaikaista listausta kan-

sallisista täytäntöönpanotoimista kuin oli direktiivin 2002/91/EY osalta. Lähestymistapa 

niiden selvittämiseen oli tässä tutkielmassa rakennettava eri tavalla. Keskeiset tavat näi-

den täytäntöönpanotoimien selvittämiseksi olivat ympäristöministeriön julkaisujen tut-

kiminen ja sähköpostitse tapahtunut keskustelu ympäristöministeriön virkamiesten 

kanssa. 

5.2.2 Direktiivin 2010/31/EU toteutuneet täytäntöönpanotoimet ja niiden yhty-

mäkohdat direktiivin artikloihin 

Jo toteutettuja täytäntöönpanotoimia direktiivin 2010/31/EU osalta ovat vuoden 2011 

rakentamismääräykset D2 ja D3.
72

 Rakennusmääräyskokoelman osaa D2 ”Rakennusten 

sisäilmasto ja ilmanvaihto” muutettiin muutamilta osin selkeämmäksi ja vastaamaan 

paremmin aihealuetta. Lisäksi olennaisimpana muutoksena D2:n sisältämät energiate-

hokkuusvaatimukset (luku 4 ”Ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus”) siirrettiin 

uuteen rakennusmääräyskokoelman osaan D3 ”Rakennusten energiatehokkuus”. Lisäksi 

kohdan 1.3 määritelmä 6 ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehosta yhdenmukaistettiin ra-

kennusmääräyskokoelman D3 kanssa. Muutos piti myös sisällään lämpöolojen suunnit-

telun perusteena aikaisemmin käytetyn vuoden 1979 muuttamista rakennusmääräysko-

koelman D3 liitteessä 2 esitettyyn uuteen testivuoteen.  

Rakennusmääräyskokoelman D3 uudistamisen perusajatuksena oli ympäristöministeri-

ön yli-insinööri Pekka Kalliomäen rakennusmääräyskokoelman osan D3 perustelumuis-

tion mukaan kaikkien energiatehokkuusvaatimusten kokoaminen yhteen määräyskoko-

elman osaan.
73

 Lisäksi aikaisemmat rakennusosakohtaiset energiatehokkuusvaatimukset 
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muuttuivat uuden D3:n myötä enemmän suunnittelun luovuutta tukeviksi, kun energia-

tehokkuutta aletaan tarkastella kokonaisenergiankulutuksen kannalta. Uusi kokonais-

energian laskentatapa antaa mahdollisuuden valita keinot vaaditun energiatehokkuuden 

saavuttamiseksi rakennuskohtaisesti. Tällä muutoksella vastattiin mielestäni erittäin 

tehokkaasti direktiivissä 2010/31/EU esitettyyn ajatukseen energiatehokkuuden kustan-

nusoptimaalisesta tasosta ja muutos oli näin ollen direktiivin hengen mukainen.  

Tekniikan maailman artikkelissa ”Miten täytät 2012 rakentamisen energiamääräykset?” 

muutos kokonaisenergiatarkasteluun nähdään rakentamisen kehittymistä edistävänä 

askeleena, sillä energiatehokkuusratkaisut saatetaan kilpailemaan keskenään samoilla 

ehdoilla. Kyseisessä artikkelissa uusi laskentatapa tulkittiin enemmän tulevaisuuden 

nollaenergiarakentamiseen valmistavana menetelmämuutoksena kuin energiatehokkuu-

den vaatimustasoja lisääväksi muutokseksi.
74

 

Uuden D3:n keskeisimpänä muutoksena näen energiamuotokertoimien käyttöönoton 

kokonaisenergiavaatimuksiin pääsemisessä. Kyseinen primäärienergiakertoimen huo-

mioiminen on osa direktiivin 2010/31/EU liitteen 1 kohdan 2 vaatimusta, jossa sanotaan 

seuraavasti: 

Rakennuksen energiatehokkuus on ilmaistava avoimella tavalla, ja siihen on 

sisällyttävä energiatehokkuusindikaattori ja numeroarvoinen 

primäärienergiankäytön indikaattori, joka perustuu primäärienergian tekijöihin 

energiamuotoa kohden; primäärienergian tekijät voivat perustua kansallisiin tai 

alueellisiin painotettuihin vuotuisiin keskiarvoihin tai paikalla tapahtuvan 

tuotannon ominaisarvoon.
75

  

Lisäksi, vaikka uusiutuvan energian vähimmäisvaatimuksesta alkuperäisistä suunnitel-

mista poiketen luovuttiinkin, on uudessa D3:ssa mahdollistettu varaavien tulisijojen ja 

ilma-ilmalämpöpumppujen huomioon ottaminen rakennuksen lämmitysenergian tuotan-

nossa, mikä on mielestäni positiivinen muutos uusiutuvan energian lisääntyvän käytön 

suuntaan. Kyseinen muutos vastaa direktiivin 2010/31/EU artiklan 6 (kohtien 1a ja 1d) 

vaatimuksiin ottaa huomioon hajautettujen, uusiutuvaa energiaa hyväksi käyttävien 
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energiahuoltojärjestelmien arviointi.
76

 Lisäksi se on linjassa liitteen 1 ”Rakennusten 

energiatehokkuuden laskennan yleinen yhteinen kehys” kanssa, jossa kohdassa 4a mai-

nitaan, että laskennassa on aiheellisissa tapauksissa otettava huomioon uusiutuvista läh-

teistä peräisin olevan energian käyttöön perustuvat lämmitysjärjestelmät.
77

 

5.2.3 Direktiivin 2010/31/EU valmisteilla olevat täytäntöönpanotoimet ja niiden 

yhtymäkohdat direktiivin artikloihin 

Ympäristöministeriön 6.2.2012 julkaisema keskeisten lainsäädäntöhankkeiden ohjelma 

sisältää direktiiviin 2010/31/EU liittyen kaksi kohtaa, jotka ovat hallituksen esitys ra-

kennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi ja 

hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Maankäyttö- ja rakennus-

lain keskeinen muutostarve lainsäädäntöhankeohjelman mukaan oli se, että Suomen 

rakentamismääräyskokoelma osana rakentamisen ohjausjärjestelmää ei täysin vastaa 

Suomen perustuslain vaatimuksia. Keskeinen muutostarve koskee lain ja asetuksen vä-

listä suhdetta.
78

  

Direktiivin täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntömuutos tulee edellä mainitun lainsää-

däntöhankeohjelman mukaan sisältämään muutoksia energiatodistuksesta annettuun 

lakiin (487/2007), huoneenvuokralainsäädäntöön sekä useisiin asetuksiin. HE tuodaan 

eduskunnan käsittelyyn kevään 2012 aikana. Ympäristöministeriön Yli-insinööri Maarit 

Haakanan mukaan myös ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta ollaan 

valmistelemassa muutosta.
79

  

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain uudistamisessa on edetty siihen tilantee-

seen, että 19.4.2012 on annettu lausuntokierrokselle luonnos hallituksen esityksestä 

energiatodistuslainsäädännön muuttamisesta. Kyseinen luonnos on luettavissa kokonai-
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suudessaan ympäristöministeriön julkaisuna sivustolla ympäristö.fi. Luonnos sisältää 

lakimuutosehdotukset laista rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) ja ehdotuksen 

rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamises-

ta annetun lain (489/2007) kumoamisesta.
80

  

Hallituksen esitys luonnoksen mukaan laki ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden 

energiatehokkuuden tarkastamisesta esitetään kumottavaksi kokonaisuudessaan. Perus-

teena edellä mainitulle on se, että direktiivin artiklan 15 (Ilmastointijärjestelmien tarkas-

tus) velvoite kyettäisiin täytäntöönpanemaan artiklan 15 kohdan 4 vaihtoehdolla, jossa 

sanotaan seuraavasti: 

Vaihtoehtona 1, 2 ja 3 kohdalle jäsenvaltiot voivat päättää toteuttaa 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että käyttäjät saavat neuvoja 

ilmastointijärjestelmien vaihtamisesta tai muista ilmastointijärjestelmän 

muutoksista, mukaan lukien tarkastukset ilmastointijärjestelmän tehokkuuden 

ja mitoituksen arvioimiseksi. Tämän lähestymistavan kokonaisvaikutusten on 

oltava vastaavat kuin 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä noudatettaessa.
81

 

Lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (Laki 487/2007) ehdotetaan hallituksen esitys 

luonnoksessa useita direktiivin 2010/31/EU edellyttämiä muutoksia. Näistä keskeisim-

piä ovat mielestäni rakennuksen omistajalle säädettävät vastuut (2 §) ja hallinnolliset 

seuraamukset (24 §) lain noudattamisesta: 

2 §  

Vastuu velvollisuuksista  

Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että rakennuksen energiatodistus hankitaan 

ja että sitä tai siinä olevia tietoja käytetään tämän lain mukaisesti.
82

 

24 §  

Hallinnolliset seuraamukset  
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Ympäristöministeriö tai valvontaviran-omainen voi tehostaa tämän lain nojalla 

antamaansa käskyä tai kieltoa uhkasakolla taikka teettämis- tai 

keskeyttämisuhalla, siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
83

  

Kyseisellä muutoksella täytäntöönpannaan direktiivin 2010/31/EU artiklan 27 vaatimus 

direktiivin täytäntöönpanotoimien vaikuttavuuden parantamisesta: 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen 

kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 

pannaan täytäntöön. Kyseisten seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia.
84

 

Edellä mainittu hallituksenesitysluonnos sisältää myös muutoksen koskien energiatodis-

tuksen olemassaoloa ja esillepanoa rakennuksen myynti- ja vuokraustilanteessa. Siinä 

missä entinen laki ei velvoittanut energiatodistuksen hankkimista rakennuksen myynti- 

ja vuokraustilanteessa ennen lain 487/2007 voimaantuloa valmistuneeseen rakennuk-

seen, uusi hallituksenesitysluonnos ei sisällä mainintaa tällaisesta helpotuksesta.
85

 Tul-

kitsen tämän käytännössä niin, että lain tullessa voimaan edellä mainitun luonnoksen 

mukaisena, jokainen rakennusta myyntiin laittava taho on velvoitettu hankkimaan ko. 

rakennukselle energiatodistuksen ennen rakennuksen myyntiin asettamista. Hallituk-

senesitysluonnoksessa arvioidaan olemassa olevan omakotitalon energiatodistuksen 

hankintakustannukseksi 500–700 euroa. Kyseisellä lain tiukennoksella täytäntöönpan-

naan direktiivin 12 artiklan kohdan 1a vaatimus: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiatehokkuustodistus annetaan 

rakennettaville, myytäville tai uudelle vuokralaiselle vuokrattaville 

rakennuksille tai rakennuksen osille.
86

 

Lakiin rakennuksen energiatodistuksesta on myös suunnitteilla lisäys, 6 § Energiatodis-

tus myynti- ja vuokraustilanteissa, jolla säädettäisiin velvollisuudesta mainita kaupalli-

sessa tiedotusvälineessä olevassa myyntiä tai vuokrausta koskevassa ilmoituksessa 

                                                 

83
 HE luonnos 19.4.2012, s.40 

84
 Direktiivi 2010/31/EU, s. 27 

85
 HE luonnos 19.4.2012, s.35-42 

86
 Direktiivi 2010/31/EU, s. 23 



46 

vuokrattavaa kohdetta koskeva, todistuksen mukainen energiatehokkuutta kuvaava tun-

nus.
87

 Kyseinen lakimuutos täytäntöönpanisi direktiivin 2010/13/EU artiklan 12 kohdan 

4 vaatimuksen: 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kun rakennuksia, joilla on 

energiatehokkuustodistus, rakennuksen osia rakennuksessa, joilla on 

energiatehokkuustodistus ja rakennuksen osia, joilla on 

energiatehokkuustodistus, tarjotaan myytäväksi tai vuokrattavaksi, tapauksen 

mukaan rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuustodistuksessa 

annettu energiatehokkuusindikaattori mainitaan kaupallisissa tiedotusvälineissä 

olevissa ilmoituksissa.
88

 

Energiatodistuksen nähtävilläolosta hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan seu-

raavaa:  

Kun viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja yleisön käyntien 

kohteena olevissa tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 500 

neliömetriä, voimassa olevassa rakennuksen energiatodistuksessa oleva 

energiatehokkuutta kuvaava luokitteluasteikko asetetaan selvästi yleisön 

nähtäville alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Heinäkuun 1 päivänä 2015 ja sen 

jälkeen mainittu enimmäisneliömäärä on 250 neliömetriä. Lisäksi myös muuta 

rakennusta, jolle on laadittu energiatodistus ja joka on yleisön toistuvien 

käyntien kohteena, tilojen yhdessä rakennuksessa ylittäessä 500 neliömetriä, 

noudatetaan 1 momentissa säädettyä velvollisuutta.
89

 

Lakimuutos olisi näin ollen linjassa direktiivin artiklan 13 kanssa, joka kuuluu seuraa-

vasti: 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos yli 

500 m
2
 sellaisen rakennuksen, jolle on myönnetty energiatehokkuustodistus 12 

artiklan 1 kohdan mukaisesti, kokonaishyötypinta-alasta on viranomaisten 

käytössä ja yleisön toistuvien käyntien kohteena, energiatehokkuustodistus 

asetetaan esille näkyvälle paikalle, jossa se on selvästi yleisön nähtävissä. 

Tämä 500 m
2
:n vähimmäismäärä alennetaan 250 m

2
:iin 9 päivänä heinäkuuta 

2015. 
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2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että jos yli 500 m
2
 sellaisen rakennuksen 

kokonaishyötypinta-alasta, jolle on annettu energiatehokkuustodistus 12 

artiklan 1 kohdan mukaisesti, on yleisön toistuvien käyntien kohteena, 

energiatehokkuustodistus asetetaan esille näkyvälle paikalle, jossa se on 

selvästi yleisön nähtävissä.
90

 

Uuden lain (laki rakennuksen energiatodistuksesta) valvonnan ylimmäksi toimielimeksi 

hallituksenesitysluonnoksessa esitetään ympäristöministeriötä seuraavin edellytyksin: 

Valvonta  

Ympäristöministeriöllä on tämän lain noudattamisen ja sen valvonnan ylin 

johto. Valvontaviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 

Valvontaviranomainen valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten 

ja määräysten noudattamista. Kaikista vuosittain laadituista 

energiatodistuksista tarkastetaan määräosuus. Tarkastus kohdistetaan 

todistuksen lähtötietoihin, laskentaan ja laskentatulokseen sekä 

säästösuositusten oikeellisuuteen.
91

 

Edellä mainittua valvontamenettelyä tehostettaisiin lisäksi seuraavalla tavalla: 

22 §  

Todistuksen laatijan arkisto  

Energiatodistuksen laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja 

muut tiedot, jotka laatija on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten 

sekä tiedot todistuksen kohteessa tehdystä havainnoinnista. Laatijan on 

pidettävä arkistoa laatimistaan todistuksista. Asiakirjat, tiedot ja todistukset on 

säilytettävä vähintään 15 vuotta
92

 

Artiklan 27 vaatimus seuraamuksista täytäntöönpantaisiin lisäksi lakimuutoksella seu-

raavasti: 

23 §  

Valvontaviranomaisen käskyt ja kiellot 
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Jos rakennuksen omistaja tai muu tämän lain mukaisesta velvollisuudesta 

vastuussa oleva, energiatodistuksen laatija tai pätevyyden toteaja ei täytä 

säädettyjä velvollisuuksia tai toimii muutoin tämän lain tai sen nojalla 

annettujen säännösten vastaisesti, ympäristöministeriön tai 

valvontaviranomaisen on kehotettava korjaamaan asiantila ja asetettava 

määräaika asiantilan korjaamiselle. Jos asiaa ei korjata asetetussa määräajassa 

ja epäkohta on olennainen tai vakava, viranomaisen on annettava 

asianomaiselle taholle varoitus sekä asetettava uusi määräaika uhalla, että 

valvontaviranomainen ryhtyy hallinnollisiin seuraamuksiin. Jos asiantilaa ei 

määräajassa korjata, viranomaisen tulee antaa tilanteen mukainen käsky- tai 

kieltopäätös. Valvontaviranomainen voi todeta rakennuksen energiatodistuksen 

olennaisesti virheelliseksi, jolloin sen käyttö tulee kieltää. Tällöin 

viranomainen voi velvoittaa energia-todistuksen laatijan korvaamaan 

virheellisen todistuksen uudella energiatodistuksella taikka toissijaisesti teettää 

energiatodistuksen toisella energiatodistuksen laatijalla. Uuden todistuksen 

kustannuksista vastaa virheellisen todistuksen laatinut energiatodistuksen 

laatija.  

Ennen varoituksen, käskyn tai kiellon antamista viranomaisen tulee kuulla 

asian-omaista toimijaa. Päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle.  

24 § 

Hallinnolliset seuraamukset 

Ympäristöministeriö tai valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla 

antamaansa käskyä tai kieltoa uhkasakolla taikka teettämis- tai 

keskeyttämisuhalla siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
93

  

Hallituksen esityksellä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta tullaan lainsäädäntö-

hankeohjelman mukaan antamaan direktiivin 2010/31/EU edellyttämät lait liittyen kor-

jausrakentamiseen. Kyseinen hallituksen esitys tullaan myös antamaan kevään 2012 

aikana. Korjausrakentamisen energiamääräyksiä ympäristöministeriössä valmistelee yli-

insinööri Jyrki Kauppinen.
94

 Hän käsittelee korjausrakentamisen tulevia energiatehok-

kuusmääräyksiä sähköisessä julkaisussa ”Korjausrakentamisen energiatehokkuusmäärä-

ykset – mikä muuttuu?”.
95
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Kyseisessä julkaisussa Kauppinen mainitsee, että korjausrakentamisen energiatehok-

kuuden ohjausjärjestelmä tulee toteutumaan oikeusjärjestyksen kolmella eri hierarkiata-

solla siten, että on odotettavissa muutoksia Maankäyttö ja rakennuslakiin, valtioneuvos-

ton ja ympäristöministeriön asetuksia sekä lakia täydentäviä ohjeita ja esimerkkejä sekä 

teknisiä säännöksiä. Ohjeita ja esimerkkejä voidaan näin käyttää säädösten joustavan 

tulkinnan, yhtenäisen soveltamisen ja tapauskohtaisen harkintakäytännön tukena.
96

 

Kauppinen mainitsee, että: 

Korjausrakentamiselle asetettavat vaatimukset ovat osa rakennusten 

energiatehokkuutta koskevan EPBD-direktiivin (2010/31/EU) kansallista 

täytäntöönpanoa.  

Kauppinen painottaa, että korjausrakentamiselle säädetään energiatehokkuusvaatimuk-

set, joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta. Edellä mainittu seikka 

on linjassa direktiivin 2010/31/EU artiklan 4 kohdan 1 kanssa, jossa mainitaan: 

Jäsenvaltiolta ei edellytetä sellaisten energiatehokkuutta koskevien 

vähimmäisvaatimusten vahvistamista, jotka eivät ole kustannustehokkaita 

arvioidun taloudellisen elinkaaren aikana… 

…Vaatimuksia vahvistaessaan jäsenvaltiot voivat tehdä eron uusien ja 

olemassa olevien rakennusten sekä eri rakennusluokkien välillä.
97

 

Näin ollen alan toimijoilla tai kiinteistön omistajilla ei mielestäni liene aihetta huoleen 

siitä, että korjausrakentamisen uudet energiamääräykset tulisivat johtamaan kohtuutto-

miin lisäkustannuksiin rakennuksia korjattaessa tai, että yhden rakennuksen osan korja-

ustarve johtaisi energiamääräysten johdosta väistämättä laaja-alaisempaan korjaustoi-

meen, kuin mikä rakennuksen kunto huomioon ottaen muuten olisi tarpeen. Tulkitsen 

direktiivin hengen korjausrakentamisen energiatehokkuuden ohjauksen suhteen kannus-

tavana, enkä niinkään pakottavana. Tätä näkemystä tukee mielestäni edellä mainitun 

artiklan 4 kohdan 1 lisäksi direktiivin artiklan 2 kohdan 14 määritelmä kustannusopti-

maalisesta tasosta: 
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”kustannusoptimaalisella tasolla" tarkoitetaan energiatehokkuuden tasoa, joka 

johtaa alimpiin kustannuksiin arvioidun taloudellisen elinkaaren aikana
98

 

Jyrki Kauppinen toteaa myös julkaisussaan, että kiinteistön tai rakennuksen omistaja 

päättää korjauksen tarpeesta, laajuudesta ja tavoitteista. Lisäksi hän painottaa, että ener-

giatehokkuutta parantavien korjaustoimenpiteiden on oltava mahdollisia teknisesti, toi-

minnallisesti ja taloudellisesti arvioituna, kuten mainitaan myös direktiivin olemassa 

olevien rakennusten korjauksia käsittelevässä 7 artiklassa, olemassa olevat rakennukset: 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 

että kun rakennuksiin tehdään laajamittaisia korjauksia, rakennuksen tai sen 

korjatun osan energiatehokkuutta parannetaan siten, että ne täyttävät 4 artiklan 

mukaisesti vahvistetut energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 

sikäli kuin tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 

toteutettavissa. 

Näitä vaatimuksia sovelletaan korjattuun rakennukseen tai rakennuksen osaan 

kokonaisuudessaan. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti vaatimuksia voidaan soveltaa 

korjattuihin rakennusosiin. 

Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kun rakennusosa, joka muodostaa osan rakennuksen 

vaippaa ja jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen vaipan 

energiatehokkuuteen, jälkiasennetaan tai korvataan, kyseisen rakennusosan 

energiatehokkuus täyttää energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 

sikäli kuin tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 

toteutettavissa.
99

 

Kauppinen antaa myös ymmärtää, että korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat 

koskemaan myös teknisten järjestelmien asentamista, korvaamista, korjaamista, sanee-

rausta yms. Tämä olisi linjassa direktiivin artiklan 8 sisältämän vaatimuksen kanssa, 

jossa mainitaan seuraavasti: 

1. Jäsenvaltioiden on rakennusten teknisten järjestelmien energiankäytön 

optimoimiseksi vahvistettava olemassa oleviin rakennuksiin asennetuille 

rakennuksen teknisille järjestelmille järjestelmävaatimukset, jotka koskevat 

kokonaisenergiatehokkuutta, oikeaa asentamista sekä asianmukaista mitoitusta, 

säätämistä ja ohjaamista. Jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä 

järjestelmävaatimuksia myös uusiin rakennuksiin. 
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Järjestelmävaatimukset on vahvistettava uusille, korvaaville ja parannetuille 

rakennuksen teknisille järjestelmille, ja niitä on sovellettava sikäli kuin ne ovat 

teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa. 

Järjestelmävaatimusten on katettava vähintään seuraavat järjestelmät: 

a) lämmitysjärjestelmät; 

b) lämminvesijärjestelmät; 

c) ilmastointijärjestelmät; 

d) suuret ilmanvaihtojärjestelmät; 

tai tällaisten järjestelmien yhdistelmät.
100

 

Jo valmistuneiden (2011) rakennusmääräyskokoelman osien D2 ja D3 lisäksi valmisteil-

la ovat uudet rakennusmääräyskokoelman osat C4 (Lämmöneristys ohjeet) ja D5 (Ra-

kennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet).
101

  

Rakennusmääräyskokoelman uudesta osasta C4 on julkaistu luonnos 16.3.2012 Ympä-

ristöministeriön internet-sivuilla. Keskeisimpinä muutoksina C4:ssa ovat, että U-arvojen 

määritys yhtenäistetään EN-standardien kanssa. Lisäksi rakenteiden liitosten kylmäsillat 

otetaan vastaisuudessa huomioon tarkemmin rakenteiden U-arvoja laskettaessa. Kysei-

nen vaatimus sisältyi direktiivin liitteen ”Rakennusten energiatehokkuuden laskennan 

yleinen yhteinen kehys” kohtaan 3.a.5. Vuoden 2003 C4:n kohdan 2.3.2 mukainen lin-

jaus epäsäännöllisten kylmäsiltojen huomioimisesta oli: 

Rakennuksen vaippaan eri syistä tehtäviä yksittäisiä kylmäsiltoja ei tarvitse 

ottaa huomioon laskettaessa lämmönläpäisykerroin. Yksittäisen kylmäsillan 

voi muodostaa ala- tai välipohjan ja ulkoseinän liittymä, parvekkeen kannatus, 

alapohjan puhkaiseva pilari, rakenteeseen sijoitettu talotekniikan komponentti 

yms. erikseen suunniteltu ja toteutettu yksittäinen ratkaisu.
102

 

Uudessa C4 luonnoksessa asia on määritelty seuraavasti: 
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Rakennuksen vaippaan eri syistä tehtäviä yksittäisiä kylmäsiltoja ei tarvitse 

ottaa huomioon rakennusosan lämmönläpäisykerrointa laskettaessa. Yksittäisen 

kylmäsillan voi muodostaa esimerkiksi suuri läpivienti, hormi, parvekkeen 

kannatus, alapohjan läpäisevä pilari, rakenteeseen sijoitettu talotekniikan 

komponentti tai muu erikseen suunniteltu ja toteutettu yksittäinen ratkaisu.
103

 

Käytännössä siis säännöllisesti rakenteessa esiintyvä kylmäsilta, kuten alapohjan ja ul-

koseinän liittymä tulee uudessa C4:ssä ottaa huomioon rakenteen lämmönläpäisyker-

rointa laskettaessa.  

Myös rakennusmääräyskokoelman osasta D5 on julkaistu 14.3.2012 luonnos, joka on 

tarkasteltavissa Ympäristöministeriön Internet-sivuilla. Keskeisimpinä muutoksina uu-

dessa D5:ssa on tulkintani mukaan se, että rakennuksen energiankulutuksen laskennassa 

siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun ja lämmitys-/jäähdytystehontarpeen laskenta 

suoritetaan kuukausitasolla.
104

   

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston yli-insinöörin Maarit Haakanan 

mukaan direktiivin ilmastointikoneiden ja lämmitysjärjestelmien tarkastusvelvoitteet 

tullaan täytäntöönpanemaan direktiivin salliman neuvontamenettelyn mukaan, joten 

direktiivin artikloiden 14 ja 15 osalta ei ole odotettavissa täytäntöönpanosäädöksiä. Hän 

myös totesi, että monet direktiivin osat eivät ole suoraan säädösasioita, vaan edellyttävät 

erilaisia laskelmia, suunnitelmia ja raportointia.
105

   

 

5.3 Yhteenveto ja pohdintaa liittyen direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanoon 

Direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanemiseksi ollaan Suomessa toteuttamassa raken-

nusmääräyskokoelman uudistusta. Uudistetusta rakennusmääräyskokoelmasta ovat val-

miina jo vuonna 2011 ilmestyneet osat D2 ja D3. Uuden osan D3 ajatuksena oli Pekka 

Kalliomäen D3 perustelumuistion mukaan energiatehokkuusvaatimusten kokoaminen 
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yhteen määräyskokoelman osaan. Uuden D3:n voidaan katsoa myös olevan suunnittelun 

luovuutta tukeva, sillä siinä siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun. Kyseinen muutos 

oli linjassa direktiivissä esitetyn ”kustannusoptimaalisen tason” ajatuksen kanssa. Mie-

lestäni osan D3 keskeisin muutos oli energiamuotokertoimien käyttöönotto, joilla ohja-

taan rakennusten lämmitysmuotoja uusiutuvien energiamuotojen suuntaan.  

Jo valmistuneiden (2011) rakennusmääräyskokoelman osien D2 ja D3 lisäksi valmisteil-

la ovat uudet rakennusmääräyskokoelman osat C4 (Lämmöneristys ohjeet) ja D5 (Ra-

kennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet). 

Rakennusmääräyskokoelman osan C4 keskeisimpinä muutoksina ovat U-arvojen määri-

tyksen yhtenäistäminen EN-standardien kanssa sekä rakenteiden liitosten kylmäsiltojen 

tarkempi huomioiminen rakenteiden U-arvoja laskettaessa.  

Keskeisimpinä muutoksina uudessa rakennusmääräyskokoelman osassa D5 ovat tulkin-

tani mukaan se, että rakennuksen energiankulutuksen laskennassa siirrytään kokonais-

energiatarkasteluun.  

Lakia ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta ol-

laan kumoamassa ja tarkoituksena on siirtyä direktiivin 15 artiklan sallimaan vapaaeh-

toiseen neuvontamenettelyyn.  

Lakiin rakennuksen energiatodistuksesta on tulossa muutoksia, joista ensimmäisenä 

mainittakoon rakennuksien omistajalle säädettävät vastuut ja hallinnolliset seuraamuk-

set lain noudattamisesta. Lisäksi lakiin on tulossa muutoksia koskien energiatodistuksen 

olemassaoloa ja esillepanoa rakennuksen myynti- ja vuokraustilanteessa. Uuden laki-

luonnoksen tullessa voimaan sellaisena kuin se on, jokainen rakennusta myyntiin laitta-

va taho on velvoitettu hankkimaan ko. rakennukselle energiatodistuksen ennen raken-

nuksen myyntiin asettamista. Hallituksenesitys -luonnoksessa arvioidaan olemassa ole-

van omakotitalon energiatodistuksen hankintakustannukseksi 500–700 euroa. Myös 

energiatodistuksen nähtäville asettamisesta julkisissa tiloissa tullaan antamaan tiukem-

pia määräyksiä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutostarve koskee lain ja asetuksen välistä suhdetta ja 

toisaalta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella tullaan antamaan direktiivin 

2010/31/EU edellyttämät lait liittyen korjausrakentamiseen. Kaikkiaan korjausrakenta-
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misen energiatehokkuuden ohjausjärjestelmä tulee toteutumaan oikeusjärjestyksen kol-

mella eri hierarkiatasolla – Maankäyttö ja rakennuslaki, valtioneuvoston ja ympäristö-

ministeriön asetukset sekä lakia täydentävät ohjeet, esimerkit ja tekniset säännökset. 

Korjausrakentamiselle tullaan säätämään direktiivin hengen mukaisesti energiatehok-

kuusvaatimukset, joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta. Direktii-

vin henki korjausrakentamisen energiatehokkuuden suhteen on mielestäni tulkittavissa 

kannustavana, eikä niinkään pakottavana, sillä direktiivissä sanotaan, että korjausraken-

tamisessa sovelletaan energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, kun se on 

teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston yli-insinöörin Maarit Haakanan 

mukaan direktiivin ilmastointikoneiden ja lämmitysjärjestelmien tarkastusvelvoitteet 

tullaan täytäntöönpanemaan direktiivin salliman neuvontamenettelyn mukaan, joten 

direktiivin artikloiden 14 ja 15 osalta ei ole odotettavissa täytäntöönpanosäädöksiä. Hän 

myös totesi, että monet direktiivin osat eivät ole suoraan säädösasioita, vaan edellyttävät 

erilaisia laskelmia, suunnitelmia ja raportointia. 

Kokonaisuudessaan direktiivin 2010/31/EU luonne ei mielestäni ole jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöjä tyhjentävästi harmonisoiva. Direktiivi jättää mielestäni monin paikoin 

harkintamarginaalia jäsenvaltion lainsäätäjille ja on näin ollen unionin toissijaisuusperi-

aatteen mukainen. Esimerkkinä tästä harkintamarginaalista direktiivin täytäntöönpanos-

sa nostaisin esille artiklat koskien korjausrakentamista, rakennusten teknisiä järjestel-

miä, nollaenergiarakennusten määrän kasvattamista sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjes-

telmien tarkastusta. Edellä mainituille osioille direktiivissä on ominaista se, että keinot 

direktiivin asettamiin lopputuloksiin pääsemiseksi ovat suurelta osin jäsenvaltioiden 

lainsäätäjien valittavissa. 

Mitä tulee direktiivin artikloihin koskien energiatehokkuustodistuksia ja niiden laadin-

taa, koen direktiivin 2010/31/EU erittäin voimakkaasti jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 

harmonisoivaksi. Katson harkintamarginaalin olevan hyvin vähäinen direktiivin vaati-

muksissa koskien rakennusten energiasertifiointiin liittyvissä. Perustelen edellä mainit-

tua näkemystäni sillä, että rakennusten energiatehokkuuden laskennassa on huomioitava 

eurooppalaiset standardit ja kaikki unionin lainsäädäntö, mikä liittyy energiatehokkuu-

den laskentaan. Lisäksi energiatodistusten esillepano ja olemassaolo esimerkiksi asun-
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tokaupan yhteydessä on direktiivissä tarkoin säädettyä jättäen hyvin vähän käytäntöjä 

kansallisesti päätettäväksi. 

Direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanon aikataulu vaikuttaa tässä vaiheessa 

(27.4.2012) kiireelliseltä, sillä Suomen lainsäätäjien tulisi antaa ja julkaista artikloiden 

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 

9.7.2012. Mikäli eduskunta aloittaa kesälomansa juhannuksena, kuten tavallista, on la-

kien, asetuksien ja määräysten antamiseen ja julkaisemiseen aikaa mielestäni kovin vä-

hän. Varsinkin, kun ottaa vielä huomioon, että lakien hyväksyminen vaatii kaksi edus-

kunnan istuntoa sekä presidentin vahvistuksen. 

Luulen, että veronmaksajien kannalta kalleimmiksi täytäntöönpanotoimiksi saattavat 

lopulta muodostua vaadittavat valvontakoneistot, jotka ovat mielestäni välttämättömyys, 

jotta artiklan 27 (Seuraamukset) vaatimus toteutuu. Se, kuinka Suomessa kyseinen artik-

la lopulta täytäntöönpannaan, jää nähtäväksi. Loppujen lopuksi aika tulee näyttämään, 

kuinka Suomi lopulta direktiivin velvoitteista suoriutuu. 
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6 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset  

Liittyessään Euroopan unioniin Suomi sitoutui saattamaan suuren määrän EU:n lainsää-

däntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomi siis luopui osasta päätöksentekoval-

taansa sen siirryttyä EU:n toimielimille. Euroopan unionin komissio ehdottaa säädöksiä, 

jotka EU:n parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Säädösten täytäntöönpanovelvollisuus 

on jäsenvaltioiden sisäisellä poliittisella johdolla, joiden toimia komissio valvoo.  

Suomessa lainsäädäntövalta kuuluu perustuslain nojalla eduskunnalle. Rakentamiseen 

liittyvän lainsäädännön ja rakennusasetusten valmistelutyö tehdään yleensä ympäristö-

ministeriössä. Valmistelutyö tehdään yleensä aina ympäristöministeriön rakennetun 

ympäristön osastossa, jonka toimialaan rakentaminen kuuluu.  

Rakennusasetuksia valmistellaan usein samanaikaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksien kanssa. Etenkin EU-direktiivien asettamien kansallisten täytäntöön-

panoaikojen lähestyessä, valmistellaan asetuksia ja lakeja rinnakkain ja samanaikaisesti, 

jotta niillä voidaan saavuttaa direktiivien vaatimukset määrä-ajassa. 

Rakennusmääräyksiä, kuten asetuksia yleensäkin, voidaan antaa vain lain, tässä tapauk-

sessa yleensä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Rakennusmääräykset ovat velvoitta-

via ja koskevat uusien rakennuksien rakentamista sekä tietyin ehdoin myös vanhojen 

rakennusten muutos- ja korjaustöitä. Rakennusmääräykset valmistellaan ympäristömi-

nisteriössä ja niistä laaditaan ehdotus, joka annetaan lausuntokierrokselle alan keskeisil-

le toimijoille, kuten esimerkiksi eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisille, alan 

johtaville koululaitoksille sekä suunnittelu- ja rakennustoimistoille. Lausuntokierroksien 

jälkeen rakennusmääräysten valmistelua joko jatketaan tai se säädetään lainvoimaiseksi.  

EU-direktiivit ovat korkeimman tason säädöksiä Euroopan unionissa ja direktiivit ovat 

aivan yhtä velvoittavia kuin EU:n asetukset ja päätökset. Poikkeavaa direktiivien koh-

dalla asetuksiin ja päätöksiin verrattuna on se, että jäsenmailla on käytettävissään laa-

jempi valikoima keinoja direktiivin vaatimaan lopputulokseen pääsemiseksi. Jäsenvalti-

oiden harkintamarginaali direktiivien täytäntöönpanossa vaihtelee direktiivin luonteen 

sekä erityispiirteiden mukaan. Direktiivin tavoite voi edellyttää joko jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöjen tyhjentävää harmonisointia tai ainoastaan tiettyyn minimitasoon mukau-

tumista.  



57 

Opinnäytetyöni perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä yleisellä tasolla siitä, kuinka suu-

ren harkintamarginaalin rakennusalaa koskevat direktiivit yleisesti omaavat. Kuitenkin 

tämän opinnäytetyön perusteella on havaittavissa, että direktiivien 2002/91/EY ja 

2010/31/EU artikloiden sisältämä harkintamarginaali vaihtelee tulkintani mukaan sekä 

direktiivien välillä, että yksittäisen direktiivin sisällä. Arvioin direktiivien harkintamar-

ginaalien luonnetta tarkemmin luvuissa 4.3 ja 5.3. Esimerkiksi, kuten luvussa 4.3 osoi-

tin, direktiivin 2002/91/EY vaatimukset rakennusten ilmastointijärjestelmien säännölli-

sistä tarkastuksista tulkittiin väärin suomalaisten lainsäätäjien toimesta. Kyseisen artik-

lan toimeenpanon kohdalla Suomalaiset lainsäätäjät katsoivat, että säännölliseksi tarkas-

tusväliksi olisi riittänyt 10 vuotta mutta Euroopan komission mielestä se ei ollut direk-

tiivin hengen mukainen. Toisaalta direktiivin 2002/91/EY vaatimukset koskien raken-

nusten energiatehokkuussertifiointia sisälsivät mielestäni suuressa määrin harkintamar-

ginaalia ja tulkintani mukaan suomalaiset lainsäätäjät saivat direktiivin puolesta hyvin 

vapaat kädet rakennusten energiasertifioinnin toteuttamiseksi. 

Myöskään direktiivin 2010/31/EU luonne ei mielestäni ole jäsenvaltioiden lainsäädäntö-

jä tyhjentävästi harmonisoiva. Kuten luvussa 5.3 esitin, direktiivi jättää mielestäni mo-

nin paikoin harkintamarginaalia jäsenvaltion lainsäätäjille. Esimerkkinä suhteellisen 

laajasta harkintamarginaalista direktiivin täytäntöönpanossa mainittakoon luvussa 5.3 

esille nostamani artiklat koskien korjausrakentamista, rakennusten teknisiä järjestelmiä, 

nollaenergiarakennusten määrän kasvattamista sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmi-

en tarkastusta. Toisaalta direktiivin 2010/31/EU artiklat koskien rakennusten energiate-

hokkuustodistuksia, niiden laadintaa ja esillepanoa, koen direktiivin 2010/31/EU erittäin 

voimakkaasti jäsenvaltioiden lainsäädäntöä harmonisoivaksi. Kuten luvussa 5.3 peruste-

lin, direktiivi vaatii, että rakennusten energiatehokkuuden laskennassa on huomioitava 

eurooppalaiset standardit ja kaikki unionin lainsäädäntö, mikä liittyy energiatehokkuu-

den laskentaan. Lisäksi direktiivin 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuuden las-

kennan yleinen kehys on melko yksityiskohtainen verrattuna direktiivin 2002/91/EY 

vastaavaan. 

Mielestäni yllättävin opinnäytetyöni tutkimustuloksista oli se, kuinka paljon täytäntöön-

panotoimia direktiivit edellyttävät. Loppujen lopuksi rakennusalan toimijoihin konkreet-

tisesti vaikuttavat direktiivien täytäntöönpanotoimet ovat vain pieni osa kaikkia täytän-

töönpanotoimia, joita direktiivit edellyttävät. Direktiivien täytäntöönpanotoimet ovat 

esitetty kattavasti luvuissa 4.2 ja 5.2. Esimerkiksi direktiivi 2002/91/EY on Suomessa 
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saatettu voimaan kolmella erillisellä lailla ja niiden nojalla annetuilla tarkentavilla 

alemmanasteisilla säädöksillä, kuten rakennusmääräykset ja muut ministeriön asetukset. 

Kaiken kaikkiaan direktiivi 2002/91/EY on täytäntöönpantu Suomessa 7 lakimuutoksel-

la ja 8 uusitulla ministeriön asetuksella. Lisäksi direktiivin täytäntöönpanotoimia toteu-

tettiin myös työmarkkinaosapuolien välisillä sopimuksilla, kuten laaja-alaisilla energia-

tehokkuussopimuksilla.  

Direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpano vaatii Suomessa rakennusmääräyskokoelman 

uudistuksen. Uudistetusta rakennusmääräyskokoelmasta ovat valmiina jo vuonna 2011 

ilmestyneet osat D2 ja D3. Lisäksi on tulossa muutoksia rakennusmääräyskokoelman 

osiin C4 ja D5.  

Direktiivin 2010/31/EU edellyttämät, vielä toteutumattomat lainsäädännön muutokset 

liittyvät lakiin ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastami-

sesta, lakiin rakennuksen energiatodistuksesta, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä huo-

neenvuokralainsäädäntöön. Edellä mainittujen lakien lisäksi, direktiivin edellyttämät 

muutokset tulevat koskemaan useita lainsäädäntöhierarkiassa alemmalla tasolla olevia 

asetuksia ja määräyksiä. Lakien, asetusten ja määräyksien lisäksi direktiivin täytäntöön-

pano tulee vaatimaan erilaisia laskelmia, suunnitelmia, raportointia sekä neuvontame-

nettelyitä. 
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7 Pohdintoja 

Suomalaisten virkamiesten suoriutumista direktiivien 2002/91/EY ja 2010/31/EU täy-

täntöönpanosta on haasteellista arvioida. Ensinnäkin direktiivin 2010/31/EU täytän-

töönpano on vielä kesken. Toiseksi direktiivien täytäntöönpano asiakokonaisuutena on 

mielestäni monisyinen ja haastava. Lisäksi mainittakoon, että täytäntöönpanossa ilmen-

neet puutteet ja aikataululliset epäonnistumiset voivat joissain tapauksissa olla jopa tar-

koituksenmukaisia ja jäsenvaltiolle itselleen edullisia. Perusteluna edellä mainitulle sei-

kalle esitän, että seuraamukset direktiivien täytäntöönpanon viivästymisestä tai puutteel-

lisuudesta eivät tietojeni mukaan ole kovinkaan merkittävät ja jäsenvaltiot voivat ns. 

pelata aikaa täytäntöönpanemalla direktiivejä puutteellisesti tai jäljessä direktiivin aset-

tamasta aikataulusta. Edellä mainituista tulkintaan vaikuttavista tekijöistä välittämättä 

voi esittää kuitenkin joitain mietteitä aiheesta. 

Kuten luvussa 4.3 esitin, suomalaisten virkamiesten suoriutuminen direktiivin 

2002/91/EY täytäntöönpanosta oli monilta osin mielestäni puutteellinen. Ensinnäkin 

direktiivin 2002/91/EY asettamasta aikataulusta myöhästyttiin monilta osin, vaikka 

Suomelle myönnettiin direktiivin artiklan 15 kohdan 2 mukainen 3 vuoden lisäaika ar-

tikloiden 7,8 ja 9 täytäntöönpanolle. 

Eräs esimerkki edellä mainitsemastani ajan pelaamisesta täytäntöönpanossa liittyy lakiin 

rakennuksen energiatodistuksesta. Suomalaiset lainsäätäjät eivät jostain syystä alun pe-

rin sisällyttäneet lakiin rakennuksen energiatodistuksesta artiklan 7 velvoitetta energia-

todistuksen esillepanosta. Tämä laiminlyönti johti komission selvityspyyntöön ja sit-

temmin lain muutokseen. Kyseinen laiminlyönti vaikuttaa mielestäni tahalliselta viivyt-

telyltä täytäntöönpanossa. Perustelen näkemystäni sillä, että artiklan sanamuoto kysei-

sestä asiasta on mielestäni niin selkeä, ettei siihen sisälly juurikaan tulkinnan varaa.  

Myös Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden 

tarkastamisesta epäonnistui ensimmäisessä vaiheessa liian leväperäisen tarkastusvelvoit-

teen johdosta. Komissio katsoi, ettei se ollut linjassa direktiivin tarkoituksen kanssa ja 

laki jouduttiin muuttamaan komission selvityspyynnön seurauksena.   

Kun ottaa huomioon direktiivin 2010/31/EU asettaman aikataulun, jonka mukaan Suo-

men lainsäätäjien tulisi antaa ja julkaista artikloiden noudattamisen edellyttämät lait, 
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asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 9.7.2012, vaikuttaa tällä hetkellä 

(27.4.2012) siltä, että täytäntöönpano saattaa myöhästyä merkittävästikin. Aika näyttää, 

kuinka lainsäätäjät onnistuvat direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanossa aikataulullises-

ti ja muillakin kriteereillä arvioituna.  
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