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Asia: WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää ympäristöministeriötä lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF kannattaa kunnianhimoista siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen. Rakennusten osuus 

energian loppukäytöstä on Suomessa noin 40 prosenttia ja päästöistä noin kolmannes. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii pikaista siirtymistä pääosin polttoon perustumattomaan, 

uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvaan energiajärjestelmään. Tämä ei ole mahdollista ilman 

samanaikaista rakennusten energiatehokkuusloikkaa. WWF:n näkemyksen mukaan hallituksen 

esityksen mukainen maankäyttö- ja rakennuslain muutos ei tuo tarvittua muutospainetta 

nykytilanteeseen.  

 

Kertoimien muutos vesittää kiristyneen energiatehokkuustavoitteen  

 

WWF pitää E-lukuvaatimusten tiukentumista FinZEB-työryhmän ehdottamasta tasosta tervetulleena. 

Nykytasoon suhteutettuna vaikutukset ovat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti siten, että 

asuinrakennusten osalta kiristykset jäävät vähäisiksi, vaikka uudisrakentamisen volyymi on niissä 

suurin1. 

 

Samanaikainen energiamuotojen kertoimien pienentäminen vesittää kiristyneen E-luvun vaikutuksen. 

Satunnaisesti valituissa esimerkkirakennuksissa2,3,4,5 kertoimien muutos pienentää E-lukua noin 40 

kWh/m2 a (valmistumisvuodet 2012, 2013, 2015 ja 2012). Se riittää täyttämään esitetyt lähes 

nollaenergiarakentamisen vaatimukset jopa täysimääräisesti, ilman ainuttakaan lisätoimenpidettä 

energiatehokkuuden parantamiseen. On tärkeää, että siirtyminen lähes 

nollaenergiarakentamiseen parantaa rakennusten todellista suorituskykyä pelkän 

energiatehokkaaksi määrittelemisen sijaan. 
 

Myös rakenteellinen energiatehokkuus huomioitava 

 

E-luvun laskenta jättää monta vaihtoehtoa määritellä rakennus lähes nollaenergiatasoiseksi. 

Rakennuksen vaipan lämpöhäviöiden osalta vaatimustason kehitys on kuitenkin pysähtynyt. Samat 

vertailuarvot ovat siirtymässä jo kolmansiin energiamääräyksiin siitäkin huolimatta, että 

tiukentamismahdollisuuksia tunnistettiin FinZEB-työryhmän loppuraportissa. Työryhmän 

ehdottamat E-lukurajat perustuvat kustannuksiltaan ja energiansäästövaikutuksiltaan perusteltavissa 

oleviin toimenpidepaketteihin. Paketeissa parannettiin esimerkiksi ikkunoiden, lämmöntalteenoton 

hyötysuhteen sekä ilmanvuotoluvun tasoa nykymääräyksistä. Asetusluonnoksessa vastaavan 

suuruisia parannuksia ei kuitenkaan edellytetä. 



 

 

Paine rakentamisen energiatehokkuusmääräysten kiristymiseen säilyy myös tulevaisuudessa. 

Pitkäikäisimpien rakenteiden riittävä laatu on järkevää varmistaa jo nyt voimaan tulevissa 

rakennusmääräyksissä, sillä peruskorjaustahti on Suomessa vähäinen. WWF kannattaa 

Rakennustuoteteollisuus RTT:n Eristeteollisuuden ehdotusta, jonka mukaan lähes nollaenergiatason 

voi asuinrakennuksissa saavuttaa ilman E-luvun laskentaa, mikäli rakennus täyttää nykyistä 

tiukemmat rakenteellisen energiatehokkuuden reunaehdot (Liite). WWF toivoo vaatimusten 

asettuvan vähintään RTT:n Eristeteollisuuden ehdottamalle tasolle. 

  

Metsäbioenergian kestävä käyttö edellyttää energiatehokkuusloikkaa 

 

Suomen tavoite uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi nojaa tällä hetkellä vahvasti 

metsäbioenergian lisääntyvään käyttöön. Bioenergian voimakkaaseen lisäämiseen liittyy kuitenkin 

lukuisia riskejä, kuten puun saatavuus, metsäluonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen 

heikkeneminen sekä mahdolliset muutokset bioenergian nykyisessä luokituksessa, jonka mukaan sen 

käyttö on täysin hiilineutraalia. 

 

Puuta tarvitaan jonkin verran kivihiilen korvaajana lämmöntuotannossa, mutta kestävän käytön rajat 

tulevat nopeasti vastaan. Rakennusten lämmöntarve on jatkossa täytettävä pääosin 

energiatehokkuudella, lämpöpumpuilla, aurinkolämmöllä sekä muilla polttoon perustumattomilla 

ratkaisuilla. 
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Liite: Rakennustuoteteollisuus RTT:n eristeteollisuuden ehdotukset rakenteellisen 
energiatehokkuuden reunaehdoiksi. 
 
 

Asuinrakennus täyttää 5§:ssä asetetun energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustason 
ilman 7§:ssä esitettyä rakennuksen lämpöhäviön ja vertailulämpöhäviön tasauslaskentaa, 
3§:ssä esitettyä rakennuksen laskennallisen ostoenergian laskentaa ja 4§:ssä esitettyä 
energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) laskentaa, kun asuinrakennus täyttää seuraavat 
reunaehdot: 
 
I) Yläpohjan lämmönläpäisykerroin on enintään 0,07 W/(m2 K); 
II) Alapohjan lämmönläpäisykerroin on enintään 0,10 W/(m2 K); 
III) Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin on enintään 0,70 W/(m2 K) ja auringon 
kokonaisläpäisykerroin (g-arvo) on enintään 0,46; 
IV) Kaakkoon, etelään, lounaaseen ja länteen suunnattujen ikkunoiden pinta-alan osuus 
rakennuksen ulkoseinän pinta-alasta on enintään 43 %; tai enintään 64 %, mikäli ikkunat 
varustettu ikkunan väliin sijoitetuilla tai ulkopuolisilla sälekaihtimilla; 
V) Rakennuksen ilmanvuotoluku (q50) on enintään 0,6 m3/(h m2), joka varmennetaan 
mittaamalla; 
VI) Ilmanvaihtolaitteen SFP on enintään 1,5 kW/(m3/s) ja ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n 
poistoilman vuosihyötysuhde on vähintään 73 %; ja lisäksi 
 

5§:ssä asetettujen rakennusten käyttötarkoitusluokkien mukaisesti: 
 

Luokka 1a) pientalo, jonka lämmitetty nettoala on alle 85 m2, E-lukuvaatimustaso 
(11900/Anetto) saavutetaan, kun 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,12 W/(m2 K); 
ja 
b) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 1,25 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 16 %. 
c) Mikäli rakennuksen lämmitys toteutetaan sähköllä, rakennuksessa on takka. 
 

Luokka 1b) pientalo, jonka lämmitetty nettoala on 85 m2 tai enemmän kuitenkin alle 120 m2, 
E-lukuvaatimustaso (140) saavutetaan, kun 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,12 W/(m2 K); 
ja 
b) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 1,21 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 17 %; 
c) Mikäli rakennuksen lämmitys toteutetaan sähköllä, rakennuksessa on takka. 
 

Luokka 1c) pientalo, jonka lämmitetty nettoala on 120 m2 tai enemmän kuitenkin alle 150 m2, 
E-lukuvaatimustaso (260 - Anetto) saavutetaan, kun 



 

 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,12 W/(m2 K); 
ja 
b) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 0,97 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 10 %, mikäli rakennuksen lämmitys toteutetaan sähköllä ja 
rakennuksessa on takka; tai 
c) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 1,05 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 41 %, mikäli rakennuksen lämmitystä ei toteuteta sähköllä. 
 

Luokka 1d) pientalo, jonka lämmitetty nettoala on 150 m2 tai enemmän kuitenkin alle 600 m2, 
E-lukuvaatimustaso (116 – 0,04Anetto) saavutetaan, kun 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,12 W/(m2 K); 
ja 

b) Rakennuksen lämmitystä ei toteuteta sähköllä; ja 
c) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 1,1 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 36 %. 
 

Luokka 1f) rivitalo tai enintään kaksikerroksinen asuinkerrostalo, E-lukuvaatimustaso (105) 
saavutetaan, kun 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,12 W/(m2 K); 
ja 
b) Rakennuksen lämmitystä ei toteuteta sähköllä; ja 
c) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 0,67 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 37 %. 

 
Luokka 2) vähintään kolmikerroksinen asuinkerrostalo, E-lukuvaatimustaso (82) saavutetaan, 
kun 

a) Rakennuksen ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on enintään 0,14 W/(m2 K); 
ja 

b) Rakennuksen lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä tai maalämmöllä; ja 
c) Rakennuksen muotokerroin (Avaippa /Vnetto) on enintään 0,42 ja ikkunoiden 
pinta-alasuhde rakennuksen lämmitettävään nettopinta-alaan (Aikkuna / Anetto) on 
enintään 26 %. 

 
Edellä mainittujen reunaehtojen täyttyessä asuinrakennuksen energiatodistuksessa voidaan 

ilmoittaa 5§:ssä asetetun energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasoa vastaava E-luvun 
raja-arvo ko. asuinrakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaisesti. 

 


