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Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun 

ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen 

avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen 

ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen

Mistä se kertoo ?

Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille 
meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi uusi energiatodistus sisältää ammattilaisten 
laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. 

Missä yhteydessä se pitää esittää ?

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville 

rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Pätevyyden toteajat

Energiatodistuksen voimassaoloaika
Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin

enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta



Energiamääräykset ja pientalorakentaja

Rakentamista säätelevät energiamääräykset ovat 

tiukentuneet viime vuosina. Ne koskevat sekä uudis- että 

korjausrakentamista.

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus huomioon

Vuonna 2012 voimaan tulleissa rakentamismääräyksissä määriteltiin 

ensimmäistä kertaa vaatimukset rakennuksen 

kokonaisenergiankulutukselle. Mukaan lasketaan kaikki rakennuksessa 

käytetty energia, eli

•lämmitykseen,

•jäähdytykseen,

•lämpimään käyttöveteen

•valaistukseen ja

•sähkölaitteisiin käytetty energia.



Energiamuodot huomioon

Korjausrakentamista koskevat määräykset voimaan

Korjausrakentamisen energiamääräykset astuivat voimaan kaikkeen 

luvanvaraiseen korjausrakentamiseen 1.9.2013. Korjaushankkeen 

suunnittelun yhteydessä on selvitettävä, voidaanko rakennuksen 

energiatehokkuutta parantaa siten, että parantaminen on 

toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Energiatodistusasetuksen muutostarpeiden taustalla on rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivi. Direktiivin johdosta maankäyttö- ja 

rakennuslakia on muutettu siten, että 1.1.2018 lähtien uusien rakennusten 

tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

Energiatodistuksen luokitus kannustaa A-luokan rakentamiseen

Energiatodistusten piiriin tulee 1.7.2016 alkaen uusia rakennuksia. Keväällä 

hyväksytyn lainmuutoksen myötä energiatodistus tarvitaan jatkossa mm. 

uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille 

sekä erillisille yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille 

autotalleille.



Energiatodistus vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille 

pientaloille 1.7.2017 

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai 

vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 

käyttöönotetuille pientaloille

Energiatodistuksen hankkii talon myyjä tai vuokralle antaja

Rakennusten energiamääräykset uusiksi: 30 % kiristys

Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta mm rakennukseen, jonka kerrosala on 

alle 50 m2 eikä loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka on 

tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän kuukauden ajan vuodessa.

Energiatehokkuutta on parannettava myös korjaus- ja muutostyön yhteydessä, 

jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa











Energiamuoto Kerroin nyt Kerroin uusi Muutos

Sähkö 1.70 1.20 -29 %

Kaukolämpö 0.70 0.50 -29 %

Kaukojäähdytys 0.40 0.28 -30 %

Fossiiliset pa 1.00 1.00 0 %

Uusiutuvat pa 0.50 0.50 0 %

Valtionevoston asetuksella määrätään rakennuksissa käytettävien 

energiamuotojen kertoimien lukuarvoista erikseen seuraavasti:





Suunnittelun merkitys kasvaa entisestään

ESISUUNNITTELUVAIHEESSA TEHDÄÄN TÄRKEITÄ PÄÄTÖKSIÄ.

”Pahimmillaan pientalojen erityissuunnitelmia ei ole.”

”Suunnitteluvaiheessa lukitaan käyttö kustannukset 90%:sti ”

”On tärkeää, että suunnittelijat tekevät yhteistyötä.”

” Suunnitteluun kannattaa panostaa sillä suunnitteluun panostetut rahat        

maksavat itsensä takaisin jo rakentamisen aikana.”

”Suunnittelu on väärä paikka säästää kustannuksia.”

”Puutteellinen tai huono suunnittelu aiheuttaa helposti suuremmat 

kustannukset.”

”Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen rakentamista.”




