
 

 

ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012       20.6.12 
 
Rakennuksen energiatehokkuuden osoittaminen haettaessa rakennuslupaa 1.7.2012 alkaen. 
 
Määräykset ja ohjeet: 
 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D3  
- Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) tai Ympäristöministeriön lakiehdotus laiksi ra-

kennuksen energiatodistuksesta, joka YM:n tiedotteen (19.4.2012) mukaan on tulossa voimaan 
1.2.2013. 

- Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007 mukaisesti 
 
Nämä ohjeet koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöve-
den lämmitykseen ja lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-
olosuh-teiden ylläpitämiseksi. 
 
Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energi-
ankäyttöä ja –häviötä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Lämmönlähteiden valin-
taan kiinnitetään erityistä huomiota ja uusiutuvia energianlähteitä suositellaan. Rakenne-, LVI- ja sähkö-
suunnittelijoiden tulee olla mukana kohteen suunnittelussa sekä energiatehokkuuden ja lämmönlähtei-
den tarkasteluissa hankkeen alusta alkaen sekä rakennuslupaan tarvittavaa aineistoa laadittaessa. Ra-
kennusvalvonta voi tarkista pistokokein tai erityismenettelyä käyttäen hankkeen energiaselvityksen las-
kelmat. 
 
Rakennus on suunniteltava siten, etteivät tilat lämpene haitallisesti. Ylilämpenemisen estämiseksi käyte-
tään ensisijaisesti rakenteellisia ja muita passiivisia ratkaisuja sekä yöllä tehostettua ilmanvaihtoa. 
 

1. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi toimitetaan SRMK osan D3 mukainen energiaselvitys, joka 
sisältää seuraavat tarkastelut 

- rakennuksen kokonaisenergian kulutus, E-luku kohdan 2.1 mukaan  
- energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3. mukaan 
- kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho 
- rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.5 mukaan 
- rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa 
- rakennuksen päälämmönlähde ja muut lämmönlähteet  
- Rakennuksen energiatodistus, joka voidaan laatia aikaisempien säännösten mukaisesti (laki ra-

kennuksen energiatodistuksesta, 487/2007) tai Ympäristöministeriön lakiehdotuksen mukaisesti 
(ehdotus laiksi rakennuksen energiatodistuksesta, YM:n 19.4.2012 päivätyn tiedotteen mukaan 
laki on tulossa voimaan 1.2.2013).  
 

2. Vaatimukset laskentatyökaluille 
- laskentatyökalun nimi, versionumero ja laskentapäiväys tulee ilmetä lähtötiedoissa, tuloksissa ja 

raja-arvoissa 
- Laskentatyökalun tulee perustua SRMK D3 määräyksiin. Energialaskenta voidaan suorittaa kuu-

kausitason laskentamenetelmään perustuvalla laskentatyökalulla (esim. SRMK osa D5), mikäli 
rakennuksessa ei ole jäähdytystä tai jäähdytystä on vain yksittäisissä tiloissa. Kaikkien muiden 
rakennusten energialaskenta sekä kesäajan huonelämpötilan laskenta tulee suorittaa dynaami-
sella laskentatyökalulla. Dynaamisen laskentatyökalun kelpoisuus tulee osoittaa. 
 

3. Energiaselvityksen toimittaminen, läpikäynti ja päivitys 
- Energiaselvitys toimitetaan rakennuslupahakemuksen liitteenä. Rakennuksen energiatehokkuus 

ja energiaselvitys on mahdollista esitellä lupavalmistelijalle erillisessä esittelytilaisuudessa ennen 
rakennusluvan hakemista. Pääsuunnittelija vastaa määräysten mukaisuuden täyttymisen osoit-
tamisesta.  

- Energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen, on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmen-
nettava se rakennuksen käyttöönottohetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi. 
 


