
   
  

 

 

 

 

 

 

Ympäristöministeriön asetus 

rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympä-
ristöministeriön asetuksen muuttamisesta 

 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti 
kumotaan 1 §:n 2 momentti,  
muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti ja 5 §, ja  
lisätään 1 b § seuraavasti: 
  

1 § 

Soveltamisala 

( 2 momentti kumotaan) 
 

1 b § 

 Tekninen, taloudellinen ja toiminnallinen toteutettavuus  

Teknisesti toteutettava on ratkaisu, joka suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakenne-, kos-
teus-, palo- ja äänitekniset sekä sisäilmasto-olosuhteiden ominaisuudet eivät heikkene. Toi-
minnallisesti toteutettava ratkaisu on sellainen, jonka seurauksena rakennuksen käyttäminen 
käyttötarkoitukseensa ei esty. Taloudellisesti toteutettava ratkaisu on tarkastelun perusteella 
kustannustehokkaasti toteutettavissa oleva ratkaisu.  

Hankkeeseen ryhtyvän on sovellettava teknisen, toiminnallisen ja taloudellisen toteutetta-
vuuden edellytyksiä arvioidessaan teknisten vaatimusten täyttymistä. Taloudellisessa tarkaste-
lussa on käytettävä samaa korkokantaa sekä tarkastelujaksoa kuin Euroopan komission dele-
goidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 mukaisessa kustannusoptimaalisuuslaskennassa. Tarkas-
telujaksona on käytettävä asuinrakennuksissa 30 vuotta ja muissa rakennuksissa 20 vuotta, jos 
tarkasteltavan rakennusosan tai järjestelmän tai sen osan normaali elinkaari ei ole tätä lyhy-
empi. 
 

2 § 

Energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu 

Rakennuksen korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen energialas-
kennassa, laskentatyökalun valinnassa ja tulosten esittämisessä on sovellettava ympäristömi-
nisteriön asetusta rakennusten energiatehokkuudesta (Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2/11). 
— — — — — — — — — — — — — —  
Korjaus- tai muutostyöhankkeeseen ryhtyvän on lupaan tarvittavan suunnittelun yhteydessä 
esitettävä toimenpiteet, joilla rakennuksen energiatehokkuutta aiotaan parantaa rakennusosit-
tain, järjestelmittäin tai koko rakennuksesta hankkeen laajuuden ja päättämänsä tavan mukai-
sesti. Laajamittaisen korjauksen yhteydessä hankkeeseen ryhtyvän on osoitettava valittujen 
toimenpiteiden olevan kustannusoptimaalisella tasolla. Korjaus on laajamittainen, kun raken-
nuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakenta-
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miskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, 
rakennusmaan arvo pois lukien. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Teknisten järjestelmien vaatimukset 

Kun rakennuksen teknisiä järjestelmiä peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, on noudatet-
tava seuraavia vaatimuksia: 

1) Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka 
vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä eli lämmön 
talteenoton vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 45 %. 

2) Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 
kW/(m³/s). 

3) Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 1,0 kW/(m³/s). 
4) Ilmastointijärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,5 kW/(m³/s). 
5) Lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta on parannettava laitteiden ja järjestelmien uusimi-

sen yhteydessä uusittavilta osin. Uusimisen jälkeen rakennuksen pääasiallisen lämmöntuotto-
järjestelmän ja pääasiallisen tilojen lämmönjakojärjestelmän hyötysuhteiden välisen suhteen 
on oltava vähintään 0,8. Suhdeluku lasketaan lämmityslaitteiston ja lämmönjakojärjestelmän 
vuosihyötysuhteiden osamääränä. Lämmöntuottojärjestelmän tai lämmönjakojärjestelmän 
vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 0,73. Kun rakennuksen uusittu pääasiallisen lämmitys-
järjestelmä on lämpöpumppu, lämpöpumpun SPF-luvun ja tilojen lämmönjakojärjestelmän 
hyötysuhteen välisen suhteen on oltava vähintään 2,4. Uusitun lämmön jakelujärjestelmän 
apulaitteiden sähköenergian ominaiskulutus voi olla enintään 2,5 kWh/netto-m

2
 (lämmitettyä 

nettoalaa kohden).    
6) Vesi- ja/tai viemärijärjestelmien uusimiseen sovelletaan, mitä uudisrakentamisesta on 

säädetty. 
——— 

 
Tämä asetus tulee voimaan   päivänä      kuuta 20  .  

 
Helsingissä    päivänä      kuuta 20 

 
Maatalous- ja ympäristöministeri 

Yli-insinööri 


