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Aloitteen sisältö
Muutosehdotukset lakiin rakennuksen energiatehokkuudesta 18.1.2013/50:
Muokataan momenttia
3 luku 9 § 2 momentti:
" Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ja toteutunut ostoenergiankulutus."
-Lisätään uusi momentti
3 luku 10 § 2 momentti:
" Pientaloilta, jotka on rakennettu ennen vuotta 2008, ei kokonaisenergiankulutuksen
määrittämisessä oteta huomioon maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettäviä energiamuotojen
kertoimia."
Perustelut
3 luku 9.2§
Omakotitalon toteutuneella ostoenergian määrällä on suuri informatiivinen merkitys kiinteistön
kaupassa tai silloin, kun taloa vuokrataan. Siksi toteutunut ostoenergian määrä on aina ilmoitettava
energiatodistuksessa. Toteutunut ostoenergiankulutus voi olla olennaisesti toinen kuin arviotu
laskennallinen vuosittainen ostoenergiankulutus. On siten oikeudenmukaista pientaloasukasta,
ostajaa sekä vuokraajaa kohtaan, että laskennallisen ostoenergiatiedon lisäksi rinnalla on nähtävissä
myös aina toteutunut ostoenergiankulutus.
Kirjaus toteutuneesta energiankulutuksesta on informatiivinen luonteeltaan, eikä siten vaikuta
laskennalliseen talon energialuokan määrittelyyn.
Energiatodistuksen laatijan pitää yhteistyössä omakotitalon myyjän/vuokraajan kanssa kirjata
todistukseen ylös toteutuneet kulutustiedot. Energiakulutustiedot ovat saatavissa energiayhtiöistä, ja

pientaloasukkailla on yleensä tarkka kirjanpito omasta energiankulutuksestaan. Toteutuneiden
kulutustietojen kirjaamisella energiatodistukseen on kansalaisia energiatehokkuuteen ja
energiansäästöön motivoiva vaikutus.
3 luku 10.2§
Uusilta rakennettavilta omakotitaloilta on vaadittu laskennallinen energiamuotokertoimilla
painotettu energiatodistus vuodesta 2008 lähtien. Energiamuotokertoimilla pyritään arvottamaan
omakotitalon lämmitysjärjestelmän ympäristöystävällisyyttä.
Uusien omakotitalojen osalta energimuotokertoimien käyttö laskennallisen energiatodistuksen
laadinnassa on perusteltua, koska sillä voidaan ohjata rakentajia valitsemaan ympäristöystävällinen
lämmitysjärjestelmä. Vanhojen pientalojen osalta asianlaita on toinen. Lämmitysjärjestelmän
saneeraus ei useinkaan ole taloudellisesti perusteltavissa talon elinkaari huomioiden.
Lämmitysjärjestelmän vaihto on aina suuri taloudellinen investointi. Valtiovalta aikoinaan ohjasi
pienrakentajia valitsemaan esimerkiksi sähkölämmityksen. On kohtuutonta jälkikäteen rangaista
sähkölämmittäjää korkealla 1,7 energiamuotokertoimella.
Energimuotokertoimet kuvaavat talossa käytetyn energiamuodon ympäristövaikutuksia.
Energiamuotokertoimien perustelut haetaan aina jopa globaaleista ympäristötavoiteista käsin.
Laskennallista energiatehokkuutta ja talon energialukua (E-luku) laskettaessa annetaan siis lain
mukaan merkitystä tietyn energiamuodon arvoiduille ympäristövaikutuksille.
Energialuokan määrittelyllä toivotaan olevan vaikutusta tulevaisuudessa asuntomarkkinoihin. Mitä
parempi laskennallinen energialuokka (A-G), niin sen haluttavampi talo on asuntomarkkinoilla.
Tämä on energiatodistuslain perustelujen mukaan energiamuotokertoimilla painotetun
energialuokituksen merkittävä tavoite. Kuitenkin vanhojen pienkiinteistöjen omistajien
näkökulmasta tilanne on kohtuuton. Heidän kiinteistönsä arvo on tulevaisuudessa vaarassa laskea ja osin juuri epämääräisten energiamuotokertoimien johdosta.
Vanhoja ja uusia omakotitaloja on vaikea, ellei jopa mahdoton vertailla keskenään. Vähintäinkin se
on hyvin kyseenalaista.Kunkin aikakauden lainsäädännön vaatimukset ja hyvä rakennustapa ovat
muuttuneet. Se, mikä aikanaan oli hyvä rakennustapa, ei ole sitä nykyisessä katsannossa. Siitä
syystä niiden keskinäinen vertailu ei voi olla kestävää, eikä ole siten oikeudenmukaista. Yhtäläiset
energiamuotokertoimet uusille ja vanhoille omakotitaloille erityisesti korostavat tätä ristiriitaa.
Laskentakaavassa huomioitavat energiamuotokertoimet vaikuttavat merkittävästi siihen, että
todellisen energiankulutuksen ja laskennallisen energiankulutuksen ero voi muodostua suureksi,
jopa kolminkertaiseksi. Tämä ei voi olla lain tavoitteiden mukaista.
Energiamuotokertoimien poistolla vanhojen talojen energiatodistuksen laskentakaavasta
vähennetään todellisen kulutuksen ja laskennallisen kulutuksen eroja. Tämä puolestaan vähentää
tulevia riitaisuuksia, joita syntyy laskennallisten energiatodistusten myötä. Energiamuotojen poisto
vanhoilta taloilta luo myös laille sen tarvitsemaa legitimiteettiä kansalaisten keskuudessa.
Omakotiliitto vaatii, että energiamuotokertoimia ei huomioitaisi laadittaessa energiatodistusta ennen
vuotta 2008 rakennetuille omakotitaloille.
Aloitteen taloudellinen tuki
Ei ole
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