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Kommenttimme seuraavista luonnoksista (YM5/600/2016); valtioneuvoston 
asetukseksi  rakennuksessa käytettävien energiamuotojen kertoimien 
lukuarvoista, ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen 
energiatehokkuudesta, ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen 
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

Kiitämme saamastamme mahdollisuudesta toimittaa käyttöönne kommenttejamme edellä 
mainituista asetusmuutosesityksistä. 

 

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksessa käytettävien energiamuotojen kertoimien 
lukuarvoista 

Näemme hyväksi korjata sähkön kerrointa lukuarvoon 1,2, vieläpä välittömästi. Sille löytyy selkeä ja hyvin 
tähän hetkeen soveltuva perustelu samaisesta lähteestä, johon perustui aiempi sähkön kertoimen lukuarvo 
1,7. Muutoksella saadaan korjattua välittömästi se sähköä perusteettomasti rankaiseva vaikutus, joka tällä 
hetkellä voimassa olevalla kertoimen lukuarvolla aiheutetaan. Ei ole myöskään mitään estettä sille, etteikö 
näin voitaisi menetellä. Aiempaa määrittelyä tehtäessä käyttöön oli otettu yhdistelmävoimalaitosten osalta 
hyödynjakomenetelmä, joka viimeisen Pariisin ilmastokokouksen myötä on syytä vaihtaa mitä pikimmin 
energiajakomenetelmään, sillä vain jälkimmäinen vastaa fysiikan lakeja ilmastopäästöjen syntymisen osalta. 
Myös Helen Oy:n tekemien ratkaisujen myötä on käynyt selväksi, ettei hyödynjakomenetelmän käyttö ole 
enää nykyään perusteltavissa. Muiden kertoimien osalta on perusteltua säilyttää ne nykyisellään, sillä 
rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ollaan parhaillaan tarkastelemassa EU-tasolla ja on syytä jäädä 
odottamaan siinä tehtäviä valintoja. Sen jälkeen muutokset ovat tehtävissä uudet päätökset huomioiden, 
helpottaen samalla hallinnollista taakkaa nykyhetkessä. 

 

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

Näkemyksemme mukaan luonnoksessa on muutoksia, jotka ovat nykydirektiivin vastaisia ja siten tällaisia 
muutoksia ei tulisi edes esittää. Lisäksi joihinkin yksityiskohtaisempiin lukuarvoihin tai tekstisisältöihin on 
tehty muutoksia, mutta niiden kommentoiminen on käytännössä mahdottomuus, sillä tehtyjen muutoksien 
perusteiden puuttuminen ei mahdollista niiden tarkempaa tarkastelua tai analysointia. On myös 
mahdottomuus laskennallisesti selvittää kaikkien muutosten kokonaisvaikutusta lopputulokseen 
laskennallisesti, koska osa ehdottomasti tarvittavista tiedoista jää joko epäselväksi tai puuttuvat kokonaan. 
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Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

Jos tarkoitus on todella käsitellä tässä asetuksessa valaistusolosuhteita ja niiden huomioimista, tulee se 
luonnollisesti näkyä myös asetuksen otsikkotasolla. Mitä sitten itse kyseiseen kohtaan tulee (7 §), sillä ei voi 
päästä mitenkään yksiselitteiseen lopputulokseen ja se onkin sisällöltään täysin epäkelpo ja soveltumaton. 
Sen täydentäminen yksiselitteiseksi on ehdoton välttämättömyys. 
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