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Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta (YM5/600/2016) 

Kiitämme saamastamme mahdollisuudesta toimittaa käyttöönne näkemyksiämme lausunnolla 
olevasta lakimuutoksesta. 

Lausunto  

Esitetyt lakimuutokset ovat tässä vaiheessa osin kannatettavia, jotta laki saadaan vastaamaan Euroopan 
komission tietopyynnössään esittämiä täsmennyksiä. 

Seuraaviin sisältökohtiin tulee kuitenkin tehdä seuraavat esittämämme muutokset: 

117 g § 

Kohdan ensimmäinen kappale muutettava seuraavan sisältöiseksi: 

Rakennuksen energiatehokkuus on määritettävä sen lasketun tai tosiasiallisen energiamäärän 
perusteella, joka vuosittain kulutetaan rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvien tarpeiden 
täyttämiseen, ja sen on vastattava lämmitysenergiaa ja jäähdytysenergiaa (ylilämpenemisen 
välttämiseksi tarvittavaa energiaa), joka tarvitaan rakennuksen suunniteltujen lämpötilaolosuhteiden 
ylläpitämiseen, ja lämpimän käyttöveden tarvetta. 

 PERUSTELUT 

a. Tämä vastaa direktiivin määrittelyä ja siitä poikkeaminen ei ole mahdollista 
b. Energiamuotokertoimien vaikutusta ei tule hallitusohjelman mukaisesti huomioida 

energiatehokkuutta määriteltäessä, koska hallitusohjelma nimenomaisesti edellyttää, että 
EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Lisäksi 
hallitusohjelman keskeinen teema on normien purkaminen, joka samalla toteutuu. 
Hallitusohjelman liitteessä tätä vielä erikseen täsmennetään, kirjoittamalla että sääntelyssä 
on hyödynnettävä kaikki direktiivin sallimat joustot ja poikkeusmahdollisuudet. 

c. Direktiivin liitteen I kohtaa 2 tulee käyttää ainoastaan energiatehokkuutta ilmaistaessa, 
kuten energiatodistuksessa tehdään ja siinäkin korkeintaan laskennallisen 
energiatehokkuusarvon rinnalla. 
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Muodostettava oma alakohta energiamuotokertoimista, esim 117 j § 

 PERUSTELUT 

a. Kohtaan voidaan siirtää kohdassa 117 g olevat energiamuotokertoimia koskevat esitykset. 
Tämä selkeyttää oleellisesti sisältöä. 

 

Valtuutusta ympäristöministeriön asetuksella säätää luonnonvarojen säästeliään kulumisen 
ottamisesta huomioon ei tule antaa. Kyseinen teksti on poistettava. 

 PERUSTELUT 

a. Tällainen valtuutus olisi perustuslain vastainen. Kyse ei ole yksiselitteisesti, eikä siten 
puhtaasti teknisluonteisesta asiasta, joten tällaisten asioiden huomioiminen on 
toteutettavissa ainoastaan valtioneuvoston asetuksella, ellei vaadita peräti lakitasoa. 

b. Perustelumuistiossakaan ei ole täsmennetty mitä kaikkia asioita näillä tarkoitettaisiin, eikä 
tällainen epämääräisyys voi siten olla hyväksyttävää. 

c. On erittäin tärkeää, että noudatamme hallitusohjelmaa ja osallistumme kaikin 
käytettävissä olevin keinoin turhan sääntelyn purkamiseen sekä hallinnollisen taakan 
keventämiseen. Lisävaltuuksien antaminen YM:lle täysin uudenlaisessa asiassa, joka ei 
perustu direktiivinkään vaatimuksiin rikkoisi räikeästi hallitusohjelmaa. 

 

 Valtuutusta ympäristöministeriön asetuksella säätää rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella 
tapahtuvasta energiatehokkuuden vaatimustasojen asettamisesta ei tule antaa. Kyseinen teksti on 
poistettava. 

 PERUSTELUT 

a. Tällainen valtuutus olisi perustuslain vastainen. Kyse ei ole yksiselitteisesti, eikä siten 
puhtaasti teknisluonteisesta asiasta, joten tällaisten asioiden huomioiminen on 
toteutettavissa ainoastaan valtioneuvoston asetuksella, ellei vaadita peräti lakitasoa. 
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Lisäksi haluamme tuoda esille perustelumuistion eri kohdissa ilmenevät 
korjaustarpeet 

YLEISPERUSTELUT 

1 Nykytila 

1.1. Euroopan unionin energiatehokkuuspolitiikka ja direktiivit 

Uudelleenlaadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 

1. Kolmannen kappaleen pilkunjälkeinen osuus poistettava (kuten asetettava tavoitteita, 
edistääkseen kunnostettavien rakennusten muuntamista lähes nollaenergiarakennuksiksi). 
Tällaista vaatimusta ei kyseisen direktiivin artiklasta 1 löydy. Lauseen lisääminen olisi 
hallitusohjelman vastaista. 

2. Viidennen kappaleen kohdan 2 perusteella olisi laskentamenetelmässä sen sijaan mukaan 
otettava eurooppalaiset standardit. Näin ei menetelty, sillä standardin SFS-EN 15232 
mukaan ottamista ei edes sallita. Kyseisen standardin käyttö tulee sallia. 

2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Rakennuksesta ulosvietävän energian hyväksi lukeminen 

1. Kohdan viimeisessä kappaleessa väitetään seuraavaa: Verkkoon syötettävän ympäristöstä 
vapaasti hyödynnettävän energian hyväksi lukeminen tarkoittaisi yksityiskohtaista 
lisäsääntelyä ja toisi energialaskentaan uusia elementtejä, mitä ei voida pitää 
hallitusohjelman sääntelyn selkeyttämis- ja purkutavoitteiden mukaisena. Väite on 
virheellinen. Tällä hetkellä verkkoon syötettykin osuus on vapaasti huomioitavissa ja 
sähkönkulutuksen määrittävät laskentamenetelmät tehdään vuositasolla. Kaikki 
sähkönkäytön laskentamenetelmät olisi siten uusittava, jos pyritään rajaamaan 
aurinkosähkön käyttö yksin rakennuksen kulloisenakin hetkenä tarvitsemaan 
sähköenergian korvaamiseen. Laskennassa jouduttaisiin käyttämään dynaamisia 
laskentajärjestelmiä eikä perustason energiatodistuksen laatijakaan enää voisi tehdä 
energiatodistuksia kyseisille kohteille. Tämä jos mikä toisi lisäsääntelyä, lisäkustannuksia ja 
uusia elementtejä ja rajaus onkin siten selkeästi hallitusohjelman vastainen. Ulosvietävä 
sähköenergia on sallittava hyödynnettäväksi täysimääräisenä rakennuksen 
ominaisuutena energiatehokkuuslaskennassa. 
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3 Esityksen vaikutukset 

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset kotitalouksien asemaan 

1. Investointien tuomille hyödyille määritelty 30 vuoden takaisinmaksuaika on selvästi liian 
pitkä. Maksimi laskenta-ajan pituus tulee asuntorakennuksissakin olla korkeintaan 20 
vuotta, jopa tätä lyhyempi, sillä useimmat tekniset järjestelmän on uusittava alle 20 
vuoden. 

Vaikutukset yrityksiin 

1. Energialaskennan taserajan tarkempaa määrittelyä ei ole jätetty jäsenvaltioiden tehtäväksi 
ja siksi kyseinen lause ensimmäisestä kappaleesta on poistettava. 

3.3 Ympäristövaikutukset 

Vähenemät hiilidioksidipäästöissä 

1. Ensimmäisessä kappaleessa väitetään uudispientalojen vuosittaisen energiatarpeen olevan 
n. 47 % lämmitysenergian ja sähkön käytöstä. Yksiselitteisesti ei millään selviä mihin 
verrattuna tai mistä on kyse. Epäselvänä ja harhaan helposti johtavana kyseinen lause 
tulee poistaa. 

2. Kyseisen kohdan toinenkin kappale perustunee historiassa vallinneeseen tilanteeseen. 
Tässä ei ole huomioitu alkuunkaan nykyhetkeä ja siinä tapahtuvia muutoksia, Kohta onkin 
siksi virheellisenä poistettava ja kirjoitettava kokonaan uudelleen. 

3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset terveyteen 

1. Ensimmäisen kappaleen viittaukset Syke:n raporttiin ovat viimeisen lauseen osalta 
ihmeellisiä. Ensinnäkään ne pohdinnat eivät kuulu edes tähän taustaselvitykseen, koska 
rakentamismääräyksiä ei olla muuttamassa siten, että pienpolttoa lisättäisiin 
lämmityskäytössä. Toiseksi kohta on perusteetonta pelottelua. Siksi kyseinen kohta on 
poistettava tästä kohdasta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 Lakiehdotuksen perustelut 

117 g § Energiatehokkuus 

1. Kohdan sisällöstä poistettava kaikki energiamuotojen kertoimia koskeva sisältö ja 
siirrettävä ne erilliseen kohtaan esim. 117 j §. 

2. Yhdeksännessä kappaleessa ehdotetaan pienten rakennusten vapauttamista koskeva 
pinta-alamäärittely tehtäväksi rakennuksen kerrosalan perusteella. Tämä tiukentaa 
vaatimuksia nykyisestä, eikä ole direktiivin mukainen vaatimus, joten tällaista määrittelyä 
ei tule tehdä. 

3. Kappaleessa 21 esitetään, että laskentatyökalusta tulisi antaa selvitys kelpoisuudesta sen 
soveltuvuudesta laskentaan. Lisää tarpeetonta byrokratiaa hallitusohjelman vastaisesti ja 
poistettava siksi tästä kohdasta. 

4. Kappaleessa 22 ehdotetaan valtuutusta ympäristöministeriölle luonnonvarojen säästeliään 
kulumisen ottamisesta huomioon vaatimustasoissa. Tämä lause on poistettava. Perustelut 
löytyvät lausunnon 117 g § kohdasta 3. 
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