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Rakentamisen säädökset
Energiatodistuslaki ja -asetus 2013

Energiamuotokertoimet huomioiva
kokonaisenergiatarkastelu.
Määräyksiin liittyvä, Aikaa kestävä luokitus,
NZEB mukaan,vertailtavuus,
pätevyysvaatimukset, rekisteri ja valvonta.

a) Energiatodistus voimaantulo

Isommat asuinrakennukset, toimisto- ja liikerakennukset
1.7.2014 >

b) Energiatodistus voimaantulo

Hoitoalan rakennukset, opetusrakennukset ja
kokoontumisrakennukset 1.7.2015 >

c) Energiatodistus voimaantulo

Pienet olemassaolevat asuinrakennukset, jotka otettu
käyttöön ennen v 1980: 1.7.2017 >

Energiatodistuskäytäntö 2007

Energiatodistuskäytäntö 2007

Isännöitsijätodistukseen 2013 laaditut energiatodistukset
voimassa 2014 loppuun
2012 haettujen rakennuslupien energiatodistukset voimassa
4v
2012 tehdyt erilliset energiatodistukset voimassa 10v

Korjausrakentamisen
energiatehokkuusvaatimukset 2013

Laajamittaisille korjauksille,
vaipan ja tate-järjestelmien toimet.
Kolme eri tarkastelumahdollisuutta.

Rakentamismääräysten tiekartta

Tulevat muutokset määräyksiin

Rakentamisen ohjaus 2014

Uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä
uusiutuvan energian huomioiminen
Uusiutuvan energian käytön edistämisen valmistelu (RESdirektiivin toimeenpanon valmistelu / YM)
NZEB ohjeistus (tekniset kuvaukset), suunnitteluohjeita,
rakennusten ympäristövaikutusten ohjauksen malli

Rakentamismääräykset 2012

Energiatodistuskäytäntö 2007

Rakentamisen ohjaus 2015
Rakentamisen ohjaus 2016

Ympäristövaikutusten ja elinkaarilaskennan laskentamalli.
Lähes nollaenergiarakentaminen korostaa materiaaleja.
CEN TC350 standardointityön integrointi

Rakentamisen ohjaus 2017-2020

NZEB ohjeet uudisrakentamiselle ja hyvin energiatehokkaalle
korjausrakentamiselle.
Rakentamisen NZEB vaatimukset.

Energiatehokkuustoimien toimeenpano
VnP kestävien valintojen edistämisestä
julkisisissa hankinnoissa 8.4.2009

Uusissa julkisissa rakennuksissa ET-luokka A,
peruskorjatuissa C.
Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä 30%
valtionhallinnossa.
Energiatehokas valaistustekniikka.
Keskushallintoa koskeva lainsäädäntö:
energiansäästötavoitteet 2016,2020.
EED > päivitystarve?

VnP kestävien valintojen edistämisestä
julkisisissa hankinnoissa 8.4.2009
VnP Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen
(cleantech) edistämisestä julkisissa
hankinnoissa 13.06.2013

VnP Cleantech korvaa.
Energia- ja ympäristönäkökulma huomioitava kaikissa
julkisissa hankinnoissa. Vuokrattavat tilat: energialuokka D.
Uusiutuva energia, elinkaarikustannukset, hiilijalanjälki, jne.

VnP energiansäästöstä ja energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010

Julkiset rakennukset nähes nollaenergiarakennuksia 2017
jälkeen
Julkisen sektorin esimerkkiasema.
Energiatehokkuussuunnitelmat hallinnonaloille 2012.
Uudisrakentamisen energiamääräykset tiukentuvat.
Julkisissa hankinnoissa energiatehokkuus kriteeriksi.
EED > päivitystarve?

Energiatehokkuussopimukset 2008-2016

> 2016 säästötavoite 9%
EED > päivitystarve
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Taustalla vaikuttavat
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2008,
revisiotyö 2012

Vuonna 2008 hyväksytty kansallinen ilmasto- ja
energiastrategia ja sitä täydentävät ohjelmat määrittävät
noudatettavan energiapolitiikan linjat.
Tavoitteet: vähentää kasvihuonekaasuja 20 %:lla, nostaa
uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20 %:iin
kokonaiskulutuksesta (Suomen osalta 38 %) ja parantaa
energiatehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä.
Tulevat muutokset?

Energiansäästöohjelma

EED > päivitystarve

Tulevaisuusselonteko 2009

Tavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80%
2050 mennessä
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TEM Energiansäästötoimikunnan esitykset 2008
ERA17 - toimenpiteet

Suomi energiatehokkuuden edelläkävijä

Hallitusohjelma 2011

Hallitus edistää määrätietoisesti EU:n
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista.
Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivitys 2012.
Selvitys: vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoden 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastolaki 2013?

Päästökaupan ulkopuoliselle sektorille?

EU
Päästökauppadirektiivi (2009/29/EY)
Energiapalveludirektiivi (2006/32/EY)
CHP-direktiivi (2006/32/EC)

EU:n päästökauppasektorin vähennystavoite on 21 %
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Kansallinen energiansäästön kokonaistavoite vuosien 2001 2005 keskiarvosta 9 %.
EED kumoaa
EED kumoaa

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin revisio
(2010/31/EY)

Yleistavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää
vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta 2020 mennessä
Julkisten uudisrakennusten tulee olla lähes
nollaenergiarakennuksia.
Kustannustehokkuuden vaatimus säästötoimille.
Energiatodistus, valvonta jne. Korjausrakentamisen
energiamääräykset.

Uusiutuvan energian direktiivi = RES-direktiivi
(2009/28/EY)

Suomessa uusiutuvan energian osuuden tulee nousta 28,5
%:sta 38 %:iin kaiken energian loppukulutuksesta.
Jatkotyö ja uudet tavoitteet 2020 ->, tavoitteena mm.
uusiutuvien osuus lähes 100 % vuonna 2050

Energiatehokkuusdirektiivi (EED)

Kansalliset energiastrategiat ja säästötavoitteet.
Keskushallinnon säästötavoitteet ja vaatimukset 3%
peruskorjauksille, julkisille hankinnoille, jne.
Energiakatselmukset isoissa yrityksissä 4v. Energiayhtiöiden
velvoitteet loppukäytön säästölle. Mittarointi.
Vaikutukset Suomeen: Uusi energiansäästöohjelma. Uudet
energiatehokkuussopimukset.
Direktiivin tarkistus ja päivitys 2016.

EcoDesign-direktiivi (2009/125/EC)

Energiaa käyttävien tuotteiden ominaisuudet / EED päivittää

Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EC)

Energiaa käyttävien tuotteiden merkintä.
EED päivittää
EED päivittää

Julkisten hankintojen direktiivi

Ohjelmat, taloudelliset tuet, jne.
Sitran energiaohjelma

Osaamisen lisääminen, talonrakentamisen
energiatehokkuuden parantaminen, asenteisiin
vaikuttaminen, jne.

Tekes - TEM - Living lab

Tekesin ja TEMin käynnistämä kolmivuotinen hanke pyrkii
käynnistämään hankkeita, joissa tuotteita ja palveluita tai
kaupunki-innovaatioita kehitetään ja testataan tosielämän
ympäristössä.
Fiksu kaupunki -ohjelman tavoitteena on kehittää Suomesta
edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä, jotka muodostuvat
ekologisista, sujuvista arjen palveluista ja teknologioista.

Tekes: Fiksu kaupunki -ohjelma
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Strateginen Energiateknologiaohjelma (SET) EU- Käyttöönotto 2014, tutkimus- ja kehitystyön lisääminen ja
uusien vähähiilisten teknologioiden kehityksen tukeminen
tasolla:
pitkällä aikavälillä.

Ympäristöluokitukset ja mittarit
Rakennusten elinkaarimittarit / REM

Rakennusten elinkaarimittarit huomioivat rakennusten
ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä
käyttäjien hyvinvoinnin. Mittarit pilotoidaan vuoden 2013
aikana osana ERA17 -toimenpideohjelmaa

LEED 2009

Nykyinen järjestelmä v.2009. Vanhojen järjestelmien
siirtymäaika 2015 kesään. Vanhat, jo rekisteröidyt projektit
todennäköisesti aina 2021 asti luokituskelpoisia.

LEED v4

LEED v4 käyttöönotto 2014 marraskuussa: tiukemmat
energiavaatimukset. Lisää rakennustyyppejä mukaan
jatkuvasti. Suurin muutos materiaalipuolella LCA-pohjaisten
tarkastelujen mukaan ottamisen myötä. Energiatehokkuuden
laskentaperiaatteena primäärienergian ja
energiakustannusten painotettu keskiarvo.

BREEAM International New Construction

BREEAM International New Construction 2013, julkistus
1.6.2013. Energiatehokkuuden arviointi ja pisteytys
pohjautuu (EU-jäsen)maapohjaiseen malliin. Ongelmallinen
eri maiden laskentaoletuksista ja periaatteista johtuen.
Odotettu uusimissykli 3-4 vuotta

Standardit yms.
Rakennusten energiatehokkuus.
Kokonaisenergiantarve ja energialuokitusten
määrittely (SFS-EN 15603:2008)
Fundamental definitions for the assessment of
the energy performance (prEN 15603:2013)

Poistumassa - todennäköisesti 2015 mennessä

REHVA nZEB technical definition and system
boundaries for nearly zero energy buildings

REHVA report 2013 lähes nollaenergiarakentamisen
käsitteistä ja määritelmistä

Energy performance of buildings. Overarching
standard EPBD (prEN 15603 - valmistelussa)

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvä EPBDstandardien puitestandardi. Puitestandardi
muodostaa yleisen modulaarisen rakenteen
rakennusten energiatehokkuutta koskevalle
standardisoinnille.
Puitestandardin alle luodaan 40 muuta standardia.
The new standard specifies requirements for measurement,
documentation and reporting, and for equipment design and
procurement processes.

Energy management -standard (ISO 50001)
Sustainability of construction works Sustainability assessment of buildings - Part 1:
General framework (EN 15643-1:2010)

Proposal for nZEB definition in EU, extentions of the primary
energy factor concept including "nearby"
production/assessment boundary (TBS), calculation method
for primary energy balance and renewable energy share.

EN 15643-1 provides the general principles and
requirements, expressed through a series of standards, for
the assessment of buildings in terms of environmental, social
and economic performance taking into account technical
characteristics and functionality of a building.

2010
Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 2: Framework for
the assessment of environmental performance
(EN 15643-2:2011)

EN 15643-2 provides the specific principles and
requirements for the assessment of environmental
performance of buildings taking into account technical
characteristics and functionality of a building.

Sustainability of construction works Assessment of buildings - Part 3: Framework for
the assessment of social performance (EN
15643-3: 2012)
Sustainability of construction works.
Assessment of buildings. Part 4: Framework for
the assessment of economic performance (EN
15643-4:2012)
Assessment of environmental performance of
buildings (EN 15978:2011)

EN 15643-3 provides the specific principles and
requirements for the assessment of social performance of
buildings taking into account technical characteristics and
functionality of a building.

Sustainability of construction works Assessment of social
performance of buildings - Methods (EN
16309:final draft)
Assessment of economic performance of
buildings (prEN 16627)
Sustainability of construction works Assessment of social performance of buildings
(EN 16309 - valmistelussa)
Environmental product declarations (EN
15804:2012)

EN 15643-4 provides specific principles and requirements for
the assessment of economic performance of buildings taking
into account technical characteristics and functionality of a
building.
This European Standard specifies the calculation method,
based on Life Cycle Assessment (LCA) and other quantified
environmental information, to assess the environmental
performance of a building, and gives the means for the
reporting and communication of the outcome of the
assessment.
This European Standard specifies classification of social
performace of a building (accessibility, adaptability, health &
comfort, impact on the neighbourhood, maintenability).
FprEN standard.
This European Standard specifies the calculation method,
based on Life Cycle Cost assessment (LCC), to assess the
economical performance of a building, and gives the means
for the reporting and communication of the outcome of the
assessment.

EN 15804:2012 provides core product category rules for all
construction products and services. It provides a structure to
ensure that all Environmental Product Declarations (EPD) of
construction products, construction services and
construction processes are derived, verified and presented in
a harmonized way.

Environmental management - Life cycle
assessment (ISO 14040:2006)

ISO 14040:2006 describes the principles and framework for
life cycle assessment (LCA). covers life cycle assessment
(LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies. It does
not describe the LCA technique in detail, nor does it specify
methodologies for the individual phases of the LCA.

Environmental management -- Life cycle
assessment (ISO 14044:2006)

ISO 14044:2006 specifies requirements and provides
guidelines for life cycle assessment (LCA) including:
definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle
inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact
assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase,
reporting and critical review of the LCA, limitations of the
LCA, relationship between the LCA phases, and conditions
for use of value choices and optional elements.

Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting

The GHG Protocol Corporate Standard provides standards
and guidance for companies and other organizations
preparing a GHG emissions inventory. It covers the
accounting and reporting of the six greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol
ISO 14067 will enable the quantification of CO2 emissions
over the entire lifecycle of products and services. The
standard also covers communication of carbon footprint data
to consumers.
Soveltuvuus rakennusteollisuudelle?
ISO 15686-5:2008 gives guidelines for performing life cycle
cost (LCC) analyses of buildings and constructed assets and
their parts.
Tekeillä EN-standardi tältä pohjalta.
This practice establishes a procedure for evaluating the lifecycle cost (LCC) of a building or building system and
comparing the LCCs of alternative building designs or
systems that satisfy the same functional requirements.
Amerikkalainen standardi.

Carbon footprint of products -- Requirements
and guidelines for quantification and
communication (ISO/DIS 14067.2 - draft)
Buildings and constructed assets -- Service-life
planning -- Part 5: Life-cycle costing (ISO 156865)
Standard Practice for Measuring Life-Cycle
Costs of Buildings and Building Systems (ASTM
E917-05)
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