
Energiatehokkuuden parantaminen 

korjaus ja muutostöissä osana 

suunnitelmallista kiinteistönpitoa 

 

Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapito nyt ja tulevaisuudessa, 
Oulun ympäristötalo 27.3.2014 
 
Yli-insinööri 
Jyrki Kauppinen 



Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat 
ajalle ominaisia 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Rakennukset ikääntyvät ja käyttäjien ikärakenne 
muuttuu 

Ihmiset ja 
rakennukset 

Suunnitelmalli
nen 

kiinteistönpito 

Säädökset 

Kustannukset 

Korjaukset 

  

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Myös muuttuva ilmasto on rasite rakennuksille 

Sateen sattuessa kerralla saatava 

sademäärä näyttää lisääntyvän. 

Kesälläkin, vaikka keskimääräinen 

sademäärä ei suuresti muutu, 

kovimmat rankkasateet voivat 

voimistua 10-30%. 

 

Talvella sekä sadepäivien lukumäärä 

että kerralla saatavan sateen määrä 

suurentunevat. Samalla pisimmät 

sateettomat jaksot lyhenevät jonkin 

verran. 

(lähde Ilmasto-opas.fi) 

  
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla 
edessä suuria haasteita. 

• Rakennuskannan ikääntymisestä johtuva  korjausrakentamisen 
määrä kasvaa.  

 
• Myös väestö ikääntyy ja kotona asutaan entistä pidempään, 

asumisen laadulliset odotukset kasvavat.  
 
• Rakennusten omistajien on tärkeää tunnistaa haasteet ja edetä 

suunnitelmallisesti.  
 
• Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen on esiteltävä yhtiökokoukselle 

viisi vuotta eteenpäin ulottuva kunnossapitotarveselvitys. 
 
 

  

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



 
Suunnitelmallinen korjaus ja ylläpito tavaksi  

• Selvitysten mukaan korjaamaan ryhdytään vasta kun tekninen 
käyttöikä on päättynyt.  
• Tämä tarkoittaa useimmiten uusivaa korjausta.  
 

• Jatkuvalla suunnitelmallisella kunnossapidolla voidaan vähentää 
uusivan korjauksen tarvetta. 
• Kustannukset nousevat tulevaisuudessa, mikäli välttämättömiä korjauksia 

lykätään ja korjataan pelkkiä vaurioita.  

 
• Kiinteistön koko elinkaaren aikana voidaan saavuttaa merkittäviä 

säästöjä suunnitelmallisella ylläpidolla ja huollolla.  
• Kiinteistön palvelutaso säilyy ja jopa paranee. Pelkkien vaurioiden 

korjaamisesta päästään myös asumistason parantamiseen.  

  

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Toteuttamiskelpoisten energiatehokkuutta 
parantavien toimenpiteiden arviointi osana 
suunnitelmallista kiinteistönpitoa. 

 

• Rakennusosiin tehtävät energiansäästötoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti 

silloin, kun kyseisissä rakennusosissa on muutakin korjaustarvetta tai 

rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan. 

• Energiatehokkuuden parantamisen ratkaisut korjausrakentamisen yhteydessä 

on suunniteltava ja toteutettava niin, että niistä ei aiheudu esimerkiksi 

sisäilmastoa huonontavia kosteus- ja homevaurioita. 

• Otettava huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet, jotta voidaan välttää 

mahdolliset haittavaikutukset kuten riittämätön ilmanvaihto  

• Rakennuksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet parantavat myös: 
• asumis- ja käyttömukavuutta,  

• sisäilmastoa sekä  

• pienentävät käyttökustannuksiin kohdistuvia nousupaineita 

• huolellinen suunnittelu ja toteutus parantavat rakentamisen loppulaatua 

 Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

 



YM asetus energiatehokkuuden parantamisesta 
korjaus ja muutostöissä (4/13) koskee 
luvanvaraista rakentamista 
• YM asetus (4/13) energiatehokkuuden parantamisesta korjaus ja 

muutostöissä, koskee luvanvaraista rakentamista 
 
• sovelletaan rakennuksiin, joissa käytetään energiaa 
• valaistukseen,  
• tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen 

tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi ja  
• joissa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan 

rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus- tai muutostyötä tai joiden 
käyttötarkoitusta muutetaan. ( 1§, 1mom) 

 

• Rakennusluokat ja rakennukset, joita energiatehokkuuden 
parantamisvelvoite ei koske ovat asetuksen 1§ 2 momentissa 
 

 
 Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

 



Rakennusluokkia ja rakennuksia, joita energia- 
tehokkuuden parantamisvelvollisuus ei koske 
 
1) rakennukset niiltä osin, kun ne on suojeltu ja määräyksien 

noudattaminen aiheuttaisi suojeltuihin osiin muutoksia, joita 
ei voida pitää hyväksyttävinä; 

2) tuotantorakennukset, joissa tuotantoprosessi luovuttaa niin 
suuren määrän lämpöenergiaa, että halutun huonelämpötilan 
aikaansaamiseen ei tarvita ollenkaan tai tarvitaan vain 
vähäisessä määrin muuta lämmitysenergiaa, tai tuotantotilat, 
joissa lämmityskauden ulkopuolella runsas lämmöneristys 
nostaisi haitallisesti huonelämpötilaa tai lisäisi oleellisesti 
jäähdytysenergian kulutusta; 

3) rakennukset, joiden pinta-ala on enintään 50 m²; 
 
 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Rakennusluokkia ja rakennuksia, joita energia- 
tehokkuuden parantamisvelvollisuus ei koske 

4) muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut maatalousrakennukset, 
joissa energiankäyttö on vähäinen; 

5) kasvihuoneet, väestönsuojat tai muut rakennukset, joiden 
käyttö alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa vaikeutuisi 
kohtuuttomasti tämän asetuksen mukaisia energiatehokkuu-
den parantamisvaatimuksia noudatettaessa; 

6) loma-asunnot, joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön 
tarkoitettua lämmitysjärjestelmää; 

7) määräajan paikallaan pysytettävät siirtokelpoiset rakennukset, 
joiden käyttötarkoitus ei siirron yhteydessä oleellisesti muutu; 

8) rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja 
uskonnolliseen toimintaan. 

 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

  



Vaikutuksia lupakynnykseen, Rakennuslehden 
kysely (julkaistu 21.3.2013) 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Korjaukset 

Peruskorjaus, perusparannus sekä 

muutoksia edellyttävä käyttötarkoituksen 

muutos 

 

Osakorjauksia ovat esimerkiksi 
-Yhden tai useamman julkisivun 

uusiminen.  

-Linjasaneeraus.  

-Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen. 

-Teknisten järjestelmien asentaminen, 

korvaaminen tai parantaminen 

 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsee 
vaihtoehdon suunnittelun alussa 

  Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö   

KORJAUKSEN TAI UUSIMISEN TARVE 

HANKESUUNNITTELU 

VAIHTOEHDON VALINTA 

 
 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 1.  
Rakennusosa-

kohtaiset 
vaatimukset 

4§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 2.  
Rakennuksen 

energiankulutus
vaatimus 

6§ 

 
Vaihtoehto 3.  
Rakennuksen  

E-luku  
Vaatimus 

7§ 
 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS  VAIHTOEHDON 1 tai 2 tai 3 MUKAAN 

RAKENNUKSEN TEKNISILLE JÄRJESTELMILLE ON OMAT VAATIMUKSET 5§:ssä  



Ulkoseinissä vaatimusten tavoitteena on 
alkuperäisen U-arvon puolittaminen, 
perälautana on 2010 taso 

Jyrki Kauppinen/ ympäristöministeriö 
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Eristepaksuuden vaikutus lämmönkulutukseen, 
mittarina rakenteen U-arvo. (betoni 3/2009) 

  

 Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Ikkunoissa ja ovissa vaatimuksena on 2010 taso 
niitä uusittaessa 

Jyrki Kauppinen/ ympäristöministeriö 
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Ikkunoiden pinta-ala (lähde: EPAT loppuraportti, Heljo/ Vihola) 

  

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Ulkovaipan ja teknisten järjestelmien korjauksen 
suunnittelu 
 

Rakennuksen 
ulkovaippa, 

tekniset 
järjestelmät 

Kosteustekninen 
toimivuus 

Äänitekninen 
toimivuus 

Palotekninen 
toimivuus 

Lämpötekninen 
toimivuus 

Muistettava myös 
muut maankäyttö- 

ja rakennuslain 
velvoitteet 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

Korjauksen suunnittelu 
kokonaisuutena tai 
esimerkiksi 
 
- sisäilmaston 

parantamisen 
suunnittelu 
erillisenä. 

 
Energiatehokkuuden 
parantamisen 
suunnittelu tapahtuu 
samassa yhteydessä. 



Energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset vaihtelevat hankkeittain 

• Vaihtelu johtuu yleisimmin kohteen ominaisuuksista sekä 
tehtävän korjaustyön laadusta ja laajuudesta. 
 

• Lisäkustannuksiin lasketaan vain ne kustannukset, jotka 
aiheutuvat energiatehokkuuden parantamisesta. 
 

• Esimerkiksi ikkunavaihtotyön yhteydessä lisäkustannus on 
yleensä vähäinen, koska vaatimustasoon päästään käyttämällä 
tavanomaista sarjatuotettua ikkunaa ja ikkuna vaihdettaisiin 
joka tapauksessa. 
 

• Laskennallinen tarkastelu tarvitaan vain silloin kun luvan hakija 
haluaa perustella sillä luvan hakemisen yhteydessä hakemaansa 
poikkeusta vaatimuksista. 
 
 

Jyrki Kauppinen /ympäristöministeriö 



Lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminta 
varmistettava ja todennus esitettävä (12 §) 

 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen vaipan tai sen 
merkittävän osan lisälämmöneristämisen tai ilmanpitävyyden 
parantamisen taikka ikkunoiden uusimisen tai niiden 
energiatehokkuuden parantamisen yhteydessä tai 
ilmanvaihtoa parantavien toimenpiteiden jälkeen 
todennettavasti varmistettava lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmän oikea ja energiatehokas toiminta sekä 
tehtävä tarpeellisin osin taloteknisten järjestelmien 
tasapainotus ja säätö. 

  
 Todennus tehdyistä toimenpiteistä esitetään 

rakennusvalvontaviranomaiselle luvanvaraisen työn 
loppukatselmuksen yhteydessä. 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

 



RAKENTAMINEN JA KORJAAMINEN                  
EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa -EU 2030  
tavoitteiden kehysesitys tuli komissiolta 1/2014 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ympäristöministeriö 

2020 tavoitteet 
- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 %  
- Uusiutuvat energialähteet 20 % 
- Energiatehokkuuden parantaminen 20 %   

 

Rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivi 

(EPBD) 

Energiatehokkuusdirektiivi 
(EED) 

Ekosuunnittelu- ja 
tuotemerkintädirektiivit 

Uusiutuvien energia-
lähteiden edistämistä 

koskeva direktiivi (RES) 

-40%  kasvihuone- 
kaasut ja 27% 
osuus tavoite 

uusiutuvat 

2030 



Energia-asioissa muutos on jatkuvaa 

  

  

2007-2010, -30% 
2012 

kokonaisenergia-
malli 

2013 
korjausrakentamisen 

määräykset 
energiatehokkuuden 

parantamisesta 
korjauksien 
yhteydessä 

2015 uusiutuvan 
energian 

vähimmäismäärät 

2019-2021, lähes 0-
energia rakentaminen 

uudisrakentamisessa ja 
kannustaminen siihen 
korjausrakentamisessa 

VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia 
2013 

VN Tiekartta 2050 saakka, työ tehdään 2014 



Yhteenveto 

• Ennakoivan, suunnitelmallisen kiinteistönpidon merkitys 
korostuu koko ajan. 
• Esimerkiksi taloyhtiön strategian laatiminen 

• Energiatehokkuuden ylläpito ja parantaminen osana muita 
korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä.  

• Ulkovaippaan liittyvissä toimenpiteissä sää- ja 
olosuhdesuojauksesta sekä kosteudenhallintasuunnitelmasta 
huolehtiminen on tärkeää. 

• Laadulliset – ja taloudelliset asiat merkittäviä kiinteistön 
elinkaaren aikana, ratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa. 

• Rakennus säilyy parhaiten kun sille on olemassa järkevää ja 
myös taloudellisilla mittareilla perusteltua käyttöä.  

 
 

  Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 



Kiitos mielenkiinnosta! 

Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö 

   
  
www.ym.fi/rakentamismaaraykset 
  

www.korjaustieto.fi 
 

Hometalkoot.fi 

 

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö,  

puh. 050 364 7356, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi  

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset
http://www.korjaustieto.fi/
http://uutiset.hometalkoot.fi/Hometalkoot.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

