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Yleistä EPBD ehdotuksesta

• Energiatehokkuuden parantamisella direktiiviehdotuksen tavoitteiden mukaisesti on 

lähtökohtaisesti merkittäviä ympäristö- ja terveyshyötyjä sekä eurooppalaisella että 

kansallisella tasolla.

• Energiatehokkuuden parantaminen vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta, parantaa 

huoltovarmuutta ja heikentää fossiilisen energian maailmanmarkkinahintojen äkillisen 

kallistumisen haitallisia vaikutuksia.

• VN kuitenkin korostaa, että jäsenvaltiolle on jätettävä riittävästi harkintavaltaa tavoitteiden 

toteuttamiseen kustannustehokkaasti hiilineutraalisuustavoitteet huomioiden.

• VN pitää osin ehdotuksen mukaisia delegoitujen säädösten valtuutuksia liian laajoina. 

• Eduskunta on antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan ehdotus on esitetyssä muodossaan 

toissijaisuusperiaatteen vastainen (EK 12/2022 vp ─ TS 8/2022 vp).
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Olemassa olevat rakennukset

• Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava että energiatehokkuudeltaan heikoimmat 

olemassa olevat rakennukset saavuttavat tietyt energialuokat tiettyyn määräaikaan mennessä 

(art. 9). Ensimmäiset velvoitteet saavutettava 2027 alussa, jatko 3 v. 

• Kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma laadittava (art. 3), tavoitteena 

perusparantaminen energiatehokkaaksi ja hiilivapaaksi rakennuskannaksi vuoteen 2050 

mennessä. Välitavoitteet 2030, 2040 ja 2050.

• VN kanta:

• Tavoitteet olemassa olevien rakennusten energiatehokkuustoimien nopeuttamiseksi ja pyrkimykseksi 

luoda uskottava järjestelmä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

• VN suhtautuu kriittisesti siihen, että komissio asettaisi energiatehokkuuden vähimmäistasot olemassa 

olevien rakennusten energiatehokkuudelle sekä aikataulut näiden saavuttamiselle.

• Tärkeää, että rakennuksia voidaan korjata oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti niiden elinkaaren 

mukaisesti. 

• Kategoristen ja pakollisten aikataulutettujen korjausten sijasta direktiivin tavoite tulee voida vaihto-

ehtoisesti toteuttaa tavoitteiden mukaisella kansallisella rakennusten perusparannussuunnitelmalla. 

Suunnitelmassa jäsenvaltiot pystyisivät itse määrittelemään aikataulut ja keinot sekä ottamaan huomioon 

kansalliset olosuhteet ja rakennuskannan niin, että saavutettaisiin hiilestä vapaa ja energiatehokas 

rakennuskanta vuonna 2050. 
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Taloudelliset kannustimet ja markkinaesteet

• Jäsenvaltioiden on 15 artiklan mukaisesti tuettava energiatehokkuutta koskevien 

vähimmäisvaatimusten noudattamista (artikla 9 vaatimukset) tarjoamalla erityisesti 

heikossa asemassa oleville kotitalouksille, energiaköyhyydestä kärsiville tai sosiaalisissa 

vuokra-asunnoissa asuville suunnattuja asianmukaisia taloudellisia toimenpiteitä 

direktiivin (EU).../... [uudelleenlaadittu energiatehokkuusdirektiivi] 22 artiklan mukaisesti. 

• Jäsenvaltioiden on tarjottava asianmukaista rahoitusta, tukitoimenpiteitä ja muita 

välineitä, joilla voidaan puuttua markkinaesteisiin ja edistää tarvittavia investointeja 

energiaperuskorjauksiin kansallisen rakennusten perusparannussuunnitelman 

mukaisesti ja jotta niiden rakennuskanta voidaan muuttaa päästöttömiksi rakennuksiksi 

vuoteen 2050 mennessä. 

• VN suhtautuu kriittisesti ehdotuksiin siitä, että direktiivillä säädeltäisiin jäsenvaltioiden 

budjettirahoituksen käyttöä esimerkiksi energiakorjauksiin, sillä ehdotus rajoittaisi eduskunnan 

budjettivaltaa. Myöskään verotukseen liittyvistä kysymyksistä ei tulisi säädellä ehdotetun direktiivin 

yhteydessä.
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Muuta

• Uusi rakennusten perusparannuspassi otettava käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä 

ohjaamaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamista vaiheittain tapahtuvissa korjauksissa, 

vapaaehtoinen omistajalle  - delegoitu säädös perusparannuspassia koskevista vaatimuksista.

• VN kannattaa kansallisesti laadittavaa ja kansalliset olosuhteet huomioon ottavaa perusparannuspassia. VN 

pitää riittävänä direktiiviehdotuksessa ehdotettua säätelyä eikä pidä välttämättömänä perusparannuspassin 

sisällöstä säätämistä tarkemmin delegoidulla asetuksella.

• Rakennusten älyvalmiutta arvioiva indikaattori (SRI) on otettava käyttöön isoille ei-

asuinrakennuksille  - delegoitu säädös soveltamisesta näihin rakennuksiin. 

• VN katsoo, että nykyisen direktiivin mukaisista älyvalmiusindikaattorin testauksista eri jäsenmaissa on 

saatava palautetta ennen kuin pakollisten toimien osalta on tarkoituksenmukaista edetä. 

• Muita VN- kantoja 

• Tärkeää varmistaa, ettei ehdotus lisää tarpeettomasti hallinnollista taakkaa. 

• Direktiivin toimeenpanolle tulee varata riittävän pitkä määräaika ja sen tulee mahdollistaa tarvittavat 

toimeenpanon siirtymäajat.
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Kestävien tuotteiden aloite –
Sustainable Products Initiative
• Kestävien tuotteiden aloite tähtää siihen, että tuotteista tehdään:

• kestäviä ja pitkäikäisiä;

• korjattavia ja huollettavia, ja että varaosia on saatavilla;

• päivitettäviä ja muunneltavia (esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä tulee olla saatavilla useita 

vuosia);

• uudelleenkäytettäviä ja uudelleenvalmistettavia sekä

• turvallisesti kierrätettäviä materiaaleineen. 

• Tavoitteena on vähentää haitallisia aineita uusissa tuotteissa, jotta ne voidaan käyttöiän lopussa 

kierrättää turvallisesti.

• Aloitteen ydinasia on ekosuunnitteludirektiivin muuttaminen asetukseksi ja sen soveltamisalan 

laajentaminen. 

• Lisäksi komissio julkaisi EU:n strategian kestäviä tekstiilejä varten sekä aloitteen kuluttajien 

voimaannuttamiseksi vihreään siirtymään.
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Havaintoja rakennustuote-
asetuksen revisiosta

• Neuvoston päätelmät on otettu huomioon.

• Sisältää kiertotalousnäkökulman, tosin kunnianhimon taso 

on rakentamislakia alhaisempi.

• Sisältää yksinkertaistetut menettelyt mikroyrityksille, mutta 

ei juuri selkiytä tilannetta nykyisestä.

• Jäsenvaltiolle tarjolla mutkikas polku säätää 

terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutoksen 

torjuntaan liittyen, jos puuttuu hEN:eistä.

• Sääntely vaikuttaa muuttuvan monimutkaisemmaksi.

• Nykyinen CPR kumotaan 2045 eikä ole selvää, kuinka hEN

julkaisemiseen liittyvä pattitilanne hoidetaan siihen saakka.

• Omaa sääntelyä markkinavalvontaan eikä viittausta 

markkinavalvonta-asetukseen.

• Miten tietokanta oikeasti toimii ja järjestetään?
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25.5.2022 saakka.



Valmistajien velvoitteet – artikla 21
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Ympäristöön liittyvät valmistajien 
lisävelvoitteet – artikla 22
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Ympäristöön liittyvät valmistajien 
lisävelvoitteet – artikla 22
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Ympäristöön liittyvät valmistajien 
lisävelvoitteet – artikla 22
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RakL:n olennaiset muutokset MRL:ään verrattuna:
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• Ilmastonmuutoksen torjunta rakentamisen kannalta:

• Uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen 

elinkaaresta ja vähähiilisyydestä

• Rakentamisen sujuvoittaminen:

• Yksi lupamuoto, rakentamislupa

• Lupakynnys aiempaa korkeammalla

• Rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella 

suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa

• Rakentamisen laadun parantaminen:

• Päävastuulliselle toteuttajalle vastuu toteutuksen kokonaisuudesta

• Pätevyysrekisteri suunnittelijoiden ja työnjohtajien 

pätevyyksille.

• Luovutaan lausunnolla olleesta ehdotuksesta järjestää 

rakennusvalvonnat tavanomaisen tai vaativan tasoisena sekä 

katsastusmenettelystä
ympäristöministeriö



Rakennuksen ja rakennuspaikan 
hiilijalanjälki
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Tavoitteellinen 
tekninen 
käyttöikä

Rakennustyyppi-
kohtainen

Määritetään 
rakennuksen 
suunnittelun 
yhteydessä

Tavoite esim. 

75 vuotta

Riippuvainen 
rakennuksen 
käytöstä ja 
huollosta

Rakennusosien 
käyttöikä voi olla 

lyhempi, osat 
järkevästi 

vaihdettavissa

Tavoitteellinen tekninen käyttöikä
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Kestävä rakentaminen
• Olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä

• Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta

• Asetuksenantovaltuus ilmastoselvityksen tekemiseen ja hiilijalanjäljen 

raja-arvojen määrittämiseen

• Olennainen tekninen vaatimus rakennuksen 

elinkaariominaisuuksista

• Tavoitteellinen tekninen käyttöikä, tilojen muunneltavuus

• Asetuksenantovaltuus materiaaliselosteesta

• Kansallinen päästötietokanta CO2data.fi

• rakennuksen ja rakennuspaikan vähähiilisyyden arvioinnissa tarvittavat 

yleisluontoiset hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen tiedot

• Asetuksenantovaltuus ylläpitoon ja tietojen päivittämiseen

• Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

• selvitys rakennus- tai purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien, 

rakennuspaikalta pois kuljetettavien maa- ja kiviaineksien ja vaarallisten 

jätteiden määristä, asetuksenantovaltuus 
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Ilmastoselvitys

CO2e

Materiaaliseloste
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