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rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 5 §:n 2 momentti ja
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5 §

Velvollisuus asettaa energiatodistus nähtä-
ville

— — — — — — — — — — — — —
Energiatodistusta koskeva vaatimus ei

koske:
1) rakennusta, jonka pinta-ala on enintään

50 neliömetriä;
2) asuinrakennusta, joka on tarkoitettu

käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan
vuodessa;

3) väliaikaista rakennusta, jonka suunni-
teltu käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

4) teollisuus- tai korjaamorakennusta
taikka muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitet-
tua maatilarakennusta, jossa energiantarve on
vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee
kansallinen alakohtainen energiatehokkuus-
sopimus;

5) rakennusta, joka on suojeltu maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukai-
sella kaavalla, rakennussuojelulain (60/1985),
valtion omistamien rakennusten suojelusta
annetun asetuksen (480/1985) tai rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun lain

(498/2010) mukaisella päätöksellä taikka
joka Museoviraston tekemässä inventoinnissa
on määritelty kulttuurihistoriallisesti merkit-
täväksi; eikä

6) kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhdys-
kunnan omistamaa rakennusta, jossa on vain
kokoontumiseen tai hartauden harjoittami-
seen taikka näitä palvelevaan toimintaan tar-
koitettuja tiloja.
— — — — — — — — — — — — —

5 a §

Velvollisuus asettaa energiatodistus nähtä-
ville julkisissa rakennuksissa

Kun viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia
palveluja tiloissa, joiden kerrosala yhdessä
rakennuksessa ylittää 1 000 neliömetriä, tilo-
jen omistaja vastaa siitä, että voimassa oleva
rakennuksen energiatodistus asetetaan sel-
västi yleisön nähtäville alkuperäisenä tai vä-
rillisenä jäljennöksenä. Energiatodistusta ei
kuitenkaan tarvitse asettaa nähtäville 5 §:n 2
momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa ra-
kennuksessa.

HE 256/2010
YmVM 14/2010
EV 265/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EUVL N:o L 1, 4.1.2003, s. 65

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100256


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.

Energiatodistus, joka koskee 5 a §:ssä tar-
koitettuja tiloja, on oltava nähtävillä viimeis-
tään 1 päivänä maaliskuuta 2012. Jos julkisia
palveluja tarjotaan vuokratuissa tiloissa, vel-

vollisuus asettaa energiatodistus nähtäville
koskee vain niitä tiloja, joita koskeva huo-
neenvuokrasopimus on tehty tämän lain voi-
maantulon jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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