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Valtioneuvoston asetus

170/2013

rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn
energiatodistusmenettelyn edellytyksistä

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain (50/2013) 12 §:n 4 momentin ja 17 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Energiatodistuksen laatimistehtävän
vaativuustasot

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain (50/2013) 12 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut energiatodistuksen laatimistehtävän vaati-
vuustasot ovat perustaso ja ylempi taso.

Laatimistehtävän vaativuustaso on ylempi
taso, kun energiatodistus laaditaan rakennet-
tavalle jäähdytetylle rakennukselle tai raken-
nuksen osalle. Vaativuustaso on ylempi taso
myös muissa tilanteissa, joissa energiatodis-
tusta laadittaessa laskennallisen kokonais-
energiankulutuksen laskemiseen käytetään
laskentamenetelmää, jossa lämmönsiirron
laskennassa otetaan huomioon rakenteiden
lämmönvarausominaisuus ajasta riippuvai-
sena (dynaaminen laskentamenetelmä).
Muulloin vaativuustaso on perustaso.

2 §

Vaativuustasoltaan perustason energiatodis-
tuksen laatijalta edellytettävä tutkinto tai

työkokemus

Vaativuustasoltaan perustason energiato-
distuksen laatijalla on oltava rakennus-, talo-
tekniikka- tai energiatekniikka-alan ylempi

korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulu-
tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöö-
rin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai säh-
köinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon taikka
rakennusmestarin tutkinto.
Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi

hyväksytään vähintään kolmen vuoden työ-
kokemus rakennusten energiatehokkuuteen
liittyvissä tehtävissä.

3 §

Vaativuustasoltaan ylemmän tason energia-
todistuksen laatijalta edellytettävä tutkinto

tai työkokemus

Vaativuustasoltaan ylemmän tason ener-
giatodistuksen laatijalla on oltava rakennus-,
talotekniikka- tai energiatekniikka-alan
ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikor-
keakoulututkinto taikka aikaisempi rakennus-
insinöörin, rakennusarkkitehdin tai lvi-,
kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi
hyväksytään vähintään vuoden työkokemus
rakennusten energiatehokkuuden laskennasta
dynaamisella laskentamenetelmällä, jos haki-
jalla on vaativuustasoltaan perustason ener-
giatodistuksen laatijan pätevyys.
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4 §

Kevennetty energiatodistusmenettely

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun
lain 17 §:ssä tarkoitetun kevennetyn energia-
todistusmenettelyn käyttömahdollisuutta ar-
vioitaessa katsotaan myytävän rakennuksen
tai kiinteistön taikka huoneiston tai sen hal-
lintaoikeuden arvo hyvin vähäiseksi, jos
myyntihinta on alle 50 000 euroa.
Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää

muusta erityisestä syystä lähisukulaisten väli-
sen myynnin tai vuokrauksen lisäksi myös,
jos myytävää tai vuokrattavaa rakennusta tai

kiinteistöä taikka huoneistoa ei esitellä julki-
sesti myyntiä tai vuokrausta varten eikä tar-
jota myytäväksi tai vuokrattavaksi julkisesti
esillä olevalla ilmoittelulla. Kevennettyä me-
nettelyä voidaan käyttää myös, jos rakennuk-
sen, kiinteistön tai huoneiston vuokra on alle
350 euroa kuukaudessa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari
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