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Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §, sellaisena kuin se on laissa

958/2012, ja
lisätään lakiin uusi 115 a § seuraavasti:

16 luku

Rakentamista koskevia määritelmiä

115 a §

Lähes nollaenergiarakennus

Lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea ener-
giatehokkuus, sellaisena kuin se on määriteltynä rakennusten energiatehokkuudesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU liitteen I mukaisesti. Tar-
vittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä on laajalti katettava uusiutuvi-
sta lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lä-
hellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.

117 g §

Energiatehokkuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja
kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitetta-
va laskelmilla. Energiatehokkuutta määritettäessä eri energiamäärät on muunnettava yh-
teenlaskettavaan muotoon energiamuotojen kertoimien avulla. Kunkin energiamuodon
kerroin on annettava arvioimalla jalostamattoman luonnonenergian kulutusta, uusiutuvan
energian käytön edistämistä sekä lämmitystapaa energiantuotannon yleisen tehokkuuden
kannalta. Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien
sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehon-
tarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vä-
häiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata.

Uusi rakennus, joka koostuu katetusta seinällisestä rakenteesta ja jossa käytetään ener-
giaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, on suunnitel-
tava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi. Energiatehokkuutta on parannetta-
va rakennuksen rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai raken-
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nuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja
taloudellisesti toteutettavissa. Edellä mainittuja vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta:

1) rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;
2) loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi

vähemmän kuin neljän kuukauden ajan vuodessa;
3) määräajan paikallaan pysytettävään tai tilapäiseen rakennukseen, jonka käyttöaika

on enintään kaksi vuotta;
4) teollisuus- ja korjaamorakennukseen;
5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettuun maatilarakennukseen, jossa energiantarve

on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehok-
kuussopimus;

6) rakennukseen, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimin-
taan;

7) rakennukseen, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonpe-
rinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanpe-
rintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkki-
tehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö
muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi ta-
valla, jota ei voida hyväksyä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiamuotojen ker-
toimien lukuarvoista. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten
tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakennuksen, rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vähim-
mäisvaatimuksista sekä näiden laskentatavasta rakennuksessa;

2) energialaskennan lähtötiedoista ja selvityksistä;
3) energian kulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaamisesta;
4) rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella tapahtuvasta energiatehokkuuden vaatimus-

tasojen asettamisesta ja luonnonvarojen säästeliään kulumisen ottamisesta huomioon niissä;
5) rakennustuotteista;
6) teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa olevasta energiatehok-

kuuden parantamisesta korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen yh-
teydessä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Tämän lain voimaan tullessa voi-

massa olleita säännöksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016
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