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Suomen rakentamismääräyskokoelman 
uusimisen tarve

• Tarve johtui MRL:n muutoksesta 21.12.2012/958, jonka viiden 
vuoden siirtymäsäännös päättyi 31.12.2017.

• Tuolloin kaikki MRL 13.3 §:n nojalla annetut asetukset 
kumoutuivat, mukaan lukien tyyppihyväksyntäasetukset.

• Uusissa rakentamismääräyksissä kerrotaan, mitä 
korjausrakentamisen suhteen on tehtävä.

• Ohjeet eivät asetustasolla –jatkossa voidaan julkaista 
suosituksia

• Uusiin rakentamismääräyksiin liittyvät perustelumuistiot
• Uudet rakentamismääräykset tulivat voimaan 1.1.2018.
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Uudet rakentamismääräykset voimaan 1.1.2018
Ympäristöministeriön asetus: Osan nimi ennen MRL

Rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 E1 (E2, E4, ja E9 osin) 117 b §

Pienten savupiippujen rakenteista ja

paloturvallisuudesta 745/2017

E3 117 b §

Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 D1 117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

782/2017

C2 117 c §, 117 d § ja 117 g §

Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

1009/2017

D2 117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 F2 117 d §

Rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 C1 117 f §

Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

1010/2017

D3 (ohjeina C4 ja D5) 117 g §

VNA rakennuksissa käytettävien energiamuotojen

kertoimien lukuarvoista 788/2017

9/2013 117 g §

Asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 G1 117 j §



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (1151/2016)

Ympäristöministeriön asetus  uuden 
rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

(vrt. D3) 

Ympäristöministeriön 
ohje rakennuksen 

energiankulutuksen  
ja lämmitystehontar-

peen laskennasta

(vrt. D5)

Ympäristöministeriön 
ohje  rakennusosien 
lämmönläpäisyker-
toimen laskennasta

(vrt. C4)

Valtioneuvoston 
asetus  rakennuksissa 

käytettävien 
energiamuotojen 

kertoimien 
lukuarvoista 

788/2017

Ympäristöministeriön 
asetus uuden 
rakennuksen 

sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta 

1009/2017

(vrt. D2)

Energiatehokkuus

Ei enää asetuksia –annetaan ohjeet



Energiatehokkuus (1010/2017)
• Vaatimusten perusrakenne säilyi ennallaan: E-luku ja 

rakennuksen  lämpöhäviö.
• Uutena mahdollisuutena kelpoisuuden osoittamisessa 

rakenteellisen energiatehokkuuden vaihtoehto ilman E-luvun 
laskentaa

• Energiamuotojen kertoimia tarkistettiin sähkön, kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen osalta, (788/2017)

• Vaatimustason maltillinen parantaminen lähemmäs EU:n 
kustannusoptimaalista tasoa (lähes nollaenergiarakentaminen = lähes 

kustannusoptimaalinen taso)

• Uusiutuvan energian tuotannon huomioonottaminen 
rakennukseen kuuluvalla laitteella siltä osin, kuin se käytetään 
rakennuksessa hyödyksi.

• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä 
tarkastusasiakirjaan siitä, että rakennustyö vastaa 
energiaselvityksessä esitettyä.    
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Sisäilmasto ja ilmanvaihto (1009/2017)

• Sisäilmaston laatutasoa koskevat keskeiset vaatimukset säilyivät 
aiempaa vastaavina (ulkoilmavirta 6 dm3/s henkilöä kohden)

• Suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on hyvä sisäilmasto, 
josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi

• Tavoitteena oli joustavoittaa säädöksiä ja antaa suunnittelulle 
enemmän vapauksia. Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja 
rakennussuunnittelijan yhteistyötä korostetaan.

• Ilmavirtojen mitoittaminen siten, ettei ylipaineen vuoksi aiheudu  
rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä  
alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan.

• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan ilmanvaihtojärjestelmän 
suunnitelmanmukaisuudesta.
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Sisäilmasto ja ilmanvaihto
MRL muutos (812/2017) kerrosalan (115 §) talotekniikalle 

merkittävä muutosesitys

• MRL 115 § muuttui siten, että rakennuksen kerrosala saa 
ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan: 

• taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilun, hormin tai 
yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen 
tarvittavan pinta-alan verran

Lisäksi:
• väestönsuojan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran
• yli 200 mm paksujen huoneistoa rajaavien väliseinien verran
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Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja 
paloturvallisuudesta 745/2017

• Korvaa voimassaolevan osan E3 (2007)
• Korostettu savupiipun vaikutusta itsenäisenä 

rakenteena terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
• Korostettu suunnitteluvelvollisuutta, erityisesti 

läpiviennit.

• Korostettu käyttö- ja huolto-ohjeen sekä 

suunnitelmien mukaisuuden tärkeyttä sekä 

säännöllisen toimintakunnon tarkkailun 

mahdollistamista.

• Paikalla valmistetut muuratut sekä teräksiset 

savupiiput omina kohtina. Myös muunlainen ei 

sarjavalmisteinen on mahdollinen.

• Vähintään T600 luokka vaatimus kiinteää 

polttoainetta käyttäville tulisijoille sekä saunan 

kiukaille.
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Rakennuksen kosteustekninen 
toimivuus (782/2017)

• Soveltamisalassa uudet rakennukset sekä olevan 

rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, laajennukset 

ja käyttötarkoituksen muutokset

• Pää-, erityis- ja rakennussuunnittelijan on huolehdittava suunnittelusta siten, 

että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset 

tekniset vaatimukset suunnittelun teknisen käyttöiän ajan; korjaus- ja 

muutostyössä on selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamistapa 

ja rakenteen kosteustekninen toimivuus.

• Rakennuksen liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen 

rakennuksen osiin tai sisäpinnoille ei saa vaurioittaa rakennusta eikä 

aiheuttaa rakennuksessa oleskeleville terveyshaittaa.

• Rakennuskosteuden ja rakenteisiin satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden on 

voitava poistua haittaa aiheuttamatta; rakenteiden ilmanpitävyyden ja 

höyrytiiviyden on estettävä vesihöyryn haitallinen siirtyminen rakenteisiin.



Rakennuksen kosteustekninen toimivuus, uutta
• Korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutos:

• Korjauksen yhteydessä ei tarvitse tehdä muutoksia, jos rakennus on 
kosteusteknisesti toimiva; kosteusteknisesti toimiva rakenne voidaan korjata 
rakennusaikaista tapaa noudattaen. 

• Jos rakenteessa ei ole kosteusteknisen toiminnan kannalta muutosta vaativaa 
suunnittelu- tai toteutusvirhettä, on ensisijaisesti noudatettava alkuperäisen 
rakenteen toimintatapaa. 

• Jos parannetaan kosteusteknistä toimivuutta, voidaan noudattaa uutta 
asetusta; toisaalta jos rakennusaikainen rakenne on omiaan aiheuttamaan 
terveyshaittaa tai vaurioita rakennuksen kosteustekniselle toimivuudelle, on 
noudatettava uutta asetusta. 

• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen 

kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Vastaavan työnjohtajan on 

huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta 

rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen. 

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava rakennustuotteiden ja 

keskeneräisten rakennusosien suojaamisesta kastumiselta ja 

epäpuhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana.

10



Vesi- ja viemärilaitteisteet 
(1047/2017)
• Vaatimuksiin ei isoja sisällöllisiä muutoksia
• Asetus aikaisempaa tiiviimpi paketti
• Soveltamisalassa mukana uusien rakennusten lisäksi olemassa 

olevan rakennuskannan korjaus- ja muutostyöt, laajennukset ja 
käyttötarkoituksen muutostyöt

• Lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettävien laitteiden 
rajoitusten täsmennykset

• Tiiviysvaatimuksia tarkennettu
• Hulevesien poisjohtamisen tarkennukset
• Osa aikaisemmista ohjeista nousi asetuksen tasolle (esim. 

lattiakaivojen sijainnit ja sulkuventtiilien sijainnit)
• Dokumentoinnin vastuut tarkastusvaiheittain (merkinnät 

tarkastusasiakirjaan)
• Mitoitusohjeet oppaisiin
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Rakennuksen ääniympäristö (796/2017)

• Ääneneristyksen mittaluvut muuttuvat siten, että ne kuvaavat 
paremmin kokemusta ääniympäristön laadusta
• Ilmaääneneristysluvusta R’W standardisoituun äänitasoerolukuun DnT,W

• Askeläänitasoluvusta L’nW standardisoituun askeläänitasolukuun L’nT,W+CI,50-2500

• Erityisen häiritsevä melu; LAeq,1h < 25 dB haitalle alttiissa tiloissa
• Melun- ja tärinäntorjuntaa parannetaan
• Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydeltä vaadittava vähimmäistaso
• Maaperäisen runkoäänen ja tärinän huomioiminen suunnittelussa 
• SRMKD2:n ääniteknisten määräysten sisällyttäminen asetukseen

• Käyttötarkoituksen mukaiset ääniolosuhteet tiloissa
• Opetus- ja kokoustilat, toimistot, liikuntatilat
• Puheen erotettavuus, jälkikaiunta-aika

• Virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden, sekä oleskeluun 
käytettävien parvekkeiden päiväajan keskiäänitasoäänitaso  LAeq,7-22 < 55 dB

• Korjausrakentaminen, muutostyö ja rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutos
• Ääniympäristöä ei saa heikentää tai siitä ei saa aiheutua asukkaille haittaa
• Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydeltä vaadittava vähimmäistaso
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Valmisteilla tällä hetkellä:

• Eräitä rakennustuotteita koskevat asetukset olennaisista 
teknisistä vaatimuksista sekä tyyppihyväksyntäasetukset

• Osaan asetuksista laaditaan niihin liittyvät suositukset, jotka 
eivät ole sitovia 

• MRL:n kokonaisuudistus
• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen 

(2018/844/EU) toimeenpano
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
EPBD:n muutos 2018

EPBD:n
muutos 

2018/844/EU

Pitkän aikavälin 
korjausstrategia

Tiekartta ja  taloudelliset 
mekanismit

Indikaattorit ja raportointi

Sähköisen liikenteen 
latausvalmius ja -

pisteet

Putkitus, latauspiste uudis – ja 
korjausrakentaminen

Latauspisteet olemassa olevat 
ei-asuinrakennukset

Lämmitysjärjestelmie
n tarkastukset tai 

neuvonta
Automaatiovelvoite

Ilmastointijärjestelmien 
tarkastukset tai 

neuvonta
Automaatiovelvoite

Teknisten 
järjestelmien 
vaatimukset

Vaatimuksia järjestelmille, 
arvioinnille 

/dokumentoinnille

Itse-säätyvät laitteet 
huonelämpötilan 

säätöön

Muut velvoitteet Laskentamenetelmän 
kuvaus

TodistustietojärjestelmäVapaaehtoinen 
älyratkaisuvalmiuden  

indikaattori  



EPBD:stä aiheutuvien kansallisten 
säädösten valmisteluaikataulu  

Syksy 2018 • Säädösvalmistelu alkaa

1.4.2019
• Esitysluonnokset valmiit lausunnolle

1.10.2019
•HE Eduskuntaan

x.x.2020
•Voimaantulo

10.3.2020
• Soveltaminen



Teknisten järjestelmien vaatimukset
• Rakennuksen teknisillä järjestelmillä tarkoitetaan teknisiä 

laitteita, joita käytetään tilojen lämmitykseen, tilojen 
jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmitykseen, 
kiinteään valaistukseen rakennuksen automaatioon ja 
ohjaukseen ja paikalla tapahtuvaan sähköntuotantoon 

• On vahvistettava korjausrakentamisessa järjestelmävaatimukset, 
jotka koskevat kokonaisenergiatehokkuutta, oikeaa asentamista 
sekä asianmukaista mitoitusta, säätämistä ja ohjaamista

• Uudet rakennukset on varustettava itsesäätyvillä laitteilla, jotka 
säätelevät erikseen lämpötilaa kussakin huoneessa. Olemassa 
olevat rakennukset on varustettava itsesäätyvät laitteet, kun 
lämmönkehittimet vaihdetaan. 

• Kun tekninen järjestelmä asennetaan, vaihdetaan tai sitä 
päivitetään, on muutetun osan tai järjestelmän 
kokonaisenergiatehokkuus arvioita ja tulokset dokumentoitava 
ja toimitettava rakennuksen omistajalle



Lämmitysjärjestelmän tarkastus tai neuvonta

• Säännölliset tarkastukset lämmitysjärjestelmille, joiden 
nimellisteho on yli 70 kW, niihin osiin, joihin voidaan päästä 
käsiksi.

• Tarkastukseen on kuuluttava lämmönkehittimen tehokkuuden ja 
mitoituksen arviointi ja siinä on tarkasteltava järjestelmän 
valmiutta optimoida toimintakykynsä keskimääräisissä 
toimintaolosuhteissa

• Vaihtoehtona on toteuttaa toimenpiteitä, joilla käyttäjät saavat 
neuvoja järjestelmän tehokkuuden ja mitoituksen arvioimiseksi. 
Kokonaisvaikutuksen on vastattava säännöllistä tarkastusta.



Automaatiojärjestelmien asentamisvelvoite 
asuinrakennuksissa  

• Jäsenvaltiot voivat asuinrakennusten osalta säätää vaatimuksia, 
että niissä on

a) Jatkuva sähköinen seurantatoiminta, jolla mitataan 
järjestelmien tehokkuutta ja ilmoitetaan tehokkuuden 
merkittävästä pienenemisetä ja huoltotarpeesta

b) Tehokkaita ohjaustoimintoja, joilla varmistetaan energian 
optimaalinen tuottaminen, jakelu, varastointi ja käyttö.

• Sellaiset asuinrakennukset, jotka ovat edellä mainitun mukaisia, 
vapautetaan lämmitysjärjestelmän tarkastusvelvoitteesta.



Automaatiojärjestelmien asentamisvelvoite 
muissa kuin asuinrakennuksissa
• Muut kuin asuinrakennukset, joiden lämmitysjärjestelmien 

nimellisteho on yli 290 kW, on varustettava automaatio- ja 
ohjausjärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä.

• Automaatio- ja ohjausjärjestelmillä on kyettävä
a) jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian 

käyttöä
b) tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen 

energiatehokkuudesta, havaitsemaan järjestelmien 
tehokkuushävikki ja ilmoittamaan energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvistä mahdollisuuksista

c) Mahdollistamaan  viestintä toisiinsa yhteydessä olevien 
rakennuksen teknisten järjestelmien kanssa sekä 
yhteentoimivuus teknisten järjestelmien välillä erilaisista 
valmistajakohtaisista teknologiasta riippumatta

• Sellaiset rakennukset, jotka ovat edellä mainitun mukaisia, 
vapautetaan lämmitysjärjestelmän tarkastusvelvoitteesta.



Ilmastointijärjestelmän tarkastus tai neuvonta

• Säännölliset tarkastukset ilmastointijärjestelmille, joiden 
nimellisteho on yli 70 kW, niihin osiin, joihin voidaan päästä 
käsiksi.

• Tarkastuksessa on arvioitava ilmastointijärjestelmän tehokkuus 
ja mitoitus verrattuna rakennuksen jäähdytysvaatimuksiin ja 
tarkasteltava järjestelmän valmiutta optimoida toimintakykynsä 
keskimääräisissä toimintaolosuhteissa

• Vaihtoehtona on toteuttaa toimenpiteitä, joilla käyttäjät saavat 
neuvoja järjestelmän vaihtamisesta, muutoksista ja 
vaihtoehtoisista ratkaisuista järjestelmän tehokkuuden ja 
mitoituksen arvioimiseksi. Kokonaisvaikutuksen on vastattava 
säännöllistä tarkastusta.



Automaatiojärjestelmien asentamisvelvoite 
asuinrakennuksissa  

• Jäsenvaltiot voivat asuinrakennusten osalta säätää vaatimuksia, 
että niissä on

a) Jatkuva sähköinen seurantatoiminta, jolla mitataan 
järjestelmien tehokkuutta ja ilmoitetaan tehokkuuden 
merkittävästä pienenemisetä ja huoltotarpeesta

b) Tehokkaita ohjaustoimintoja, joilla varmistetaan energian 
optimaalinen tuottaminen, jakelu, varastointi ja käyttö.

• Sellaiset asuinrakennukset, jotka ovat edellä mainitun mukaisia, 
vapautetaan ilmastointijärjestelmän tarkastusvelvoitteesta.



Automaatiojärjestelmien asentamisvelvoite 
muissa kuin asuinrakennuksissa
• Muut kuin asuinrakennukset, joiden ilmastointijärjestelmien 

nimellisteho on yli 290 kW, on varustettava automaatio- ja 
ohjausjärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä.

• Automaatio- ja ohjausjärjestelmillä on kyettävä
a) jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian 

käyttöä ja mahdollistaa sen mukauttaminen.
b) tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen 

energiatehokkuudesta, havaitsemaan järjestelmien 
tehokkuushävikki ja ilmoittamaan energiatehokkuuden 
parantamiseen liittyvistä mahdollisuuksista

c) Mahdollistamaan  viestintä toisiinsa yhteydessä olevien 
rakennuksen teknisten järjestelmien kanssa sekä 
yhteentoimivuus teknisten järjestelmien välillä erilaisista 
valmistajakohtaisista teknologiasta riippumatta

• Sellaiset rakennukset, jotka ovat edellä mainitun mukaisia, 
vapautetaan ilmastointijärjestelmän tarkastusvelvoitteesta.



Lisätiedot: http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset

www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet

> Rakentamismääräyskokoelma 

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset
http://www.ym.fi/
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet

