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KIRJE KUNNAN RAKENNUSVALVONTAAN 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtäviin kuuluu rakennusten 
energiatodistusrekisterin ylläpito sekä energiatodistusten käytön ja oikeellisuuden valvonta. 

 
 
Energiaselvitys tarvitaan rakennusluvan yhteydessä 
 
Haettaessa rakennuslupaa uudelle rakennukselle energiaselvityksellä osoitetaan 
rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistus on yksi osa uuden rakennuksen 
energiaselvitystä. Energiatodistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella 
ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat 
hankkeen edetessä. Uuden rakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- 
tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista. 
Velvollisuus hankkia energiatodistus ja käyttää sitä koskee rakennusta, jossa käytetään 
energiaa rakennuksen tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden 
ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi, laissa rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 
muuttamisesta (755/2017), löytyy luettelo rakennuksista, joihin lakia ei sovelleta. 

 
 
Sähköinen allekirjoitus 
 
Energiatodistus laaditaan energiatodistusrekisterissä ja laatija allekirjoittaa todistuksen 
sähköisesti. Allekirjoituksen yhteydessä todistukselle syntyy myös todistustunnus. 
Energiatodistuksissa oleva sähköinen allekirjoitus ja todistustunnus ovat merkki 
energiatodistuksen lain mukaisuudesta. Sähköinen allekirjoitus tulee olla lain mukaan 
energiatodistuksessa jo rakennuslupaa haettaessa. Energiatodistusta ei pidä sähköisen 
allekirjoituksen lisäksi allekirjoittaa käsin. Sähköisen allekirjoituksen ulkomuoto muuttui 
4.12.2018. Alla on esimerkki uudesta allekirjoituksesta. 

 

 
 
 
 
Energiatodistuslaki (50/2013) ja energiatodistusasetus muuttuu  
 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (755/2017) on tullut 
voimaan 1.12.2017. Energiatodistuslakiin (50/2013) liittyvä energiatodistusasetus 
(176/2013) tulee myös muuttumaan 1.1.2018 alkaen.  
 
ARAn tavoitteena on saada ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri vastaamaan 
energiatodistuslaissa ja -asetuksessa olevia muutoksia tammikuun 2018 aikana. Tänä  
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aikana voidaan hyväksyä lupahakemuksen yhteydessä energiatodistuslain (50/2013) 
alkuperäisten säännösten ja energiatodistusasetuksen (176/2013) mukaisia 
energiatodistuksia. Siirtymävaiheen aikana ARAn valvontatoimissa ei em. tavalla laadittua 
energiatodistusta tulla pitämään virheellisenä. Siirtymävaiheen energiatodistus voidaan 
rakennuksen käyttöönoton yhteydessä päivittää joko alkuperäisen tai muuttuneen 
energiatodistuslain mukaiseksi energiatodistukseksi. 
 
Rakennusvalvonnassa on hyvä huomioida, että rakennusluvan osana on energiaselvitys, ja 
energiatodistus on vain yksi osa energiaselvitystä. Ympäristöministeriö tulee antamaan 
asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, joka tulee voimaan 1.1.2018. 
Energiaselvitykset tulee tehdä 1.1.2018 alkaen tulevan uuden rakennuksen 
energiatehokkuusasetuksen mukaisesti. E-luvun raja-arvo määräytyy 
energiaselvityslaskennan perusteella, ei energiatodistuksen perusteella. 
 
 
 
 
Lisätietoja energiatodistuksista antavat: 
 
energia-asiantuntija Ulla Laapotti  
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
www.energiatodistusrekisteri.fi 
energiatodistus@ara.fi 
 
Motiva Oy tarjoaa energiatodistusten neuvontaa ympäristöministeriön toimeksiannosta. 
www.motiva.fi/energiatodistus 
energiatodistus@motiva.fi 
 
 
 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta (755/2017) 
Laki rakennuksen energiatodistusjärjestelmästä 147/2015       
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (756/2017) 
Asetus rakennuksen energiatodistuksesta (ei vielä vahvistettu)      
Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (ei vielä vahvistettu) 

http://www.energiatodistusrekisteri.fi/
mailto:energiatodistus@ara.fi
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