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Laki
rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuk-

silla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan osaltaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuudesta annetun di-
rektiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttami-
sesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/844.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.

Tätä lakia sovelletaan vain sellaisiin rakennuksiin, joissa käytetään energiaa sisäilmas-
ton ylläpitämiseen.

Tämän lain 8, 9, 16, 17 ja 21–23 §:ää sovelletaan kuitenkin myös pysäköintitaloihin,
jotka on tarkoitettu yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen,
vaikka pysäköintitaloissa ei käytettäisi energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen.

Tätä lakia ei sovelleta puolustushallinnon käytössä oleviin rakennuksiin.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) latauspistevalmiudella putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin

asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten, sekä kaapelointia
sähköajoneuvojen latauspisteitä varten;

2) asuinrakennuksella asumiskäyttöön tarkoitettua rakennusta, jonka kerrosalasta vä-
hintään puolet on asumiskäytössä;
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3) laajamittaisella korjauksella korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen
teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat ko-
konaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois
lukien;

4) rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmällä järjestelmää, joka kattaa tuotteet,
ohjelmistot ja tekniset palvelut, jotka voivat tukea rakennuksen teknisten järjestelmien
energiatehokasta, taloudellista ja turvallista toimintaa automaattisen ohjauksen avulla
sekä helpottamalla kyseisten rakennuksen teknisten järjestelmien manuaalista hallintaa;

5) lämmitysjärjestelmällä sisäilman käsittelyn edellyttämien osatekijöiden yhdistel-
mää, jolla lämpötilaa nostetaan;

6) ilmastointijärjestelmällä sisäilman käsittelyn edellyttämien osatekijöiden yhdistel-
mää, jolla lämpötilaa säädellään tai voidaan alentaa;

7) nimellisteholla valmistajan vahvistamaa ja takaamaa suurinta mahdollista kilowat-
teina ilmaistua lämpötehoa, joka voidaan jatkuvassa käytössä tuottaa valmistajan ilmoit-
tamalla hyötysuhteella;

8) rakennuksen teknisillä järjestelmillä teknisiä laitteita, joita käytetään rakennuksen
tai rakennuksen osan tilojen lämmitykseen, tilojen jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttö-
veden lämmitykseen, kiinteään valaistukseen, rakennuksen automaatioon ja ohjaukseen,
paikalla tapahtuvaan sähköntuotantoon tai näiden yhdistelmään, mukaan luettuina ne jär-
jestelmät, jotka käyttävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa;

9) teknisesti toteutettavissa olevalla ratkaisulla ratkaisua, joka voidaan toteuttaa teke-
mättä olennaisia muutoksia rakennukseen tai sen lämmitys-, jäähdytys- tai ilmanvaihto-
järjestelmään tai näiden yhdistelmiin;

10) taloudellisesti toteutettavissa olevalla ratkaisulla ratkaisua, jossa investoinnista
odotettavissa olevat kokonaishyödyt ovat suuremmat kuin investointi- ja käyttökustan-
nukset.

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennusluvan ja toimenpideluvan noudatta-
misen valvonnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999).

Julkisille latauspisteille asetetuista vaatimuksista säädetään liikenteessä käytettävien
vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetussa laissa (478/2017).

2 luku

Sähköajoneuvojen latauspisteet ja latauspistevalmius rakennuksissa

5 §

Uuden rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä tai 
latauspistevalmiudella

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunni-
tellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius tämän lain mu-
kaan, jos kyse on sellaisesta uudesta rakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava
maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa.

Sellaisen uuden asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköinti-
paikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voi-
daan myöhemmin asentaa latauspiste.

Sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10
pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti:
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1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50;
2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100;
3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, sellaisen uuden muun rakennuksen kuin

asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspis-
tevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30,
latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin
niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan
asennetaan latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaati-
muksen.

Edellä 2–4 momentissa säädetyt velvoitteet koskevat pysäköintipaikkoja, jotka sijaitse-
vat rakennuksessa tai kiinteistöllä, jolla rakennus sijaitsee.

6 §

Laajamittaisesti korjattavan rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä 
tai latauspistevalmiudella

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunni-
tellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius tämän lain mu-
kaan, jos kyse on laajamittaisesta korjaustyöstä, jonka rakentamiseen on haettava maan-
käyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa.

Sellaisen laajamittaisen korjauksen kohteena olevan asuinrakennuksen yhteyteen, jossa
on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että
jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Sellaisen laajamittaisen korjauksen kohteena olevan muun kuin asuinrakennuksen yh-
teyteen, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste
tai vaihtoehtoisesti:

1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50;
2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100;
3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, sellaisen muun rakennuksen kuin asuinra-

kennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspisteval-
mius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, la-
tauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin
niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan
on asennettu latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaati-
muksen.

Mitä 2–4 momentissa säädetään, koskee sellaisia rakennuksia, joissa:
1) pysäköintipaikat sijaitsevat rakennuksessa ja korjaukset kattavat rakennuksen pysä-

köintipaikat tai rakennuksen sähköjärjestelmän; tai
2) rakennuksen pysäköintipaikat sijaitsevat kiinteistöllä, jolla rakennus sijaitsee, ja kor-

jaukset kattavat pysäköintipaikat tai pysäköintipaikkojen sähköjärjestelmän.

7 §

Olemassa olevan rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että sellaisessa käytössä olevassa muussa ra-
kennuksessa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on enemmän kuin 20 pysäköin-
tipaikkaa rakennuksessa tai kiinteistöllä, on asennettuna vähintään yksi latauspiste vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2024.
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8 §

Pysäköintitalon varustaminen sähköajoneuvojen latauspistevalmiudella

Yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitetun uuden
pysäköintitalon rakentamiseen ryhtyvän on huolehdittava, että pysäköintitaloon suunni-
tellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköin-
tipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste, jos kyse on sellaisesta hankkeesta,
jonka toteuttamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen raken-
nuslupa.

Yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitetun pysä-
köintitalon laajamittaiseen korjaustyöhön ryhtyvän on huolehdittava, että pysäköintita-
loon suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspistevalmius siten, että jokai-
seen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste, jos kyse on sellaisesta
hankkeesta, jonka toteuttamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukai-
nen rakennuslupa.

9 §

Sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiutta koskevat vaatimukset

Edellä 5–8 §:ssä tarkoitettujen latauspisteiden on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU liitteen II teknisten eritelmien mukaisia nor-
maalitehoisia tai suuritehoisia latauspisteitä.

Edellä 5, 6 ja 8 §:ssä tarkoitetun latauspistevalmiuden on oltava sellainen, että pysä-
köintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa 1 momentissa tarkoitettujen teknisten eritel-
mien mukainen latauspiste.

Edellä 5–7 §:ssä tarkoitetut latauspisteet voivat myös olla liikenteessä käytettävien
vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetussa laissa tarkoitettuja julkisia latauspistei-
tä.

Edellä 5 §:n 3 momentissa ja 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuista latauspisteistä vähintään
yhden kaikkien käytössä olevan latauspisteen tulee olla asennettuna pysäköintipaikkaan,
joka on vähintään 3,6 metriä leveä ja vähintään 5,0 metriä pitkä.

10 §

Sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiutta koskeva poikkeus

Mitä 5 §:n 3 ja 4 momentissa, 6 §:n 3 ja 4 momentissa ja 7 §:ssä säädetään, ei koske la-
tauspisteiden eikä latauspistevalmiuden asentamista mikroyritysten sekä pienten ja keski-
suurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoi-
tettujen mikroyritysten omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten yhteyteen.

3 luku

Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä

11 §

Uuden rakennuksen varustaminen rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmällä

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennukseen suunnitellaan ja
asennetaan rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä, jos kyse on sellaisesta uudesta
muusta rakennuksesta kuin asuinrakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava maan-
käyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa. Automaatio- ja ohjausjärjestelmä
on asennettava sellaiseen rakennukseen, jonka lämmitysjärjestelmän tai yhdistetyn tilojen
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lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia, ja rakennukseen,
jonka ilmastointijärjestelmän tai yhdistetyn ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimel-
listeho on yli 290 kilowattia.

12 §

Korjaus- ja muutostyön kohteena olevan rakennuksen varustaminen rakennuksen 
automaatio- ja ohjausjärjestelmällä

Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa tai 126 §:n
mukaista toimenpidelupaa lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän korjaus- ja muutostyöhön
muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennukseen suunnitellaan ja asennetaan rakennuksen automaatio- ja oh-
jausjärjestelmä. Automaatio- ja ohjausjärjestelmä on asennettava sellaiseen rakennuk-
seen, jonka lämmitysjärjestelmän tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestel-
män nimellisteho on yli 290 kilowattia, ja rakennukseen, jonka ilmastointijärjestelmän tai
yhdistetyn ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia.

13 §

Olemassa olevan rakennuksen varustaminen rakennuksen automaatio- ja 
ohjausjärjestelmällä

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että käytössä oleva muu rakennus kuin asuin-
rakennus, jonka lämmitysjärjestelmän tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojär-
jestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia, on varustettu rakennuksen automaatio- ja oh-
jausjärjestelmällä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että käytössä oleva muu rakennus kuin asuin-
rakennus, jonka ilmastointijärjestelmän tai yhdistetyn ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestel-
män nimellisteho on yli 290 kilowattia, on varustettu rakennuksen automaatio- ja ohjaus-
järjestelmällä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

14 §

Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää koskevat vaatimukset

Edellä 11–13 §:ssä tarkoitetun rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän on kyet-
tävä:

1) jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian käyttöä sekä mahdol-
listamaan käytön mukauttaminen;

2) tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen energiatehokkuudesta, havaitsemaan
rakennuksen teknisten järjestelmien tehokkuuden heikkeneminen ja ilmoittamaan tiloista
tai rakennuksen teknisestä hallinnoinnista vastaavalle henkilölle energiatehokkuuden pa-
rantamiseen liittyvistä mahdollisuuksista; ja

3) mahdollistamaan viestintä toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen teknisten järjes-
telmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden kanssa sekä yhteentoimivuus raken-
nuksen teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmistajakohtaisesta teknologiasta, lait-
teista ja valmistajista riippumatta.

15 §

Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän asentamisvelvollisuutta koskeva 
poikkeus

Mitä 12 ja 13 §:ssä säädetään, ei sovelleta, jos:
1) rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän asentaminen ei ole teknisesti tai ta-

loudellisesti toteutettavissa;
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2) rakennuksen lämmitys- tai ilmastointijärjestelmä ei ole sellainen, jota voidaan auto-
maatiolla ohjata; tai

3) 14 §:n vaatimukset voidaan täyttää useamman järjestelmän kokonaisuudella, joka
myös voi liittyä useaan rakennukseen.

4 luku

Viranomaiset ja valvonta

16 §

Ministeriön tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ym-
päristöministeriölle.

17 §

Valvontaviranomainen

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa 7 §:n noudattamista.
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa maankäyttö- ja rakennus-

lain perusteella luvanvaraisten hankkeiden valvonnan yhteydessä 5, 6, 8 ja 11–13 §:n nou-
dattamista. Valvontaan sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Tämän lain noudattami-
sen valvonnassa kunnan rakennusvalvontaviranomainen saa kuitenkin käyttää mainitussa
laissa säädetyistä pakkokeinoista vain 182 ja 183 §:ssä säädettyjä.

18 §

Oikeus tehdä tarkastuksia

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus 7 §:n noudattamisen valvontaa varten päästä
alueelle, huoneistoon ja muuhun tilaan, jonne pääsy on valvonnan kannalta tarpeen, sekä
tehdä siellä valvontaan liittyviä tarkastuksia. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulotu pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hal-
lintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.

19 §

Pakkokeinot

Jos rakennuksen omistaja ei noudata 7 §:ssä säädettyä velvollisuutta asentaa latauspis-
te, Liikenne- ja viestintäviraston on kehotettava tätä korjaamaan asiantila asettamassaan
määräajassa. Jos latauspistettä ei asenneta määräajassa, Liikenne- ja viestintäviraston on
määrättävä rakennuksen omistaja asentamaan latauspiste asettamassaan uudessa määrä-
ajassa.

20 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa 19 §:n nojalla antamaansa määräystä sakon
uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.
Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).
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21 §

Perittävät maksut

Tämän lain mukaisten Liikenne- ja viestintäviraston suoritteiden maksullisuuden ja
suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista pe-
rusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Kunnan 17 §:n nojalla suorittamasta valvonnasta perittäviin maksuihin sovelletaan,
mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään.

22 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019). Mitä mainitussa laissa säädetään, sovelletaan myös
haettaessa muutosta kunnan viranomaisen tämän lain nojalla tekemän päätökseen.

5 luku

Erinäiset säännökset

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2020.
Mitä 5, 6, 8, 11 ja 12 §:ssä säädetään, sovelletaan rakennushankkeeseen, jota koskeva

lupahakemus tulee vireille 11 päivänä maaliskuuta 2021 tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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