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Eduskunnan talousvaliokunnalle
Kirkkohallitus kannattaa ehdotusta, että energiatehokkuuden
vähimmäistasot jätetään vahvistamatta ja soveltamatta hartauden
harjoittamisen ja uskonnollisen toimintaan tarkoitettujen rakennusten osalta.
Kirkkohallitus tukee myös ehdotusta, jonka mukaan vaatimusta
mukautetaan suojeltujen rakennusten osalta siltä osin, jos
vähimmäisvaatimusten noudattaminen aiheuttaisi rakennuksen luonteelle tai
ulkonäölle muutoksia, joita ei voida hyväksyä.
Kirkkohallitus ei kannata ehdotusta energiatodistuksen laatimisesta
hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan tarkoitetulle vanhaa
rakennuskantaa edustaville rakennukselle, jotka on rakennettu perinteisin
menetelmin tai eivät ole päivittäisessä käytössä. Perustelut: Energiatodistus
perustuu laskennalliseen arvoon, joka lasketaan mm. rakennuksen
rakenteiden pinta-aloista ja niiden U-arvoista. Energiatodistuksen
laskentamenetelmä ei anna oikeanlaista tai riittävän luotettavaa kuvaa
perinteisillä rakennusmateriaaleilla ja menetelmillä rakennetuista
rakennuksista, sillä todellisuudessa näiden rakennusten energian
kulutukseen vaikuttavat merkittävästi rakenteiden tiiveys ilmavuotojen osalta
sekä peruslämpönä käytetty tavallista rakennusta alhaisempi sisälämpötila.
Kyseiset rakennukset muodostavat erittäin pienen osan Suomen
rakennuskannasta, mutta ovat monella tavoin merkittävä osa seurakuntien
omistamaa rakennuskantaa. Seurakunnilla on mahdollisuus seurata
rakennustensa energiankulutusta kaikkien seurakuntien käytössä olevan
sähköisen kiinteistö- ja arvoesinerekisterin Basiksen avulla. Kirkon energiaja ilmastostrategia sekä kiinteistöstrategiamalli ohjaavat seurakuntia
tekemään näiden rakennusten kannalta tarpeellisia toimenpiteitä
energiankulutuksen vähentämiseksi.
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Kirkkohallitus suhtautuu myönteisesti sähköajoneuvojen latauspisteiden
lisäämisvelvoitteisiin, sillä se tukee Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa.
Kirkkohallitus kuitenkin katsoo, että latauspisteiden vaatimusten tulisi olla
joustavia vähäisellä tai ajoittaisella käytöllä olevien olemassa olevien
rakennusten kohdalla. Perustelut: Edellä mainittuihin rakennuksiin kuuluvat
mm. hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaa tarkoitetut
seurakuntien omistamat rakennukset, jotka voivat sijaita syrjäisellä seudulla
ja latauspisteen rakentaminen voisi edellyttää merkittävää lisäkustannusta
sähköverkon kapasiteetin parantamiseksi.

Lisätiedot

Suomen ev.lut. kirkko
Ev. luth. kyrkan i Finland
Kirkkohallitus / Kyrkostyrelsen

Pirjo Pihlaja

Edla Mäkelä

kirkkoneuvos

yliarkkitehti

yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Eteläranta 8 / Södra kajen 8
PL 210 / PB 210
00131 Helsinki / Helsingfors

vaihde / växel 09 18021
kirkkohallitus@evl.fi / kyrkostyrelsen@evl.fi
evl.fi

Y-tunnus / FO nummer 0118950-3
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87
BIC: DABAFIHH

