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THIS IS A HEADING

LYHYESTI GREEN BUILDING COUNCIL FINLANDISTA

Green Building Council Finland (GBC Finland) kokoaa 
yhteen kestävän rakentamisen osaamista Suomessa. 
Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen 
elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat 
rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen 
käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten 
edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä 
Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen 
välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Sen lisäksi, että GBC Finland johtaa Build Upon 
-hanketta Suomessa, yhdistyksen tavoitteena on 
tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi 
osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. 
Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on 
pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun 
ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja 
suunnittelijoille.

Lue lisää

figbc.fi/gbc-finland

Työpaja järjestettiin yhteistyössä VTT:n NeZeR-hankkeen 
kanssa Osaamistehtaassa osoitteessa Pursimiehenkatu 8, 
Helsinki.

 

 



MIKÄ IHMEEN BUILD UPON?

Build Upon on maailman suurin korjausrakentamisen 
yhteistyöhanke. Se tuo yhteen yli 1 000 organisaatiota 13 
maasta, järjestää yli 80 tapahtumaa vuosina 2016–17 ja 
uudistaa korjausrakentamisen kenttää Euroopan laajuisesti. 
Build Upon tukee kansallisten korjausrakentamisen 
strategioiden (EED artikla 4) päivitystyötä ennen vuoden 
2017 huhtikuun takarajaa. Näillä strategioilla on valtava 
merkitys Euroopan energiankäytön vähentämisessä, 
ilmastovaikutusten vähentämisessä sekä hyvinvointia 
tuottavan laadukkaan rakennuskannan ylläpitämisessä. 
Rakennuskantamme energiankäytön tehostaminen on 
avainasemassa myös Pariisin ilmastosopimuksen sekä 
unionin muiden yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Build Upon Suomessa

GBC Finland toteuttaa hanketta Suomessa yhteistyössä 
strategian päivitystyöstä vastaavaan ympäristöministeriön 
kanssa. Tavoitteena on luoda koko kiinteistö- ja 
rakennusalan kattava yhteisö, jonka voimin kansallisen 
strategian päivitystyöhön saadaan monipuolisia 
näkemyksiä ja paras osaaminen korjausrakentamisen ja 
energiatehokkuuden eri näkökulmista.

Työryhmä 

Build Uponia on aktiivisesti ohjannut kansallinen työryhmä, 
jossa mukana ovat olleet seuraavat organisaatiot ja 
asiantuntijat:

• Jyrki Kauppinen, Harri Hakaste | Ympäristöministeriö

• Juha Toivanen | Energiavirasto, 

• Ulla Suomi, Harri Heinaro | Motiva

• Petri Pylsy, Jukka Kero | Kiinteistöliitto

• Riikka Holopainen, Jaakko Ketomäki | VTT 

• Timo Kuusiola, Petteri Huuska | Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus

• Ville Reinikainen | Granlund

• Timo Salonen | Nokia

• Lauri Heikkinen | Schneider Electric

• Johanna Holmström | Newsec Asset Management

• Mia Andelin | Skanska

• Manu Veuro | Caverion

• Jari Niemi | SOK

• Ilari Aho | Uponor

• Nina Teirasvuo | SYKLI

• Jussi Jokinen | Saint-Gobain Rakennustuotteet

• Niko Mähönen | Tengbom Arkkitehdit

• Anu Norros | Vahanen

Työpajan tavoitteet

Neljäs työpaja järjestettiin yhteistyössä VTT:een NeZeR-
hankkeen kanssa. NeZeR luo kriteerit ja ohjeet siihen, 
miten rakennuksesta saa korjaamalla hyvin vähän energiaa 
kuluttavan, eli ns. lähes nollaenergiarakennuksen. Samalla 
osoitetaan nollaenergiakorjauksen hyödyt ja kannattavuus 
perinteiseen korjaamiseen nähden. Tilaisuuden pääkysy-
myksenä oli se, miten energiatehokkuuskorjausten 
kysyntä saataisiin kasvuun Suomessa. Esitysten ja 
työpajaharjoitusten avulla osallistujia kannustettiin 
ideoimaan ratkaisuja tähän ongelmaan ja antamaan 
suuntaviivoja Suomen kansallisen korjausrakentamisen 
strategian päivittämiseen teeman osalta. 

Alustuksissa ja harjoituksissa pohdittiin seuraavia asioita:

• Lähes nollaenergiatason korjauksen esteet ja 
ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi

• Miten vakuuttaa kuluttajat luottamaan toimijoihin sekä 
ostamaan palveluita?

• Korjaushankkeen prosessien kehittäminen

• Käytetäänkö oikeita myyntiargumentteja?

LYHYESTI BUILD UPON -PROJEKTISTA



KANSALLISTEN KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIOIDEN PÄIVITTÄMINEN

Energiatehokkuusdirektiivin artikla 4 velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaita laatimaan pitkän tähtäimen kansallisen 
suunnitelman rakennuskantansa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tätä suunnitelmaa kutsutaan kansalliseksi 
korjausrakentamisen strategiaksi.

Strategioiden ensimmäiset versiot toimitettiin vuoden 2014 huhtikuussa ja niiden on määrä päivittyä yhä 
kunnianhimoisemmiksi kolmen vuoden välein.

Useat sidosryhmät ovat kuitenkin Euroopassa jääneet tämän prosessin ulkopuolelle eivätkä siten ole aktiivisesti olleet 
mukana kansallista korjausrakentamisen strategiaa koskevassa keskustelussa. Laajan vuoropuhelun puuttuminen 
korjausrakentamisen tärkeiden sidosryhmien ja eri hankkeiden, projektien ja innovaatioiden väliltä on merkittävä este 
korjaushaaveidemme toteuttamiselle, jos alan toimijat eivät ole valmiita toteuttamaan kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita.

Euroopan komissio on Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (2011) –asiakirjassaan linjannut 
pitkän aikavälin tavoitteet Euroopan CO2-päästöjen vähentämiselle rakennetun ympäristön osalta. Tavoite on päästä 88%–
91% tasoon verrattuna vuoden 1990 tunnuslukuihin.

TAUSTAA



 

GBC Finland järjestää Suomessa vuonna 2016 yhteensä 
kuusi työpajaa korjausrakentamisen eri teemoista 
tukeakseen kansallisen korjausrakentamisen strategian 
päivittämistä. 

Tapahtumissa keskitytään korjausrakentamisen kautta 
tapahtuvaan energiatehokkuuden parantamiseen 
toimitila- ja liikerakennuksissa (huhtikuu), asuinraken-
nuksissa (kesäkuu) ja kuntatasolla (marraskuu). Lisäksi 
ideoidaan keinoja energiaparannusten kysynnän 
kasvattamiseen (syyskuu) sekä rahoittamiseen (joulukuu).

Kaikkien tapahtumien tiedot löytyvät osoitteesta:      
http://buildupon.eu/fi/dialogi/countries/finland/

TAVOITE

Yhteisten suuntalinjojen löytäminen kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämiselle ja 
ymmärrys kansallisesti tärkeimmistä haasteista.

TULOKSET

Eri teemoja käsittelevien työpajojen jälkeen GBC 
Finland yhdessä hankkeen työryhmän kanssa kokoaa 
niistä saadut aineistot ja jalostaa ne toimenpide-
ehdotuksiksi kansallisen korjausrakentamisen strategian 
päivittämistyön tueksi.

TYÖPAJA 4: Miten saadaan energia-
tehokkuuskorjausten kysyntä kasvuun?

GBC Finlandin ja Build Upon -hankkeen projektipäällikkö 
Sami Lankiniemi avasi tilaisuuden kertoen Build Uponin 
tavoitteista, etenemisestä ja siitä, miten hanke tulee 
tukemaan ympäristöministeriön työtä kansallisen strategian 
päivittämisessä ja osallistamaan suomalaisia kiinteistö- 
ja rakennusalan toimijoita mukaan tähän prosessiin. 
Esityksessään Lankiniemi listasi erilaisia nostoja hankkeen 
aiemmista tilaisuuksista päivän teeman osalta.

Nostoissa keskityttiin asuinrakennusten korjausta koskeviin 
haasteisiin sekä erityisesti toimijoiden ja alan ongelmiin, 
joiden on aiemmissa työpajoissa todettu hidastavan 
korjausrakentamisen kautta tapahtuvaa energiatehokkuu-
den edistämistä. Asuinrakennusten osalta tärkeimmiksi 
nousivat se, miten voitaisiin paremmin auttaa pitkän aika-
välin strategista suunnittelua kunnossapidon ja ylläpidon 
tukemiseksi, miten voitaisiin tuottaa avointa, luotettavaa 
ja puolueetonta tietoa korjaushankkeiden suunnittelun 
tueksi sekä se, miten energiatehokkuus ei vetoa tavallisiin 
asunnonomistajiin tai asukkaisiin myyntiargumenttina. 
Lisäksi nostoissa kommentoitiin digitalisaation mahdolli-
suuksien hyödyntämistä.

VTT:n Riikka Holopainen (kuvassa) jatkoi päivää esityksellä 

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

lähes nollaenergiatason korjausten esteistä ja 
esiti ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi Nezer-
hankkeen pohjalta. Päätavoitteena tällä projektilla 
on lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää 
korjausrakentamista tuottamalla tietoa ratkaisuista ja 
hyödyistä kiinteistönomistajille ja rakennusalan toimijoille. 
Holopainen jakaa lähes nollaenergiarakentamisen 
merkittävimmät esteet 1) itse rakennukseen ja sen sijaintiin, 
2) osaamiseen sekä asenteisiin ja päätöksentekoon, 
3) tekniikkaan ja arkkitehtuuriin sekä 4) taloudelliseen 
kannattavuuteen ja resursseihin liittyviin tekijöihin.

Yllä mainitut esteet voidaan VTT:n mukaan ratkaista 
seuraavilla toimenpiteillä: energia-avustukset lämmitys-
järjestelmän muuttamiseen tai uusiutuvan energian 
hyödyntämiseksi kaikille kotitalouksille, muuttotappio-
alueille suunnatut korjausavustukset, lakimuutos asunto- 
osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi, kotitalous- 
vähennys myös asunto-osakeyhtiöille, energiatodistus-
luokan huomiointi varainsiirtoveron suuruudessa sekä 
energia-avustusmäärän sitomisen energiatehokkuuden 
parantamisasteeseen. 

Korjaus lähes nollaenergiatasoon 
päivässä

Tilaisuuden keynote-puhujana toimi professori Mieke 
Oostra (kuvassa) Groningenin Hanze University of 
Applied Sciences -koulun NoorderRuimte-yksiköstä. 
Oostra pureutui päivän aiheeseen de Stroomversnelling 
-hankkeen kautta, kertoen miten Alankomaissa on onnis-
tuttu korjaamaan asuintaloja lähes nollaenergia -tasoon 
uuden menettelytavan avulla.

Tavoitteena oli lyhentää energiatehokkuutta parantavan 
korjausprojektin kesto yhteen viikkoon, tarjota 10 vuoden 
takuuaika, korjata ilman vuokrien korotusta ja kuunnella 
asukkaiden tarpeita sekä vauhdittaa lähes nollaenergia-
korjausten markkinoiden kasvua. 

Merkittävimpinä tuloksina mainittakoon, että hankkeessa 
kehitetyllä konseptilla korjauksen kesto työmaalla 
saatiin puristettua yhteen päivään ja pudotettua 
kustannuksia neljänneksellä edellisestä kehitysvaiheesta 
ja alle kolmasosaan lähtötasosta. Tuloksen taustalla on 
yhteistyöhankkeen eri osapuolien tinkimätön halu kehittää 
uutta, mikä on näkynyt pitkäjänteisenä sitoutumisena 
haluttujen tulosten saavuttamiseen, vaikka ne ovat ajoittain 
vaatineet merkittäviäkin uhrauksia eri osapuolten taholta.



TOIMIJOIDEN AKTIIVISUUS ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESSA

Build Upon -hanke seuraa tarkasti vuoropuheluun osallistuneiden sidosryhmien rakennetta ja näkemyksiä tarkastellen eri 
toimijoiden aktiivisuutta korjausrakentamisen kautta tapahtuvassa energiatehokkuuden parantamisessa. Seuraamme myös 
mielipiteiden ja asenteiden kehitystä vuoden 2016 tapahtumien aikana. Näin saamme kuvan siitä, miten valmiita toimijat ovat 
edistämään pitkälle vietyjä energiatehokkuusparannuksia. Alla oleva taulukko kuvaa osallistujien näkemystä alan toimijoiden 
aktiivisuudesta energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa.
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KORJAUSRAKENTAMISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN

Iltapäivän työpajoissa käsiteltiin korjaushankkeiden 
prosessin kehittämistä sekä myyntiprosessin kehittämistä. 
Itse korjaushankkeen prosessin osalta käsiteltiin sitä, miten 
hankkeista saataisiin asukkaan kannalta mahdollisimman 
mieluisia. Keskusteltiin myös siitä, kenen vastuulla näiden 
hankkeiden vetäminen yleensä on ja miten eri sidosryhmiä 
osallistetaan eri vaiheissa. Pöydissä puitiin myös, mitä 
tapahtuu kun korjaushanke on valmistunut ja miten niiden 
onnistumista tulisi mitata. Lisäksi laadittiin ehdotuksia 
siihen, miten asukkaita voitaisiin opastaa korjatun kiinteis-
tön käyttöön yhä paremmin ja pohdittiin, miten asukkaat 
saataisiin tietoisiksi omasta roolistaan luvattujen tulosten 
saavuttamisen osalta.

1. Miten tyypillinen korjaushanke alkaa, mistä lähdetään 
liikkeelle? Onko tämä tapahtuma asukkaan kannalta 
mieluinen ja helppo?

Suomessa on hyvin tyypillistä, että korjaushankkeet alkavat 
vasta silloin kun on havaittu peruskorjaustarve jossain 
tietyssä tai useammassa järjestelmässä, rakennuksen 
osat tulleet elinkaarensa päähän, kun jotakin menee rikki 
tai kun on jo kiire lähteä tekemään korjausta. Osassa 
talonyhtiöissä on kuitenkin mallikkaasti toteutetut pitkän 
tähtäimen suunnitelmat ja korjaushankkeet käynnistyvät 
niiden mukaisesti ajoissa. Työpajan vastauksissa koros-
tettiin kuitenkin, että tällaisen suunnitelmallisuuden ja 
sen mukaisen toiminnan tärkeyttä on tarpeen korostaa, 
jotta korjaushankkeiden onnistumiselle luodaan parhai-
mmat mahdolliset olosuhteet. Etenkin esiselvityksellä on 
keskeinen rooli hankkeen onnistumisen kannalta.

Korjaushankkeen käynnistymisvaiheen osalta todettiin, 
että se ei ole asukkaan kannalta kovinkaan osallistava 
ja että prosessin alkuvaiheeseen tulisikin kiinnittää 
erityistä huomiota juuri asukkaiden näkökulman mukaan 
tuomiseksi. Useissa tapauksissa kiire on syynä sille, että 
asukkaiden näkökulma jää vähemmälle huomiolle. 

Vastauksissa isännöitsijöiden todettiin olevan avain-

asemassa eri osapuolien näkemyksiä yhteen tuovana 
toimijana. 

2. Mihin energiatehokkuutta parantavat korjaushankkeet 
yleensä kaatuvat? Miksi?

Korjaushankkeet kaatuvat usein jo ennen kuin kunnolla 
ehtivät alkaakaan, Kaatumisen syynä ovat usein tunne 
korjauskustannusten suuruudesta. Investointikustannus 
tuntuu suurelta, koska sitä harvoin taloyhtiömaailmassa 
verrataan investoinnin tuottoprosenttiin. Investoinnin 
takaisinmaksuajan halutaan olevan lyhyt.

Erityisesti asunto-osakeyhtiö maailmassa hyvin harvoin 
varaudutaan remontteihin rahastoimalla varoja vaikka laki 
sallisi 10 vuoden rahastovarauksen. Myöskään Suomessa 
ei ole mitään kansallista korjausvelkarahastoa, johon 
kiinteistöillä olisi velvoite liittyä.

Korjaushankkeet kaatuvat usein myös toisaalta tiedon 
puutteeseen toisaalta puutteelliseen ja kehnoon 
viestintään. Hyödyistä, paremmasta asumismukavuudesta 
ja pitkällä tähtäimellä alentuneista kustannuksista, ei osata 
viestiä luottamusta herättävästi.  

3. Kuka vetää hanketta? Ovatko eri toimijoiden vastuut 
kaikkien osalta yleensä selvillä?

Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa vetovastuu 
on usein isännöitsijällä mahdollisesti yhdessä hallituksen 
puheenjohtajan kanssa. Hankintaratkaisut noudattavat 
usein isännöitsijän hyväksi havaitsemia vaihtoehtoja. 
Asukkaiden näkökulmasta vastuiden jakautuminen ja 
alihankintaketjutukset ovat vaikeita hahmottaa varsinkin 
jos tiedotukseen ei ole panostettu. Toisaalta asialleen 
omistautunut isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja 
pystyy reagoimaan nopeasti asukkaiden esiintuomiin 
ongelmiin.

HARJOITUS 2



Jos hankkeella on ulkopuolinen rakennuttajakonsultti, 
tämä on yleensä vetovastuussa ja parhaassa tapauksessa 
hallitsee tiedottamisen ja pystyy palvelemaan asukkaita 
yhden luukun periaatteella. 

4. Miten prosessi etenee tämän jälkeen? Missä vaiheissa 
asiakas on mukana? Voisiko osallistaa enemmän?

Korjaushankkeissa asukkaat ovat harvoin mukana 
korjauksen suunnittelussa, jos eivät ole yhtiön hallituk-
sessa. Yhtiökokouksissa päätettäviksi esiteltävät hanke- 
suunnitelmat ovat usein jo niin pitkälle vietyjä, että 
muutosten tekeminen niihin on hankalaa ja kallista. 
Tämä saattaa johtaa siihen, että korjausta ei hyväksytä, 
koska asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa 
hankkeeseen eikä tuoda esille omia toiveitaan ja 
tarpeitaan. 

Asukkaiden sitouttamisen kannalta kaikista muutoksista 
ja hankkeen vaikutuksista tiedottaminen jatkuvasti on 
tärkeää.

5. Mitä tapahtuu kun korjaushanke on valmistunut? 
Miten asukas on tässä mukana?

Korjaushankkeen valmistuttua parhaassa tapauksessa 
asukkaille järjestetään käyttöönottokoulutusta ja seurantaa 
saavutettiinko asetetut tavoitteet mutta hyvin usein asukas 
ei ole osallisena vastaanottotarkastuksessa vaan hänen 
tehtäväkseen jää tarvittaessa reklamoida, jos tietää miten.

6. Miten hankkeiden onnistumista mitataan 
tällä hetkellä? Ovatko mittarit parhaat asukkaan 
näkökulmasta?

Hankkeiden onnistumista mitataan tällä hetkellä 
useimmiten numeerisilla mittareilla kuten 
energiankulutuksen lasku kilowattitunteina ilmaistuna. 
Mahdolliset euromääräiset tulokset yleensä kerrotaan 
yhtiöiden tilinpäätöksissä. 

Asukkaiden kokemuksia ennen ja jälkeen ei juuri mitata, 
koska tavoitteiden asetannassa niitä ei ole huomioitu. 

Asukkaan kannalta keskeiset tavoitteet yleensä kilpisty- 
vät aikatauluun ja budjetissa pysymiseen Asukastyytyväi-
syysmittaus ennen ja jälkeen puuttuu nykykäytännöstä. 

7. Tietääkö asukas oman roolinsa luvattujen tulosten 
saavuttamisen osalta? 

Tänä päivänä asukas kokee itsensä lähinnä laskun 
maksajaksi mutta muuten irralliseksi korjaushankkeesta. 
Asukkaat eivät ole tottuneet ottamaan vastuuta omien 
tarpeiden esittämisessä ja vaatimisessa, mutta eivät 
myöskään tulosten seurannassa.

8. Miten opastetaan käyttöön?

Asukkaita opastetaan käyttöönottoon vaihtelevasti. 
Toisinaan asukkaalle annetaan huoltokirja käteen 
mutta toisinaan palvelusopimukset kattavat paljon 
käyttöönotossa ilmenevistä ongelmista. Etähallinnalla  
on myös iso merkitys.

HARJOITUS 2



MYYNTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN JA  ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN

1. Onko saatavilla tarpeeksi markkinatietoa myynnin 
tueksi? Mitä tarvittaisiin lisää?

Vuoden aikana on usein nostettu esille se, ettei tarjolla 
ole tarpeeksi tietoa energiatehokkuutta edistävän 
korjausrakentamisen tueksi. Myös tässä työpajassa tuo 
huoli mainittiin. Jotta energiatehokkuuskorjausten kysyntä 
saadaan kasvuun, tarvitaan osallistujien mukaan lisää 
tietoa tehdyistä ja etenkin erityisen hyvin onnistuneista 
energiatehokkuuskorjauskohteista ja konsepteista. 

Osan mukaan tietoa taas on saatavilla paljonkin, mutta 
sen löytäminen on vaikeaa. Tieto pitäisi tehdä siis 
ainakin paremmin näkyväksi niin, että se olisi kaikkien 
korjausrakentamisen sidosryhmien saatavilla vaivattomasti 
ja helposti jalostettavassa muodossa, mikä tukisi myös 
uusien palveluiden sekä palvelumuotoilun kehittymistä. 

Myös korjaussuunnitelmat pitäisi tehdä näkyviksi, mikä 
taas mahdollistaisi esimerkiksi isompien hankkeiden 
toteuttamisen alueilla, jossa sijaitsee samanlaisia 
korjaustarpeita samantyylisessä rakennuskannassa.

2. Mitä kanavia pitkin energiatehokkuuskorjauksia ja 
energiatehokkuutta parantavia tuotteita myydään? 

Energiatehokkuuskorjaushankkeita myydään ensisijaisesti 
ottamalla yhteyttä isännöitsijään tai isännöitsijän ottaessa 
yhteyttä palveluntarjoajiin. Näin ollen isännöitsijöiden 
verkostot sekä tietotaito energiatehokkuuskorjauksista 
nousevat tärkeään asemaan. 

Myyntikanavista mainittiin lisäksi kilpailutukset, erilaiset 
messut, muut alan tilaisuudet sekä alan lehdet. Myös 
lakisääteisten tarkastusten myötä tulee luonnollisesti 
yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä. Osallistujien vastausten 
perusteella voidaan todeta, että tämän teeman osalta 
digitaaliset kanavat eivät ole vielä nousseet perinteisten 
kanavien rinnalle.

Osallistujat totesivat, etteivät rakennusliikkeet tunnu 
tekevän paljoakaan yhteistyötä energiatehokkuus-
palveluntarjoajien kanssa.

3. Millä argumentein energiatehokkuuskorjauksia ja 
energiatehokkuutta parantavia tuotteita myydään? 

Osallistujien mukaan energiatehokkuuskorjauksia myydään 
ensisijaisesti kustannussäästöillä, energiatehokkuuden 
parantamisella ja ympäristövaikutusten pienenemisellä. 
Takaisinmaksuaika on tärkein mittari hankkeita 
arvioitaessa.

4. Tehdäänkö myynnin osalta yhteistyötä? Miten? 
Pitäisikö tehdä enemmän? Kenen?

Työpajan vastausten mukaan yhteistyö on tällä hetkellä 
vähäistä. Yksittäisillä toimijoilla on omat tuotteensa ja 
palvelunsa eikä esimerkiksi palveluntarjoajien kesken 
ja rakentajien kanssa tehdä yhteistyötä myynnin 
edistämiseksi. Osallistujat totesivat kuitenkin, että 
yhteistyötä tehdään seminaareissa ja laitevalmistajien 
kesken. Osallistujien mukaan alalla tulisikin tehdä 
enemmän yhteistyötä laajempien palvelukokonaisuuksien 
kehittämiseksi ja esimerkiksi energiayhtiöiden toivottiin 
ryhtyvän laajempaan yhteistyöhön alan eri toimijoiden 
kanssa. Tämän tunnustettiin kuitenkin olevan vaikeaa 
eriävien intressien vuoksi.

5. Miten asukkaan tarpeet ja toiveet korjaushankkeelle 
selvitetään ja huomioidaan? 

Tilaisuuden osallistujien mukaan asukkaiden korjaus-
hankkeisiin liittyviä tarpeita ja toiveita ei tällä hetkellä 
selvitetä kovinkaan tarkasti tai aktiivisesti. Syyksi esitettiin 
sitä, että esiselvitysten tekeminen on harvinaista ja mahdol-
liset kyselyt toteutetaan hankesuunnittelussa. Asukkailta 
voidaan kysellä havaittuja vikoja, mutta yhtiökokouksissa ei 
esimerkiksi useinkaan ole aikaa laajemmalle keskustelulle 
korjaushankkeista päätettäessä. 

Osa osallistujista totesi kuitenkin, että loistavia 
esimerkkejäkin on ja tällöin asukkaiden tarpeet ovat 
prosessissa mukana alusta asti. Vastauksissa korostettiin 
myös, että tarpeet näkyvät toteutussuunnitelmia 
valmisteltaessa.
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6. Opastetaanko tarkastelemaan rakennuksen koko 
elinkaarta vai keskitytäänkö vain yhteen osaan?

Työpajavastausten mukaan elinkaarinäkökulma ei vielä 
ole löytänyt kunnolla tietään korjaushankkeisiin. Usein 
hankkeet koostuvat osaratkaisuista, minkä koettiin 
olevan myös tilaajan toive. Lisäksi monissa tapauksissa 
tarkastelu keskittyy vain yksittäisten ratkaisuiden tai 
laitteiden elinkaarten tarkempaan arviointiin ja muut 
osat kokonaisuudesta jäävät pienemmälle huomiolle. 
Keskeisenä työkaluna pidettiin pitkän tähtäimen 
suunnitelmia, jotka ohjaavat toimintaa.

Osallistujien mukaan elinkaarihallinnan koulutusta on 
saatavilla huonosti. Omakotiasukkaille voidaan puhua 
elinkaarinäkökulmasta, mutta kerrostalo-osakkeen 
omistajille ei.

7. Ovatko asukkaiden tarpeet ja korjauksen kautta 
saavutettavat hyödyt linjassa keskenään? Miten ne 
saataisiin sovitettua yksiin?

Osallistujien mukaan asukkaiden tarpeet ja korjauksen 
kautta saavutettavat hyödyt eivät ole linjassa keskenään. 
Monesti asukkaat puhuvat alusta lähtien eri asioista kuin 
korjaushanketta toteuttavat yritykset. Yhteisymmärrystä 

 
löytyy tyypillisesti sisäolosuhteiden parantamisen osalta 
keskusteltaessa vedon tunteesta, lämpötilan tasaamisesta 
ja sisäilman puhtaudesta. 

Saavutetut hyödyt ja asukkaiden tarpeet voitaisiin sovit-taa 
paremmin yhteen viemällä asukkaiden tarpeiden kartoitus 
osaksi esiselvitystä. Lisäksi isännöitsijöiden tulisi nähdä 
enemmän vaivaa korjaushankkeen selventämisessä 
asukkaille.

8. Kenen pitäisi tehdä yhteistyötä paremman 
asiakaslähtöisyyden mahdollistamiseksi ja miten? 
Tarvitaanko muutoksiin lisäresursseja vai onko kyse vain 
prosessin muutoksesta?

Paremman asukaslähtöisyyden mahdollistamiseksi 
ehdotettiin alan toimijoiden sekä kaupunkien ja muiden 
neuvontapalveluiden yhdistämistä elinkaaripalveluksi, 
yritysyhteistyötä, hankkeiden sekä liittojen ja yhdistysten 
välistä yhteistyötä. Käyttäjät pitäisi myös alusta asti 
osallistaa hankkeisiin ja kiinnostumaan niistä, jolloin 
isännöitsijät voivat esittää valveutuneet vaihtoehdot 
asukkaiden arvioitavaksi. Tätä varten todettiin tarvittavan 
asukkaiden koulutusta korjausrakentamisen ja energia-
tehokkuuden perusasioista sekä pankkien osallistamista.



TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

Build Upon haluaa osallistaa kaikki korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen osalta 
tärkeimmät sidosryhmät mukaan yhteisölliseen työskentelyyn. Neljänteen työpajaan osallistuneiden toimijoiden 
sidosryhmäjakauma on esitetty alla. 

Tässä työpajassa vahvimmin edustettuina olivat rakentamisalan toimijat, tutkimus-ja koulutusorganisaatiot sekä energia-ala. 
Osallistuja jakauma kuvasti siis hyvin työpajan teemaa, joka pyrki virittämään alan toimia kysynnän kasvattamiseksi ja paikalla 
oli sopivan tasapuolisesti edustajia sekä kysyntä- että tarjontapuolelta, jotta molemmat näkökulmat saatiin mukaan.

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Build Uponin neljännen työpaja etsi keinoja energiatehokkuutta parantavan korjausrakentamisen kysynnän kasvattamiseen. 
Työpaja järjestettiin yhteistyössä VTT:een NeZeR-hankkeen kanssa. NeZeR-hankkeen tavoite on luoda kriteerit ja ohjeet 
sille, miten rakennuksesta saa korjaamalla hyvin vähän energiaa kuluttavan, eli niin sanotun lähes nollaenergiarakennuksen. 
Samalla osoitetaan nollaenergiakorjauksen hyödyt ja kannattavuus perinteiseen korjaamiseen nähden.

Työpajan aluksi käytiin läpi edellisten työpajojen tuloksia muun muassa asuinrakennusten korjausta koskevista sekä 
erityisesti toimijoita ja alaa koskettavista haasteista, joiden on todettu hidastavan korjausrakentamisen kautta tapahtuvaa 
energiatehokkuuden edistämistä. Lisäksi pohdittiin digitalisaation mahdollisuuksia helpottaa asiaa.

NeZeR-hankkeen esityksessä tuotiin esiin lähes nollaenergiarakentamisen merkittävimmät esteet: 1) itse rakennukseen ja 
sen sijaintiin, 2) osaamiseen sekä asenteisiin ja päätöksentekoon, 3) tekniikkaan ja arkkitehtuuriin sekä 4) taloudelliseen 
kannattavuuteen ja resursseihin liittyviin tekijöihin. Nämä esteet voidaan VTT:n mukaan ratkaista seuraavilla toimenpiteillä:  
energia-avustukset lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi tai uusiutuvan energian hyödyntämiseksi kaikille kotitalouksille, 
muuttotappioalueille suunnatut korjausavustukset, lakimuutos asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi, 
kotitalousvähennys myös asunto-osakeyhtiöille, energiatodistusluokan huomiointi varainsiirtoveron suuruudessa sekä 
energia-avustuksen määrän sitomisen energiatehokkuuden parantamisasteeseen

Tilaisuuden keynote-puhuja professori Mieke Oostra Groningenin Hanze University of Applied Sciences  -koulun 
NoorderRuimte-yksiköstä. Oostra kertoi de Stroomversnelling -hankkeesta, jonka merkittävimpinä tuloksina mainittakoon, 
että hankkeessa kehitetyllä konseptilla lähesnollaenergiatasoon vievän korjaushankkeen läpimenoaika saatiin puristettua 
yhteen päivään sekä pudotettua kustannuksia neljänneksellä edellisestä kehitysvaiheesta ja alle kolmasosaan lähtötasosta.

Työpajaosuudessa  pohdittiin ensin korjaushankkeen prosessin kehittämistä

Osallistujat totesivat, että Suomessa on hyvin tyypillistä, että korjaushankkeet alkavat silloin kun on havaittu 
peruskorjaustarve jossain tietyssä tai useammassa järjestelmässä, rakennuksen osat tulleet elinkaarensa päähän, kun jotakin 
menee rikki tai kun on jo kiire lähteä tekemään korjausta. Korjaushankkeet kaatuvat usein jo ennen kuin kunnolla ehtivät 
alkaakaan. Kaatumisen syynä ovat usein tunne korjauskustannusten suuruudesta. Myös investointikustannus tuntuu suurelta, 
koska sitä harvoin taloyhtiömaailmassa verrataan esimerkiksi investoinnin tuottoprosenttiin tai muihin saataviin hyötyihin. 
Investoinnin takaisinmaksuajan halutaan olevan lyhyt. 

Asukkaiden näkökulmasta vastuiden jakautuminen ja alihankintaketjutukset ovat vaikeita hahmottaa varsinkin jos 
tiedotukseen ei ole panostettu. Yhtiökokouksissa päätettäviksi esiteltävät hankesuunnitelmat ovat usein jo niin pitkälle 
vietyjä, että muutosten tekeminen niihin on hankalaa ja kallista. Tämä saattaa johtaa siihen, että korjausta ei hyväksytä, 
koska asukkailla ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa hankkeeseen eikä tuoda esille omia toiveitaan ja tarpeitaan. 
Käyttöönottokoulutusta ei järjestetä tarpeeksi. Myös asukastyytyväisyysmittaus ennen ja jälkeen puuttuu nykykäytännöstä. 
Asukkaat eivät myöskään ole tottuneet ottamaan vastuuta omien tarpeiden esittämisessä ja vaatimisessa tai tulosten 
seurannassa.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET



 

Toisessa osassa pohdittiin myyntiprosessin kehittämistä

Osallistujien mukaan korjaushankkeissa erilainen tieto pitäisi tehdä paremmin näkyväksi niin, että se olisi kaikkien 
korjausrakentamisen sidosryhmien saatavilla vaivattomasti ja helposti jalostettavassa muodossa, mikä tukisi myös uusien 
palveluiden sekä palvelumuotoilun kehittymistä. Myös korjaussuunnitelmat pitäisi tehdä näkyviksi, mikä taas mahdollistaisi 
esimerkiksi isompien hankkeiden toteuttamisen alueilla, joilla sijaitsee samanlaisia korjaustarpeita samantyylisessä 
rakennuskannassa. Isännöitsijöiden verkostot sekä tietotaito energiatehokkuuskorjauksista nousevat tässä tärkeään 
asemaan. 

Osallistujien mukaan energiatehokkuuskorjauksia myydään ensisijaisesti kustannussäästöillä, energiatehokkuuden 
parantamisella ja ympäristövaikutusten pienenemisellä. Työpajan vastausten mukaan osapuolten yhteistyö on 
tällä hetkellä vähäistä. Esimerkiksi rakennusliikkeet eivät vastausten mukaan tunnu tekevän paljoakaan yhteistyötä 
energiatehokkuuspalveluntarjoajien kanssa. Tilaisuuden osallistujien mukaan asukkaiden korjaushankkeisiin liittyviä tarpeita 
ja toiveita ei tällä hetkellä selvitetä kovinkaan tarkasti tai aktiivisesti. Paremman asukaslähtöisyyden mahdollistamiseksi 
ehdotettiin alan toimijoiden sekä kaupunkien ja muiden neuvontapalveluiden yhdistämistä elinkaaripalveluksi, 
yritysyhteistyötä, sekä hankkeiden, liittojen ja yhdistysten välistä yhteistyötä.

Johtopäätökset ja suositukset kansalliseen korjausrakentamisen strategiaan

• Taloyhtiöitä pitää tukea ryhmäkorjaushankkeisiin ja harkita, onko esimerkiksi julkisten toimijoiden etu myöntää tukea 
ryhmäkorjaushankkeiden vetäjän palkkaamiseen

• Taloyhtiöitä ja niiden hallituksia tulee tukea pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa

• Taloyhtiöt tarvitsevat tukea korjaushankkeiden rahoittuksen keräämiseen pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi luomalla 
opastusta rahastoimiseen

• Korjaushankkeiden eri osapuolten tulee luoda käytäntöjä, joilla tiedonkulku lisääntyy ja tieto saadaan kaikkien saataville, 
sillä tämä hyödyttää kaikkia osapuolia, nopeuttaa hankkeita ja vähentää riskejä

• Tietoa energiakorjauksista ja parhasta käytännöistä pitää lisätä sekä jakaa tehokkaammin ja toimijoiden pitää aktiivisesti 
ottaa käyttöön hyväksi havaittuja uusia käytäntöjä

• Saavutetut hyödyt ja asukkaiden tarpeet voitaisiin sovittaa paremmin yhteen viemällä asukkaiden tarpeiden kartoitus 
osaksi esiselvitystä

• Eri toimijoiden välisen yhteistyön syventäminen energiatehokkuuskorjausten osalta toisi lisäarvoa loppuasiakkaille ja 
voisi tehostaa toimintaa sekä helpottaa tiedon saatavuuden parantamista



MITEN VOIN OSALLISTUA?

Voit tulla mukaan Build Upon -hankkeeseen joko 
osallistumalla kansalliseen työryhmään, teematapahtumien 
suunnitteluun tai aineistojen kommentointiin.

Keskeisimmät Build Upon -aineistot ovat jatkuvasti 
päivittyvä KUMU-sidosryhmäkartta ja RenoWiki-
hankehakemisto.

KUMU-SIDOSRYHMÄKARTTA

KUMU-sidosryhmäkarttaan on kerätty korjausrakentamisen 
kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen 
tärkeimmät ja vaikutusvaltaisimmat sidosryhmät. 

Kartta löytyy täältä: www.kumu.io/gbcfinland/build-upon-
renovation-stakeholder-system-map-figbc

RENOWIKI

RenoWiki-hakemistoon on listattu parhaita suomalaisia 
korjausrakentamisen kautta energiatehokkuutta edistäviä 
hankkeita ja ohjelma. Voit syöttää sinne oman hankkeesi 
ja näin jakaa parhaita onnistumisia muille tai ehdottaa 
jotakin toista tärkeää hanketta. Hakemistosta löytyvät 
myös muiden Build Uponiin osallistuvien maiden hankkeet 
ja tästä listasta näet teeman parhaita eurooppalaisia 
esimerkkejä. Tällä hetkellä sivustolta löytyy yli 550 
esimerkillistä korjausrakentamisen hanketta. RenoWikiin 
pääset tästä:

fi.buildupon.eu

Mukaan työryhmään tai tapahtumien 
suunnittelun

Mikäli haluat osallistua Suomen Build Upon -työryhmän 
toimintaan tai toimia yhteistyökumppanina jonkun 
teematapahtuman osalta, ota yhteyttä hankkeen 
projektipäällikköön Sami Lankiniemeen.

Sähköposti: sami.lankiniemi@figbc.fi

Twitter: #BuildUpon

TULE MUKAAN BUILD UPONIIN!
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