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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 Monitoimitila Joutsenessa osoitteessa 
Fredrikinkatu 42, 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

Hankkeen viidennen työpajan aiheena olivat kuntien 
kohtaamaat haasteet energiatehokkuuskorjausten 
osalta. Päivän aikana esiteltiin erilaisia hankintamalleja, 
yhteishankintaa, korjausrakentamisen kannalta parhaita 
prosessimalleja, käytännön kokemuksia sekä ympäristö- 
ja energiatehokkaille hankkeille suunnattuja uusia 
rahoitusmalleja 

Tarkoituksena oli yhdessä etsiä alun esitysten innoittamana 
ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja löytää teemoja, jotka 
voitaisiin mahdollisesti huomioida Suomen kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämistyössä. 

Alustuksissa ja harjoituksissa pohdittiin seuraavia asioita:

• Millaisia hankintaohjeita on kuntien saatavilla 
energiatehokkaan korjausrakentamisen tueksi?

• Miten hankkia yhdessä, edullisesti ja helposti?

• Millaiset prosessit palvelevat energiatehokkuutta 
edistäviä korjaushankkeita parhaiten?

• Miten rahoittaa ympäristö- ja energiatehokkaita 
korjaushankkeita?

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 5: Kuntien haasteet energia-
tehokkuuskorjauksissa - mikä avuksi?

Green Building Council Finlandissa UNEPin SBC-hankkeen 
projektikoordinaattorina toimiva Pekka Huovila (kuvassa) 
avasi tilaisuuden kertomalla erilaisista kestävän korjaus-
rakentamisen hankintamalleista. Muille päivän esityksille 
alustuksena toimineessa puheenvuorossa Huovila toi esille 
myös kansainvälistä näkökulmaa esimerkkien kautta.

Seuraavaksi tilaisuudessa kuultiin Suomen ympäristökes-
kuksen Pasi Tainion johdolla, mitä voi tapahtua, kun kunnat 
yhdistävät voimansa hankinnan osalta. Yhteishankinnan 
kautta kunnat voivat hankkia energiatehokkaita ratkaisuja 
edullisemmin ja helpommin. Yhdessä on myös helpompi 
uskaltaa tähdätä korkeammalle ja parhaimmillaan onnis- 
tutaan myös pienentämään hankintaprossin vaatimaa 
työmäärää. Tästä on todisteena HINKU-kuntien hieno 
aurinkovoimaloiden yhteishankinta.

Vison Alliance Partnersin Rami Tuokko jatkoi yhdessä 
tekemisen teemaa kertomalla millaiset prosessit palvele- 
vat korjausrakentamista kaikkein parhaiten Korjausraken-
tamisen kysyntä kasvaa ja mallit muuttuvat, kun esimerkiksi 
elinkaari- ja energiatehokkuudelle asetetaan yhä kovempia 
tehokkuusvaatimuksia. Mutta miten tilaaja sitten voi vaikut-
taa korjausrakennushankkeen onnistumiseen? Tuokon vas-

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

taus tähän on pitkä, mutta selkeän yksityiskohtainen. 
Parhaat edellytykset luodaan kun tilaaja tavoitteet ovat 
selkeät ja ohjaavat johtamista, valitaan oikea toteutus-
muoto, sovelletaan hankintamenettelyä monipuoli-sesti ja 
hyödynnetään mallintamista.

Seuraava esitys toi päivän ohjelmaan monipuolisia 
käytännön kokemuksia korjausrakentamisesta Helsingissä. 
Näitä esitteli HKR-Rakennuttajan Tiina Sekki. Esityksessä 
oli mukana tuloksia siitä, miten energiankulutus muuttuu 
peruskorjauksissa ja tarkasteltiin kolmea viime vuosien 
aikana toteutettua peruskorjauskohdetta.

Kuntarahoituksen lanseeraaman Suomen ensimmäisen 
vihreän bondin esittely päätti päivän ensimmäisen osion. 
Juha-Pekka Ketola kertoi sen olevan suunniteltu lisää- 

mään ympäristöystävällisiä investointeja, sillä asiakkaille 
vihreä raha on muuta rahoitusta edullisempaa.Suomen  
ensimmäinen vihreä bondi eli kuntien ympäristöinvestoin-
teihin korvamerkitty joukkolaina laskettiin liikkeeseen 
syyskuun lopussa ja ylimerkittiin välittömästi.

Alun esitysten jälkeen siirryttiin aiempien tapahtumien 
tapaan päivän teeman pureutuvaan työpäiväosuuteen. 



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 muiden alan 
toimijoiden aktiivisuudesta energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa.
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KORJAUSRAKENTAMISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN

Iltapäivän työpajoissa osallistujia pyydettiin 
ensin yksin ja sitten yhdessä pienryhmässä 
kirjaamaan näkemyksiään erilaisista kuntien 
energiatehokkuuskorjausten ongelma-kohdista 
tilaamisessa, kilpailuttamisessa ja prosesseissa.

1. Ongelmat tilaamisessa

Energiatehokkuus koetaan tilattaessa 
lisäkustannukseksi. Työpajan osallistujat 
kokivat tämän ongelman kosket-tavan ketjun 
eri tahoja. Tämä saattoi riippua siitä, mistä 
taustaryhmästä he itse olivat tai juurikin 
päinvastoin, että he kokivat tämän olevan 
kaikkien muiden ongelma. Vastauksista voidaan 
päätellä, että tämä ongelma koskettaa ainakin 
kiinteistösijoittajia, päättäjiä, omistajia, tilaajia, 
hankintaa, käyttäjiä ja laitehuoltoa.

Se, että energiatehokkuus koetaan lisäkustan-
nukseksi johtuu vastaajien mielestä ennen 
kaikkea tiedonpuutteesta sen osalta, miten 
kustannukset muodostuvat elinkaaren aika- 
na eli että kustannusrakennetta ja energia-
tehokkuuden tuomaa lisäarvoa ei ymmärretä. 
Muiksi syiksi mainittiin suuret alkuinvestoinnit, 
pitkä takaisinmaksuaika sekä investoinnin ja 
käyttömenojen erillisyys.

Vastaajien mukaan ongelmaan voidaan puuttua 
panostamalla alkuvaiheen tavoiteasetantaan 
ja ottamalla suunnitteluun mukaan elinkaari-
laskenta. Muiksi keinoiksi nähtiin keskustelun 
ja tiedotuksen lisääminen sekä uudet 
rahoitusmallit kuten ESCO -mallit.

Tiedon puute ongelmana koskettaa vastaajien 
mielestä koko rahoitusketjua, omistajia, tilaajia, 
rakennuttajia, suunnittelijoita ja käyttäjiä. 
Ongelma johtuu esimerkiksi siitä, että eri 
ammattilaiset eivät kohtaa. Lisäksi ongelma 

johtuu priorisoinneista ja yhteistyön puutteesta. 
Ongelma voidaan ratkaista dialogilla, kustannus- 
tietoisuuden lisäämisellä ja ottamalla asiantunti-
jat aikaisemmassa vaiheessa mukaan suunnit-
teluun,

Hyvien esimerkkien puute koskettaa vastaajien 
mielestä ihan kaikkia. Ongelma johtuu 
ennakkoluuloista uusia toimintatapoja, kuten 
esimerkiksi ESCO -sopimuksia, kohtaan. 
Ongelma johtuu osallistujien mukaan myös 
sulkeutuneisuuden kulttuurista, sillä huonoista 
kokemuksista ei kehuskella, mutta myöskään 
onnistumisista ei puhuta. Tähän vaikuttaa 
yleinen rohkeuden sekä rahoituksen puute. 
Ongelma voitaisiin ratkaista vastaajien mukaan 
perustamalla yhteisiä foorumeita onnistuneille 
hankkeille, yhdistämällä tietokantoja ja lisää-
mällä avoimuutta projekteihin. Käyttäjien 
osallistaminen mukaan suunnitteluun sekä 
yhteistyö toisivat uutta voimaa.

Tilaaja ei ole käyttäjä eikä investori -ongelma 
koskettaa vastaajien mielestä luonnollisesti 
ennen kaikkea tilaajia ja käyttäjiä, mutta myös 
suunnittelijoita. Ongelma johtuu vastaajien 
mielestä kustannusten vääristä jaoista ja siitä 
että osapuolet eivät tunne kokonaisuutta 
sekä siitä, että varojen ajatellaan tulevan eri 
budjeteista. Tämä ongelma voidaan vastaajien 
mukaan ratkoa kannustavammilla vuokrasopi-
muksilla ja viemällä tietoisuutta toimitusketjussa 
eteenpäin niin, että rahoittajat ja hankkeen 
suunnittelijat ymmärtävät kestävien hankkeiden 
merkityksen. Investorin tavoiteasetantaan pitää 
lisätä käyttäjänäkemystä. Myös allianssimalli 
mainittiin yhtenä ratkaisuna.

HARJOITUS 2



2. Ongelmat kilpailutuksessa

Hankintalainsäädäntö koetaan jäykäksi, mikä 
koskettaa vastaajien mielestä erityisesti julkista 
 hankkijaa, kuntia ja julkisia hankintaorganisaa-
tioita. Tämä ongelma johtuu osaamisen puut- 
teesta ja markkinaoikeuden pelosta. Tämä 
voidaan ratkaista vastaajien mielestä koulutuk- 
sella, yhteishankinnoilla ja erillisillä asiantunti-
joilla sekä avaamalla keskustelua kaikkien 
osapuolten kesken.

Tarve pelata varman päälle. Käytetään vain 
koeteltuja sopimusmalleja niin vältytään 
oikeuden käynneiltä –ongelma koskettaa vas-
taajien mielestä ennen kaikkea tilaajia. Ongelma 
johtuu osaamattomuudesta ja kiireestä, sillä 
uusiin ratkaisuihin ei ehditä tutustua. Vallitseva 
kulttuuri ei myöskään tue uuden kokeilemista ja 
tilaajat ovat arkoja ottamaan riskejä. Ongelma 
ratkaistaan vastaajien mukaan koulutuksella 
ja tiedotuksella sekä yhteisillä hankinnoilla ja 
käyttäjien tarpeista lähtemällä. Allianssimallia 
ehdotettiin ratkaisuksi myös tähän ongelmaan.

Elinkaariajattelun soveltaminen 
kilpailutukseen on vastaajien mielestä ongelma 
ensinnäkin siksi, että sitä ei käytetä. Ongelmana 
se vastaajien mielestä koskettaa kaikkia, mutta 
ensisijaisesti investoreita. Ongelma syntyy vas- 
taajien mielestä vertailtavien laskentamenetel-
mien ja valmiiden mallien puutteesta, mutta 
myös rakennushankkeiden osapuolten siiloutu-
neista tehtävänjaoista. Ongelma ratkaistaan 
vastaajien mukaan ottamalla elinkaari lähtökoh- 
daksi jo päätettäessä hankinnan aloittamisesta- 
Myös käyttäjien pitää vaatia enemmän. Lisäksi  
tarvitaan vertailtavia pohjatietoja elinkaarimal-
leihin sekä mahdollisesti rahoitusporkkanoita tai 
jopa säädösmuutoksia.

 

3. Ongelmat prosesseissa

Tiedonkulun ja yhteistyön ongelmat 
koskettavat vastaajien mukaan ihan kaikkia. 
Tämä ongelma johtuu vastaajien mielestä siitä, 
että yhteistyön tuomaa lisäarvoa ei ymmärretä. 
Lisäksi ei ehkä osata tunnistaa sitä, että mikä  
tieto olisi tärkeää kenellekin. Vallitseva kul-
ttuuri ei myöskään tue tiedon oletusarvoista 
avoimuutta. Ongelma ratkaistaan muuttamalla 
yhteistyömalleja ja hankintamallikuvauksia.

Prosessin omistajuus -ongelma koskettaa 
ennen kaikkea tilaajia ja investoreita, mutta 
vastausten mukaan tavallaan myös kaikkia 
osapuolia, jos osaajille ei anneta tilaa.  
Ongelma johtuu kiireestä sekä osapuolten 
sitoutumisen puutteesta. Ongelma ratkaistaan 
vastaajien mukaan tulevaisuuspohdinnalla, 
sidosryhmäajattelulla, uskalluksella ja antamalla 
oikeille henkilöille, esimerkiksi projektipäälliköil-
le, vastaa ja vastuuta.

Yksityisen ja julkisen puolen erilaiset 
toimintakulttuurit tuottavat haasteita -ongelma 
koskettaa vastausten mukaan koko alaa ja 
johtuu tiedon ja kommunikaation puutteesta 
sekä erilaisista toimintamalleista ja eri reunaeh-
doista. Tämä pulma voidaan ratkaista vastaajien 
mukaan selkeyttämällä toimintaympäristöä, käy-
mällä vuoropuhelua ja vastuuttamalla henkilöitä.

HARJOITUS 2



SUDENKUOPAT SIIRRYTTÄESSÄ SUUNNITELMISTA TOTEUTUKSEEN

1. Miksi suunnitelmat eivät toteutudu 
suunnitellusti ja sovitusti?

Kysymystä lähdettiin purkamaan ehkä vähän  
yllättäen suunnitelmien laadun ja ominaisuuk-
sien kautta. Moni vastaaja toi esiin, että suunni-
telmat ovat huonoja esimerkiksi siinä mielessä, 
että ne eivät vastaa organisaatioiden tavoitteita. 

Moni näki ongelmia tavoitteiden viestimisessä 
ja konkreti-soimisessa suunnittelijoille. Tämä 
usein johtui siitä, että loppukäyttäjä ei ole 
ollut mukana suunnittelussa ja tilaaja ei ole 
kommunikoinut riittävän selkeästi tarpeistaan. 
Suunnitelmat ovat lisäksi monesti vastaajien 
mielestä huonotasoisia. Lisäksi vastuiden epä-
selvyys ja epärealistiset aikataulut haittaavat 
suunnitelmien toteutumista. 

Yhtenä huomiona nostettiin esiin, että 
palkitsemisjärjestelmää ei ole mietitty kuntoon 
siten, että se tukisi laadukasta suunnittelua ja 
suunnitelmien toteutumista.

2. Sopimuksissa sallitaan toteuttajan 
käyttävän vastaavaa teknistä ratkaisua, 
mutta käytännössä ”tai vastaava” –ratkaisu 
ei teknisesti tai ympäristötehokkuuden osalta 
vastaakaan alkuperäistä suunnitelmaa 

Työpajavastauksissa nousi esiin tiedon puute 
teknisten ratkaisujen vertailuissa, edullisempi 
ratkaisu ei usein täytä suunnittelun tavoitteita 
mutta koska suunnittelun tavoitteita ole aina ole 
ilmaistu riittävän selkeästi, ei niitä osata ottaa 
huomioon vaihdettaessa ratkaisua. 

Tilaajan pitäisi määrittää tekniset suoritustavoit-
teet eikä käytettävää tekniikkaa. Vastauksissa 
nostettiin esiin hyvänä käytäntönä suunnittelijan 
allekirjoitusmenettely suunnitelmamuutosten 
yhteydessä.

3. Laatuongelmat: Työmaalla tapahtuu virheitä 
ja laiminlyöntejä, tilaajan valvontavastuu on 
raskas tilaaja-organisaatiolle 

Kysymykseen työmaiden laatuongelmista 
päävastaukseksi nousi ehdottomasti valvonta 
ja sen puute. Osaava työnjohto ja oikea 
aikataulutus ovat myös tärkeitä tekijöitä. 
Vastauksissa todettiin, että valvontaa vaatii 
läsnäoloa työmailla ja jälkeenpäin todennettavia 
menetelmiä. 

Vastauksissa korostettiin myös, että valvontaa 
pitäisi modernisoida ja että parempaa laatua 
saadaan, jos alkuselvityksiin panostetaan 
aikaa ja resursseja. Lisäksi ECOdesign-
direktiivi mainittiin esimerkkinä toimivasta 
laatuvaatimuksesta.

4. Kerro esimerkki hyvästä tapauksesta

Hyvinä esimerkkeinä työpajassa nousi esiin 
erilaisia onnistuneita projekteja, esimerkiksi 
1980-luvun kerrostalon lämpöjärjestelmä-
remontti, lämpöpumppujen asennus 
kohteeseen, selkeästi ilmaistut tavoitteet 
huvimajakorjauksessa ja peruskorjaus, jossa 
tavoitteet ylitettiin. Projekteista nostettiin esiin 
hyvinä asioina esimerkiksi valvonta ja selkeä 
tavoitteiden määrittely.

HARJOITUS 3



TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

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

Työpajan osallistujista valtaosa edustaa joko paikallishallintoa tai rakentamisalaa. Jälkimmäisen kohdalla osallistujia oli 
monipuolisesti, mutta ensimmäisen osalta kuntia ja kaupunkeja olisi saanut olla mukana vielä enemmän. Muuten työpajan 
osallistujajakauma on tasaisen monipuolinen, mikä mahdollisti laajan keskustelun ja eri näkökulmien kuulemisen.v

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Hankkeen viidennen työpajan aiheena olivat kuntien kohtaamaat haasteet energiatehokkuuskorjausten osalta. Päivän aikana 
esiteltiin erilaisia hankintamalleja, yhteishankintaa, korjausrakentamisen kannalta parhaita prosessimalleja, käytännön koke-
muksia sekä ympäristö- ja energiatehokkaille hankkeille suunnattuja uusia rahoitusmalleja. Alustuksissa ja harjoituksissa 
pohdittiin millaisia hankintaohjeita on kuntien käytössä energiatehokkaan korjausrakentamisen tukena, miten voitaisiin 
yhdessä hankkia nykyistä edullisemmin ja helpommin, millaiset prosessit palvelisivat energiatehokkuutta edistäviä korjaus- 
hankkeita parhaiten ja miten ympäristö- ja energiatehokkaita korjaushankkeita voitaisiin rahoittaa. Esitysten innoittamana 
osallistujat etsivät työpajaosiossa yhdessä ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin.

Työpajaosiossa (harjoitus 2) perehdyttiin energiatehokkaiden korjaushankkeiden ongelmiin tilaamisen, kilpailutuksen sekä 
prosessien osalta. Harjoituksen väittämät johdettiin tilaisuuteen osallistuneiden tahojen antamista ennakkovastauksista 
ilmoittautumislomakkeen osana esitettyihin kysymyksiin. Harjoituksen yksityiskohtaisempi läpikäynti on esitetty omassa 
osiossa. Yhteenvetona todettakoon, että valtaosa korjausrakentamisen tilaamiseen, kilpailuttamiseen ja prosesseihin liitty-
vistä ongelmista olisivat osallistujien mukaan ratkaistavissa. Keinoiksi esitettiin panosten asettamista hankkeen suunnitteluun 
ja tavoiteasetantaan, elinkaaritarkastelun laajempaa hyödyntämistä, syvempää yhteistyötä toimijoiden välillä ja yhteistyö-
mallien kuten allianssin käyttöä, parantamalla tiedonkulkua ja vuoropuhelua sekä huomioimalla loppukäyttäjien tarpeet.

Työpajaosiossa (harjoitus 3) keskusteltiin myös ongelmista siirryttäessä suunnitelmista toteutukseen. Suunnitelmat eivät 
vastaajien mukaan toteudu aiotusti ja sovitusti, sillä ne ovat osallistujien mukaan usein huonotasoisia eivätkä aina vastaa 
organisaatioiden tavoitteita. Suurimpien ongelmien koettiin liittyvän tavoitteiden viestimiseen ja niiden konkretisoimiseen 
suunnittelijoille, loppukäyttäjän huomiointiin sekä vastuiden epäselvyyteen ja palkitsemisjärjestelmän kehittymättömyyteen. 
Harjoituksessa puhuttiin myös Tai vastaava -ongelmasta, jossa toteuttaja voi korvata suunnitellun teknisen ratkaisun toisella.  
Ongelma syntyy kun korvaava ratkaisu ei vastaakaan alkuperäisen ratkaisun teknisiä tai ympäristötehokkuuteen liittyviä 
ominaisuuksia. Tiedon puute teknisten ratkaisujen vertailuun mainittiin tämän ongelman osalta tärkeimmäksi kehitettäväksi 
aiheeksi. Myös suunnittelun tavoitteet tulisi ilmaista selkeämmin eri ratkaisujenn vertailun mahdollistamiseksi. Käytettävän 
tekniikan sijaan tulisi määrittää tekniset suoritustavoitteet. Muutosten yhteydessä tulisi soveltaa suunnittelijan allekirjoitus-
menettelyä. Laatuongelmat, kuten virheet ja laiminlyönnit voitaisiin taas osallistujien mukaan ratkaista lisäämällä valvontaa. 
Myös osaavan työnjohdon ja oikean aikataulutuksen merkitystä alleviivattiin. Valvontaa tulisi lisäksi modernisoida, jotta 
alkuselvityksiin panostaminen olisi mielekästä ja onnistumiset voitaisiin todentaa jälkikäteen. 

Johtopäätökset ja huomiotavia asioita kansallisessa korjausrakentamisen strategiassa
• Energiatehokkuusinvestoinnit suhteutettava kiinteistön koko elinkaareen ja viestiä selkeästi vaikutuksesta 

käyttökustannuksiin.

• Tietoisuuden lisäämiseksi tarvitaan laajaa ja avointa yhteistyötä, vuoropuhelua sekä vastuiden selkiyttämistä ja 
palkitsemisjärjestelmien kehittämistä

• Energiatehokkuuteen kannustavien vuokrasopimusten ja ESCO-mallien leviämistä pitäisi tukea.

• Elinkaariajattelu pitää saada mukaan kilpailutukseen tilaajan kannalta helpolla ja kiistattomalla tavalla.

• Rakennushankkeiden toteutuksessa hankkeen tavoitteita ei usein ole saatu viestittyä suunnitteluryhmälle. Esimerkiksi 
tulevia käyttäjiä ei ole osallistettu suunnittelun alkuvaiheessa.

• Rakennushankkeissa tilaajan pitäisi määrittää tekninen suoritustaso eikä käytettävää tekniikkaa.

• Rakennushankkeen valvontaa vaatii läsnäoloa työmailla ja jälkeen päin todennettavia menetelmiä

• Hyviä esimerkkejä energiatahokkuuden parantamisesta ja onnistuneista korjausrakentamiskohteista on. mutta net pitäisi 
saada kaikkien tietoisuuteen

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET



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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