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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 LEED-sertifioidussa Sitran tornitalossa 
osoitteessa Itämerentori 2, 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 Euroopassa. 
Build Upon tukee kansallisten korjausrakentamisen 
strategioiden (EED, artikla 4) päivitystyötä ennen vuoden 
2017 huhtikuun takarajaa. Näillä strategioilla on valtava 
merkitys Euroopan energiankäytön ja 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 osapuolilta.

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

Build Upon -hankkeemme työpajat saatiin päätökseen 
torstaina 8.12. Päivä keskittyi teemallisesti energiatehok-
kuuskorjausten rahoitukseen liittyviin kysymyksiin etenkin 
Green Mortgage -ratkaisujen osalta. Aluksi kuultiin 
energiatehokkuuskorjausten eri rahoitusmuotojen ja 
Green Mortgage -tuotteiden kehityksestä Euroopassa sekä 
perehdyttiin Romanian esimerkkitapaukseen ja ESCO- 
sekä EPC-mallien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Seuraavaksi 
katse suunnattiin Suomeen ja avattiin kommenttipuheen-
vuorojen myötä keskustelu siitä, millaista rahoitusta Suo-
messa on tarjolla ja mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. 

Alustuksissa ja harjoituksissa pohdittiin seuraavia asioita:

• Mitä mahdollisuuksia energiatehokkuuskorjausten 
rahoitukseen löytyy tällä hetkellä?

• Minkälaisia esimerkkejä löytyy muista hankemaista?

• Miltä energiatehokkuuskorjausten rahoittaminen 
näyttää pankkien ja muiden rahoittajien puolesta?

• Miten KIRA-ala voi toimillaan tukea rahoitusmuotojen 
kehitystä palvelemaan teemaan liittyviä tarpeita?

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 kunnian-
himoisemmiksi aina kolmen vuoden välein. Build Upon -hanke tukee tätä päivitystyötä alla olevan kuvan mukaisesti.

Useat sidosryhmät ovat Euroopassa kuitenkin jääneet tämän prosessin ulkopuolelle eivätkä ne siten ole aktiivisesti olleet 
mukana kansallista korjausrakentamisen strategiaa koskevassa keskustelussa. Tämä laajan vuoropuhelun puuttuminen 
korjausrakentamisen tärkeiden sidosryhmien ja eri hankkeiden, projektien sekä 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 
toteutettavaan 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.

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 6: Energiatehokkuus-
korjausten rahoitusmahdollisuudet

Päivän avasi Build Uponin Suomen projektipäällikkö 
Sami Lankiniemi, joka viritteli osallistujat teemaan 
muutamilla  nostoille hankkeen aiemmista työpajoista. 
Tämän jälkeen vuoro annettiin European Mortgage 
Federationin Secretary General Luca Bertalotille (kuvassa 
alla), joka loi katsauksen Euroopan tason kehitykseen 
energiatehokkuuskorjausten rahoituksen ja etenkin 

Green Mortgage -tyyppisten asuntolainatuotteiden osalta. 
European Mortgage Federation on käynnistämässä Green 
Mortgage-teemasta yhteiseurooppalaista hanketta, josta 
löytyy lisätietoja Lucan erinomaisesta esityksestä. Alustuk-
sessaan Bertalot kuvaili heidän jäsenorganisaatioidensa 
kanssa käymäänsä keskustelua siitä, miten rakennusten, 
ja etenkin kotiemme energiatehokkuutta voitaisiin edistää 
pankkien ja rahoittajien toimesta sekä siitä, miksi tämä on 
kannattavaa taloudellisesta näkökulmasta ja siten hyvää, 
ennakoivaa liiketoimintaa.

Romanian Green Building Councilin Monica Ardeleanu 
(kuvassa) jatkoi samasta teemasta esitellen heidän yhdessä 
kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja pankkialan kanssa 
luomaansa Green Mortgage -tuotetta. Heidän mallissaan 
ihmiset voivat asuntonsa energiatehokkuutta parantamalla 
hakea edullisempaa asuntolainaa, jonka ehdot määräytyvät

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

sen mukaan, miten kunnianhimoisesti energiatehokkuutta 
kehitetään. Myös toimenpiteiden taloudellisuutta ja vaiku-
tusta sisäympäristöön seurataan. Edullisemman lainan 
vuosisäästöt ovat vastanneet jopa 1,5 kuukauden lyhen-
nystä. Rahoittajat ovat hyötyneet luottotappioiden laskusta 
(32%) ja rakennusten arvonnoususta (8%). 

Päivän kolmas puheenvuoro vei kuulijat ESCO-maailmaan 
Caverionin myyntipäällikön Teppo Mannisen (kuvassa alla) 
johdolla. Manninen esitteli, miten korjausvelkataakkamme 
voitasiin saada kuriin ESCO- ja EPC-hankkeilla sekä 
millaisia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja näiden tueksi löytyy. 
Elinkaarivastuumallissa hankkeet toteutetaan niin, että 
investointi maksaa itsensä takaisin palveluntuottajan 
takaamilla säästöillä. Samalla taataan kiinteistöjen olosuh- 

teiden parannus ja suorituskyky. Rahoitus voidaan toteut-
taa joko leasingina tai myymällä hankkeen myyntisaamiset, 
jolloin hanke on alusta asti kassavirtapositiivinen. Haastei-
takin toki on: leasing ei yleensä sovellu pörssiyhtiöille, 
vakuudeton raha on hieman kalliimpaa ja joskus hanke voi 
keskeytyä siksi, että rahoituspäätöstä ei saada.

Tämän jälkeen oli vuoro tarkastella millaista rahoitusta 
Suomessa on tällä hetkellä tarjolla ja mitä mahdollisuuksia 
tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. Kommenttipuheen-
vuoroissa kuultiin näkemyksiä Nordean Sustainable 
Financing -osaston johtajan Vesa Oksasen toimesta sekä 
Hypoteekkiyhdistykseltä pankinjohtaja Sami Vallinkosken 
(kuvassa) puolesta. Lopuksi kansainvälistä näkökulmaa 
keskusteluun toi Turkin Green Building Councilin Ahmet 
Acar, joka kertoi Green Mortgage -kehityksestä Turkissa.

Halusimme tilaisuuden myötä tuoda kiinteistö- ja raken-
tamisalan toimijat rahoitusalan kanssa saman pöydän 
ääreen keskustelemaan omista näkökulmistaan aiheeseen  
ymmärtääksemme nykytilannetta paremmin ja löytääk-
semme ratkaisuja tulevaisuuden varalle. Tähän tavoittee-
seen tartuttiin iltapäivän työpajaharjoituksilla, joiden 
tulokset on esitelty tämän raportin seuraavilla sivuilla.



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 tämän työpajan osallistujien näkemystä 
muiden alan toimijoiden aktiivisuudesta energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa.
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ENERGIATEHOKKUUSKORJAUSTEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Työpajaosiossa osallistujia pyydettiin ensin yksin ja sitten 
pienryhmässä kirjaamaan näkemyksiään erilaisista 
energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuuksiin 
liittyvistä haasteista.

1. Miksi energiatehokkuuden edistämiseen suunnattuja, 
eli Green Mortgage –lainoja ei ole saatavilla Suomen 
markkinoilla? Miksi niitä tarvittaisiin ja ovatko ne 
mahdollisia?

Työpajan vastauksissa arvioitiin, että energiatehokkuuden 
edistämiseen suunnattuja lainoja ei ole Suomessa tarjolla, 
koska suomalaiset pankit eivät nykyisen korkotason vuoksi 
pysty tarjoamaan tällaisia tuotteita muita tuotteitaan 
halvemmalla, kuten muissa maissa on tapana. Myös mark-
kinoiden ensimmäiset kokeilut, kuten Hypoteekkiyhdis-
tyksen ympäristölaina, on joidenkin mielestä koettu liian 
monimutkaisiksi asiakkaiden näkökulmasta. 

Osallistujat totesivat myös, että Suomen markkinat voivat 
olla tällaisille tuotteille liian pienet. Suurimpana haasteena 
tällaisten lainatuotteiden yleistymiselle pidettiin kuitenkin 
sitä, että asunnon korjaus ja sen energiatehokkuuden 
parantaminen ei merkittävästi näy asunnon arvossa, sillä 
markkina ei osaa tätä arvostaa.

2. Mitkä sidosryhmät hyötyisivät tällaisista lainoista? 

Eniten tällaiset lainatuotteet hyödyttäisivät työpajan 
osallistujien mukaan asiakkaita eli taloyhtiöitä ja asuntojen 
omistajia. He saisivat toteutettua omistamansa rakennus-
kannan tarvitsemat korjaukset parempien lainaehtojen 
mahdollistamana, parantamaan energiatehokkuutta ja 
laskemaan näin myös käyttö- ja hoitokuluihin uppoavaa 
rahamäärää. 

Energiatehokkuuskorjauspalveluita tarjoavien yritysten 
hyötynä taas olisi liiketoiminnan kasvu lisäkysynnän myötä. 
Kunnille hyötyjä syntyisi edullisemman rahoituksen 
lisäksi siitä, että tilaisuudessa käsitelty EPC-elinkaarimalli 

myös sitouttaa urakoijat tekemään ja suunnittelemaan 
kunnollisen, toimivan lopputuloksen, jota on helppo 
ylläpitää.

3. Mitä taloudellisia ja operationaalisia haasteita tällaisiin 
rahoitustuotteisiin liittyy? Kenelle ne ovat haaste?

Pankkien ja lainoittajien näkökulmasta haasteita 
ovat Suomessa energian halpa hinta, jonka myötä 
energiatehokkuustoimien vaikutus lainanottajan 
maksukykyyn ei ole niin suuri kuin muualla Euroopassa. 
Toiseksi tällä hetkellä lainakorot ovat niin pienet, että 
niistä on vaikea tinkiä alempaa korkoa energiatehokkuutta 
edistävien lainojen ehtoihin.

Talonyhtiöiden osalta haasteena on pitkäntähtäimen 
ajattelun puuttuminen ja toisaalta energiatehokkuustoimen-
piteiden osalta laskennallisten mallien tulosten luotetta-
vuus verrattaessa kiinteistöjen todelliseen käyttöön ja 
todellisiin säästöihin. Tähän liittyyvät myös haasteet 
suunnitelmien realistisuuden osalta. Myös talonyhtiöiden 
mahdollisuudet ohjata korjausprosessia ovat työpajaan 
osallistuneiden mielestä heikot ja lisäksi sopimusten 
monimutkaisuus hankaloittaa tilannetta tällaisten lainojen 
käytön osalta.

4. Miten pankit ja lainoittajat hyötyisivät tällaisen 
tuotteen tarjoamisesta? Onko business case –olemassa?

Työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta, 
että liiketoiminnallinen hyöty ei vielä ole riittävän selkeä 
pankkien ja muiden lainoittajien näkökulmasta. Aiheesta 
ollaan kuitenkin hyvin kiinnostuneita. Toimijat seuraavat 
tarkkaavaisesti teeman kehitystä ja ovat valmiita tutkimaan 
mahdollisuuksia avoimesti. 

Pankkien ja lainoittajien olisi tilanteesta hyötyäkseen 
ymmärrettävä energiatehokkuuden parantamiseen 
tähtäävää korjausrakentamista ja erilaisten toimenpiteiden



vaikutuksia paremmin. Tämän mahdollistamiseksi 
yhteistyö KIRA-alan asiantuntijoiden kanssa on tärkeää. 
Energiatehokkuuden parantamista tukevien lainojen 
markkinoilletulo hyödyttäisi myös KIRA-alan toimijoita.

Muita liiketoiminnallisia hyötyjä pankkien ja lainoittajien 
näkökulmasta olisi mahdollisen kilpailuedun saavuttaminen 
muihin toimijoihiin nähden sekä tuotevalikoiman kehittä- 
minen ja lisäarvon tuottaminen asiakkaille tällaisia uusia 
vaihtoehtoja tarjoamalla. Talojen energiatehokkuuden 
parantaminen nähtiin myös pankkien lainojen osalta riskien 
hallintana ja pienentämisenä, kun vakuutena olevien 
kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta niiden arvon 
säilyttämiseksi tai jopa parantamiseksi. 

Toisaalta energiasäästöt vapauttavat asiakkaan varoja 
lainojen takaisinmaksuun energiamaksujen ja mahdollisesti 
myös muiden kuluerien pienentymisen myötä ja siten 
mahdollistaa jopa uusien lainojen ottamisen. Rahoittajat 
voisivat siis hyötyä kasvattamalla lainaamaansa raha-
määrää ja liiketoimintaansa. Lainoitusvolyymi voisi kasvaa 
myös uusien, muuten toteutumattomien lainojen myötä, 
mikäli Green Mortgaget voisivat tämän mahdollistaa 
esimerkiksi pienempien vakuusvaatimusten kautta. 

Erityisesti hyötyä syntyisi pankeille tilanteessa, jossa nämä 
asiat johtaisivat siihen, että ne voisivat saada edullisempaa 
lainaa esimerkiksi Euroopan keskuspankilta, mikä on myös 
ehto muuten toteutuskelvottomien lainojen myöntämiseen. 
Toinen tärkeä seikka on se, voisivatko tällaiset lainatuotteet 
mahdollistaa tilanteen, jossa pankeille asetetut pääoma-
vaateet pienenisivät tällaisten sijoitusten myötä.

5. Mitä pitää tapahtua, jotta Suomeen saataisiin Green 
Mortgage –lainoja? Määrittäkää yhdessä reunaehdot.

Kehityskulun ensimmäisenä askeleena pankkien tulisi 
sisäisesti ja yhdessä keskustella energiatehokkuutta 
edistävien lainojen mahdollisuuksista Suomessa. Lisäksi 
niiden tulisi yrittää määritellä ne energiatehokkuuteen 
liittyvät ehdot, joiden pohjalta tällaisia lainoja voidaan 
myöntää ja että toiminta on liiketoiminnallisesti kannatta-
vaa. Tähän ne tarvitsevat KIRA-alan osaamista ja 

yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa. 

Kun kansalliset reunaehdot on pankkien näkökulmasta 
selvitetty, voidaan tarkastella kansainvälisellä tasolla sitä, 
mitä tulee tapahtua, jotta pankeille asetettuja pääomavaa-
teita voitaisiin keventää näiden lainojen osalta. Kysymys on 
silloin siitä, miten voidaan osoittaa, että tällaiset lainat ovat 
riskittömämpiä kuin tavalliset lainat.

Kansallisella tasolla tarvitaan myös laajaa asennemuutosta. 
Asuntojen energiatehokkuuskorjausten tulisi näkyä 
niiden arvossa, pankkien tarkasteluissa sekä ostajien 
preferensseissä asuntoa valitessaan. Taloyhtiöitä täytyy  
lisäksi tukea ja ohjata tarkastelemaan energia- ja muiden 
korjausten elinkaarikustannuksia ja -hyötyjä entistä 
monipuolisemmin. Työpajan osallistujien mukaan tarvitaan 
myös korkeantason kannanottoa ja tukea valtioiden sekä 
EU:n tasolta.

Lisäksi tarvitaan lisää tietoa energiatehokkuutta paranta-
vien toimenpiteiden vaikutuksista, jotta rahoittajat osaavat 
paremmin arvioida niiden vaikutuksia omaan toimintaansa 
ja tehdä hyvin perusteltuja rahoituspäätöksiä.

5. Kenen pitää toimia ja miten? Nimetkää sidosryhmät ja 
niiden vastuut.

Rahoittajien on jatkettava avoimin mielin kehitystyötään ja 
lainaehtojensa mahdollisuuksien arviointia ja liiketoimin- 
tansa koeponnistelua. On mietittävä, voidaanko energia-
tehokkuuden edistämisen myötä myöntää alempaa korkoa, 
vaatia pienempää takausta tai muokata muita ehtoja.

Isännöitsijöiden on osattava tukea asunto-osakeyhtiöitä 
taloudellisessa suunnittelussaan ja kerrottava tällaisista 
vaihtoehdoista.

Valtion tuki luonnollisesti edistäisi osallistujien mukaan 
tällaista toimintaa. Keinoiksi ehdotettiin esimerkiksi 
lainsäädännön päivityksiä, korkotukea ja korjausvustuksia 
suunnitteluvaiheeseen. Myös Euroopan keskuspankilta 
toivottiin tukea kehitykseen.



6. Miten tällaisten tuotteiden liiketoiminnallisia 
edellytyksiä voitaisiin parantaa?

Rahoittajat tarvitsevat tietoa ja parempaa ymmärrystä 
energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutuksista energian- 
kulutukseen ja taloudellisiin lukuihin. Ehdotuksena 
todettiin, että tarvittaisiin jonkinlaiset yhteiset laskenta-
säännöt erilaisten energiatehokkuustoimien arvottamiseen 
asteikolla, jonka mukaan voitaisiin myöntää eriasteisia 
etuja.

Osallistujat totesivat myös, että rahoittajien ja asiakkaiden 
väliin tarvittaisiin toimijoita, jotka osaisivat auttaa valikoi-
maan tapauskohtaisesti parhaita toimenpiteitä Täten KIRA-
alan toimijoilla on tärkeä rooli tässä kehityksessä..



TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

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

Työpajan osallistujakunta oli varsin monipuolinen ja edusti hyvyin laajasti sekä korjausrakentamisen että päivän erityis-
teemaan liityviä sidosryhmiä, vaikkakin on todettava, että rahoitusalan edustus olisi voinut olla vielä vahvempi. Parhaiten 
edustettuina työpajassa olivat rahoitusalan lisäksi rakentamisalan toimijat, energia-ala, tutkimus ja koulutus sekä järjestöt  
ja yhdistykset. Kiinteistösijoittajia ja omistajia olisi toivottu mukaan enemmän, sillä tämä olisi mahdollistanut vieläkin 
monipuolisemman keskustelun rahoitusalan näkökulmasta.

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Build Upon -hankkeen viimeinen työpaja keskittyi energiatehokkuutta edistävän korjausrakentamisen osalta rahoitusta 
koskeviin kysymyksiin. Päivän aloittaneissa esityksissä kuultiin energiatehokkuuskorjausten rahoitusmuotojen ja etenkin 
energiatehokkuuden huomioivien asuntolainojen eli niin kutsuttujen Green Mortgage -tuotteiden kehityksestä Euroopan 
tasolla. Keskeisimpiä kysymyksiä olivat se, miltä energiatehokkuuskorjausten rahoittaminen näyttää pankkien ja muiden 
rahoittajien näkökulmasta ja miten KIRA-ala voisi omilla toimillaan tukea rahoitusmuotojen kehitystä palvelemaan teemaan 
liittyviä tarpeita ja lopulta edesauttamaan energiatehokkuuden huomioivien rahoitusinstrumenttien tuloa markkinoille. 
Esitykset tutustuttivat yleisön myös ESCO- ja EPC-mallien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Keskustelua käytiin lisäksi Suomen 
näkökulmasta kommenttipuheenvuoroissa, joiden myötä perehdyttiin siihen, millaista energiatehokkuuden edistämistä 
tukevaa rahoitusta Suomessa on jo tarjolla, mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan sekä millaisia haasteita matkalla on. 

Työpajan vastauksissa todettiin, että energiatehokkuuden edistämiseen suunnattuja lainoja ei ole Suomessa vielä laajalti 
tarjolla. Nykyisen alhaisen korkotason vuoksi rahoittajat eivät esimerkiksi pysty tarjoamaan näitä tuotteita muita tuotteitaan 
edullisemmin ehdoin, kuten muualla on tapana. Markkinoiden ensimmäisiä tämän kaltaisia tuotteita on kritisoitu myös liian 
monimutkaisista vaatimuksistaan. Keskusteluissa todettiin lisäksi, että Suomen markkinat voivat olla tällaisille tuotteille liian 
pienet. Suurimmaksi haasteeksi osallistujat arvioivat kuitenkin sen, että asunnon energiatehokkuuden parantaminen ei 
heijastu asunnon arvoon merkittävästi, niin ostajien kuin lainoittajienkaan tarkasteluissa. 

Rahoittajille haasteeksi muodostuu myös energian halpa hinta, minkä myötä energiatehokkuustoimien vaikutus 
lainanottajan maksukykyyn on pienempi kuin muualla Euroopassa. Talonyhtiöiden osalta haasteena on osallistujien mukaan 
osaamattomuus pitkäntähtäimen suunnittelussa ja toisaalta energiatehokkuustoimenpiteiden suunnitelmien realistisuuden 
ja laskennallisten arvioiden luotettavuus verrattaessa todellisiin parannuksiin. Myös talonyhtiöiden mahdollisuudet ohjata 
korjausprosessia ovat työpajaan osallistuneiden mielestä heikot ja sopimukset monimutkaisia, mikä hankaloittaa tilannetta 
tällaisten lainojen käytön osalta.

Työpajan osallistujien mukaan tällaisista rahoitusmenetelmistä hyötyisivät ensisijaisesti asiakkaat, etenkin taloyhtiöit ja 
niiden osakkaat, sillä he voisivat näin toteuttaa rakennustensa tarvitsemat korjaukset paremmilla lainaehdoilla, parantaa  
energiatehokkuutta, laskea käyttö- ja hoitokuluja sekä parantaa omaisuutensa arvoa. Energiatehokkuuskorjaamisen 
palveluita tarjoavat yritykset hyötyisivät kysynnän kasvusta. Kunnille hyötyjä syntyisi edullisemman rahoituksen lisäksi siitä, 
että esimerkiksi EPC-elinkaarimalli sitouttaa urakoitsijat suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnollisen, toimivan lopputuloksen, 
jota on helppo ylläpitää. 

Pankkien ja lainoittajien olisi tilanteesta hyötyäkseen ymmärrettävä energiatehokkuuskorjauksia ja niiden vaikutuksia 
nykytilaa paremmin. Tämä on mahdollista tekemällä yhteistyötä KIRA-alan asiantuntijoiden kanssa. Haasteiden ratkettua 
rahoittajien näkökulmasta hyötyinä olisivat mahdollisen kilpailuedun saavuttaminen muihin toimijoihiin nähden sekä 
tuotevalikoiman kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen asiakkaille tällaisia uusia tuotevaihtoehtoja tarjoamalla. Talojen 
energiatehokkuuden parantaminen nähtiin myös pankkien lainojen osalta riskin hallintana ja pienentämisenä, kun vakuutena 
olevien kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta niiden arvon säilyttämiseksi tai jopa parantamiseksi. 

Toisaalta energiatehokkuuden parantaminen vapauttaa varoja lainojen takaisinmaksuun energiamaksujen ja mahdollisesti 
myös muiden kuluerien pienentymisen myötä ja siten mahdollistaa jopa uusien lainojen ottamisen. Näin ollen rahoittajat

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET



 

voisivat jopa kasvattaa lainamääriään ja liiketoimintaansa sekä myöntää myös uusia, muuten toteutumattomia lainoja 
esimerkiksi alempien vakuusvaatimusten myötä. Erityisesti hyötyä syntyisi siitä, jos rahoittajat voisivat tällaisen toiminnan 
myötä saada edullisempaa lainaa esimerkiksi Euroopan keskuspankilta tai jos pankkien pääomavaateet pienenisivät tällaisen 
toiminnan seurauksena.

Johtopäätökset ja suositukset kansalliseen korjausrakentamisen strategiaan

• Energiatehokkuutta edistävien rahoitusinstrumenttien kehitys on ollut Suomessa verrattain hitaampaa kuin muualla 
Euroopassa, mutta toimijoilla on aitoa kiinnostusta keskustella yhdessä, jotta löydetään ratkaisuja Suomen haasteisiin. 

• Kansallisen korjausrakentamisen strategian tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea ja ohjata rahoitussektorin sekä kiin-
teistö- ja rakentamisalan yhteistyötä energiatehokkuutta edistävän rahoituksen kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi.

• Energiatehokkuutta edistävien rahoitustuotteiden osalta voidaan työpajan perusteella todeta, että tulevaisuudessa on 
mahdollista luoda järjestelmä, jossa kaikki korjausrakentamisen sidosryhmät hyötyvät ja energiatehokkuuskorjausten 
markkinoihin saadaan vauhtia.

• Näiden rahoitustuotteiden markkinoille tulo edellyttää, että energiatehokkuus ja pitkälle menevät perusparannus-
toimenpiteet alkaisivat näkyä selkeästi rakennusten arvossa ostajien näkökulmasta, mutta toisaalta tällaista markkina-
muutosta voitaisiin edistää, mikäli nämä tekijät sisällytettäisiin rahoittajien päätöksentekooon.

• Tätä kehitystä voitaisiin tukea energiatehokkuuskorjauksia käsittelevillä ohjeistuksilla ja asiakirjapohjilla, niin asunto-
osakeyhtiöiden kuin rahoittajienkin taloudellisen päätöksenteon tueksi ja elinkaarilaskennan lisäämiseksi.

• Työpajan osallistujien mukaan energiatehokkuuskorjausten suunnitteluvaiheeseen tarvittaisiin taloudellista tukea, 
sillä se mahdollistaisi monipuolisemman energiatehokkuuden ja taloudellisten reunaehtojen tarkastelun ja johtaisi 
kunnianhimoisempiin korjaustoimenpiteisiin energiatehokkuuden osalta.

• Kansallisen korjausrakentamisen strategian näkökulmasta tulisi työpajan osallistujien mukaan tarkastella myös 
mahdollisuutta myöntää energiatehokkuutta edistäviin korjausrakentamisen hankkeisiin myös muita taloudellisia 
kannusteita, kuten kiinteistöveron alentaminen energiaparannusten tason mukaan, energiatehokkuuden vaikutukset 
asuntolainan valtiontakaukseen tai kotitalousvähennyksen laajempi hyödyntäminen energiakorjauksissa.



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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