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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 pidettiin ympäristöministeriön tiloissa osoitteessa 
Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Rakennus on malliesimerkki erinomaisesti toteutetusta 
korjauskohteesta. Kehitystä ovat ohjanneet 
kunnianhimoiset energia- ja ympäristötehokkuuden 
tavoitteet.

Korjauksen myötä energiatehokkuutta parannettiin 
merkittävästi – nykyinen kulutus on 50% lähtötilasta ja 
sillä tuotetaan erinomaiset sisäolosuhteet moderniin 
toimistokiinteistöön, jonka tilankäyttöä onnistuttiin 
tehostamaan 40%.

 

 .



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 Uponiin on aktiivisesti ohjannut kansallisen 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 

• Anu Norros, 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.

Työpajan tavoitteet

Ensimmäisen työpajan tehtävä oli tutustuttaa alan 
toimijat Build Upon -hankkeeseen sekä kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämistarpeeseen. 
Ympäristöministeriön yli-insinööri Jyrki Kauppisen 
alustuksella ja GBC Finlandin sekä hankkeen työryhmän 
jäsenten johdolla toteutettujen harjoitusten avulla toimijoita 
haluttiin herätellä ideoimaan suuntaviivoja Suomen 
kansallisen strategian päivittämiselle. 

Harjoituksissa arvioitiin ja keskusteltiin yhdessä 
seuraavista:

• korjausrakentamisen toimijoiden tämän hetkinen 
aktiivisuus energiatehokkuuden parantamisessa

• tunnistettiin vaikutusvaltaisimpia sidosryhmiä

• listattiin kansallisia haasteita ja tunnistettiin niiden 
ratkaisun osalta tärkeitä tahoja

• ideoitiin, miten yllä mainittuja asioita voitaisiin 
huomioida tulevassa strategian päivityksessä

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 komission 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), 
asuinrakennuksissa (kesäkuu) ja kuntatasolla (lokakuu). 
Lisäksi ideoidaan keinoja energiaparannusten kysynnän 
kasvattamiseen (syyskuu) sekä rahoittamiseen 
(marraskuu).

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 1: Kohti kansallista 
korjausrakentamisen strategiaa

Ensimmäisen työpajan aluksi ympäristöministeriön 
yli-insinööri Jyrki Kauppinen (kuvassa alla)  avasi 
osallistujille korjausrakentamisen isoa kuvaa kertoen 
nykyisestä ohjauksesta, Suomen rakennuskannan 
päästöistä ja energiankäytöstä sekä korjausrakentamisen 
kautta toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden 
vaikutuksesta alaan ja kiinteistökantaan Suomessa. 
Lopuksi hän kertoi kansallisen korjausrakentamisen 
strategian (EED) valmistelusta.

v

Tämän jälkeen GBC Finlandin ja Build Upon -hankkeen 
projektipäällikkö Sami Lankiniemi avasi osallistujille 
Build Uponin tavoitteita ja kertoi, miten hanke tulee 
yhteisöllisen vuorovaikutusprosessin avulla tukemaan 
ympäristöministeriön työtä kansallisen strategian 
päivittämisen osalta ja osallistamaan suomalaisia kiinteistö- 
ja rakennusalan toimijoita mukaan tähän prosessiin.

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

Alustusten jälkeen tilaisuuden osallistujat lähtivät 
yhdessä miettimään keinoja kansallisen strategian sekä 
energiakorjausten määrän kasvattamisen tueksi.

• Harjoitus 1: Korjausrakentamisen toimijoiden 
tämän hetkinen aktiivisuus energiatehokkuuden 
parantamisessa

• Harjoitus 2: Korjausrakentamisen kautta 
tapahtuvat energiatehokkuuden parantamisen 
vaikutusvaltaisimmat sidosryhmät

• Harjoitus 3: Kansalliset haasteet ja niiden ratkaisun 
osalta tärkeät tahot

• Harjoitus 4: Miten yllä mainittuja asioita voitaisiin 
huomioida tulevassa strategian päivityksessä – miten 
näitä seurataan ja mitataan

Tavoitteena oli päivän aikana ja erilaisten keskustelujen 
kautta saada aikaan seuraavia asioita:

• Muodostaa yhteistä kuvaa korjausrakentamisen 
kansallisesta tilanteesta ja käsitellä monipuolisia 
näkökulmia yhdessä

• Inspiroida osallistujia kehittämään energiatehokkuutta 
parantavia toimintojaan korjausrakentamisen osalta

• Kutsua tämä vaikutusvaltainen ja 
huippuasiantuntijoista koostuva joukko tukemaan 
ympäristöministeriön tekemää tärkeää työtä koko 
yhteisön voimin

Tilaisuuden päätteeksi ympäristöministeriön yli-arkkitehti 
Harri Hakaste kiitti osallistujia ahkerasta työskentelystä 
ja kannusti heitä aktiiviseen osallistumiseen Build Uponin 
eri teematyöpajoissa. Lopuksi Hakaste kokosi vielä päivän 
keskustelujen tärkeimpiä kohokohtia ja esitteli strategian 
päivitystyön tulevia askelmerkkejä Suomessa.

KORJAUSRAKENTAMISEN 
SIDOSRYHMÄT JA HAASTEET SELVILLE



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 KIRA-alan 
toimijoiden aktiivisuudesta energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa.

HARJOITUS 1



OSA1: KORJAUSRAKENTAMISEN SIDOSRYHMÄT KARTALLE

Työpajan toisessa harjoituksessa osallistujat saivat tehtäväkseen arvioida alan eri toimijoiden 1) vaikutusvaltaa 
korjausrakentamisen energiatehokkuuden kehittymiseen (elementin koko) sekä 2) niiden aktiivisuutta energiatehokkuuden 
edistämisessä (mitä vaaleampi keskusta, sitä aktiivisempi toimija). Tällä menetelmällä saadaan hyvä kuva korjausrakentamisen 
toimijoiden aktiivisuudesta ja asenteista energiatehokkuuden osalta. Vastausten visualisointi on tehty ilmaisella KUMU-
työkalulla.

Työpajan vastausten perusteella rakennusalan vaikutusvaltaisimpia toimijoita ovat valtionhallinto, kiinteistöjen omistajat 
sekä melko yllättäen media. Seuraavina tulevat muut julkiset toimijat, rakennusliikkeet, kiinteistöjen käyttäjät (organisaatiot), 
energiayhtiöt sekä kiinteistökehittäjät, paikallishallinto ja rahoittajat. 

Aktiivisia sidosryhmiä energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa on useita, mutta etenkin paikallishallinnon, 
rahoittajien, kiinteistökehittäjien, kodinomistajien sekä median koettiin hidastavan energiatehokkuuden kehittämistä. 
Thermometer-harjoituksen mukaan myös  suunnittelijat, konsultointipalvelut ja koulutusalan toimijat sekä tutkimuslaitokset 
vievät toimillaan energiatehokkuutta eteenpäin korjausrakentamisessa.

HARJOITUS 2

Osa 1 – Korjausrakentamisen sidosryhmät KUMU-kartalla työpajan vastausten osalta



OSA 2: KENELLÄ ON VALTA VAIKUTTAA? KUKA VIE KEHITYSTÄ ETEENPÄIN?

Harjoituksen toisessa osassa osallistujien tuli viedä edellä toteutettua sidosryhmäkarttaa pidemmälle ja tunnistaa 
korjausrakentamisen tärkeimpiä toimijoita energiatehokkuuden osalta. 

Tästä kartasta keskeisiksi, vaikutusvaltaisiksi toimijoiksi nousevat omistajat (käyttäjät/omistajat, omakotitalojen omistajat, 
kaupan alan toimijat sekä VVO), asukkaat (kotitaloudet, yksityiset ja julkiset vuokratalonyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja 
talonyhtiöt), rahoitusalan toimijat (pankit, ulkomaiset rahoituslaitokset) sekä media (Helsingin Sanomat, Kauppalehti, 
Rakennuslehti). Aktiivisimpia toimijoita ovat tämän tarkastelun perusteella tuotevalmistajat, kaupan alan toimijat, valtionhallinto 
tilojen käyttäjänä ja omistajana, Yliopistokiinteistöt sekä VVO ja Senaatti. Myös Rakennuslehti ja Kiinteistölehti saivat kiitosta. 

Kotitaloudet, rahoitusalan (etenkin pankit), muut julkiset toimijat (Museovirasto) ja media (etenkin Helsingin Sanomat ja 
kaupunkien www-sivut tiedotuksen osalta) sekä omistajista käyttäjä/omistajat ja omakotitalojen omistajat listattiin kehitystä 
hidastaviksi toimijoiksi. Huomionarvoista on, että tässä kohtaa on listattu useita erilaisia rahoitusalan toimijoita, sillä tämä 
näkökulma jäi aiemmassa osiossa pienemmälle huomiolle. Nämä toimijat merkittiin korjausrakentamisen energiatehokkuuden 
kehitystä hidastaviksi toimijoiksi myös Thermometer-harjoituksessa kun työpajan osallistujat saivat itsekseen arvioida muita 
alan toimijoita.

HARJOITUS 2

Osa 2 – Korjausrakentamisen tärkeimmät toimijat työpajan vastausten osalta



KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIATEHOKKUUDEN KANSALLISET HAASTEET

Korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energia-
tehokkuuden parantamisen suomalaisia haasteita 
kartoitettiin niin ilmoittautumislomakkeessa kuin 
tilaisuuden toisessa harjoituksessa. Korjausrakentamisen 
energiatehokkuuden haasteiden tunnistamisen apuna 
käytettiin ilmaiseen DIY Toolkitiin kuuluvaa Problem 
Solving -työkalua. 

Eri ryhmien vastaukset on koottu alle. Jokaiselle haasteen 
osalta on esitetty sen sidosryhmät, osatekijät sekä 
ratkaisuehdotuksia.

RYHMÄ 1

Tunnistettu haaste

Energiatehokkuuden kytkeminen suunnitelmalliseen 
kiinteistönpitoon

Kenelle haaste?

1. Omistajat / Organisaatiot ja asunto-osakeyhtiöt
2. Konsultointipalvelut
3. Käyttäjät
4. Valtionhallinto

Osaongelmat

• Esimerkkien puute
• Osaamisen puute kokonaisuuksien hallinnassa
• Energian puuttuminen pts:sta
• Läpinäkyvyyden puute kiinteistönpidon tasosta
• Kiinteistövälineiden käytettävyys
• Omistajien motivaation lisääminen

Jos ei toimita?

Korjausvaje ja -velka säilyy ja kasvaa

Uusi näkökulma

Käyttäjien tyytyväisyys ja terveys – hyvinvointi, 
kiinteistöstrategiat yhteydessä elämänlaadun 
parantamiseen, vuorovaikutteisuus

Raha – Kustannussäästöt urakoiden yhdistämisessä
• Ryhmäkorjaaminen
• Alueelliset energiaratkaisut
• Digitalisaatio

RYHMÄ 2

Tunnistettu haaste

Asunto-osakeyhtiöiden kyky ja mahdollisuudet toteuttaa 
energiatehokkuutta korjausrakentamisen yhteydessä

Kenelle haaste?

1. Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset
2. Isännöitsijä
3. Palveluntarjoajat

Osaongelmat

As oy hallitukset

• Hallituksen osaaminen, päätöksenteko ja uskalluksen 
puute

• Hallituksissa ei vaihtuvuutta 
• Vuorovaikutusmenetelmien puute osakkeenomistajien 

kanssa
• Uusien ajatusten sisään saaminen
• Osto-osaaminen puuttuu
• Rahoituksen puute

HARJOITUS 3



Palveluntarjoajat

• Konseptien ja toteutusmallien puute 
• Myyntiosaamisen puute 
• As oyt ovat kuluttajabisnestä
• Pitäisi myydä olosuhteita ja elinolosuhteita – ei 

teknisiä toteutuksia
• Kustannus ja vastuunjako – ovatko nykyiset mallin ajan 

tasalla
• Rahoituksen puute

Isännöitsijät

• Isännöintialan sirpaloituminen

Jos ei toimita?

Hankkeet jäävät tekemättä ja asuminen kallistuu.

Uusi näkökulma

Vaihdetaan hallitukset

Digitalisaatio avuksi 

• Asukkaiden ja osakkaiden kuunteleminen helpoksi - 
parantaa päätöksentekoa

• Big datan avulla kohdennettuja palveluita suurelle as 
oy joukolle kerralla

• Hankkeiden / toimijoiden ”reittaus” – tiedon 
lisääminen, päätöksenteon helpottaminen, uskallus

• Enemmän yhteisöllisyyttä – motivaatio, joukkopaine

Kokonaispalvelutuotanto

• Avaimet käteen -malliset ratkaisut

RYHMÄ 3

Tunnistettu haaste

Tiedon ja valmiiden ratkaisuiden puute

Kenelle haaste?

1. Omistajat / yksityishenkilöt ja as oy:t
2. Suunnittelijat / ”Vanhat” tekijät, uusien koulutus
3. Media / Sekoittaa pakkaa, oikea tieto harvassa

Osaongelmat

Suunnittelijat 

• Yksittäiset toimijat eivät löydä hyviä ja päteviä 
suunnittelijoita

• Käyttäjien ohjeistus ei toimi siten, että käyttö sujuisi 
korjauksen jälkeen suunnitellusti

• Valmiiden konseptien puute

• Ei ole tutkimustuloksia toimintakonsepteista, joista ei 
tule ongelmia – ei ainakaan viety käytäntöön

•  Kokonaisuuksien hallinnan osaamisen puute

Rakennusvalvonta

• Proaktiiviseksi ja neuvovaksi – ei rajoittavaksi

Muuta

• Vanhojen rakennusten haittaongelmat

Jos ei toimita?
Haitat Suomen valtiolle

• Rakennuskannan energiatehokkuus ei parane
• Korjausrakentamisen tavoitteet eivät täyty
• Energitehokkuusdirektiivin velvoitteet eivät toteudu
• Korjausvelka kasvaa

Uusi näkökulma

Parempi tiedonjako

• Neuvonnan lisääminen
• Tutkitusti toimivien ratkaisujen (ei mainoksia) 

kehittäminen

Kansalliset energiatalkoot

Porkkanoita omistajille

• Rahoituksen lisääminen

HARJOITUS 3



RYHMÄ 4

Tunnistettu haaste

Energiatehokkuuden oikeanlainen huomioiminen 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.

Kenelle haaste?

1. Suunnittelijat
2. Rakentajat sekä huolto- ja ylläpitoyritykset)
3. Tuotevalmistajat ja palveluntarjoajat
4. Julkiset toimijat: valtionhallinto, paikallishallinto

Osaongelmat

Suunnittelijat

• Vastuiden jakaminen

• Osaoptimointi hukkaa energiatehokkuutta

• Elinkaarinäkökulma huomioitavaksi pelkkien 
investointikustannusten sijaan

Rakentajat sekä huolto- ja ylläpitoyritykset)

• Vaihdetaan aiemmin valitut vaihtoehdot toisiin, jotka 
eivät ole yhtä energiatehokkaita

Tuotevalmistajat ja palveluntarjoajat

• Määräysten tiukentuessa kiire suunnitella uudet ehdot 
täyttäviä tuotteita

Julkiset toimijat: valtionhallinto ja paikallishallinto
•       Miten päästään EU:n asettamiin tavoitteisiin   
        energiatehokkuuden suhteen

Jos ei toimita?

Valtio kärsii

• Energiatehokas korjausrakentaminen ei tule 
vallitsevaksi käytännöksi

Omistajat kärsivät

• Investoidaan vääriin toimenpiteisiin
• Linjasaneerausten yhteydessä ei huomioida tulevia 

korjauksia
• Korjausrakentamisen toimenpiteet viivästyvät

Uusi näkökulma
Tuodaan esille muut korjausten tuomat edut

• Parempi sisäilma
• Asumisviihtyvyys
• Pienemmät käyttökustannukset
• Elinkaaren jatkaminen

Bisnesmahdollisuus rakennusliikkeille elinkaarimallin avulla

RYHMÄ 5

Tunnistettu haaste

Kustannukset vaikeuttavat päätöksentekoa, tiukentuneet 
määräykset sekä ymmärrys / tietämys.

Kenelle haaste?
• Kustannukset - Omistajat ja asunto-osakeyhtiöt
• Määräykset - Tilaaja, rakennuttaja
• Ymmärrys / tietämys - Suunnittelijat, konsultit

Osaongelmat

Omistajat ja asunto-osakeyhtiöt

• Rahoituksen puute
• Rahastoinnin vaikeus
• Verotus
• Ymmärrys tehtävistä korjauksista ei riitä

Tilaaja, rakennuttaja

• Määräysten väärä tulkinta
• Ei joustoa määräyksissä

Suunnittelijat, konsultit

• Kokemusten jakaminen hyvistä ja huonoista 
hankkeista

HARJOITUS 3



Jos ei toimita?

Omistajat ja asunto-osakeyhtiöt

• Puolittainen korjaus
• Hanke jää kokonaan tekemättä

Tilaaja, rakennuttaja

• Väärät suunnitteluratkaisut
• Rakennusvirheet

Suunnittelijat, konsultit

• Huonot ja toimimattomat lopputulokset

Uusi näkökulma

Rahastoidaan etukäteen korjaushankkeet

• Lain muutos

Määräysten soveltaminen kohteen mukaan

• Määräysten päivittäminen 

Kokemusten avoin jakaminen ja tuotteistaminen
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MITEN KANSALLISTA KORJAUSRAKENTAMISEN STRATEGIAA TULISI PÄIVITTÄÄ?

Työpajan viimeisessä harjoituksessa osallistujat 
tarkastelivat uudelleen aiemmin päivän aikana 
tuottamiaan sidosryhmäkarttoja sekä tunnistamiaan 
kansallisia haasteita. Tämän pohjalta heidän tuli 
kommentoida energiatehokkuusdirektiivin artikla 4 
mukaista kansallista korjausrakentamisen strategiaa ja 
ideoida, miten tunnistetut haasteet voitaisiin huomioida 
strategiaa päivitettäessä sekä ehdottaa keinoja strategian 
toteutumisen mittaamiseen.

Vastaukset on esitetty alla kohdistamalla ne kansallisen 
korjausrakentamisen strategiassa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Yleisiä huomioita
• Monet esitetyistä toimenpiteistä koettiin 

toimiviksi, mutta peräänkuulutettiin kansallista 
toteutussuunnitelmaa step by step –ehdotuksin ja 
toimenpitein jalkauttamisen edistämiseksi sekä miten 
nämä muuntuisivat käytännön toimiksi ja tuotteiksi 
sekä palveluiksi

• Kommentoitiin, että strategia ei huomioi käyttäjää 
toimijana vaan käsittelee pelkästään rakennusta

• Mittareiksi ehdotettiin korjausrakentamisen volyymin 
seurantaa eri rakennustyypeittäin ja sen yhdistämistä 
niiden vuosittaiseen energiankulutukseen

4.1 Vaatimukset
• Nykyiset vaatimukset hyviä

• TOVA (Toiminnan varmistaminen) –prosessin 
käyttöönotto (ks. VTT:n julkaisu aiheesta)

• Varmistettava esim. check list tyyppisesti, että 
kaikki energiatehokkuutta edistävät vaihtoehdot on 
huomioitu ja raportoidaan esim. energiakatselmuksen 
yhteydessä

• Tällä hetkellä vaatimus tavoitteiden asettamisesta 
asetetaan tilaajalle – entä muut toimijat?

• Kunnossapitotarveselvityksellä laadullisia mittareita

• Laadullisia mittareita palveluihin (esim. isännöinti)

4.2 Innovaatiot
• Dynaamisen simuloinnin ja tietomallintamisen 

hyödyntäminen myös korjauskohteissa

• Määräysten jousto

• Miten voitaisiin hyödyntää avointa dataa? Tietokanta 
PTS-tiedoista palveluntuottajien käyttöön?

4.3 Talous

Yhtiöjärjestykseen talonyhtiölainsäädäntöön seuraavia 
muutoksia

• Vaatimus korjausrakentamisen rahaston 
perustamisesta asunto-osakeyhtiöille

• Verotukseen helpotuksia ja muita taloudellisia 
kannustimia kaivataan

• PTS voisi olla perusvaatimuksena

4.4 Viestintä
• Pitäisi laatia korjausrakentamisen kansallinen 

viestintästrategia

• Miten saadaan tietoa ei vain parhaista vaan kaikista 
korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden 
hankkeista?

• Kansallinen tietokanta korjaushankkeiden 
kustannuksista ja saavutetusta säästöstä (raha, 
energia, päästöt)

• Pyritään parantamaan energiatehokkuutta korjauksen 
yhteydessä käyttämällä mittarina energiankulutusta 
todellista käyttäjää kohden

4.5 Työvoima, osaaminen ja koulutus
• Koulutukseen vuoropuhelua yrityselämän kanssa

•  Pätevyysvaatimukset kiinteistöhuollolle
• Lisättävä rakennusvalvonnan proaktiivinen 

neuvontarooli

HARJOITUS 4



      

5.1 Päätöksenteko
• Nyt esitetyt toimenpiteet ja kehotukset koettiin 

toimivaksi

• 5.1.2 Miten saataisiin energia-asiat paremmin mukaan 
kunnossapitoselvitykseen?

• 5.1.3 Esitettiin ESCO -maininnan poistamista 
tästä ja siirtäminen kohtaan 5.3., jossa olisi myös 
laajempaa kommentointia erilaisista mahdollisista 
rahoitusinstrumenteista

5.2 Liiketoiminta
• Nyt esitetyt toimenpiteet ja kehotukset koettiin 

toimivaksi

• Energiakorjaustoiminnan kehittäminen huomioimalla 
korjaushankkeen osalta muutkin kannattavuustekijät 
kuin vain perinteinen takaisinmaksuaika

 

• Miten tuottaa lisää tietoa palveluntarjoajien käyttöön?

• Best practice -esimerkkien työstäminen toimiviksi, 
monistettaviksi konsepteiksi

5.3 Rahoitus
• Korjausrakentamisen rahoituksen tukeminen 

verohelpotuksin

• Toivottiin tukimuotoja korjaushankkeiden suunnittelu- 
ja käynnistämisvaiheeseen

• Paremmat rahastointimahdollisuudet

HARJOITUS 4



TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

Build Upon haluaa osallistaa kaikki korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen osalta 
tärkeimmät sidosryhmät mukaan yhteisölliseen työskentelyyn. Ensimmäisen työpajan kutsuttujen ja osallistuneiden 
toimijoiden sidosryhmäjakauma on esitetty tämän sivun graafeissa. 

Vahvimmin edustettuina olivat rakennusalan yritykset, julkiset toimijat, energia-alan toimijat ja tilojen käyttäjät. Osallistujat 
peräänkuuluttivatkin, että kiinteistöjen omistajia sekä kiinteistösijoittajia tulisi saada paremmin mukaan tulevissa työpajoissa. 

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Build Upon -hankkeen ensimmäisessä tapaamisessa koottiin alan tärkeimmät toimijat yhteen ja kutsuttiin heidät mukaan 
ympäristöministeriön prosessiin, jossa kansallisen korjausrakentamisen strategian (EED, artikla 4) päivittämiseen haetaan 
sisältökommentteja ja painotuksia. Osallistujia oli tasapuolisesti ympäri rakennusalaa, mutta kiinteistösijoittajia sekä 
kiinteistöjen omistajia kaivattiin lisää keskustelupöydän ympärille. Päivän aikana tunnistettiin yhdessä korjausrakentamisen 
tärkeimmät suomalaiset toimijat, energiatehokkuuden parantamisen kansallisia kipupisteitä sekä energiakorjausten 
kehitysideoita, joihin tullaan perehtymään tarkemmin seuraavissa teemakohtaisissa työpajoissa.

Rakennusalan vaikutusvaltaisimmiksi toimijoiksi energiatehokkuutta edistävän korjausrakentamisen osalta listattiin 
valtionhallinto, kiinteistöjen omistajat sekä media. Myös julkiset toimijat, rakennusliikkeet, kiinteistöjen käyttäjät 
(organisaatiot), energiayhtiöt, kiinteistökehittäjät sekä paikallishallinto ja rahoittajat nostettiin tähän joukkoon. Aktiivisia 
energiatehokkuuden edistäjiä korjausrakentamisessa on useita, esimerkiksi tuotevalmistajat, kaupan alan toimijat 
sekä valtionhallintto tilojen käyttäjänä ja omistajana. Huomionarvoista on, että osallistujat kokivat paikallishallinnon, 
rahoittajien, kiinteistökehittäjien, asukkaiden ja kodinomistajien sekä median hidastavan energiatehokkuuden 
kehittämistä. Paikallishallinnon osalta on toki lisättävä, että Oulun kaltaisia edelläkävijöitä on myös olemassa ja näiden 
merkitystä korostettiin. Median vastahankainen suhtautuminen energiatehokkuuteen on näkynyt esimerkiksi lähes 
nollaenergiarakentamiseen ja hometaloihin liittyvässä keskustelussa.

Korjausrakentamisen kautta tapahtuvan energiatehokkuuden parantamisen suurimmiksi esteiksi osallistujat listasivat 
seuraavat haasteet:

• Energiatehokkuuden kytkeminen suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon

•  Asunto-osakeyhtiöiden kyky ja mahdollisuudet toteuttaa energiatehokkuutta korjausrakentamisen yhteydessä

•  Tiedon ja valmiiden ratkaisuiden puute

•  Energiatehokkuuden oikeanlainen huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä

•  Kustannukset vaikeuttavat päätöksentekoa

•  Tiukentuneet määräykset

Yhteenvetona voidaan todeta, että osallistujien vastausten mukaan kiinteistöjen omistajat (organisatoriset ja asunto-
osakeyhtiöt), valtionhallinto ja paikallishallinto, suunnittelijat sekä tuotevalmistajat ja palveluntarjoajat ovat keskeisimpiä 
sidosryhmiä näiden haasteiden selättämisessä.

Työpajapäivän viimeisenä tehtävänä osallistujien piti tarkastella aiemmin päivän aikana tuotettuja sidosryhmäkarttoja sekä 
tunnistamiaan kansallisia haasteita ja tämän pohjalta kommentoida energiatehokkuusdirektiivin artikla 4 mukaista kansallista 
korjausrakentamisen strategiaa. Osallistujat listasivat useita tapoja, miten tunnistetut haasteet voitaisiin huomioida strategiaa 
päivitettäessä ja miten strategian toteutumista tulisi mitata. 

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. Syötä omasi 
mukaan! 

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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