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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 Aalto University Campus & Real Estaten 
kutsumana uudistetun Kandidaattikeskuksen Deloitte-
salissa osoitteessa Otakaari 1, Espoo.

Rakennus on voittanut Esteetön Suomi 2015 
-palkinnon mittavien peruskorjaus- ja muutostöidensä 
ansiosta. Rakennus on myös erinomainen esimerkki 
korjauskohteesta, jossa energiatehokkuus on ollut tiiviisti 
mukana suunnittelussa.

 

 



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 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

Kolmas työpaja järjestettiin yhteistyössä ympäristö-
ministeriön, Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton sekä 
Kuluttajien energianeuvonnan kanssa. Tilaisuus 
keskittyi korjausrakentamisen osalta asuinrakennusten 
energiatehokkuuden haasteisiin sekä institutionaalisissa 
vuokrataloyhtiöissä että asunto-osakeyhtiöpuolella.

Erilaisten harjoitusten avulla toimijoita kannustettiin 
ideoimaan uusia ratkaisuja näiden haasteiden ratkaise-
miseksi ja antamaan suuntaviivoja Suomen kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämiseen. 

Alustuksissa ja harjoituksissa pohdittiin seuraavia asioita:

• asunto-osakeyhtiöiden rohkaisu energiakorjauksiin

• energiatehokkuutta suunnitelmallisella ylläpidolla

• energiaviisas asuminen nyt ja tulevaisuudessa

• ratkaisuiden käyttäjäystävällisyys, palveluratkaisut, 
yhteisöllisyys, mittaaminen

• 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 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), 
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 3: Kerrostaloasuminen, 
energiatehokkuus ja korjausraken-
taminen

Kolmannen työpajan aluksi ympäristöministeriön 
yli-insinööri Jyrki Kauppinen (kuvassa alla) avasi 
osallistujille korjausrakentamisen isoa kuvaa kertoen 
nykyisestä ohjauksesta sekä korjausrakentamisen 
kautta toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden 
vaikutuksista Suomessa. Lopuksi hän esitteli raken-
nustyyppien ja ilmastovyöhykkeiden kannalta 
soveltuvimmat kustannustehokkaat lähestymistavat 
korjausrakentamisen toimenpiteiden priorisointiin ns. Kioto-
pyramidin mukaisesti. 

Tämän jälkeen GBC Finlandin ja Build Upon -hankkeen 
projektipäällikkö Sami Lankiniemi kertoi lyhyesti Build 
Uponin tavoitteista kuvaten, miten hanke tulee tukemaan 
ympäristöministeriön työtä kansallisen strategian 
päivittämisessä ja osallistamaan suomalaisia kiinteistö- ja 
rakennusalan toimijoita mukaan tähän prosessiin.

Tämän jälkeen työpajan fasilitaattori, Greenvillen Antti 
Lippo ohjeisti osallistujia loppupäivän harjoitusten tekoon, 
minkä jälkeen kuultiin As Oy Mäkilinnan, Saton ja 
Vahasen korjausrakentamisen onnistumisista.

VUOROPUHELU MAHDOLLISTAA 
YHTEISTYÖN



 

As Oy Mäkilinnan hallituksen puheenjohtaja Antti Elonen 
kertoi esimerkillisestä asuinkerrostalosta, jota on kehitetty 
läpi vuosikymmenten strategisesti, pitkän aikavälin visio 
mielessä (“tavoitteena kerrostalojen Mercedes Benz”) 
ja ajanmukaisia mahdollisuuksia (kuten pilvilpalveluita) 
hyödyntäen. Lähestymistapa on maksimoinut asuntojen 
arvonnousun osakkeenomistajille ja tuonut kerrostalolle 
paljon medianäkyvyyttä. 

Saton Jussi Väisänen kertoi, että heidän 
toimintaperiaatteena on edistää uudisasuntojen ja 
peruskorjausten energiatehokkuutta suunnittelun ja 
rakentamisen aikaisella valvonnalla ja hallitulla kiinteistön 
vastaanotolla, sekä nopeisiin tuloksiin johtavilla ylläpidön 
ratkaisuilla, kuten moderneilla lämmönsäätöjärjestelmillä ja 
asukkaiden sekä kumppaneiden käytönopastuksella.

Asumisen ja rakentamisen asiantuntijapalveluita 
tarjoavan Vahasen energia-asiantuntija Minna Aalto 
kertoi yrityksen lähestymistavasta uudistaa taloyhtiöiden 
päätöksentekoa viiden vuoden suunnittelusta aina 30 
vuoden taloussuunnitelman laadintaan ja yhteistyöhön 
naapuruston muiden taloyhtiöiden kanssa.

Iltapäivän keynotessa VTT:n tutkimusprofessori Miimu 
Airaksinen avasi digitalisaation mahdollisuuksia 
asuinrakennusten suorituskyvyn parantamiseen 
tulevaisuudessa. Energiajärjestelmien transformaatio ja 
hajautetettu tuotanto, printtausteknologia, integroidut 
sensorit ja informaation siirto langattomasti mahdollistavat 
olemassa olevan rakennuskannan suorituskyvyn 
parantamisen kustannustehokkaasti. Airaksinen 
korosti myös tarvetta vauhdittaa rakennuksiin liittyvää 
palveluevoluutiota.

Alustusten jälkeen siirryttiin pienryhmiin. Tavoitteena 
oli tunnistaa asumisen osalta jokin keskeinen korjaus-
rakentamisen energiatehokkuutta rajoittava ongelma tai 
uusi mahdollisuus ja hahmotella uudenlaista konseptia 
tämän haasteen ratkaisemiseksi. Teemaryhmiä olivat: 

• Kerrostalon elinkaaripalvelumalli (kaksi ryhmää)

• Quick-wins ja vuosihuolto

• Energiaviisas asuminen (kaksi ryhmää)

• Palveluinnovaatiot ja markkinointi

Teemat perustuivat aiemmin Build Uponissa tunnistettuihin 
korjausrakentamisen esteisiin sekä työpajan kumppanei-
den näkemykseen teemasta. Tavoitteena oli päivän aikana 
ja erilaisten keskustelujen kautta saada aikaan seuraavia 
asioita:

• Löytää keinoja edistää energiatehokkuutta 
kokonaisvaltaisesti läpi elinkaaren sekä 
institutionaalisissa että yksityisissä asunto-
osakeyhtiöissä

• Tunnistaa parhaita käytäntöjä nopeista ja edullisista 
korjaustoimenpiteistä energiatehokkuuden 
edistämiseksi 

• Tarjota näkökulmia korjausrakentamispalveluiden 
tuotteistamiseen ja markkinointiin asunto-
osakeyhtiöille.

• Tunnistaa keinoja energiaviisaan asukastoiminnan 
kehittämiseksi

Lopuksi Aalto CRE:n Pauliina Skyttä kertoi Kandidaatti-
keskuksen korjaushankkeesta ja pääsimme tutustumis-
kierrokselle ihastelemaan energiaonnistumisia.

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 omasta 
aktiivisuudesta energiatehokkuuden edistämisessä korjausrakentamisessa.

HARJOITUS 1



UUDET IDEAT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMISEEN

Alustusten jälkeen siirryttiin pienryhmätöiden 
ensimmäiseen vaiheeseen, missä tavoitteena oli tunnistaa 
keskeinen ratkaistava ongelma tai uusi mahdollisuus (joka 
on tullut vastaan esimerkiksi omassa työssä), ja hahmotella 
uutta houkuttelevaa toimintamallia. Osallistujat jaettiin 
kuuteen pienryhmään alla olevien teemojen mukaisesti:

• Kerrostalon elinkaaripalvelumalli (1A ja 1B)

• Quick-wins ja vuosihuolto (2)

• Energiaviisas asuminen (3A ja 3B)

• Palveluinnovaatiot ja markkinointi (4)

Ensimmäisen tunnin pituisen pienryhmävaiheen jälkeen 
kunkin ryhmän sihteeri esitteli lyhyesti ryhmänsä tuloksia 
ensimmäisestä vaiheesta. Muut osallistujat osallistuivat 
keskusteluun ja kukin ryhmä sai siten uusia ajatuksia toista 
vaihetta varten.

Lounaan jälkeen siirryttiin toiseen tunnin pituiseen pien- 
ryhmätyöskentelyyn. Kunkin ryhmän tavoitteena oli 
ideoida ja kehittää uusi toimintamalli teemansa mukaisesti. 
Toimintamallit kehitettiin Business Model Canvas -mallia 
hyödyntäneelle isolle kanvaasille, jossa ryhmien tuli kuvata 
toimintamalleista:

RYHMÄ 1A

“Kiinteisövarallisuuden hoito - Aluekorjaus Oy”

Arvolupaus

Omaisuuden pitkäaikainen hallinta

Asiakas

As Oy 70-luvun kerrostalo

Asiakkaan ongelma
• Omaisuuden hallinta ei toimi
• Kerrostalon käyttökustannukset nousevat

• Arvonnousu vaikeasti hahmotettavaa

Palvelun kuvaus
• Aika on kypsä aktiivisille aluekorjaus- ja 

täydennysrakentamis-hankkeille, niin että siinä on 
bisnesmahdollisuuksia jos urakoitsija saa useamman 
taloyhtiön mukaan.

• “Usean taloyhtiön yhteinen strategiatyökalu”.

• Halpa As Oy:lle, yksinkertainen, laaja, alueellinen, 
pitkä sopimuskausi

• Toimenpiteitä arvon säilytykseen ja kasvuun.

• Eroaa ryhmärakennuttamisesta mm. paremman 
hallinnan ja markkinoinnin kautta.

Kumppanit
• Isännöitsijät

• Naapuritaloyhtiöt

• Kunta

• Palveluntuottajat, alueelle erikoistuneet huoltoyhtiöt -

• Yhteisen tahtotilan muodostamisen manageri

Ansaintamalli
• Pitkän tähtäimen tulovirta yrittäjälle

• Tuotto sidoksikka tulokseen

• Pitkän tähtäimen säästöt osakkeenomistajille

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Parhaiten tällä pystytään ehkäisemään alueiden 

eriarvoisuutta, päästöt vähenevät, asunto-osakeyhtiöt 
pienemmille elinkaari-päästöille.

• Energiatehokkuutta pitkällä tähtäimellä.

RYHMÄ 1B

“Keskitetty kiinteistötietojärjestelmä”

Arvolupaus

Läpinäkyvyyttä ja selkeyttä kiinteistönpitoon

HARJOITUS 2



Asiakas
Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät, jotka haluavat vertailla 
ylläpitoa. Kahden eri omistajan vuokratalot voivat näyttää 
esim. päällisesti samankaltaisilta.

Asiakkaan ongelma
• Kiinteistön kunnon ja ylläpidön tason vertailu 

on vaikeaa ja tietoja häviää ajan saatossa. Myös 
perustason osaamisessa on puutteita. 

• Osaamista ei ole riittävästi, jotta vuokrataloyhtiöiden 
elinkaarta voitaisiin mitenkään käsitellä; ongelmana on 
tiedon häviäminen ja usein syynä omistajavaihdokset.

Palvelun kuvaus
• Valtakunnallisessa kehityshankkeessa kehitetään 

yhteistä, keskitettyä kiinteistötietojärjestelmää.

• Läpinäkyvä järjestelmä tuottaa tietoa ja indeksejä, 
jotka kertoisivat lisää ja loisivat yhteisöllistä painetta: 
jos vähän tietoja tai ei lainkaan niin se tekee 
asunnosta vähemmän houkuttelevan ostajille.

• Järjestelmään kirjataan perustiedot, tehdyt korjaukset 
ja tulevat suunnitelmat.

• Ohjelma laskee automaattisesti elinkaarien 
päättymisajat ja asettaa kysymykset, joiden vastausten 
perusteella voidaan laskea tunnusluvut.

• Järjestelmään voidaan liittää laskureita ja se voi toimia 
pohjana start-up sovelluksille.

• Tunnusluvut: talous, tekniikka, yhteisöllisyys.

Kumppanit
• Julkinen sektori; lainsäädäntö

• Ohjelmistot ja rajapinnat

• Kiinteistöjen omistajat

• Sidosryhmät työryhmänä kehittämässä

Ansaintamalli
• Järjestelmä on yleishyödyllinen ja avoin lähdekoodi

• Ansaintamallit perustuvat asiantuntijapalveluiden 
järjestämiseen ja tiedon hyödyntämiseen

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Keskitetyn, ilmaisen järjestelmän avulla luodaan 

edellytyksiä edullisempaan ja järkevämpään 
rakennetun ympäristön ylläpitöön. Esim. useiden 
kiinteistöjen yhteiset korjaushankkeet, ylläpidön 
tason vertailtavuus, sosiaalinen paine ylläpidön 

asianmukaiseen hoitamiseen.

RYHMÄ 2

“Coolia asumista - taloyhtiökohtainen 
hyvinvointiohjelma”

Arvolupaus

Hyvinvoiva taloyhtiö ja asukkaat

Asiakas

Kaikki ennen 2000 rakennetut taloyhtiöt

Asiakkaan ongelma
• Asumiskustannusten ennakoitavuus ja optimointi

• Ylläpitökustannusten ennakoituvuus, laskeminen ja 
optimointi

• Huonelämpötilan optimointi 24’C → 21’C

Palvelun kuvaus
Taloyhtiökohtainen hyvinvointiohjelma, joka pitää sisällään

• Asukaskysely - tyytyväisyyden selvittäminen

• Asukaskokemuksen parantamisen ohjeistus (polku)

• Teknisen kunnon selvittäminen ja tulevaisuuden 
korjaustarve - Energiansäästön kartoitus

• Yhteisöllisyyden lisääminen, tavaroiden lainaaminen ja 
kierrätys

• Taloyhtiön brändäys

Mittarit:

• Asukastyytyväisyys

• Ylläpitökustannukset - Energiakustannukset

Markkinointi
• Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Facebook

Kumppanit
• Katselmoijat

• Hyvinvointipalvelut; taloyhtiö ja alue - Viranomaiset

• Palvelumuotoilija

• Markkinointi

HARJOITUS 2



Ansaintamalli
• Asukastyytyväisyyden parantamisesta palkkio 

• Provisio energiasäästöistä

Ansaintamalli
• Asukastyytyväisyyden parantamisesta palkkio 

• Provisio energiasäästöistä

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Hyvinvointi paranee

• Sairauspoissaolot vähenee

• Kustannusten vähentyminen

• Asunnon arvon parantuminen ja haluttu taloyhtiö.

RYHMÄ 3A

“Arvoa asunnoille ja alueille”

Arvolupaus

Yhteinen suunta löytyy

Asiakas

Taloyhtiön hallitus

Asiakkaan ongelma
• Yhteisen tahtotilan puuttuminen

• Heikko viestintä ja kommunikaatio

• Puolueettoman ja luotettavan tiedon puuttuminen

Palvelun kuvaus
• Fasilitaattori joka selvittää ja edistää yhteisen 

tahtotilan muodostamista 

• Henkilökohtaiset asukas-/osakas-/
sidosryhmähaastattelut

Työpaja:

• Haastatteluiden purku

• Lisäideointi, kehittäminen, pelkojen poistaminen, 
strategian hyötyjen osoittaminen

• Päätös viestinnästä ja kommunikaatiosta 

Työpajan jälkeen:

• Tulosten analysointi

• Ehdotus tahtotilasta

• Tulosten viestintä: nykytila, tulevaisuus ja hyödyt

• Varmistetaan, että homma etenee yhtiökokouksen 
päätettäväksi, selkeät stepit jotta päästään eteenpäin

• Tahtotilan käsittely yhtiökokouksessa hallituksen 
apuna 

• Päätös asioista jotka käynnistetään

Kumppanit
• Asukkaat/osakkaat

• Isännöinti

• Kiinteistöhuoltopalvelut - Energiayhtiöt

• Rakennusvalvonta

• Alueen muut toimijat

• Palvelun tuotteistaja

Ansaintamalli
• Perinteinen konsulttimalli: taloyhtiö maksaa

• Voisiko olla osa isännöinnin palvelupakettia? Kärsiikö 
luotettavuus?

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Suunnitelmallista toimintaa

• Tahtotilan asettaminen mahdollistaa 
energiatehokkuuden

• Asumisviihtyvyys kohtuullisilla kustannuksilla

• Taloyhtiöiden brändäys, joka tukee asukasta siinä 
millaiseen taloon hän haluaa muuttaa

RYHMÄ 3B

“Urbaani palveluasuminen”

Arvolupaus

Keskituloiselle perheelle nykyaikaiset ja houkuttelevat 
palvelut osaksi asumista vuokrataloyhtiössä

Asiakas

HARJOITUS 2



Palvelun kuvaus
Kun Institutionaalinen vuokratalo tulee korjausikään, 
tehdään sen yhteydessä energiatehokkuustoimenpiteet, 
modifoidaan asuntoja ja integroidaan asumista tukevia 
palveluita uusia asukkaita varten. Vuokralaiselle tar-
jotaan edullinen perusvuokrataso, johon voi ostaa 
lisäpalveluita, joiden osalta vuokrataloyhtiö on sopinut 
palvelusopimuksia erilaisten palvelun tarjoajien kanssa

• Yhteiskäyttöauto, kuormapyörä

• Yhteinen työtila, terassi, viljelylaari jne.

• Hyvin varusteltu asunto; pesukoneet, mikrot jne.

• Kuntosali, siivouspalvelut, lastenhoito, hammaslääkärit 

• Muut kierto- tai jakamistalouden mallit

• Sosiologit ja muut tutkijat

• Pääurakoitsija

• Brändäys ja markkinointi

• “Usean taloyhtiön yhteinen strategiatyökalu”.

• Halpa As Oy:lle, yksinkertainen, laaja, alueellinen, 
pitkä sopimuskausi

• Toimenpiteitä arvon säilytykseen ja kasvuun.

• Eroaa ryhmärakennuttamisesta mm. paremman 
hallinnan ja markkinoinnin kautta.

Kumppanit
• Maalämpö- ja hybrdienergiaratkaisutoimittajat 

• Mobiilipalvelut

• Palveluntuottajat

• Kodinlaitetoimittajati

Ansaintamalli
• Komissiot palveluista vuokrataloyhtiölle

• Pidemmät vuokrasuhteet - säästöjä hallinnossa

• Energiatehokkaat ratkaisut vähentää käyttö- ja 
ylläpitökuluja

• Tuotto ei enää pelkästään vuokrasta, vaan elinkaaren 
energiasäästöistä ja palveluista

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Yksityisautoilu vähenee

• Taloudellista aktiviteettia lisää

•  Vähemmän tarvetta energiasyöpöille OK-taloille

• Vuokra-asumisen houkuttelevuus lisääntyy

• Vastataan megatrendeihin ja asukkaiden uusiin 
arvoihin

RYHMÄ 4

“Palvelut kuukausimaksulla”

Arvolupaus

Kiinteistönpito ja järjestelmien ylläpitö kk-maksulla - 
valitse palikat

Asiakas

Asunto-osakeyhtiöt

Asiakkaan ongelma
• Ratkaisuiden ja tiedon hajanaisuus

• Tiedon puute

Palvelun kuvaus

Ajatuksena palveluiden järjestely kuukausimaksulla, 
asuminen as a service, myydään tarpeeseen: 
hyvinvointi, turvallisuus, lisäarvoa sen kautta. Sopivia 
kuukausimaksuun perustuviksi:

• Lämpö, sähkö

• Ovet, ikkunat, putket, ...

• Autot

• Elektroniikka

• Hissit

• Yhteiskäyttöratkaisut

Kumppanit
Mukaan kolme toimijaa ketjussa: asukkaat (tilaaja, käyttäjä 
)<-> operaattori (isännöitsijä, hallitus) <-> palveluntarjoajat 
(pakettimallilla). Yhteistoimintaporukkana muodostavat 
paketteja, joilla on kuukausihintoja ja operaattori napsii 
toivotut palikat.
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• Palvelu- ja tuotevalmistajat (vastaavat myös 
markkinoinnista)

• Operaattori

• Isännöitsija ja hallitus

Ansaintamalli
• Kuukausmaksu, sis. Huollot, kierrätys, vastuu - 

Suuremmat tilaukset

• Kysynnän kasvu

• Vakaa kassavirta

• Elinkaari - poistoaika 20–30v

Vaikutukset asiakkaalle ja 
yhteiskunnalle
• Asumisen kulujen muutos (vastike → palveluhinta)

• Tilaamisen ja vastuiden selkiintyminen

• Rahoituksen hoitaa tuottaja

• Rakentamisen laatu paranee, kun vastuu siirtyy 
tuotevalmistajille
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Päivän lopuksi kaikki pienryhmät esittelivät yleisölle lopullisen toimintamallinsa ja vastasivat muiden osallistujien esittämiin 
kysymyksiin. Osallistujat arvioivat jokaisen toimintamallin tärkeyttä ja toteutusmahdollisuuksia SMART-arviointimenetelmällä. 
Menetelmän mukaisesti jokaisen toimintamallin osalta arvioitiin sen:

• Rajausta (Specific)

• Mitattavuutta (Measurable)

• Vastuutahojen selkeyttä (Assignable)

• Realistisuutta (Realistic)

• Aikajännettä (Time-related)

Alla olevassa taulukossa on esitetty eri toimintamallien saamien arvosanojen keskiarvot ja niiden perusteella laskettu 
sijoitus. Päivän parhaimmaksi ehdotukseksi uudesta, tarpeellisesta ja toteutettavasta toimintamallista työpajan osallistujat 
valitsivat Kiinteistöjen elinkaaripalvelumalli -teemaan tarttuneen Keskitetyn kiinteistötietojärjestelmän, jonka ideana oli tuoda 
läpinäkyvyyttä ja selkeyttä kiinteistönpitoon. Tämän toimintamallin taustalla vaikutti sitä valmistelleen pienryhmän käsitys, 
että kiinteistöjen kunnon ja ylläpidön tason vertailu on tällä hetkellä vaikeaa ja tietoja häviää ajan saatossa. Myös perustason 
osaamisessa koettiin olevan puutteita. Osaamista ei nimittäin uskottu olevan riittävästi, jotta vuokrataloyhtiöiden elinkaarta 
voitaisiin tarkastella korjaushankkeiden yhteydessä ja energiatehokkuutta arvioitaessa, koska tarvittavaa tietoa ei ole tai se 
häviää ajan saatossa,  usein esimerkiksi omistajavaihdosten myötä.
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TYÖPAJAAN KUTSUTUT JA OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

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

Tässä työpajassa vahvimmin edustettuina olivat paikallishallinto (kaupungit ja kunnat), rakennusalan yritykset, valtionhallinto, 
energia-alan toimijat sekä eri alojen järjestöt ja yhdistykset. Vuoden ensimmäisessä työpajassa osallistujat toivoivat 
kiinteistöjen omistajia sekä kiinteistösijoittajia mukaan vuoropuheluun ja työpajoihin, mikä toteutui tämän työpajan kohdalla, 
sillä paikalla olleet julkiset toimijat omistavat myös lukuisan määrän kiinteistöjä vuokratalonyhtiöidensä myötä. Puhtaasti 
kiinteistösijoittajia tähänkään tilaisuuteen ei saatu mukaan kuin muutamia - tähän tulemme kiinnittämään erityistä huomiota 
syksyn tapahtumia valmisteltaessa.

TYÖPAJAN OSALLISTUJAT



 

Asuinkerrostalojen kunnossapito ja ylläpito edellyttävät pitkän aikavälin strategista kehittämistä. Taloyhtiöitä tulisi 
kannustaa laatimaan oma strategia ja visio, jonka puitteista rakennustusta kehitetään. Näin saadaan usein myös 
maksimoitua arvonnousu. Strategian laadinta - kuten myös korjaustoimenpiteet - olisi järkevää tehdä yhdessä 
lähialueen muiden taloyhtiöiden kanssa.

Avoimelle, luotettavalle ja puolueettomalle tiedolle on tarvetta. Avoin tieto voi liittyä esimerkisi taloyhtiöiden 
elinkaareen, tehtyihin korjaustoimenpiteisiin, arvonmuodostukseen ja ylläpitöön. Tietoportaali loisi positiivista 
sosiaalista painetta ja edistäisi hyvää huolenpitoa taloyhtiöistä. 

Energiatehokkuus ei vetoa keskivertoasunnonomistajaan tai asukkaaseen ja sen sijaan tulisi painottaa 
asumisviihtyvyyttä, olosuhteita tai arvon parantumista. Asumisviihtyvyyden edistämiseksi on mahdollista luoda 
erilaisia palveluita; asukaskyselyiden ja asukaskokemuksen parantamisen fasilitoinnista aina yhteisöllisyyttä 
tukeviin palveluratkaisuihin. 

Vuokrataloyhtiöillä on mahdollisuus luoda vuokra-asumista houkuttelevampi vaihtoehto uusille sukupolville, joille 
omistaminen on tulevaisuudessa yhä vähemmän tärkeä arvo. Vuokrataloista voisi luoda “palvelujen puutarhan”, 
missä asukas voi valita asunnon perushinnan päälle erillisiä asumista tukevia palveluita, kuten yhteiskäyttöauto, 
kodin elektroniikka, siivouspalvelut, kaupunkiviljely ja yhteiskäyttötavarat. Vastaavasti isännöitsijät voisivat 
tarjota asunto-osakeyhtiöille uusia kk-maksuun perustuvia palveluita, jotka kattaisivat yksinkertaisia 
energiatehokkuuden edistämistoimenpiteitä, tai olosuhteisiin energiaan liittyviä palveluita.

Digitalisaatio on mahdollisuus myös asuinkerrostaloille. Älykäs monitorointi, etävalvonta ja -käyttö sekä 
pilvipalveluiden hyödyntäminen tarjoavat kustannustehokkaita ratkaisuja olemassa olevan rakennuskannan 
suorituskyvyn parantamiseksi. Suomen vahva osaaminen talotekniikassa ja ICT-järjestelmissä voisi olla 
myös vientituote tulevaisuudessa. Digitalisaation myötä siirrytään yksiköistä järjestelmiin ja systeemisiin 
kokonaisuuksiin, joka samalla laittaa liiketoimintamallit sekä arvoketjut uusiksi.

Johtopäätökset ja suositukset kansalliseen korjausrakentamisen strategiaan

• Taloyhtiöitä ja niiden hallituksia tulee tukea pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa.

• Asuinkerrostaloihin liittyvät avoimet tietoportaalit ovat keino edistää yleistä tietoutta ja  viestiä onnistumisia 
ja mahdollisuuksia. 

• Energiatehokkuustoimenpiteisiin liittyvien insentiivien tulee korostaa asumismukavuutta ja arvonnousua.

• Vuokrataloyhtiöt ovat mainio alusta kokeilla erilaisia (laajemmin) kestäviä elämäntapoja tukevia palveluita.

• Digitalisaatio mahdollistaa kustannustehokkaat ratkaisut olemassa olevan rakennuskannan trimmaamiseksi, 
mutta edellyttää alan toimijoilta uudenlaisia arvoketjuja ja -verkostoja, sekä liiketoimintamallien mullistamista. 

 

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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