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EsipuhE

era17 – energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 kokoaa merkittävimmät lähiajan rakentamis-
ta, asumista ja maankäyttöä koskevat toimenpiteet, joilla voimme tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta 
2010–2017. toimenpide-ehdotukset edistävät samalla hyvinvointia tukevan elinympäristön rakentumis-
ta. rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on yli  
40 % ja kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 %. Jos tähän lisätään vielä liikenteen osuus, rakennetun 
ympäristön energiaviisaudella on mitä merkittävin vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa.

ilmastonmuutos on tosiasia. Jo nyt tietoa ilmastonmuutoksen luonteesta ja sen vaikutuksista on 
runsaasti. eri taustaselvityksistä on tähän raporttiin koottu tiivistetysti tietoa todennäköisistä tulevai-
suuden skenaarioista sekä rakennettua ympäristöä koskevaa tuoreinta tietoa energian kulutuksesta ja 
kasvihuonekaasupäästöistä.

suomi on osana euroopan Unionia ja kansallisesti sitoutunut haasteellisiin tavoitteisiin energiatehok-
kuuden parantamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön 
lisäämiseksi. 

rakennetun ympäristön energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä, eikä ole yhtä oikeaa ratkaisua 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vaikutusta on yhdyskuntarakenteen ja liikenteen lisäksi erityisesti 
rakennuksilla ja niiden oikealla käytöllä. Olennainen merkitys on ihmisten arjen valinnoilla. missä haluan 
asua? kuinka energiaviisaaseen kotiin haluan panostaa? kuinka remontoin vanhan kotini? Olenko pun-
ninnut valintojani ilmastonmuutoksen kannalta? rakennetussa ympäristössä energian käyttö, energian 
tuotantomuodot ja niiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ratkaisevat.  

Oman ongelmansa muodostaa kiinteistö- ja rakennusalan vähäinen valmistautuminen ilmastonmuu-
toksen hillintään. Vielä 30 vuotta sitten energiakriisin seurauksena suomi oli energiatehokkuuden edel-
läkävijöitä. nyt on oikea hetki ottaa jälleen meille aikaisemminkin kuulunut edelläkävijyys energiaviisau-
dessa. teollisuutemme tarvitsee tietoa toimintaympäristön tulevista muutoksista kyetäkseen tuottamaan 
uusia innovaatiota ja luomaan kysyntää ja markkinoita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. energiavii- 
saus tarkoittaa myös kilpailukykyä tulevaisuudessa. energiatehokkuuden merkittävä parantaminen luo uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia, vahvistaa kiinteistö- ja rakennusalan kansallista osaamista sekä parantaa 
arjen elämänlaatua. energiatehokkuuden parantaminen ei ole kallis uhraus, vaan kannattava investointi. 

pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on se, että suomella on maailman paras rakennettu ympäristö 
vuoteen 2050 mennessä. 

Haluan kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita sitraa ja tekesiä sekä koko työryhmää merkittävästä 
panoksestanne rakennetun ympäristön energiaviisaudelle! Haluan myös kutsua koko kiinteistö- ja raken-
nusalan mukaan kansallisiin talkoisiin, sillä ilman apuanne tavoitteita ei voida saavuttaa. 

Jan Vapaavuori
asuntoministeri



4



5

sisältö

EsipuhE ..........................................................................................................................................3

tiivistElmä ..................................................................................................................................7

sammandrag ..........................................................................................................................12

summary ...................................................................................................................................13

1 Johdanto ...........................................................................................................................17

2 raKEnnEttu ympäristö  ..............................................................................................21

2.1 mikä On rakennettU ympäristö? .......................................................................... 21

2.2 arVOVerkOstOn tOimintataVat ..............................................................................22

2.3 rakennetUn ympäristön energiankäyttö Ja VaikUtUs iLmastOOn ................24

2.3.1 rakennetun ympäristön merkitys ........................................................................24
2.3.2 tuleva kehitys ..................................................................................................... 31
2.3.3 Vuosien 2020 ja 2050 velvoitteiden täyttäminen ................................................37

2.4 sääDösOHJaUksen nykytiLanne ............................................................................ 41

2.5 keHitys eUrOOpassa .................................................................................................43

3 toimintasuosituKsEt ....................................................................................................49

3.1 energiateHOkas maankäyttö  ..............................................................................49

3.1.1 päästövähennyksiä yhdyskuntasuunnittelulla [toimenpiteet 1 ja 2] ......................49
3.1.2 erilaiset yhdyskunnat luomaan kestävyyttä [toimenpiteet 3 ja 4] ......................... 51
3.1.3 maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on olennainen osa 
 energiatehokasta yhdyskuntaa [toimenpiteet 5–8]..............................................52
3.1.4 kumppanuudella visioista toteutukseen [toimenpiteet 9–11] ...............................54

3.2 rakennUksiin Ja aLUeisiin integrOitU HaJaUtettU 
 energiantUOtantO ...................................................................................................57

3.2.1 nollaenergiarakentamisen mahdollistava aurinkosähkövalmius 
 [toimenpide 12] ..................................................................................................57
3.2.2 reaaliaikainen sähkönhinnoittelu [toimenpide 13] ...............................................58

3.3 rakentamisen OHJaUs .............................................................................................. 61

3.3.1 rakentamismääräysten roadmap [toimenpide 14] ............................................... 61
3.3.2 korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksillä [toimenpide 15] ..................63
3.3.3 Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelujen tuottajien 
 pätevyys [toimenpide 16] ....................................................................................63
3.3.4 rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus [toimenpide 17] .............................64
3.3.5 rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri [toimenpide 18] ..........65
3.3.6 kannustimet [toimenpide 19] .............................................................................66
3.3.7 Verotus [toimenpide 20] .....................................................................................66



6

3.4 kiinteistöJen käyttö Ja OmistUs ............................................................................69

3.4.1 alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset [toimenpide 21] ............................69
3.4.2 kannustimet energiatehokkuuteen [toimenpide 22]............................................69
3.4.3 kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä [toimenpide 23] ....................................70
3.4.4 energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien 
 lanseeraaminen [toimenpide 24] .........................................................................70
3.4.5 käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle [toimenpide 25] ..................................... 71

3.5 Osaamisen keHittäminen .........................................................................................73

3.5.1 tutkimus ja perusosaaminen [toimenpide 26] .....................................................73
3.5.2 korjausrakentaminen ja ylläpito [toimenpide 27] ................................................. 74
3.5.3 Uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen ja käyttöönotto 
 [toimenpide 28] ..................................................................................................75
3.5.4 kuntien era17-toimintaohjelmat ja energiaviisaat strategiat 
 [toimenpide 29] .................................................................................................. 76
3.5.5 energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille 
 [toimenpide 30] .................................................................................................. 76
3.5.6 seurantaryhmän asettaminen [toimenpide 31] ....................................................77

4 yhtEEnvEto: Koti, Kylä Ja KuluttaJa – tulEvaisuudEssa ..........................79

 

 liittEEt

 1. työryHmän Jäsenet ..............................................................................................81

 2. työskenteLyprOsessi .............................................................................................83

 3. käsitteitä ...............................................................................................................85

 4. sanastO ..................................................................................................................87

 5. taUstaseLVitykset ................................................................................................. 91



7

tiivistElmä

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toiminta-
ohjelma vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen rakenne-
tun ympäristön osalta. toimintaohjelman laatimisesta ovat vastan-
neet yhteistyössä ympäristöministeriö, sitra ja tekes apunaan asun-
toministeri Jan vapaavuoren johtama työryhmä, johon on kuulunut 
liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon eturivin vaikuttajia.

Rakennetun ympäristön parantamisella on ratkaiseva merkitys 
ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kilpailukykyisen ja kestävän 
yhteiskunnan luomisessa, sillä rakennuksissa käytettävän ja raken- 
tamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on yli  
40 % ja kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 %. Nämä luvut ovat 
vielä suurempia, jos niihin lisätään liikenteen vaikutukset, joista 
merkittävä osa johtuu yhdyskuntarakenteesta. 

työryhmä on laatinut kokonaisvaltaisen toimintaohjelman, joka 
parantaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, vähentää sen 
aiheuttamia päästöjä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. tavoit-
teena on ottaa edelläkävijyys energiaviisaudessa kansallisena juhla-
vuonna 2017 ja tehdä suomen rakennetusta ympäristöstä maailman 
paras vuoteen 2050 mennessä.
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rakennetussa ympäristössä voidaan tehokkaasti tor-
jua ilmastonmuutosta seuraavilla tavoilla:

1.  maankäytön suunnittelussa keskeistä on energiatehok-
kuus ja päästövähennykset. Yhdyskuntarakenteen ha-
jautumista rajoitetaan. maankäyttö, liikenne ja palvelut 
sovitetaan entistä paremmin yhteen. Alueita kehitetään 
eri tahojen yhteistyöllä.

päästölaskelmat otetaan osaksi kaavojen vaikutusten 
arviointia, myös vanhentuneiden kaavojen arvioin-
nissa. energiatehokkuutta lisätään täydennysraken-
tamisella. erilaiset yhdyskunnat luovat kestävyyttä. 
Liikenteen ja kaavoituksen yhteistyötä parannetaan. 
suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kestävä liikku-
minen. kaupungit verkottuvat suunnannäyttäjik-
si. toimenpiteiden toteuttaminen kuuluu kuntien, 
kuntaliiton, ym:n, LVm:n, Vm:n, suomen ympäris-
tökeskuksen, sitran, tekesin, green Building Council 
Finlandin, tutkimuslaitosten sekä kiinteistö- ja raken-
nusalan toimijoiden toimialaan.

2.  Rakennuksiin ja alueisiin integroidaan hajautettua ener- 
giantuotantoa. Joustava aurinkosähkön syöttö rakennuk-
sista sähköverkkoon mahdollistaa nollaenergiarakentami-
sen. sähkön hinnoittelusta tehdään reaaliaikaista.

Jotta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mu-
kaiseen lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen 
olisi mahdollista, tarvitaan uusiutuviin energianlähtei-
siin perustuvaa paikallista energiantuotantoa. käy-
tännössä tämä tarkoittaa säädösten kehittämistä 
siten, että rakennuksissa tuotettua sähköä voidaan 
yksinkertaisin menettelyin siirtää sähköverkkoon sil-
loin, kun rakennus tuottaa sitä yli oman tarpeensa. 
sähkönkulutuksen jousto mahdollistetaan reaaliai-
kaisella sähkön hinnoittelulla, ensimmäisessä vai-
heessa energiayhtiöt tarjoavat asiakkailleen tuntipoh-
jaisia tariffeja. toimenpiteiden toteuttaminen kuuluu 
tem:n, Vm:n, energiayhtiöiden, ym:n, yritysten ja 
tekesin toimialaan.

3.  Rakentamisen ohjaus tukee pitkäjänteisesti energiaviisaan 
rakennetun ympäristön muodostumista. Rakentamismää-
räysten roadmap mahdollistaa kiristyvien energiatehok-
kuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin. 
Korjausrakentamista ohjataan rakentamismääräyksillä. 
uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon 
palvelujen tuottajien pätevyyksien toteamiseen luodaan 
järjestelmä. Rakennusvalvonnat lisäävät rakennuttajien 
neuvontaa ennakoivalla laadunohjauksella. Kuluttajia 
motivoidaan verotuksella ja kannustimin. 

rakentamismääräykset ovat yksi tärkeimmistä kei-
noista ohjata rakentamisen energiatehokkuutta. yri-
tysten strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kan-
nalta on tärkeää tuntea toimintaympäristön ennus-
tettavissa olevat muutokset. rakentamismääräykset 
ovat tähän mennessä koskeneet uudisrakentamista, 
joten korjausrakentamista koskevat määräykset ovat 
uutta lainsäädäntöä. matala- ja nollaenergiaraken-
taminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista 
osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa.  rakennus-
valvonnan ennakoivalla laadunohjauksella neuvotaan 
uudis- ja korjausrakentajia tekemään rakennuskan-
nan energiatehokkuutta parantavia valintoja. ra-
kennusvalvontaa kehitetään paremmaksi palveluor-
ganisaatioksi parantamalla osaamista, keskittämällä 
resursseja suurempiin yksiköihin sekä yhtenäistämällä 
käytäntöjä ja tulkintoja. 

rakennusten energiatodistuksilla lisätään ihmis-
ten tietoisuutta rakennusten energiatehokkuus-
ominaisuuksista ja mahdollistetaan rakennusten 
keskinäinen energiatehokkuuden vertailu. energia-
todistuksen uudistamisen yhteydessä kehitetään 
väestörekisterikeskuksen rH-tietokantaa (rakennus- 
ja huoneistorekisteri) kiinteistötietojen rekisteriksi, 
johon keskeiset energiatodistustiedot tallennetaan 
joko rakennuslupakäsittelyn tai olemassa olevan 
rakennuksen todistuksen laatimisen yhteydessä. 
energiakorjauksia ja energiataloudellisia peruspa-
rannuksia vauhditetaan valtion rahoitusavustuksilla 
ja korkotuilla. Verotuksella ja taloudellisilla kannus-
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timilla ohjataan rakennusoikeuden tehokkaaseen 
käyttöön. rakennusten kiinteistövero porrastetaan 
rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan 
perusteella. toimenpiteiden toteuttaminen kuuluu 
ym:n, Vm:n, kuntien, Fise:n  ja raLa:n toimialaan.

4. Alueille ja rakennuksille tehdään ympäristöluokitukset. 
Kannustimia energiatehokkuuteen otetaan käyttöön. 
Kiinteistöalalle luodaan päästökauppajärjestelmä. Kiin-
teistöjen käyttö- ja kiinteistöpalveluja kehitetään ja uusia 
energiaviisautta edistäviä palveluita ja toimintamalleja 
lanseerataan. 

yksi toimintaohjelman merkittävimpiä toimenpitei-
tä on alueiden ja rakennusten ympäristöluokitusten 
käyttöönotto. ajatuksena on luokitella alueita ja ra-
kennuksia niiden energiatehokkuuden ja kestävyy-
den perusteella. rakentamisessa ja korjaamisessa 
käytetään kansainvälisesti tunnettuja standardoituja 
laskentamalleja. 

kokonaisvaltaiset palvelut ovat avainasemassa 
kestävän kehityksen käyttöönotossa asumisessa, mö-
keillä sekä työ- ja palveluympäristöissä. kuluttajien 
kysyntä kohdentuu ekologisempiin ratkaisuihin, jotka 
samalla tuottavat säästöjä. kiinteistöalalle luodaan 
kasvihuonekaasupäästöihin ja energiatehokkuuteen 
perustuva, teollisuuden päästökaupan tai valkoisten 
sertifikaattien kaltainen järjestelmä. päästövähen-
nyksistä ja energiatehokkuudesta luodaan myytä-
vissä oleva hyödyke. se hyödyttää niitä toimijoita, 
jotka panostavat energiatehokkuuteen. toimenpi-
teiden toteuttaminen kuuluu tekesin, sitran, green  
Building Council Finlandin sekä kiinteistö- ja raken-
nusalan toimialaan.

5.  Energiaviisaan rakennetun ympäristön osaamista kehite-
tään monipuolisesti. poikkitieteellistä tukimusta lisätään 
ja tulosten käytäntöön vientiin panostetaan erityisesti. 
Korjausrakentamista ja rakennusten ylläpidon osaamista 
kehitetään kokonaisvaltaisesti. uusia ratkaisuja testataan 
ja kehitetään yhdessä käytännön toteuttamisen kanssa. 
Kunnat laativat energiaviisaat strategiat. ERA17-toiminta-
ohjelman toteuttamista varten asetetaan seurantaryhmä.

tutkimusresursseja kohdistetaan poikki- ja moni-
tieteellisten tutkimusyksiköiden muodostamiseen. 
erityisesti painotetaan rakennetun ympäristön eko-
logisuuden ja energiatehokkuuden sekä uusiutuvan 
energian hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia. kes-
keinen haaste on uuden tiedon vieminen käytäntöön. 
korjausrakentamisen hajanaiset prosessit kehitetään 
asiakaslähtöisiksi kokonaispalveluiksi. Uusia ryhmä- 
ja aluekorjausmalleja kehitetään ja viedään käytän-
töön. testiympäristöjen (Living Lab) avulla nopeute-
taan testaamista ja käyttäjäkokemusten keräämistä. 
innovaatiotoimintaa suunnataan enemmän käyttäjä-
lähtöiseen suuntaan. edelläkävijäkunnat tekevät kun-
takohtaiset tai alueen yhteiset era17-toimintaoh-
jelmat, jotta kiinteistöjen energiatehokkuus paranisi 
ja energiantuotannon päästöt pienenisivät. kunnat 
laativat kiinteistöjä koskevat energiaviisaat strategiat. 
energiaviisaat valinnat tehdään tunnetuiksi rakenta-
jille ja remontoijille. toimenpiteiden toteuttaminen 
kuuluu tekesin, sitran, rym Oy:n, tutkimuslaitosten, 
järjestöjen, koulutusorganisaatioiden, Okm:n, ope-
tushallituksen, yritysten, kuntien, kuntaliiton, raken-
nustiedon, motivan ja ym:n toimialaan.
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sAmmANdRAg

handlingsprogrammet ERA17 för en energismart byggd miljö 2017 
är ett svar på utmaningen att bromsa upp klimatförändringen när 
det gäller den byggda miljön. handlingsprogrammet har utarbetats 
gemensamt av miljöministeriet, sitra och tekes med stöd av en 
arbetsgrupp ledd av bostadsminister Jan vapaavuori och bestående 
av framstående aktörer inom näringslivet, forskningen och den  
offentliga sektorn.

Förbättrandet av den byggda miljön spelar en avgörande roll för 
att bromsa upp klimatförändringen samt för att skapa ett konkur-
renskraftigt och hållbart samhälle, eftersom den energi som förbru-
kas i byggnader och byggprojekt utgör över 40 % av den slutliga 
elförbrukningen och närmare 40 % av utsläppen av växthusgaser. 
dessa tal blir ännu större om man adderar trafikens påverkan som 
till en stor del beror på tätortsstrukturen. 

Arbetsgruppen har utarbetat ett övergripande handlingsprogram 
med syftet att förbättra energieffektiviteten i den byggda miljön, 
minska dess utsläpp och främja användningen av förnybar energi. 
målet är att gå i bräschen för energismart verksamhet under det 
nationella jubileumsåret 2017 och att utveckla Finlands byggda 
miljö till den bästa i världen senast år 2050.
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i den byggda miljön kan man effektivt kämpa mot 
klimatförändringen på följande sätt:

1.  Fokusera på energieffektivitet och minskade utsläpp när 
man planerar markanvändningen. Begränsa en splittrad 
tätortsstruktur. Bättre anpassa markanvändning, trafik och 
service till varandra. utveckla regioner i samarbete mellan 
olika aktörer.

Utsläppskalkylerna inkluderas i konsekvensbedöm-
ningen av planerna, också i bedömningen av för-
åldrade planer. energieffektiviteten ska ökas genom 
kompletteringsbyggande. Diversifierade samhällen 
skapar hållbarhet. samarbetet mellan trafik och pla-
nering förbättras. planeringen bör utgå från håll-
bar rörlighet. städerna skapar nätverk och agerar 
vägvisare. genomförandet av åtgärderna faller in-
om följande aktörers kompetensområden: kommu-
nerna, kommunförbundet, miljöministeriet, trafik- 
och kommunikationsministeriet, finansministeriet,  
Finlands miljöcentral, sitra, tekes, green Building 
Council Finland, forskningsinstituten samt aktörerna 
inom fastighets- och byggnadsbranschen.

2. integrera utspridd energiproduktion i byggnader och om-
råden. Flexibel inmatning av solelektricitet från byggna-
der till elnätet möjliggör nollenergibyggande. priset på el 
anges i realtid.

För att det ska vara möjligt att eftersträva nollenergi-
byggande i enlighet med direktivet om byggnaders 
energiprestanda krävs det lokal energiproduktion ba-
serad på förnybara energikällor. i praktiken innebär 
detta att regelverken bör utvecklas så att den el som 
producerats i byggnader med enkla metoder kan 
överföras i elnätet när byggnaden producerar el som 
överskrider det egna behovet. Flexibiliteten i elkon-
sumtionen möjliggörs genom att man prissätter elen 
i realtid, i det första skedet erbjuder energibolagen 
sina kunder timbaserade tariffer. genomförandet av 
åtgärderna faller inom arbets- och näringsministeriet, 
finansministeriet, miljöministeriet, företagens och  
tekes kompetensområde.

3.  styrningen av byggandet stödjer skapandet av en energis-
mart byggd miljö på lång sikt. En s.k. roadmap för byggbe-
stämmelser gör det möjligt att förutbestämma strängare 
regler och bestämmelser när det gäller energieffektivitet. 
Reparationsbyggande regleras med byggbestämmelser. 
upprätta ett system för att fastställa kompetensen hos 
dem som producerar tjänster inom ny- och reparationsbyg-
gande samt inom fastighetsförvaltning. Byggkontrollen 
ökar rådgivningen av byggherrarna med prognostiserande 
kvalitetsstyrning. utbildare motiveras med hjälp av be-
skattning och incitament. 

Byggbestämmelserna utgör en av de viktigaste me-
toderna för att styra energieffektiviteten inom byg-
gandet. med tanke på företagens strategiska styr-
ning och affärsverksamhet är det viktigt att känna 
till de förutsägbara förändringarna i verksamhets-
miljön. Byggbestämmelserna har hittills gällt nybyg-
gen vilket innebär att de bestämmelser som gäller 
reparationsbyggen är ny lagstiftning. Låg- och nol-
lenergibyggande samt renovering kräver nya kompe-
tensområden och helhetskontroll. med byggkontrol-
lens prognostiserande kvalitetsstyrning uppmuntras 
ny- och reparationsbyggare att göra sådana val som 
förbättrar byggnadsbeståndets energieffektivitet. 
genom att förbättra kompetensen, koncentrera re-
surser till större enheter samt samordna förfaranden 
och tolkningar utvecklas byggkontrollen till en bättre 
serviceorganisation. 

Byggnadernas energicertifikat ger människorna 
bättre information om byggnadernas egenskaper i 
fråga om energieffektivitet och gör det möjligt att 
jämföra olika byggnaders energiprestanda. samti-
digt som energicertifikatet förnyas utvecklas också 
befolkningsregistercentralens BL-databas (bygg-
nads- och lägenhetsregistret) till registret för fast-
ighetsuppgifter, där de centrala energibevisuppgif-
terna lagras antingen i samband med behandlingen 
av bygglov eller när man upprättar certifikat för en 
befintlig byggnad. energirenovering och energieko-
nomisk ombyggnad påskyndas med hjälp av statens 
finansieringsunderstöd och räntestöd. Beskattning 
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och ekonomiska incitament bidrar till en effektiv an-
vändning av byggrätten. Byggnadernas fastighets-
skatt graderas utgående från byggnadernas energi-
prestanda och uppvärmningssätt. genomförandet 
av åtgärderna faller inom miljöministeriets, finans-
ministeriets, kommunernas, Byggnads-, VVs- och 
fastighetsbranschens personkompetensers (Fise) och 
Byggandets kvalitets (BykVa) kompetensområden.

4. inför miljöklassificeringar för områden och byggnader. 
incitament för energieffektivitet införs. Ett system för ut-
släppshandel upprättas för fastighetsbranschen. utveckla 
fastigheternas användnings- och fastighetsservice och lan-
sera nya tjänster och verksamhetsmodeller som främjar 
energismarta lösningar. 

en av de viktigaste åtgärderna i handlingsprogram-
met är att införa miljöklassificering av områden och 
byggnader. avsikten är att klassificera områden och 
byggnader på basis av deras energieffektivitet och 
hållbarhet. Vid byggverksamhet och renoveringsar-
beten används internationellt tillämpade och stan-
dardiserade kalkylmodeller. 

Helhetsinriktade tjänster spelar en avgörande 
roll när man inför hållbar utveckling i boende, fri-
tidsboende samt i arbets- och servicemiljöer. konsu-
menternas efterfrågan riktar sig mot mer ekologiska 
lösningar, vilka samtidigt medför inbesparingar. inom 
fastighetsbranschen upprättas ett system baserat på 
utsläpp av växthusgaser och energieffektivitet i likhet 
med industrins utsläppshandel eller vita certifikat. Ut-
släppsminskningarna och energieffektiviteten blir en 
nyttighet som går att sälja. Detta gynnar de aktörer 
som satsar på energieffektivitet. genomförandet av 
åtgärderna faller inom tekes, sitras, green Building 
Council Finlands samt fastighets- och byggbran-
schens kompetensområde.

5. Kompetensen kring energismart byggd miljö bör utveck-
las på ett mångsidigt sätt. öka den tvärvetenskapliga 
forskningen och satsa på den praktiska tillämpningen av 
resultaten. utveckla kompetensen kring reparationsbyg-
gande och byggnadsunderhåll på ett helhetsinriktat sätt. 
testa och utveckla nya lösningar i samband med det prak-
tiska genomförandet. Kommunerna gör upp energismarta 
strategier. För genomförandet av handlingsprogrammet 
ERA17 inrättas en uppföljningsgrupp.

Forskningsresurser bör allokeras för att upprätta tvär- 
och multivetenskapliga forskningsenheter. Framför 
allt prioriterar man forskning som hänför sig till den 
bebyggda miljöns ekologiska egenskaper samt an-
vändningen av förnybar energi. en stor utmaning är 
att tillämpa den nya informationen i praktiken. De 
splittrade processerna inom reparationsbyggandet 
utvecklas till kundinriktade helhetstjänster. nya mo-
deller för grupp- och områdesrenovering utvecklas 
och tillämpas i praktiken. med hjälp av testmiljöer  
(Living Lab) påskyndar man testningen och in-
samlingen av praktiska erfarenheter. innovations-
verksamheten riktas mot mer användarorienterad 
verksamhet. Föregångarkommunerna gör upp 
kommunspecifika eller gemensamma regionala 
era17-handlingsprogram med syftet att förbättra 
fastigheternas energieffektivitet och minska utsläp-
pen från energiproduktionen. kommunerna gör upp 
energismarta strategier för fastigheter. Byggare och 
renoverare görs uppmärksamma på energismarta val. 
genomförandet av åtgärderna faller inom följande 
aktörers kompetensområde: tekes, sitra, Den byggda 
miljön rym Oy, forskningsinstituten, utbildningsor-
ganisationerna, undervisnings- och kulturministeriet, 
utbildningsstyrelsen, företagen, kommunerna, kom-
munförbundet, rakennustieto, motiva och miljömi-
nisteriet.
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summARY

the programme ‘ERA17 for an energy-smart built environment 
2017’ seeks to provide answers to the challenges posed to the 
built environment by climate change mitigation. the programme 
was drawn up as a collaborative effort, with participation of the 
ministry of the Environment, the Finnish innovation Fund (sitra) 
and the Finnish Funding Agency for technology and innovation 
(tekes). Additional support was provided by a task force, including 
leaders from business, research and the public administration,  
led by the Finnish minister of housing, Jan vapaavuori.

since energy consumption and use required for construction 
amounts to over 40% of final energy consumption and nearly  
40% of greenhouse gas emissions, improving the built 
environment plays a key role in mitigating climate change and 
creating a competitive and sustainable society. if we include the 
impact of traffic, which is to a large extent defined by community 
structure, these figures are even higher. 

the task force has drawn up a comprehensive action plan to 
improve the energy efficiency of the built environment, reduce 
emissions, and promote the use of renewable energy. the target is 
to be a pioneer in energy-smartness by 2017, the national jubilee 
year, and, by 2050, to make the Finnish built environment the best 
in the world.
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Climate change can be efficiently mitigated in built 
environments through the following methods:

1.  land use planning focused on energy efficiency and 
reduced emissions. Restrictions placed on geographically 
dispersed communities. improvement in the integration 
of land use, transport and services. Regional development 
promoted through co-operation with various sectors.

emission calculations would be included in assessments 
of the impact of land use plans, including obsolete 
plans. energy efficiency would be increased through 
complementary construction, with sustainability created 
through versatile communities. Coordination between 
transport and land use planning would be improved, 
with sustainable transportation as the baseline of land 
use planning. Cities would form networks that would 
lead the way. the implementation of these actions would 
be the responsibility of municipalities, the association 
of Finnish Local and regional authorities, the ministry 
of the environment, the ministry of transport and 
Communications, the ministry of Finance, the Finnish 
environment institute, the Finnish innovation Fund, the 
Finnish Funding agency for technology and innovation, 
the green Building Council Finland, research institutions, 
and actors in the real estate and construction sectors.

2. distributed methods of energy production integrated into 
buildings and regions. Zero-energy construction enabled 
by flexible feeding of solar energy from buildings into the 
power grid. Electricity price levels defined in real time.

For municipalities to be able to achieve close to 
zero-energy construction, as defined by the energy-
efficiency directive, local energy production would 
be required, based on renewable energy sources. in 
practice, this would mean amending legislation so 
that surplus electricity generated in a building could 
be transferred to the power grid by simple means. 
Flexible power consumption would be enabled through 
real-time electricity pricing; in the first phase, energy 
companies would offer hourly tariffs to their customers. 
the implementation of these measures would be the 
responsibility of the ministry of employment and the 

economy, the ministry of Finance, energy companies, the 
ministry of the environment, various other companies, 
and the Finnish Funding agency for technology and 
innovation.

3. Construction steered in a way that supports the creation 
of a long-lasting energy-smart built environment. A 
roadmap for the Finnish building code enabling proactive 
measures, taking account of increasingly strict decrees and 
regulations on energy efficiency. Building renovation and 
repair steered by the building code. A system created for the 
purpose of verifying the qualifications of service providers 
involved in construction of new buildings, building repair 
and renovation, and building maintenance. Building 
inspection enhances guidance to building developers 
through proactive quality steering. Consumers motivated 
through taxes and incentives. 

the building code would be one of the key tools for 
steering energy efficiency in construction. a clear vision 
of foreseeable changes in the operating environment 
would be crucial to companies’ strategic management 
and business operations. since the building code has 
dealt with new construction up to now, regulations 
on building renovation and repair would constitute 
new legislation. Low- and zero-energy construction, 
renovation and repair would require new kinds of 
knowhow and overall management. proactive quality 
control performed by building inspection authorities 
would provide developers of new buildings and those 
involved in renovation and repair work with advice on 
energy-efficient choices for the building stock. Building 
inspection would be developed towards a more service-
oriented organisation through improved knowhow, 
resources centralised into larger units, and unified 
interpretations and practices.

energy certificates for buildings would increase 
awareness of energy-efficiency features, while enabling 
comparisons of energy efficiency between buildings. 
in connection with the renewal of energy certificates, 
the population register Centre’s real estate information 
database would be developed into a register of real 
estate data, where key energy certificate information 
is saved either while the building permit is being 



15

processed, or when a certificate is being drawn up for 
an existing building. energy-efficiency-related repairs 
and basic improvements would be accelerated through 
government financing and interest subsidies. taxation 
and other financial incentives would promote the 
efficient use of permitted building volumes. property 
taxes would be adjusted to match the heating method 
used and level of energy efficiency in a building. the 
implementation of these measures would be the 
responsibility of the ministry of the environment, the 
ministry of Finance, municipalities, Fise (Qualification of 
professionals in Building, HVaC and real estate sector), 
and the Construction Quality association (raLa). 

4. Environmental classifications provided for regions and 
buildings. incentives for energy efficiency required. 
Creation of an emissions trading system for real estate. 
use and maintenance services for buildings developed 
further, while new services and procedures are launched 
promoting energy-smartness. 

a key measure within the action plan would be the 
application of an environmental classification system 
for regions and buildings. the key concept would be 
to classify regions and buildings based on their energy 
efficiency and durability. in construction and repairs, 
internationally recognised, standardised calculation 
models would be used. 

Comprehensive services would play a key role 
when sustainable development practices are applied 
to housing, summer cottages, and work and service 
environments. Demand from consumers would be 
targeted towards more ecological solutions generating 
savings. a system, similar to the white certificate scheme 
or industrial emissions trading, and based on greenhouse 
gas emissions and energy efficiency, would be created 
for the real estate sector. reduced emissions and 
energy efficiency would be transformed into a sellable 
commodity. this would benefit all actors who focus on 
implementing energy efficiency. the implementation of 
these actions would be the responsibility of the Finnish 
Funding agency for technology and innovation, the 
Finnish innovation Fund, the green Building Council 
Finland, and the real estate and construction sectors.

5. development of comprehensive knowhow on how to sustain 
an energy-smart built environment. Cross-disciplinary 
research increased and distribution of research results 
emphasised. development of comprehensive knowhow on 
building renovation and repair, and building maintenance. 
New solutions tested and developed alongside practical 
implementation work. municipalities to draw up energy-
smart strategies. A follow-up team established for the 
implementation of the ERA17 action plan.

research resources would be targeted at the 
establishment of cross- and multi-disciplinary research 
units. the specific emphasis would be on research into 
the ecological and energy-efficiency-related aspects of 
the built environment, and the use of renewable energy. 
a key challenge would lie in how new information might 
be utilised in practice. Diverse construction processes 
for renovation and repair would be streamlined to 
contribute to customer-centred total services. new 
renovation and repair models for the regional and 
group level would be developed and adopted. With 
the use of a Living Lab test environment, faster testing 
and collection of user experiences would be possible. 
activities promoting innovation would move in a more 
user-centred direction. pioneering municipalities would 
draw up either municipal or regional era17 action 
plans, aimed at improving the energy efficiency of real 
estate, and reducing emissions from energy production. 
municipalities would draw up energy-smart strategies 
for real estate, while energy-smart choices would be 
brought to the attention of building developers and 
renovation and repair businesses. the implementation 
of these measures would be the responsibility of the 
Finnish Funding agency for technology and innovation, 
the Finnish innovation Fund, Built environment 
innovations (rym Oy), research institutes, associations, 
training organisations, the ministry of education and 
Culture, municipalities, the association of Finnish Local 
and regional authorities, the Building information 
group, motiva, and the ministry of the environment.
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”tulevaisuusskenaario tarkoittaa sitä, että diagrammeja ja taulukoita 
kokoon liimaileva tutkija jatkaa lämpötilakäyräänsä tulevaisuuden 
puolelle ensin päättelyyn perustuen, sitten hurjasti liioitellen ja lopuk-
si puhtaasti arvailuun perustuen ja tekee sitten tietokoneella kuvan 
tulevaisuudesta tämän arvailun pohjalta.”  
– Kaapo Kontinen, 11 v., Kevätpörriäinen 2010

Vuonna 2017 suomi täyttää 100 vuotta. millaisen 
tulevaisuuden jätämme silloin lapsillemme? tai mil-
lainen on suomi vuonna 2050, jolloin nykypäivän 
peruskoululaiset ovat noin 50-vuotiaita? kuinka va-
rautua ilmastonmuutokseen? 

era17 – energiaviisaan rakennetun ympäristön 
aika 2017 -toimintaohjelma vastaa ilmastonmuutok-
sen torjunnan haasteeseen rakennetun ympäristön 
osalta. toimintaohjelman laatimisesta ovat vastan-
neet yhteistyössä ympäristöministeriö, suomen itse-
näisyyden juhlarahasto sitra sekä tekes – teknologian 
ja innovaatioiden kehittämiskeskus apunaan työryh-
mä, johon on kuulunut eturivin vaikuttajia ja osaajia 
liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon parista. 
työryhmän puheenjohtajana toimi asuntoministeri 
Jan Vapaavuori.

suomi on sekä kansainvälisesti että kansallisesti 
sitoutunut haasteellisiin tavoitteisiin kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseksi sekä energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi eli toimimaan kokonaisvaltaisesti ener-
giaviisaasti. sitoumusten täyttäminen tarjoaa pitkällä 
tähtäimellä mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiselle 
ja kasvavia markkinoita suomalaisille yrityksille. sa-
malla lisätään kansainvälistä kilpailukykyä energian-
kulutuksen pienentyessä.

rakennetun ympäristön merkitys on julkisessa 
keskustelussa jäänyt vähemmälle huomiolle ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä. rakennuksissa ja raken-
tamisessa käytetään yli 40 % energiasta ja tämä 
energiankäyttö aiheuttaa lähes 40 % kasvihuone-
kaasupäästöistä. Jos tähän lisätään vielä liikenteen 
osuus, rakennetun ympäristön energiaviisaudella on 
mitä merkittävin vaikutus ilmastonmuutoksen tor-
junnassa.

yksittäisten rakennusten lisäksi merkitystä on 
sillä, kuinka ne sijaitsevat suhteessa toisiinsa ja mi-
ten erilaiset ihmisten liikkumista ohjaavat toiminnot 
sijoittuvat. yhdyskuntarakenteella on merkittäviä 
vaikutuksia liikkumiseen, liikenteen energiankulu-
tukseen ja päästöihin sekä energiahuoltoon liittyviin 
ratkaisuihin. 

rakennetun ympäristön parantamisella on rat-
kaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä 
kilpailukykyisen ja kestävän yhteiskunnan luomises-
sa. energiatehokkuuden lisääminen ja päästöjen 
vähentäminen on rakennetun ympäristön tärkein 
haaste 2010-luvulla. Olemassa olevan rakennus-
kannan korjaaminen, uusien energiatehokkaiden 
rakennusten rakentaminen, täydentyvä yhdyskun-
tarakenne ja energiaviisas rakennetun ympäristön 
käyttö luovat pohjan hiilijalanjäljen pienentämiselle 

1 JohdANto
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elämänlaadun parantuessa. samalla lisätään liiketoi-
mintamahdollisuuksia.

energiatehokkaan rakennetun ympäristön toi-
mintaohjelman lähtökohtina ovat kansalliset ja kan-
sainväliset sopimukset, ilmasto- ja energiastrategiat 
sekä valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja 
energiapolitiikasta. 

työssään työryhmä on ajatellut rakennetun ym-
päristön energiaviisautta kodin, kylän ja kuluttajan 
kannalta. Lähtökohtana on kodin sijainti. Valitseeko 
viisas kuluttaja asuinympäristökseen eheässä yhdys-
kuntarakenteessa, palvelujen lähellä sijaitsevan ko-
din, vai kaukana arkielämässä tarvittavista palveluista 
sijaitsevan talon? itse kodin kannalta merkittävää on 
sen energiatehokkuus, oli kysymys uuden kodin ra-
kentamisesta tai vanhan remontoinnista. Viime kä-
dessä energiaviisaus kulminoituu kuluttajan tekemiin 
arjen valintoihin. riippumatta kodin tai työpaikkara-
kennuksen energiatehokkuudesta energiaviisauden 
kannalta tärkeää on rakennuksen oikea käyttö.

työryhmä laati kokonaisvaltaisen toimintaoh-
jelman, jonka tavoitteena on parantaa rakennetun 
ympäristön energiatehokkuutta, vähentää sen ai-
heuttamia päästöjä ja edistää uusiutuvan energian 
käyttöä. toimintaohjelmassa esitetään parhaat, no-
peastikin toteutettavat toimenpiteet, joilla rakennet-
tu ympäristö voi vastata sille kuuluvalla painoarvolla 
ilmastonmuutoksen hillintään ja toteuttaa suomen 
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat, vuotta 2020 
koskevat tavoitteet jo 2017 suomen 100-vuotis-
juhlan kunniaksi. työryhmä tarkasteli toimenpiteitä 
myös vuotta 2050 koskien. tavoitteena oli myös, että 
kansallinen ymmärryksemme rakennetun ympäristön 
merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä ottaisi 
aimo askeleen eteenpäin. 

tämä toimintaohjelma on kutsu koko kiinteistö- 
ja rakennusalalle mukaan kansallisiin talkoisiin ener-
giaviisaamman rakennetun ympäristön puolesta!

ENERgIAvIISAuS

Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä 
tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpääs-
töistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, 
jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edel-
lyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. 
Energiaviisaaseen maankäyttöön kuuluu 
kaavoituksen päästöjen tarkastelu, yhdyskun-
tarakenteen hajautumisen ehkäiseminen sekä 
tehokas ja kilpailukykyinen julkinen liikenne. 
Energiaviisautta on siirtyä uusiutuvan ener-
gian käyttöön ja hajauttaa energiantuotantoa 
alueisiin ja rakennuksiin, jotta niissä päästäi-
siin lähelle nollaenergiatasoa. Energiaviisasta 
on rakentaa ja korjata rakennukset energia-
tehokkaiksi sekä käyttää ja ylläpitää niitä 
oikein. Energiaviisaus tuo yrityksille kasvavaa 
kilpailukykyä sekä uutta liiketoimintaa ja 
uusia markkinoita. 

Energiaviisaus sisältää Eu:n 20–20–20 
tavoitteet:
• 20 %:n vähennys kasvihuonekaasu- 

päästöihin 
• 20 % energiankulutuksesta perustuu  

uusiutuvien energianlähteiden käyttöön
• paremmalla energiatehokkuudella  

saavutettava 20 %:n vähennys primääri- 
energian kulutukseen.
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vISIO

Suomi ottaa edelläkävijyyden energiaviisaudessa vuonna 2017.

• Saavutamme vuoden 2020 tavoitteet etuajassa jo vuonna 2017 Suomen täyttäessä  
100 vuotta ja otamme takaisin edelläkävijyyden energiatehokkuudessa.

• Kuluttajien muuttuneiden elämäntapojen ja valintojen aikaansaama kysyntä luo  
markkinaehtoista energiatehokkuutta. Myös yritysten muuttuneet valinnat luovat 
markkinalähtöistä kysyntää energiatehokkuudelle.

• Kansalaiset, yritykset ja kunnat ovat mukana muutoksessa lisäämässä hyvinvointia. 

• Energia- ja ekotehokkuus synnyttävät uutta osaamista ja menestyvää liiketoimintaa  
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

• Edistyksellinen lainsäädäntö ja rakentamisen ohjaus luovat toimivat puitteet  
innovatiivisille ratkaisuille.

• Korjausrakentamisen ratkaisut puolittavat lämmitysenergian käytön.

• Kehittynyt joukkoliikenne sekä jalankulun ja pyöräilyn edistäminen vähentävät  
liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.  

Suomen rakennettu ympäristö on maailman paras vuonna 2050.

• vuonna 2050 Suomi tarjoaa maailman parhaan elinympäristön ihmisille ja toiminta-
ympäristön elinkeinoelämälle. Hiilineutraali rakennettu ympäristö on turvallinen, 
terveellinen, viihtyisä ja ekotehokas.

• Kehittyneiden kotimarkkinoiden ansiosta Suomen osaaminen, tuotteet ja ratkaisut 
ovat maailmalla haluttuja.
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2.1 
miKä on raKEnnEttu ympäristö?
rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, 
jonka ihminen on muokannut omaa toimintaansa 
varten. rakennettuun ympäristöön kuuluvat mm. 
rakennukset, rakennelmat, satamat, lentokentät, ra-
dat, tiet, kadut, johtolinjat, torit, aukiot ja rakennetut 
puistot. suomen pinta-alasta noin kymmenesosa on 
eri tavoin rakennettua tai muokattua maata. 

rakennettu ympäristö vaihtelee yhdestä raken-
nelmasta yhdyskuntiin. rakennetusta ympäristöstä 
puhuttaessa mielenkiinto kohdistuu usein yhdys-
kuntiin ja niiden toimivuuteen, liikkumiseen kulu-
vaan aikaan, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, 
kaavoituksen kehittämiseen, hyvän elinympäristön 
saavuttamiseen, kulttuuriympäristön huomioon ot-
tamiseen, viher- ja virkistysalueiden toteutumiseen 
sekä rantojen käyttöön. tärkeää on myös rakennetun 
ympäristön ja luonnonympäristön välinen vuorovai-
kutus. 

rakennettu ympäristö on enemmän kuin osien-
sa summa. se pitää sisällään yhdyskuntarakenteen, 
uudet ja vanhat rakennukset, liikennejärjestelmät, 
infrastruktuurin ja energiaratkaisut. yhdessä ne muo-
dostavat kokonaisuuden, jossa me elämme. 

rakennetun ympäristön rakennukset ja niiden 
väliset tilat eroavat toisistaan. On asuinrakennuksia, 
kesämökkejä, liikerakennuksia, toimitilarakennuksia 
ja niin edelleen. rakennuksen elinkaari muodostuu 
suunnittelu- ja rakennusvaiheesta, käyttö- ja ylläpito-
vaiheesta ja toiminnallisesta tai teknisestä tarpeesta 
lähtevästä korjausvaiheesta. rakennuskanta kasvaa 
hitaasti. yli puolet niistä rakennuksista, joita suo-
messa on vuonna 2050, on jo rakennettu. On huo-
mattavasti helpompaa rakentaa uusia rakennuksia 

energiatehokkaiksi kuin parantaa jo olemassa olevien 
rakennusten energiatehokkuutta. toisaalta nopeat 
parannukset rakennuksen energian kulutuksen vä-
hentämiseksi edellyttävät laajoja perusparannus-
toimia. 

rakennusten ominaisuuksien lisäksi tärkeää on 
se, kuinka eri rakennukset ja rakennetut alueet si-
jaitsevat toisiinsa nähden. asumisen, työpaikkojen 
ja palveluiden keskinäinen sijoittuminen vaikuttaa 
ihmisten päivittäiseen liikkumiseen. yhdyskuntara-
kenteesta riippuu, mihin pääsee joukkoliikenteellä, 
mihin jalan tai polkupyörällä ja mihin tarvitaan hen-
kilöautoa.  

rakennuksen energian kulutus riippuu rakennuk-
sen energiatehokkuudesta, ylläpidon laadusta ja sitä 
käyttävien ihmisten kulutustottumuksista. arkkiteh-
tuurilla vaikutetaan rakennusten energiatehokkuu-
teen ja mahdollistetaan uusiutuvan energian hyödyn-
täminen asukkaiden omissa valinnoissa. rakennetun 
ympäristön kannalta energian kulutus riippuu lisäksi 
rakennuksen sijainnista. parhaaseen lopputulokseen 
päästään, jos rakennus on energiatehokas, käyttää 
pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa, siinä olevat toi-
minnot sijoittuvat järkevästi yhdyskuntarakenteeseen 
nähden ja rakennuksen käyttäjät kiinnittävät huo-
miota energiankulutukseensa. 

2 RAKENNEttu YmpäRistö
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2.2

arvovErKoston toimintatavat
kiinteistö- ja rakennusklusterin arvoverkosto koostuu 
monista erilaisista toimijoista ja toiminnoista. taval-
liselle kuluttajalle alan tunnetuimpia osapuolia ovat 
kiinteistöjen omistajat, rakentajat ja suunnittelijat. 
arvoverkostoon kuuluu kuitenkin lukuisa joukko eri-
laisia ammattikuntia, kuten:

• kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut, 
• erilaiset arviointi-, hallinnointi- ja välityspalvelut, 
• asiantuntijapalvelut ja rahoitus,
• rakennustuote- ja talotekniikkateollisuus 
• energiapalvelut ja
• erilaiset julkiset palvelut.

Julkisella sektorilla on erittäin merkittävä rooli kiinteis-
töliiketoiminnan ja rakentamisen kentässä. kunnat 
vastaavat erilaisista viranomais- ja ohjauspalveluista, 
kuten maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja 
rakennusvalvonnasta. Lisäksi julkinen sektori vastaa 
pääosasta suomen tie- ja katuverkostosta ja muista 
yhdyskuntarakenteista. Julkisella sektorilla on myös 
omia kiinteistöjä, omaa rakennustuotantoa ja eri-
laisia alan palveluita. koko klusterissa työskentelee 
noin 370 000 suomalaista erilaisissa tehtävissä, ja sen 
tuotannon arvo oli vuonna 2009 noin 38 mrd. euroa 
eli noin 22 % Bkt:stä.1 

kiinteistöt ja yhdyskuntarakenne vaativat aina 
suuria pääomia, ja siksi omistajilla on merkittävä roo-
li arvoverkostossa. Omistajien käyttäytyminen ohjaa 
markkinoiden tilatarjontaa ja sen kehitystä. Omistajia 
on monenlaisia – lähtien oman asuntonsa omistavista 
kansalaisista suuriin, erikoistuneisiin kiinteistösijoit-
tajiin. koko verkoston yhteisiä asiakkaita ovat tilojen 
käyttäjät, joiden tarpeet ja valinnat ohjaavat viime 
kädessä arvoverkoston toimintaa ja dynamiikkaa. ar-
voverkoston asiakkaita edustavat asuntomarkkinoilla 
yksityiset kuluttajat ja toimitilamarkkinoilla yritykset, 
jotka tarvitsevat tiloja tuotannontekijöinä tuottei-
densa ja palvelujensa tuottamiseen. Viime vuosina 
arvoverkosto on kansainvälistynyt kiihtyvää vauhtia. 

kansainvälistyminen koskee sekä alan toimijoita että 
kiinteistöjen loppukäyttäjiä.

arvoverkoston laajuudesta ja monitahoisuudesta 
johtuen kiinteistöalan päätöksentekoketju on pilk-
koontunut pieniin osa-alueisiin. ketjun osapuolet – 
kunnat, kehittäjät, urakoitsijat, omistajat, käyttäjät 
sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat – ovat 
tiukasti sidoksissa, usein jopa riippuvaisia toisistaan. 
samalla kukin osapuoli pyrkii luonnollisesti maksimoi-
maan omaa hyötyään ja huolehtii ensisijaisesti omas-
ta intressialueestaan. nämä intressit ovat usein risti-
riidassa keskenään. arvoketjun monitahoisuus usein 
estää hyvienkin alkuperäisten tavoitteiden läpiviennin 
verkossa. mahdollisia kipupisteitä voi esiintyä pää-
töksentekoketjun eri vaiheissa johtuen toimijoiden 
erilaisista mielenkiinnon kohteista ja tavoitteista, eri-
pituisista suunnittelujänteistä sekä erityyppisistä an-
saintalogiikoista. nämä tekijät aiheuttavat haasteita 
arvoketjun ohjaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan, 
mikä usein näkyy tyytymättöminä loppukäyttäjinä.

eko- ja energiatehokkuuden merkitys kiinteistölii-
ketoiminnassa kasvaa koko ajan. yhä useampi alan 
toimija on nostanut ympäristökysymykset yhdeksi lii-
ketoimintastrategiansa ydinkohdaksi. ekotehokkuus 
liittyy kiinteästi kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuu-
teen ja riskienhallintaan. kiinteistöjen omistajien ja 
käyttäjien motiivi eko- ja energiatehokkuuden lisää-
miseen on tällä hetkellä etenkin taloudellinen: ener-
giatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutus 
näkyy suoraan kustannussäästöinä. imagohyötyjen 
merkitys nähdään niin ikään suurena.

ekotehokkuuden ei ainakaan toistaiseksi ole 
nähty suomessa suoraan johtaneen lisätuottoihin 
esimerkiksi korkeampien vuokrien muodossa. eko-
tehokkuus voi kuitenkin toimia päätöksentekokri-
teerinä kahden muutoin yhdenvertaisen ratkaisun 
välisessä päätöksenteossa.  toisaalta on jo näyttöä sii-
tä, että kiinteistö- ja rakennusalan käyttöönottamien 
ekotehokkuusluokitusten ansiosta rakennuksille on 
saatu vastuullisemmat käyttäjät, korkeampaa vuok-
ratuottoa ja niiden myyntiarvo on noussut.

1    vtt & Rt & tilastokeskus & ulkomaankauppatilastot (2009).



23

vAHvuuDET:

•  vahva taloudellinen mielenkiinto

•  Tarve on tiedostettu ja ryhdytty toimeen

•  Saavutettavat imagovaikutukset

•  Alan suuri painoarvo

•  Kehittämisinto ja -hakuisuus

•  vahva teknologiaosaaminen

MAHDOLLISuuDET:

•  Käyttäjien kasvavat vaatimukset

•  Luokitusten ohjausvaikutus

•  uudet kannustimet ja ohjauskeinot

•  Laajat yhdyskuntaratkaisut aluekehityksessä

•  Korjaus- ja täydennysrakentaminen

•  Eri osapuolten yhteinen kehittäminen

•  uudet teknologiset ratkaisut

•  Tuottavuudet ja tehokkuuden parantaminen

•  uudet liiketoimintamahdollisuudet

HEIKKOuDET:

•  Työkalujen ja luotettavan tiedon puute

•  Asenteet ja toimialan hidas muuttuminen

•  Läpinäkymätön ja pirstaloitunut pitkä arvoketju

•  Osapuolten erilaiset ja ristiriitaiset ansainta-
logiikat

•  Erilaiset tavat toimia – pitkä / lyhyt tähtäin

•  Kilpailun vähyys joillakin osa-alueilla

•  Hintakilpailu ja elinkaariajattelun puute

•  Kehityskulttuuri ja kehittämisen hajanaisuus

•  Yksipuolinen osaaminen 

•  Alan yritykset eivät tunnista uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia

•  Muutosvastarinta

uHAT:

•  Tiukka ja osaamaton säätelyohjaus, joka ei ota 
liiketaloudellisia edellytyksiä huomioon

•  Taloustilanne

•  Kansalliset joustamattomat lyhytnäköiset  
ratkaisut

•  Käyttäjien tarpeiden nopea muuttuminen ei 
mahdollista kestäviä ratkaisuja

•  Tempoileva verotuskäytäntö

•  Kansalliset joustamattomat ja lyhytnäköiset 
ratkaisut

kuva 1. kiinteistö- ja rakennusalan edellytykset kestävän kehityksen tukemiselle.2

kestävän kehityksen edistäminen kiinteistö- ja raken-
nusalalla vaatii laajapohjaista keskustelua ja vuorovai-
kutusta eri tahojen välillä. kokonaisuuden kannalta 
haasteellista on, että arvoverkoston eri osa-alueiden 
ja toimijoiden tavoitteet eivät ekotehokkuudenkaan 
osalta välttämättä toimi samansuuntaisesti.

kuvassa 1 on koontina analyysi kiinteistö- ja ra-
kennusalan edellytyksistä vastata ilmastonmuutok-
sen haasteisiin.

2  Kti Kiinteistötieto oy
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lämmitysenergia, joka vastasi 38 %:n osuutta koko 
maan energian loppukäytöstä. talo- ja infrastruktuu-
rirakentamiseen ja rakennusmateriaalien valmistuk-
seen kului arviolta 4 % loppukäytöstä. Liikenteen 
polttoaineiden ja sähkön kulutus oli 17 % energian 
loppukäytöstä. 

suomen kansainvälisten ilmastovelvoitteiden 
mukaisesti lasketut kasvihuonekaasupäästöt olivat  
78 mt CO2-ekv. vuonna 2007. rakennetun ympä-
ristön kasvihuonekaasut syntyvät valtaosin energi-
ankäytöstä. rakennuksien ja rakentamisen osuus 
suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli 38 %. ra-
kennetun ympäristön suhteellinen osuus päästöistä 
on pienempi kuin energiankäytöstä, koska päästöjä 
aiheutuu rakennetun ympäristön ulkopuolella, erityi-
sesti maataloudessa, muusta kuin energiankäytöstä 
johtuen.

rakennuksissa käytetyn sähkön ja lämmitysener-
gian tuottamisesta syntyi 32 % kasvihuonekaasu-
päästöistä. rakentamisen ja rakennusmateriaalien 
valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat 6 % ja 
liikenteen 19 % koko maan päästöistä. rakentami-
sen ja liikenteen päästöjen osuus on energian käyt-
töä suurempi, koska niissä käytetään keskimääräistä 
enemmän päästöjä aiheuttavia polttoaineita. Lisäksi 
rakennusmateriaalien valmistuksessa betonin valmis-
tus nostaa suhteellista osuutta. 

energian kulutuksen kehitys
energian loppukäyttöä vastaava energiamäärä tuo-
tetaan joko sähkönä tai lämpönä taikka energia käy-
tetään suoraan polttoaineina. energiantuotannon 
energianlähteet ja polttoaineiden käyttö muodosta-
vat yhdessä primäärienergian kulutuksen. primääri-
energian kulutus on suurempi kuin energian loppu-
käyttö, koska energiaa hukataan sähkön ja lämmön 
tuotannossa ja siirrossa. primäärienergian kulutuk-
seen vaikuttaa energian loppukäyttö, tuotantotapa 
sekä siirrossa ja jakelussa hukatun energian määrä. 
yksinkertaistettu esitys vaikutusketjusta ja tässä käy-
tetyistä termeistä on esitetty kuvassa 3.

kuva 2. suomen nykyinen loppuenergian käyttö ja kasvihuone-
kaasupäästöt. rakennuksien ja rakentamisen osuus (korostettu) 
energian loppukäytöstä oli 42 % ja päästöistä 38 % vuonna 
2007.3

2.3

raKEnnEtun ympäristön 
EnErgianKäyttö Ja vaiKutus ilmastoon

2.3.1

rakennetun ympäristön merkitys
rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli energi-
an käytössä ja kasvihuonekaasupäästöjen muodos-
tumisessa. suomessa käytetystä energiasta valtaosa 
kuluu rakennetussa ympäristössä. kulutetun ener-
gian tuottamisesta ja käytöstä aiheutuvat kasvihuo-
nekaasupäästöt muodostavat valtaosan suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. kuvassa 2 on esitetty 
energian loppukäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt 
vuonna 2007. Vuosi 2007 kuvastaa melko tyypillistä 
energiankäyttöä 2000-luvulla.

energian loppukäyttö vuonna 2007 oli 307 tWh. 
rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan 
energian osuus energian loppukäytöstä oli 42 %. 
suurin sektori oli rakennuksissa käytetty sähkö- ja 

3   laskelmat gaia Consulting oy ja tampereen teknillinen yliopisto.
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primäärienergian kulutuksen kehittyminen jaettuna 
eri sektoreiden kesken on esitetty kuvassa 4. ra-
kennetun ympäristön primäärienergian kulutus on 
kasvanut 1990-luvun laman taitekohdasta lähtien 
2000-luvun alkuvuosiin asti. tämän jälkeen raken-
netun ympäristön primäärienergian kulutus on vaih-
dellut noin 200 ja 220 tWh:n välillä. 

erityisesti energian loppukäyttö vaihtelee läm-
mitystarpeen mukaisesti. esimerkiksi vuodet 2000, 
2005 ja 2008 ovat olleet lämpimämpiä kuin niitä 
ympäröivät vuodet. Vaihtelu lämmitysenergian lop-
pukäytössä vuosien välillä on noin ±10 % suuruus-
luokkaa. 

Lisäksi primäärienergian määrän muutoksiin on vai-
kuttanut käytetty sähkön tuotantotapa. Vaikutus on 
sähköntuotannon osalta osin laskennallinen. niinä 
vuosina, jolloin suomeen tuodaan paljon sähköä, 
tarvitaan omaa tuotantoa vähemmän. tämä on ol-
lut tilanne esimerkiksi vuonna 2005. toisaalta niinä 
vuosina, jolloin tuonti suomeen on vähäistä, tarvi-
taan omaa sähköntuotantoa enemmän. samalla ko-
timaisessa sähköntuotannossa kulutetaan enemmän 
primäärienergiaa. tuodun sähkön osalta mahdollisia 
tuotantohäviöitä ei oteta huomioon. Laskennallisesti 
tuontisähkön primäärienergiankulutus on siten yhtä 
suuri kuin tuodun sähkön määrä. Lauhdetuotannossa 
primäärienergiaa puolestaan kuluu tyypillisesti noin 
2,5-kertainen määrä tuotettuun sähköön verrattuna. 
sähköntuotannon muutoksien vaikutuksesta vuotui-
nen primäärienergian käyttö vaihtelee noin ±20 %.

kasvihuonekaasupäästöjen kehitys
kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuodesta 1990 
lähtien on esitetty kuvassa 5. rakennetun ympäristön 
kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet kasvussa 1990 
luvun alusta 2000 luvun alkuun. Vuonna 2003 ra-
kennetun ympäristön päästöt olivat korkeimmillaan, 
jolloin niiden määrä oli 47 mt CO2-ekv. 

Primäärienergian
kulutus

Energian tuotanto

Energian siirto
ja jakelu

Energian
loppukäyttö

Kasvihuonekaasu-
päästöt

kuva 3. energian käytön ja kasvihuonekaasupäästöjen  
välinen yhteys yksinkertaistettuna.

kuva 4. primäärienergian kulutus sektoreittain vuosina  
1990–2008.4

kuva 5. kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen vuosina 
1990–2008.5
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4    laskelmat gaia Consulting oy. Ydinvoimatuotannon primäärienergiankulutuksessa 
ei ole otettu huomioon tuotannon häviöitä.

5    laskelmat gaia Consulting oy.
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rakennetun ympäristön kasvihuonekaasupäästöt 
vaihtelevat voimakkaasti vuodesta toiseen. Vuoden 
2000 jälkeen päästöt ovat vaihdelleet välillä 36–47 
mt CO2-ekv. päästöjen vaihtelu on osin seurausta 
energian loppukäytön vaihtelusta. Vuosina, jolloin 
energiaa on käytetty vähän, tarvitaan vähemmän 
energian tuotantoa ja aiheutetaan vähemmän pääs-
töjä. 

energian tuotantotavoilla on suuri vaikutus raken-
netun ympäristön kasvihuonekaasupäästöihin. esi-
merkiksi vuonna 2005 suomessa tuotettiin lauhde-
sähköä vain 5 tWh ja sähkön nettotuonti oli 17 tWh. 
tällöin kotimaisen sähköntuotannon päästöt jäivät 
alhaisiksi. toisaalta vuonna 2003 tuotettiin lauhde-
sähköä 21 tWh ja tuonti oli vain 5 tWh. kotimaisessa 
lauhdesähköntuotannossa on käytetty polttoaineena 
pääasiassa fossiilisia polttoaineita. toisaalta ulkomail-
ta tuodulle sähkölle ei lasketa päästövaikutusta. tästä 
syystä energiantuotannon kotimaiset kasvihuonekaa-
supäästöt vuonna 2003 ovat huomattavasti suurem-
mat kuin vuonna 2005. sama vaikutus näkyy myös 
rakennetun ympäristön aiheuttamissa päästöissä.

kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen 
rakennetussa ympäristössä
rakennetun ympäristön päästöt on jaettu sähkön-
tuotannon päästöihin, lämmitysenergian päästöihin 
ja muihin päästöihin sektorikohtaisesti kuvassa 6. 
merkittävimmät päästöt vuonna 2007 syntyivät lii-
kenteen polttoainekäytöstä, rakennuksissa tapahtu-
vasta sähkönkäytöstä ja kaukolämmityksestä. säh-
köntuotannon päästöt on jaettu sähkönkulutuksen 
osuuksien perusteella eri sektoreille.

rakennusten päästöt jakaantuvat sähkön kulu-
tuksen, kaukolämmön ja muiden lämmityspolttoai-
neiden käytön kesken. Jako kaukolämmön ja sähkön 
kulutuksen välillä on osin laskennallinen, koska yh-
teistuotannossa kulutettujen polttoaineiden päästöt 
on kohdistettava jollain tavoin sähkölle ja lämmölle.6

talo- ja infrastruktuurirakentamisessa ja raken-
nusmateriaalien valmistuksessa polttoaineiden käy-
tön ja materiaalien valmistuksen aiheuttamien pääs-

töjen osuus on merkittävä. On syytä huomioida, että 
rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöihin 
liittyy merkittävää epävarmuutta puutteellisen tieto-
pohjan vuoksi. Liikenteen päästöt aiheutuvat lähes 
yksinomaan polttonesteiden käytöstä.

rakennukset
energian loppukäyttö jakaantui rakennuksissa mal-
lilaskelmien perusteella kuvan 7 osoittamalla tavalla 
vuonna 2007. energian käyttö on jaoteltu raken-
nustyypeittäin ja energialähteiden mukaan. sähkön 
käyttö on lisäksi jaoteltu lämmityssähköön sekä huo-
neisto- ja kiinteistösähköön.

kuvassa 7 esitetyn jaon perusteella rakennuksissa 
käytettiin vuonna 2007 yhteensä noin 38 tWh huo-
neisto- ja kiinteistösähköä, 14 tWh lämmityssähköä,  
33 tWh kaukolämpöä, 16 tWh öljyä ja maakaasua 
sekä 14 tWh puuta ja pellettejä. Lisäksi maaläm-
pöä tuottavat lämpöpumput kuluttivat sähköä noin  
0,6 tWh.

Huoneisto- ja kiinteistösähköä käytetään vaih-
televasti eri talotyypeissä. asuinrakennuksissa ja 
vapaa-ajan rakennuksissa käyttö on noin 20–25 %, 
palvelurakennuksissa noin 35–40 % ja tuotantora-
kennuksissa noin 50 % energian loppukäytöstä. On 
huomattava, että tuotantorakennusten osalta tiedot 
ovat epävarmempia lähtötietojen puutteellisuuden 
vuoksi.

Rakennukset Rakentaminen Liikenne
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kuva 6. rakennetun ympäristön kasvihuonekaasupäästöjen 
jakaantuminen sektoreittain ja energialähteittäin vuonna 2007.7

6  tässä esitetyt luvut perustuvat ns. hyödynjakomenetelmään. 
7   laskelmat gaia Consulting oy.
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kuva 7. energian loppukäytön jakaantuminen rakennustyypeittäin ja energialähteittäin vuonna 2007.8

8  laskelmat tampereen teknillinen yliopisto.
9   laskelmat tampereen teknillinen yliopisto.

Omakotitalot Rivitalot Asuinkerrostalot Yksityiset palvelu-
rakennukset

Julkiset palvelu-
rakennukset

Tuotanto-
rakennukset

Vapaa-ajan asuin-
rakennukset

Huoneisto- ja kiinteistösähkö 7,2 1,6 4,2 7,8 3,3 13,4 0,4

Lämmityssähkö 6,2 1,4 0,2 1,7 0,4 3,2 0,7

Maalämpö (sähkö) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kaukolämpö 1,1 2,3 13,1 7,8 4,2 4,0 0,0

Öljy, maakaasu 5,5 1,2 0,7 2,9 1,4 4,6 0,0

Puu, pelletti 11,1 0,1 0,1 0,5 0,2 2,0 0,5
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kuva 8. kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen rakennustyypeittäin ja energialähteittäin vuonna 2007.9
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Lämmityssähköä käytetään eniten omakotitalojen ja 
tuotantorakennusten lämmittämiseen. asuinkerros-
taloista yli 90 % ja palvelurakennuksista 60–70 % 
lämmitetään kaukolämmöllä. kaukolämpöä kuluu 
myös tuotantorakennuksissa ja rivitaloissa sekä vä-
häisemmissä määrin omakotitaloissa.

tuotantorakennuksista noin kolmannes lämmi-
tetään öljyllä. palvelurakennuksien, omakotitalo-
jen ja rivitalojen lämmityksestä öljyn osuus on noin  
20–25 %. muuten öljyn käyttö on vähäistä. puun 
ja pellettien käyttö lämmityksessä on yleisintä oma-
kotitaloissa. myös tuotantorakennuksissa käytetään 
jonkin verran puuta lämmitykseen.

rakennuksien energiankulutuksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt on jaoteltu kuvassa 8 ra-
kennustyypeittäin ja energialähteittäin perustuen 
mallilaskelmiin. kasvihuonekaasupäästöt on lasket-
tu perustuen ominaispäästökertoimiin, jotka vuonna 
2007 olivat sähkölle 280 g CO2/kWh, kaukolämmölle 
219 g CO2/kWh, kevyelle polttoöljylle 267 g CO2/kWh 
ja puulle 18 g CO2/kWh. puun päästöt aiheutuvat 
lähinnä pienpolton yhteydessä syntyvistä metaani-
päästöistä.

kasvihuonekaasupäästöjen jakauma oli vuonna 
2007 melko läheisesti energian loppukäytön jakau-
man kaltainen. poikkeuksen muodosti puun ja pellet-
tien käyttö, jonka päästöt olivat huomattavasti vähäi-
sempiä kuin muiden energiamuotojen. tämän vuoksi 
omakotitalojen kasvuhuonekaasupäästöt suhteessa 
loppuenergian käyttöön olivat muita pienemmät.

rakennusten sähkönkulutukseen liittyvät päästöt 
syntyvät lähes yksinomaan keskitetyn sähköntuotan-
non fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä. 
Lämmityksessä päästöjä aiheutuu sekä kaukoläm-
möstä että öljylämmityksestä.

rakentaminen ja rakennusmateriaalien  
valmistus
rakentamisen ja rakennusmateriaalien valmistuksen 
energiankulutus ja päästöt tunnetaan muita sekto-
reita huonommin. arvioihin energiankulutuksen ja 
päästöjen muodostumisesta ja kehityksestä liittyy 
muita sektoreita suurempaa epävarmuutta. raken-
tamisen ja rakennusmateriaalien valmistuksen ener-
gian loppukäyttö oli 13 tWh vuonna 2007. Valtaosa 
energiasta, arviolta 9 tWh, kului rakennusmateriaa-
lien valmistukseen. rakentamisen aikainen polttoai-
neiden kulutus oli noin 3,5 tWh ja sähkönkulutus  
0,4 tWh. rakentamisen ja rakennusmateriaalien val-
mistuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat arviolta va-
jaa 5 mt CO2-ekv. vuonna 2007. tästä rakentamisen 
ja rakennusmateriaalien valmistuksen sähkönkulu-
tuksen osuus oli arviolta vajaa 1 mt CO2-ekv. ra-
kentamisen polttoainekäyttö oli vajaa 2 mt CO2-ekv. 
rakennusmateriaalien valmistuksen osuus oli noin 
2 mt CO2-ekv., johon on luettu mukaan sementin 
valmistuksen osuus 0,6 mt CO2-ekv. 

Liikenne
kotimaan tie-, raide-, lento- ja vesiliikenteen yh-
teenlaskettu energiankulutus oli kuvan 9 mukaisesti  
51,5 tWh vuonna 2007. Valtaosa eli 91 % energias-
ta kuluu tieliikenteessä. Liikenteen energiankulutus 
ja päästöt aiheutuvat lähes kokonaisuudessaan polt-
toaineiden käytöstä. Vuonna 2007 vain raideliiken-
teessä käytettiin merkittävissä määrin sähköä, mutta 
sähkön kokonaiskulutus jäi alle 1 tWh:n. 

tieliikenne voidaan karkeasti jakaa henkilölii-
kenteeseen ja tavaraliikenteeseen. Henkilöliikenne 
tapahtuu pääosin henkilöautolla ja vain pieneltä 
osaltaan linja-autolla. kuorma-autoilla ja pakettiau-
toilla ajetut kilometrit ovat pääosin tavaraliikennettä. 
kuvien 10 ja 11 mukaan henkilöautojen osuus koko 
tieliikenteen suoritteesta eli ajetuista ajoneuvokilo-
metreistä on noin 83 % ja osuus kasvihuonekaasu-
päästöistä noin 59 %. Linja-autojen osuus suorittees-
ta on noin 1 %, ja päästöistä noin 4 %.
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kuva 9. Liikenteen energiankäyttö.10
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kuva 10. tieliikenteen suoritteen jakauma 2007.11
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kuva 11. tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
jakauma.12

kuva 12. Henkilöliikenteen matkasuoritteen jakauma  
kulkutavan mukaan.13
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kuva 13. Henkilöliikenteen matkasuoritteen jakauma  
kulkutavan mukaan.14

tavaraliikenteessä liikennesuoritteisiin vaikuttaa ta-
loudellisen aktiviteetin määrä sekä toiminnan luonne. 
Liikennesuoritteiden määrät vaihtelevat alkutuotan-
non, teollisuuden ja palvelusektorin välillä sekä myös 
näiden sektoreiden sisällä.

10  tilastokeskus.
11   lipasto.
12   lipasto.

Henkilöliikenteen matkoista noin 77 % tehtiin kuvan 
12 mukaan henkilöautolla. Linja-automatkojen osuus 
oli 7 % henkilöliikenteen matkasuoritteesta, vaikka 
ajoneuvokilometreinä linja-autojen suorite oli vain 
noin prosentin verran tieliikenteestä. raideliikenteen 
osuus matkasuoritteesta oli 5 % ja jalan tai polkupyö-
rällä tehtiin samoin vain noin 5 % matkoista. 

kuvan 13 mukaan henkilöliikenteen matkasuorit-
teesta 31 % on työhön tai opiskeluun liittyviä matko-
ja. Ostos- ja asiointimatkojen osuus on 14 %, ja loput 
55 % on erilaisia, kuvan 13 mukaisia vapaa-aikaan 
liittyviä matkoja.

13  valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004–2005. 
14  valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004–2005.
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Henkilöliikenteestä noin 77 % tehtiin henkilöautolla, 
ja näistä henkilöautolla tehtyjen matkojen suorittees-
ta 36 % on työhön tai opiskeluun liittyviä, kuvan 14 
mukaisia matkoja. Ostos- ja asiointimatkojen osuus 
on 17 % ja loput 47 % on erilaisia vapaa-aikaan 
liittyviä, kuvan 14 mukaisia matkoja. Henkilöautoa 
käytetään siten suhteellisesti enemmän työmatkoilla, 
kun taas vapaa-aikana käytetään hiukan enemmän 
myös muita kulkutapoja.
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kuva 14. Henkilöautolla tehtyjen matkojen suoritteen jakauma 
matkan tarkoituksen mukaan.15
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kuva 15. energiantuotannossa käytetyt polttoaineet.16

energiahuoltoratkaisut
energiantuotannossa käytetyt polttoaineet on esi-
tetty kuvassa 15. sähköntuotannossa uusiutuvien 
polttoaineiden osuus vuonna 2007 oli noin neljän-
nes. ydinvoima ja tuonti muodostivat toisen neljän-
neksen. toinen puoli energialähteitä olivat fossiiliset 
polttoaineet ja turve. kaukolämmön tuotannossa 
uusiutuvien energialähteiden osuus oli 15 % vuon-
na 2007. Loput kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla 
polttoaineilla ja turpeella.

sähkön ja kaukolämmön tuotannon aiheuttami-
en kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen tuotet-
tua energiayksikköä kohden on esitetty kuvassa 16. 
sähkön ominaispäästöt vaihtelevat voimakkaasti. 
tämä on suurelta osin seurausta kotimaisen lauhde-
tuotannon määrästä. mikäli fossiilisilla polttoaineilla 
on tuotettu paljon lauhdesähköä, nostaa tämä ko-
ko maan sähköntuotannon ominaispäästöjä, kuten 
esimerkiksi vuonna 2003. Vaihtoehtoisesti, mikäli 
sähköä on tuotu paljon ulkomailta, on tarve koti-
maiseen tuotantoon ollut vähäisempi. tämä laskee 
päästöjä, kuten on käynyt esimerkiksi vuonna 2005. 
kaukolämmön ominaispäästöt ovat kehittyneet ta-
saisemmin. kaukolämmityksen loppukäyttö on suh-
teellisen tasaista, vaikkakin lämmitystarve vaihtelee 
sääolosuhteiden seurauksena. 

kuva 16. sähkön ja kaukolämmön tuotannon ominaispäästöjen 
kehitys. Ominaispäästö kuvastaa kuinka paljon kasvihuonekaa-
supäästöjä on syntynyt tuotettua energiayksikköä kohden.17
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17  lähde: tilastokeskus. lämmön ja sähkönyhteistuotannon päästöt on jaettu nk. hyö-
dynjakomenetelmällä.

15  valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004–2005.
16  tilastokeskus, Energiatilasto 2009.
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2.3.2

tuleva kehitys

rakennukset
rakennetun ympäristön energiankulutuksen ja kas-
vihuonekaasupäästöjen tulevaan kehitykseen liittyy 
merkittävää epävarmuutta. merkittävimpiä tunte-
mattomia tekijöitä energiankulutuksen kannalta 
ovat nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden 
parantaminen ja liikennesuoritteiden määrä. yhdis-
tettynä suomalaisen elinkeinorakenteen esitettyihin 
vaihtoehtoisiin kehityskuviin, on hajonta energian 
loppukäytön kehittymisessä suuri. kasvihuonekaasu-
päästöjen osalta tulevaisuudessa tehtävien energia-
huoltoratkaisujen merkitys on keskeinen. 

rakennusten energiankulutus on kääntymäs-
sä laskuun. energiaa enemmän kuluttavan vanhan 
rakennuskannan poistuma ja korvaantuminen uu-
silla energiatehokkaammilla rakennuksilla vähentää 
energiankulutusta. energiatehokkuutta lisäävillä kor-

jaustoimilla voidaan vähentää jäljelle jäävän nykyisen 
rakennuskannan energiankulutusta. 

kuvassa 17 on esitetty kehityspolku, jossa uu-
sien rakennusten ostoenergian tarve määräytyy 
keskimäärin vuoden 2010 energiatehokkuusvaa-
timusten mukaisesti ja nykyisen rakennuskannan 
lämmitysenergian tarvetta vähennetään muiden 
korjaustoimien yhteydessä. Huoneisto- ja kiinteistö-
sähkön kulutuksen ei ole tässä oletettu tehostuvan 
ja rakennusten lämmitystapavalintojen on oletettu 
seuraavan nykytilan mukaista kehitystä. kulutus on 
jaoteltu vuoden 2007 rakennuskantaan ja sen jälkeen 
rakennettavaan uudistuotantoon.

energian loppukäyttö pienenee esitetystä edel-
leen, mikäli uudisrakentamisen normiohjaus kiristyy 
vuoden 2010 tasosta. erityisesti uudisrakentamisen 
normiohjauksella voidaan vaikuttaa vuoden 2050 
uudistuotannon energiankulutukseen. 

2020 nykyinen 
rakennuskanta 2020 uudistuotanto 2050 nykyinen 

rakennuskanta 2050 uudistuotanto

Muu 0,0 0,2 0,0 0,8

Huoneisto- ja kiinteistösähkö 23,1 3,7 15,9 13,1

Lämmityssähkö 8,0 0,7 4,1 2,7

Maalämpö, sähkö 1,0 0,2 0,8 0,7

Kaukolämpö 24,2 2,7 13,3 9,6

Öljy, maakaasu 7,2 0,1 2,1 0,3

Puu, pelletti 12,3 0,4 7,9 1,6
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kuva 17. energian loppukäyttö rakennuksissa olettaen, että merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä toteutetaan  
energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja uudisrakentaminen on normien 2010 tasolla. Uudistuotannolla tarkoitetaan  
kuvassa vuoden 2010 jälkeen rakennettua rakennuskantaa.18

18  laskelmat tampereen teknillinen yliopisto.
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rakennusten energiankulutuksen kehittymistä on 
tarkasteltu erityisesti asuin- ja palvelurakennusten 
osalta. mikäli nykyisen rakennuskannan energiate-
hokkuutta ei korjaustoimin onnistuta parantamaan, 
on asuin- ja palvelurakennusten lämmitysenergian 
tarve noin 57 tWh vuonna 2050. Olettamalla, että 
energiakorjauksia toteutetaan aina muiden korjaus-
ten yhteydessä, vähenee lämmitysenergian tarve noin 
20 %. mikäli rakennuksia korjataan vuoden 2010 
normeja vastaavalle tasolle, vähenee energiankulutus 
noin kolmanneksella vuoteen 2050 mennessä. ener-
giatehokkuustoimien lisäksi muiden peruskorjausten 
yhteydessä tehtävien korjausten avulla saataviin sääs-
töihin vaikuttaa korjausrakentamisen määrä. 

rakennusten ostoenergian tarpeeseen voidaan 
näiden toimien lisäksi vaikuttaa myös lämmitysta-
pavalinnoilla. esimerkiksi lämpöpumppujen voimak-
kaampi lisääntyminen mahdollistaa lämmitykseen 
kulutettavan ostoenergian tarpeen pienentämisen, 
mutta kasvattaa toisaalta sähkönkulutusta.

rakennuskannan päästöjen kehittyminen on esi-
tetty kuvassa 18 kahden vaihtoehtoisen laskelman 
kautta. kuvassa esitetyssä laskelmassa 1 asuin- ja 
palvelurakennusten lämmitysenergian tarvetta on 

oletettu vähennettävän muun korjausrakentamisen 
yhteydessä tehtävin energiatehokkuustoimin. toimi-
en vaikutuksesta lämmitysenergian tarve vähenee 
noin 20 %. Uudisrakentamisessa on oletettu raken-
tamisen noudattavan vuoden 2010 normitasoa. säh-
kön ja kaukolämmön päästöjä vähentää energian-
tuotannon päästöjen aleneminen. energiatuotannon 
päästöjen kehityksen on oletettu noudattavan valtio-
neuvoston keväällä 2010 tekemiä linjauksia, joiden 
mukaan ydinvoiman tuotanto lisääntyy sähkössä ja 
metsähakkeen käyttö kaukolämmön tuotannossa 
merkittävästi jo vuoteen 2020 mennessä.19,20

mikäli energianhuollon ratkaisut eivät etene lin-
jausten mukaisesti ja energiakäytön tehostaminen 
ei toteudu, jäävät rakennuskannan energiankäytön 
päästöt huomattavasti korkeammalle tasolle laskel-
man 2 mukaisesti. tässäkin skenaariossa uusiutuvien 
energialähteiden lisääntyminen vähentää päästöjä 
vuoteen 2020 mennessä noin 5 mt CO2-ekv. verran 
ja vuoteen 2050 mennessä päästöt noin puolittuvat.

2007 lähtötilanne 2020 laskelma 2 2020 laskelma 1 2050 laskelma 2 2050 laskelma 1

Huoneisto- ja kiinteistösähkö 6,8 4,5 1,6 2,5 0,0

Lämmityssähkö 2,8 1,6 0,5 0,7 0,0

Maalämpö, sähkö 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Kaukolämpö 6,3 5,3 3,2 4,1 0,0

Öljy, maakaasu 3,1 2,2 2,0 0,9 0,7

Puu, pelletti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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kuva 18. asuin- ja palvelurakennusten energiankäytön aiheuttamien päästöjen kehittyminen.21

19   valtioneuvoston periaatepäätös teollisuuden voima oyj:n hakemukseen ydinvoima-
laitosyksikön rakentamisesta ja valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima oy:n 
hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta, 6.5.2010.

20   Elinkeinoministeri pekkarinen, Kohti vähäpäästöistä suomea – uusituvan   
energian velvoitepaketti, esitys, 20.4.2010.

21   laskelmat tampereen teknillinen yliopisto.
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Liikenne

Liikenteen energiankulutukseen ja päästöihin vaikut-
tavat liikkumisen tarve, kulkutapa- ja kuljetustapa-
valinnat sekä kulkuneuvojen teknologia. Liikenteen 
CO2-päästöjen kehittyminen ilman uusia toimenpi-
teitä on esitetty kuvassa 19. energiankulutusta ja 
päästöjä lisää liikennesuoritteiden määrän oletettu 
19 % lisääntyminen vuoteen 2020 mennessä ja  
38 % lisääntyminen vuoteen 2050 mennessä suh-
teessa vuoden 2006 tilanteeseen.

suurin osa kuvassa 19 esitetystä liikenteen pääs-
töjen kasvusta aiheutuu henkilöautoliikenteen pääs-
töjen kasvusta. perusennusteessa on oletettu ajoneu-
vojen keskimääräisten päästöjen kehittyvän varsin 
maltillisesti. ajoneuvoa kohden päästöjen on vuonna 
2020 oletettu olevan 2 % alhaisempia ja vuonna 2050  
16 % alhaisempia kuin vuonna 2006. myöskään kul-
kutapavalinnoissa ei ole oletettu tapahtuvan merkit-
täviä muutoksia.

energiahuolto

rakennetun ympäristön energiasta suuri osa käy-
tetään sähkönä ja kaukolämpönä. näiden energia-
muotojen tuotantotapojen kehittymisellä on siten 
merkittävä vaikutus rakennetun ympäristön kasvi-
huonekaasupäästöjen kehittymiseen. 

energiahuollon tulevaan kehitykseen liittyy mer-
kittäviä epävarmuuksia. näitä epävarmuuksia on 
tarkasteltu neljän toisistaan poikkeavan vuoteen 
2050 ulottuvan tulevaisuuden kehityspolun avulla. 
peruslähtökohtana on nykyisten päätöksien mukai-
sen kehityskulun kaksi toteumaa, Perusskenaario 1 
(p1) ja Perusskenaario 2 (p2). Lisäksi tarkastellaan 
Valtioneuvoston ilmastopoliittiseen tulevaisuusselon-
tekoon pohjautuvia skenaarioita Tehokkuuskumous 
(Vnk a) ja Omassa vara parempi (Vnk C).23

energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen ke-
hittyminen näissä skenaarioissa on esitetty kuvassa 20.

energiantuotannon päästöt vähenevät kaikissa 
skenaarioissa, koska päästöjä aiheuttava fossiilisten 
polttoaineiden käyttö energiantuotannossa vähenee. 
skenaariossa Vnk C on lisäksi oletettu, että hiilidiok-

kuva 19. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen perus-
tapauksessa.22
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kuva 20. rakennuskannan energiankäytön päästöjen  
kehittyminen.24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

M
tn

 C
O

2-
ek

v.

VNK A VNK C P1 P2 Toteuma

sidin talteenotto- ja varastointi tulee laajamittaiseen 
käyttöön vuoden 2040 jälkeen. 

päästöjen aleneminen on nopeinta perusskenaa-
riossa 1 ja Vnk a -skenaariossa. perusskenaariossa 
1 oletetaan, että fossiilista lauhdesähköntuotantoa 
korvataan nopeasti ydinvoimatuotannolla ja tuuli-
voimatuotannolla. Lisäksi oletetaan, että kaukoläm-
mön tuotannossa siirrytään nopeasti käyttämään 
merkittävissä määrin lisää biopolttoaineilla, lähinnä 
metsähaketta. Vnk a -skenaariossa oletetaan, että 
energiatehokkuus paranee merkittävästi perusske-

22  liikenne- ja viestintäministeriö.
23  valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpääs-

töistä suomea, valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 28/2009.
24   laskelmat gaia Consulting oy.
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naarioita enemmän, jolloin tuulivoiman lisärakenta-
minen yhdessä biopolttoaineiden lisäämisen kanssa 
johtaa nopeasti aleneviin päästöihin. 

perusskenaariossa 2 on tarkasteltu kehitystä, jos-
sa ydinvoiman ja tuulivoiman lisärakentaminen viiväs-
tyy. Lisäksi biopolttoaineiden käyttöä rajoittaa niiden 
saatavuus. tuotannossa joudutaan näistä syistä tur-
vautumaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön myös 
vuonna 2050. myöskään hiilidioksidin talteenotosta 
ja varastoinnista ei oleteta päästöjen vähentäjää. 

yhdyskuntarakenne
yhdyskuntarakenteen tuleva kehitys heijastuu kaik-
kien rakennetun ympäristön sektoreiden energian-
kulutukseen ja päästöihin. ehyt yhdyskuntarakenne 
selviää vähäisemmin infrastruktuuri-investoinnein. 
Hajanaisen rakenteen edellyttämien laajempien ver-
kostojen, esimerkiksi kunnallistekniikan palveluiden, 
rakentaminen ja ylläpito kuluttavat enemmän ener-
giaa verkoston elinkaaren aikana. mikäli osa rakenta-
miseen kaavoitetuista tonteista on rakentamatta, on 
verkosto vajaakäytössä. Verkostojen ja palveluiden 
rakentamisen ja käytön aiheuttamat päästöt suhtees-
sa käyttäjien määrään kasvavat. 

yhdyskuntarakenteen osalta tehtävät valinnat 
vaikuttavat tarvittavan rakentamisen määrään sekä 
erityisesti asuinrakennusten talotyyppeihin. eheäs-
sä yhdyskuntarakenteessa kerrostalo-, pienkerros-
talo- tai rivitaloasumisessa käytetään vähemmän 
maapinta-alaa henkilöä kohden kuin väljässä oma-
kotiasumiseen painottuvassa rakenteessa. toisaalta 
tiiviissä ja matalassa asuntorakentamisessa voidaan 
saavuttaa sama tehokkuus kuin tavanomaisella ker-
rostalorakentamisella ja samalla tarjota omapihaisia 
pientaloasuntoja. 

yhdyskuntarakenne määrittää merkittävän osan 
liikkumisen tarpeesta. erityisesti vaikutukset koh-
distuvat työ-, koulu- ja asiointimatkoihin. matkojen 
pituuden lisäksi yhdyskuntarakenne voi vaikuttaa 
myös kulkutapavalintoihin, mikäli esimerkiksi jouk-
koliikenteen tai kevyen liikenteen vaihtoehdot ovat 
mahdollisia.

kuvassa 21 on esitetty yhteenveto yhdyskuntara-
kenteen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. 
yhdyskuntarakenteen aiheuttamat päästöt vuonna 
2050 ovat asukasta kohden noin 5,5 tonnia CO2-
ekv., mikäli rakenteen annetaan hajautua entiseen 
tapaan (ns. perusura). kaupunkiseutujen rakennetta 
eheyttämällä yhdyskuntarakenteen aiheuttamia kas-
vihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2050 men-
nessä vähentää yli 30 % verrattuna ns. perusuran 
mukaiseen tilanteeseen. tämän tarkastelun perus-
teella suurin ero yhdyskuntarakenteen vaikutuksista 
vuoteen 2050 mennessä muodostuu rakennusten 
käytöstä. tiivistä kaupunkimaista ympäristöä edusta-
vassa yhdyskuntarakenteessa on vähemmän väljästi 
sijoitettuja omakotitaloja kuin harvassa haja-asutus-
mallissa. rakennusten energiankulutus on täten al-
haisempi ja päästöt vähäisempiä. yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisen vaikutus liikenteen päästöihin on 
noin 20 % rakennusten käytön vaikutuksista ilman 
liikkumiseen suunnattuja lisätoimenpiteitä. 

erityisesti henkilöliikenteen aiheuttamiin kasvi-
huonekaasupäästöihin voidaan yhdyskuntaraken-
netasolla vaikuttaa suuntaamalla toimenpiteitä kes-
tävien liikkumismuotojen tukemiseen tai edistämi-
seen. kuvassa 22 on esitetty asukasta kohden sekä 
perusuran että edellä tarkasteltujen vaihtoehtoisten 
kehitysurien ääripäiden kasvihuonekaasupäästöt. Li-
säksi kuvassa on esitetty päästöt tilanteissa, missä 
kehitysurilla on arvioitu erilaisten liikenteeseen koh-
distuvien lisätoimenpiteiden vaikutusta. 

Lisätoimenpiteinä on arvioitu joukkoliikenteen 
matkamäärien 20  %:n lisäämistä, asumisväljyyden 
kasvun rajoittamista sekä liikenteen maksujen ja pal-
veluiden hinnoittelun avulla saavutettua 9 %:n hen-
kilöautosuoritteen vähenemistä. näillä lisätoimenpi-
teillä on voitu saavuttaa vielä noin 20 %:n vähen-
nys tiivistyvän ja keskittyvän yhdyskuntarakenteen 
aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. tehdyn 
selvityksen perusteella voidaan myös todeta, että tii-
vistyvä yhdyskuntarakenne vahvistaa voimakkaimmin 
muiden toimenpiteiden vaikutusta. 
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Tiivis-keskittyvä Harva-keskittyvä Tiivis-hajautuva Harva-hajautuva

Rakentaminen 32 38 -34 -34

Käyttö -260 -52 115 375

Liikenne -40 3 9 86

Yhteensä -268 -11 90 428
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kuva 21. Vaihtoehtoisten kehitysurien yhdyskuntarakenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 
vuonna 2050 verrattuna perusuraan.25
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kuva 22. tarkasteltujen vaihtoehtoisten kehitysurien khk-päästöt vuonna 2050. Vasen pylväs esittää aiempien selvitysten sekä 
tämän selvityksen mukaisia arvioita nykytilanteesta. korkein pylväs edustaa teoreettista vaihtoehtoa, jossa rakennuskannan kasvu 
jatkaa entistä tahtiaan ilman uusia energiansäästötoimenpiteitä. Viisi viimeistä pylvästä edustavat perusuraa  
ja vaihtoehtoisten kehitysurien ääripäitä joko ilman lisätoimenpiteitä tai niiden kanssa.26

 
25   lahti, p. & p. moilanen 2010. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt. Kehitysvertailuja 2005–2050. suomen ympäristö 12/2010.  

Edita prima oy, helsinki 2010. 88 s.
26   lahti & moilanen 2010. 
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Liikkumisen ja liikenteen kannalta yhdyskuntaraken-
teen ja liikennejärjestelmän vaikutus näkyy selkeim-
min arkiliikkumisessa, joka pääosin tapahtuu omassa 
elinpiirissä eli noin 100 kilometrin säteellä asuinpai-
kasta. pitkämatkaiseen työasioinnista ja vapaa-ajan 
matkoista koostuvaan liikenteeseen ei yhdyskunta-
rakenteella voida paljoakaan vaikuttaa. 

Helsingin seudun kuntien liikkumisprofiilit vaihte-
levat yhdyskuntien tiiveyden ja joukkoliikennetarjon-

nan mukaan. kuvassa 23 on esitetty kasvihuonekaa-
sujen päästömääriä erilaisilla liikkumisvyöhykkeillä 
Helsingin seudulla. päästöt ovat suurimpia kehyskun-
tien autovyöhykkeillä, missä ei ole mahdollisuutta 
käyttää raideliikennettä. yhdyskuntarakenteeltaan 
tiiveimmällä pääkaupunkiseutualueella liikkumisen 
päästöt ovat pienimmät. 

1 000

1 280

1 670

1 560

1 830

2 280

2 250

2 570

2 170

2 660

2 990

3 380

3 660

3 390

3 610

3 440

3 210

3 880

4 100

4 350

2 150

2 440

2 180

3 000

2 560

3 850

2 100

2 690

3 450

2 530

3 310

3 400

2 250

2 510

3 180

3 560

2 930

3 440

3 390

3 940

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

jalankulkuvyöhyke

monipuolinen jalankulun reunavyöhyke

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke

intensiivinen joukkoliikennevyöhyke

joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

hyvä joukkoliikennevyöhyke

tyydyttävä  joukkoliikennevyöhyke

välttävä  joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

tyydyttävä  joukkoliikennevyöhyke

välttävä  joukkoliikennevyöhyke

heikko joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

tyydyttävä  joukkoliikennevyöhyke

heikko joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

välttävä  joukkoliikennevyöhyke

heikko joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

jalankulun reunavyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

jalankulkuvyöhyke

heikko joukkoliikennevyöhyke

autovyöhyke

seudullinen autovyöhyke

Pääkaupunkiseutu

Kehyskunnat, 
joissa intensiivinen 
raideyhteys 

Kehyskunnat, 
joissa ei 
intensiivistä 
raideyhteyttä 

Uudenmaan 
keskisuuret
kaupungit, 
joissa intensiivinen 
raideyhteys  

Uudenmaan 
keskisuuret
kaupungit 

Uudenmaan
reuna-alueiden
pienet kaupungit  

Uudenmaan
reuna-alueiden 
taajamat  

hiilidioksidigrammaa/henkilö, talviarkivuorokausi

kuva 23. päivittäinen keskimääräinen henkilöliikenteen hiilidioksidipäästömäärä eri yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeillä (grammaa/henkilö vuorokaudessa).27

27  sYKE, YKR, ttY, vtt-lipasto, Ytv. 
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2.3.3

vuosien 2020 ja 2050 velvoitteiden 
täyttäminen

Velvoitteet 2020 ja 2050
suomi on asettanut tavoitteeksi kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisen kestävälle tasolle vuoteen 
2050 mennessä. Vuoden 2009 Valtioneuvoston il-
mastopoliittisen selonteon mukaan tämä edellyttää 
80 %:n vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöihin 
suhteessa vuoden 1990 tasoon osana kansainvälistä 
yhteistyötä.28

eU on yksipuoleisesti sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 
20 % vuoden 2005 tasosta. päästövähennyksiä tavoi-
tellaan eU tason päästöoikeuksien kaupankäyntijär-
jestelmän sekä maakohtaisten velvoitteiden avulla.29

kaupankäyntijärjestelmän osuus päästövähennyksis-
tä on 21 % ja loput velvoitteesta on jaettu maakoh-
taisiin päästövähennysvelvoitteisiin. suomen osalta 
velvoite tarkoittaa 16 %:n vähennystä vuoden 2005 
tasosta päästöoikeuksien kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolissa päästöissä vuoteen 2020 mennessä.30

 päästöoikeuksien kaupankäyntijärjestelmä kattaa 
suuren osan teollisuuden ja energiatuotannon kas-
vihuonekaasupäästöistä. päästöoikeuksien kaupan-
käyntijärjestelmän luomisen yhtenä tarkoituksena on 
ollut, että päästöjen vähentäminen tapahtuu siellä, 
missä se on kustannustehokkainta. päästökauppa-
järjestelmän ulkopuoliset päästöt koostuvat pääosin 
liikenteen, maatalouden ja rakennuksien lämmityk-
sen polttoaineiden käytöstä. näille sektoreille ei ole 
asetettu sektorikohtaisia tavoitteita päästöjen vähen-
tämisestä. 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen 
lisäksi eU on asettanut jäsenmailleen sitovan tavoit-
teen uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseksi. ta-
voitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuote-
tun energian osuus 20 %:iin loppuenergiankäytöstä 
vuoteen 2020 mennessä. eU:n kokonaistavoitteen 
perusteella on asetettu jäsenmaakohtaiset velvoit-
teet. suomen osalta velvoite on nostaa uusiutuvan 
energian osuus loppuenergiankäytöstä 38 %:iin vuo-
teen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden 
osuus loppuenergian käytöstä oli 28,5 % järjestel-
män perusvuotena olleena vuonna 2005.31

eU:n tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 
20 % vuoteen 2020 mennessä, mutta kasvihuone-
kaasupäästöjen ja uusiutuvien energialähteiden lisää-
misen velvoitteista poiketen tavoite ei ole sitova. eU:n 
energiapalveludirektiivi velvoitti jäsenvaltiot asetta-
maan 9 % energiansäästötavoitteen vuodelle 2016 
ja esittämään kansallisessa energiatehokkuuden toi-
mintasuunnitelmassa toimenpiteet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.32 ensimmäinen toimintasuunnitelma 
laadittiin vuonna 2007. seuraava toimintasuunnitel-
ma on toimitettava euroopan komissiolle 30.6.2011 
mennessä.

suomen kansallisia tavoitteita ja toimenpi-
teitä energiatehokkuuden lisäämiseksi on linjat-
tu kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa 
vuodelta 200833, valtioneuvoston ilmastopoliit-
tisessa tulevaisuusselonteossa vuodelta 200934

sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä energia-
tehokkuudesta vuodelta 201035. Vuoden 2010 pe-
riaatepäätöksen mukaan tavoitteena on energian 
loppukäytön kasvun pysäyttäminen ja kulutuksen 
kääntämisen laskuun. tavoitteena on säästää 37 tWh 

28  valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä suomea, 2009.
29  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi.
30   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.
31   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä.
32   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista eli nk. energiapalve-

ludirektiivi.
33  valtioneuvoston selonteko eduskunnalle, pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, 6.11.2008.
34   valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä suomea, valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 28/2009.
35  valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä, 4.2.2010.
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eli noin 11 % energian loppukäytössä vuoteen 2020 
mennessä suhteessa kehitykseen ilman tehostamis-
toimenpiteitä. merkittävä osuus tavoitteesta kohdis-
tuu rakennettuun ympäristöön. rakennuksien läm-
mitysenergian osuus arvioiduista säästöistä on noin 
7 tWh, liikenteen 13 tWh, kotitalouksien 1 tWh ja 
laitteiden energiatehokkuuden 2 tWh.

 
sektorikohtaiset painopistealueet

Rakennetun ympäristön ohjaustoimet
yhteiskunnan tulee ohjata rakennetun ympäristön 
energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä har-
kiten. yhteiskunnan rajallisten resurssien puitteissa 
taloudellista ohjaamista ei voida rakentaa suurien 
tukien varaan. toisaalta kustannuksia lisäävien toi-
mien kohdistamisessa tulisi harkita myös kustannus-
tehokkuutta ja laajempia taloudellisia vaikutuksia. 
seuraavana esitetyt toimenpiteet kuvastavat teknisiä 
keinoja ja painopistealueita. niiden perusteella voi-
daan tehdä tarkempia kustannusarvioita ja poliittisia 
valintoja tulevista kehityssuunnista.

Rakennusten energiankulutus
energian loppukäyttö rakennusten lämmityksessä 
määräytyy lämmitettävän rakennuskannan koon ja 
yksittäisten rakennusten ostoenergian tarpeen pe-
rusteella. Lisäksi ilmastonmuutoksen on ennakoitu 
vähentävän lämmitysenergian tarvetta.36 rakentami-
sen energiankulutuksessa uudisrakentamisen ener-
giatehokkuutta voidaan ohjata rakentamismääräys-
ten kautta annettavien energiatehokkuusnormien 
perusteella. Uudisrakennusten energiankulutusta 
on tarkasteltu olettaen ostoenergian keskimääräisen 
tarpeen vastaavan vuoden 2010 normitasoa. ener- 
giankulutusta voidaan pienentää kiristämällä nor-
miohjausta tai luomalla markkinapohjaista kiinnos-
tusta energiatehokkaampaan rakentamiseen. 

nykyisellä rakennuskannalla on merkittävä rooli 
energiankulutuksessa vielä pitkälle tulevaisuuteen. 
rakennuskannan korjaamisen yhteydessä tehtävien 
energiatehokkuutta parantavien energiakorjausten 
avulla voidaan energiankulutusta pudottaa merkit-
tävästi. Haasteena nykytilassa on löytää keinot, jolla 
peruskorjausten ja perusparannusten yhteydessä to-
teutettaisiin myös energiatehokkuutta lisääviä toimia 
ja lisättäisiin uusiutuvan energian käyttöä.

Keskitetty vai hajautettu lämmöntuotanto?
rakennusten ostoenergian tarpeeseen voidaan vai-
kuttaa rakennusten energiatehokkuutta parantamal-
la ja lisäämällä kiinteistökohtaisten uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttöä. Lämpöpumput ovat yleistyneet 
viime vuosina voimakkaasti ja nousseet suosituim-
maksi tavaksi kiinteistökohtaisen uusiutuvan energi-
an käyttöön. toisaalta lämpöpumppujen käyttö lisää 
sähkön kulutusta.

rakennuksien lämmitysenergian tuottamisen 
vaihtoehtona voi olla hajautettujen ratkaisujen lisäksi 
alueellinen lämmöntuotanto. kaukolämpö ja alueelli-
set lämmitysratkaisut edellyttävät riittävää alueellista 
lämpökuormaa, jotta keskitetty lämmöntuotanto on 
teknis-taloudellisesti järkevää. rakennusten osto-
energian tarpeen vähetessä kaukolämmön ja alueta-
son ratkaisujen kannattavuus heikkenee.

alueellinen lämmöntarve määrittää pitkälti säh-
kön ja lämmön yhteistuotannon edellytykset. yhteis-
tuotannon perusajatuksena on, että sähköntuotan-
non yhteydessä syntyvä hukkalämpö voidaan ottaa 
talteen ja käyttää hyödyksi. yhteistuotannon avulla 
energialähteiden käyttö on tehokkaampaa kuin sa-
man sähkö- ja lämpömäärän tuottaminen vastaa-
villa erillisillä ratkaisuilla. kasvihuonekaasupäästöjen 
kannalta lämpöpumppujen ja kaukolämmön välinen 
ero riippuu lämpöpumppujen käyttämän sähkön tuo-
tannon päästöistä ja kaukolämmön tuotannon pääs-
töistä. kaukolämmön tuotannon päästöt vaihtelevat 
merkittävästi paikkakuntakohtaisesti. tähän vaikut-
tavat ensisijassa käytetyt polttoaineet ja toissijaisesti 

36   ilmatieteenlaitos, ilmastonmuutoksen vaikutuksia suomessa, www-sivusto, www.
ilmatieteenlaitos.fi, viitattu 24.8.2010.
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yhteistuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta 
sekä teollisuuden sekundäärilämmön hyödyntämi-
nen.

yhteistuotanto on erittäin tehokas tapa tuottaa 
sekä lämpöä että sähköä. kaukolämmön ympäris-
tövaikutukset ja ympäristöystävällisyys riippuvat 
kuitenkin merkittävästi käytetystä polttoaineesta.  
kuva 24 esittää tanskan, suomen ja ruotsin kauko-
lämmön ominaishiilidioksidipäästöjä, joita on selvitet-
ty eri allokointimenetelmien mukaisesti. Hiilidioksidin 
ominaispäästökerroin on laskettu lämmölle, joka on 
tuotettu kokonaan yhdistetyn lämmön ja sähkön 
tuotannossa. tämän vuoksi arvot eroavat virallisista 
luvuista, jotka ovat laskettu koko kaukolämmityksen 
tuotannolle. toisena syynä hajonnalle on julkisesti 
saatavan tilastodatan karkea hyödyntäminen. kai-
kissa kolmessa maassa yhteistuotanto ja kaukoläm-
mitys ovat perusteltuja tapoja vähentää päästöjä ja 
säästää energiaa sekä mahdollistaa uusiutuvan ener-
gian kestävä ja tehokas käyttö. erityisesti ruotsissa 
kaukolämmön päästöt ovat hyvin alhaiset johtuen 
laajasta uusiutuvien energianlähteiden käytöstä yh-
teistuotannossa.37

Rakentaminen ja rakennusmateriaalien valmistus
rakentamisessa ja rakennusmateriaalien valmistuk-
sessa merkittävimpiä tekijöitä kasvihuonekaasupääs-
töjen muodostumiseen ovat polttoaineiden käyttö ja 
rakennusmateriaalien valmistuksen päästöt. polttoai-
neiden osalta päästöjä voidaan vähentää lisäämällä 
biopolttoaineiden osuutta. rakennusmateriaalien 
päästöjä voidaan vähentää suosimalla vähemmän 
päästöjä aiheuttavia materiaaleja, kuten kierrätysma-
teriaaleja sekä hiiltä sitovia materiaaleja kuten puuta.

Liikennemäärät ja ajoneuvoteknologia
Liikennesektorilla merkittävä osuus energiankulutuk-
sesta ja kasvihuonekaasupäästöistä kohdistuu tielii-
kenteeseen. tieliikenteen päästöjä voidaan vähen-
tää pienentämällä liikennesuoritteita, parantamalla 
kulkuvälineiden energiatehokkuutta tai siirtymällä 
käyttämään ympäristöystävällisempiä energiamuo-
toja. Henkilöliikenteen suoritteen määrään voidaan 
vaikuttaa yhdyskuntarakenteen suunnittelun kautta 
hyödyntämällä lisäksi esimerkiksi tieto- ja viestintä-
teknologiaa tai muita vaihtoehtoisia toiminta- tai 
palvelumalleja. Lisäksi liikennesuoritteiden määrää 
voidaan vähentää vaikuttamalla kulkutapavalintoi-
hin, erityisesti parantamalla kävelyn ja pyöräilyn edel-
lytyksiä ja kehittämällä joukkoliikennettä.

kulkuneuvojen energiatehokkuutta voidaan pa-
rantaa siirtymällä polttomoottoriteknologiasta säh-
köautoihin. sähkömoottori tarvitsee 2–3 kertaa vä-
hemmän energiaa ajoneuvon liikuttamiseen kuin pe-
rinteinen polttomoottori, jossa suuri osa energiasta 
hukataan lämpöhäviöinä. kasvihuonekaasupäästö-
jen kokonaistarkastelun kannalta on kuitenkin otet-
tava huomioon, että näin lisääntynyt ajoneuvojen 
energiatehokkuus kasvattaa sähköenergian tarvetta. 
Jotta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä vä-
henee, on tarjolla oltava riittävästi vähäpäästöistä 
sähköntuotantokapasiteettia.

Liikenteen polttonesteiden korvaaminen uusiutu-
villa biopolttoaineilla vähentää myös ajoneuvokoh-
taisia päästöjä. Lisääntyvä biopolttoaineiden käyttö 

kuva 24. yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon ominaishiili-
dioksidipäästöjen vertailu tanskassa, suomessa ja ruotsissa eri 
allokointiperiaatteiden mukaan (g CO2 / mJ per CHp lämpöä).38

37   A. Nuorkivi, 2010: Allocation of Fuel Energy and Emissions to heat and power in 
Chp.

38   A. Nuorkivi, 2010: Allocation of Fuel Energy and Emissions to heat and power in 
Chp.
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edellyttää kuitenkin riittävää määrää kestävästi tuo-
tettua raaka-ainetta. Bioaineksista kilpailevat suo-
messa energiantuotannon lisäksi metsäteollisuus, 
elintarviketeollisuus ja myös uusia korkean jalostus-
asteen sovelluksia ollaan kehittämässä.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
yhdyskuntarakenteen suunnittelulla voidaan ohjata 
rakennuskannan kokoa ja kehittymistä. moni ener-
giakäyttöön ja kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä 
seikka puoltaa täydennysrakentamista ja kasvun oh-
jaamista nykyisten yhdyskuntien sisälle. Vähäpääs-
töisintä on täydennysrakentaa jo olemassa olevia, 
hyvin saavutettavia alueita ja tehdä tiivistä ja matalaa, 
toiminnoiltaan sekoitettua kaupunkirakennetta, jol-
loin voidaan hyödyntää jo olemassa olevia teknisiä 
verkostoja ja palvelurakennuksia sekä vähentää liik-
kumistarvetta. Liikenne-etäisyyksien lyhentämisen ja 
infrastruktuurien rakentamisen vähenemisen lisäksi 
yhdyskuntarakenteella voi olla merkittävä vaikutus 
asuinrakentamisen talotyyppeihin. talotyyppien väli-
set erot omakotitaloasumisen ja kerrostaloasumisen 
lämmitysenergian ja kiinteistösähkön kulutuksen 
välillä ovat nykyteknologialla suhteellisen pieniä. 
talotyyppien asumisväljyyden ja huoneistosähkön 
kulutuksen välillä on kuitenkin todettu olevan eroja. 
tiivis yhdyskuntarakenne tuo myös parempia vaih-
toehtoja alueellisille energiantuotantoratkaisuille ja 
joukkoliikenteelle.

Rakennetun ympäristön kokonaiskuva
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä voidaan rakennetussa ympäristössä to-
teuttaa sektorikohtaisin toimenpitein. perussuunta-
viivat ovat selkeitä. rakennusten, koneiden ja laittei-
den sekä ajoneuvojen energiatehokkuuden sekä ver-
kostojen parantaminen vähentää energiantuotannon 
tarvetta ja polttoaineiden käyttöä. Uusiutuvien ener-
gialähteiden lisääminen puolestaan vähentää energi-
antuotannon päästöjä. energiatehokkaasti rakennet-
tavat alueet sekä tiivistyvä maankäyttö ovat tärkeitä 
identifioida. Liikenne on tässä myös avainasemassa. 

Osa rakennetun ympäristön toimenpiteistä edellyttää 
huolellista kokonaisuuksien arviointia. kaukolämmi-
tettyjen talojen energiatehokkuuden parantaminen 
tai siirtyminen lämpöpumppujen käyttöön voi heiken-
tää yhteistuotannon edellytyksiä, vähentää yhteistuo-
tetun sähkön määrää ja lisätä primäärienergian ku-
lutusta. toisaalta, mikäli yhteistuotanto on tuotettu 
fossiilisilla polttoaineilla ja sähkö suuremmassa osin 
vähäpäästöisillä energianlähteillä, voivat kasvihuone-
kaasupäästöt kokonaisuudessaan vähentyä. 

Liikenteen sähköistämisellä voidaan parantaa ajo-
neuvojen energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisten 
polttoaineiden liikennekäyttöä. samalla kuitenkin li-
sätään sähkön kulutusta. kasvihuonekaasupäästöjen 
kannalta oleellinen kysymys on, onko tarjolla riittä-
västi vähäpäästöistä sähköntuotantokapasiteettia 
vastaamaan lisääntyvään kysyntään. 

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä 
tulee huomioida kotimaisten luonnonvarojen kestä-
vä käyttö ja riittävyys. kasvihuonekaasupäästöjä voi-
daan vähentää energiantuotannossa ja liikenteessä 
hyödyntämällä vielä nykyistä enemmän kotimaisia 
biomassavaroja. rakentamisessa puurakentamisella 
voidaan vähentää rakennusmateriaalien päästöjä. sa-
moja metsäperäisiä luonnonvaroja voidaan kuitenkin 
käyttää metsä- ja bioteollisuuden raaka-aineina.

rakennettu ympäristö muodostaa merkittävän 
osan suomen energiankulutuksesta ja kasvihuone-
kaasupäästöistä. energiatehokkuus ja kasvihuone-
kaasupäästöt ovat vain osa rakennusten ominai-
suuksia. sähköntuotannon ratkaisut tehdään osana 
pohjoismaista tai eurooppalaista sähkömarkkinaa. 
yhdyskuntarakenteella vaikutetaan myös elinkeino-
elämän toimintaedellytyksiin. teknisten valintojen 
lisäksi rakennetun ympäristön energiankäyttöön ja 
kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat kulutustot-
tumukset. kulutustottumuksia voidaan ohjata sää-
döksillä, taloudellisilla keinoilla tai vapaaehtoisuuteen 
perustuvilla toimilla.
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2.4

säädösohJauKsEn nyKytilannE
rakentamisen ja sen palveluiden kehittäminen stra-
tegisella tasolla edellyttää sitä, että kiinteistö- ja ra-
kennusalalla on riittävän selkeä kuva säädösohjauk-
sen tulevasta kehityksestä 2010-luvulla. Vain siten 
on mahdollista parantaa käytännössä rakennusten 
energiatehokkuutta. 

kansallinen säädösohjauksemme perustuu pit-
kälti maankäyttö- ja rakennuslakiin, maankäyttö- ja 
rakennusasetukseen, rakentamismääräyksiin sekä 
lakiin energiatodistuksesta. rakentamista koske-
van säädösohjauksen kehittäminen perustuu kan-
salliseen säädösohjaukseen, jonka osana saatetaan 
kansallisesti voimaan yhteiseurooppalaiset direktiivit. 
suoraan suomessa voimaan tulevaa eurooppalaista 
lainsäädäntöä ovat laitteiden ja tuotteiden energia-
tehokkuutta koskevat eU-asetukset.

tärkein rakennusten energiatehokkuutta ohjaava 
direktiivi on uudelleen laadittu rakennusten energia-
tehokkuusdirektiivi epBD (2010/31/eU). tuotteiden 
energiatehokkuudesta säädetään eU:ssa kahden pui-
tedirektiivin nojalla: ecodesign-direktiivin (2009/125/
ey) ja energiamerkintädirektiivin (2010/30/eU). 

rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/
eU) asettaa kansalliset energiatehokkuuden vähim-
mäisvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentami-
selle. Vuoden 2020 loppuun mennessä uudisraken-
nusten tulee olla ”lähes nollaenergiarakennuksia”. 
Direktiivi lisää energiatodistusten painoarvoa ja val-
vontaa.  Direktiivi velvoittaa lämmitysjärjestelmien ja 
ilmastointikoneiden tarkastuksiin tai samat säästöt 
on saavutettava vaihtoehtoisin keinoin. Direktiivi 
edellyttää myös monia muita säädösasioita, kuten: 
vaihtoehtoisten energiajärjestelmien tarkasteluvel-
voitetta, teknisten järjestelmien vaatimuksia sekä 
seuraamusjärjestelmää kaikkiin säädöksiin. Lisäksi 
direktiivistä aiheutuu lukuisia raportointivelvoitteita. 
Uudelleen laaditun rakennusten energiatehokkuus-
direktiivin kansallinen täytäntöönpano on parhaillaan 
käynnissä. aikaisemman rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivin energiatodistusta koskevat säännök-

set pantiin kansallisesti täytäntöön lailla rakennusten 
energiatodistuksesta (487/2007) ja sen nojalla anne-
tulla asetuksella (765/2007).

tuotteiden energiatehokkuudesta säädetään 
eU:ssa kahden puitedirektiivin nojalla: ecodesign-di-
rektiivin (2009/125/ey) ja energiamerkintädirektiivin 
(2010/30/eU). ecodesign-direktiivin nojalla tuotteille 
asetetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset. Jos 
tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa 
tuoda eU:n markkinoille. energiamerkintädirektiivin 
nojalla säädetään puolestaan tuotteeseen kiinni-
tettävästä energiamerkinnästä, joka auttaa loppu-
käyttäjää valitsemaan energiatehokkaan tuotteen. 
tuotteiden energiatehokkuutta parannetaan eU:ssa 
näin ollen toisaalta asettamalla tuotteiden valmis-
tusta koskevia vaatimuksia ja toisaalta ohjaamalla 
kuluttajia valitsemaan energiatehokkaita tuotteita.  
suomessa asumistason nouseminen kasvattaa ko-
titalouksien sähkönkäyttöä varusteiden ja laitteiden 
lisääntymisen myötä. kotitalouksien sähkönkulutuk-
sen kolme suurinta tuoteryhmää suomessa ovat va-
laistus, kylmälaitteet ja kodin elektroniikka. 

ecodesign-direktiivin ja energiamerkintädirek-
tiivin nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia 
vaatimuksia. nykyisin ne usein annetaan euroopan 
komission asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimas-
sa myös suomessa. ecodesign-direktiivin nojalla on 
tähän mennessä asetettu ekologisen suunnittelun 
vaatimukset yhdeksälle tuoteryhmälle, kuten televisi-
oille, lampuille ja kylmälaitteille. ecodesign-direktiivin 
nojalla annettavissa tuoteryhmäkohtaisissa vaatimuk-
sissa voidaan huomioida tuotteen koko elinkaaren 
aiheuttama ympäristökuorma alkaen materiaalivalin-
noista ja valmistuksesta tuotteen käyttöön ja käytöstä 
poistamiseen. energiamerkintädirektiivin nojalla on 
tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia asetettu kahdek-
salle tuoteryhmälle, kuten kylmälaitteille ja astianpe-
sukoneille. ecodesign- ja energiamerkintädirektiivien 
vaatimukset koskevat niitä tuoteryhmiä, joille eU on 
asettanut tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset. euroo-
pan komissio valmistelee vaatimuksia myös uusille 
tuoteryhmille. 
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sekä ecodesign-direktiiviä että energiamerkintädi-
rektiiviä on hiljattain muutettu. Uudelleen laadittu 
ecodesign-direktiivi annettiin vuoden 2009 lopulla 
ja energiamerkintädirektiivi kesällä 2010. merkittä-
vin muutos direktiiveissä on se, että jatkossa tuo-
teryhmäkohtaisia vaatimuksia voidaan asettaa ko-
titalouslaitteiden ja energiaa käyttävien tuotteiden 
lisäksi energiaan liittyville tuotteille, kuten esimerkiksi 
ikkunoille, vesikalusteille ja eristemateriaaleille. Li-
säksi energiamerkintädirektiivin osalta tuli muitakin 
merkittäviä muutoksia. ensinnäkin uusissa tuoteryh-
mäkohtaisissa säädöksissä energiamerkinnän lähtö-
kohtana on luokitus a–g. tarpeen mukaan voidaan, 
mikäli teknologinen kehitys tätä edellyttää, säätää 
kuitenkin myös a+, a++ tai a+++ -luokkien käytöstä. 
Lisäksi energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden 
mainonnassa tulee tulevaisuudessa energia- tai hin-
tatietojen yhteydessä ilmoittaa myös tuotteen ener-
giatehokkuusluokka. 

ecodesign-direktiivi ja energiamerkintädirektiivi 
on pantu kansallisesti täytäntöön ekosuunnittelu-
lailla (1005/2008), joka tuli voimaan vuoden 2009 
alussa. ekosuunnittelulakiin valmistellaan parhaillaan 
muutosta, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön eco-
design- ja energiamerkintädirektiivien muutokset. 
Hallitus antoi esityksen lain muuttamisesta elokuus-
sa 2010 ja se on tarkoitus saada voimaan vuoden 
2010 aikana. 

eU:n ilmasto- ja energiapakettiin kuuluva direk-
tiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
käytön edistämiseksi res (2009/28/ey) linjaa unionin 
sitovaksi tavoitteeksi nostaa uusiutuvien energialäh-
teiden osuus 20 %:iin kaikesta eU:n energianloppu-
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvia 
energialähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, 
vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, bio-
voima ja lämpöpumput. Uusiutuvan energian direktii-
viin on kirjattu jokaiselle jäsenvaltiolle omakohtaiset 
tavoitteet ja maat voivat itse päättää toimista, joilla 
tavoitteisiin pyritään pääsemään. Direktiivi sisältää 
jokaiselle jäsenmaalle maakohtaiset, sitovat tavoit-
teet uusiutuvien energiamuotojen lisäämiseksi niin, 

että yhteinen 20 prosentin tavoite täyttyy. suomelle 
direktiiviehdotus asettaa 38 % tavoitteen uusiutu-
vien energialähteiden osalta. Lisäysvelvoite on 9,5 
prosenttiyksikköä. suomessa käytettävistä uusiutu-
vista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, 
varsinkin puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoi-
ma, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. res-
direktiivi sisältää myös kaikille jäsenmaille asetetun 
tavoitteen nostaa uusiutuvan energian osuus liiken-
teessä 10 %:iin vuoteen 2020 mennessä. komission 
mukaan uusiutuvien energialähteiden 20 % koko-
naistavoitteella voitaisiin säästää vuosittain 600–900 
miljoonaa tonnia hiilipäästöjä ja vähentää fossiilisten 
polttoaineiden kulutusta 200–300 miljoonaa tonnia.

Jäsenmaiden tulee res direktiivin mukaan laatia 
kansalliset suunnitelmat uusiutuvan energian lisää-
misestä sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jääh-
dytyksessä sekä liikenteessä. komissio seuraa jäsen-
maiden edistymistä uusiutuvan energian hyödyntä-
misessä. Jäsenmaat päättävät kuitenkin itsenäisesti 
sovellettavista edistämiskeinoista niin energiantuo-
tannossa kuin muillakin sektoreilla. Direktiivi sisältää 
joustomekanismeja uusiutuvan energian tavoitteiden 
saavuttamiseen. mekanismien hyödyntäminen on va-
paaehtoista. Joustomekanismeja ovat jäsenmaiden 
väliset tilastolliset siirrot uusiutuvan energian osuuk-
sissa, yhteiset uusiutuvan energian hankkeet sekä 
yhteiset tukijärjestelmät.
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2.5

KEhitys Euroopassa
monissa eU:n jäsenmaissa on vilkasta toimintaa uu-
sien ja olemassa olevien rakennusten energiatehok-
kuuden parantamiseksi. tämä näkyy nopeasti kiris-
tyvinä rakennusten energiatehokkuutta koskevina 
säännöksinä, tutkimuksena sekä energiankäyttöä 
tehostavana politiikkana. merkittävää on, että use-
at maat esittävät tavoitteet nollaenergiankäyttöön 
saakka. edelläkävijöitä järjestelmällisessä energiate-
hokkuuden parantamisessa ovat euroopassa olleet 
mm. saksa ja tanska, mutta myös Britanniassa on 
erittäin selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämiseksi. 

eU:n jäsenmaiden välillä on suuria eroja siinä, 
kuinka rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on 
pantu toimeen. myös energiatehokkuuden määrit-
tely ja laskenta poikkeavat jäsenmaasta toiseen. ylei-
simmin rakennuksen energiankäytön määrittelyssä 
käytetään primäärienergian kulutusta lattianeliötä 
kohden. missään jäsenmaassa ei oteta laskennassa 
riittävän yksityiskohtaisesti mukaan sähkön käyttöä 
eikä myöskään rakennukseen sitoutunutta energiaa. 

eU:n hyväksymien energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää voimakasta panostusta ra-
kennusten korjaamiseen. korjausrakentamisen on-
gelmana niin suomessa kuin muuallakin euroopassa 
ovat pientalot, joita on lukumääräisesti noin puolet 
asunnoista. tukitoimia korjausrakentamisen edistä-
miseksi on tarjolla kaikissa maissa. 

rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mu-
kaan laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan raken-
nuksen korjausta, jossa a) rakennuksen vaippaan tai 
rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjaus-
ten kokonaiskustannukset ovat yli 25 % rakennuk-
sen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien; tai b) 
korjaus koskee yli 25 % rakennuksen vaipan pinta-
alasta. Jäsenvaltiot voivat valita vaihtoehdon a tai 
b soveltamisen. tätä säännöstä tulkitaan eri tavoin 
eri maissa. trendi on kohdistaa uudisrakentamisen 
vaatimukset yhä pienempiin kokonaisuuksiin – jopa 
rakennusosatasolle.

yksi keino rakennusten energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi ovat uudet energiatehokkuutta paran-
tavat innovaatiot. esteeksi innovaatioille saattavat 
muodostua joustamattomat säännökset. rakenta-
mismääräykset ja laskentamenetelmät koskevat vain 
markkinoilla olevia tuotteita ja järjestelmiä ja voivat 
siten estää uusien innovatiivisten järjestelmien mark-
kinoille tulon. 

euroopassa on käytössä lukuisia erilaisia kan-
nustimia ja määräyksiä energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi, oli kysymyksessä uuden rakennuksen 
rakentaminen tai jo olemassa olevan rakennuksen 
korjaaminen. kannustimia käytetään lähinnä asuin-
rakennuksissa, mutta myös muiden rakennusten 
energiatehokkuuden parantaminen on monessa 
maassa noussut mielenkiinnon kohteeksi, sillä julkiset 
rakennukset ja teollisuusrakennukset ovat tavallisesti 
melko vanhoja eivätkä sen vuoksi kovin energiate-
hokkaita. 
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tyypillisimpiä euroopassa käytettäviä kannustimia ovat:

1. korjausrakentamisen energia-avustukset. rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen tar-
koitettu tuki, joka kattaa osan energiasäästöinvestoinnin kustannuksista. tuki voi olla riippuvainen 
saavutetusta energiansäästöstä, jolloin se edellyttää tarkastusta jälkikäteen. 

2. pienituloisten talouksien tuki. erityisesti pientuloisille talouksille tarkoitettu tuki energiankäytön 
tehostamiseksi.

3. kolmannen osapuolen rahoitus ns. esCO-rahoitus (energy service Companies). tässä mallissa energi-
ainvestoinnit tapahtuvat kolmannen osapuolen toimesta. takaisin maksu suoritetaan saavutettavien 
säästöjen avulla. esCO-toiminta on huomattavasti laajempaa muualla euroopassa kuin suomessa.

4. edulliset lainat. energiatehokkaaseen rakentamiseen tarkoitetut edulliset lainat, joissa lainaehdot 
ovat sitä edullisemmat mitä alhaisempaa energiankäyttöä tavoitellaan. 

5. Verovähennykset. yksityisen henkilön energiasäästöinvestointia koskeva verovähennysoikeus (työn 
osuus tai investointi tai sen osa).

6. alennettu aLV. energiansäästöinvestointien ja/tai laitteiden alhaisempi arvonlisävero.

7. investointituki energiansäästötoimenpiteelle. tyypillisiä tuettavia kohteita ovat: lämmöneristyksen 
parantaminen, ikkunat, lämpöpumput, lämmityskattilan huolto tai uusinta, aurinkosähkö, aurin-
kolämpö, energiatarkastukset, termostaattiset patteriventtiilit, säätölaitteiden uusinta. tuettaville 
laitteille ja järjestelmille on asetettava energiatekniset minimivaatimukset. (esim. lämpöpumpuille 
saksassa lämpökertoimelle on asetettu minimivaatimus COp>3,3).

8. syöttötariffit rakennuskohtaisesti tuotetun energian myymiseksi yhteiseen verkkoon tai ns. Vihreän 
sähkön tukeminen. 

9. teknisten innovaatioiden tukeminen. tutkimus ja kehitystoiminnan tukeminen energiatehokkuuden 
parantamiseksi on käytössä monessa maassa ja myös eU:n puiteohjelmissa sekä eU:n ”intelligent 
energy europe” -ohjelman puitteissa.

10. Vuokrien säätely. rakennuksensa energiatehokkuutta lisäävä omistaja ei useinkaan hyödy paran-
nuksista, kun taas vuokralainen kerää hyödyn alentuneen energialaskun myötä. siksi joissain maissa 
tai niiden osa-alueilla sallittu enimmäisvuokra on sidottu rakennuksen energialuokkaan. 

11. CO2-päästöjen verotus. Hiilidioksidipäästöistä riippuva verotus ja päästöoikeudet. päästöoikeuksien 
kauppaa ollaan laajentamassa rakennussektorille Britanniassa. tavoitteena on saada runsaasti ener-
giaa kuluttavien yhteisöjen maksuja palautumaan vähän energiaa käyttäville yhteisöille. Järjestelmä 
kannustaa energiankäytön vähentämiseen, jotta nettomaksajasta päästäisiin nettosaajaksi.

12. energiansäästörahastot. kaupungin tai muun yhteisön perustama rahasto, josta nostetut varat mak-
setaan takaisin saavutetuilla energiansäästöillä ja käytetään uudelleen energiansäästöinvestointeihin.

13. rakennusoikeuden laajentaminen. rakennusoikeuteen liittyvät kannustimet voivat olla mm.
a. lisärakennusoikeus vähimmäisvaatimuksia energiatehokkaammassa korjausrakentamisessa
b. rakennusoikeuden lisääminen säännöksiä paremmassa rakentamisessa
c. rakennusoikeuden mukaisen pinta-alan määrittely energiankäytön tehostamistoimia edistäväksi.
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Saksa
Iso-

Britannia
Italia Ranska unkari Romania Belgia Hollanti Tanska Ruotsi

vuosi 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2010 2009 2010 2010

R
ah

o
it

u
s

1
Korjausrakentamisen  
energia-avustukset

OK OK OK OK OK Lakkautettu

2 Pientuloisten talouksien tuki OK OK OK OK

3 Edulliset lainat OK Julkistettu OK OK OK

4 Kolmannen osapuolen rahoitus OK OK OK OK OK OK OK

v
er

o
tu

s 5 verovähennykset Lakkautettu OK OK OK OK OK OK

6 Alennettu ALv Palvelut Materiaalit
Palvelut ja 
materiaalit

Palvelut Palvelut

Te
kn

is
et

7
Investointi enenrgian- 
säästötoimenpiteelle

OK OK OK OK OK OK

8
Syöttötariffit

Per kWh OK OK OK OK OK

Energiatodistukset Julkistettu OK Julkistettu OK OK OK

9 Teknisten innovaatioiden tukeminen OK OK OK OK OK OK OK

M
u

u
t

10 vuokrien säätely OK

11 CO2-päästöjen verotus OK
Tulossa 

2010
OK OK OK OK OK OK

12 Energiansäästörahastot (käytöstä ei maakohtaista tietoa)

13 Rakennusoikeuden laajentaminen (käytöstä ei maakohtaista tietoa) 

Joissain maissa on myös rangaistuksia energiatehok-
kuusvaatimusten rikkomisesta. rangaistuksena voi 
olla sakko tai elinkeinon harjoittamiseen liittyvän toi-
miluvan peruuttaminen. esimerkkeinä rangaistavista 
rikkomuksista ovat mm.:

• energiamääräysten rikkominen
• energiatodistukseen liittyvät rikkomukset
• energiakorjauksiin liittyvät puutteet
• toimijoiden tai yritysten pätevyysvaatimuksiin 

liittyvät puutteet.

kuva 25. energiankäytön tehostamisen tukitoimia ja niiden käyttö eräissä euroopan maissa.39

39   Katsaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen eräissä Euroopan maissa, 
REhvA, 2010.



46

ERA 17 

Energiav
iisaan  

rakennetun 

ympäristö
n aika 2017 

kuvat Leena ahveninen



47

ERA 17 

Energiav
iisaan  

rakennetun 

ympäristö
n aika 2017 



48

Le
en

a 
a

hv
en

in
en



49

3.1

EnErgiatEhoKas maanKäyttö 
kuntien strategisilla valinnoilla on aina vaikutusta yh-
dyskuntien energiatehokkuuteen ja kasvihuonekaa-
supäästöihin. On tärkeää, että kaavoitus erityisesti 
kaupunkiseuduilla perustuu yhdyskuntien eheyty-
mistä vahvistavaan pitkäjänteiseen maapolitiikkaan. 
kaavoituksen ja liikennesuunnittelun yhteensovitta-
minen sekä asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja 
muiden toimintojen ohjaaminen kestävällä tavalla 
asettaa haasteita suunnittelujärjestelmille ja vaiku-
tusten arvioinnille. tarvitaan myös uusia työkaluja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

elämänlaadun ja energiatehokkuuden yhdistä-
minen on kaupunkiseutujen ja kaupunkien tulevai-
suuden avainkysymys. energiatehokas maankäyt-
tö luo hajautuvaa yhdyskuntakehitystä paremmat 
edellytykset yhdyskuntarakenteen toimivuudelle ja 
arjen sujuvuudelle. yhdyskuntarakenteen eheyttä-
minen on akuuttia suurissa kaupungeissa, mutta 
haja-asutusalueella tilanne on toinen. Hyvinvoinnin 
kannalta on olennaista, että mahdollisimman moni 
kansalainen voisi valita elinympäristön, jossa juuri hä-
nelle tärkeät laatutekijät toteutuvat. energiaviisaassa 
yhdyskunnassa nämä laatutekijät voidaan tavoittaa 
energiatehokkaasti ja kestävästi.

3.1.1

päästövähennyksiä yhdyskuntasuunnittelulla 
[toimenpiteet 1 ja 2]

a. päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu 
osaksi kaavojen vaikutusten arviointia  
[toimenpide 1]

maankäytön suunnittelussa otetaan käyttöön nk. hii-
liruuvi, jolla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetet-
tavia kiristyviä tavoitteita. suunnitelmien edellytetään 
minimoivan hiilidioksidipäästöjä kaikilla kaavatasoilla. 
kokonaisenergiatarkasteluun perustuvien päästöjen 
määrän tulee uusilla alueilla olla merkittävästi pie-
nempi kuin kunnan, kaupunkiseudun tai maakunnan 
vastaavalla alueella keskimäärin. Jo rakennetuilla alu-
eilla päästöt vähenevät nykyiseltä tasolta asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämään kaavojen vaikutusten arviointiin sisäl-
lytetään vaatimus kokonaisenergiatarkasteluna teh-
tävästä hiilitasetarkastelusta. toimenpide edellyttää 
muutosta maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin 
alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen 
sisältövaatimuksiin.

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edel-
lyttää energiatehokkuuden lisäämistä, energiankäy-
tön vähentämistä ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottoa. Hiilitasetarkastelu sisältää rakennus-
ten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vai-
kutukset päästöihin numeerisina hiilidioksidipäästö-
laskelmina. Laskelmat tehdään kaikilla kaavatasoilla. 
päästöjen vähentämiskeinoja korttelitasolla täsmen-
netään rakennuslupavaiheessa.

Hiilidioksidipäästö- ja hiilitasetarkastelun avulla 
varmistetaan kokonaisuuden kannalta parhaiden 
energiahuoltoratkaisujen toteuttamisen ja uusiutu-

3 toimiNtAsuosituKsEt
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vien energiamuotojen käytön lisäämisen edellytykset 
kaavoituksessa. tarvetta käyttää henkilöautoa vähen-
netään ja kestävien liikkumistapojen kulkumuoto-
osuutta edistetään tätä tukevilla suunnitteluratkai-
suilla. Uusien alueiden rakentamisen yhteydessä 
toteutetaan myös niiden joukkoliikenne. 

Hiilitasetarkastelu sisällytetään myös kaavojen 
vanhentuneisuuden arvioinnin osaksi. siihen liitty-
en tarkastellaan myös alueen sijaintia yhdyskunta-
rakenteessa käyttötarkoituksen, palveluiden saavu-
tettavuuden, joukkoliikenteen toimivuuden, kevyen 
liikenteen yhteyksien ja energiahuoltoratkaisujen 
kannalta. mikäli alueelle kaavassa osoitetun uuden 
rakentamisen aiheuttama henkilöautoliikenteen 
suorite ylittää kunnan nykyiset keskimääräiset suo-
ritteet asukasta kohden eikä alueen päästöjen mää-
rää saada merkittävästi pienemmäksi kuin kunnan, 
kaupunkiseudun tai maakunnan vastaavalla alueella 
keskimäärin, annetaan  kaavan raueta ja etsitään 
toiminnoille kokonaisenergiankäytön kannalta edul-
lisempia sijaintipaikkoja esimerkiksi täydennys- ja 
lisärakentamisen keinoin.

Hiilitasetarkastelu edellyttää kunnille ja suunnit-
telijoille tarkoitetun oppaan laatimista, menetelmi-
en kehittämistä ja kaavoittajien ja energiahuollon 
asiantuntijoiden yhteistyön kouluttamista. ympä-
ristöministeriö valmistelee yleisohjeet uusiutuvan 
energian lisäämisen, energiatehokkuuden paranta-
misen, materiaalien päästöjen sekä rakentamisen 
elinkaarikysymysten hallitsemiseksi kaavoituksessa 
ja rakentamisen ohjaamisessa. Ohjeisiin sisällytetään 
paikallisen energiantuotannon tilantarvekysymyksiä 
ja käyttökelpoisten ja ymmärrettävien indikaattorei-
den kehittäminen. 

Hiilidioksidipäästöjen alueellista seurantaa ja hal-
litsemista varten tarvitaan laskentatyökaluja.  avoi-
met sovellukset mahdollistavat erilaisten alueiden 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen systemaat-
tisen vertailun yhtenäisillä yhdyskuntarakenteen omi-
naisuuksiin liittyvillä kriteereillä.

yhdyskunta- ja aluetasoisten suunnitelmien ja 
rakennushankkeiden ympäristö- ja ekotehokkuuso-

minaisuuksien arviointiin on kehitetty menetelmiä ja 
laskentatyökaluja sekä tutkimuslaitosten vetämissä 
hankkeissa (esim. Vtt ecodrive) että kuntien omissa 
kehityshankkeissa. Lisäksi markkinoilla on kansain-
välisiä arviointityökaluja kuten CasBee, Breeam ja 
LeeD myös aluetasolle. kasvener-malli on kuntatason 
kasvihuonekaasu- ja energiatasemalli ja se on tehty 
suomen kuntaliiton toimeksiannosta suomen ympä-
ristökeskuksessa. mallin avulla voidaan laskea kun-
nan tai myös jonkun muun rajatun alueen, esimer-
kiksi maakunnan vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt 
sekä energiantuotanto ja -kulutus. 

tarvitaan luotettava selvitys tarjolla ja kehitteillä 
olevista arviointimenetelmistä ja tutkimusta kriitti-
simpien, puutteellisesti tunnettujen tekijöiden osalta.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön, kuntien, sitran, tekesin, green Building 
Council Finlandin, Hsy:n  ja tutkimuslaitosten toi-
mialaan. 

 
B.  energiatehokkuutta täydennysrakentamisella 

[toimenpide 2]
Väljien, palveluiden kannalta hyvin saavutettavien, 
kunnallistekniikan piirissä olevien pientaloalueiden 
täydennysrakentamista edistetään tehostamalla tont-
tien käyttöä. kunta määrittelee yhtenäiset kriteerit 
alueiden tavoitteelliselle tonttitehokkuudelle. sovittu-
jen kriteerien puitteissa tapahtuvaa pientaloalueiden 
täydennysrakentamista nopeutetaan tehostamalla 
kaava- tai rakennuslupaprosesseja. pientaloalueiden 
täydennysrakentamisen edistämiseksi käynnistetään 
vuosiksi 2012–2015 asiantuntijakokeilu, jonka tavoit-
teena on auttaa suunnitelmien laatimisessa ja toteu-
tuksen vaatimien päätösten valmistelussa. 

yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehittämiseksi 
ja tehostamiseksi selvitetään täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksia sekä rakennusten käyttötarkoituk-
sen muuttamisen helpottamista. tavoitteena on tiivis-
tää yhdyskuntarakennetta ja löytää keinoja julkisten 
ja yksityisten palveluiden joustavaan sijoittumiseen. 
yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä turvataan myös 
kaukolämmön toimintaedellytyksiä rakennusten 
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energiankäytön vähentyessä sekä vaikutetaan ha-
jautetun energiahuollon toteuttamiseen.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön ja kuntien toimialaan.

3.1.2

Erilaiset yhdyskunnat luomaan kestävyyttä 
[toimenpiteet 3 ja 4]

a.  erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen läh-
teenä [toimenpide 3]

yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavien maankäytön 
ja liikenteen suunnittelua koskevien toimenpiteiden 
määrittely edellyttää erilaisten aluetyyppien tunnista-
mista. Vaikutukset riippuvat yhdyskunnan sijainnista 
aluerakenteessa, yhdyskunnan koosta ja nykyisestä 
tiiveydestä sekä tulevasta kehityksestä. 

suurimmat vaikutusmahdollisuudet on isoilla ja 
edelleen kasvavilla kaupunkiseuduilla. niillä yhdys-
kuntarakenteen tiivistäminen, joukkoliikennejärjes-
telmien tehostaminen ja hajarakentamisen hallinta 
ovat erityisen tärkeitä. tämän varmistamiseksi tar-
vitaan työkaluja, esimerkiksi ohjelmaa, joka sisältää 
kaavoituksen ja päätösten tueksi yhdyskuntaraken-
teen eheyttämisen suuntaviivat ja vuoteen 2017 asti 
ulottuvat energiastrategiat. 

Valtion ja suurten, esimerkiksi yli 100 000:n asuk-
kaan kaupunkiseutujen kuntien välistä aiesopimus-
menettelyä kehitetään ja laajennetaan. Liikennejär-
jestelmäsuunnitelmiin perinteisesti liittyneet aiesopi-
mukset nähdään aikaisempaa laajemmin maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen yhteisinä sopimuksina, 
joihin kytketään mukaan myös palvelurakenteen 
vaikutukset. aiesopimusmenettelyssä tarkastellaan 
mm. harjoitettavan maapolitiikan ja kaavoituksen 
periaatteita sekä joukkoliikennettä tukevien liikenne-
hankkeiden edistämistä ja niiden ajoituksen sitomista 
maankäytön kehittymiseen. 

myös kaavoitusta ohjaavia normeja terävöitetään. 
maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytetään isoja kau-
punkiseutuja koskevat sisältövaatimukset, joiden ta-

voitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja kun-
tien toimialaan.

B. yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja  
[toimenpide 4]

suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseksi kehitetään palveluvyöhykemalli kan-
sainvälisen Urban growth Boundary (UgB) -mallin 
mukaisesti. esimerkiksi kanadassa, Usa:ssa ja aust-
raliassa mallia soveltamalla on yhdyskuntarakenteen 
hajaantumista hillitty merkittävästi.

mallissa määritellään kartalla osoitettu taajama-
rakenteen kasvua määräaikaisesti ohjaava rajaus, 
jonka sisäpuolelle sisällytetään palvelulupauksia. 
tavoitteena on ohjata uudisrakentamista olemassa 
olevien palvelujen piiriin. Väljästi rakennetuille alu-
eille kehitetään liikkumistarvetta vähentäviä fyysisiä 
ja virtuaalisia lähiratkaisuja.

palveluvyöhykemalli edellyttää tiivistä kuntien 
välistä seudullista yhteistyötä kuntarajoihin liittyvi-
en haasteiden ratkaisemiseksi. mallin käyttöönotto 
edellyttää myös seututasoista palveluverkkoselvitys-
tä, missä tarkastellaan lähipalveluja, liikkumistarvet-
ta, erilaisten ryhmien kykyä liikkua ja henkilöauton 
käytön tarpeen lisääntymistä sekä siitä aiheutuvia 
kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. palvelu-
vyöhykemallin lähtökohtana tulee olla palveluiden 
hyvä saavutettavuus uusilla tietoteknisillä sovelluk-
silla, joukkoliikenne- sekä kävely- ja polkupyörävyö-
hykkeillä.

palveluvyöhykemallin kehittäminen kuuluu kun-
tien, kuntaliiton, ympäristöministeriön ja sitran toi-
mialaan.
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3.1.3

maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen 
on olennainen osa energiatehokasta 
yhdyskuntaa [toimenpiteet 5–8]

a.  Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen  
prosessien parempi yhteistyö  
[toimenpide 5]

kaavoitusprosessien ja liikennejärjestelmien tai väylä-
hankkeiden suunnitteluprosessien aikataulut sovite-
taan yhteen. asianomaiset ministeriöt tarkastelevat 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä liikenneväyliä ja lii-
kennepalveluita koskevien lakien keskinäistä yhteyttä 
maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelupro-
sessien vuoropuhelun näkökulmasta. Lainsäädän-
nön kehittäminen on olennaista erityisesti suurten 
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen 
sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen 
edellytyksien parantamiseksi.

maakuntakaavojen ja yleiskaavojen sisältövaati-
muksiin lisätään vaatimus liikennejärjestelmätarkas-
telusta. kaupunkiseutuja koskeville maakunta- ja 
yleiskaavoille laaditaan erilliset liikennejärjestelmä-
suunnittelun käsittävät sisältövaatimukset. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäris-
töministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
toimialaan.

B. kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi 
[toimenpide 6]

Osana lainsäädännön kehittämistä kunnille/kaupun-
kiseuduille asetetaan velvoite tehdä kestävän liikku-
misen suunnitelma liikennejärjestelmän ja maankäy-
tön suunnittelun lähtökohdaksi. suunnitelma huo-
mioi kaikki liikennemuodot, liikenneturvallisuuden 
ja määrittelee erityisesti kestävän liikkumisen edel-
lyttämät aluevaraukset. suunnitelma arvioidaan ja 
tarkistetaan viiden vuoden välein. 

kestävän liikkumisen suunnitelmaa valmistel-
laan samanaikaisesti yleiskaavatasoisen suunnitte-
lun kanssa. suunnitelmien yhteisenä tavoitteena on 
hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa yhdyskun-

tarakennetta ja vähentää kunnan/kaupunkiseudun 
sisäistä henkilöajoneuvosuoritetta. 

suunnitelman tulee olla käytettävissä ennen ase-
makaavavaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man laatimista. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa kuvataan kestävän liikkumisen suunnitelman 
asettamat reunaehdot ja mahdollisuudet asemakaa-
va-alueella ja sen lähialueella sekä suunnitelman to-
teuttaminen.

suunnitelman osana tarkastellaan täydennys-
rakentamiseen ja uusien alueiden käyttöönottoon 
liittyvää kestävää toteuttamisjärjestystä palvelujen 
saavutettavuuden ja kevyen liikenteen sujuvuuden, 
viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. suun-
nitelmassa tarkastellaan myös haja- ja lieverakenta-
misen vaikutuksia henkilöautoliikenteen ja kevyen 
liikenteen määriin, päästöihin ja liikenneturvallisuu-
teen.

suunnittelun yhtenä tavoitteena on vähentää 
liikenneväylien ja niiden vaatiman tilan tarvetta, mil-
lä on myös kaavataloudellista ja kaupunkikuvallista 
merkitystä. suunnitelma voi ohjata pyöräilyn ja jalan-
kulun, liityntäpysäköinnin, autojen yhteiskäytön (car 
share) ja työmatkaliikkumisen kehittämistä. suun-
nitelman avulla voidaan edellyttää työpaikkaliikku-
missuunnitelmien tekemistä ja erilaisten liikkumis-
muotojen tukemista mm. työpaikkojen sosiaalitilojen 
kehittämisellä. 

Osana kestävän liikkumisen suunnittelua selvi-
tetään vaihtoehtoisten liikennemuotojen vuotuiset 
käyttökustannukset, joiden avulla voidaan vertailla 
esimerkiksi erilaisten joukkoliikenneratkaisujen ener-
giataloudellista edullisuutta. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu liikenne- ja 
viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja kuntien 
toimialaan.
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C. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön  
ja liikkumisen suunnittelua [toimenpide 7]

maankäytön ja liikkumisen suunnittelussa sovelletaan 
vyöhykeajattelua, missä kunta- tai palvelukeskuksen 
saavutettavuus eri liikennemuotoihin tukeutuen oh-
jaa sekä liikenteen että maankäytön yksityiskohtai-
sempaa suunnittelua. suurin potentiaali joukkolii-
kenteen edistämiseksi on toimivan, lähelle asukasta 
tulevan bussiliikenteeseen perustuvan joukkoliiken-
nekaupunkiverkoston luomisessa, sillä vain osa asuin- 
ja työpaikka-alueista sijaitsee raideliikenteen vaiku-
tusalueella. tavoitteena on joukkoliikenteen palvelun 
laajentaminen ja maankäytön kytkeminen eri liikku-
mistapoihin. Joukkoliikennevyöhykkeillä kehitetään 
vaihtoyhteyksiä sekä polkupyörien ja henkilöautojen 
liityntäpysäköintimahdollisuuksia. 

yhdyskuntarakenteen ja liikenteen kannalta 
edullisesti sijaitsevat raideliikenteen asemanseudut 
rakennetaan riittävän tehokkaasti mm. kehittämis-
aluemenettelyn mahdollisuuksia hyödyntämällä. 
samalla varmistetaan sujuvat, turvalliset ja viihtyisät 
kävely- ja pyöräily-yhteydet asemille.  rakentamista 
tehostetaan myös keskeisten bussireittien ja reittien 
solmupisteiden ympäristössä.

asemakaava- ja korttelitasolla edistetään toimivi-
en joukkoliikennekatujen suunnittelua ja rakentamis-
ta ja varmistetaan jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden 
vaatimat tilat. asemakaavan pysäköintivarausten si-
jainnin ja mitoituksen tulee myös tukea henkilöau-
toriippuvuuden vähentämistä.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja kun-
tien toimialaan.

D. Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus 
[toimenpide 8]

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seksi lisätään tiedollista ohjausta sekä puututaan 
kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannustei-
siin. Liikkumisen ohjaukseen osoitetaan riittävät re-
surssit. neuvontaan, markkinointiin sekä liikkumisen 
palvelujen koordinointiin ja kehittämiseen liittyvällä 
liikkumisen ohjauksella voidaan vaikuttaa ihmisten 
asenteisiin ja kulkutapavalintoihin. työsuhdeautojen 
verotusta kiristetään ja muutetaan päästöjä vähen-
tävään suuntaan. Vapaan autoedun käyttöä rajoite-
taan. työntekijöiden pysäköintiedusta tehdään ve-
rollista.

kehitystyötä ja kokeiluja älykkäiden liikennepal-
veluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. 
erilaisia joukko- ja kevyen liikenteen käytön edistä-
miseen tähtääviä informaatio-ohjaukseen liittyviä toi-
menpiteitä ja uusia, älykkään liikenteen järjestelmiä 
tuetaan ja kehitetään mm. osana liityntäpysäköinnin 
lisäämistä. 

Valtio ja kunnat edistävät erityisesti kaupunkiseu-
tujen joukkoliikenteen tukemista siten, että paran-
tunut palvelutaso ohjaa ja tukee joukkoliikenteen 
käyttöä. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää 
kehitetään joukkoliikennettä sekä liityntäliikennettä 
suosivaan suuntaan.

suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköin-
tipolitiikkaa tavoitteena kestävän liikkumisen edis-
täminen. seudun kaupungit ja kunnat sopivat yh-
teiset kriteerit autopaikkamäärän laskentaohjeiden 
tarkistamiseksi liikkumisvyöhykkeittäin. selvitetään 
edellytyksiä ja mahdollisia mekanismeja pysäköinti-
paikkojen rakennuskustannusten irrottamiseksi asun-
tojen hinnoista. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtio-
varainministeriön ja kuntien toimialaan.
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3.1.4

Kumppanuudella visioista toteutukseen 
[toimenpiteet 9–11]

a. alueiden kehittäminen on yhteistyötä  
[toimenpide 9]

energiaviisaat alueet syntyvät julkisen sektorin, yk-
sityisten toimijoiden ja kansalaisten yhteistyöllä. in-
novatiivisuuden lisäämiseksi on kehitettävä suunnit-
telukäytäntöjä, joilla edistetään kaavoituksen sekä 
rakennuttajan prosessien vuorovaikutteisuutta. ko-
konaisvaltainen alueellinen kehittäminen edellyttää, 
että alueiden suunnittelu nähdään kaavajärjestel-
mää laajempana prosessina, jonka onnistumisessa 
erilaisilla vuorovaikutus- ja yhteistyömalleilla on suuri 
merkitys.

yhdyskuntien kehittämiselle asetetaan selkeät ta-
voitteet ja sovitaan siitä, miten kehitystä seurataan. 
tämä on ennen kaikkea kaupunkien strategisen joh-
tamisen, julkisen hallinnon ja kaavoituksen tehtävä. 
Hankelähtöisen, julkisen ja yksityisen kumppanuu-
teen perustuvan kaupunkisuunnittelun lisääntyessä 
kokonaisnäkemyksen merkitys kasvaa, ja eri hank-
keiden toteutumisen seurantatarve kasvaa. kestä-
viä yhdyskuntia voidaan saada aikaan eri keinoin. 
näiden keinojen löytämisessä yksityisen sektorin ja 
kansalaisten yhteistyöllä, markkinoilla ja kuluttajilla 
on merkittävä rooli. 

strategioista johdetaan kaupunkisuunnittelussa 
rajallinen määrä konkreettisia, sitovia alueellisia ta-
voitteita, jotka antavat samalla vapauksia erilaisille 
toteutustavoille. asettaessaan tavoitteita kaupungin 
tulee samalla määritellä mittarit ja menettely, joilla 
niiden toteutumista seurataan. seurannasta muo-
dostuu näin uskottava ja vakiintunut toimintatapa, 
ja kaupunkisuunnittelusta nykyistä tukevammin to-
dennettuun tietoon perustuvaa toimintaa (evidence 
based planning). 

suunnittelun ja toteutuksen johtaminen kohti 
asetettuja tavoitteita edellyttää selkeitä työkaluja. 
suunnitelmien tavoitteenmukaisuutta on voitava ar-
vioida jo ennen rakennuslupavaihetta, toteutusta on 

pystyttävä seuraamaan reaaliaikaisesti ja tuloksia on 
osattava arvioida käyttäen ennalta sovittuja kriteerei-
tä. seuranta ja arviointi ovat hyödyllisiä vain, jos niistä 
saatavat tiedot on kytketty takaisin ohjausprosessiin.

toimintatapojen ja uusien työkalujen kehittämi-
seen tarvitaan käytännön työtä tekevien toimijoiden 
ja tutkijoiden yhteistyötä. kokemuksia ja toiminta-
malleja levitetään laajalti. tekes tukee uusia toimin-
tatapoja hakevia hankkeita sekä toimintamallien 
konseptointia ja monistamista.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kuntien, 
tekesin sekä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden 
toimialaan.

B. tietojärjestelmät yhteensopiviksi  
[toimenpide 10]

alueiden erityispiirteiden tunnistaminen ja eri alueille 
ominaisten energiatavoitteiden määrittely edellyttä-
vät, että käytettävissä on vertailukelpoista aluetietoa 
ja luokittelujärjestelmä, joka tunnistaa alueiden eri-
laiset mahdollisuudet energiatehokkuuden saavutta-
miseksi. tietokannan tulee olla avoin, reaaliaikainen 
ja käytettävyydeltään korkeatasoinen. Vastuu järjes-
telmän luomisessa ja ylläpidossa on valtion ympäris-
töhallinnolla ja kunnilla.

tietojohtamisen ja siihen liittyvien tietojärjestelmi-
en kehittäminen nykyistä integroivammiksi on ener-
giatehokkuustavoitteiden kannalta tärkeää. Haastee-
na on tuoda asiantuntijoille suunnitellut järjestelmät 
sisältöineen myös suunnitteluhallinnon ulkopuolella 
toimivien saataville. Järjestelmien ja sisältöjen avoi-
muuteen, joustavuuteen ja käytettävyyteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 

energiatehokkuuteen liittyvä aluetieto on osa 
kaupunkisuunnittelun tietojärjestelmää (urban in-
formation system). kuntien tehtävä on luoda sel-
lainen yhteensopivien tietojärjestelmien alusta, joka 
mahdollistaa helpolla tavalla tiedon hakemisen ja 
yhdistämisen. tämä muodostaa suunnittelun uuden 
tietovaraston ja toimintaympäristön. tietojärjestel-
mistä tulee voida tuottaa ajantasaista ja luotettavaa 
paikkatietoa, jolla yhdyskuntarakenteen kehitystä ja 
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vähähiilisen liikenteen edellytyksiä ja tilaa voidaan 
seurata.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu valtiovarain-
ministeriön, ympäristöministeriön, suomen ympäris-
tökeskuksen ja tekesin toimialaan. 

C.  kaupunginjohtajista suunnannäyttäjiä  
[toimenpide 11]

suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suun-
nannäyttäjäverkoston, joka kannustaa kuntia näky-
västi hakemaan paikalliseen osaamiseen perustuvaa 
kilpailukykyä sekä kansallista ja kansainvälistä edel-
läkävijyyttä kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien 
kehittämisessä. tavoitteena on, että useampi suo-
malainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä 
suunnannäyttäjänä ruotsin Växjön ja saksan Frei-
burgin esimerkkien tapaan. profiloituminen voi pe-
rustua esimerkiksi puurakentamiseen, hiilivapaaseen 
kaukolämpöön ja -jäähdytykseen tai puhtaisiin tek-
nologioihin. sitra tukee kaupunginjohtajien suun-
nannäyttäjäverkoston toimintaa 2011–2012, sekä 
kaupunkien liittymistä kansainväliseen Covenant of 
mayors -verkostoon, joka nostaa esiin menestyjiä ja 
parhaita käytäntöjä. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu sitran ja kau-
punkien toimialaan.

• Päästövähennyksiä yhdyskuntasuunnit-
telulla
§ Päästölaskelmat ja kokonaisenergia-

tarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten 
arviointia

§ Energiatehokkuutta täydennysrakenta-
misella

• Erilaiset yhdyskunnat luomaan kestävyyttä
§  Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästö-

jen lähteenä
§  Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle 

rajoja

• Maankäytön ja liikenteen yhteensovitta-
minen
§ Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen 

prosessien parempi yhteistyö
§ Kestävä liikkuminen suunnittelun 

lähtökohdaksi 
§ Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäy-

tön ja liikkumisen suunnittelua
§ Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen 

ohjaus

• Kumppanuudella visioista toteutukseen
§ Alueiden kehittäminen yhteistyöllä
§ Yhteensopivat tietojärjestelmät 
§ Kaupunginjohtajista suunnan näyttäjiä
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3.2

raKEnnuKsiin Ja aluEisiin intEgroitu 
haJautEttu EnErgiantuotanto
energiantuotannon päästöjen vähentämistä nopeu-
tetaan lisäämällä rakennuksiin uusiutuviin paikallisiin 
energianlähteisiin perustuvaa energiantuotantoa, ku-
ten esimerkiksi aurinko- tai tuulisähköä. toteutus on 
teknisesti helpointa uudisrakentamisen yhteydessä. 
Hajautettu sähkötuotanto syrjäyttää markkinoilta 
yleensä erillislauhdetuotantoa, joka aiheuttaa suu-
rimmat kasvihuonekaasupäästöt ja jonka muuttuvat 
kustannukset ovat suurimmat. tuotantomuotona ha-
jautettu tuotanto on keskitettyä tuotantoa tukevaa. 
Hajautetun tuotannon yhteydessä hyödynnetään 
keskitettyjen järjestelmien kautta luontaisesti tapah-
tuvaa kulutushuippujen tasaantumista. Hajautetun 
tuotannon käyttöönotto edellyttää uuden teknolo-
gian tukea tai kannustimia, jotta uusien tekniikoi-
den käyttäminen yleistyisi ja niiden hinnat laskisivat 
kilpailukykyiselle tasolle perinteisiin ratkaisuihin ver-
rattuna. 

3.2.1

nollaenergiarakentamisen mahdollistava 
aurinkosähkövalmius [toimenpide 12]
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin myötä 
eU:ssa siirrytään lähes nollaenergiarakentamiseen 
uusien julkisten rakennusten osalta 1.1.2019 al- 
kaen ja kaikkien uusien rakennusten osalta 1.1.2021 
alkaen. Lähes nollaenergiarakentamisessa rakennuk-
sen energiankulutus minimoidaan erilaisilla teknisillä 
ratkaisuilla. sen lisäksi tarvitaan uusiutuviin energi-
anlähteisiin perustuvaa paikallista sähköntuotantoa, 
mikä tarkoittaa käytännössä aurinkosähkön paikallis-
ta tuotantoa. Vain harvoilla saaristossa tai rannikolla 
sijaitsevilla tonteilla pientuulivoima voi teoriassa tulla 
kysymykseen.

aurinkosähkön tuotannon mahdollistamiseksi on 
ratkaistava teknisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. 
suomessa sähköverkot pääsääntöisesti mahdollista-
vat kulutuskohteessa tuotetun sähkön syöttämisen 
verkkoon. koska aurinkosähkön tuotanto edustaa 

uutta, nopeasti kehittyvää tekniikka, tarvitaan yh-
teiskunnan tukea siirtymäkaudelle, jonka aikana ole-
tetaan ratkaisun yleistyvän ja kustannusten laskevan 
taloudellisesti kannattavalle tasolle tai lähelle sitä. 

Voimassa olevan sähköverolain (laki sähkön ja 
eräiden polttoaineiden valmisteverosta 1260/1996) 
mukaan ansaintatarkoituksessa sähköä verkkoon 
tuottava osapuoli on verovelvollinen. sähköntuotto 
on silloin raportoitava omalle tullipiirille ja siitä on 
maksettava vero. Verovelvollisuudesta on kahta tul-
kintaa, joista toisen mukaan verovelvollisuus poistuu, 
jos sähköä ei myydä. mikäli paikallinen sähköyhtiö 
ostaa ylijäämäsähkön, tulee myös itse käytetystä säh-
köstä maksaa vero. 

energiaverotusta koskevan lainsäädännön muut-
tamiseksi annetun hallituksen esityksen (He 147/2010 
vp) mukaan mikrovoimalat vapautettaisiin kokonaan 
sähköverovelvollisuudesta. Verovelvollisuuden rajana 
olisi 50 kilovolttiampeerin tehoinen generaattori tai 
nimellistehoinen kokonaisuus. näin ollen mikrotason 
aurinkojärjestelmien haltijat eivät enää olisi sähköve-
rovelvollisia, vaikka syöttäisivät osan tuotannostaan 
valtakunnan verkkoon. 

aurinkosähkön tuotantoon tarvitaan tukiratkai-
su, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi syöttötariffin 
tai investointiavustuksen muodossa. syöttötariffia 
pidetään yleisesti kehittyneimpänä verotuksellisena 
ratkaisuna, koska silloin ainoastaan sähköenergiaa 
ostavat kuluttajat kustantavat uuden teknologian 
tuen energiankäyttönsä suhteessa. tämän vuoksi 
aurinkosähkön syöttötariffi on käytössä useissa mais-
sa. Vaihtoehtoinen investointiavustus johtaa samaan 
lopputulokseen, mutta se jää kaikkien veronmaksaji-
en maksettavaksi. tuuli- ja biosähköä voidaan tukea 
valtion avustuksilla. avustusta vastaava summa voi-
daan periä sähkön käyttäjiltä suuntaamalla sähköve-
ron korotus joko kumpaankin veroluokkaan tai vain 
kuluttaja-asiakkaita koskevaan i-luokkaan, jolloin 
kansainvälisessä kilpailutilanteessa oleva teollisuus 
ja muukin elinkeinoelämä jäisi osittain veronkorotuk-
sen ulkopuolelle. Ongelmana on tukijärjestelmästä 
sekä aurinkosähkön tuottajalle että valtiolle aiheu-
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tuvat kulut (verifiointi, maksatukset yms.) verrattuna 
sähköntuotannon arvoon, joten tukijärjestelmän ns. 
transaktiokustannukset olisivat suuret.

nopeasti toteutetut aurinkosähkön tuotantoon 
liittyvät toimenpiteet mahdollistavat laajamittaiseen 
lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen ennen 
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin takarajaa. 
niiden avulla suomi voi olla nollaenergiaratkaisujen 
kehittämisessä edelläkävijä, mikä vahvistaa koko 
kiinteistö- ja rakennusalan ja valmistavan teollisuu-
den kansainvälistä kilpailukykyä ja voi johtaa merkit-
tävään nollaenergiaratkaisujen vientiin. mikäli toi-
menpiteet toteutettaisiin vasta direktiivin takarajaan 
mennessä, nollaenergiaratkaisut tuotaisiin suomeen 
todennäköisesti muualta.

Onnistuessaan aurinkosähköä koskevilla toimen-
piteillä mahdollistetaan suuri kuluttajainvestointi au-
rinkoenergiaan. aurinko tuottaa merkittävän määrän 
päästötöntä energiaa mm. kaukolämpöverkkojen se-
kä kesämökkien käytön kannalta lähes optimaaliseen 
aikaan. sen ansiosta kuluttajat saavat konkreettisen 
näkyvän ympäristöteon omaan rakennukseensa.

rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toi-
meenpano on ympäristöministeriön vastuulla. au-
rinkosähköä koskevat toimenpiteet kuitenkin kuulu-
vat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan, joten 
niiden valmistelu on tehtävä kahden ministeriön vä-
lisenä yhteistyönä.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriön, ympäristöministeriön ja yritysten 
toimialaan. tekesin kestävä yhdyskunta ja groove 
-ohjelmat tukevat uusiutuvan ja hajautetun energian 
tutkimus- ja kehityshankkeita.

3.2.2

reaaliaikainen sähkönhinnoittelu  
[toimenpide 13]
energiatuotannon aiheuttamia päästöjä ja tarvittavaa 
kapasiteettia voidaan alentaa kulutuksen joustolla. 
kulutuksen jousto saavutetaan reaaliaikaisella säh-
kön hinnoittelulla, jolloin energiayhtiöt tarjoavat asi-
akkaille dynaamisia tuntipohjaisia tariffeja. tällaiset 
tariffit tekevät tehon leikkauksen ja energian varas-
toinnin rakennuksissa esim. sähköautojen akkuihin 
kannattavaksi. 

etäluettavat tuntimittaavat mittarit ja tuntikohtai-
nen taseselvitys ovat edellytyksenä sähkön pienkäyt-
täjien kysyntäjoustolle. etäluettava sähkön kulutuk-
sen mittaaminen etenee suomessa melko ripeästi. 
suomi on edelläkävijämaiden joukossa etäluettavan 
tuntimittauksen käyttöönotossa ja laajamittaisessa 
hyödyntämisessä tuntikohtaiseen taseselvitykseen 
ja laskutukseen. mittaustiedon hyödyntäminen on 
ensiarvoisen tärkeää kotitalouksien ja varsinkin säh-
kölämmittäjien kysyntäjoustopotentiaalin toteutta-
miselle. Vuoden 2007 lopulla etäluettavia pienkäyt-
täjien mittareita oli noin 616 000, eli noin 20 % 
runsaasta 3 miljoonasta pienkäyttäjien mittareista. 
Vuoden 2010 lopulla arvioidaan olevan noin 1,4 mil-
joonaa etäluettavaa mittaria, eli noin 44 % pienkäyt-
täjien mittareista olisi etäluennan parissa.

Helmikuun 5. päivänä 2009 annettu valtioneu-
voston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja 
mittauksesta (66/2009) edellyttää, että sähkönkulu-
tuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittaus 
perustuu tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etä-
luentaan. Jakeluverkonhaltija voi tiettyjen ehtojen 
täyttyessä poiketa tuntimittausvelvoitteesta enintään  
20 %:ssa jakeluverkon sähkönkäyttöpaikoista. käy-
tännössä kuitenkin vähintään 80 % sähkönkulutuk-
sen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittauk-
sesta tulee perustua tuntimittaukseen vuoden 2014 
alkuun mennessä.  
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reaaliaikaisen sähkön hinnoittelun odotetaan syn-
tyvän markkinaehtoisesti em. asetuksen vuoksi. 
sähkönkäyttäjä voi kulutuksen koosta riippumatta 
ohjata tai antaa ohjata kulutustaan välttääkseen kor-
keita hintoja, jos hänen käyttämänsä sähkön hinta 
on pörssisidonnainen. yksinkertaisimmillaan sähkön 
kysyntäjousto toimii tällöin ilman erityisiä sopimuksia 
eri osapuolten tai toimijoiden välillä pörssisidonnai-
sen hinnan ja rakennusautomaatiojärjestelmän oh-
jaamana.

sähkösopimuksen tekijän tulee voida laajasti hyö-
dyntää rakennuksen sähkömittarin antamia tietoja 
siten, että hän voi antaa ko. tietoja myös muille toi-
mijoille täsmällisen laskutuksen perusteeksi tai kulu-
tustietojen seurannan järjestämiseksi.  

reaaliaikaisen sähkön hinnoittelu on energia-
yhtiöiden vastuulla. kunnallisilla energiayhtiöillä on 
mahdollisuus toimia esikuvina kysyntäjouston käyt-
töönotossa. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriön, energia-alan yritysten sekä tekesin 
tutkimus- ja kehityshankkeiden tuen toimialaan.

• Rakennuksiin ja alueisiin integroidaan  
hajautettua energiantuotantoa. 

• Joustava aurinkosähkön syöttö rakennuk-
sista sähköverkkoon mahdollistaa nolla-
energiarakentamista. 

• Sähkön hinnoittelusta tehdään reaaliai-
kaista.
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3.3

raKEntamisEn ohJaus
rakentamismääräykset ovat yksi tärkeimmistä kei-
noista ohjata rakentamisen energiatehokkuutta. yh-
teiseurooppalainen tavoite on saavuttaa uudisraken-
tamisessa lähes nollaenergiataso kymmenessä vuo-
dessa. käytännössä näin suuri muutos edellyttää por-
taittaista siirtymistä määräyksiä asteittain kiristämällä. 

ajanjakson 2010–2012 rakentamisen ohjauksen 
pääpainopisteenä on aluksi rakennuksen vaipan ja ta-
lotekniikan energiatehokkuuden parantaminen. tä-
män jälkeen painopiste siirtyy suorituskykyyn eli ko-
konaisenergiavaatimuksiin perustuvaan ohjaukseen. 
asettamalla vaatimukset lopputulokselle mahdollis-
tetaan kaikkien ratkaisujen vapaa kilpailu energiate-
hokkuuden kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi, 
nollaenergiarakentamisen ohjaukseen, uusiutuvan 
paikallisen energian hyödyntämiseen ja kaikkien tek-
nisten laitteiden kulutuksen minimointiin. 

rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 
edustaa suurinta yksittäistä säästöpotentiaalia ener-
giankäytössä. säästöpotentiaalin toteutuminen edel-
lyttää niin uudisrakentamisen kuin olemassa olevan 
rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista. 
tähän asti rakennusten energiatehokkuutta on ohjat-
tu lämpöhäviöihin liittyvillä vähimmäisvaatimuksilla, 
jotka ovat tehokkaasti pienentäneet lämmitysener-
gian käyttöä, mutta eivät ole vaikuttaneet sähkö-
energian käyttöön rakennuksissa. Lämmityssähkön 
käyttö sekä huoneisto- ja kiinteistösähkön ominais-
kulutukset ovatkin olleet nousussa. siitä johtuen on 
perusteltua ottaa käyttöön kokonaisenergiankulu-
tukseen pohjautuvat vähimmäisvaatimukset, joilla 
energiatehokkuuden tarkastelun taseraja ulotetaan 
koskemaan kaikkea rakennuksissa tapahtuvaa ener-
giankulutusta ja otetaan huomioon myös käytettävät 
energiamuodot ja paikallinen tuotanto. kokonais-
energiatarkastelun merkitys korostuu rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin ohjaamana, kun kaik-
kialla euroopan Unionissa siirrytään lähes nollaener-
giarakentamiseen vuosina 2019–2021. 

Vapaaehtoisen ohjauksen taso pyritään pitämään 
muutama vuosi edellä velvoittavia määräyksiä.

3.3.1

rakentamismääräysten roadmap  
[toimenpide 14]
rakentamismääräysten roadmap seuraavaksi kym-
meneksi vuodeksi tukee rakentamisen ja rakennus-
tuotteiden pitkäjänteistä kehittämistä.  yritysten stra-
tegisen johtamisen ja liiketoiminnan kannalta tärkeää 
on tuntea toimintaympäristön ennustettavissa olevat 
muutokset. yritykset suuntaavat omia liiketoiminta-
mallejaan ja painopisteitään säädöskehitykseen tu-
keutuen. energiatehokkuutta koskeva säädöskehitys 
luo pohjaa vanhan liiketoiminnan kehittymiselle ja 
uuden syntymiselle. korkea energiatehokkuus tarjo-
aa mahdollisuuden taloudellisten resurssien säästä-
miseen ja lisää kansallista kilpailukykyä. Onnistunut 
energiatehokas ja terveellinen rakentaminen tarjoaa 
yrityksille markkinoiden edelläkävijyyttä ja lisää tuot-
teiden vientimahdollisuuksia. tämä edellyttää raken-
nusten toimintaan ja riskien hallintaan kehittyneitä 
työkaluja, kuten dynaamisia simulointeja.    

rakentamismääräysten roadmap pohjautuu pit-
kälti yhteiseurooppalaisen rakennusten energiate-
hokkuutta koskevan säätelyn kehittymiseen. tässä 
lähtökohtana on rakennusten energiatehokkuusdi-
rektiivi epBD, jonka vuonna 2010 tehdyn uudelleen 
laadinnan kansallinen toimeenpano on käynnistynyt. 
keskeinen lähiajan muutos on ns. kokonaisenergia-
tarkastelun ja eri lämmitysmuotojen ympäristövaiku-
tusten sisällyttäminen rakentamismääräyksiin. 

kokonaisenergiatarkasteluun perustuvat mää-
räykset mahdollistavat innovatiiviset ja kustannus-
tehokkaat suunnitteluratkaisut, mikä vaikuttaa 
myönteisesti myös osaamisen kehittymiseen. ener-
giatehokkuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon 
yhteydessä määritetään myös direktiivin mukainen 
lähes nollaenergiarakentamisen käsite suomen olo-
suhteissa. 

rakentamismääräysten roadmapin laatiminen 
kuuluu ympäristöministeriön, kuntien sekä kiinteis-
tö- ja rakennusalan keskeiset toimijoiden toimialaan. 
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suuntaa-antavia esimerkkejä määräysten toimenpiteistä:

2010  Uudisrakentamisen energiatehokkuutta 30 % parantavat määräykset voimaan. Huoneistokoh-
 taiset vesimittarit (lämmin ja kylmä) pakolliseksi uudisrakentamisessa, energiatehokkuusdirektii-
 vin kansallinen toimeenpano käynnistyy.  

2011 käynnistetään tukijärjestelmä, jossa avustetaan öljy- ja sähkölämmitteisten vanhojen asuinra-
 kennusten siirtymistä uusiutuvaa energiaa käyttäviin päälämmitysjärjestelmiin, kuten lämpö-
 pumppuihin ja puu- tai muuta biopolttoainetta käyttäviin lämmityskattiloihin. tuetaan kaavoi-
 tusselvityksiä tuulivoiman käytön lisäämisen mahdollistamiseksi.
 
 määritetään kansallisesti eri tavoitetasoportaat rakennusten energiatehokkuudelle.
 
2012 Uudisrakennusten energiatehokkuutta noin 20 %:lla parantavat määräykset voimaan.   
 Uudisrakentamiselle annetaan määräys kokonaisenergiatehokkuudesta, joka sisältää uusiutu-
 van energian käyttöosuuden, rakennusten energiatehokkuuden määrittämisessä siirrytään  
 kokonaisenergiamalliin ja eri energiamuodoille annetaan yhteismitallistamiskertoimet. 
 
 Uusi energiatodistuslainsäädäntö (kohta 3.3.5).
   
 korjausrakentamisen energiatehokkuutta koskevat määräykset (kohta 3.3.2).

2013 rakennusten materiaalitehokkuutta koskevat ensimmäiset mallit. Lisäksi kehitetään/lanseera-
 taan suositusratkaisuja (erityisesti liitosdetaljit) passiivitason rakentamiselle siten, että huomioon  
 otetaan erityisesti rakennusfysikaaliset ominaisuudet suomalaisessa ilmastossa.

2015  rakentamisen energian muotokertoimilla painotettuna kokonaisenergiatehokkuutta noin 
 30–40 % parantavat määräykset voimaan. määräysten kiristämisessä otetaan huomioon  
 kyseessä olevan teknologian kehitys ja osaamisen taso. 

2016 rakennusten energiatehokkuuden ja toimivuuden sekä materiaalitehokkuuden parantamisen  
 kokonaisarvio säädösten vaikuttavuuden kehittämiseksi.

2017 ensimmäiset lähes nollaenergiatasoiset asuinalueet.

 materiaalitehokkuus sisällytetään rakentamista koskeviin säädöksiin.

2019 Lähes nollaenergiarakentaminen julkisissa kohteissa.

2020 Lähes nollaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa.
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3.3.2

Korjausrakentamisen ohjaus 
rakentamismääräyksillä  
[toimenpide 15]
rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää 
kansallisia rakentamismääräyksiä laajoille peruskorja-
uksille. suomessa rakentamismääräykset ovat tähän 
mennessä koskeneet uudisrakentamista, ellei erik-
seen toisin mainita. korjausrakentamista koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset ovat näin ollen uutta 
lainsäädäntöä. kehitystyö edellyttää eri-ikäisten ra-
kennusten teknisten ominaisuuksien ja niiden ener-
giatehokkuutta koskevien kustannusoptimaalisten 
toimenpiteiden tuntemista. korjausrakentamisessa 
tulee voida ottaa huomioon myös muut tekniset ja 
esteettiset tekijät. Lisäksi korjausrakentamisen tarve 
tulee arvioida teknistaloudellisesti, mikä voi joissain 
tapauksissa johtaa rakennuksen purkamiseen.

korjausrakentamista koskevat määräykset voivat 
perustua sekä koko rakennusta koskeviin energia-
tehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, kuten las-
kennalliseen kokonaisenergiakulutuksen paranta-
miseen, ja/tai rakennusosakohtaisiin toimenpiteisiin. 
määräyksissä otetaan huomioon myös rakennusten 
käyttötarkoitus. 

erityisesti julkisten rakennusten korjauksilla on 
edelläkävijän rooli.  tämä edellyttää julkisen raken-
nuskannan omistajaohjauksen strategista kehittä-
mistä. 

määräysten kehittämisen rinnalle olisi hyvä ke-
hittää tanskan uudisrakentamista koskevan mallin 
tapaisia määräystasoa parempia suositustasoja ja 
näiden teknisiä konsepteja. konsepteissa tulisi ottaa 
huomioon energiatehokkuuden lisäksi mm. uusiutu-
van energian käyttömahdollisuudet sekä kosteustek-
ninen turvallisuus.

kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa kokonais-
energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sovi-
tetaan yhteen suojeluvaatimusten kanssa. näissä 
kohteissa suurempaa energiankulutusta voidaan 
tarvittaessa kompensoida esimerkiksi päästöoikeuk-
sia ostamalla tai vastaavalla menettelyllä. suojeltuja 

rakennuksia on kuitenkin verraten vähän, joten nii-
den energiatehokkuuden parantaminen ei ole koko 
rakennuskantaa ajatellen merkittävää. 

korjausrakentamisen perus- ja täydennyskoulu-
tukseen tulee kiinnittää huomiota. täydennyskou-
lutus palvelee pätevyyksien saamista ja ylläpitämistä 
(kohta 3.3.3).

korjausrakentamista koskevien rakentamismää-
räysten laatiminen kuuluu ympäristöministeriön toi-
mialaan apunaan senaatti kiinteistöt.

3.3.3

uudis- ja korjausrakentamisen sekä 
kiinteistönpidon palvelujen tuottajien  
pätevyys [toimenpide 16]
Uudisrakentamiseen on viimeisen vuosikymmenen 
aikana kehitetty palveluiden tuottajien pätevyyden 
toteamisjärjestelmiä, joista vastaavat rakennus-, LVi- 
ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet Fise Oy asiantun-
tijoiden pätevyyden toteamisen osalta ja rakentami-
sen laatu raLa ry urakoitsijoiden osalta.

Henkilösertifiointia hoitaa ensisijaisesti Fise Oy, 
jolla on pätevyyden toteamisjärjestelmät uudisra-
kentamisen suunnittelualueiden lisäksi myös mm. 
korjausrakentamisen suunnittelijoille ja työnjohdolle.  
pätevyysvaatimukset eivät kuitenkaan kata koko kor-
jausrakentamisen kenttää mm. korjausrakentamisen 
prosessien hallinnan, energia- ja materiaalitehokkuu-
den tai alueellisen korjausrakentamisen osalta.

matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -kor-
jaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista ja koko-
naisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, urakoitsi-
joilta kuin kiinteistöjen huoltotoiminnasta vastaavil-
ta. Osaamisen kehittyminen turvataan kehittämällä 
korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen tekniseen 
ylläpitoon kattava pätevyyden toteamisjärjestelmä, 
jota tukee alan koulutusjärjestöjen ja oppilaitosten 
täydennyskoulutuksen kehittäminen.

korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen elinkaaren 
hallintaan kehitetään olemassa oleviin järjestelmiin 
tukeutuen kattava pätevyyden toteamisjärjestelmä, 
jonka tavoitteena on korjausrakentamisen ja kiin-



64

teistöjen kunnossapidon osaamisen, luotettavuuden 
ja arvostuksen nostaminen kokonaisuutena, karsia 
alalta hämärätaloutta sekä heikkolaatuista työtä ja 
näin varmistaa tulevaisuuden korjausten onnistumien 
sekä kiinteistöjen suunnitelmien mukainen tekninen 
toiminta.

matala- ja nollaenergiarakentamiseen liittyy pal-
jon haastavia yksityiskohtia ja riskinhallintaa, kuten 
esimerkiksi rakennusfysiikkaa ja uusia materiaaleja, 
minkä vuoksi alan toimijoiden tulee osallistua pa-
kolliseen määräaikaiseen koulutukseen pätevyyden 
ylläpitämiseksi. pätevyyden toteaminen tukeutuu jo 
olemassa oleviin järjestelmiin, kuten rakennus-, suun-
nittelu- ja kiinteistöalan järjestöjen ylläpitämiin Fise- 
ja raLa-järjestelmiin. kiinteistöjen huollon- ja ylläpi-
don osalta henkilösertifiointi alistetaan Fise Oy:lle.

Vastuu näiden järjestelmien tehokkaasta toimin-
nasta jää tilaajien vastuulle, joiden tulee varmistaa 
jo tarjouspyyntövaiheessa, että paitsi lakisääteiset 
velvollisuudet on hoidettu, myös toiminta ja osaa-
minen vastaavat vaatimuksia. rakennusvalvonnalla 
on merkittävä rooli korjausrakentamisen ohjaukses-
sa vaatimalla riittävän pätevyysluokituksen omaavien 
palveluntuottajien käyttämistä sekä uudis- että kor-
jaushankkeissa.

Vastuu pätevyyden toteamisjärjestelmän kehittä-
misestä kuuluu ympäristöministeriön, Fise Oy:n ja 
raLa ry:n toimialaan.

3.3.4

rakennusvalvonnan ennakoiva  
laadunohjaus [toimenpide 17]
rakennusvalvonnan ennakoivalla laadunohjauksel-
la neuvotaan uudis- ja korjausrakentajia tekemään 
rakennuskannan energiatehokkuutta parantavia 
valintoja. rakennuslupamenettely tarjoaa hyvän 
tilaisuuden jakaa kuluttajille ja käyttäjille tietoa eri 
valintojen vaikutuksista sekä neuvoa rakennuttajia 
energiaviisaisiin ratkaisuihin ja hyvään kiinteistön yl-
läpitoon. rakennusvalvonta sovittaa yhteen kaikki 
energiatehokkuutta ja muuta rakentamista koskevat 
määräykset. 

rakennusvalvonta kehittyy entistä paremmaksi 
palveluorganisaatioksi parantamalla osaamista, kes-
kittämällä resursseja suurempiin rakennusvalvontayk-
siköihin sekä yhtenäistämällä käytäntöjä ja tulkintoja. 
kun rakennusvalvontatoimi on kaikkialla suomessa 
resursoitu yhtenäisesti, on luotu edellytykset asian-
tuntevalle, kustannustehokkaalle, ennakoitavalle, 
tasapuoliselle ja riippumattomalle rakennusvalvon-
nalle, mikä lisää mahdollisuuksia vahvistaa rakennus-
valvonnan ohjauksen roolia uudis- ja korjausraken-
tamisen sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä 
ottaen huomioon lisä- ja täydennysrakentaminen. 
ennakoivasti ohjaava rakennusvalvonta luo edelly-
tyksiä paremman laadun saavuttamiselle säädösten 
osoittaman minimitavoitteen sijaan.

ennakoivassa laadunohjauksessa selvitetään ra-
kennusluvan myöntämisen yhteydessä rakennuksen 
energiatehokkuuden ja todennäköisen energian-
kulutuksen lisäksi myös rakennuksesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen määrä, jolloin pitkällä aikavälillä 
otetaan huomioon myös rakennusmateriaaleista ai-
heutuvat päästöt. 

rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauk-
sen kehittäminen kuuluu kuntien ja ympäristöminis-
teriön toimialaan. 
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kaikissa rakennuksissa kaikki sähkönkäyttö (kiin-
teistö- ja huoneistosähkö) otetaan johdonmukai-
sesti huomioon samalla tavalla. näillä muutoksilla 
energiatodistuksesta saadaan erinomainen väline 
esimerkiksi kaupungin, organisaation tai yrityksen 
energiatehokkuustavoitteen asettamiseksi (esimer-
kiksi kaikki rakennukset a-luokkaan) ja rakennusten 
vertailuun. erillisessä energiatodistuksessa esitettäviä 
parannusehdotuksia vahvistetaan rakennusten ener-
giatehokkuusdirektiivin vaatimusten mukaisesti, jol-
loin olemassa oleville rakennuksille tehdään energia- 
ja kustannuslaskelmat. niiden tekeminen edellyttää 
päteviä tekijöitä. 

energiatodistuksen uudistuksen yhteydessä ke-
hitetään esimerkiksi väestörekisterikeskuksen rH-
tietokantaa kiinteistötietojen rekisteriksi siten, että 
sinne voidaan viedä keskeiset energiatodistustiedot. 
tiedot tallennetaan käytännössä joko rakennuslupa-
käsittelyn tai olemassa olevien rakennusten todistuk-
sen laatimisen yhteydessä. rekisteritiedot sisältävät 
valtakunnallisen tiedon rakennusten energiatehok-
kuuden seurannasta kuntien ja valtakunnan tasolla 
sekä mahdollistavat rakennusten keskinäisen vertai-
lun. Lisäksi tietokantaan voidaan tallentaa esimerkiksi 
julkisten rakennusten todellinen vuosikulutus. ener-
giatehokkuusluokka on myös soveltuva peruste kiin-
teistöveron porrastamiselle. energiatehokkuusluokka 
on mahdollista asettaa näkyville asuntojen myynti- ja 
vuokrausilmoituksiin, kuten päästöt autokaupassa.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu ympäristö-
ministeriön ja valtiovarainministeriön toimialaan. 

3.3.5

rakennusten energiatodistus  
ja kiinteistötietojen rekisteri  
[toimenpide 18]
rakennusten energiatodistusten keskeinen tavoite 
on lisätä ihmisten tietoisuutta rakennusten energia-
tehokkuusominaisuuksista ja mahdollistaa rakennus-
ten keskinäinen energiatehokkuuden vertailu siten, 
että esimerkiksi rakennusten myynnin ja vuokrauksen 
yhteydessä energiatehokkuus on valintoja tehtäessä 
laatukriteeri. tietoisuus rakennuksen kokonaisener-
giatehokkuudesta ja tieto sen parantamismahdolli-
suuksista on ennen kaikkea kiinteistön omistajan etu, 
sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä 
enemmän sen omistaja säästää. energiatodistuksessa 
ilmoitetaan se kokonaisenergiamäärä, joka tarvitaan 
rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jot-
ta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen mui-
hin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, ener-
giatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään 
energialuokka asteikolla a-g. Vähiten energiaa ku-
luttaa a-luokan kiinteistö, eniten g-luokan kiinteistö. 
kiinteistön lämmitysmuoto ei tällä hetkellä vaikuta 
rakennuksen saamaan energialuokkaan. 

energiatodistus perustuu energiatehokkuusdirek-
tiiviin, jonka uudelleen laadinnassa 2010 on täsmen-
nyksiä koskien todistusmenettelyä. Laki rakennusten 
energiatodistuksesta uusitaan direktiivin kansallisen 
täytäntöönpanon yhteydessä ottaen huomioon siirty-
minen kokonaisenergiatarkasteluun sekä muutoinkin 
valmisteltavina olevat vuoden 2012 rakentamismää-
räykset. samalla tarkistetaan energiatehokkuutta ku-
vaavat luokkarajat. Uusi energiatodistus mahdollistaa 
aiempaa laajemmin rakennuksen energiatehokkuu-
den ja sen lämmitystavan ympäristövaikutusten esit-
tämisen. samalla siirrytään nykyisistä kulutustieto-
pohjaisista tiedoista rakennuksen ominaisuuksiin 
perustuviin määrittelyihin.

keskeisiä kokonaisenergiatarkastelusta johtuvia 
muutoksia energiatehokkuusluokan määrittelyssä 
ovat lämmitys- ja jäähdytystapojen sekä energia-
muotojen kertoimien huomioon ottaminen. Lisäksi 
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3.3.6

Kannustimet [toimenpide 19]
energiaviisaan rakentamisen aikakaudella kuluttajat 
ovat motivoituneet löytämään energiaviisaita rat-
kaisuja arkeen ja asumiseen. Valtion kannustimet 
ohjaavat sekä uudis- että korjausrakentamisessa 
energiatehokkaiden ratkaisujen tekemiseen ja uu-
siutuvan energian käyttöön lämmitysjärjestelmissä. 
määräystasoa energiatehokkaampi rakentaminen ja 
korjaaminen on taloudellisten kannustimien vuoksi 
kannattavampaa kuin määräystason noudattaminen 
elinkaarikustannuksia tarkastellen. kuluttajien kysyn-
tä kohdistuu energiatehokkaisiin rakennustuotteisiin, 
mikä puolestaan lisää tuotekehitystä. avustukset 
kohdistuvat erityisesti korjausrakentamiseen. avus-
tusten ehtona on rakentamisen korkea laatu mukaan 
lukien suunnittelu ja yritysten laatujärjestelmien hy-
väksi käyttäminen.

energiakorjauksia ja energiataloudellisia peruspa-
rannuksia vauhditetaan valtion rahoitusavustuksilla ja 
korkotuilla. tarkoituksena on yhdistää perusparanta-
misen, energiakorjaamisen ja lisärakentamisen edut 
käyttäen kannustimena ara:n myöntämää rahoitus-
avustusta tai korkotukea. 

asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ara) 
myöntää tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien 
lämmitystapojen käyttöönoton tehostamiseen. tuki 
kohdistetaan erityisesti asuinrakennusten pääläm-
mitysjärjestelmänä käytettävien tehokkaisiin järjes-
telmiin siirtymiseen. erilaisia hybridiratkaisuja, joissa 
hyödynnetään useampaa energiamuotoa ympäris-
töystävällisesti, otetaan niin ikään tuen piiriin. myös 
muihin uusiutuviin polttoaineisiin ja energiamuotoi-
hin siirtymistä tuetaan. tukea uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien lämmitysjärjestelmien käyttöönottoon 
myönnetään koko asuinrakennuskantaan sekä yksi-
tyistalouksille että asuntoyhteisöillekin. tuen määrä 
mitoitetaan siten, että kannustinvaikutus on mer-
kittävä.

kuluttajille (perhe/yritys) kerrotaan eri vaihtoeh-
tojen ympäristövaikutuksista ja heitä kannustetaan 
taloudellisesti erittäin energiatehokkaaseen rakenta-

miseen. tuotteet ja palvelut ovat helppokäyttöisiä ja 
havainnollisia ja tukevat ympäristön kannalta oikeita 
valintoja. kotitalouksille luodaan taloudellisia kan-
nustimia, joilla tuetaan erittäin energiatehokkaaseen 
ja selkeästi määräystasoa parempaan rakentamiseen.  

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu valtiova-
rainministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elin-
keinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
toimialaan. 

3.3.7

verotus [toimenpide 20]
Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen 
käyttöön. asemakaava-alueilla rakentamattomien 
tonttien kiinteistöveroa korotetaan, jotta valmiiksi 
rakennettu kunnallistekniikka ja infrastruktuuri saa-
daan käyttöön. 

rakennusten kiinteistövero porrastetaan raken-
nusten energiamuodolla painotetun kokonaisener-
giatehokkuuden ja lämmistystavan perusteella. Ve-
ron porrastamisen lähtökohtana on, että enemmän 
päästöjä aiheuttavista rakennuksista maksetaan myös 
suhteessa enemmän kiinteistöveroa. kiinteistöveron 
porrastamiselle on erilaisia vaihtoehtoja. porrastus 
voi ensinnäkin perustua energiatehokkuusluokkaan, 
laskennalliseen energiatehokkuuslukuun tai yksit-
täisiin toimenpiteisiin. porrastus voidaan toteuttaa 
yhdellä tai useammalla tasolla. porrastus voidaan 
vaihtoehtoisesti toteuttaa esimerkiksi uuden, ener-
giatehokkaan rakennuksen tai energiatehokkaaksi 
korjatun rakennuksen vapauttamisella kiinteistöve-
rosta määräajaksi. kolmas vaihtoehto rakennusten 
kiinteistöveron porrastamiselle on kahden edellisen 
mallin yhdistelmä, jossa jatkuvan porrastuksen lisäksi 
erittäin energiatehokas tai täysin uusiutuvaa energiaa 
käyttävä rakennus voi saada määräaikaisen vapau-
tuksen verosta. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu valtiovarain-
ministeriön ja kuntien toimialaan.
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• Rakentamisen ohjaus tukee pitkäjänteises-
ti energiaviisaan rakennetun ympäristön 
muodostumista.

• Rakentamismääräysten roadmap mahdol-
listaa kiristyvien energiatehokkuutta 
koskevien säännösten ja määräysten enna-
koinnin. 

• Korjausrakentamista ohjataan rakentamis-
määräyksillä.

• Luodaan uudis- ja korjausrakentamisen 
sekä kiinteistönpidon palveluntuottajien 
pätevyyden toteamisjärjestelmä.

• Rakennusvalvonnat lisäävät rakennuttajien 
neuvontaa ennakoivalla laadunohjauksella. 

• Rakennusten energiatodistukset uudiste-
taan ja tiedot kerätään kiinteistötietojen 
rekisteriin. 

• Kuluttajia motivoidaan verotuksella ja  
kannustimin.
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3.4

KiintEistöJEn Käyttö Ja omistus
energiankulutuksen kannalta merkityksellistä on tilo-
jen käytön tehokkuus ja tiloissa tapahtuva toiminta. 
kun esimerkiksi toimistotyö siirtyy osittain työpaikoil-
ta muihin paikkoihin, kuten koteihin, kahviloihin tai 
kirjastoihin ja asiakkaiden tiloihin, yritysten tarvitse-
ma toimistotilan tarve kääntyy laskuun. Liikkumistar-
peeseen voidaan vaikuttaa myös tarjoamalla työnte-
kijöille etätyö- ja etäneuvotteluratkaisuja. toisaalta 
käyttäjän ja tilan kuluttamaa energiaa ei aina voida 
erottaa toisistaan. kiinteistöjen ylläpidon ja käytön 
vaatimukset ovat kasvaneet uusien teknologioiden 
ja säädösten kiristymisen myötä. Jatkossa haasteet 
tulevat edelleen nousemaan kestävän kehityksen 
ja muiden asiakastarpeiden muutoksen myötä. On 
nähtävissä selkeä tarve kokonaispalveluille, jotka 
auttavat käyttäjiä energiatehokkaassa kiinteistöjen 
käytössä ja ylläpidossa.

3.4.1

alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset 
[toimenpide 21]
alueita ja rakennuksia luokitellaan niiden energiate-
hokkuuden ja kestävyyden perusteella. kun raken-
nuksella on hyvä ympäristöluokitus, kokemusten mu-
kaan siihen löytyy helpommin käyttäjät, rakennuksen 
käyttöaste paranee, saadaan paremmat vuokratulot 
ja sen myyntiarvo nousee. kestävällä rakennuksella 
on korkeampi arvo. ekotehokkuudesta syntyy kai-
kille osapuolille kilpailuetua ja lisäarvoa. yritysten ja 
omistajien hyväksymät luokitusjärjestelmät paranta-
vat energiatehokkuutta nopeasti, markkinaehtoisesti 
ja innovaatioihin kannustaen.

suomeen tarvitaan tänne mukautetut ja kansain-
välisesti tunnustetut rakennusten luokitusmenettelyt 
ja -järjestelmät, jotka koskevat alueita, uudisraken-
tamista ja nykyistä rakennuskantaa. käyttökelpoi-
sia luokittelujärjestelmiä on useita mm. saksalainen 
DgnB, brittiläinen Breeam, japanilainen CasBee, 
suomalainen promise ja amerikkalainen LeeD, mutta 
ne vaativat kansallista sopeuttamista. sertifiointi on 

hyvä apuväline hiilijalanjälkiohjelmien toteuttamiseen 
erilaisissa organisaatioissa ja kiinteistöissä.

markkinaehtoisesti tarjolla olevia kiinteistöjen 
luokitusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta selkiyte-
tään, sillä yksityisen omistamisen ja liiketoimintapuo-
len intressit eriävät toisistaan. sertifiointijärjestelmät 
voisivat huolehtia kaupallisista intresseistä samalla, 
kun pelkkä energiatodistus riittäisi yksityisasuntojen 
energiatehokkuuden keskinäiseen vertailuun. Uusien 
rakennusten lisäksi myös jo olemassa olevat raken-
nukset on aika luokitella. Lisäksi luodaan järjestelmä, 
joka mahdollistaa eri rakennusten ympäristövaikutus-
ten arvioinnin.

Luokitusjärjestelmien kehitys ja käyttöönotto ta-
pahtuu nopeasti green Building Council Finlandin 
johdolla. sitra tukee hankkeen etenemistä. 

3.4.2

Kannustimet energiatehokkuuteen 
[toimenpide 22]
perinteisesti palveluissa ja rakentamisessa pyritään 
usein minimoimaan investointikustannukset huo-
mioimatta elinkaarikustannuksia. tätä käytäntöä 
lähdetään muuttamaan tuomalla käyttäjät voimak-
kaammin mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaihee-
seen. tämä antaa tilaa uudenlaiselle kohteiden ke-
hittämiselle ja innovaatioille. Hyvästä suorituksesta 
tai laadusta palkitsevia kannustinpalkkiorakenteita 
käytetään alan palvelusuhteissa toistaiseksi verraten 
vähän. Haasteena kannustepalkkioiden soveltamises-
sa on ennen kaikkea oikeiden mittareiden ja palkkio-
kriteereiden määrittely. kannustinpalkkiot nousevat 
kuitenkin yhä useammin esille tilaajien ja palvelun-
tuottajien välisissä keskusteluissa. arvoverkoston 
moninaisuudesta johtuen yksittäisten palvelujen tai 
tuotteiden kohdalla ohjauskriteerit saattavat osin olla 
ristiriitaisia. Hankintakriteerejä ja sopimusmalleja on 
kehitettävä siten, että elinkaarivaikutukset tulevat 
paremmin huomioiduiksi päätösvaiheessa. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu tekesin, toi-
mialajärjestöjen, palvelujen tuottajien sekä kiinteistö- 
ja rakennusalan toimialaan.
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3.4.3

Kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä 
[toimenpide 23]
kiinteistöalalle luodaan kasvihuonekaasupäästöihin ja 
energiatehokkuuteen perustuva, teollisuuden pääs-
tökaupan tai valkoisten sertifikaattien kaltainen jär-
jestelmä. tällä tavalla pystytään päästövähennyksistä 
ja energiatehokkuudesta luomaan myytävissä oleva 
hyödyke ja synnyttämään energiansäästön kustan-
nustehokkuusvaikutusten lisäksi myös tulovirta niille 
toimijoille, jotka panostavat energiatehokkuuteen. 
kysymyksessä on lähinnä kiinteistön omistajaa kos-
keva kannustin.  päästökaupan vaihtoehtona voidaan 
päästövähennyksistä luoda muu myytävä hyödyke 
kuten esim. lisärakennusoikeus, vuokraetu. kaupat-
tavasta hyödykkeestä riippumatta tarkoituksena on, 
että päästövähennykset kumuloituvat joko kiinteis-
tönomistajan tulokseen positiivisena tulovirtana tai 
taseeseen kiinteistön markkina-arvoon vaikuttavana 
arvostuseränä. kiinteistöalalla on erityisen tärkeää, 
että päästökiintiöiden alkujaossa huomioidaan suh-
teellinen energiankulutus absoluuttisen sijaan, jolloin 
jo tehokkaasti energiaa hyödyntävät kiinteistöt saa-
vat oikeudenmukaisen kohtelun. 

Järjestelmän toteuttamiseen tarvittavat toimen-
piteet kohdistuvat: a) vastaavien kansainvälisten 
järjestelmien kehittämisen seuraamiseen ja niiden 
toimintaedellytysten selvittämiseen suomessa, b) 
lainsäädännöllisen pohjan luomiseen, c) järjestelmän 
vaatiman osaamisen ja informaatioteknologiapohjan 
kehittämiseen ja d) ensimmäisten järjestelmään liitty-
vien yritysten tukemiseen sekä osaamisen kehittämi-
sen että tarvittavien työkalujen osalta. päästökaupan 
alkuvaiheen toimijat ovat ammattimaisia kiinteistön-
omistajia, sijoittajia ja kehittäjiä, jotka omaavat sekä 
valmiudet että osaamisen. myös liiketaloudellinen 
näkökulma tukee päästökauppaan liittymistä. pääs-
tökauppa kytketään myös alueiden ja rakennusten 
luokitusjärjestelmiin.  

mallia päästökauppajärjestelmän luomiseen voi-
daan ottaa Britanniasta, missä päästöoikeuksien 
kauppaa ollaan laajentamassa rakennussektorille. 

Britanniassa tavoitteena on saada runsaasti energiaa 
kuluttavien yhteisöjen maksuja palautumaan vähän 
energiaa käyttäville yhteisöille. Järjestelmä kannustaa 
siis energiankäytön vähentämiseen, jotta nettomak-
sajasta päästäisiin nettosaajaksi. 

päästökaupan alkuvaiheen toimijat ovat ammat-
timaisia kiinteistönomistajia, sijoittajia ja kehittäjiä. 
kehitystyön rahoittaminen kuuluu sitran ja tekesin 
toimialaan. 

3.4.4

Energiaviisautta edistävien palveluiden  
ja toimintamallien lanseeraaminen 
[toimenpide 24]
energiaviisautta edistävien palveluiden ja toiminta-
mallien lanseeraaminen ovat sekä omistajalle että 
käyttäjälle yhteisiä kannustimia. energiatehokkuuden 
parantamisella saavutettava hyöty jaetaan oikeuden-
mukaisesti käyttäjän ja omistajan välillä. ekologisuus 
otetaan osaksi normaalia päätöksentekoprosessia. eri 
osapuolet: omistajat eli investoijat, käyttäjät ja palve-
lujen tuottajat jakavat oikeudenmukaisesti syntyvät 
hyödyt ja kustannukset. saavutetut hyödyt voidaan 
jakaa käytännöllisesti esimerkiksi green Lease -vuok-
rasopimusmallilla. kaikkia osapuolia motivoidaan 
siirtymään ekologisempiin ratkaisuihin käytännön 
toiminnoissa, kun kustannusten ja hyötyjen jaosta 
sovitaan yhdessä. green Lease -mallin käyttöönotto 
onkin yksi keskeinen tapa levittää kestävän kehityk-
sen periaatteita. Loppukäyttäjien kiinnostusta voi-
daan varmistaa laatimalla valmiita sopimusmalleja.  

nykyinen energiatehokkuuspalvelutoiminta  
(esCO) on liian pienimuotoista houkutellakseen in-
vestointikykyisiä palveluntarjoajia. esCO-mallia tulee 
laajentaa kiinteistösalkkutasolle. Julkisiin hankkeisiin 
tulisi asettaa velvoite palveluliikennetoiminnan (esi-
merkiksi esCO) ja toimivuusperusteisten mallien käyt-
töönottamiseksi. Lähtökohtaisesti esCO-toiminta on 
markkinaehtoista, mutta julkisen puolen osaamista 
lisätään hankintaohjeilla ja sopimusmalleilla.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kiinteistö- ja 
rakennusalan toimialaan.
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3.4.5

Käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle 
[toimenpide 25]
työpaikoilla ei haluta vain kiinteistöpalveluja vaan 
yritykset haluavat hyvin erilaisten palvelujen yhdis-
telmiä kiinteistöpalveluista kopiokoneen huoltoon ja 
henkilöstön vuokraukseen. samalla palvelujen vaati-
mustaso kasvaa ja monipuolistuu. samanlainen tarve 
kohdistuu erilaisiin palvelualoihin, kuten esimerkiksi 
kauppaan. ekotehokkuus on yksi tunnistettu osa 
näistä kokonaispalveluista ja se on pystyttävä tarjo-
amaan tehokkaasti ja toimivasti lisäarvoa tuottaen. 
ekologisuus tuo jo nyt imagoetuja yrityksille ja sitä 
kautta liiketoimintahyötyjä. 

kokonaisvaltaiset palvelut ovat avainasemassa 
kestävän kehityksen käyttöönotossa asumisessa, mö-
keillä sekä työ- ja palveluympäristöissä. palvelujen 
tulee ulottua aina tarpeen tunnistamisesta käyttäjien 
tukemiseen asti. näiden palvelujen kehittämiseen ja 
tuotteistamiseen on panostettava eri tasoilla.

käyttö- ja kiinteistöpalveluihin kehitetään sertifi-
ointijärjestelmä, joka on avoin, kaikille alan toimijoille 
suunnattu laatujärjestelmän arviointi- ja hyväksyn-
tämenettely. sen tarkoituksena on nostaa yritysten 
laadunhallintaa ja kehittää yritysten liiketoiminnan 
ohjausta. sertifiointijärjestelmä auttaa tilaajaa valit-
semaan erilaisia palveluja ja toisaalta pitkällä aikajän-
teellä kehittää palveluyritysten kilpailukykyä. käyttö- 
ja kiinteistöalan palveluja tarjoavien ammattitaitoa 
ja osaamista tuodaan näkyville, jotta kuluttajien on 
helppo valita palveluntarjoajista pätevät.

isännöintitoimiala on murroksessa. toimialalla 
on mahdollisuudet merkittävään kasvuun uusien 
markkinoiden kasvaessa. asiakastarpeet kuitenkin 
monimuotoistuvat ja niihin on kyettävä vastaamaan, 
jotta kasvu toteutuu. ylläpidon monimutkaistuessa 
siirrytään yhä enemmän ammattipalvelujen suun-
taan. sama trendi koskee myös vapaa-ajan kiinteis-
töjä. keskeinen kasvava tarve liittyy energiatehok-
kuuteen ja kiinteistön elinkaaren hallintaan sisältäen 
korjausrakentamisen. isännöintiin on kehitettävä uu-
sia palveluja ja toimintatapoja, jotta ammattimainen 

kokonaispalvelu onnistuu. tämän toteuttamiseksi 
tarvitaan verkostoja ja käytännössä hyviksi koettuja 
malleja. toimialalla ei ole vielä laajasti hyödynnetty 
netin tarjoamia uusia palvelumahdollisuuksia. netti-
palveluilla voidaan alan tuottavuutta ja palveluiden 
skaalattavuutta nostaa merkittävästi. Jatkossa on 
panostettava uusien asiakaslähtöisten palveluiden 
kehittämiseen.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kiinteistötoi-
mialan ja palveluyritysten toimialaan.

• Alueille ja rakennuksille tehdään ympäris-
töluokitukset.

• Luodaan kannustimia energiatehokkuu-
teen.

• Kiinteistöalalle luodaan päästökauppajär-
jestelmä. 

• Kiinteistöjen käyttö- ja kiinteistöpalveluja 
kehitetään ja uusia energiaviisautta edistä-
viä palveluita ja toimintamalleja lanseera-
taan. 



72

Le
en

a 
a

hv
en

in
en



73

3.5

osaamisEn KEhittäminEn
kestävään rakennettuun ympäristöön liittyvän tut-
kimuksen volyymi on viime vuosina kasvanut voi-
makkaasti sekä suomessa että kansainvälisesti. tutki-
muskentällä on tärkeää tiivistää ja kehittää hallinnon 
ja tieteenalojen rajat ylittävää kansallista yhteistyötä 
tavoitteena kansanvälisen kärjen huippuosaamisen 
synnyttäminen valikoiduilla aloilla. nyt on jo näh-
tävissä uusia malleja yritysten ja tutkimuslaitosten 
yhteistyöstä. niitä valmistelee mm. rakennetun ym-
päristön strategisen huippuosaamisen keskittymän 
rym Oy. Osaamisen kehittämistä tarvitaan kaikilla 
tasoilla niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. kes-
keisenä haasteena ei ole pelkästään uuden tiedon 
luominen tai uusien tuotteiden kehittäminen, vaan 
ennen kaikkea näiden käytäntöön vienti ja parhaiden 
käytäntöjen jalkauttaminen. Osaamisen kehittämi-
nen yhdessä kohdassa 3.3 kuvattujen rakentamisen 
ohjauksen toimenpiteiden kanssa voi johtaa koko 
toimialan kattavaan systeemiseen muutokseen, joka 
voi muuttaa mm. eri toimijoiden ansaintamalleja ja 
liiketoimintalogiikkoja sekä luoda uutta markkinaa ja 
vientimahdollisuuksia. kehitys perustuu osaamisen 
laaja-alaiseen parantamiseen. kansakunnan kannalta 
tärkeää ei ole ainoastaan huippuosaajien osaaminen, 
vaan olennaisempaa on koko kiinteistö- ja rakennus-
alan toimijoiden osaamisen tason nouseminen.

Osaamisen kehittämisen tärkeimmät aiheet ovat: 
• olemassa olevan huippuosaamisen tunnista-

minen sekä sen tukeminen ja vahvistaminen 
uusilla energiatehokkuuden tutkimusryhmillä

• tutkimustiedon siirtäminen käytäntöön
• parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen yrityk-

sille ja kuluttajille demonstraatioilla
• ja ennen kaikkea monipuolisen osaamisen 

korostaminen. 

3.5.1

tutkimus ja perusosaaminen  
[toimenpide 26]
tutkimuskentällä tiivistetään ja kehitetään hallinnon 
ja tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä. rahoitusta 
ja tutkimusresursseja kohdistetaan erityisesti poik-
ki- ja monitieteellisten tutkimusyksiköiden muodos-
tamiseen rakennetun ympäristön ekotehokkuuden 
ja energiatehokkuuden aloilla. arkkitehtuuri, tieto-
mallit, sisäympäristö, talotekniikka ja rakennusten 
energiatehokkuus, energia- ja rakennusteknologiat 
sekä talous- ja käyttäytymistieteet ovat esimerkkejä 
tarvittavista tieteenaloista. myös eritasoinen kansain-
välinen verkostoituminen ja verkostojen aktiivinen 
hyödyntäminen uusien tutkimusideoiden ja parhai-
den käytäntöjen tunnistamiseksi maailmalta ja niiden 
jatkojalostamiseksi käytännön toimintaan suomessa 
ovat tarpeen. 

Huippututkimuksen rahoituksen kohteeksi vali-
taan selkeästi etunojan ottaneita tutkimuslaitoksia 
ja -ryhmiä, joilla on vahvaa kansainvälistä tieteellistä 
näyttöä toiminnastaan. energiatehokkuuden alalla 
on tilaa uusille tutkimusyksiköille, koska tarvitsemme 
nopeasti lisää resursseja ilmastonmuutoksen hillin-
tään liittyvän tutkimuksen ja opetuksen kysynnän 
kasvuun vastaamiseen. erityisesti tämä on nähtävissä 
energiatehokkuuden yleisen merkityksen ja suunnit-
telun eri vaiheissa tehtävien tarkastelujen sekä vas-
taavan opetuksen kysynnän lisääntyessä. rakennus-
ten energiatehokkuutta on tähän asti käsitelty yli-
opisto-opetuksessa lähinnä talotekniikkaopetuksen 
yhteydessä. koska rakennuksen energiatehokkuuden 
hallinnassa on erittäin suuri rooli pääsuunnittelijalla, 
opetusta kohdistetaan jatkossa myös arkkitehdeil-
le. kaavoitus- ja rakentamisprosessissa energiate-
hokkuuden varmistaminen alkaa jo kaavoituksessa, 
minkä vuoksi laajempaa opetustarjontaa ulotetaan 
jatkossa myös maankäytön suunnittelijoille. myös 
rakennusfysiikan osaamista on nostettava ja tuota-
va vahvasti esille. Lisäksi täydennyskoulutukselle on 
kasvava tarve uusien vaatimusten myötä läpi koko 
klusterin.
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Jotta ilmastonmuutoksen hillintää toteuttavia am-
mattilaisia tulisi kiinteistö- ja rakennusalalle riittävästi 
perustetaan uudet rakennetun ympäristön energia-
tehokkuuden professuurit kaikkiin keskeisiin kiinteis-
tö- ja rakennusalan opetusta antaviin yliopistoihin 
Helsinkiin (aalto yliopisto), tampereelle ja Ouluun. 
professuureja perustettaessa edellytetään, että yli-
opistot vahvistavat uudella professuurilla suurimpia 
arkkitehtien, maankäytön suunnittelijoiden ja ra-
kennusten suunnittelun opetus- ja tutkimustarpeita 
sijoittamalla professuurit yliopistossa tarkoituksen-
mukaisesti ja rakentamalla uudet opetusohjelmansa 
osasto- ja ammattikuntien rajojensa yli. Lisäksi yli-
opistojen tulee profiloida professuurit täydentämään 
toisiaan, ei kilpailemaan vähistä resursseista. raken-
netun ympäristön energiatehokkuuden professuuri-
en perustaminen luo edellytykset uusille tutkimus-
yksiköille sekä olemassa olevien tutkimusyksiköiden 
vahvistamiselle keskeisissä yliopistoissa, kuten aalto 
yliopistossa, tampereen teknillisessä yliopistossa ja 
Oulun yliopistossa. näistä uusista ja olemassa olevista 
tutkimusyksiköistä voi kehittyä rym Oy:n ohjelmissa 
ja rahoituksella uusia huippututkimusyksiköitä, joita 
vahvistetaan myös Vtt:n, syke:n ja työterveyslaitok-
sen osaamisella ja yhteistyöllä. 

kiinteistö- ja rakennusalan yksi keskeinen haaste 
on ollut uuden tiedon vieminen käytäntöön. Uutta 
tietoa ja osaamista on kyllä syntynyt, mutta sen hyö-
dyntäminen on ollut hidasta. yhdessä teollisuuden ja 
palveluyritysten kanssa kehitetään prosesseja, joilla 
varmistetaan ja kiihdytetään tutkimustulosten hyö-
dyntämistä. tämä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta eri 
tahojen välillä ja malleja tulosten jalkauttamiseksi. 
kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen 
tutkimustasolla on tärkeää sekä euroopan tasolla että 
globaalisti. kansainväliset mallit, kuten mm. tans-
kan international Centre for indoor environment 
and energy, saksan e.On energy research Center 
tai ruotsin passivhuscentrum toimivat hyvinä esi-
merkkeinä liiketoiminnan ja parhaimpien käytäntö-
jen yhdistämisestä. suomessa näiden instituutioiden 
toimintamalli voidaan tuoda yliopistojen ja esimer-

kiksi green Building Council Finlandin toimintaan. 
suomeen luodaan mahdollisuus erikoistua kokonais-
valtaisesti rakentamisen koko elinkaaren aikaisten 
ympäristövaikutusten ja energian hallintaan. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu rym Oy:n, 
opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen, 
tekesin ja yliopistojen toimialaan.

3.5.2

Korjausrakentaminen ja ylläpito  
[toimenpide 27]
korjausrakentamisen hajanaisten palveluiden kehit-
tymistä laajemmiksi asiakaslähtöisiksi kokonaispal-
veluiksi edistetään kehityspanoksilla mm. siten, että 
jatkossa niiden hankinta voitaisiin tehdä enemmän 
yhden luukun periaatteella sisältäen rakentamisen, 
energiaratkaisun ja mahdollisesti myös ylläpidon. pal-
velujen kehityksessä parannetaan samalla toimialan 
tuottavuutta hyödyntäen uusia teollisia ratkaisuja 
ja uutta teknologiaa. teollisilla ratkaisuilla siirretään 
työtä korjattavista kodeista ja työpaikoilta tehtaisiin, 
kuten useat keskieurooppalaiset esimerkit osoitta-
vat. suomestakin voidaan tehdä teollisen korjauksen 
mallimaa, koska suomessa on suuri suhteellisen sa-
mankaltainen korjauksen kohteeksi tuleva 1960- ja 
1970-lukujen kerrostalokanta kuin keski-euroopas-
sa. korjausrakentamisen osaamista kehitetään uusilla 
teknologia- ja kehitysohjelmilla, joille luovat kysyntää 
myös kohdassa 3.3.2 kuvatut korjausrakentamisen 
tulevat rakentamismääräykset sekä kohdassa 3.3.3 
kuvattu pätevyyden toteamisjärjestelmä rakentamis-
palveluille. kehitysohjelmien yksi näkyvä tulos voisi 
olla ”test Hub for europe and asia” eli soveltamis-
näyttämisympäristö, joka kokoa parhaat käytännöt 
yhteen paikkaan. tällainen ympäristö helpottaa asi-
akkaita vertailemaan eri vaihtoehtoja yksinkertaisesti 
ja selkeästi mm. elinkaaritarkastelun näkökulmasta. 

korjausrakentamisen kehittämistä rahoittaviin 
ohjelmiin sisällytetään uusien ryhmä- ja aluekorjaus-
mallien kehittäminen ja laajempi jalkauttaminen mm. 
kohdassa 4.5.3. kuvattujen demonstraatiohankkei-
den avulla. aluekorjaukset ovat tärkeitä, sillä niiden 
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avulla voidaan alentaa korjausrakentamisen yksik-
kökustannuksia ja parantaa myös alueen vetovoi-
maisuutta ja viihtyvyyttä. aluekorjauksille syntyy 
kysyntää suurten, samanaikaisesti rakennettujen lä-
hiöiden tullessa korjausikään. korjausrakentamisen 
kehittämistä rahoittaviin ohjelmiin sisällytetään myös 
riittävästi rahoitusta kosteusteknisen toimivuuden, 
hyvän sisäilmaston sekä kosteus- ja homeongelmien 
ennaltaehkäisyyn varmistamiseksi.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu yritysten, 
tutkimuslaitosten, tekesin, alan järjestöjen ja koulu-
tusorganisaatioiden toimialaan.

3.5.3

uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen  
ja käyttöönotto [toimenpide 28]
Uusien ratkaisujen toimivuus on varmistettava käy-
tännössä. samalla kehitetään systemaattisesti edel-
leen osaamista, tuotteita ja kokonaisuutta. tämä ei 
ole mahdollista ilman konkreettista rakentamista ja 
kokemusten keräämistä rakennusprosessin osapuolil-
ta ja rakennuksen loppukäyttäjiltä. kyseessä on pitkä 
kehittymisen ja oppimisen prosessi, jonka toteutta-
miseksi on systemaattisesti rahoitettava esimerkki-
kohteiden ja testiympäristöjen rakentamista. näin 
uusien vaatimusten mukaisen rakentamisen riskejä 
pystytään merkittävästi alentamaan jatkuvan kehit-
tämisen periaatteita hyödyntäen. 

testiympäristössä uusia ratkaisuja tutkitaan järjes-
telmällisesti, jolloin tuloksia saadaan mittaustietona 
ja käyttäjäkokemuksena huomattavasti nopeammin 
ja tehokkaammin kuin olemassa olevissa rakennuk-
sissa suoritettavassa tutkimuksessa. testiympäristöä 
voidaan käyttää uusien innovaatioiden esille tuomi-
seen. 

aluetason esimerkkikohteita varten hyödynne-
tään kehittyvien kaupunkialueiden kaavoitusta ja 
rakentamista niin, että tutkittavan alueen käyttäjät 
sitoutuvat määräajaksi rakennuksissa suoritettaviin 
mittauksin ja kyselyihin. tällaisesta alueesta voisi 
muodostua jokavuotisen energiatehokkaan rakenta-
misen messut, jonka konsepti olisi kehitettävissä mm. 

nykyisten asuntomessujen sekä kansainvälisten in-
novatiivisten ratkaisujen kokemuksia hyödyntämällä. 
aluetason esimerkkikohteet mahdollistetaan asiasta 
kiinnostuneiden kaupunkien ja tekesin rahoituksella 
tilaajatahon kantaessa esimerkkikohteeseen liittyvät 
ylimääräiset riskit. 

aluetason esimerkkikohteita tarvitaan erityi-
sesti kilpailukykyisten teollisten ratkaisujen saami-
seksi puukerrostalorakentamiseen. pitkän aikavälin 
tavoitteena on tällöin synnyttää suomeen mittava 
ja kansainvälisesti kilpailukykyinen ja ekotehokas 
puurakennusteollisuus. sen kehittäminen perustuu 
osaltaan tarpeeseen parantaa materiaalitehokkuut-
ta. energiatehokkuuden parantuessa rakennusma-
teriaalien ja -tuotteiden valmistuksessa käytetyn 
energian ja niiden päästöjen suhteellinen merkitys 
kasvaa. kehitystyössä hyödynnetään kansainvälisiä 
kokemuksia ja malleja. materiaalitehokas rakentami-
nen mahdollistaa myös eri materiaalien yhdistelmät 
ja niiden yhteensopivuuden materiaalien parhaiden 
ominaisuuksien mukaisesti. 

alueellisiin hankkeisiin ja esimerkkikohteiden ra-
kentamista kannustetaan järjestämällä kilpailuja ja 
mahdollisesti myös suomeen sijoitettu kansainväli-
nen energiatehokkaan teollisen rakentamisen Oscar-
gaala, jossa tuodaan esille kansalliset parhaimmat 
esimerkit. kilpailun eri osa-alueita voisivat olla ener-
giatehokkuuden lisäksi esim. materiaalitehokkuus ja 
ryhmärakentaminen. kilpailuista kerätty tieto kumu-
loituu yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön kuten 
kansainvälisissä  solar Decathlon ja energy Wise -kil-
pailuissa.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu yritysten, 
kaupunkien, rym Oy:n, tutkimuslaitosten, tekesin 
ja sitran toimialaan.
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3.5.4

Kuntien Era17-toimintaohjelmat  
ja energiaviisaat strategiat [toimenpide 29]
kunnat ovat aktiivisia suunnannäyttäjiä alueidensa 
ja alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen energiaviisau-
dessa. Jotta kiinteistöjen energiatehokkuus paranisi 
ja energiantuotannon päästöt vähenisivät, edellä-
kävijäkunnat tekevät kuntakohtaiset tai useamman 
kunnan yhteiset era17-toimintaohjelmat. myös kun-
tayhtymät ja kuntien liikelaitokset tekevät vastaavat 
toimintaohjelmat omilla toimialoillaan.

kunnat tarvitsevat päästötalkoisiin osallistuak-
seen strategian uudis- ja korjausrakentamisen ener-
giatehokkuuden parantamiseksi, niin oman kuin 
alueellaan sijaitsevan rakennuskannan osalta. stra-
tegiassa asetetaan myös kunnassa tapahtuvan ener-
giantuotannon päästöille haasteelliset päästörajat. 
kuntien energiaviisaat strategiat tuovat esille paikal-
lisen ulottuvuuden, kuten paikallisen energiatuotan-
torakenteen, rakennuskannan, yhdyskuntarakenteen 
ja muut olosuhteet, joita ei voida ottaa huomioon 
rakentamismääräyksissä. 

kuntien energiaviisaat strategiat ovat tärkeitä 
sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja kustannustehok-
kuuden että asukkaiden houkuttelevuuden kannal-
ta. strategioissaan kunnat pyrkivät määräystasoa 
parempaan rakentamiseen ja samalla ennakoimaan 
tulevia määräyksiä. Julkiset tahot näyttävät esimerk-
kiä energiaviisaassa kiinteistöjen rakentamisessa ja 
käytössä. Viranomaisten käyttöön ja omistukseen 
rakennettavat rakennukset rakennetaan lähes nolla-
energiatasoisiksi ja julkinen taho myös saneeraa kor-
jattavat kiinteistönsä energiatehokkaiksi. esimerkiksi 
tontinluovutusehtoihin voidaan asettaa lainsäädän-
töä tiukempia energia- ja ekotehokkuusvaatimuksia. 
tontin luovutusehtojen lisäksi tonttien luovutuksessa 
voidaan käydä energiatehokkuuskilpailua siten, että 
parhaat tontit luovutetaan energiatehokkaimman 
suunnitelman tehneille yrittäjille. kuntien alueellisen 
pilotoinnin lisäksi kuntien omat rakennuskohteet en-
nakoivat tulevia määräyksiä tarjoten hyvän esimerkin 
uudis- ja korjausrakentamiselle.

kunnat painottavat hankintakriteereissään elinkaa-
ren aikaisia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia se-
kä huomioivat ratkaisujen käyttäjälähtöisyyden. Han-
kinnat edistävät elinkaariajattelua ja innovatiivisten 
ratkaisujen syntymistä sekä parantavat palveluiden 
laatua ja tuottavuutta. kysyntää ohjataan energiate-
hokkaisiin sekä käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin ja edis-
tetään niiden hyväksyttävyyttä markkinoilla.

kunnat tehostavat mm. olemassa olevien raken-
nusten tilojen käyttöastetta ja yhteiskäyttöä, mikä 
vähentää osaltaan uudisrakentamisen tarvetta. kor-
jausrakentamisen strategiassa kunnat voivat vaatia 
uudisrakennusten energiatehokkuusmääräysten 
noudattamista laajoissa korjaushankkeissa. Lisäksi 
kaikilta kunnan kiinteistöiltä vaaditaan tuntikohtaista 
energiankulutusseurantaa sekä energiatehokkuutta 
ja toiminnallisuutta varmistavaa ja parantavaa yllä-
pitoa. kunnat julkistavat päästönsä kansalliseen ja 
avoimeen seurantaan.

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu kuntien ja 
kuntaliiton toimialaan.

3.5.5

Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi  
rakentajille ja remontoijille  
[toimenpide 30]
kuluttajille ja erityisesti pienrakennuttajille ja -ra-
kentajille sekä remontoijille kerrotaan eri valintojen 
ilmastovaikutuksista ja energiaviisaasta elämästä. Va-
listuneet kuluttajat luovat kysyntää energiaviisaille 
ratkaisulle ja luovat uutta liiketoimintaa. Viestinnän 
tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pientalojen ja asunto-
osakeyhtiöiden rakentajat/rakennuttajat ja remon-
toijat. keinoina ovat kampanjat, sosiaalinen media, 
pienrakennuttajakoulutus. 

toimenpiteen toteuttaminen kuuluu rakennus-
tiedon, motivan, tekesin ja kuntien rakennusvalvon-
tojen toimialaan.
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3.5.6

seurantaryhmän asettaminen  
[toimenpide 31]
era17-toimintaohjelman toimeenpanoa varten 
asetetaan seurantaryhmä, jonka jäseniä ovat ympä-
ristöministeriö, sitra, tekes, kuntaliitto, rakennus- 
teollisuus rt ry, rakli ja kiinteistöliitto. seurantaryh-
mä voi kutsua lisää jäseniä. seurantaryhmän tehtä-
vänä on kannustaa ja koordinoida eri tahoja era17 
-toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen 
päällekkäisyyksiä välttäen. seurantaryhmän toimi-
kautena on 2011–2017. seurantaryhmän perusta-
minen on ympäristöministeriön vastuulla. 

• Tukimusta lisätään ja perusosaamiseen 
panostetaan. 

• Korjausrakentamisen prosesseja kehite-
tään. 

• uusia ratkaisuja testataan ja kehitetään  
yhdessä käytännön kanssa. 

• Kunnat laativat ERA17-toimintaohjelmat ja 
energiaviisaat strategiat.

• Energiaviisaat valinnat tehdään tunnetuiksi 
rakentajille ja remontoijille.

• Asetetaan seurantaryhmä.
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4 YhtEENvEto: Koti, KYlä JA KuluttAJA  
 – tulEvAisuudEssA

rakennettu ympäristö on aina heijastanut aikaansa. 
nyt on koittanut hetki siirtyä energiaviisaan rakenne-
tun ympäristön aikakauteen. rakennetun ympäristön 
toimijat ratkaisevat valinnoillaan tulevaisuuden kehi-
tyksen suunnan. tämä vuosikymmen on ennen nä-
kemättömien muutosten aikaa. Vuonna 2017 suomi 
tunnetaan muutosten tekijänä.

ilmastonmuutos asettaa meille haasteen: on vält-
tämätöntä vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 
ja energiankulutustamme. Haaste on aina mahdolli-
suus. suomi voi kääntää välttämättömän muutoksen 
edukseen, mikä tarkoittaa hyvinvoinnin rakentamista 
uusien tavoitteiden mukaisesti, elämäntapojen muu-
toksia ja uutta elinkeinotoimintaa.

suomi on sitoutunut parantamaan rakennetun 
ympäristön energiatehokkuutta merkittävästi vuo-
teen 2020 mennessä. kansallisen era17-toimin-
taohjelman tavoitteena on varmistaa, että nämä 
kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan etuajassa 
vuonna 2017, suomen täyttäessä 100 vuotta. Jos 
onnistumme näissä kansallisissa talkoissa, tämä his-
toriallinen harppaus tekee suomesta energiatehok-
kaan rakentamisen kärkimaan.

rakennetun ympäristön energiaviisaus lähtee ku-
luttajasta ja hänen henkilökohtaisista valinnoistaan. 
energiaviisaan rakentamisen aikakaudella motivoi-
tuneet kuluttajat löytävät energiaviisaita ratkaisuja 
arkeensa  ja asumiseensa. tärkeitä valintoja ovat 
kodin sijainti ja sen energiatehokkuus. kotitaloudet 
hyödyntävät tarjolla olevia kannustimia pyrkien erit-
täin energiatehokkaaseen ja selkeästi määräystasoa 
parempaan rakentamiseen. Valtion rahoitusavustuk-
set ja korkotuet vauhdittavat energiakorjauksia ja 
energiataloudellisia perusparannuksia. Huippuunsa 

viritetty  rakennuksen energiatehokkuus korostaa 
huollon ja ylläpidon merkitystä. rakennuksen lait-
teiden ylläpito tehdään niin yksinkertaiseksi, ettei se 
aiheuta vaivaa eikä ongelmia asukkaille tai energian 
säästölle. Oikean käytön merkitys nousee avainase-
maan energian säästämisessä, kun suuret investoin-
nit on tehty. Valistuneet kuluttajat luovat kysyntää 
energiaviisaille ratkaisuille, mikä lisää teollisuuden 
tuotekehitystä luoden liiketoimintamahdollisuuksia. 
koska alueiden ja kiinteistöjen luokitusjärjestelmät 
yleistyvät, kuluttajat oppivat vertailemaan rakennus-
ten energiatehokkuutta ja vaatimaan laatua. 

ennakoivasti toimivien yritysten liiketoiminta 
kukoistaa, sillä ne voivat ennustaa toimintaympä-
ristössään tapahtuvat muutokset. yritykset suuntaa-
vat omia liiketoimintamallejaan ja painopisteitään 
säädösten kehitykseen tukeutuen. kestävään kehi-
tykseen liittyvä tutkimus ja ennakkoluulottomat in-
novaatiot luovat mahdollisuuksia edelläkävijyyteen. 
energiapihiyteen pyritään mm. saatuihin seuranta-
tietoihin perustuvalla tuotekehityksellä. korkea ener-
giatehokkuus mahdollistaa taloudellisten resurssien 
säästämisen ja lisää kilpailukykyä kehityksestä jäljessä 
oleviin nähden. Onnistunut, energiatehokas ja ter-
veellinen koerakentaminen tarjoaa yrityksille mark-
kinoiden edelläkävijyyttä ja lisää tuotteiden vienti-
mahdollisuuksia. 

energiatehokkuus nivelletään osaksi kaavoitusta. 
kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan aiheutuvat 
päästöt ja rajoitetaan yhdyskuntarakenteen hajautu-
mista. kuntien rakennusvalvonnat ohjaavat uudis- ja 
korjausrakentajia rakentamisen laadussa. korjausra-
kentamista koskevat säädökset ja viranomaisohjaus 
lisääntyvät. rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
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sä selvitetään rakennuksen energiatehokkuuden ja 
todennäköisen energiankulutuksen lisäksi myös ra-
kennuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrä 
koko rakennuksen elinkaaren aikana. Ohjenuorana 
on uusiutuvan energian käytön lisääminen. raken-
nuksiin ja alueisiin integroidun sähkön ja lämmön 
tuotannon edellytykset paranevat ja aurinkoenergia 
otetaan käyttöön. Osaaminen muodostaa perustan 
kehitykselle.

tärkeimmät yksittäiset toimenpiteet ovat:
• päästötarkastelu kaikkeen kaavoitukseen
• rajat yhdyskuntarakenteen hajautumiselle
• aurinkosähköllä nollaenergiataloihin
• rakentamismääräysten roadmap
• korjausrakentamisen ohjaus rakentamismää-

räyksin
• rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus
• kiinteistöjen päästökauppa
• kiinteistöjen ja alueiden ympäristöluokitus
• uusien ratkaisujen testaus ja kehittäminen 

käytännön yhteistyöllä.

muutos kohti rakennetun ympäristön energiaviisaut-
ta on jo menossa. Oikein toteutettuna se parantaa 
hyvinvointiamme ja luo kilpailukykyä, mistä voim-
me olla aidosti ylpeitä. Välttämättömyys muuttuu 
mahdollisuudeksi. me kaikki yhdessä muokkaamme 
valinnoillamme tulevaisuutta ja luomme uuden, ener-
giaviisaamman maailman. nyt on aika toimia!

Kaapon maailma 2017

Kaapo katsoo metroreitin varrella sijaitsevassa teek-
karikylän juuri remontoidussa opiskelija-asunnos-
saan peiliin. Kyllä frakkia on vaikea pukea. Tuoreen 
tyttöystävän Hannan mielestä se on ainoa vaihtoehto, 
kun mennään Suomen 100-vuotisjuhliin Wanhalle. 
Kaapo voi hymyillä. Opiskelupaikka arkkitehtiosas-
tolla heltisi heti kirjoitusten jälkeen ja haaveissa siin-
tää energiatehokkaan suunnittelun erikoistumislinja. 
Siihen saatiin juuri uusi professuuri ja uusi yhdys-
kuntasuunnittelun koelaboratoriokin valmistuu tuo-
ta pikaa. Kaapo muistaa lapsuudestaan ajan, jolloin 
ulos lähtiessä piti painaa ulkona-nappulaa. Nykyään 
rakennuksen kehittynyt automaatiojärjestelmä huo-
lehtii siitä, että yksiön valot sammuvat, lämpötilaa 
laskee hieman ja ilmastointi säätyy pienemmälle, kun 
Kaapo poistuu rappukäytävään. Kaapo on siitä hyvin 
tyytyväinen, sillä sähkölasku on opiskelijan kukkarol-
le hirmuisen kallis. On aika juosta metroon, Hanna 
odottaa. 

Kaapon maailma 2050

Kaapo nousee aplodien saattelemana noutamaan 
palkintoa. Hän vilkaisee etupenkissä ylpeänä hy-
myilevää Hannaa, jonka tummia kutreja ensimmäi-
set harmaat hiukset hopeoivat. Kaapo rykäisee ja 
aloittaa kiitospuheensa: ”Arvoisat tuomarit, hyvät 
kollegat, on suuri kunnia noutaa tiimimme puolesta 
kansainvälinen energiatehokkaan teollisen rakenta-
misen Oscar-gaalan pääpalkinto 2050. Vakiintunees-
ta aurinkoenergian käytöstä on otettu aimo askel 
eteenpäin. Geeniteknologian kehitys mahdollistaa 
tulevaisuudessa fotosynteesin hyödyntämisen ener-
giantuotannossa. Moduuleihin perustuvien tiiviiden 
ja matalien alueiden energiantuotannosta huolehdi-
taan rakennusten viherpinnoitteella. Erittäin energia-
tehokkaista moduuleista kootut rakennukset tuotta-
vat tulevaisuudessa kaiken tarvitsemansa energian 
itse jo pelkästä päivänvalosta, ostoenergiaa ei enää 
tarvita edes talvella…”.



81

liittEEt

liitE 1. työryhmän JäsEnEt

toimintaohjelma laadittiin ympäristöministeriön, sitran ja tekesin yhteistyönä. Vetovastuussa olivat Helena 
säteri, ympäristöministeriö; Jukka noponen, sitra ja reijo kangas, tekes.

työryhmän kokoonpano on seuraava:

puheenjohtaja 
asuntoministeri Jan Vapaavuori ympäristöministeriö

Varapuheenjohtaja
maajohtaja kaisa Vuorio  Citycon Oyj

Jäsenet
strategic project manager ilari aho Uponor suomi Oy
toimitusjohtaja ari ahonen  rym Oy
toimitusjohtaja mika airaksela rkL reponen Oy 
tutkimusprofessori miimu airaksinen Vtt
strategiapäällikkö santtu von Bruun  Lahden kaupunki
Johtaja Jan elfving skanska talonrakennus Oy
Johtaja kaj Hedvall  senaatti-kiinteistöt
toimitusjohtaja Heikki Hirvonen  eke-rakennus Oy
professori seppo Junnila aalto-yliopisto
ylitarkastaja saara Jääskeläinen  Liikenne- ja viestintäministeriö
Johtaja kari kankaala tampereen kaupunki
tulosaluejohtaja irma karjalainen  Hsy 
projektijohtaja tuuli kaskinen Demos Helsinki
Johtaja arja koski Fortum 
asemakaava-arkkitehti annukka Lindroos Helsingin kaupunki
tutkimuspäällikkö kimmo Lylykangas aalto-yliopisto
Laatupäällikkö pekka seppälä  Oulun kaupunki
tekniikan tohtori aija staffans aalto-yliopisto
arkkitehti tuomas toivonen  arkkitehtitoimisto nOW
Hallituksen pj. risto Vahanen  Vahanen Oy
teollisuusneuvos sirkka Vilkamo  työ- ja elinkeinoministeriö
toimitusjohtaja maija Virta  green Building Council Finland



82

työryhmän alaisuudessa toimii valmistelutyöryhmä, jonka jäseniä olivat:

teknologia-asiantuntija Jukka Huikari tekes
tutkimusjohtaja Laura Höijer  ympäristöministeriö
toimialajohtaja reijo kangas  tekes
asiantuntija, energia ja ilmastonmuutos Johanna kirkinen sitra
assistentti maiju korkala sitra
Johtava asiantuntija, rakennettu ympäristö Jarek kurnitski sitra 
asiantuntija, viestintä ja verkostot tuula Laitinen sitra
tiedottaja riikka Lamminmäki ympäristöministeriö
rakennusneuvos teppo Lehtinen ympäristöministeriö
Verkkopäätoimittaja eero Lukin tekes 
Hallitussihteeri kirsi martinkauppi ympäristöministeriö
teknologia-asiantuntija Virpi mikkonen tekes
yli-insinööri kaisa mäkelä ympäristöministeriö
Johtaja Jukka noponen sitra
Viestintäjohtaja marko ruonala  ympäristöministeriö
ylijohtaja Helena säteri ympäristöministeriö
rakennusneuvos matti Vatilo ympäristöministeriö
ylitarkastaja saija Vuola ympäristöministeriö

konsultteina työpajoissa toimivat ilkka kankare ja isto nuorkivi Capgeminilta. Loppuraportin kirjoittamisesta 
vastanneen sihteeristön muodostivat kirsi martinkauppi, Johanna kirkinen ja kaisa mäkelä.
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liitE 2. työsKEntElyprosEssi

toimintaohjelman laatinut työryhmä työskenteli työ-
pajoissa, joita järjestettiin kaiken kaikkiaan seitsemän 
4.2.2010 ja 10.9.2010 välisenä aikana. työryhmä 
tapasi kesätaukoa lukuun ottamatta kerran kuukau-
dessa. Jokainen työpaja raportoitiin erikseen.

ennen varsinaisia työpajoja työryhmä tapasi en-
simmäisen kerran 13.1.2010 kick-off tilaisuudessa, 
jossa tutustuimme toisiimme ja kävimme läpi työryh-
män työlle asetettuja tavoitteita. 

työskentelyprosessi eteni nykytilan arviosta ja 
keskeisten haasteiden tunnistamisesta tahto- ja ta-
voitetilojen hahmottamiseen ja asioiden priorisoi-
misen kautta toimenpidesuositusten laatimiseen. 
ensimmäisessä työpajassa 4.2.2010 kävimme läpi 
työryhmän odotuksen prosessille, lähtökohtien ja 
tavoitetilan määrittelyn, suuret linjaukset ja tutus-
tuimme avausesityksiin.  

ensimmäisen työpajan jälkeen työryhmä teki 
2.–10.3.2010 opintomatkan Japaniin, sillä Japani 
on maailman tehokkain energiankäyttäjä suhtees-
sa kansantuotteeseen ja vähähiilisen rakentamisen 
edelläkävijämaa. Opintomatkalla työryhmä tutustui 
mm. ekotaloihin, tulevaisuuden koteihin, vähäpääs-
töisiin teknologioihin ja innovaatioihin, kestävään 
kaupunkisuunnitteluun sekä kiinteistö- ja rakennus-
alan yrityksiin ja alan tutkimuslaitoksiin. matkaohjel-
maan sisältyi myös nollaenergiarakennus. työryhmä 
vieraili tokiossa ja sen lähiympäristössä. Opintomat-
kalla toteutettiin toinen työpaja, jossa tarkensimme 
kontekstia. kävimme läpi nykytilan haasteita ja mah-
dollisuuksia, keskeisiä trendejä ja ohjaavia tekijöitä. 

Opintomatkan seurauksena tunnistettiin toimin-
taohjelmalle neljä kohderyhmää: ihminen, yritys, 
kunta ja valtio. Lisäksi tunnistettiin viisi painopiste-
aluetta: yhdyskuntarakenne, korjausrakentaminen, 
uudisrakentaminen, käyttö- ja ylläpito sekä ener-
giantuotanto. kolmannessa työpajassa 31.3.2010 
työryhmä organisoitui em. neljän kohderyhmän ja 

viiden painopistealueen mukaisesti, ja työsti toimin-
taohjelman tavoitteiden asettelua käyden läpi eri ske-
naarioita ja mahdollisia painopistealueita. 

neljännessä työpajassa 5.5.2010 tavoitteiden 
asettelua tarkennettiin arvioimalla tavoitetilakuva-
uksia energiatehokkuuden parantamisen näkökul-
masta. Lisäksi laadittiin pitkä lista toimenpiteitä ta-
voitteisiin pääsemiseksi.  

Viidennessä työpajassa 2.6.2010 toimenpiteiden 
kuvauksia tarkennettiin ja priorisoitiin arvioimalla nii-
den vaikuttavuutta, toteutettavuutta sekä merkitystä 
osana toimintaohjelman kokonaisuutta. 

kuudennessa työpajassa 18.8.2010 toimenpitei-
den sisältöä tarkennettiin edelleen mm. tunnistaen 
toimenpiteiden mahdolliset omistajat, toteuttajat ja 
keskeiset sidosryhmät. 

seitsemännessä, valmisteluprosessin viimeisessä 
työpajassa 10.9.2010 toimenpiteiden sisältö viimeis-
teltiin keskittyen erityisesti toimenpiteiden toteutta-
misen kysymyksiin. 

prosessissa syntyi yli sata toimenpide-ehdotusta 
rakennetun ympäristön energiatehokkuuden pa-
rantamiseksi. monivaiheisen prosessin kautta, hyö-
dyntäen työryhmän laajaa asiantuntemusta sekä 
työpajoissa että niiden välillä, valikoituivat tähän 
toimintaohjelmaan vaikuttavuudeltaan ja toteutus-
kelpoisuudeltaan parhaat toimenpiteet.
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7. työpaja
(10.9.)

Loppuraportti

6. työpaja
(18.8.)

Roolit &
vastuu

Omistaja

toteuttaja

sidosryhmät

6 kk action plan

seuranta 

5. työpaja
(2.6.)

Toimenpiteet

konkreettiset 
toimenpiteet

toimenpiteiden 
arviointi ja 
priorisointi

roadmap

4. työpaja
(5.5.)

Priorisointi

kustannukset
ja hyöty

merkitys  
ja vaikutus

toteutettavuus 

3. työpaja
(31.3.)

Tavoitteet

painopiste-
alueet

tavoitteet

skenaariot

2. työpaja
(3.-10.3.)

Konteksti

nykytilan  
haasteet ja  

mahdollisuudet

keskeiset  
trendit

Ohjaavat  
tekijät

Julkistus
26.10.

1. työpaja
(4.2.)

Odotukset

Lähtökohdat

tavoitetila

suuret asiat

Linjaukset

tavoitetasot

prOsessi aLkaa prOsessi päättyy

kuva 26. toimintaohjelman valmisteluprosessi.
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liitE 3. KäsittEitä

Etuliitteet

k  kilo  10³  1 000

m mega 106 1 000 000

g giga 109 1 000 000 000

t tera 1012 1 000 000 000 000

p peta 1015 1 000 000 000 000 000

muuntokertoimet40

toe mWh gJ gcal

toe 1 11,63 41,868 10

mWh 0,086 1 3,6 0,86

gJ 0,0239 0,2778 1 0,2388

gcal 0,1 1,163 4,1868 1

esimerkki: 1 toe = 11,63 mWh 

Energiatehokkuus 

kuva 27 esittää keskeiset energiatehokkuuskäsit-
teet. nykyiset vaatimukset ovat kohdistuneet läm-
mitysenergian netto-tarpeeseen (hyötyenergia), joka 
tarkoittaa tietyn sisälämpötilan ylläpitämiseksi tar-
vittavaa lämmitysenergiaa niin johtumishäviöiden, 
vuotoilmanvaihdon ja ilmanvaihdon osalta. 2012 ko-
konaisenergiatarkastelua valmistellaan asettamaan 
vaatimukset rakennusten energiankäytölle, eli netto-
ostoenergialle energiamuotojen päästöt huomioon 
ottaen.

kuva 27. rakennusten energiankäytön terminologia. Laskel-
missa on pääsääntöisesti laskettu netto-ostoenergian määriä. 
Joissain yksittäisissä kuvissa on tarkasteltu myös tilojen netto-
energiantarvetta, jota kutsutaan myös hyötyenergiaksi.41

RAKENNUKSEN
ENERGIANTARVE
Lämmitys
Jäähdytys
Ilmanvaihto
Käyttövesi
Valaistus
Laitteet

Netto-ostoenergian kulutuksen taseraja
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Ostoenergian kulutuksen taseraja

lämmitysenergia

jäähdytysenergia

sähkö polttoaine

TEKNISET
JÄRJESTELMÄT

Järjestelmähäviöt
ja -muunnokset

sähkö

jäähdytysenergia 

Uusiutuva oma-
varaisenergia

kaukolämpö 

kaukojäähdytys

sähkö

lämmitysenergia 

Auringon säteily 
ikkunoiden läpi

Lämpöhäviöt

NETTOTARPEET

OSTOENERGIA

MUUALLE VIETY 
ENERGIA

päästökertoimet

eri energiantuotantomuotojen päästökertoimet vaih-
televat suuresti. taulukossa 1 on esitelty yleisimpien 
polttoaineiden hiilidioksidi (CO2) päästökertoimet. 

taulukko 1. Joidenkin yleisimpien polttoaineiden CO2 oletus-
päästökerroin.42

polttoaine CO2 oletus-
päästö-

kerroin (t/tJ)

moottoribensiini 72,9

Dieselöljy 73,6

kevyt polttoöljy (mm. omakotitalojen 
lämmitys)

74,1

kivihiili 98,3

maakaasu 55,04

turve 105,9

metsätähdehake (BiO = (hiilidioksidi-
päästöjä ei lasketa suomen kasvihuone-
kaasujen kokonaispäästömäärään, eikä 
huomioida päästökaupassa)

109,6 

puupelletit (BiO) 109,6

ruokohelpi (BiO) 100,0

40   lähde: http://www.stat.fi/til/ekul/ekul_2005-05-30_men_001.html
41   d3 suomen rakentamismääräyskokoelma, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympä-

ristön osasto. Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012luonnos 
30.8.2010. 

42   tilastokeskus.
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rakennusten energiankulutuksen päästöt

seuraavaksi esimerkki eri pientalojen päästöjen las-
kennasta: 

päästöt kg CO2 =energiavirta mWh * energiamuo-
don ominaispäästökerroin kg CO2/mWh

esimerkiksi:
•  sähkölämmitteinen pientalo 25 000 kWh/vuo-

si:25 mWh * 300 kgCO2/mWh = 7500 kg CO2 

= 7,5 tCO2 vuodessa
•  kaukolämmitteinen pientalo:

•  18 mWh * 200 kgCO2/mWh = 3600 kgCO2 

= 3,6 tCO2 (kaukolämpö) ja 
•  7 mWh *  300 kgCO2/mWh = 2100 kgCO2 

= 2,1 tCO2 (sähkö) 
•  tuottaen yhteensä 5,7 tCO2 vuodessa

Energia-aapinen

energiaa mitataan useimmiten sekä arkikäytössä 
määreellä kilowattitunti (kWh). tieteellisesti käyte-
tään usein energian mittayksikkönä si-järjestelmän 
johdannaisyksikköä joule (J). esimerkiksi 1 megajoule 
(mJ) vastaa 0,2778 kWh. kilowattitunti tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että poltettaessa 100 watin lamppua 
kymmenen tuntia, energiaa kuluu yhden kilowatti-
tunnin verran. 1 kWh on myös tyypillisen jääkaapin 
sähkönkulutus vuorokaudessa.

yksi kWh riittää esimerkiksi: 
•  mikroaaltouuni 45 minuuttia
•  kotitietokone 10 tuntia
•  televisio 10 tuntia
•  Video 25 tuntia
•  Leivänpaahdin 1 tunti
•  60 W hehkulamppu 17 tuntia
•  sähkösauna 20 minuuttia
•  autonlämmitin 1 tunti 15 minuuttia
•  pölynimuri 1 tunti
•  sähköhammasharja 500 tuntia.
    

yksi megawattitunti (mWh) tarkoittaa miljoonaa 
wattituntia (= 1000 kWh). 1 mWh kuvaa esimer-
kiksi pienen sähkökiukaan vuosikulutusta, kun kiu-
asta käytetään 3h/viikko. yksi terawattitunti (tWh)   
(= 1 000 000 mWh) taas kuvaa kotitalouksien vuo-
tuista sähkönkulutusta Helsingissä. 



87

aurinkokeräin
Järjestelmä, jossa auringon säteilyenergia absorboi-
daan ja muutetaan lämpöenergiaksi siirrettäväksi 
edelleen lämmönsiirtoaineeseen.

aurinkolämpö
aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää lämmityksessä. 
Lämmön talteenotossa käytetään aurinkokeräimiä 
tai tyhjiöputkikeräimiä. 

aurinkosähkö
aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneelilla. paneelit 
koostuvat aurinkokennoista, joissa auringonsäteiden 
energia saa aikaan sähköjännitteen. aurinkosähkö-
järjestelmiä voidaan asentaa myös asuin- ja toimis-
torakennuksiin, jolloin ne tuottavat osan rakennuk-
sessa tarvittavasta energiasta. 

Breeam
Breeam (Building research establishment’s environ-
mental assessment method) on brittiläinen vihrei-
den kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän 
on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan 
tutkimusorganisaatio. Breeam ohjaa niin raken-
nuksen suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin. 
Breeam tarkastelee ympäristövaikutuksia esimerkik-
si johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, kätet-
tyjen materiaalien, maankäytön ja liikenteen kautta. 
näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella 
rakennukselle voidaan myöntää Breeam-arvosana 
läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

CasBee
Japanilainen rakennusten, alueiden ja kaupunkien 
ympäristöluokitusjärjestelmä nimeltään Comprehen-
sive assessment system for Building environmental 
efficiency (CasBee). 

CO2-ekv. 
päästöjä mitataan usein hiilidioksidiekvivalentin 
(CO2-ekv.) avulla. CO2-ekv. on helppokäyttöinen yh-
teismitallistava indikaattori, jolla voidaan muuttaa 
kasvihuonekaasujen ilmastovaikutus vastaamaan hii-
lidioksidin aiheuttamia päästöjä kertomalla ne kasvi-
huonekaasujen vastaavalla gWp-kertoimella.

Covenant of mayors 
Covenant of mayors eli kaupunginjohtajien yleis-
kokous sitoutuu ylittämään tavoitteet, jotka eU on 
asettanut vuodeksi 2020, ja vähentämään hiilidiok-
sidipäästöjä vähintään 20 % kuntien ja kaupunkien 
alueilla panemalla täytäntöön kestävyysperiaatteiden 
mukaista energiankäyttöä koskevan toimintasuun-
nitelman tehtäväkenttäänsä kuuluvilla toiminta-alu-
eilla. kaupungit ja kunnat vahvistavat myöhemmin 
sitoumuksen ja toimintasuunnitelman omia menet-
telyjään noudattaen. 

DgnB
saksalais-sveitsiläinen DgnB (german Certification 
for sustainable Construction) kiinteistöjen luokitus-
järjestelmä. Järjestelmä kattaa kaikki relevantit alueet 
kestävästä rakentamisesta sekä palkitsee erinomaiset 
rakennukset pronssi, hopea ja kulta-kategorioissa. 
arvioimiseen vaikuttaa kuusi osa-aluetta: ekologiset, 
taloudelliset, sosio-kulttuuriset sekä toiminnalliset 
funktiot, teknologiat, prosessit sekä sijainti. DgnB 
perustuu integroidut suunnittelun konseptiin, joka 
määrittelee jo aikaisessa vaiheessa kestävän raken-
tamisen tavoitteet. 

gWp-kerroin
kasvihuonevaikutuksen arvioimiseen käytetään 
gWp-kertoimia (global Warming potential). gWp-
kertoimia käytetään useissa yhteyksissä johtuen nii-
den käytön yksinkertaisuudesta. gWp-kertoimilla 

liitE 4. sanasto
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pystytään vertaamaan ja yhdistämään eri kasvihuo-
nekaasupäästöjä kohtuullisella tarkkuudella. gWp-
kertoimilla muutetaan metaani (CH4) ja dityppioksidi 
(n2O) CO2-ekvivalenteiksi. sadan vuoden tarkastelu-
ajalla metaani vaikuttaa 21-kertaisesti ja dityppioksi-
di 310-kertaisesti verrattuna hiilidioksidiin (ilmasto-
sopimukselle tehtävässä raportoinnissa käytettävät 
lukuarvot).

ekotehokkuus
ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähem-
mästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. 
tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän ma-
teriaaleja, raaka-aineita ja energiaa. samalla pyritään 
myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia 
ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana.

energiansäästö
energiansäästöllä tarkoitetaan useimmiten energian 
käytön tehokkuuden parantamista siten, että ener-
gian ominaiskulutus alenee. Ominaiskulutus tarkoit-
taa suhteellista energiankulutusta tuoteyksikköä tai 
tiettyä palvelua kohti laskettuna. se voidaan laskea 
esimerkiksi tuotetonnia (mWh/tuotetonni) tai raken-
nuskuutiota (kWh/m3) kohti.

energiatehokkuus
Vrt. ekotehokkuus. energiatehokkuuden ensisijaise-
na tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustan-
nustehokas vähentäminen.

elinkaariarviointi
elinkaariarviointi (Life Cycle assessment, LCa) on me-
netelmä, jonka avulla pyritään selvittämään tuotteen 
tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaiku-
tukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkää-
miseen tai loppukäyttöön asti. elinkaariarvioinnin 
toteuttamisessa voidaan käyttää apuna kansainvä-
lisen standardisointijärjestön, isO:n 14040-sarjan 
standardeja.

Fossiilinen polttoaine
Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, 
jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoi-
tuneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia 
polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili, maakaasu 
ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt. 

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjäljellä mitataan toiminnan elinkaaren aikana 
aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä eli toiminnan 
kokonaisilmastokuormaa. 

Hiilineutraali
kaikesta toiminnasta syntyy väkisin absoluuttisia hiili-
päästöjä mutta hiilineutraalilla tarkoitetaan tilannetta, 
jossa toiminnasta ei synny lainkaan nettohiilipäästöjä. 
toisin sanoen syntyviä hiilipäästöjä kompensoidaan 
joustomekanismien avulla, jotta päästötase saadaan 
nollaksi.  Hiilineutraalia käytetään synonyyminä ter-
mille nollapäästöinen (net Zero emission).

Hyödynjakomenetelmä
Hyödynjakomenetelmässä yhdistetyn sähkön ja läm-
mön tuotannon polttoaineet ja päästöt jaetaan vaih-
toehtoisten hankintamuotojen polttoainekulutusten 
suhteessa. Vaihtoehtona käytetään sähkölle lauhde-
tuotantoa ja lämmölle vesikattilalämpöä. yhteistuo-
tannon etu jakaantuu siten molemmille tuotteille.

infrastruktuuri 
infrastruktuuri käsittää rakennetussa ympäristössä 
kiinteät rakenteet kuten tiestön, raiteet, kadut, ke-
vyenliikenteen reitit, vesi- ja viemäriverkostot, ener-
gianjakeluverkostot.

Lauhdevoima
Lauhdevoimalla tarkoitetaan yksinomaan pelkkää 
sähköntuotantoa polttoaineesta. Lauhdevoimalai-
tosten hyötysuhde on noin 40 %. 
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LeeD
LeeD (Leadership in energy and environmental De-
sign) on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukel-
poinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. 
U.s. green Building Councilin myöntämä raken-
nuksen LeeD-sertifiointi perustuu riippumattoman, 
kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, 
rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöomi-
naisuuksista. saadakseen sertifioinnin rakennuksen 
tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka 
liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan 
kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien 
kulutuksiin koko elinkaaren aikana. rakennukselle 
annetaan pisteytyksen perusteella LeeD-arvosana: 
Certified, silver, gold tai platinum.

Lipasto
LipastO on Vtt:ssä toteutettu suomen liikenteen 
pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen lasken-
tajärjestelmä.

Living Lab
käyttäjälähtöinen avoimeen innovaatioon pohjautu-
va tosielämän kehitysympäristö

Lähes nollaenergiatalo
rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehok-
kuus. tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen 
energian määrä olisi hyvin laajalti katettava uusiutu-
vista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan 
lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotet-
tava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia. 
käsitteen sisältö määritellään rakennusten energia-
tehokkuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon yhte-
ydessä, joten hajontaa tämän käsitteen määrittelyssä 
voi vielä syntyä.

Lämpöpumppu
kone, laite tai järjestelmä, joka siirtää lämpöä luon-
nonympäristöstä, kuten ilmasta, vedestä tai maape-
rästä, rakennuksiin tai teollisuussovelluksiin kään-

tämällä lämmön luonnollisen virtauksen siten, että 
se virtaa alhaisemmasta lämpötilasta korkeampaan. 
Vaihtosuuntaiset lämpöpumput voivat myös siirtää 
lämpöä rakennuksesta luonnonympäristöön.

matalaenergiatalo  
matalaenergiatalo on rakennus, jonka lämmitysener-
giantarve on puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka 
täyttää voimassa olevien rakentamismääräysten vaa-
timukset. matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysener-
giaa etelä-suomessa alle 60 kWh/brm² vuodessa ja 
pohjois-suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa.

nollaenergiatalo
rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian yli-
jäämä on vähintään saman verran kuin käytetyn 
uusiutumattoman energian määrä. rakennuksen 
energiantarve minimoidaan siten, että vuositasolla 
nettoenergia on 0 kWh/m². tämä vaatii tilojen ja 
käyttöveden lämmityksen energiantarpeen pienen-
tämistä, energiatehokasta valaistusjärjestelmää sekä 
luonnonvalon tehokasta käyttöä sellaisen valaistus-
järjestelmän saavuttamiseksi, jonka energiantarve on 
alle puolet tavanomaisesta. 

passiivitalo
passiivitalo tarkoittaa matalaenergiataloa, jonka läm-
mitysenergian kulutus on tavanomaista pienempi ja 
sen kuluttamasta lämpöenergiasta kaikki tai suurin 
osa tuotetaan passiivisesti eli ilman erillisiä laitteita 
hyödyntäen mm. auringon tai rakennuksen käytön 
aiheuttamaa lämpöä. suomessa, ruotsissa ja norjas-
sa passiivitalo määritellään seuraavasti: talon lämmi-
tysenergiantarve on 20–30 kWh/m².

plusenergiatalo
plusenergiatalo tuottaa energiaa yli oman tarpeen 
eli energiaa jää myytäväksi. tämä saavutetaan yhden 
esimerkin mukaan energiantarpeen minimoinnilla, 
lämpöhäviöiden pienentämisellä, energiatehokkail-
la laitteilla ja passiivisella aurinkolämmityksellä, jolla 
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tarkoitetaan sitä, että rakennus on arkkitehtuuriltaan 
avoin etelään ja suljettu pohjoiseen. energiaa tuote-
taan aurinkosähköllä ja polttokennoilla. 

primäärienergia
primäärienergia on uusiutuvasta tai uusiutumatto-
masta lähteistä peräisin olevaa energiaa, joka on 
mitattuna siinä muodossa kuin se on ennen muun-
nosprosessia käyttökelpoiseksi energiaksi eli loppu-
käyttäjän tarvitsemaksi energiaksi. 

promise
promise on suomalainen työkalu rakennusten ympä-
ristöluokitteluun. promise-ympäristöluokituksen pe-
rusajatuksena on arvioida kiinteistön merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien 
mittareiden avulla. promise-luokittelussa olemassa 
oleva rakennus tai rakennushanke pisteytetään tiet-
tyjen kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana, 
joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua.

rakennusten energiatehokkuus
se laskettu tai mitattu energiamäärä, joka tarvitaan 
rakennuksen tyypilliseen käyttöön liittyvän energia-
tarpeen täyttämiseen ja johon sisältyy muun muassa 
lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, veden 
lämmitykseen ja valaistukseen käytetty energia.

solar Decathlon
yhdysvalloista lähtöisin oleva energiatehokkaan 
rakentamisen kymmenottelu, jossa yliopistojen 
opiskelijajoukkueet esittelevät suunnittelemiaan ja 
toteuttamiaan nollaenergiataloja. taloja arvioidaan 
kymmenessä eri lajissa. niitä ovat muun muassa 
arkkitehtuuri, sisäilmaolosuhteet, innovatiivisuus, 
energiatase sekä kestävyys. kilpailun tavoitteena on 
muun muassa edistää aurinkoenergialla toimivien ta-
lojen yleistymistä, kannustaa energiatehokkuuteen 
ja levittää tietoa aurinkoenergian mahdollisuuksista 
talonrakennuksessa. 

Uusiutuva energialähde
energialähde, joka palautuu nopeasti osittain tai ko-
konaan uudelleen hyödynnettäväksi ja jonka varanto 
ei siten vähene pitkällä aikavälillä. Uusiutuvia ener-
gialähteitä ovat esimerkiksi vesivoima, tuulivoima, 
aurinkoenergia, jätepolttoaine ja biokaasu.

Vihreä sähkö
sähkö, jota tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.

yhteistuotanto
yhteistuotannolla (CHp=Compined Heat and power 
production) tarkoitetaan lämpöenergian sekä sähkö-
energian ja/tai mekaanisen energian samanaikaista 
tuottamista samassa prosessissa. yhteistuotantolai-
tosten hyötysuhde voi olla parhaimmillaan jopa yli 
90 %. 

yhdyskuntarakenne
yhdyskuntarakenne sisältää infrastruktuurin ja ra-
kennukset. 
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1.  rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvi-
huonekaasupäästöt

taustaselvityksessä analysoitiin rakennetun ym-
päristön energiankäytön ja kasvihuonekaasu-
päästöjen nykytilaa sekä kehitysennusteita vuosil-
le 2020 ja 2050. raportti antaa kokonaisvaltaisen 
kuvan rakennetun ympäristön eri osa-alueiden 
merkityksestä kasvihuonekaasupäästöjen muo-
dostumisessa.

tekijät: iivo Vehviläinen, aki pesola, gaia  
Consulting Oy, Juhani Heljo, Jaakko Vihola, 
tampereen teknillinen yliopisto, saara Jääske-
läinen, Liikenne- ja viestintäministeriö, pekka 
Lahti, Vtt. 

sitran selvityksiä 39
isBn 978-951-563-739-0  
(UrL:http://www.sitra.fi)
issn 1796-7112 (UrL:http://www.sitra.fi)
isBn 978-951-563-738-3 (nid.)
issn 1796-7104 (nid.)

tutkimuksen tilaaja: ympäristöministeriö, sitra 
ja tekes.

2.  review and summary of the epBD related building 
regulations and incentives in some eU member 
states. suomenkielinen tiivistelmä: katsaus ra-
kennusten energiatehokkuuden parantamiseen 
eräissä euroopan maissa. 

selvityksessä arvioitiin kansallisten tuki- ja säädös-
järjestelmien kilpailukykyä suhteessa muihin eU-
maihin. kärkimaiden kokemuksen pohjalta käsi-
teltiin sopivia toimenpide-ehdotuksia suomeen. 

tekijä: reHVa Olli seppäsen, tkk johdolla.

tutkimuksen tilaaja: sitra.

3. kiinteistöliiketoiminnan arvoverkostot, ansain-
talogiikat ja päätöksentekoprosessit – kestävän 
kehityksen ratkaisujen käyttöönoton haasteet ja 
esteet

selvityksessä analysoitiin kehittämistä, suunnitte-
lua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa sekä omis-
tamista prosessin, päätöksenteon ja ansaintalo-
giikan kannalta sekä osoitettiin keskeisiä esteitä 
minimivaatimuksia paremman energiatehokkuu-
den toteuttamiselle. 

tekijä: riitta Lahtinen, kti kiinteistötieto.

tutkimuksen tilaaja: tekes.

4.  allocation of Fuel energy and emissions to Heat 
and power in CHp

pohjoismainen vertailu kaukolämmön ominais-
päästöistä ja niiden kehitystrendeistä. analysoi-
tiin, mistä syistä suomen kaukolämmön ominais-
päästöjen ero muihin pohjoismaihin johtuu. 

tekijä: arto nuorkivi, energy-an Consulting.

tutkimuksen tilaaja: sitra.

5. energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja 
niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskun-
nalliset seuraukset

tekijät: Juha Vanhanen, iivo Vehviläinen,  
mikko Halonen ja anna kumpulainen,  
gaia Consulting Oy.

sitran selvityksiä 30
isBn 978-951-563-720-8  
(UrL:http://www.sitra.fi)
issn 1796-7112 (UrL:http://www.sitra.fi)
isBn 978-951-563-733-8 (nid.)
issn 1796-7104 (nid.)

tutkimuksen tilaaja: sitra

liitE 5. taustasElvityKsEt



ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelma 
vastaa ilmastonmuutoksen torjunnan haasteeseen rakennetussa ympäristössä. 
Toimintaohjelman laatimisesta ovat vastanneet yhteistyössä ympäristöministeriö,  
Sitra ja Tekes apunaan asuntoministeri Jan Vapaavuoren johtama työryhmä, johon 
on kuulunut liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon eturivin vaikuttajia.

Rakennetun ympäristön parantamisella on ratkaiseva merkitys ilmaston- 
muutoksen hillinnässä sekä kilpailukykyisen ja kestävän yhteiskunnan luomi-
sessa, sillä rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan energian osuus 
energian loppukäytöstä on yli 40 % ja kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 %. 
Nämä luvut ovat vielä suurempia, jos niihin lisätään liikenteen vaikutukset,  
joista merkittävä osa johtuu yhdyskuntarakenteesta. 

Työryhmä on laatinut kokonaisvaltaisen toimintaohjelman, joka parantaa  
rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, vähentää sen aiheuttamia pääs-
töjä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Toimintaohjelma sisältää yli kolme-
kymmentä toimintasuositusta, jotka liittyvät energiatehokkaaseen maankäyt-
töön, rakennuksiin ja alueisiin integroituun hajautettuun energiantuotantoon, 
rakentamisen ohjaukseen, kiinteistöjen käyttöön ja omistukseen sekä osaamisen 
kehittämiseen. 

ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa vuodelle 2020 asetetut pääs-
tövähennystavoitteet jo etuajassa, vuonna 2017. Tarkoituksena on ottaa edel-
läkävijyys energiaviisaudessa kansallisena juhlavuonna 2017 ja tehdä Suomen 
rakennetusta ympäristöstä maailman paras vuoteen 2050 mennessä. 

978-952-11-3790-7 (nid.)
978-952-11-3791-4 (PDF)
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