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Suomi energia-
tehokkuuden 
edelläkävijäksi 

Suomen pyrkimyksenä on paitsi täyttää EU:ssa 
vahvistetut energiankulutuksen ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämistavoitteet myös 
nousta energiatehokkuudessa edelläkävijäksi. 
Ratkaisevassa roolissa on rakennettu ympäris-
tömme, jossa aiheutuu valtaosa energiankulu-
tuksesta ja päästöistä.

Viimeistään vuonna 2020 uudet rakennuk-
semme käytännössä tuottavat saman verran 
energiaa kuin kuluttavat, eli ne ovat lähes niin 
sanottuja nollaenergiataloja. Lisäksi energias-
ta entistä isompi määrä on uusiutuvaa, kuten 
maalämpöä tai aurinkoenergiaa. 

Koska rakennuskantamme uudistuu hitaasti, tarvitsemme radikaalia 
muutosta ennen kaikkea jo olemassa olevien rakennusten energiankulu-
tukseen. Varsinkin energiaa tuhlailevia 1960- ja 70-lukujen asuntoja on 
peruskorjattava nykyaikaisiksi, energiapiheiksi kodeiksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on oltava myös malttia. On koh-
tuutonta, jos vaikkapa vapaarahoitteisen kerrostalon osakas joutuu 
uusien ratkaisujen koekaniiniksi tai rakennusalan yrittäjä yksin kantaa 
vastuun. Valtion ja kuntien tulee luoda edellytykset todelliseen ener-
giaviisauteen, ja julkiset ja yleishyödylliset rakennuttajat saavat näyttää 
mallia. Rakennusteollisuus on valmis antamaan oman panoksensa ja 
kehittämään rakennettua ympäristöämme kestävin periaattein.  

Tarmo Pipatti

Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT ry
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Suomen ensimmäinen ekologisesti suunni-
teltu kaupunginosa Eko-Viikki Helsingissä 

valmistui 2000-luvun alussa. Sen suun-
nittelun lähtökohtana olivat terveellisyys, 

pitkäikäisyys ja muunneltavuus.



Rakennetussa ympäristössä syntyy pääosa energian 
kulutuksesta ja päästöistä.

Kestävä rakentaminen ja kiinteistöjen energia-
tehokkuuden parantaminen ovat tehokkaimpia tapoja 
torjua ilmastonmuutosta.

Avainasemassa on nykyisten rakennusten energia- 
ja ympäristötehokkuus. 

 Rakennusteollisuus RT ry  5 Rakennusteollisuus RT ry  5

Suomi on sitoutunut monella tavoin ilmastonmuutoksen torjuntaan. 
Se tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä, uu-
siutuvan energian käytön huomattavaa lisäämistä sekä energiatehok-
kuuden parantamista. 

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutok-
sen hillinnässä. Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta 
Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia 
päästöistä. Liikenne mukaan lukien rakennetun ympäristön osuus 
energiankäytöstä on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia.

Valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käy-
tön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakennuksia lämmitetään, jääh-
dytetään ja niissä kuluu sähköä. Rakentamisen ja rakennusmateriaalien 
osuus päästöistä on vähäinen, nykyisin alle 10 prosenttia. 

Kustannustehokkain keino hillitä energian kulutusta ja vähentää 
päästöjä on energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympä-
ristössä. Uudet rakennukset tehdään energiatehokkaiksi, kestäviksi ja 
vähän huoltoa tarvitseviksi. 

Tärkeintä on olemassa olevien rakennusten energiankulutuksen 
vähentäminen, sillä vuonna 2050 vähintään puolet rakennuskannas-
tamme on rakennettu ennen vuotta 2010. Energiatehokkuuden paran-
taminen tapahtuu kustannustehokkaimmin julkisivu-, putki- ym. kiin-
teistönpidon kannalta välttämättömien korjaushankkeiden yhteydessä.

Tavoitteena on, että rakennusten energiankulutus on vuonna 2050 
noin 60 prosenttia pienempi kuin nyt.

Rakennetussa 
ympäristössä 
valtava energian-
säästöpotentiaali 

Rakennettu ympäristö

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat esimer-
kiksi rakennukset sekä liikenne-, yhdyskunta-
tekniikka- ja energiaverkostot, eli jokapäi-
väinen elinympäristömme. Rakennetussa 
ympäristössä on noin 70 prosenttia Suomen 
kansallisvaral lisuudesta. Kiinteistö- ja raken-
tamisalan vuotuisen toiminnan arvo on noin 
50 miljardia euroa, josta noin viidennes 
muodostuu kansain välisistä toiminnoista. Ala 
työllistää lähes 500 000 henkilöä Suomessa.

Kasvihuonepäästöt 2007 

Yhteensä 78 Mt CO2-ekv.

Rakennukset
Rakentaminen
Liikenne
Teollisuus
Muut

32 % 

6 % 

19 % 

30 %

13 %

Energian loppukäyttö 2007

Yhteensä 307 TWh

Rakennukset
Rakentaminen
Liikenne
Teollisuus
Muut

38 % 

4 % 

17 % 

37 %

4 %



K
uv

a:
 L

as
se

 T
al

vi
tie



Itä-Helsingissä sijaitseva Vuosaari on 
luonnonläheinen kaupunginosa, joka 
on täydentynyt eri vuosikymmeninä 
raken netuilla kerrostalo- ja pientalo-
alueilla. Metrolinja yhdistää Vuosaaren 
kaupungin keskustaan.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu on sovitettava entistä 
paremmin yhteen.

Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää lisä- ja 
täydennysrakentamisella.

Kaavamääräyksillä ei saa sitoa liiaksi energiaratkaisuja. 

Rakennusten sijoittelu vaikuttaa merkittävästi 
energiatehokkuuteen.

 Rakennusteollisuus RT ry  7 Rakennusteollisuus RT ry  7

Yhdyskuntarakenteessa talot, liikenne, palvelut sekä energia- ja jäte-
huolto muodostavat kokonaisuuden, jolla on keskeinen rooli rakenne-
tun ympäristön energiatehokkuuden ja päästöjen kannalta. Liian haja-
nainen rakentaminen lisää liikennettä, joka tuottaa vajaan viidenneksen 
Suomen päästöistä. Toimiva infrarakenne ja sujuva liikennejärjestelmä 
parantavat sekä energiatehokkuutta että elinkeinoelämän kilpailukykyä. 
Kaavoituksen ja liikenteen suunnittelu on sovitettava yhteen nykyistä 
paremmin. 

Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää lisä- ja täyden-
nysrakentamisella. Kaupunkiseutujen rakennetta eheyttämällä voidaan 
vähentää yli 30 prosenttia yhdyskuntarakenteen aiheuttamista päästöis-
tä. Kuntien tulee edistää lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuk-
sia ja helpottaa lisärakennusoikeuden saamista. Lisä rakennusoikeudesta 
perittävien hintojen on oltava kohtuullisia etenkin korjausrakentamis-
hankkeiden yhteydessä. 

Kaavoituksella on pitkäjänteiset vaikutukset energiatehokkuuteen 
sekä alue- että rakennustasolla. Kaava määräyksillä ei saa liiaksi sitoa 
energiaratkaisuja, koska energiatuotannossa ja -tekniikoissa voi tapah-
tua tulevaisuudessa merkittäviä muutoksia. Kaavoituksessa on otettava 
huomioon rakennusten sijoittelun keskeinen merkitys energiatehok-
kuuden kannalta. Kaavoitus prosessiin on hyvä lisätä nykyisten ympä-
ristövaikutusten arvioinnin rinnalle energiahuolto- ja päästötarkastelu.

Kumppanuuskaavoituksessa voidaan yhdistää kuntien ja yritysten 
osaaminen kestävien ja energiatehokkaiden yhdyskuntien aikaan saa-
miseksi. Kaavoittajien koulutuksessa tulee panostaa kestävän rakenta-
misen edellyttämiin taitoihin.

Energiatehokkaassa 
yhdyskunnassa 
on eheä rakenne 
ja toimiva infra
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Uudisrakentamista ohjataan säädöksin kohti 
nollaenergiatasoa. 

Määräyksissä asetetaan selkeät tavoitteet rakennusten 
energiankulutukselle ja päästöille. Tärkeää on jättää keinot 
vapaiksi ja kohdella eri materiaaleja tasaveroisesti.

Määräysten kiristämiselle tarvitaan selkeä tiekartta, 
jossa annetaan riittävästi aikaa kokemusten karttumiselle, 
koulutukselle ja tutkimukselle.

 Rakennusteollisuus RT ry  9 Rakennusteollisuus RT ry  9

Rakennetun ympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa sekä tiu-
kentamalla normiohjausta että kannustamalla vapaaehtoisiin toimiin 
energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Normiohjauksen läh-
tökohtana ovat Euroopan unionin asettamat vaatimukset. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) asettaa kansalli-
set energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset sekä uudis- että kor-
jausrakentamiselle. Uudisrakennusten tulee olla vuoteen 2020 men-
nessä lähes nollaenergiarakennuksia. 

Vuonna 2012 käyttöön otettavissa uusissa rakentamismääräyksis-
sä määritetään ensimmäistä kertaa energiatehokkuusvaatimukset koko 
rakennukselle eikä vain yksittäisille rakennusosille. Se antaa lisää va-
pauksia suunnitella ratkaisut siten, mikä on kokonaisuuden kannalta 
toimivinta ja edullisinta. On tärkeää, että määräyksissä asetetaan tavoit-
teet, mutta ei lukita keinoja niiden saavuttamiseksi. Eri materiaaleille, 
järjestelmille ja laitteille on turvattava tasaveroinen kohtelu.

Energiamääräyksiä on kaavailtu kiristettäväksi edelleen parin kol-
men vuoden välein. Rakennusteollisuuden mielestä seuraava merkittä-
vä askel on järkevä ottaa kuitenkin vasta vuonna 2017, jotta ehditään 
saada riittävästi kokemuksia edellisten määräysten toimivuudesta. Yk-
sittäinen rakennushanke kestää suunnittelun aloituksesta rakennuksen 
valmistumiseen yleensä vähintään kaksi vuotta, ja esimerkiksi ilman-
vaihdon säätöjä tulee käyttövaiheessa testata eri vuodenaikoina.

Aikaa tarvitaan myös koulutukseen ja tutkimukseen, jotta varmis-
tetaan nykyisten ja tulevien ratkaisujen terveellisyys ja turvallisuus. 
Energiamääräysten tiukentamiselle pitää olla johdonmukainen tiekart-
ta, jossa alan yrityksille annetaan riittävät edellytykset sopeuttaa tuo-
tantonsa ja palvelunsa tiukentuviin energiamääräyksiin. 

Normiohjauksella 
tiukat tavoitteet, 
markkinoille 
vapaus toimia 

Heinolalaisessa matalaenergiakerrostalossa 
Koy Kymenpuistossa on nuorille suunnattuja 
vuokra-asuntoja. Talossa ei ole lainkaan
perinteistä lämmitysjärjestelmää, vaan se 
lämpenee pääosin laitteiden ja ihmisten tuot-
tamasta lämmöstä ja ilmanvaihtojärjestelmän 
lämmön talteenotosta.

Kokonaisenergiankulutus määräysten 
lähtökohdaksi

Vuonna 2012 voimaan tulevat energia-
määräykset perustuvat rakennusten 
kokonaisenergiankulutukseen. Sitä 
laskettaessa otetaan huomioon lämmi-
tykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, 
lämpimään käyttöveteen, valaistukseen 
ja eri laitteisiin käytettävä energia.
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Siltamäen alueen peruskorjausta sekä lisä- 
ja täydennysrakentamismahdollisuuksia 
tutkitaan Ketterä-hankkeessa.



Energiatehokkuuden parannustoimet olemassa olevassa 
rakennuskannassa on järkevä ajoittaa välttämättömien 
korjausten yhteyteen.

Korjausrakentamisen energiamääräysten tulee olla selkeitä 
ja painottua eniten energiaa kuluttaviin rakennuksiin.

Valtiolta ja kunnilta tarvitaan kannustimia energiatehokkuutta 
parantaviin korjauksiin sekä täydennys- ja lisärakentamiseen.

Teollisten ratkaisujen käyttöönottoa tukevien ryhmä- ja 
aluekorjausten menetelmiä on edelleen kehitettävä, 
otettava käyttöön ja levitettävä eri alueille. 

 Rakennusteollisuus RT ry  11 Rakennusteollisuus RT ry  11

Koska rakennuskantamme uudistuu vain runsaan prosentin vuosi-
vauhdilla, on merkittäviä toimenpiteitä kohdistettava olemassa oleviin 
rakennuksiin. Valtaosa 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneista asuinker-
rostaloista tulee peruskorjausikään 2010- ja 2020-luvuilla. Korjaustarve 
kohdistuu ensisijaisesti julkisivuihin ja taloteknisiin järjestelmiin, joiden 
korjausten ja perusparannusten yhteyteen kannattaa ajoittaa energia-
tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet. Toisaalta myös purka-
misen vaihtoehdot on selvitettävä ennakkoluulottomasti.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että myös 
Suomessa asetetaan minimivaatimukset korjausrakentamisen energia-
tehokkuudelle. Rakennusteollisuus painottaa, että määräysten tulee 
olla realistisia. Ne eivät voi olla yhtä tiukkoja kuin uudisrakentamis-
ta koskevat vaatimukset. Lisäksi on selkeästi määritettävä, minkälaista 
korjausrakentamista määräykset koskevat. Päähuomio tulee kohdistaa 
1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin energiasyöppöihin taloihin.

Normiohjauksen lisäksi valtiolta ja kunnilta tarvitaan taloudellisia 
kannustimia ohjamaan energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöön kor-
jausrakentamisessa. Valtion osalta tämä tarkoittaa erilaisia korjaus- tai 
rahoitusavustuksia ja verohelpotuksia sekä kunnilta täydennys- ja lisä-
rakentamisvaihtoehtojen laajempaa tarjontaa.

Asuinrakennusten energiatehokkuutta voidaan parhaiten edistää 
alueellisissa ryhmäkorjaushankkeissa ja alueuudistusprosesseissa. Sa-
malla voidaan monipuolistaa palvelurakennetta, tiivistää yhdyskunta-
rakennetta ja lisätä alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Ryhmä- ja aluekorjaaminen mahdollistavat teollisten ratkaisujen 
hyödyntämisen korjausrakentamisessa ja tuovat mittakaavaetua sekä 
tilaajille että toteuttajille. Tätä varten on kehitettävä erilaisia malleja ja 
vietävä ne tehokkaasti käyttöön. 

Korjaus-
rakentamiseen 
realistiset 
määräykset 
ja taloudellisia 
kannustimia 

Ratkaisuja taloyhtiöiden ja 
asuinalueiden perusparannuksiin

Rakennusteollisuus RT selvittää laaja-
pohjaisessa Ketterä-kehityshankkeessaan 
asunto-osakeyhtiövaltaisten alueraken-
nus kohteiden parantamisen edellytyksiä. 
Aluekorjauksiin etsitään erilaisia teknisiä 
ja rahoituksellisia ratkaisuja sekä sopivia 
liiketoimintamalleja. Lisäksi arvioidaan 
lisä- ja täydennysrakentamisen mahdol-
lisuuksia. Tutkimuksessa kohdealueena 
on Siltamäki Helsingissä.

Lähde: YM
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Asuinrakennusten jakautuminen eri vuosi-
kymmenille ja merkitys energiatehokkuudelle



Vuorenjuuren alue on hyvä 
esimerkki pääkaupunkiseudun 
täydennysrakentamisesta.
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Tarvitaan toimintakulttuurin muutos: on siirryttävä 
osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan ja 
elinkaarivastuuseen.

Suunnittelukäytäntöjä on kehitettävä niin, että yksittäisten 
rakennusosien sijaan määritetään koko rakennuksen 
ominaisuuksia.

On käytettävä hankintatapoja ja -malleja, joissa 
kokonaistaloudellisuus ja elinkaariedullisuus korostuvat 
valintaperusteina.

 Rakennusteollisuus RT ry  13 Rakennusteollisuus RT ry  13

Rakennuksen ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta tulee arvioi-
da koko sen elinkaaren kannalta. Rakennuksen teknisten ominaisuuk-
sien parantaminen saattaa esimerkiksi kasvattaa päästöjä valmistusvai-
heessa, mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus 
voi pienentyä huomattavasti.  

Energiatehokkuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät lyödään lukkoon 
suunnitteluvaiheessa. Niitä on usein vaikea ja kallista muuttaa myö-
hemmin. Asetettaessa tavoitteet rakennuksen energiatehokkuudelle, 
sisäilmastolle ja elinkaarihallinnalle tarvitaan tiivistä yhteistyötä raken-
nushankkeen eri osapuolten kesken. Rakennusyritysten tuotanto-osaa-
minen ja kustannustietous kannattaa kytkeä mukaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta syntyy sekä energia- että kustannustehok-
kaita ratkaisuja.   

Vähän energiaa kuluttavan talon rakenne- ja talotekniikka suunni-
tellaan yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Yksittäisten rakenneosien 
ja laitteiden osaoptimoinnista huomio siirtyy koko rakennuksen omi-
naisuuksiin. Vuonna 2012 voimaan tulevat uudet energiamääräykset 
kokonaisenergiatarkasteluineen tukevat osaltaan tätä muutosta.

Tilaajilla ja omistajilla on ratkaiseva rooli energiatehokkaiden rat-
kaisujen edellytysten luomisessa. Niiden tulee painottaa toiminnallisia 
vaatimuksia. On siirryttävä käyttämään hankintatapoja, joissa energia-
tehokkuus ja kokonaistaloudellisuus nousevat valintaperusteiksi han-
kintahinnan, laadun ja muiden tekijöiden rinnalle. Hankintalaki oi-
kein sovellettuna antaa tähän hyvät mahdollisuudet julkisella sektorilla.

Energiatehokkuuden parantaminen lisää tarvetta kehittää asiakas-
lähtöisiä kokonaispalveluja, jotka kattavat kiinteistöjen suunnittelun, 
toteutuksen ja ylläpidon. Elinkaarimallit ja muut suunnittelua, toteu-
tusta ja ylläpitoa integroivat toteutusmuodot kannustavat rakennus-
teollisuuden yrityksiä kiinnittämään huomiota energiatalouteen ja 
käyttökustannuksiin.

Energiatehokkuus 
edellyttää kokonais-
näkemystä ja elin-
kaariajattelua  
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Nykytaso Skenaario 2030

Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt

Lähde: Aalto-yliopisto, Aleksi Lounamaa
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Rakennusfysiikka on hallittava entistä paremmin. Lämpö- ja 
kosteustekniset riskit on tunnistettava ja minimoitava.

Osaamista on kehitettävä. Korjausrakentamisen perus-, 
jatko- ja täydennyskoulutusta on lisättävä kaikilla tasoilla.

Rakennuksen käytön hallinta on avainasemassa. Energian-
kulutuksen mittarointi ja muu älykäs kiinteistönhallinta tuo 
tähän uusia mahdollisuuksia.

 Rakennusteollisuus RT ry  15 Rakennusteollisuus RT ry  15

Energiatehokkaassa rakennuksessa on hyvin eristetyt vaipparakenteet, 
tehokas ja tarpeenmukainen ilmanvaihto sekä energiatehokkaat laitteet 
ja järjestelmät. Se on myös erittäin ilmatiivis, mikä asettaa vaatimuksia 
sisäilman laadulle ja etenkin lämpö- ja kosteustekniikan hallinnalle. 

Energiatehokkuuden parantaminen ei saa vaarantaa tilojen terveel-
lisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tämä on otettava huomioon 
valmisteltaessa uusia energiamääräyksiä. On varattava riittävästi aikaa 
aihetta koskevalle tutkimustoiminnalle ja käytännönkokemusten kar-
tuttamiselle eri ratkaisuista.

Energiatehokkuuden parantaminen ja korjausrakentamisen lisään-
tyminen vaativat uudenlaista osaamista, jota tulee kehittää kaikissa 
ammattiryhmissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Korjausra-
kentamisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta pitää lisätä kaikilla 
tasoilla. Rakennusteollisuus RT:hen kuuluva Rakennusteollisuuden 
Koulutuskeskus RATEKO osallistuu rakennusfysiikan ja energiatehok-
kaan korjausrakentamisen koulutukseen.

Rakennusten käyttötavoilla on suuri merkitys energiatehokkaan 
rakennuksen toiminnalle. Energian- ja vedenkulutuksen reaaliaikai-
sen seurannan mahdollistava mittarointi ja älykäs kiinteistönhallinta 
tuovat tärkeitä työkaluja energiaviisaaseen asumiseen ja kiinteistöjen 
käyttöön. 

Asumisen energiankulutuksen vähentäminen vaatii uudenlaista 
osaamista myös asukkailta. Erilaisten lämmitysjärjestelmien ja talo-
teknisten ratkaisujen valinta ja hallinta on suuri haaste erityisesti oma-
kotiasukkaille.

Hyvin suunnitellussa 
energiatehokkaassa 
talossa on hyvä 
sisä ilmasto 

Kestävässä rakentamisessa yhdistyvät 
energiatehokkuus, turvallisuus ja viihtyisyys.

Terveelliset ja turvalliset ratkaisut 
tutkimuskohteina

Rakennusteollisuus RT on aktiivisesti mukana 
laajassa FRAME-tutkimushankkeessa, jossa 
tutkitaan ilmastonmuutoksen ja lisäeristämi-
sen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia 
riskejä. Tavoitteena on ehkäistä kosteusongel-
mia ja löytää mahdollisimman laadukkaita ja 
turvallisia tapoja entistä energiatehokkaam-
pien rakenteiden toteuttamiseksi. Hankkeessa 
tarkastellaan vaipparakenteiden rakennus-
fysikaalista toimintaa, rakennusprosessin 
hallintaa, sisäilman olosuhteita ja laatua sekä 
LVI-järjestelmien toimintaa Suomen muuttu-
vassa ilmastossa.

FRAME-tutkimuskokonaisuuteen liittyy 
Rakennusteollisuus RT:n koordinoima 
KORMA-hanke, jossa kehitetään malli -
rat kaisuja kosteusteknisesti turvalliseen 
korjausrakentamiseen.
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Rakennusala kehittää ja tuottaa energiatehokkuutta paran-
tavia ratkaisuja ja innovaatioita käyttäjien tarpeet tiedostaen.

Tuotekehityksen lisäksi tarvitaan järjestelmien ja palvelui-
den kehittämistä. Kehitystyön tulokset on siirrettävä tehok-
kaasti käytäntöön.  

Energiatehokkaan rakentamisen ja perusparannuksen tutki-
mustiedon välitystä tulee tehostaa. 

 Rakennusteollisuus RT ry  17 Rakennusteollisuus RT ry  17

Energiatehokkuuden parantaminen vauhdittaa rakennusalan kehitys-
toimintaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Rakennusten ja 
alueiden yleistyvä energia- ja ympäristöluokitus kannustaa osaltaan yri-
tyksiä energia- ja ympäristöosaamisensa kehittämiseen.

Painopiste on ollut tuotekehityksessä, mutta jatkossa tarvitaan 
poikkitieteellistä lähestymistapaa ja erityisesti järjestelmien ja koko-
naispalvelujen kehittämistä. Rakenteiden ja järjestelmien toimivuus on 
varmistettava parhaalla mahdollisella tavalla. Talotekniikka on keskei-
sessä asemassa siinä, että saadaan aikaan entistä terveellisempiä ja viih-
tyisämpiä sekä vähemmän energiaa kuluttavia ja päästöjä aiheuttavia 
rakennuksia. 

Rakennusteollisuus on mukana useissa tutkimus- ja kehityshank-
keissa, joilla edistetään energiatehokkaan uudis- ja korjausrakentami-
sen hyviä ratkaisuja. Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä ympä-
ristöministeriön, Tekesin, Sitran, tutkimuslaitosten sekä kiinteistö- ja 
rakentamisalan muiden toimijoiden kanssa. RT:n koordinoimassa Tee 
parannus -hankkeessa kootaan yhteen energiatehokkaan uudis- ja kor-
jausrakentamisen ja perusparantamisen tutkimustieto, edistetään alan 
toimijoiden verkottumista ja tuodaan näkyvästi esille tutkimus- ja ke-
hityshankkeiden tuloksia.

Kehitetyt ja kehitettävät uudet teknologiat ja palveluratkaisut on 
siirrettävä tehokkaasti käytäntöön. Tarvitaan pilotti- ja testikohteita, 
joista kertyvistä kokemuksista tulee välittää tietoa eri osapuolille. Yksi-
tyisten ihmisten omistamat vapaarahoitteiset asunnot eivät voi toimia 
kokeilukenttänä. Julkisten ja yleishyödyllisten rakennuttajien onkin 
kuljettava kärjessä. 

Energiatehokkuus 
tarvitsee käyttäjä-
lähtöistä kehitystyötä  

Helsingissä sijaitsevalle Lintulahdenvuoren 
toimistotalolle on myönnetty korkeimman 
eli platinatason LEED®-sertifi kaatti ensimmäi-
senä toimistotalohankkeena Pohjoismaissa.

Huippuosaamista ja 
uusia liiketoimintamalleja

Energia- ja ympäristötehokkaan uudis- ja 
korjausrakentamisen kehittämisen lähtö-
kohtana on käyttäjien tarpeiden ja vaatimus-
ten tunnistaminen ja huomioon ottaminen. 
Tämä luo paineita muuttaa alan liiketoiminta- 
ja ansaintamalleja. Tähän tähtäävää moni-
tieteisestä ja käyttäjälähtöistä tutkimus- 
ja kehitystyötä tehdään esimerkiksi RYM 
Oy:ssä, joka toimii rakennetun ympäristön 
strategisen huippuosaamisen keskittymänä. 



Espoon Friisilän puukaupungin- 
osa edustaa tiivistä ja matalaa  
rakentamista.
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Julkisen sektorin on näytettävä energiaviisaan toiminnan 
esimerkkiä omissa hankkeissaan.

Energiatodistusjärjestelmää on kehitettävä käytännön-
läheiseksi ja kokonaisenergiatehokkuuteen perustuvaksi.

Energiatehokkuuden parantamisen hyödyistä ja 
keinoista on annettava kuluttajille luotettavaa ja 
ymmärrettävää tietoa. 

 Rakennusteollisuus RT ry  19 Rakennusteollisuus RT ry  19

Energiankulutus riippuu rakennuksen energiatehokkuudesta, mut-
ta ennen kaikkea ylläpidon laadusta. Avainasemassa ovat rakennusta 
käyttävien ihmisten kulutustottumukset ja valinnat, jotka kohdistuvat 
asuntojen ja työpaikkojen sijaintiin, liikkumistapoihin sekä rakennus-
ten ja asuntojen lämmitystapoihin ja energiankulutukseen.

Kuluttajien kiinnostus ekologisiin ratkaisuihin on lisääntynyt. Jotta 
kasvanut mielenkiinto saadaan näkymään myös käytännössä, tarvitaan 
erilaisia julkisen vallan taloudellisia kannustimia, kuten energia-avus-
tuksia, korkotukea, kotitalousvähennyksiä ja muita verohelpotuksia. 
Kannustimet ovat välttämättömiä ja kokemusten mukaan tehokkaita 
varsinkin korjausrakentamisessa, jossa energiaremonttien takaisinmak-
suajat koetaan usein pitkiksi.  

Erilaisten kannustimien ja rahoitusratkaisujen tarvetta ja toimi-
vuutta sekä asukaslähtöisiä toimintatapoja asuinkerrostalojen korjaus-, 
täydennys- ja lisärakentamisessa selvitetään rakennusteollisuuden koor-
dinoimassa Ketterä-tutkimushankkeessa. Tavoitteena on myös kehittää 
katsastustyyppinen menettely, jossa energiatehokkuuden parantamis-
mahdollisuudet ja -toimenpiteet arvioidaan osana suunnitelmallista 
kiinteistöjen ylläpitoa ja korjausrakentamista. Julkisen sektorin tulee 
omissa hankkeissaan näyttää esimerkkiä kaukonäköisestä kiinteistön-
pidosta ja energiaviisaista toimintatavoista.

Kuluttajien, erityisesti asuntoyhtiöiden osakkaiden on saatava puo-
lueetonta, luotettavaa ja kansantajuista tietoa rakennusten energian-
kulutuksesta,  erilaisten lämmitystapojen ja energiantuotantoratkaisu-
jen ympäristövaikutuksista sekä investointi- ja käyttökustannuksista. 
Energiatodistusjärjestelmä tarjoaa tähän lähtökohdan, mutta sitä on 
kehitettävä käytännönläheisemmäksi ja kokonaisenergiatehokkuuteen 
perustuvaksi.

Kuluttajille 
kannustimia ja 
kansantajuista 
tietoa 

Viestintäohjelma kannustaa parannuksiin 

Rakennusteollisuus RT toteuttaa yhteistyössä 
ympäristöministeriön, Tekesin, Sitran sekä 
kiinteistö- ja rakentamisalan muiden toimijoi-
den kanssa Tee parannus –viestintäohjelmaa, 
joka välittää tietoa asuinkerrostalojen hyviksi 
koetuista korjaustavoista, uusista ratkaisuista 
ja palveluista sekä rahoitusmahdollisuuksis-
ta. Korjausrakentamisen ammattilaisia roh-
kaistaan panostamaan energiatehokkuutta 
parantavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan 
sekä ottamaan kehitystyön tulokset ja uudet 
toimintatavat käyttöön.

Lämpöhäviöt 1970-luvun kerrostalossa

Ilmanvaihto
Viemäriin
Ulkoseinät
Ikkunat
Yläpohja
Alapohja

36 % 

22 % 

17 % 

15 %

6 %

4 %

Lähde: TKK/LVI-tekniikka
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Rakennusteollisuus RT ry  
PL 381 (Unioninkatu 14), 00131 Helsinki

puh. (09) 12 991  fax (09) 628 264  www.rakennusteollisuus.fi

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden 

yhteinen etujärjestö, joka kattaa niin urakoinnin kuin raken-

nustuoteteollisuudenkin. Liittoyhteisö muodostuu Rakennus-

teollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä 

toimialasta, jotka ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, 

Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 

jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsen- 

yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.
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