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TAVOITE JA TAUSTA 
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

Polun muutostavoite: 

Rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen 2030 mennessä.

3

Suomen energian kokonaiskulutuksesta merkittävä osa syntyy 
kiinteistöissä ja asuntosektorilla. Energiamurros voi näkyä rakennusten 
energian kulutuksessa ostoenergian määrän ja eri energiamuotojen 
kysynnän muutoksina. Lisäksi uusiutuvan omavaraisenergian tuo-
tanto voi kasvaa tasolle, jossa ostoenergian vastapainona syntyy 
energiaa myös varastoon tai myytäväksi. 

Kotitaloudet omistavat rakennuskannasta 60 prosenttia joko suoraan 
tai asunto-osakeyhtiöiden välityksellä. Toiseksi tärkein ryhmä ovat 
yritykset, jotka omistavat noin 20 prosenttia rakennuskannasta. 
Julkisen sektorin omistuksessa on melko pieni osuus koko 
rakennuskannasta. Euroopan Unioni korostaa kuitenkin julkisen 
sektorin merkitystä, koska se voi toimia esimerkkinä muille toimijoille. 

Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen etenee hitaasti eikä 
se juurikaan vielä näy koko rakennuskannan energiankulutuksessa 
(ks. Tilastokeskus 2016). Vanhemmassa rakennuskannassa erityisesti 
tilojen lämmitysenergia on määräävä (73%), kun taas uudemmassa 
kannassa sähkön, tilojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden 
osuudet ovat lähes yhtä suuria. 

Keinoja rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi 
ovat muun muassa matalaenergiarakentaminen, rakennusten 
energiatehokkuuden parantaminen peruskorjauksen 
yhteydessä, energiatehokkuutta lisäävä talotekniikka, erilaiset 
lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihtojärjestelmien säädöt 
sekä energiaa säästävät toimintatavat. Energiatehokkuuden 
parantamisella on mahdollista vähentää kiinteistöjen 
käyttökustannuksia huomattavasti. 

Tausta (keskeiset nostot liitteen 1 taustamuistiosta): 
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Nettoenergiankulutuksen puolittaminen on mahdollista

Rakennusten nettoenergian kulutuksen puolittaminen 
vuoteen 2030 on mahdollista, jos toimiin ryhdytään nopeasti 
ja huomioita kiinnitetään erityisesti korjausrakentamiseen ja 
olemassa olevan rakennuskannan nettoenergiankulutuksen 
vähentämiseen.

Suuret kiinteistönomistajat tarvitaan esimerkeiksi

Suurilla julkisilla ja yksityisillä kiinteistönomistajilla on 
keskeinen rooli uusien markkinoiden synnyttämisessä ja 
suunnanantajina. Energiatehokkuussitoumus näiltä tahoilta 
nopealla aikavälillä on tärkeää. Valtio voi tukea tätä sekä 
oman kiinteistön omistajuutensa kautta että luomalla 
positiivista kilpailua yksityisten kiinteistönomistajien 
välillä ja kytkemällä SOTE-uudistukseen rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset.

Uusien energiapalveluiden kehittäminen ja rahoitus

Teknologisen ja liiketoiminnan kehittymisen nopeus ja laajuus 
on keskeinen vaikuttava tekijä. Muutos edellyttää uusien 
liiketoimintamallien syntymistä teknologisen kehityksen 
(mm. varastointi, kysyntäjousto) lisäksi. Palvelumarkkinoita 
tarvitaan sekä uudis- ja korjausrakentamisen kautta että 
edistämään kotitalouksien kysyntäjoustoa. Tähän tarvitaan 
monien toimijoiden (mm. kunnat, sähköverkkoyhtiöt, uudet 
start-upit, taloyhtiöt ja pienomistajat, sekä pankit) yhteistyötä.

Uusi väline: Energiakatselmukset

Markkinoiden käynnistyttyä ja uusien palveluiden ja ratkaisujen 
ollessa paremmin kuluttajien saatavilla, tarvitaan valtion taholta 
vaatimuksia säännöllisiksi energiakatselmuksiksi (‘energiakartoitus’) 
sekä energiatehokkuusvaatimuksia korjausrakentamiseen, jotta 
rakennuskannan energiankulutus saadaan laskuun nopeammin.

Uusien hankkeiden energiatehokkuusnäkökulma

Vaikka uudisrakentaminen lisää rakennuskannan energiatehokkuutta, 
vaikutus kokonaisuuteen jää pieneksi. Tätä on silti tärkeä 
kokonaisuuden kannalta edistaa, joten energiankulutus ja 
energiatehokkuus tulee paremmin huomioida mm. kaavoituksessa ja/
tai verotuksessa.

Tarvitaan kattavia politiikkakokonaisuuksia sääntelyn lisäksi: mm. 
informaatio- ja taloudellinen ohjaus sekä kaavoitus

Olemassa olevan regulaation lisäksi tarvitaan sitä tukevia 
neuvontapalveluita sekä kuluttajille että kunnille (osin tämä tarkoittaa 
jo olemassa olevan neuvonnan saatavuuden parantamista sekä 
tietoisuuden lisäämistä sen olemassa olosta). Muita tukevia toimia 
olisivat kiinteistöjen energiatehokkuustietojen julkistaminen, energia-
avustukset sekä em. energiakatselmonnin sertifiointijärjestelmä. 
Kuntatasolla tärkeitä toimia olisivat joko energiatehokkuuteen sidottu 
kiinteistövero tai energiatehokkuuden huominen kaavoituksessa. 
Tarvitaan myös uudenlaisia rahoitusratkaisuja yhteistyössä yksityisen 
sektorin kanssa.

TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
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Voimakkaampia toimia tarvitaan, suunnannäyttäjät tärkeitä
Rakennuskannan nettoenergiankulutus vähenee hitaasti. Jotta 
muutostavoitteeseen päästäisiin, tarvitaan voimakkaampia 
toimia energiatehokkuusnäkökulmien edistämiseksi niin 
korjaus- kuin myös uudisrakentamisessa sekä julkisten että 
yksityisten toimijoiden tahoilta – isojen omistajien toimiessa 
suunnannäyttajinä.

Olemassaolevan rakennuskannan uudet energiapalvelut
Uusien, energiatehokkaampien rakennusten lisäksi tarvitaan  
olemassaolevan rakennuskannan energiaremontteja. Nämä  
edellyttävät energiatehokkuusmarkkinoden kasvattamista ja 
uusia korjausrakentamiseen, niin kiinteistönomistajille kuin 
pienkuluttajillekin suunnattuja energiaremonttipalveluita. 
Energiatehokkuusmarkkinoiden synty edistää erityisesti 
uudenlaisten palveluintegraattorien toimintaa, joissa 
energiaremontit, ja älykäs palvelulähtöinen kulutuksen ja 
tuotannon ohjaus yhdistyy joustaviin rahoitusratkaisuihin.

Rakennusten energiaparannuksista menestystarina
Jotta rakennusten energiaparannuksiin tartutaan nopeammin, 
täytyy kehityksestä luoda positiivinen ilmiö, joka tekee 
rakennusten energiatehokkuusparannuksista muodikkaita. Tätä 
edesauttaa menestystarinoiden luominen ja jo toteutuneiden 
esimerkkien parempi esiinnostaminen mediassa. On myös 
tärkeää tehdä teknisistä ratkaisuista ymmärrettäviä ja hauskoja, ja 
huomioida energiaparannusten toteuttaminen terveyttä edistävällä 
tavalla. Tähän tarvitaan niin yrityksiä kuin julkisen sektorin 
edistämistoimia (mm. Motiva, Kuntaliitto)

Jatkuvaa energiakatselmustoimintaa
Energiaremontointia voitaisiin myös edistää kehittämällä 
ja laajentamalla rakennusten energiamerkintää pakolliseksi 
energiakatselmustoiminnaksi, jota toteutettaisiin tietyin väliajoin. 
Energiakatselmustoimintaan voidaan helposti linkittää niin 
asiantuntijaneuvontaa, uutta liiketoimintaa, kuin mahdollisesti 
myös taloudellisia kannustimia (avustukset, verovähennykset). 
Tähän kytkeytyy energiatodistusten laskennan uudistaminen 
todelliseen kulutukseen ja kustannuksiin perustuviksi. 
Kartoitustoimintaa ei voida kuitenkaan käynnistää ennen kuin 
uudet palvelumarkkinat ovat paremmin kehittyneet.

UUDET OIVALLUKSET
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

*

*

Oivallukset – 4 nostoa: 
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Sääntelyä tarvitaan mutta tämä ei yksin riitä. Politiikan 
suunnittelussa tulee huomioida porkkanat/suunnannäyttäjyys, 
uusien energiapalveluiden tukeminen ja esteiden poistaminen 
sekä neuvonnan ja taloudellisen ohjauksen merkitys sääntelyn 
ohella pikaisen muutoksen siivittämiseksi.

Kehittämällä energiatodistusjärjestelmää eteenpäin 
jatkuvaksi energiakatselmustoiminnaksi voidaan luoda väline, 
joka edistää niin olemassaolevan rakennuskannan remontointia 
kuin uusien energiatehokkuusmarkkinoiden syntyä. Julkiset 
ja yksityiset isot kiinteistönomistajat voidaan sitoa mukaan 
esimerkeiksi (mm. eläkevakuutusyhtiöt, SOTE-rakennukset). 
Yksityiset kiinteistön omistajat pitää saada kilpailemaan 
parhaimmista energiansäästöratkaisuista, ja valtio voi tukea tätä 
toimintaa yrityksen imagoa tukevalla palkinnolla.

UUDET OIVALLUKSET
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

Pienomistajien energiaremonttitoiminta tulee tehdä positiiviseksi 
ilmiöksi. Tätä edistettäessä tulee huomioida pientoimijoiden 
tukipalveluiden ja informaatio-ohjauksen merkitys, sekä 
toimijarooleja (mm. taloyhtiöiden osakkaat). Lisäksi tarvitaan 
uusien investointi- ja rahoitusmekanismien kehitystyötä (mm. 
avustukset, yksityiset rahoituspaketit).

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 3 nostoa:
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TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE 
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

Energiamurros rakennuskannassa

Rakennusten nettoenergiankulutuksen vähentäminen voi 
pääasiallisesti perustua rakennusten energiatehokkuuden 
edistämiseen (mm. lisäeristys, lämmön talteenotto), 
energian älykkäämpään käyttöön (mm. energiankäytön 
jaksottaminen, energian varastointi), sekä rakennuksissa 
tapahtuvaan hajautettuun energiantuotantoon (mm. 
aurinkosähkö, -lämpö; lämpöpumput, maalämpö), joka 
vähentää ulkopuolisen energian (sähkö tai lämpö) tarvetta. 
Energiankulutuksen ajallinen vaihtelu on huomioitava.

Keskityttäessä rakennusten nettoenergiakulutukseen 
koko rakennuskantaa (olemassa oleva rakennukset ja 
uudisrakennukset) tulee tarkastella kokonaisuutena. Täten 
rakennuskannan energiatehokkuus paranee jonkin verran 
uudisrakennusten parempien energiaratkaisujen myötä, 
jota nykyiset rakennusmääräykset edellyttävät. Nopea 
nettoenergiankulutuksen vähentäminen edellyttää lisäksi 
merkittäviä toimia olemassa olevassa rakennuskannassa.

Energiateknologia- ja palvelumarkkinoiden yleistyminen

Teknologian kehityksen ja käyttöönoton lisäksi korjaus- 
ja uudisrakentamiseen kohdentuneiden uudenlaisten 
palveluiden kehittyminen on tärkeää. Tarvitaan siis sekä 
energiateknologia- että palvelumarkkinoiden yleistymistä 
tukevia toimenpiteitä.

Rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen 

Rakennuskannan nettoenergiankulutuksen puolittaminen 
voi toteutua pääasiassa kolmen tekijän seurauksena:
1) Rakennuskannan uusiutumisen vaikutus,
2) korjausrakentaminen, energiaremontit ja säädöt 
taloautomatiikassa, sekä
3) uudet energian tuotanto- ja varastointipalveluiden 
yleistyminen.
Lisäksi muutosta voidaan tukea 4) julkisten toimijoiden 
esimerkkien kautta ja 5) kysyntäjoustoa lisäämällä.
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MUUTOSPOLUN MÄÄRÄLLISTÄMINEN
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

Korjausrakentaminen ja energiaremontit  
(vähennys < 30%-yks)

Korjausrakentamisen energiaremontteja voidaan 
edistää isojen toimijoiden sitouttamisella ja 
pienkuluttajien luoman kysynnän kasvaessa. Toimivien 
energiatehokkuusmarkkinoiden toteutuminen vaatii 
myös em. integroituja ratkaisuja tarjoavien palveluiden 
edistämistä julkisen ohjauksen luomien markkinoiden 
avulla.

Suuret toimijat (vähennys noin 15%):
Mukana teollisuuden rakennukset; Muut isojen 
kiinteistöjen omistajat (mm. vuokra-asunnot), esim. 
eläkevakuutusyhtiöt, kunnat.

Pienet toimijat (vähennys noin 10%):
Pientalojen omistajat sekä taloyhtiöiden osakkaat edustavat 
kumpikin merkittävää osaa yksityisen rakennuskannan 
omistajista, mutta ratkaisut (erityisesti taloyhtiöissä) 
vaativat ohjauksen kehittämistä. Pienomistajien 
energiaremontit edustavat niin ikään merkittävää osaa 
energiatehokkuusparannuksista 2030 mennessä.

Kunnan- ja valtionhallinnon rakennukset (< 5%):
Kunnan- ja valtionhallinnon (ml. SOTE) rakennukset  ja 
yliopistot voivat toimia merkittävinä suunnannäyttäjinä.

Määrällinen tavoite: Rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen 2030 mennessä.

Uudet energiantuotanto- ja varastointiteknologiat ja 
-palvelupaketit (vähennys > 10%-yks?)

Vaikka uusia, energiatehokkaita teknologioita on jo helposti 
saatavilla, uusien energiapalvelumarkkinoiden synty ja 
kasvaminen vaatii poliittisen ohjauksen kehittämistä. 
Uusista energiantuotanto- ja –varastointipalveluista sekä 
energiaremonteista tulee tehdä vaivattomia ja houkuttelevia. 
Tässä kehityksessä public-private yhteistyömallit voivat 
synnyttää uusia, toimivia ratkaisuja energiatehokkuuden 
lisäämiseen ja edistää olemassa olevan ohjauksen tehokasta 
toimeenpanoa.

Kaikkineen uusi, hajautettu ja rakennuskantaan integroitu 
energiantuotanto- ja varastointiteknologia kuitenkin tulee 
edistämään rakennuskannan energiankulutuksen vähenemistä 
2030 mennessä merkittävästi.

Rakennuskannan uusiutumisen vaikutus 
(vähennys 10%-yks)

Uusi rakennuskanta on jo varsin energiatehokasta (< 50% 
keskikulutuksesta?). Rakennuskanta uudistuu kuitenkin melko 
hitaasti (1,5%/vuosi). Mikäli 2030 mennessä noin 20% kannasta 
uudistuu, ja uusi kanta on 50% tehokkaampaa, kokonaisvaikutus 
rakennuskannan energiakulutuksessa voisi näin ollen olla 10% 
2030 mennessä.

* *

*
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MUUTOSPOLUN YLEISKUVA
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS
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muu
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muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Energiankulutuksen vähentäminen 
ominaiskulutukseen perustuvalla 

hinnoittelulla

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

Polun muutostavoite: Rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen 2030 mennessä.



TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

Isot omistajat ja julkinen taho esimerkkinä

Isot julkiset ja yksityiset rakennustenomistajat 
(mm. eläkevakuutusyhtiöt, isot vuokranantajat, 
valtio, kunnat; A2) tulee saada aktiivisesti mukaan 
energiaremonttitoimintaan. Erilaisin sitoumuksin ja 
palkinnoin voidaan edistää näiden toimijoiden aktiivisuutta, 
joka puolestaan johtaa energiaremonttimarkkinoiden 
yleistymiseen sekä tukee uuden liiketoiminnan 
kehittämistä, pilotointia ja ylösskaalausta. Myös SOTE-
rakennuksiin sidotut energiatehokkuusvaatimukset voivat 
toimia suunnannäyttäjinä (A17, A26, A28).

Uudet energiapalvelumarkkinat ja 
energiateknologiabuumi

Suurten kiinteistönomistajien viitoittamaa muutospolkua 
täydentävä tai sille vaihtoehtoinen välittömästi tarvittava 
muutosaskel on aurinkosähko- ja lämpöpalvelupakettien 
sekä integroitujen energiapalvelupakettien synnyttäminen 
pienkuluttajille ja taloyhtiöille (A3). Tätä tukemaan 
tarvitaan taloyhtiön osakkaille myönnettävät 
verovähennykset (kotitalousvähennys) taloyhtiön 
energiainvestoinneista (A4), valtion energia-avustusten 
palauttaminen käyttöön tai kuntien myöntämiä energia-
avustuksia. Lisäksi tarvitaan yksityisen sektorin taholta 
energiapalvelumarkkinoita edistäviä rahoitusratkaisuja. 
Parhaimmillaan toisiaan tukevat toimet voivat synnyttää 
rakennusten energiateknologiabuumin (vrt. aurinkosähkö 
Saksassa).

Energiaremonttimarkkinat kehittyvät

Sekä korjaus- että uudisrakentamiseen liittyvä 
keskeinen muutosaskel on uusien energiateknologia- 
ja palvelumarkkinoiden yleistyminen (A13), joiden 
syntymiseen eri kuluttajaryhmille tarvitaan sekä pieniä että 
suuria yrityksiä. Tätä kehitystä edesauttamaan tarvitaan 
palveluintegraattoriyritysten tuottamia palvelupaketteja 
(joita toistaiseksi ei ole tarpeeksi pienkuluttajille), pankit 
tarjoamaan kuluttajille uusia energiainvestointien 
rahoitusratkaisuja, sekä mahdollisesti myos valtion 
takausjärjestelmä suuren mittakaavan energiaremonteille.

Energiatehokkuuden rooli kaavoituksessa tai 
kunnallisverotuksessa tiukentuu

Vaikka rakennuskanta uudistuu hitaasti, sillä on 2030 
merkitystä rakennuskannan kokonaisenergiatehokkuutta 
ajatellen. Energiavaatimukset tuleekin mahdollistaa 
myös tonttien kaavoituksessa (A14, A15). Ennen kuin 
kaavoitusvaatimukset voidaan ottaa laajamittaisesti käytöön, 
elinkaaritarkastelua tulisi testata ja edistää kunnissa (A8).

*

*

*

*
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION

Lisää informaation saatavuutta tukemaan sääntelyä

Hallitus, kunnat ja Motiva tarjoamaan tiedotusta 
pienkuluttajille ja korjausrakentamiseen (muutosaskel 
A1: Energiatehokkuustiedotuskamppanjat), tai luomaan 
toimivia ja laajoja ‘energiatehokkuusmarkkinoita’ 
(muutosaskel A2: Energiatehokkuusmarkkinoiden 
luominen). Kehitykseen liittyviä muutosaskeleita ovat 
LVI-laitteiden energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen 
(A5), kiristyvät energiamääräykset korjausrakentamisessa 
(A7) sekä lämmitysöljyn verotuksen kasvu (A6). 
Kahteen ensimmäiseen näistä vaikuttaa EU-direktiivien 
tiukentuminen.

Säännöllinen energiakatselmusjärjestelmä

Energiatehokkuusmarkkinoiden kasvettua voidaan kehittää 
uusi energiakatselmusjärjestelmä (‘Energiakartoitus’ 
A21), jossa toteutettaisiin esim. viiden vuoden välein tai 
rakennuslupia haettaessa sertifioidun asiantuntijatahon 
toteuttama ‘energiakartoitus’, laajentaen jo olemassa olevaa 
rakennusten energiamerkintää edelleen. Sisäilman laadun 
tarkastus/ arviointi olisi yksi olennainen osa kartoituksessa.

Energiakatselmusjärjestelmän tukeminen sääntelyssä

Energiakartoitustoimintaan voidaan liittää myös 
‘energiatehokkuuteen sidottu kiinteistövero’ (A19), ja 
monipuolista loppukäyttäjien neuvonta- ja tukipalvelua. 
Lisäksi kiinteistöjen energiatiedot tulee tehdä julkisiksi 
vuodesta 2020 lähtien (A18). Toimenpiteillä
(mm. kartoitusten käyttöönotto, veroon linkittäminen 
ja yleistyminen) voidaan saavuttaa 2-5% vuosittainen 
energiaremonttien toteutumistaso rakennuskannassa (A20).

Korjausrakentamisen energiavaatimukset tiukentuvat

Energiaremonttitoimintaa voidaan edelleen edistää 
korjausrakentajille suunnatuilla energiavaatimuksilla 
(A7, A24) sekä luomalla korjausrakentamisen 
‘energiatehokkuus-Atlas’ (A23) tukemaan toimintaa. 
Energiatehokkuusmarkkinoiden kehittyessä nousee 
esiin myös uusia, isoja toimijoita, jotka keskittyvät 
energiaremonttien toteutukseen (vrt. A22 ‘energia-Consti’). 
Lisäksi suuret toimijat, kuten rautakaupat ja energiayhtiöt, 
alkavat toteuttaa energiakatselmustoimintaa 2020-luvun 
alussa (A21).

*

*

*

*
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2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Energiankulutuksen vähentäminen 
ominaiskulutukseen perustuvalla 

hinnoittelulla

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

POLUN TÄRKEIMMÄT ASKELEET
POLKU #4 : RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION12

(Vaihtoehtopolku): Energian 
hinta ominaiskulutuksen 

mukaan

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Energiankulutuksen vähentäminen 
ominaiskulutukseen perustuvalla 

hinnoittelulla

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy
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A2
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(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat
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-KU

N
N
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U

N
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Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat
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2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N
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N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2
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A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat
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2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

Uudet 
energiapalvelu-

markkinat

Polun muutostavoite: Rakennusten nettoenergiankulutuksen puolittaminen 2030 mennessä.

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Toistuvat 
energiakartoitukset ja 

energiaremontit

SOTE-
rakennukset 

edistäjinä

Uusien alueiden 
energiakaavoitus

Isojen omistajien 
esimerkki

Julkisen tahon tuki 
ja esimerkki

Positiivinen 
trendi

2020 2025 2030

-5%

-25%

-10%

-10%

2017

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

Pi lo tti

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t af a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

f a k t a

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

muu t osaske l

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

säänte l y

Tekno l ogi a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

Liike t oimin t a

l oppu k ä yt t ö

muu

muu

muu

energian
tu o t an t o

inve s t ointi

inve s t ointi

Pi lo tti

Vanhemman rakennuskannan 
osuus lämmitysenergiasta >70%

Vanhemman 
rakennuskannan 
energiankulutuksesta 
lämmitysenergian osuus on 
yli 70%

Yli 700000 lämpöpumppua

Suomessa oli asennettu yli 
700 000 lämpöpumppua 
v. 2015: Energian säästö 
noin 6,5 TWh

Yritykset rakennusten 
energiapalvelualalla

Rakennusten energia-
palvelualalla toimivia 
yrityksiä oli Suomessa 
alle 20 kpl v. 2015 

Energian pientuotannon 
edellytysten parantaminen

EU:n talvipaketin 
uusiutuvan energian 
direktiiviehdotus korostaa 
pientuotannon
edellytysten parantamista

Bionesteen sekoitusvelvoite 
(10%) öljylämmityksessä

IE-strategia: otetaan 
käyttöön 10% bionesteen 
sekoitusvelvoite 
lämmityksessä käytettävään 
kevyeen polttoöljyyn

f a k t a

Rakentamisen energiatehok-
kuuden edistäminen

IE-strategia: Edistetään raken-
tamisen energiatehokkuutta 
mm. vapaaehtoisilla sopimuk-
silla, informaatio-ohjauksella ja 
julkisen rakentamisen 
hankintaohjeistuksella

Öljylämmityksestä luopuminen 
valtionhallinnon tiloissa 

KAISU: Valtionhallinto luopuu 
toimitilojensa öljylämmityk-
sestä 2025, polttoaineiden 
verotuksen ohjausvaikutusta ja 
öljykattiloiden korvaamista 
edistetään

Kotitaloudet ja yritykset 
rakennuskannan omistajina

Rakennuskannasta 
kotitaloudet omistavat noin 
60% suoraan tai as-oy 
välityksellä sekä yritykset 
noin 20%

Rakennuskannan lämmityksen 
energiankulutus

Rakennuskannan 
lämmitykseen käytetty 
energia on kasvanut v. 
1995-2012, jonka jälkeen on 
pientä laskua muu t osaske l

LVIS-laitteiden energiatehok-
kuusvaatimusten kiristyminen

Rakennusten LVIS-laitteiden 
energiatehokkuusvaatimuk-
set (EED-direktiivi) 

muu t osaske l

Korjausrakentamisen 
'energiatehokkuus-Atlas'

Luodaan korjausrakenta-
misen 'energiatehokkuus 
-Atlas'

Keskitettyä tukea julkisten 
hankintojen tekemiseen

Julkiset hankinnat: 
Keskitettyä neuvontaa ja 
tukea hankintojen 

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita 
energia- ja materiaalitehok-
kuudesta pienkuluttajille

Energiatehokas pientalo- 
automaatio

Pienrakennusten 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2014->

Mm. Talo 2020; Jyväskylän 
asuntomessujen Talo A

Energiatehokkaat kerrostalo-
kiinteistöt

Rakennustason 
sähkönkulutuksen älykäs 
ohjaus ja automaatioratkaisut.

2009->

Mm. Viikin ympäristötalo; 
Mäkkylän Adjuntattitalo

Energiatehokkaat kunnalliset 
rakennukset

Energiatehokkaat palvelutalot; 
Enegiatehokkaat päiväkodit.

2012->

Mm. Palvelukeskus Onnelanpolku 
Lahdessa; Kaaripolun palvelukoti, 
Siilinjärvi; Porvoon kaupunki, 
Tekes, YIT

Energiatehokas arkkitehtuuri

Energiatehokkaat arkkitek- 
toniset ja materiaaliratkaisut.

2010->

Mm. Villa Isover; Concept 
Olavilla; Nollaenergiahirsitalo

Energiatehokkaan kiinteistöjen
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energiatehokkaan 
kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden ja 
palvelujen parantamiseen.

2015-2017

Ekokumppanit Oy, Tampereen 
kaupunki & co.

Aurinkoenergia 
kattoremonteissa

Tampereen Hämeenpuisto 21:n 
saneerauksessa asennettiin 
aurinkopaneeleita (15 kW) ja 
aurinkokeräimiä (80 kWp).

2013-2014

Lahtiset-Yhtymä, Sähköasennus 
Salminen, Northern Nature Energy

Pi lo tti

Aurinkosähkö- ja 
lämpöpilotit
Aurinkosähkö- ja lämpö- 
järjestelmien pilotointia.

2009->

Mm. Järvenpään Mestariasuntojen 
nollaenergiatalo; Lakean 
kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Akut, sähkön varastointi, 
kysyntäjousto

Sähkön (ja lämmönkin) 
varastointi helpottaa 

pientuotannon vaihtelun 
tasaamista

Jo olemassa

Eri toimijoita

Pi lo tti

Energiakartoitukset
Pilotoidaan energiakartoituksia 

(vrt. energiatodistus) esim. 
Hinku-kunnissa

2018->

Hinku-kunnat

Pi lo tti

Testataan pakollista 
elinkaaritarkastelua 

kunnassa

2017-2018

Oulu, Tampere, 
Lappeenranta, Turku

Energiatehokkuus-
markkinoiden luominen

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2018->

Energiatodistukset
Rakennusten energiatodistuk-

set vaaditaan kerrostalo-
huoneistojen ja 1980-jälkeen 
valmistuneiden kiinteistöjen 

myynnissä

Uusi vähähiilinen keskitetty 
energiantuotanto

Uusien vähähiilisten 
energiantuotantomuotojen 
yleistyessä myös keksitetyn 

energian hiili-impakti vähenee

Kuntien ja valtiontilojen 
energiatehokkuuslupaus
Kuntien ja valtionhallinnon 
tilojen energiatehokkuuden 
parantaminen - sitoumus nyt 

7,5% - 10% (lähde?)

Uusi energiatehokkaampi 
rakennuskanta

Uudisrakennukset ovat jo 
energiatehokkaita, mutta alle 
1,5% kannasta uudistuu per 
vuosi, joten vaikutus hidas

Ilmaston lämpeneminen
Ilmasto lämpenee seuraavien 

vuosikymmenien aikana 
+2 - +4 °C , vähentäen 

lämmitystarvetta mutta lisäten 
viilennystarvetta ja sateita

Kuntien, valtion, eläkevakuutus-
yhtiöiden vuokra-asunnot

Energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

Pakolliset energiavaatimukset 
korjausrakentamiseen

2022->

Hallitus

muu t osaske l

SOTE- & kuntakiinteistöjen 
energiatehokkuusvaatimus +25%

Valtionhallinnon, sekä kuntien ja 
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2025 
mennessä (vrt. 2015 taso; Ks. fakta yllä)

2025->

Kunnat, valtionhallinto, 
SOTE-yritysten rakennukset

Energiakartoitusten 
yleistyminen

Suuret toimijat omaksuvat ja 
toteuttavat energiakartoitus-
toimintaa (esim. rautakaupat, 

energiayhtiöt tms.)

2022->

Suuret yritykset

‘Energia-Consti’ - tunnistettu 
iso energiaremonttiyritys

Ensimmäiset isot tunnistetut 
yritykset jotka erikoistuvat 

energiaremontteihin

2020->

Taloyhtiöt ja pienkuluttajat Uudet energiateknologia- 
ja palvelumarkkinat

Uudet energiateknologia- ja palvelu-
markkinat yleistyvät laajasti (erilaisia 

pientuotannon, varastoinnin, etäohjatun 
lämmityksen ja sähkönkäytön palveluita)

2019->

Pienet ja suuret toimijatEtäohjattu lämmön
kysyntäjousto yleistyy
Kysyntäjousto lämmitys-

järjestelmien etäohjauksella 
yleistyy, ja uusia palveluja tulee 

saataville

2019->

Pienet ja suuret toimijat

Energiatehokkuus-
kaavat kaupunkisuunnittelussa

Energiatehokkuuskaavojen 
luominen ja käyttöönotto 
kaupunkisuunnittelussa

2018->

Kunnat, kaupungit

muu t osaske l

Ominaiskulutukseen 
sidottu energian hinta

Suuret ja/tai julkiset kiinteistöno-
mistajat sitoutuvat luomaan 

olemassa olevan rakennuskannan  
energiatehokkuusmarkkinat

2025->?

Hallitus

Kuntien ja valtion raken-
nusten energiatehokkuus +30% 

Kuntien ja valtionhallinnon 
rakennusten energiatehokkuus-
parannus +30% 2030 mennessä 

(vrt. 2015 taso?)

->2030

Kunnat, valtionhallinto

Aurinkosähkö- ja lämpö-
palveluita pienkuluttajille

Aurinkosähkö- ja lämpöpalvelu-
paketit pienkuluttajille ja 

korjausrakentamiseen

2017->

Pienet ja suuret toimijat

Hallitus, kunnat, 
SYKE, Motiva?

Taloyhtiöille kotitalous-
vähennys energia-investoinnista

Taloyhtiöiden energiainvestoin-
neista osakkaille (tai yhtiölle) 

verovähennystä

2017-2018?

Hallitus

Kiinteistöjen energiatiedot 
julkisiksi

Kiinteistöjen energiankulutus-
tietojen tekeminen julkiseksi 

(vrt. verotiedot)

2020->

Hallitus, sähköyhtiöt

muu t osaske l

Rakennusten vuosittainen 
energiaremontti 2-5% 

Pientalokannan vuosittainen 
energiaremontti 2-5% rakennus-

kannasta / vuosi

2020->

Rakennusten omistajat

muu t osaske l

Energiatehokkuuteen 
sidottu kiinteistövero 

Energiatehokkuusluokkaan sidottu 
kiinteistöverotus

2020->

Hallitus, kunnat

muu t osaske l

Energiakartoitukset 
pakolliseksi viisivuosittain

Energiakartoitukset pakollisiksi 
viiden vuoden välein ja lupia 

myönnettäessä, mukana 
sisäilman laatu

2020->

Hallitus, kunnat

Tonttien välisen 
sähkönsiirron mahdollistaminen 

Sähkömarkkinalain uusiminen 
mahdollistamaan tontin rajan 

ylittävä sähkönsiirto

2017-2018

Hallitus Vuoden edistäjä -palkinto
Luodaan “Vuoden Edistäjä” (tms.) 

palkinto kiinteistöomistajalle, joka 
edistää energiatehokkuutta 

huomattavasti

2018->

Valtio

Energiatehokkuus-
palveluita

Toimijoita löytyy jo (energiatehok-
kuuden parannus, hajautettu 

tuotanto, kysyntäjousto), mutta 
tarvitaan lisää volyymiä 

2018->

Pienet ja suuret toimijat

HINKU kuntien 
sitoutuminen

HINKU kunnat sitoutuvat yhteiseen 
agendaan energiatehokkuusmark-

kinoiden luomiseksi

2017-2019

HINKU kunnat Kaupunkien välinen kilpailu

Kaupunkien välistä kilvoittelua 
energiatehokkuustavoitteista ja 

-toimista - joku porkkana voittajalle

2017->

Kuntaliitto / SYKE / UNK

muu

Palveluajattelu kuntien 
päätöksentekoon

Tekninen omistajuus vs. 
energiateknologia- ja 
palveluyritysyhteistyö

2018->

Kunnat ja Kuntaliitto Virtuaalimittarointi
Virtuaalimittaroinnin mahdollista-

minen (pilotti olemassa), jossa 
tuottaja-kuluttajayhteisö 

muodostetaan useasta käyttö- ja 
tuotantopaikasta

2019->
Sähköverkkoyhtiöt, palvelun-
tarjoajat, pientuottajat

Energiakartoitukset 
pakollisiksi

Kiinteistönomistajilta edellytetyt 
energiakartoitukset

2020->

Hallitus, kunnat

Kiristyvät energiatehok-
kuusvaatimukset

Luodaan energiaremonttien 
markkinat kiristyvin energiatehok-

kuusvaatimuksin

2020

Hallitus, kunnat

muu

Sisäilmaongelmat 
huomioituina

Huomioidaan energia-
kartoituksissa myös sisäilma 

ja sen laatu

2020->

Asiantuntijat

Loppukäyttäjien 
energianeuvonta

Taloyhtiöiden hallituksille ja 
yksityisille keksitettyä energia-

neuvontaa

2020->

Ketkä?

l oppu k ä yt t ö

Helppo / hauskat 
sovellukset, vertailut
 naapureihin, ystäviin

2018->

Pienet, suuret yritykset

2020->

Motiva, yritykset

Palveluintegraattorien 
kokonaispaketit

Uusien ja kasvavien yritysten 
tarjoamat energiateknologia- ja 

palvelupaketit

2019->

Esim. Optiwatti, FourdegTakaus 
energiaremontteihin

Tarvitaanko kohdennettu 
valtiontakausjärjestelmä 

taloyhtiöiden/pientaloasukkaiden 
energiaremonteille?

2019->?

Hallitus, kunnat? Energiainvestointien
rahoitusratkaisut kuluttajille

Kuluttajille tarjotut energiaremont-
tien rahoitusratkaisut

2019->

Pankit, esim. OP

Investoinnit taloyhtiöiden 
energiaremontteihin

Avustuksia taloyhtiöiden ja 
pienkuluttajien energiaremonttei-

hin

2017-2018->?

Hallitus, kunnat, muut? Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen

Pienkuluttajien ja taloyhtiöiden 
siirtyessä pientuottajiksi hajautetun 

tuotannon määrä lisääntyy

2018->
Taloyhtiöt ja pienkuluttajat 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (2)

Energiaremontin ja kartoitusten 
myötä niin isot kuin pienet 

omistajat lisäävät hajautettua 
tuotantoa

2020->
Isot ja pienet kiinteistöt 
tuottajina

energian
tu o t an t o

Hajautetun tuotannon 
lisääntyminen (3)

Huomattavaa hajautettua 
tuotantoa kiinteistötasolla

2024->
Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, 
pienkuluttajat tuottajinaTaloyhtiöille verovähennystä

energiaremontteihin
Taloyhtiöille energiaremonttipe-
rusteisia verovähennyksiä, esim. 

ALV nolla tai kotitalousvähennyk-
sen kautta tms.

2018?

HallitusEnergia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus Rahoitusratkaisuja pien-
kuluttajien energiaremontteihin

Uusia, standardimallisia 
rahoituspaketteja/-palveluita 

pienkuluttajien 
energiaremontteihin

2019->

Pankit

Kiinteistökohtaisen sähkön-
varastoinnin buumi

Kiinteistökohtainen (pientalot, 
kerrostalot) sähkönvarastointi 

yleistyy merkittävästi (vrt. 
aurinkosähköbuumi)

2019->

Liike t oimin t a

Kaukolämmön 
kysynnänjousto 

Pääajurina julkiset ja ammattikiin-
teistön omistajat

2018->
Kaukolämpöyhtiöt, 
suuret kiinteistönomistajat

muu t osaske l

Kiristyvät energiamääräykset 
korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisen 
energiamääräyksiä 
kiristetään

muu t osaske l

Lämmitysöljyn 
verotuksen kasvu

Lämmitysöljyn 
verotus kiristyy

A6

A2

A1

A5

A3

(MUUTOS) ...PIENKULUTTAJISTA

M
UUTOS VOI SYNTYÄ ISOISTA TOIM

IJOISTA, TAI...

A4

A15

ON EPÄVARMAA KUINKA NOPEASTI ISOT LÄHTEVÄT MUKAAN

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS MAHDOLLISESTI MELKO HIDAS, PÄTEE VAIN UUDISRAKENTAMISEEN

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSHITAUS

LIIKETOIMINNAN YLÖSSKAALAUKSEN EPÄVARMA AIKAJÄNNE...

2017-2030 ~20% uutta rakennuskantaa, jossa...

Uuden rakennuskannan vaikutus:

Hajautetun tuotannon lisääntymisen vaikutus: -> puuttuva >10% parannus...?

...50% vähemmän kulutusta -> 10% parannus

Olemassaolevassa rakennuskannassa (85%) ...30% vähemmän kulutusta -> 25% parannus

...mutta kanta uudistuu hitaasti
Uudet rakennukset jo tehokkaita...

Uudet energiateknologiat mahdollistavat...

Luo                   mahdollisuuksia...

muu t osaske l

Energiatehokkuus-
vaatimukset kaavoituksessa
Energiatehokkuusvaatimusten 

lisääminen tonttien kaavoitukseen

2018->

Hallitus, kunnat

A14

muu t osaske l

Pakollinen 
elinkaaritarkastelu kiinteistön 

energiakustannuksista 
(liittyen rakennuslupaan)

2018->

YM, kunnat

A8

muu t osaske l

Sovellus myös 
energiatodistukseen

2018->

           YM

A11

Parannus <5%

Valtion ja kuntien (SOTE) rakennukset edistäjinä

Lämmitystarve alenee?

Keskitetyn energian...

Jos mikään muu ei toimi...

 ...CO2-jälki alenee?

Luo tarvetta...

Mahdollis
taa...

Tukea lämmitysjärjestelmien uusimiseen...

Osana samaa kampanjakokonaisuutta?

 ISOT TOIM
IJAT

PIENET TO
IM

IJA
T

KUNTATOIMIJA
T

YKSITYISET

Energiakartoitusten vaikutus

Korjausrakentaminen tiukentuvat vaatimukset

Energiakartoitukset piloteista käytäntöön...

Kuntatoiminta suunnannäyttäjänä

muu t osaske l

SOTE- rakennusten
 energiatehokkuusvaatimus +20%
SOTE-yritysten kiinteistöjen energia-

tehokkuusparannus +25% 2020 
mennessä (vrt. 2015 taso)

2020->

Maakunnat

H
IN

KU
-KU

N
N

AT SU
U

N
N

AN
N

ÄYTTÄJIN
Ä

2017->

A7

A10

A12

A13

A16

A18

A17

A19

A20

A23

A24

A26

A28

A27

A25

A21

A22

muu t osaske l

Luodaan positiivinen 
trendi, tehdään parannuksista 

muodikasta ja hauskaa 
(epäteknistä)

2018-2020

Media, järjestöt

A9

säänte l y

Energia-avustukset
Energia-avustusten 

palauttaminen (jaettu 2013-2016)

2018?

Hallitus

Uusien 
energiatekniikoiden ja 

-palveluiden buumi



Energiatehokkuustiedotuskampanjat pienomistajille
Hallitus, kunnat ja Motiva tarjoamaan tiedotusta pienkuluttajille ja korjausrakentamiseen

Askel

POLKU#4 ENSIMMÄINEN ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

 

A1



A2 Energiatehokkuusmarkkinoiden luominen julkisten ja/tai suuromistajien tuella

Sekä korjaus- että uudisrakentamiseen liittyvä keskeinen muutosaskel on uusien energiateknologia- ja palvelumarkkinoiden 
yleistyminen, joiden syntymiseen eri kuluttajaryhmille tarvitaan sekä pieniä että suuria yrityksiä. Myös kaukolämmön 
kysyntäjoustoon syntyy kasvavaa toimintaa.

Askel

POLKU#4 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
On epävarmaa miten nopeasti 
isot toimijat saadaan mukaan.

MUUTOS SUUROMISTAJISTA...



A3-4 Uudet energiapalvelut ja niiden edistäminen kotitalousvähennyksen kehittämisellä

Suurten kiinteistönomistajien viitoittamaa muutospolkua täydentävä muutosaskel on aurinkosähko- ja lämpöpalvelupakettien sekä 
integroitujen energiapalvelupakettien synnyttäminen pienkuluttajille ja taloyhtiöille. Tätä tukemaan tarvitaan taloyhtiön osakkaille 
myönnettävät verovähennykset (kotitalousvähennys) taloyhtiön energiainvestoinneista, valtion energia-avustusten palauttaminen 
käyttöön tai kuntien myöntämiä energia-avustuksia. Lisäksi tarvitaan yksityisen sektorin taholta energiapalvelumarkkinoita 
edistäviä rahoitusratkaisuja.

Askel

POLKU#4 MUUTOSASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A8-15 Energiatehokkuusvaatimukset kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa 

Vaikka uusi rakennuskanta on itsessään jo energiatehokkaampaa, kanta uudistuu hitaasti. Siinä missä 
energiaremonttitoimintaa voidaan tukea esim. energia-avustusten palauttamisella, uuden rakennuskannan 
energiatehokkuutta tuleekin huomioida kasvavassa määrin myös kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa. Tarvitaan 
myös tutkimusta ja pilotointia rakennuksen koko elinkaaren aikaiseen tarkasteluun.

Askel

POLKU#4 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A10-13
Askel

POLKU#4 MUUTOSASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Liiketoiminnan ylösskaalauksen 
nopeus on epävarmaa.

Sähkön varastoinnin, etäohjatun kysyntäjouston 
ja uusien energia-teknologiapalveluiden buumi, 
jota tukee uusien palveluintegraattorien luomat 
kokonaispaketit.

Uudet energiateknologiat leviävät käyttöön 
laajasti ja nopeasti. Sähkön ja lämmön 
kysyntäjousto yleistyy yleiseksi trendiksi. 
Tätä kehitystä edesauttamaan tarvitaan 
palveluintegraattoriyritysten tuottamia 
palvelupaketteja (joita toistaiseksi ei ole tarpeeksi 
pienkuluttajille), pankit tarjoamaan kuluttajille 
uusia energiainvestointien rahoitusratkaisuja, 
sekä mahdollisesti myos valtion takausjärjestelmä 
suuren mittakaavan energiaremonteille. 



A19-21 Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ja energiakartoitukset pakollisiksi

Kiristyvin energiatehokkuusvaatimuksin, toistuvin energiakatselmuksin (‘energiakartoitus’) sekä 
verovälinein voidaan edistää energiaremonttitoimintaa edelleen.

Askel

POLKU#4 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

PIENET TOIMIJAT

 ISOT TOIMIJAT



A16-17 Julkinen toiminta, hankinnat ja SOTE-prosessi

Julkinen toimija voi tukea energiaremonttitoimintaa paitsi neuvonnalla ja investointituin, myös asettamalla itse 
kunnianhimoisia tavoitteita omalle toiminnalleen. 

Askel

POLKU#4 MUUTOSASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A26,28 Kunnianhimoisempi energiatehokkuuslupaus SOTE-prosessin osana

Uusia, kunnianhimoisia energiatehokkuustavoitteita voidaan sitoa esim. SOTE-
yritysten kiinteistöihin.

Askel

POLKU#4 MUUTOSASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



REFLEKTOINTI
POLKU #4 :  RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

SMART ENERGY
TRANSITION21

Uudet kysymykset ja tutkimus:

Miten suuret rakennusten omistajat suhtautuvat 
energiamurroksen mahdollisuuksiin, ja miten heidät saadaan 
parhaiten nopeasti mukaan edistämään murrosta?

Mitkä ovat esteet ja ajurit uusien energiapalvelu-, 
energiavarastointi- ja kysyntäjoustomarkkinoiden syntymiselle, 
ja miten erityisesti voidaan synnyttää uusia yrityksiä 
palvelemaan pienkuluttajapuolta?

Reflektointi polkutyöskentelystä; uudet kysymykset ja tutkimus: 

Reflektio polkutyöskentelystä: Rakennusten energiatehokkuus 
(polku #4)

Polkutyöskentely oli moniulotteista, ja siinä nousi esiin useita 
toisiaan tukevia tarpeellisia kehityskulkuja, joiden toteutumiseen 
sisältyy kuitenkin monia epävarmuuksia. 

Polkutyöskentelyyn osallistui 3 murrosareenan jäsentä, 
fasilitaattori sekä kirjuri. Vaikka osallistujien taustat olivat erilaisia, 
polkutyöskentelyssä vallitsi selvästi yhteisymmärrys tarvittavien 
askelten ja toimien laajuudesta ja moninaisuudesta. Osallistujien 
ehdotukset täydensivät hyvin toisiaan. 

Keskeinen näkemys oli, että parhaiten murrosta rakennusten 
energiankulutuksessa voidaan edistää yksityisten ja julkisten 
toimijoiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksilla sekä luomalla 
positiivista mielikuvaa energiatehokkuudesta yleensä.

*

*
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