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J O H DA N TO

Tämä raportti on rahoitussektorille suunnattu katsaus Suomen marknoihin ja rakennusten suorituskyvyn arvioinnin tilaan liittyen vihreisiin
lainoihin. Raportissa esitellään mahdollisuuksia ja hidasteita liittyen
meneillään olevaan Energy Efficient Mortgage Action Plan (EeMAP)
-hankkeen tavoitteeseen kehittää yhteiseurooppalainen energiatehokkuuteen kannustava asuntolaina.

EeMAP -hankkeen ydinolettamus on, että energiatehokkuus
madaltaa pankkien lainariskiä, sillä se parantaa lainaajan takaisinmaksukykyä ja nostaa kiinteistön arvoa. Tämä tarkoittaa, että
energiatehokkuuteen kannustavat asuntolainat edustavat alhaisempaa riskiä pankkien taseessa. Alemmat pääomavaatimukset ovat
vahva kannuste pankeille tulla markkinoille. Näin edistetään myös
laajempaa kannustinketjua, jossa hyötyjinä ovat kaikki sidosryhmät,
mukaan lukien Euroopan Unionin kansalaiset, lainanantajat, sijoittajat
ja koko yhteiskunta.
Sijoittamalla rakennuksen suorituskyvyn parantamiseen voidaan
vapauttaa lainanottajien käyttöpääomaa matalampien käyttökustannusten muodossa ja nostaa kiinteistön arvoa. Asunto- ja
korjauslaino-jen myöntäjät voivat pienentää asuntojen korjausvelkaa
myöntämällä energiatehokkuusparannuksiin edullisempaa lainaa.
Tämä täydentää mahdollista korjaushankkeisiin myönnettävää
julkisen rahoituksen antamaa tukea, verohelpotuksia ja käyttöön
perustuvia hyvityksiä. Näin yksityinen rahoitus auttaisi Euroopan
Unionia saavuttamaan energiansäästötavoitteensa luoden samalla
vahvan linkin Euroopan Pääomamarkkinaunionin ja energiatehokkuustavoitteiden välille.
Huomionarvoista on, että EeMAP-hankkeen myötä pankit ja asuntolainan myöntäjät sekä rakennetun ympäristön ja energia-alan
toimijat tekevät laajaa yhteistyötä ensimmäistä kertaa ja ovat
proaktiivisesti kokoontuneet keskustelemaan energiatehokkuuden
yksityisestä rahoituksesta. Suomessa EeMAP -hanketta johtaa
Green Building Council Finland. Lisätietoa EeMAP-projektista löytyy
energyefficientmortgages.eu -sivustolta sekä sosiaalisesta mediasta
#EeMAP tunnisteella.
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PER U ST IE TOA S U O M EN
R A K EN N U S K A N N ASTA

Suomessa on 2,85 miljoonaa asuinkiinteistöä, joista 1,15 miljoonaa on
erillisiä pientaloja ja 1,7 miljoonaa usean asunnon rakennuksia (kuva 1).
1970-80 -luvun talotuotanto on syntynyt asutuksen siirtyessä maaseudulta
kaupunkiin. Kaupungistuminen on saanut uutta vauhtia vuoden 2010
jälkeen. Kaupungistumisen pitkä perinne on jättänyt asuntoja tyhjäksi.
Esimerkiksi 15% ennen vuotta 1970 rakennetuista asunnoista ja 8%
vuoden 1970 jälkeen rakennetuista asunnoista ovat tyhjillään. Asuntojen
kokonaismäärästä 10% on vailla asukkaita. On ennustettu, että jopa 60
prosentissa kunnista asukasluvut tulevat laskemaan ja tyhjien asuntojen
määrä jatkaa nousuaan tulevina vuosina.1

Merkittävä haaste Suomen asuinkiinteistökannan parantamisessa on
tarvittavien asuinrakennusten korjaamisen kustannus eli korjausvelka.
Rahoituksen saaminen voi olla vaikeaa. Tarpeellisten parannusten hinta
suomalaisissa asuinrakennuksissa vuosina 2016-25 on vuoden 2015
hintatasolla 9,4 miljardia vuosittain. Noin 30% tästä keskittyy kuuteen
suurimpaan kaupunkiin: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu.
(Vainio & Nippala, 2016, NEEAP). Suurin osa korjausvelasta muodostuu
kerros- ja omakotitaloista, rivitalojen osuus on vain murto-osa. (kuva 2).
Haasteena ovat erityisesti 1960-80 -luvuilla rakennetut asuinrakennukset
(kuva 3).

Kuva 1 – Suomen asuinkiinteistökannan ikäjakauma

Kuva 2 – Asuinrakennusten vuotuinen keskimääräinen
korjaustarve (milj. € /vuosi) (Vainio & Nippala, 2016)

(Statistics Finland, Dwellings and housing conditions, 2016)
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Kuva 3 – Eri-ikäisten asuinrakennusten vuotuinen korjaustarve seuraavan 10 vuoden aikana (milj. € / vuosi)
(Vainio & Nippala, 2016)
1800

Kaikkien asuin- ja liikekiinteistöjen sekä julkisten kiinteistöjen yhdistetty
kerrosala on 390 miljoonaa neliömetriä. Tästä yhdistetystä kerrosalasta
41% koostuu erillisistä pientaloista ja 33% usean asunnon rakennuksista.
Yksityiset taloudet/kotitaloudet omistavat 65% kaikista rakennuksista
joko suoraan tai asunto-osakeyhtiön kautta. Erillisistä pientaloista 91%
on yksityisten talouksien omistuksessa ja usean asunnon rakennuksista
71% asunto-osakeyhtiön kautta. Yritykset omistavat 20%, kunnat alle
10% ja valtio noin 1% rakennuksista. Kaikista erillisistä pientaloista
85% on kiinteistön omistajien käytössä. Ainoastaan 3% kiinteistöistä
on vuokralla ja 10% tyhjillään. 42% usean asunnon rakennuksista ovat
omistajiensa käytössä, 21% vuokrataan institutionaalisilta omistajilta
(tuetut asuntomuodot) ja 22% yksityistalouksilta tai yrityksiltä. 10%
näistä asunnoista ovat tyhjillään.2
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VIHREÄN RAHOITUKSEN LINJAUKSET JA
NYKYTILA RAHOITUSSEKTORILLA

Suomessa on tehty sitkeästi töitä energiatehokkuuden parantamiseksi
ja valtio on myöntänyt tähän avustuksia. Avustukset ovat olleet mm.
investointitukia perinteisille ja uusille energiatehokkuutta parantavaan
teknologiaan liittyville investoinneille sekä avustuksia energia-auditoinneille joita on ollut tarjolla yrityksille, teollisuudelle ja paikallisille
viranomaisille energiatehokkuussopimusten alla.
Suomen asuinrakentamisen sektorilla on kuitenkin ollut vain muutama
tukimuoto asuinolosuhteiden energiatehokkuuden parantamiseen ja
näitäkin on ollut tarjolla vain erityisryhmille. Ne ovat olleet pääasiassa
kuluttajille kohdennettuja veronalennuksia (esim. korjaustyö) ja energianeuvontaa (Motiva kalvot 2017). Muita mahdollisia työkaluja rahoittaa
energiatehokkuuden parannuksia asuinrakennuksissa ovat aiemmin
mainitut kotitalouksien verovähennykset (esim. korjaustyöt), energiatehokkuusratkaisuja ja -tuotteita tarjoavien yritysten tarjoama rahoitus,
ESCO-mallien käyttö, parannusten rahoittaminen lisärakentamisella
mahdollisuuksien mukaan ja esirahoittaminen luomalla taloyhtiön oma
kor-jausrahasto. Tällä hetkellä ei ole valtion tarjoamia tukia rahoittaa
yksityisten asuinrakennusten energiaremontteja.

Vihreät lainat sekä vihreät tai energiatehokkuuteen kannustavat asuntolainat ovat yhä alkutekijöissään ja vain yksi toimija Suomessa tarjoaa
vihreää asuntolainaa (HYPO Ympäristölaina). Perinteisiä lainoja voidaan
käyttää rahoittamaan energiatehokkuutta parantavia korjauksia ja niiden
korkokanta on yhä matala. Suomessa energiatehokkuutta lisäävien
sijoitusten rahoittaminen ei ole ollut ongelma, jos lainan hakija on luottokelpoinen, lainan vakuus on arvokas ja projekti on selkeästi taloudellisesti
toteuttamiskelpoinen. Se, onko projekti toteuttamiskelpoinen vai ei, on
kuitenkin usein tulkintakysymys.
Kansainvälisestä Build Upon -projektista saatujen tulosten perusteella kiinnostus energiatehokkuuden parantamiseen on kasvussa
suomalaisten pankkien ja taloudellisten instituutioiden keskuudessa.
Energiatehokkuuden parantamiselle on valtava tarve erityisesti olemassa
olevassa rakennuskannassa ja tuoreet tutkimukset osoittavat, että yli
60% asunto-osakeyhtiöistä suunnittelee sijoittavansa energiatehokkuuden parantamiseen tulevina vuosina.5 Tämä osoittaa, että markkinoilla
kysyntää ja mahdollisuuksia energiatehokkuuteen kannustaville lainoille.
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EN ERG I ATO D I ST U KS E T 				
SISÄLTÖ, L A ATU, YHTENÄISY YS JA MÄ ÄRÄYSTENMUK AISUUS

Vihreät asuntolainat voisivat hyödyntää energiatodistuksia energiatehokkuuden indikaattorina. Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta
2008, ja se auttaa kuluttajia vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta.
Energiatodistus antaa kokonaiskuvan rakennuksen energiatehokkuudesta
yksinkertaisella tavalla hyödyntäen kodinkoneista tuttua luokitusmittaria.6
Uusien rakennusten energiatodistuksia kritisoidaan kuitenkin siitä, että ne
ovat vain arvioita, jotka poikkeavat merkittävästi todellisesta rakennuksen
käyttöön perustuvasta energiankulutuksesta.

Rakennuksilla, joilla on matalat E-luvut, on alhaisemmat käyttökustannukset ja niiden hintaa vähittäismarkkinoilla pidetään parempana. E-luvun
tarkoituksena on ohjata rakennuslupien myöntämisen ehdoksi tarpeeksi
matala E-luku. E-luku voi uudisrakentamisessa vaikuttaa mm. rakennuksen
muotoon, ikkunoiden ja oviaukkojen suunnitteluun ja muihin ominaisuuksiin
sekä käytettyihin energiamuotoihin. Vaihtoehtoisten ratkaisujen erot löytyvät
E-lukutarkastelulla.
Ostoenergian todellinen kulutus tulee raportoida energiatodistuksessa, jos

Kaikilla uusilla rakennuksilla on oltava energiatodistus rakennuslupahakemuksen jättämisen yhteydessä. Olemassa oleville rakennuksille
energiatodistus tarvitaan, kun rakennus (tai sen osa, esimerkiksi asunto)
myydään tai vuokrataan. Vuoden 1980 jälkeen rakennettujen asuinkerrostalojen ja erillisten pientalojen osalta vaatimus astui voimaan kesäkuussa 2013,
rivitalojen osalta puolestaan heinäkuussa 2014. Erillisille pientaloille, jotka
on rakennettu ennen vuotta 1980, uusi vaatimus astui voimaan heinäkuussa
2017. Vaatimukset ovat samat yksityisille ja julkisille rakennuksille.7

tieto on saatavilla. Energiatodistuksessa ilmoitetaan myös kustannustehokkaat energiatehokkuutta parantavat toimet pohjautuen energiatodistuksen
arvioon, ellei kyseessä oleva rakennus ole uusi, eikä remontointi ole mahdollista. Lisäksi energiatodistukseen voi sisältyä lisätietoa rakennuksen
energia- ja ympäristösuorituskyvystä.9
Energiatodistukset mahdollistavat energiatehokkuuden vertailun vanhan
ja uuden rakennuksen välillä. 10 Kansainvälinen vertailu ei ole mahdollista,
koska kansallisten energiatodistusten arviointiin pätevät eri säännöt.

Suomalaisiin energiatodistuksiin sisältyy perustietoa rakennuksista, kuten
rakennustyyppi, koko ja osoite. Todistus kuvaa myös suunniteltua lämmitystä,
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä. Olennainen energiatodistuksen osa
on rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus. Tähän viitataan
rakennuksen E-lukuna. Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan
E-luku kuvaa rakennuksen laskennallista ostoenergian vuosikulutusta
lämmitettyä nettopinta-alaa kohti vuodessa (kWh/m2) perustuen rakennuksen
standardikäyttöön ja energiamuodon painokertoimiin. Standardoitu arvio
perustuu rakennuksen kokoon ja suunniteltuun käyttöön. Energiamuodon
painokertoimet päätetään korkealla poliittisella tasolla. Kuitenkin ne perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin eri energiamuotojen ympäristövaikutuksista.
E-arvon luokittelutasot G:sta A:han kuvataan asetuksen 1048/2017 liitteessä
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta).8, 9
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Energiatodistuksen laatii päteväksi todettu asiantuntija ja se on voimassa 10
vuotta. On suositeltavaa, että todistus päivitetään rakennuksen vaippaan tai
teknisiin järjestelmiin kohdistuvien laajojen korjaustöiden yhteydessä, vaikka
työt tapahtuisivatkin ennen energiatodistuksen vanhentumista. Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA varmistaa todistusten laadun ja laatijoiden
pätevyyden, sekä todistusten riittävän valmistelun ja käytön. ARA voi myös
tarkistaa julkistettujen todistusten määräystenmukaisuutta ja tehdä aloitteita
hallinnollisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin, kuten kehotuksiin, varoituksiin,
tai pätevän asiantuntijan erottamiseen, jos rakennuksen omistaja tai pätevä
asiantuntija laiminlyö velvollisuutensa.7

EN ERG I A N K U LU T U KS EN EN N U STA M IN EN

Energiatodistuksella ei voida ennakoida rakennuksen todellista energiankulutusta ja käyttöä, vaan sillä arvioidaan ainoastaan rakennuksen standardoitua
kulutusta. Energiatodistus ei täysin ota huomioon rakennuksen käyttäjien
oman toiminnan vaikutuksia. Suomessa ei ole tehty kattavia tutkimuksia,
jotka tarkastelisivat, miten energiatodistusluokitukset korreloivat energiankulutuksen kanssa, toisin kuin joissakin muissa EU-maissa on tehty.
Valtio ja energiatoimitusketjuun osallistuvat keräävät suuria määriä dataa
energiankulutuksesta. Kuitenkin Build Upon -projektin konsultaatiprosessiin
osallistuneet kokivat, että dataa ei aina tallenneta hyödyllisimmällä tavalla
ja esimerkiksi tietosuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi laadukkaan datan
saaminen energiapalveluntarjoajilta on tällä hetkellä hankalaa.

Kuva 4 – E-lukujen jakauma olemassa olevassa
rakennuskannassa vuoden 2013 lainsäädännön
mukaisesti (www.energiatodistusrekisteri.fi)
15.8%

21.7%
31.7%

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ylläpitää Suomen energiatodistustietokantaa. Tietoa on kerätty vuodesta 2009 lähtien. Vuonna
2013 asetettujen vaatimusten täyttävien rakennusten E-lukujen osuus
on nähtävillä kuvassa 4. Kuva osoittaa, että yleisin energialuokka on C ja
toiseksi yleisin energialuokka on E.
Kuvat 5 ja 6 osoittavat, että useimmat vuoden 2011 jälkeen rakennetut yhden
asunnon rakennukset ovat C tai B energialuokassa ja useiden asuntojen
rakennukset ovat luokassa C. Kuvat osoittavat selkeää parannusta energiatehokkuudessa Suomessa, mutta ilmaisevat myös selkeästi olemassa
olevan rakennuskannan parannustarpeen, suurimman osan kiinteistöistä
ollessa E tai F -energialuokassa.11

13.4%

 A, 148 kpl

 D, 8308 kpl

 G, 3928 kpl

 B, 9773 kpl

 E, 13 443 kpl

 C, 19 638 kpl

 F, 6699 kpl

 Total,
61 937 kpl

Kuvat 5 & 6 – Useimmat vuoden 2011 jälkeen rakennetut erillispientalot Suomessa ovat energialuokassa C tai B
ja useammat asunnon rakennukset luokassa C (ARA, 2016)
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ENERGIATIE TO JA KULUTUKSEN
SEUR ANTA

Rakennukset vastaavat 40% kaikesta energiankulutuksesta Suomessa.12
Asuin- liike- ja julkiset rakennukset yhdessä kuluttavat 73 300 GWh
energiaa vuosittain, josta asuinkiinteistöt kuluttavat 75%. Kaukolämpöä
käytetään 90% usean asunnon rakennuksissa samoin kuin 75 % kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa. Kaukolämmön käyttö usean asunnon
rakennuksissa, kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa vähentää niiden
osuutta kokonaisprimäärienergiankäytöstä. Erilliset pientalot lämmitetään
joko keskuslämmityksellä (55% kaasulla, öljyllä, puulla jne.) tai sähköllä
(45%).13
Useimmiten rakennuksen tai asunnon todellisesta energiankulutuksesta
kertova data ei ole julkista Suomessa. Yksityisyyden turvaava lainsäädäntö
ei salli energiayhtiöiden julkaista dataa yksilöidyistä rakennuksesta.
Olisi silti mahdollista avata dataa suuremmassa mittakaavassa niin, että
tieto olisi anonyymia. Kaupungeissa yleistettyä energiankulutusdataa on
useimmiten hyvin saatavilla. Suomessa sähkö mitataan ja laskutetaan
yleensä asuntokohtaisesti tai talokohtaisesti, mutta kaukolämpö ja viilennys laskutetaan rakennuskohtaisesti ja taloyhtiöt jakavat lämmitys- tai
viilennyskustannukset per neliömetri.
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Ainakin 80% suomalaisesta sähköverkosta on etäluettavissa. Suomi oli
yksi ensimmäisistä maista, joka otti käyttöön etäluentamahdollisuuden ja
etäluenta on ollut yleinen käytäntö vuodesta 2013. Etäluentasovellusten
käyttöönotto on ollut hidasta, vaikka lukuisat startup-yritykset kehittävät
sensoreita ja dataperustaisia rakennusautomatiikan ratkaisuja lämmityksen
ja sisätilojen mukavuuden optimointiin. Tähän mennessä sähköyhtiöt
eivät ole esitelleet käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä, joilla voitaisiin
hyödyntää etäluentalaitteiden keräämää dataa. Vaihtoehtoisia mittareita,
jotka mahdollistavat energiankulutusdatan reaaliaikaisen seurannan on
tuotu markkinoille. Nämä sisältyvät usein edistyneisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin, jotka on tuotu erityisesti toimistorakennuksiin. Nykyiset
etäluentalaitteet mittaavat kulutusta tunneittain ja tieto on asiakkaan
saatavilla seuraavana päivänä.
Vihreiden lainojen näkökulmasta avoin data energiankulutuksesta ja
älymittarit mahdollistaisivat paremman analyysin rakennusten energiatehokkuudesta perustuen todelliseen, mitattuun kulutukseen. Tämä
auttaisi arvioimaan energiatehokkuutta parantavia muutoksia ja matalien
energiakustannusten vaikutusta ihmisen vuosittaiseen tai kuukausittaiseen
lainan takaisinmaksukykyyn.

ENERGIATEHOKKUUSPAR A NNUSTEN
SUUNNIT TELU

Suomen pitkäaikainen strategia kansalliseen asuin- ja liikerakennuskannan
korjausinvestointien vauhdittamiseen paljastaa, että kustannustehokkaimpia
keinoja hukkalämmön vähentämiseen on lisätä paksuin mahdollinen yläpohjan
lämmöneriste ja vaihtaa alkuperäiset ikkunat. Usean asunnon rakennuksissa
puolestaan kustannustehokkaimmat keinot liittyvät ilmanvaihdon käyttöön
kulutuksen vähentämisessä. Koneellinen ilmanvaihto tulisi olla varustettu
lämmön talteenotolla ja muuttaa lämpö joko keskuslämmitykseksi tai käyttää lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Mikäli ikkunat ovat käyttöikänsä
päässä, ne tulisi korvata uusilla jotka ovat uusille rakennuksille asetettujen
vaatimusten mukaiset. Vedenpaineen laskeminen on tehokas tapa vähentää
veden kulutusta. Energiaa voidaan ottaa talteen jätevedestä keskitetysti.
Jos rakennuksen ulkovaippaa pitää uusia, kannattaa lisätä lämmöneristeet.
(NEEAP-4)
Lukuisat hankkeet auttavat kodinomistajia suunnittelemaan jälkiasennuksia
ja osoittavat, miten energiakorjausten mahdollista lopputulosta voi ennakoida.
Näin saadaan tietoa siitä, kuinka täsmällisiä ennusteet ovat. Esimerkiksi
VTT:n kehittämä E-PASS työkalu on helppokäyttöinen ratkaisu, kun halutaan arvioida saneeraustoimenpiteen soveltuvuutta asuinrakennuksessa.
Se osoittaa tyypillisiä remontointitoimia ja niiden mahdollisia lopputuloksia,
esimerkiksi energia- tai hintasäästöä tai takaisinmaksuaikoja. (cic.vtt.fi/
epass/vtt/) Niin ikään VTT:n toteuttama NeZeR-projekti edisti Nearly Zero
Energy Building Renovation (NZEBR) toimia ja uusiutuvien energialähteiden
(Renewable Energy Sources, RES) käyttöä eurooppalaisilla korjausmarkkinoilla. Syntyi kokonaisvaltainen, yhdessä luotu NeZer konsepti, joka sisältää
soveltuvuustutkimuksia, parhaaksi todettuja esimerkkejä, käytännön toimia
kaupungin toimintasuunnitelmien kautta, sidosryhmien etenemissuunnitelmia
haastavissa tilanteissa, innovaatiokilpailun tuloksia ja viestintäapua. Projekti
osoitti, että nollaenergiarakennukseen tähtäävät parannukset ovat kustannuksiltaan korkeammat Pohjoismaissa. Eteläisempiin maihin verrattuna on
kuitenkin enemmän potentiaalia kustannussäästöihin koko elinkaaren aikana.
(nezer-project.eu)
Toinen projekti, TARMO+, tuo yhteen energiapalveluntuottajat ja palveluiden
käyttäjät. Tavoitteena on auttaa asunto-osakeyhtiöitä suunnittelemaan ja
toteuttamaan korkealaatuisia korjausprosesseja, jotka johtavat vähäpäästöisiin
ratkaisuihin ja matalampiin energiakustannuksiin. TARMO+ tarjoaa myös
mainioita esimerkkejä mahdollisista ja realistisista tuloksista todellisten
remontointikohteiden pohjalta .(www2.ekokumppanit.fi/tarmo/)

EU-GUGLE pyrkii vähentämään ensisijaista energiankulutusta 40-80% ja
lisäämään uusiutuvan energian käyttöä 25% lähes nollapäästöihin tähtäävien
rakennusten korjausmallien kautta. Mallit halutaan levittää laajasti kaupunkeihin ja yhteisöihin Euroopassa. Suomessa pilottirakennusten parannuksista
seuranneet energiasäästöt olivat 40%. Tulokset osoittavat, että parannukset
energiatehokkuudessa ovat mahdollisia ja erilaiset rakennukset tarvitsevat
erilaisia strategioita ja teknistä lähestymistapaa. (http://eu-gugle.eu )
Osa energiayhtiöistä tarjoaa asiakkailleen tukea ja neuvoja paikallisella tasolla.
Neuvoja ja työkaluja löytyy myös osoitteesta Taloyhtio.net sekä Eneuvonta.fi.
Build Upon -projekti on listannut suomalaiset energiatehokkuuteen tähtäävät
hankkeet RenoWiki-sivustolle.
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TARK ASTELUSSA MUUT HYÖDY T

Energiatehokkuuden parantamisella ja jälkiasennustoimilla voidaan usein vaikuttaa rakennuksen muihin ominaisuuksiin, kuten
mukavuuteen, laatuun ja kestävyyteen. Suomessa käytössä olevat
Rakennussertifikaattijärjestelmät selittävät tämän laajemman käsityksen
rakennuksen suorituksessa, mutta Suomessa käyttö on perinteisesti
keskittynyt liikekiinteistöihin.
Kansainväliset LEED ja BREEAM sertifikaattijärjestelmät ovat hallinneet
suomalaisia markkinoita, mutta Rakennustietosäätiö RTS lanseerasi
vastikään uuden kansallisen RTS Ympäristöluokitustyökalun, joka on
kehitetty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Työkalu suunniteltiin alun
perin julkisen sektorin käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää liike- ja
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jopa asuinrakennuksissa. Joutsenmerkki puolestaan julkaisi vastikään
ympäristöluokituksen rakennuksille, joka on ensimmäinen suoraan suomalaisille asuinkiinteistöille suunnattu ympäristösertifikaattijärjestelmä.
Käytännönläheinen esimerkki energiaremonttia pidemmälle menevästä
hankkeesta on Ilmastokatu -projekti (Ilmastokatu.fi), jonka tavoitteena
oli luoda malli tulevaisuuden vähähiilisestä ja ilmastonmuutokseen
sopeutuneesta kaupungista. Projektissa Helsingin Iso Roobertinkadulla
ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä etsittiin uusia ratkaisuja leikata
kasvihuonepäästöjä ja energiankulutusta. Ratkaisut kehitettiin ja testattiin
yhteistyössä alueiden yritysten, kiinteistöjen omistajien, asukkaiden ja
kaupungin viranomaisten kanssa.

JOHTOPÄ ÄTÖKSE T

Olemassaolevissa asuinrakennuksissa piilee merkittäviä mahdollisuuksia
energiankulutuksen vähentämiseen. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman
taloudellista lisätukea, sillä vaikka monet suomalaiset ovatkin innokkaita
remontoimaan kotejaan, kaikki eivät täytä lainakelpoisuuden ehtoja.
Asuinkiinteistöjen lainavaranto nousi 30,8 miljardiin vuoden 2016 loppuun
mennessä. Noin 16,5 miljardia tästä oli kotitalouksien eli “tavallisten”
asunto-osakeyhtiöiden velkoja. Asuntolainaa oli 94 miljardiin vuoden
2016 lopussa. Tämä tarkoittaa, että kotitalouksien luotto kattaa jo 25 %
kiinteistöjen lainojen kokonaismäärästä. Suomen pankki ennustaa, että
kotitalouksien lainojen kokonaismäärä tulee nousemaan 10 % vuodessa
eli nelinkertaisesti verrattuna normaalien asuntolainojen kasvuun. Tämä
tarkoittaa, että kotitalouksien velka kasvaa ja se voi merkittävästi rajoittaa asuntolainojen kohtuuhintaisuutta ja siten mahdollisuuksia korjata
rakennuksia kuten tarve vaatisi. Keskeisimpiä haasteita ovat vakuuden
antajien riittävyys ja hakijoiden lainakelpoisuus. (14,15)
Energiatehokkaat asuntolainat voisivat auttaa ratkaisemaan tämän kansallisen ongelman ja samalla hyödyttää pankkeja, rakennuksen omistajaa ja

muita toimijoita korjausrakentamisen sektorilla. Kaikki uudet rakennukset
rakennetaan lähes nollaenergiavaatimusten mukaisesti vuoden 2020
jälkeen, mutta uudet asuinrakennukset voisivat myös hyötyä paljon vihreistä asuntolainoista, sillä se voisi vauhdittaa siirtymää suorituskykyisiin
kestäviin koteihin.
Vihreiden tai energiatehokkaiden asuntolainojen järjestelmässä
voitaisiin lähteä liikkeelle nykyisestä energiatodistusjärjestelmästä.
Energiatodistuksia voitaisiin käyttää energiantarpeen arviointiin vihreitä
asuntolainoja varten niin uusien kuin korjattavienkin rakennusten kohdalla.
Lisäksi olemassaolevissa rakennuksissa voidaan käyttää saatavilla olevaa
dataa mitatusta energiankulutuksesta. Tällä hetkellä Joutsenmerkki on
ainut kestävän kehityksen sertifikaatti asuinrakennuksille Suomessa.
EeMAP-projektin aikana käytyjen keskustelujen perusteella näyttää siltä,
että se ei suoraan soveltuisi suoritustodistukseksi tämäntyyppisessä
asuntolainaprosessissa. Markkinat voisivat hyötyä lisäksi yksinkertaisesta
ja selkeästä sertifiointimenetelmästä asuinrakennuksille, joka täyttäisi
myös pankkien tarpeet vihreiden tai energiatehokkaiden asuntolainojen
järjestelmää koskien.
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