
Korjausrakentamisen tiekartta 
 
Uudisrakentamisesta syntyy noin 1% rakennuskannasta vuosittain ja loppu rakentamisesta 
on korjaamista ja perusparantamista.  Olemassa olevalla rakennuskannalla ja siinä tehdyillä 
toimenpiteillä on merkittävä vaikutus Suomen päästötavoitteisiin.  
 
Ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun kanssa uuden pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimisen. 
Strategian laatiminen on samalla osa viime vuonna voimaan tullutta uudistettua EU:n 
rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Tavoitteena on laatia pitkän aikavälin 
peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja 
vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.  
 
VTT:n tekemän selvityksen mukaan päästöjen pienentäminen voidaan jakaa kolmeen 
päästövähennyksiltään yhtä suureen pääkategoriaan: 

1. Kiinteistö- ja kunnossapidon energiatehokkuus sekä energiatehokkuuden 
parantaminen korjaushankkeiden yhteydessä 

2. Tilatehokkuuden parantaminen ja poistuma rakennuskannassa 
3. Fossiilisten polttoaineiden merkittävä vähentäminen 

 
Seuraavan 30 vuoden aikana 80% asuin- ja palvelurakennuksista tulee energiaremontti-
ikäisiksi. VTT:n arvioiden mukaan asuin- ja palvelurakennuskanta kuluttaa noin 68 TWh/a. 
Tästä kokonaiskulutuksesta kuluttaa 25% huonokuntoisimmat rakennukset, joita on15% 
kerrosalasta. Vastaavasti loput 20% kerrosalasta kuluttaa alle 125 kWh/m2, eli 10% 
energiankulutuksesta, jolle ei energiaperspektiivistä ole tarvetta tehdä korjauksia. 
 

 
Kuva. Asuin- ja palvelurakennusten energiankulutuksen jakautuminen kerrosalan ja 
energiankulutuksen osuuksien suhteessa. Asuin- ja palvelurakennukset kuluttavat vuosittain 
68 TWh. Lähde: VTT Vainio Nippala 2019 
 
Vanhemmassa kannassa on paljon potentiaalia parantaa rakenteellista energiatehokkuutta 
ja se kannattaakin tehdä silloin, jos ulkovaippa on perusteellisen korjauksen tarpeessa 
muutoinkin. VTT:n selvityksessä tehokkaiksi keinoiksi korjausrakentamisen yhteydessä 
mainitaan mm. älykästä ohjausta lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, sekä hukka-, ilmais- 
ja päästöttömien energialähteiden hyödyntämistä lämmönlähteinä. Lisäksi ilmanvaihdon 
kulutusta voidaan vähentää tehokkaasti poistoilmalämpöpumpulla sekä tehokkaalla 
lämmöntalteenotolla. 
 
Tilatehokkuus on myös tärkeä osa päästöjen pienentämistä. Toiminnat ja tilankäyttö tulisi 
organisoida niin, että huonokuntoisimmista rakennuksista voidaan hallitusti luopua. Lisäksi 



erittäin huonokuntoisissa tai esimerkiksi sisäilman kannalta ongelmallisten tiloja ei 
välttämättä kannata korjata, vaan purkaminen ja uuden rakentaminen voi olla parempi 
vaihtoehto. Tilojen käytöstä poistamisessa on hyvä muistaa hallittavuus ja 
suunnitelmallisuus niin, että tilat ovat aina turvallisia ja terveellisiä mutta samalla joitain 
edullisia energiatehokkuuden toimenpiteitä, kuten vedenpaineen laskeminen, voi olla 
järkevää toteuttaa.  
 
Energiatehokkuus onkin jo tällä hetkellä monella kiinteistöllä osa pitkäjännitteistä 
suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Reaaliaikainen energiakulutuksen seuranta ja älykäs 
automaatio ovat myös tehokkaita ja edullisia energiansäästötoimenpiteitä. 
 
Pieni osa rakennuskannasta on vielä öljylämmitteistä, joka on yksittäisenä toimenpiteenä 
merkittävä ja järkevä vaihtaa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään teknologiaan kuten 
esimerkiksi maalämpö. Lisäksi on tärkeää, että keskitetyissä energiantuotantoratkaisuissa 
luovutaan fossiilisista polttoaineista. 
 
Tiekartan valmistelu jatkuu edelleen ja seuraavat tilaisuudet ovat: 

• 10.12.2019 (Ympäristöministeriö Pankkisali, Helsinki): vaikutukset (SYKE) 
• 11.2.2020 (Ympäristöministeriö Pankkisali, Helsinki): Kuulemistilaisuus 

Peruskorjausstrategia 2050 
 
RIL kommentoi tiekarttaa Ympäristöministeriössä pidetyssä tilaisuudessa 16.9.2019. 

• https://www.motiva.fi/ratkaisut/ohjauskeinot/direktiivit/rakennusten_energiatehok
kuusdirektiivi/pitkan_aikavalin_peruskorjausstrategia/kuulemistilaisuus_16.9.2019_
helsinki 

 
Lisää tietoa Ympäristöministeriön valmistelemasta korjausrakentamisen tiekartasta ja sen 
etenemisestä Motivan sivuilla: 

• https://www.motiva.fi/ratkaisut/ohjauskeinot/direktiivit/rakennusten_energiatehok
kuusdirektiivi/pitkan_aikavalin_peruskorjausstrategia 
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