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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista
(2020/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 194 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat julistuksen Göteborgissa Ruotsissa 17. marraskuuta 2017 
pidetyssä oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 
huippukokouksessa,

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen 21. osapuolikonferenssissa (COP 21) Pariisissa 12. joulukuuta 2015 
hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Puhdas 
maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” (COM(2018)0773),

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon Euroopan 
uudesta teollisuusstrategiasta (COM(2020)0102),

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan 
puolesta” (COM(2020)0098),

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät energiajärjestelmien 
tulevaisuudesta energiaunionissa, jotta varmistetaan energiasiirtymä sekä vuoteen 2030 
ja sitä pidemmälle ulottuvien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen,

– ottaa huomioon energiatehokkuudesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU, sellaisena kuin se on muutettuna 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta 11. joulukuuta 
2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/20021,

– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU, sellaisena kuin se on 
muutettuna rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja 

1 EUVL L 328, 21.12.2019, s. 210.
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energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta 30. toukokuuta 
2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/8442,

– ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 
11. joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2018/20013,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2012/27/EY muuttamisesta 5. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/9444,

– ottaa huomioon sähkön sisämarkkinoista 5. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/9435,

– ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 
9. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
305/20116,

– ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamisesta 27. lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY7,

– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY8,

– ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY9,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta10,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja 
ympäristöhätätilasta11,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutoksesta: 
eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta Pariisin sopimuksen mukaisesti12,

2 EUVL L 156, 19.6.2018, s. 75.
3 EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82.
4 EUVL L 158, 14.6.2019, s. 125.
5 EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54.
6 EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.
7 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
8 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
9 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0001.
11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0078.
12 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0217.
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– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!13,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman puhtaan energian 
innovoinnin nopeuttamisesta14,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 
energiamarkkinoiden uutta rakennetta”15,

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman lämmitystä ja 
jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta16,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että rakennusten osuus EU:n energiankulutuksesta on noin 
40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä noin 36 prosenttia;

Asuinalueet ja yhteisöt
1. korostaa asuinalueiden ja yhteisöjen roolia yhdennetyissä peruskorjausohjelmissa, kun 

rakennusalasta pyritään saamaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä;

2. vaatii, että rakennuspolitiikkojen on oltava kokonaisvaltaisia ja osallistavia ja että niihin 
on sisällytettävä yhdennetyt peruskorjausohjelmat, joissa yhdistyvät sosiaalipalvelut, 
liikkuvuus sekä rakennusten teolliset ja energiatoiminnot, ja että niiden on 
mahdollistettava paikan päällä tapahtuva uusiutuvan energian tuotanto ja kysyntäpuolen 
joustavuus;

3. on huolestunut sijoituspääomaan liittyviin etunäkökohtiin kytköksissä olevasta 
asuinalueiden keskiluokkaistumisesta ja vuokralaisten häätämisestä peruskorjauksiin 
vedoten (”renoviction”) sekä siitä, että energiaköyhyys, sukupuolten eriarvoisuus ja 
syrjäytyminen koskettaa yhä suurempaa määrää kansalaisia; katsoo, että 
yhteisölähtöinen toimintatapa voisi sääntelytason suojatoimien ohella vähentää 
olemassa olevien yhteisöjen hävittämistä;

4. korostaa keskitettyjen palvelupisteiden menestyksekästä toimintaa, kuntien valmiuksien 
kehittämistä ja paikallisten toimijoiden, kuten energiayhteisöjen, kuluttajajärjestöjen ja 
asunto-osuuskuntien ottamista aktiivisesti mukaan toimiin;

13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0438.
14 EUVL C 463, 21.12.2018, s.10.
15 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 23.
16 EUVL C 204, 13.6.2018, s. 35.
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5. panee tyytyväisenä merkille Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvän 
ehdotuksen foorumeista; korostaa, että niiden on oltava osallistavia ja niissä on 
pyrittävä yhteisymmärrykseen yhteisön tarpeiden pohjalta;

6. vaatii politiikkaa, jolla helpotetaan yhteisötasolla toteutettavia yhdennettyjä 
peruskorjausohjelmia, joihin sisältyy pitkälle meneviä peruskorjauksia; kehottaa 
komissiota tehostamaan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja EU:n 
kaupunkivälineeseen (City Facility) liittyvää työtä;

7. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan syrjäytyneet yhteisöt etusijalle suunnitellessaan 
yhdennettyjä peruskorjausohjelmia;

8. kehottaa komissiota käynnistämään välittömästi osallistavat foorumit yhdennettyjä 
peruskorjausohjelmia varten sekä EU:n aloitteet, joilla levitetään parhaita käytäntöjä 
ohjelmien toistettavuudesta, valmiuksien laajemmasta hyödyntämisestä, alakohtaisesta 
integraatiosta ja energiaköyhyydessä elävien yhteisöjen suojatoimista;

Rahoitus

9. korostaa, että alkuinvestointikustannukset, monimutkaiset rahoitusjärjestelmät, 
jakautuneet kannustimet, keskipitkän ja pitkän aikavälin takaisinmaksuajat ja vakaan ja 
kunnianhimoisen toimintapoliittisen kehyksen puute ovat merkittäviä investointien 
esteitä;

10. katsoo, että EU:n kannustimia tarvitaan vuodessa yli 75 miljardin euron arvosta, jotta 
voidaan varmistaa energiatehokas rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä;

11. panee tyytyväisenä merkille käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet ja 
jäsenvaltioiden hyvät käytännöt, joissa käytetään EU:n päästökauppajärjestelmään 
sisältyvää tulojen yhdistämistä ja ehdollisuutta ja käytetään EU:n aluerahastoja takuina 
ja vararahastoina; korostaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta on mahdollista 
rahoittaa koulutusta;

12. korostaa tarvetta lisätä varojen käyttöastetta poistamalla esteitä erityisesti teknisen avun 
avulla;

13. katsoo, että kaikissa yhdennetyissä peruskorjausohjelmissa olisi osoitettava varoja 
syrjäytyneitä kansalaisia varten;

14. tunnustaa roolin, joka uusilla liiketoimintamalleilla, kuten 
energiatehokkuussopimuksilla ja energiapalveluyrityksillä, voi olla peruskorjauksissa;

15. kehottaa komissiota tarkistamaan energiatehokkuustavoitteita säännöllisesti ylöspäin, 
ehdottamaan rakennusten peruskorjausastetta koskevia sitovia vuosittaisia 
vähimmäisvaatimuksia ja politiikkatoimenpiteitä, joilla varmistetaan pitkälle menevät 
peruskorjaukset, jotka luovat taloudellisia kannustimia ja investointivakautta;

16. kehottaa vahvistamaan ELENA-välineen (European Local Energy Assistance) ja 
Euroopan investointipankin valmiuksia antaa teknistä apua paikallisviranomaisille;
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17. kehottaa komissiota tarkistamaan EU:n valtiontukisääntöjä niin, että voidaan edistää 
yhdennettyjä peruskorjausohjelmia;

Rakennustekniikat ja -materiaalit

18. korostaa tarvetta vähentää kustannuksia, nopeuttaa kestoa sekä parantaa tehokkuutta, 
luotettavuutta ja integrointia, jotta voidaan lisätä yhdennettyjä peruskorjausohjelmia 
luomalla peruskorjausmarkkinat ja tuottamalla teollisesti valmistettuja valmisrakenne-
elementtejä sekä osallistua sarjassa toteutettaviin ja kokonaisten alueiden 
peruskorjauksiin;

19. korostaa energiatehokkuus etusijalle -periaatteen merkitystä pyrittäessä irtautumaan 
hiilestä lämmityksessä ja jäähdytyksessä, sähköistämään jäännöskysyntä uusiutuvan 
energian ja lämpöpumppujen tai tehokkaiden kaukolämpöjärjestelmien avulla sekä 
huolehtimaan kuormituksen hallinnasta ja joustavuudesta; korostaa tarvetta suunnitella 
yhdennettyjä peruskorjausohjelmia synergiaetujen saavuttamiseksi;

20. katsoo, että energiatehokkaiden rakennusten olisi oltava turvallisia ja kestäviä; korostaa 
tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana käytetyn energian, rakennusten kestävyyden, 
resurssitehokkuuden ja kiertotalouden mukaisen elinkaariajattelun merkitystä;

21. kehottaa komissiota määrittämään edelleen yhdennettyjä peruskorjausohjelmia koskevia 
parhaita käytäntöjä, jotka kattavat myös kulttuuriperintöön kuuluvat rakennukset, ja 
varmistamaan samalla todentamisen avulla todelliset säästöt;

22. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja 
talteenoton hankintastrategioissaan;

Vaatimukset ja osaaminen

23. korostaa, että peruskorjausvaatimusten yhteydessä on tärkeää saada sivuhyötyjä 
kynnyspisteissä; korostaa, että energiatehokkuudeltaan heikoimpien vuokrattavien 
rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset hyödyttävät erityisesti 
asukkaita, joita uhkaa energiaköyhyys;

24. on vakuuttunut siitä, että rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat hyötyisivät siitä, 
että otettaisiin käyttöön rakennusten peruskorjauspassi, jonka avulla seurattaisiin 
parannusten jatkuvuutta sekä peruskorjausten perusteellisuutta ja energiatehokkuutta;

25. kehottaa komissiota käynnistämään peruskorjausalaa koskevan, tasa-arvonäkökulman 
sisältävän EU:n osaamisaloitteen, jotta sidosryhmien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä 
uudelleenkoulutuksen sekä osaamisen ja valmiuksien kehittämisen alalla keskittyen 
työllisyyteen;

26. kehottaa komissiota julkaisemaan vuoteen 2022 mennessä perusteelliset 
vaikutustenarvioinnit rakennus-, asukas- ja maanomistustypologioista, jotta rakennuksia 
varten voidaan ottaa käyttöön rakennusten energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

Digitalisaatio



PE648.631v02-00 8/15 PR\1203926FI.docx

FI

27. katsoo, että digitalisaatio mahdollistaa hajautetun tuotannon, varastoinnin, joustavuuden 
ja alojen integroitumisen;

28. korostaa, että asumiseen ja kuluttajiin liittyvät oikeudet edellyttävät sosiaalisia 
suojatoimia, tietosuojaa ja suostumusta;

Panostaminen rakennusten kunnostamiseen

29. katsoo, että rakennusten kunnostamiseen panostamista koskeva aloite tarjoaa tilaisuuden 
saattaa rakennuskanta energiatehokkaaksi ja ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä 
yhdennettyjä peruskorjausohjelmia koskevalla toimintasuunnitelmalla, jossa keskitytään 
yhteisöihin ja etenkin energiaköyhiin yhteisöihin, sekä tarjota terveellisiä, ihmisarvoisia, 
kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita rakennuksia, joissa ihmiset voivat hyödyntää koko 
potentiaaliaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti;

30. korostaa, että kunnostamiseen panostamista koskevalla aloitteella voidaan lieventää 
koronaviruskriisin vaikutuksia siten, että edistetään laadukkaiden työpaikkojen 
syntymistä rakennusalalle ja uusiutuvan energian alan teollisuuteen sekä tuetaan pienten 
ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) työntekijöitä;

31. vaatii panemaan puhtaan energian säädöspaketin täytäntöön kunnianhimoisella tavalla; 
korostaa kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien merkitystä rakennusalan 
mahdollisuuksien maksimoinnissa;

32. pitää myönteisinä jäsenvaltioiden pitkän aikavälin peruskorjausstrategioita, joissa 
asetetaan välitavoitteita ilmastoneutraaliuden tavoitteen saavuttamiseksi;

33. panee tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen edistää koulujen, sairaaloiden ja 
sosiaalisten vuokra-asuntojen peruskorjauksia; korostaa kuitenkin, että suuren 
asuinrakennuskannan käsittely on haasteellista;

34. kehottaa komissiota sisällyttämään rakennusten kunnostamisaloitetta koskevat 
toimenpiteet EU:n säädökseen ja nostamaan vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja 
energiatavoitteita sekä varmistamaan samalla, että rakennusten kunnostamispolitiikka 
on yksi keskeisistä politiikoista, joilla korjataan vuoteen 2030 ulottuvien tavoitteiden 
puutteita;

35. kehottaa komissiota arvioimaan pitkän aikavälin peruskorjausstrategioita ja antamaan 
suosituksia jäsenvaltioille, joiden olisi tarkistettava nämä strategiat viiden vuoden 
välein, jotta varmistetaan, että tavoite tehokkaan ja ilmastoneutraalin rakennuskannan 
aikaansaamisesta vuoteen 2050 mennessä saavutetaan;

36. kehottaa sisällyttämään rakennusalan ja siihen liittyvät teollisuudenalat, erityisesti pk-
yritykset, elvytyspaketteihin;

°

° °
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37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman kaikille EU:n toimielimille ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Kansalaiset tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan terveellistä ja turvallista paikkaa, jota 
voivat kutsua kodikseen, ja sen he myös ansaitsevat. Energiatehokkuuteen investoimalla 
voidaan saada aikaan korkealaatuisia asuntoja, joiden energiakulut ovat pienemmät. Siten 
voidaan parantaa yhteisöjemme terveystilannetta ja pienentää vaikutustamme 
ilmastonmuutoksen etenemiseen.

Mietinnössä tarkastellaan rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja 
ehdotetaan nykyisessä kriisitilanteessa, että rakennusten kunnostamisaloitetta voitaisiin 
käyttää edistämään talouden elpymistä luomalla paikallisia työpaikkoja, kehittämällä 
työntekijöiden osaamista ja luomalla selviytymiskykyisiä yhteisöjä.

Rakennusten osuus EU:n energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia1, ja ne ovat suurin 
yksittäinen energiankuluttaja Euroopassa. Niiden osuus EU:n hiilidioksidipäästöistä on 
36 prosenttia2. Lähes 75 prosenttia rakennuskannasta on energiatehotonta, ja samaan aikaan 
rakennuskannasta kunnostetaan vuosittain vain 0,4–1,2 prosenttia3.
 
Nykyisiä rakennuksia kunnostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä ja 
mahdollisesti vähentää energian kokonaiskulutusta EU:ssa 26 prosentilla4 sekä saada aikaan 
merkittäviä sivuhyötyjä yhdennettyjen peruskorjausohjelmien avulla. Näihin hyötyihin 
lukeutuvat ilmanlaadun paraneminen, päästöjen väheneminen, ihmisten energiaköyhyyden 
väheneminen, vähäisempi riippuvuus tuonnista ja kestävämmät energiajärjestelmät.

Energiaköyhyys koskettaa miljoonia eurooppalaisia joka vuosi: Euroopassa on 40 miljoonaa 
ihmistä, jotka eivät voi pitää kotejaan riittävän lämpiminä talvella5, ja 98 miljoonaa ihmistä, 
jotka eivät voi pitää kotejaan riittävän viileinä kesällä6. Euroopassa noin seitsemän miljoonaa 
ihmistä vuodessa saa ilmoituksen, että heidän energianjakelunsa on keskeytetty,7 mikä 
vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, etenkin nykyisessä kriisitilanteessa ja 
poikkeusoloissa. Tässä tilanteessa jakelua ei saa enää pakolla keskeyttää. Kohdennetut 
investoinnit energiatehokkuudeltaan heikoimpiin rakennuksiin, etenkin vuokramarkkinoilla, 
voivat auttaa heikossa asemassa olevia ja energiaköyhyydessä eläviä ihmisiä.

Energiatehokkuusinvestoinnit elvyttävät taloutta ja etenkin rakennusalaa sekä uusiutuvan 
energian alaa, jotka tuottavat noin yhdeksän prosenttia EU:n BKT:stä ja joiden välitön 
työllistävä vaikutus on 18 miljoonaa työpaikkaa8. Pk-yritykset hyötyisivät 
peruskorjausmarkkinoiden piristymisestä, sillä niiden osuus EU:n rakennusalan toiminnasta 
on yli 70 prosenttia.

1 Euroopan komissio
2 Euroopan komissio
3 Euroopan komissio
4 Fraunhofer ISI 
5 EU-SILC, 2017
6 EU-SILC, 2012
7 ACER Market Monitoring Report 2015
8 Euroopan komissio

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccx/2019/Report_Energy-Savings-Scenarios-2050.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
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Lisäksi kunnostusten vauhdittaminen sellaiselle tasolle, joka tarvitaan energiahävikin 
vähentämiseksi 80 prosenttia, voi luoda 1,3–1,4 miljoonaa suoraa paikallista työpaikkaa9. 
Tämä elvyttäisi Euroopan taloutta kipeästi kaivatulla tavalla ja lisäisi ihmisten toiveikkuutta 
koronaviruskriisin jälkeen.

Puhtaan energian säädöspaketin yhteydessä hyväksytty lainsäädäntökehys edellyttää 
kunnianhimoista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan 
saavuttaa EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalia ja ilmastoneutraaliutta koskevat 
tavoitteet viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Nykyisten rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi tarvitaan toimintapoliittisia muutoksia ja tukitoimia yhdennettyjen 
peruskorjausohjelmien käynnistämiseksi. Jäsenvaltioiden pitkän aikavälin 
peruskorjausstrategioissa on tähdättävä nykyisen peruskorjausasteen kolminkertaistamiseen, 
keskityttävä pitkälle meneviin peruskorjauksiin sekä energiatehokkuusinvestointeja 
ehkäisevien kansallisten sääntelyesteiden poistamiseen.

Energiatehokkaat rakennukset voivat vähentää energiaköyhyyttä ja hiilidioksidipäästöjä. 
Kohdennetut investoinnit voivat auttaa syrjäytyneitä ja heikossa asemassa olevia ihmisiä sekä 
auttaa EU:n nykyisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Seuraavat seikat ovat ratkaisevan tärkeitä sen kannalta, että rakennusten kunnostamiseen 
panostamista koskeva aloite toteutuu menestyksekkäästi ja kohentaa kansalaisten oloja, 
parantaa rakennusten laatua ja auttaa saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet:

Asuinalueet ja yhteisöt
Kansalaisten on oltava keskeisessä asemassa energiatehokkuuden parantamisessa. Euroopan 
komission aloite rakennusten kunnostamiseen panostamisesta kuuluu osana laajempaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, ja sitä voidaan tehostaa merkittävästi kansallisen ja 
etenkin paikallisen tason toimilla. Energiatehokkaat rakennukset hyödyttävät kaikkia 
kansalaisia ja etenkin kansalaisia, jotka ovat vaarassa ajautua energiaköyhyyteen.

Jotta aloite onnistuisi, kaikissa jäsenvaltioissa olisi omaksuttava parhaat käytännöt, kuten 
tiedotukseen, neuvontaan ja rahoitukseen perehtyneet keskitetyt palvelupisteet, joissa on 
mahdollista keskustella yhteisön erityisistä tarpeista. Kuntien valmiuksien kehittäminen sekä 
paikallisten toimijoiden, kuten energiayhteisöjen, asunto-osuuskuntien, paikallisen 
teollisuuden ja rahoitusalan toimijoiden ottaminen aktiivisesti mukaan toimiin, ovat myös 
osoittautuneet onnistuneiksi ratkaisuiksi.

Tämän vuoksi ehdotetut kunnostamiseen liittyviä asioita käsittelevät foorumit ovat eittämättä 
hyödyllinen keino kehittää osallistavia, yhteisölähtöisiä yhdennettyjä peruskorjausohjelmia, 
joista voidaan ottaa mallia ja joita voidaan tehostaa muualla, ja ne auttavat luomaan 
arvoketjuja paikallis- ja aluetasolla.

9 “How many Jobs?” ja “Deep retrofit Hungary report“

https://euroace.org/wp-content/uploads/2016/10/2012-How-Many-Jobs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262048945_Employment_Impacts_of_a_Large-Scale_Deep_Building_Energy_Retrofit_Programme_in_Hungary


PE648.631v02-00 12/15 PR\1203926FI.docx

FI

Rahoitus
Rahoitus on avainasemassa, ja pelkästään EU:n taloudellisiin kannustimiin on satsattava 
vähintään 75 miljardia euroa vuodessa10 sen varmistamiseksi, että rakennukset ovat 
Euroopassa riittävän energiatehokkaita vuoteen 2050 mennessä. Joissakin jäsenvaltiossa 
toteutetut aloitteet, kuten Energiesprong Alankomaissa, New Greens Saving Tšekin 
tasavallassa sekä kokonaisten alueiden peruskorjausohjelmat Liettuassa, ovat onnistuneet 
hyvin paikallistasolla toteutettujen peruskorjausten rahoittamisessa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla ja elvytyspaketeilla voi olla ratkaiseva merkitys 
kunnostamiseen tehtävien panostusten rahoittamisessa. Nykyisistä välineistä, kuten Euroopan 
koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta, on edelleen rahoitettava 
energiatehokkuutta sekä uusiutuvaa energiaa koskevia ohjelmia.

Innokkuutta voidaan lisätä byrokratiaa vähentävällä teknisellä ja organisatorisella tuella sekä 
niputtamalla hankkeita yhteen rahoituksen houkuttelemiseksi. Oma osuutensa on pitkälle 
meneviin peruskorjauksiin kohdennetulla rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisella 
tehostetulla rahoituksella.

Investoitaessa kriisin jälkeen rakennuksiin ja julkiseen infrastruktuuriin on samalla 
investoitava myös ihmisiin kehittämällä alan ammattilaisten osaamista rakennusten 
kunnostushankkeita varten.

Rakennustekniikat ja -materiaalit
Innovointi on liikkeelle panevana voimana rakennusten kunnostamiseen panostamisessa. 
Kuluttajat hyötyvät energiapalveluyritysten, kansalaisten energiayhteisöjen ja aggregaattorien 
uusista aloitteista. Valmisrakentamiseen ja sarjassa toteutettaviin peruskorjauksiin 
sovellettavat uudet toimintamallit vähentävät kustannuksia. Näitä toimintamalleja on 
toisinnettava ja kehitettävä vielä lisää kustannusten vähentämiseksi ja työpaikkojen 
luomiseksi.

Yhdennettyjen peruskorjausten yhteydessä on myös kustannussyistä järkevää perehtyä 
tekniikkoihin, jotka mahdollistavat joustavuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
paikan päällä energian jäännöskysynnän kattamiseksi samanaikaisesti 
energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa. Rakennusten uusiutuville energialähteille on 
asetettava kiinteät kiintiöt uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä määriteltyjen 
mahdollisuuksien mukaisesti, jotta vältetään lisähäiriöt ja -kustannukset ja saavutetaan 
ilmastoneutraali rakennuskanta.

Komission uudessa kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa on tuotu esille, että 
rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus jätteen kokonaismäärästä EU:ssa on yli 

10 BPIE:n (Buildings Performance Institute Europe) laskelmien mukaan Euroopassa on noin 25 miljardia 
neliömetriä lattiapinta-alaa. Jos siitä kunnostetaan 3 prosenttia vuodessa, se tarkoittaa 750:tä miljoonaa 
neliömetriä vuodessa. Pitkälle menevä peruskorjaus maksaa 300–800 euroa neliömetriltä paikallisten 
kustannusten ja rakennuksen kunnon mukaan. Jos kunnostettua neliömetriä kohden myönnetään 100 euroa tukea, 
tarvitaan 75 miljardia euroa vuodessa. Jos rahoitusta myönnetään seuraavan vuosikymmenen aikana 75 miljardia 
euroa vuodessa, pitkälle menevissä peruskorjauksissa voitaisiin saavuttaa kolmen prosentin peruskorjausaste. 
Tämä määrä tukisi 12–30 prosentin investointeja pitkälle meneviin peruskorjauksiin ja tuottaisi vähintään 
50 prosentin energiasäästöt.
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35 prosenttia. Hyötykäyttö, rakennusmateriaalien kierrätys, elinkaariarviointi ja tuotteeseen 
koko sen elinkaaren aikana käytetty energia on siten otettava huomioon kaikessa EU:n 
lainsäädännössä.

Vaatimukset ja osaaminen
Uusi osaaminen on hyödyksi rakennusten kunnostamiseen panostamisessa. Nyt on tilaisuus 
panostaa kipeästi kaivattuun paikalliseen työllisyyteen alueilla, joilla on käynnissä 
oikeudenmukainen siirtymä. Tarvitaan EU:n osaamisohjelma, johon olisi myös sisällytettävä 
erityinen tasa-arvonäkökulma, jotta siitä saataisiin täysi hyöty irti. Siinä olisi myös 
yhdistettävä olemassa olevat varat elvytyspakettien ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin.

Kaikissa jäsenvaltiossa on otettava käyttöön yksinkertaistetut vaatimukset ja selvemmät 
sääntelytoimenpiteet. Energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ovat olennaisen 
tärkeitä Euroopan pyrkiessä irtautumaan hiilestä. Ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Belgiassa, ja tiukennetut vaatimukset 
viitoittavat tietä sille, että rakennusalasta voidaan saada ilmastoneutraali vuoteen 2050 
mennessä. Jos ne otetaan käyttöön kynnyspisteissä, kuten vuokrauksen tai myynnin 
yhteydessä, ne ajan myötä antavat suuntaa siirtymälle kullakin rakennusalan osa-alueella ja 
antavat päätöksentekijöille mahdollisuuden suunnitella oheistoimenpiteitä, teknistä apua ja 
taloudellista tukea. Ne myös tuovat markkinalle näkyvyyttä ja turvaa asioissa, jotka koskevat 
nykyisen rakennuskannan muuttamista, ja voivat auttaa suojelemaan asukkaita epäterveiltä 
rakennuksilta ja korkeilta energiakuluilta.

Rakennusten kunnostamiseen panostamisessa olisi avuksi, jos laadittaisiin perinpohjainen 
tutkimus sellaisen asteittain tiukennettuja energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia 
koskevan kehyksen luomisesta, jota sovellettaisiin olemassa oleviin rakennuksiin aloittaen 
energiatehokkuudeltaan heikoimmista rakennuksista.

Peruskorjaushankkeet olisi ehkä jaettava eri vaiheisiin rahoituksen saatavuuden, rakennuksen 
käytön ja peruskorjausstrategian mukaan. Rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat 
hyötyisivät siitä, että otettaisiin käyttöön rakennusten peruskorjauspassi, jonka avulla 
seurattaisiin parannusten jatkuvuutta sekä peruskorjausten perusteellisuutta ja 
energiatehokkuutta, ja se olisi asetettava vaatimukseksi kaikkialla EU:ssa.

Digitalisaatio
Digitaaliteknologia voi lisätä koko energiajärjestelmän energiatehokkuutta ja mahdollistaa 
joustavuuden, alojen integroitumisen ja kysynnän hallinnan. ”Tuottajakuluttajan” asema, jos 
sitä hallinnoidaan asianmukaisesti, voi antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua 
energiasiirtymään ja hyötyä osallistumisesta yhteisön energiahankkeisiin tai kysyntäpuolen 
joustavuudesta. Älykkäät mittarit ja verkkosovellukset lisäävät energiatehokkuutta ja lisäävät 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, mutta tarvitaan sääntelytakeita asumiseen ja kuluttajiin 
liittyvien oikeuksien suojelemiseksi.

Panostaminen rakennusten kunnostamiseen
Jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelma saadaan toteutettua menestyksekkäästi, tarvitaan 
kehystä ohjaamaan sekä jäsenvaltioiden että yritysten toimia, ja siihen on sisällytettävä myös 
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sosiaalinen ulottuvuus. Jotta voidaan auttaa elinkeinoelämää ja ihmisiä toipumaan kriisistä, 
luoda uusia työpaikkoja ja tehostaa toimintaa kriisin jälkeen, yhdennetyissä politiikoissa on 
tarkasteltava rakennusten kunnostamisesta saatavia merkittäviä sivuhyötyjä, kuten 
yhteisörakenteiden jälleenrakennus ja ihmisten energiaköyhyyden väheneminen.

Politiikoissa ei voi myöskään tukeutua yksistään parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja 
toimintasuunnitelmien esittämiseen, vaan sen ohella tarvitaan konkreettista lainsäädäntöä, 
rahoituksen kohdentamista ja tavoitteiden asettamista. Nyt on ratkaisevan tärkeää tarkistaa 
ylöspäin energia- ja ilmastolainsäädäntöä, mukaan lukien energiatehokkuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja muut välineet, joiden avulla sijoittajat ja yhteisöt voivat osallistua 
yhdennettyihin peruskorjausohjelmiin, jotta voidaan varmistaa, että rakennuskantamme on 
ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Pyrittäessä vauhdittamaan rakennusten kunnostamiseen panostamista on pantava puhtaan 
energian säädöspaketti täytäntöön täysimääräisesti ja kunnianhimoisesti ja noudatettava 
energiatehokkuus ensin -periaatetta. Jäsenvaltioiden olisi kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissaan tunnustettava täysimääräisesti energiatehokkuuden parantamiseen 
sisältyvä potentiaali rakennusalalla ja tarkasteltava ja päivitettävä pitkän aikavälin 
peruskorjausstrategioitaan viiden vuoden välein. Tämä voi auttaa varmistamaan, että 
tavoitteista pidetään kiinni johdonmukaisesti ja realistisesti. Ilman tällaista 
uudelleentarkastelua sysätään nykyiset ilmastovelvoitteet tulevien sukupolvien harteille.

Esittelijä haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tähän mietintöön, ja odottaa 
innolla edessä olevaa haasteellista tehtävää.
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,

JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. 
Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan 
mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö
Buildings Performance Institute Europe – BPIE
SolarPower Europe
European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings – EuroACE
Renovate Europe
WWF European Policy Office 
Climate Action Network – CAN Europe
Tipperary Energy Agency
European electrical contracting sector – EuropeOn
Smart Energy Europe – SmartEn
Coalition for Energy Savings 
Friends of the Earth Europe – FOEE
RightToEnergy Coalition
Rockwool
European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA
European Builders Confederation – EBC
Gas Reseau Distribution de France – GRDF
European Commission: DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG REFORM
Regulatory Assistance Project – RAP
European Geothermal Energy Council – EGEC
European Mineral Wool Manufacturers Association – EURIMA
Saint Gobain
Euroheat and Power
European Climate Foundation – ECF
Housing Europe
European Alliance to Save Energy – EU-ASE
Joint Research Centre – JRC
European Consumer Organisation – BEUC
European federation of renewable energy cooperatives – Rescoop
Knauf Insulation
Fire Safe Europe – FSEU
Modern Building Alliance
Energy Cities
Covenant of Mayors
Eurogas


