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systeemimuutoksen toimijoiden väliset valtasuhteet sekä toimijoiden vaikutus vähähiilisen ra-

kentamisen haasteisiin. Toimijoiden väliset valtasuhteet tutkittiin käyttäen monitoimijaperspek-

tiiviä. Haasteet sekä toimijat tutkittiin kirjallisuuskatsauksella. 
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ovat esimerkiksi kunnalliset päättäjät ja virkamiehet, on eniten valtaa aikaansaada vähähiilisen 

rakentamisen sosiotekninen systeemimuutos.   
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This masters thesis goal was to find out the challenges and actor’s ways to influence them in 

the sociotechnical transition to low-carbon building. The main conclusion of actors influ-

ences to the challenges was identified by studying the power relations between actors using 

multi-actor-perspective. The challenges and the actors were identified by referencing and 

studying previous researches. 

 

After the challenges were identified, a challenge map was done to show in which part of the 

building process the challenges occurred. The challenges are: old infrastructure, conservative 

building sector and slow innovation process, lack of knowledge and information, laws, fi-

nance and investments, marketing and markets and the complexity of building process and 

lack of system-thinking. The multi-actor-perspective showed, that most of the power for in-

fluencing the sociotechnical transition towards low-carbon buildings is within the govern-

ance-sector.  
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1 JOHDANTO  

 

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka hillitsemiseen ihmiskunta on viimevuosina sitou-

tunut yhä vahvemmin. Jotta ilmastonmuutos voidaan torjua, täytyy lähestymistapoja etsiä mo-

nelta alalta. Kaupungit ja urbaani ympäristö ovat osa ongelman ratkaisua. Kehittämällä ener-

giaviisaampia asuinympäristöjä ihmisille, voidaan rakennetun ympäristön päästöjä pienentää 

huomattavasti. Kaupunkien merkitsevyys päästöjen hillinnässä voidaan selittää jo sillä, että 

puolet maailman ihmisistä asuvat kaupungeissa. Kaupungistuminen ympäri maailman on erit-

täin nopeaa ja kaupungistumisen myötä myös kasvihuonekaasupäästöt. (The World Bank, 

2010, s. 15.) 

 

Kaupunki on ihmisten asuinalue, jota määrittelee pitkälti historialliset asiat kuten jo tehty kau-

punkisuunnittelu ja rakennettu ympäristö. Myös kaupungin asukkaat voivat kokea juurtu-

neensa kaupunkiin. Ilmastonmuutos onkin suuri ongelma kaupungeille ja ilmastonmuutos uh-

kaa suurta osaa kaupungeista ja niiden urbaania elämäntyyliä. Kaupungit ovat toisaalta osa 

ratkaisua, mutta toisaalta kaupungit kohtaavat ilmastonmuutoksen myötä valtavia ongelmia. 

Vanhat kaupungit sijaitsevat usein vesistöjen, merien ja jokien varrella. Entinen hyöty on 

muuttunut uhaksi. Euroopassa 70 % suurimmista kaupungeista ovat ilmastonmuutoksen ai-

heuttaman vedenpinnan nousun uhan alla. (The World Bank, 2010, s. 8.) 

 

Tässä työssä tutkimuksen kohteena ovat vähähiilisen talonrakennuksen systeemimuutoksen 

haasteet sekä niiden suhteet kaupunkialueen toimijoihin. Suomi on sitoutunut vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä kansainvälisillä sopimuksilla, sekä lisäämään energiatehokkuutta ja 

uusiutuvan energian käyttöä. EU:n päästötavoitteet, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan, 

ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kahdellakymmenellä prosentilla vuoteen 1990 

verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi energiatehokkuutta tulee parantaa 20 %. Raken-

nussektorin osuus näistä tavoitteista on valtava, sillä Suomessa on noin 1,4 miljoonaa ympä-

rivuotiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta sekä puoli miljoonaa kesäasuntoa. 65 % raken-

nuskannasta käsitetään asuinrakennuksilla. Energiatehokkuuden lisäämiseen kytkeytyy vah-
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vasti rakennetun ympäristön merkitys. Yli 40 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta käy-

tetään rakennuksissa ja rakentamisessa ja lähes vastaava osuus kasvihuonekaasupäästöissä. 

Energiatehokkuuden lisääminen rakennettuun ympäristöön tarkoittaa yhdyskuntarakenteen 

parantamista, olemassa olevan rakennuskannan korjaamista, uusien energiatehokkaiden ra-

kennusten rakentamista sekä rakennetun ympäristön energiaviisas käyttö. (Martinkauppi, 

2010, s. 17.; Ympäristöministeriö, 2009, s. 7.) Voidaan siis todeta, että rakentamisella ja asu-

misella on huomattava vaikutus globaaleihin ongelmiin ja Suomen päästötavoitteisiin. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on, mikä estää sosioteknisen systeemimuutoksen vähähiiliseen 

asumiseen? Haasteita vähähiilisen asumisen kehittämiseen on tutkittu aikaisemmin useassakin 

tutkimuksessa, mutta aikaisemmat tutkimukset eivät käsittele toimijoita ja haasteita yhdessä. 

Haasteiden kartoitus luo pohjan ratkaisulle, mutta toisaalta tämän tutkimuksen näkökulma: 

toimijuuden ja haasteiden yhteyden tutkiminen luo pohjaa ratkaisulle. Vaikka toimijuus on 

sosioteknisen systeemimuutoksen teoriassa vahvasti esillä, on sen konkreettinen esittäminen 

ja tutkiminen jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen yksi lähtökohta onkin tuoda 

konkreettisia toimijoita esille vähähiilisen asumisen ja rakentamisen sosioteknisessä systee-

mimuutoksessa. Tässä työssä edeltävien tutkimusten tulokset vähähiilisen rakentamisen haas-

teiden osalta on tutkittu kirjallisuuskatsauksella. Lisäksi kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan 

rakennussektorin toimijoita. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on arvioida ja luoda uutta teoriaa erilaisista kirjallisuusläh-

teistä, kuten tieteellisistä kirjoista ja tieteellisistä julkaisuista. Tavoitteena on tuottaa syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus sekä vähähiilisen asumisen haasteista, että toimijuudesta vähä-

hiilisessä asumisessa. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään esittämään erilaisten 

tutkimusten tutkimustuloksia tiiviissä muodossa, sekä tuomaan esille niiden yhteneväisyyttä. 

Kirjallisuuskatsaus saattaa myös paljastaa puutteita edeltävässä tutkimuksessa tai tuomaan 

esille uusia tutkimustarpeita. Kirjallisuuskatsauksen tärkeimpiä lähtökohtia ovat kysymykseen 

vastaaminen, tutkimuksen sisällyttämiseen liittyvän harhan vähentäminen ja tutkimusten ar-

viointi objektiivisesti. (Salminen, 2011, s. 3.) 
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Kirjallisuuskatsauksen tulokset eivät ole tämän työn tulos. Kun vähähiilisen asumisen systee-

mimuutoksen haasteet sekä haasteisiin liittyvät toimijat on kartoitettu kirjallisuuskatsauksella, 

siirrytään työn empiiriseen osaan, jossa tutkitaan toimijoita monitoimijaperspektiivillä. Tässä 

työssä kirjallisuuskatsaus on pyritty tekemään kuvaamaan haasteita ja toimijoita Suomessa, 

jotta tutkimus on ajankohtainen ja alueellisesti käytettävissä. Tämän työn kirjallisuuskatsauk-

sissa on pyritty noudattamaan kirjallisuuskatsausten periaatteita, eli tarvetta saada objektii-

vista tietoa tutkimuksen loppuun saattamiseksi ja päätelmien tekemiseksi. 

 

Työn tutkimuskysymykset ovat: Mitkä ovat vähähiilisen asumisen systeemimuutoksen haas-

teet ja miten asumiseen tai rakentamiseen liittyvät toimijat voivat vaikuttaa niihin?  Mitkä ovat 

näiden toimijoiden keskinäiset valtasuhteet? Kysymyksiin etsitään vastauksia tutkimalla ai-

hetta monitoimijatarkastelulla vähähiilisen asumisen systeemimuutoksen haastekentässä. 

Työn tavoitteena on tutkia systeemimuutosta ensin laajemmassa mittakaavassa, ja sen jälkeen 

lokalisoida se kuvaamaan suomalaista kuntaa. Tässä tutkimuksessa lokalisointi on tehty Lah-

den alueelle. Tavoitteena on tutkia nykyisen regiimin toimijoita ja rakennetta, sekä löytää 

niistä esteitä ja toisaalta mahdollisuuksia tulevaisuuden vähähiiliselle kaupungille. Rakenta-

minen on tässä työssä rajoitettu omakotitaloasumiseen ja uudisrakentamiseen, sillä omakoti-

taloasuminen on Suomessa suosittua, ja uudisrakennukset ovat innovaatiokehityksessä usein 

edelläkävijöitä. Haasteet on työssä rajoitettu koskemaan ainoastaan kontekstuaalisia haasteita. 

 

Työssä löydetyt haasteet ovat osittain laajoja. Tiedon ja koulutuksen puute, lakien ajantasai-

suus, rakennussektorin konservatiivisuus ja olemassa oleva infrastruktuuri ovat esimerkkejä 

hyvin laajoista ja monia toimijoita koskevista haasteista. Toisaalta markkinatilanne, rahoituk-

sen vaikeudet ja rakennusprosessin monimutkaisuus itsessään ovat esimerkkejä enemmän vain 

muutamia toimijoita koskevista haasteista. Haasteiden jälkeen toimijuutta tutkittiin luomalla 

monitoimijaperspektiivin mukainen malli. Valtiosektorin, markkinasektorin, yhteisösektorin 

ja kolmannen sektorin välisissä valtasuhteissa valtiosektori paljastui ehdottomasti voimak-

kaimmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtiosektorin toimijoilla on suurimmat mahdollisuudet 

vaikuttaa vähähiilisen asumisen systeemimuutokseen. 
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Työ alkaa sosioteknisen systeemimuutoksen teorialla. Teoriaosuudessa käydään läpi sosiotek-

nisen systeemimuutoksen teoria, jotta työn johtopäätökset voidaan liittää sosiotekniseen sys-

teemimuutokseen. Teoriaosuudessa käsitellään lisäksi johtopäätösten viitekehyksenä toimiva 

monitoimijaperspektiivi, jonka kautta työn empiriaa käsitellään. Teoriaosuuden jälkeen työssä 

on kirjallisuuskatsaukset, jotka ovat vähähiilisen asumisen ja rakentamisen haasteista sekä toi-

mijoista rakennussektorilla. Kirjallisuuskatsauksia käytetään lähtökohtana työn empiriaosuu-

dessa. Empiriassa toteutetaan monitoimijaperspektiivin mukainen toimijatarkastelu sekä liite-

tään haasteet toimijoihin. Viimeisenä työssä ovat johtopäätökset ja yhteenveto. 

 

2 SOSIOTEKNINEN SYSTEEMIMUUTOS  

 

Sosiotekninen systeemimuutos on teoreettinen viitekehys kuvastamaan kehittyvää ja muuttu-

vaa systeemiä, joka ottaa vaikutteita kompleksisista järjestelmäteorioista (Nieminen, et al., 

2011, s. 48). Sosioteknisen systeemimuutoksen teoria laajentaa perinteisiä systeemisen inno-

vaation teorioita luomalla laajemman kuvan systeemistä ja liittämällä siihen koko yhteiskun-

nan sisältämän saumattoman verkoston (Smith, et al., 2010).  

 

Sosiotekninen systeemimuutos ei tapahdu teoreettisen viitekehyksensä mukaisesti ainoastaan 

teknologian kehittyessä. Sosiotekninen systeemimuutos ottaa huomioon myös sosiaalisen nä-

kökulman, joka tarkoittaa erilaisten sosiaalisten toimijoiden välisiä suhteita toisiinsa nähden. 

Sosioteknistä systeemimuutosta tutkitaan monitasoperspektiivissä. Monitasoperspektiivissä 

on kolme osa-aluetta, jotka ovat sosiotekninen toimintaympäristö, sosiotekninen toimintamalli 

(regiimi) sekä nicheinnovaatiot. (Elzen, et al., 2004, s. 33.)  

 

Muutokset eivät tapahdu helposti, sillä sosioteknisen systeemin vallalla oleva regiimi pyrkii 

tasapainottamaan tilaansa, joka saattaa johtaa lukkiutumiseen. Regiimi muodostuu erilaisista 

vakiintuneista käytännöistä, normeista ja kirjoittamattomista säännöistä. Lisäksi regiimin so-

siaaliset verkostot toimivat keskenään muodostaen välilleen vakiintuneita sääntöjä ja toimin-

tatapoja, mutta toisaalta myös ylläpitävät regiimin jo vakiintuneita käytäntöjä. Nämä säännöt 

ja toimintatavat johtavat systeemin lukkiutumiseen, esimerkiksi insinöörin ja suunnittelijoiden 
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nähdessä vain kapeakatseisen osan mahdollisista kehityssuunnista. Myös lait, politiikka, tek-

niset standardit ja sopimukset voivat suosia jo olemassa olevaa teknologiaa. Näistä lukkiutu-

misen mekanismeista johtuen sosiotekniset regiimit voidaan nähdä melko stabiileina. So-

sioteknisen regiimin sisällä tapahtuu edelleen innovaatiota, mutta se on inkrementaalia, eikä 

johda radikaaleihin muutoksiin. (Grin, et al., 2010, s. 20.) 

 

Radikaalit innovaatiot syntyvät sosioteknisen toimintamallin ulkopuolella, jossa nichet toimi-

vat suojaavana ympäristönä kehittyville uusille suuntauksille valtavirrassa. Nichet eivät vält-

tämättä ole kilpailukykyisiä mahdollisten vaihtoehtojen kanssa, mutta toisaalta systeemimuu-

tos on näistä riippuvainen. Toimintamalleista löytyvien ongelmien ja mahdollisuuksien perus-

teella nicheinnovaatiot kehittyvät, ja lopulta innovaatiot kehittyvät jo olemassa olevan viite-

kehyksen päälle. Nämä nicheinnovaatiot löytävät tilaa sosioteknisessä toimintamallissa sil-

loin, kun toimintamallin sisäisessä hierarkiassa tapahtuu muutoksia, tai toimintaympäristö luo 

muutospaineita toimintamalleihin. Nichejen kehittyminen ja prosessi on aikaa vievä prosessi, 

kahdesta kolmeen vuosikymmeneen.  (Smith, et al., 2010.; Grin, et al., 2010, s. 22.; Geels, 

2001.) 

 

Sosiotekninen toimintaympäristö on ympäristö, johon toimintamallit ja nichet eivät pysty vai-

kuttamaan. Toimintaympäristö toimii monitasotarkastelussa nichejen ja toimintamallien 

päällä, luoden muutospainetta toimintamalleihin, joka luo uusia tarpeita nichejen kehittymi-

seen ja muodostumiseen osaksi toimintamalleja. Toimintaympäristö pitää sisällään paljon erit-

täin hitaasti muuttuvia suuntauksia kuten kulttuurit ja normit, ympäristöongelmat ja pitkäai-

kaiset taloudelliset muutokset. Toisaalta toimintaympäristössä piilee myös shokkielementtejä, 

kuten sodat ja piikit öljyn hinnassa. Tärkein toimintaympäristöä kuvaava asia onkin se, että se 

on ulkoinen vaikuttaja toimintamalleihin ja nicheihin. (Smith, et al., 2010.; Elzen, et al., 2004, 

s. 34-35.; Grin, et al., 2010, s. 24.) 

 

Näiden tasojen välillä voidaan ymmärtää vallitsevan sisäkkäinen hierarkia. Tämä tarkoittaa 

sitä, että toimintaympäristö pitää sisällään toimintamallin, ja toimintamalli pitää taasen sisäl-
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lään nicheinnovaatiot (Grin, et al., 2010, s. 18). Sisäinen hierarkia on peruste monitasoper-

spektiiville. Mesotason toimintamallit vastaavat systeemin tasapainosta ja suuntauksien muo-

toutumisesta, kun taas makrotason toimintaympäristössä tapahtuu hitaita muutoksia, jotka luo-

vat suuntauksiin ohjausta. Mikrotasolla nichet luovat radikaalit innovaatiot. Tätä sisäkkäistä 

hierarkiaa voidaan kuvata Kuva 1 mukaisesti. (Geels, 2001.) 

 

 

 

Kuva 1. Sosioteknisen systeemimuutoksen tasojen välinen hierarkia (Geels, 2001). 

 

Monitasoperspektiivi on teoria, joka luo konseptin dynaamisille kuvioille sosioteknisessä 

muutoksessa. Monitasoperspektiivin avaintekijä on systeemi-innovaatioiden syntyminen eri 

tasojen ja vaiheiden vuorovaikutuksen myötä. Ensimmäisessä vaiheessa radikaalit innovaatiot 

syntyvät nicheissä, usein vallitsevien toimintamallien ulkopuolella, jossa toimintamallin va-

kiintuneet säännöt eivät vaikuta innovaatioiden syntyyn. Nämä innovaatiot eivät vielä aiheuta 

tasapainomuutoksia tai uhkaa toimintamallien käytäntöjä. Toisessa vaiheessa innovaatiot ote-

taan käyttöön pienissä markkinanicheissä, jolloin uusi tekniikka kehittyy omaan suuntaansa, 

jolloin vakiintuneet käytännöt alkavat muotoutua. Systeemin sosiotekniset toimintomallit ei-
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vät kuitenkaan ole vielä uhattuna, sillä innovaatioita käytetään pienessä mittakaavassa. Inno-

vaatiot saattavat pysyä tässä vaiheessa vuosikymmeniä ristiriidan vallalla olevan toimintamal-

lin ja toimintaympäristön takia. Kolmatta vaihetta kuvaa uuden teknologian laajempi läpi-

murto ja kilpailu systeemin toimintamallien kanssa, jolloin toimintamallin tasapaino järkkyy 

ja muotoutuu uudelleen. (Geels & Kemp, 2007.) Kuva 2 esittää monitasomallia ja eri tasojen 

kytköksiä toisiinsa. Monitasoperspektiivissä systeemimuutoksella ei ole selkeää syytä tai aju-

ria. Jotta muutos tapahtuu, täytyy eri tasojen dynamiikka muodostua toisiaan tukevaksi.  

 

 

Kuva 2. Monitasoperspektiivi muutokseen (Geels & Kemp, 2007). 
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2.1 Urbaani systeemimuutos  

 

Tulevaa tarkastelua varten on syytä tarkastella myös kontekstia, jossa tarkastelun aikana lii-

kutaan. Mikä on kaupungin asema monitasoperspektiivissä ja miten kaupungeissa tapahtuva 

niin sanottu urbaani systeemimuutos yleisesti tapahtuu? Monitaso ja sosioteknisen systeemi-

muutoksen tapauksessa kaupungit eivät välttämättä näyttele suurta roolia. Kun puhutaan kau-

pungista hallinnollisella tasolla, voidaan kaupungeilla kuitenkin nähdä olevan kolmenlainen 

rooli valtiollisen tason systeemimuutoksessa. Kaupunki voi olla päätoimija muutoksen aikaan-

saamisessa, erityisesti jos toimintamalleja kuvaa monta paikallista systeemiä. Toiseksi kau-

punki voi olla kasvualusta ja kasvupaikka radikaalien innovaatioiden alkuvaiheilla, mutta 

myöhemmällä vaiheella kasvualustan ja kasvupaikan merkitys vähenee. Kolmanneksi kau-

punki voi toimia vain vähäisissä rooleissa muutoksissa, joissa infrastruktuurilla on pienempi 

rooli, mutta toisaalta esimerkiksi taloudella ja markkinoilla on suurempi rooli. (Bulkeley, et 

al., 2013, s. 26.) 

 

Urbaani systeemimuutos tarkoittaa systeemimuutoksen tarkastelua esimerkiksi kaupungin ra-

kennemuutosten kautta. Tällaisina rakenteina voidaan pitää rakennuksia, maankäyttöä ja lii-

kennettä, jotka toimivat urbaanin alueen sisällä (Næss & Vogel, 2012). Kestävä urbaani sys-

teemimuutos viittaa näiden rakenteiden kehittymistä kohti kestävämpiä rakenteita. Systeemi-

muutoksella ei tarkoiteta kaupungin inkrementaalia kehittymistä kestävämpään suuntaan, 

vaan systeemimuutokselta vaaditaan radikaalin innovaation astetta, joka suuntaa kaupungin 

kestävämmälle tielle. (McCormick, et al., 2013.)  Kuten edellä on todettu, tapahtuu systeemi-

muutos radikaalin innovaation kautta, kun nichen muodostama uusi suuntaus pääsee toimin-

tamallin sisälle toimintamallin sisäisen epävakauden takia (Geels & Kemp, 2007).  

 

Toisaalta edellä kuvattu monitasomalli ei ole yksiselitteisesti helppoa liittää kaupunkitason 

tarkasteluun, sillä toimintamalleja voi kaupunkitasolla esiintyä useita. Lisäksi kehitystä tapah-

tuu jatkuvasti, kun uusia paremman energialuokan taloja rakennetaan ja autokanta vaihtuu 

uudempaan, vähemmän saastuttavampaan. Toisaalta tällainen kehitys ei ole radikaalia, vaan 
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nimenomaan inkrementaalia siirtymää kohti uudempaa jo olemassa olevaa teknologiaa. Toi-

saalta muutokset vähähiilisyyteen eivät usein tapahdu lineaarisesti ja sisältävät yllätyksiä ja 

takaiskuja, eivätkä usein muodostu oletetun mukaiseksi. Lisäksi tällaiset tapahtumat eivät ole 

lähtökohtaisesti aina yksiselitteisesti kestävämpiä tai ympäristöystävällisempiä. Muutos ta-

pahtuu usein yhdistelemällä kestävyydelle sekä suotuisia että haitallisia puolia. Tämä johtuu 

toisaalta myös siitä, että systeeminen muutos ei yleensä sisällä tavoitteellisuutta yhden asian 

esimerkiksi ympäristöystävällisyyden kannalta. (Bulkeley, et al. 2013, s. 26.; Næss & Vogel, 

2012.) 

 

Lisäksi monitasotarkastelulle haasteellista on kaupunkien erilaisuus, sekä tästä johtuva lisään-

tynyt kompleksisuus. Lisäksi kaupunki ei muutu kuten teknologia, ja muutos on näin ollen 

enemmän sitoutunutta luontoon, ihmisiin, kulttuuriin, talouteen ja politiikkaan. Haasteena on 

löytää myös kunnollista vertailukohdetta, esimerkiksi talojen pienempi koko on tehokkaam-

paa, mutta toisaalta kuinka paljon pienempi koko on tarpeeksi suuri muutos tarkoittaakseen 

sitä, että systeeminen muutos tapahtuu, kun samanaikaisesti muutosta voi tapahtua myös tie-

suunnittelussa. Tästä syystä voidaankin urbaanin systeemimuutoksen osalla puhua urbaanin 

kontekstin sisällä sijaitsevista multi-segmentoituneista regiimeistä. Tällaista kuvaa sekoitelma 

erilaisia teknologioita tai niiden kompromisseja sekä tilanne, missä mikään poliittinen ideolo-

gia ei ole dominoiva. Näin ollen on mahdollista luoda erilaiset sosiotekniset toimintamallit 

esimerkiksi maatiloille ja tiheille asukaskeskuksille. Toisaalta sosiotekniset nichet eivät ur-

baanissa systeemimuutoksessa ole välttämättä täysin uusia teknologioita. Ne voivat olla jo 

verrattaen vanhaa teknologiaa, jonka käyttöönotto johtaa kuitenkin radikaaliin kehitykseen 

ympäristöystävällisyydessä. (Næss & Vogel, 2012.) 
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3 TOIMIJAT SOSIOTEKNISESSÄ SYSTEEMIMUUTOKSESSA  

 

Tässä osiossa on tarkasteltu toimijoiden tutkimusta sosioteknisessä systeemimuutoksessa ja 

määritelty erilaisia mahdollisuuksia jaotella toimijoita asemansa mukaisesti. Näitä jaotteluita 

tullaan käyttämään myöhemmin tunnistettaessa toimijoita, jolloin on mahdollista luoda pa-

rempi käsitys toimijoiden verkostosta Lahden alueella ja suunnata ajattelua toimijoiden ja 

haasteiden välisiin suhteisiin mahdolliseen vähähiiliseen systeemimuutokseen asuinalueella. 

Sosioteknisen systeemimuutoksen tutkimusta on kritisoitu paljon toimijuuden käsitteen puut-

teellisuudesta. Toisaalta toimijuus on sisällytetty hyvin pitkälle monitasoperspektiivin määri-

telmään, sillä alhaalta ylöspäin nousevissa nicheissä toimijat ovat keskeisessä asemassa. 

(Geels, 2011.) 

 

Toisena ongelmana on esitetty myös kansalaisyhteiskunnan määritelmästä, jossa kansalaisyh-

teiskunta käsittää kaiken, joka ei mahdu käsitteellisesti markkinoiden tai valtiojohdon alle. 

Lisäksi kansalaisyhteiskunnan käsite on häilyvä toimijoiden vähäisen määrittelyn ja liiallisen 

koostamisen takia. (Avelino & Wittmayer, 2015.) 

 

Yleinen tapa tutkia toimijoita systeemimuutoksessa on tutkia toimijoina kolmea osapuolta: 

markkinoita, valtiojohtoa ja kansalaisyhteiskuntaa (Grin, et al., 2011). Toisaalta tämä kolmi-

jako voidaan ilmaista myös tuottajina, yhteiskunnallisina toimijoina ja käyttäjinä, jolloin toi-

mijoiden tarkoitus on hieman tarkempi ja niin sanottuun juurruttamisen teoriaan sitoutuva 

(Väyrynen, et al., 2002, s. 103). 

 

Toinen mahdollinen tapa tutkia toimijuutta on jaotella toimijat monitasotarkastelun mukai-

sesti. Systeemimuutoksessa ja monitasotarkastelussa toimijat voidaan periaatteellisesti jakaa 

systeemimuutoksen osien perusteella. Näin ollen toimijat voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään: 

nichetoimijoihin, regiimitoimijoihin ja toimintaympäristötoimijoihin. (Fischer & Newig, 

2016.) 
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Nichetoimijat voidaan nähdä vähemmän organisoituneena ja stabiileina kuin regiimin toimi-

jat. Tämä johtuu nichetason stabiiliuden vähäisyydestä. Nichetoimijat voidaan nähdä sekä tu-

kevana että vastustavana voimana muutoksessa. Nichetasolla syntyvät radikaalit sosiaaliset ja 

teknologiset innovaatiot syntyvät ja voimistuvat, jolloin nichetoimijat voivat luoda alun sys-

teemiselle muutokselle. Nichetoimijat ovat kytkeytyneenä moneen prosessiin, tiedon kehitty-

miseen ja diffuusioon, näkemysten artikulaatioon, resurssien liikkeellepanemisessa, lakien 

luomisessa ja muutosvastarinnan ylittämisessä. Toisaalta nichetoimijat ovat myös riippuvaisia 

päätöksentekijöistä ja valtiosta, sillä toimiva nicheinnovaation yleistyminen vaatii valtiollista 

tukea sekä oikeanlaista päätöksentekoa. (Fischer & Newig, 2016.) 

 

Sosioteknisen toimintamallin voidaan sanoa olevan rakenne toimijoille. Tämän takia regiimi-

toimijat voivat sijaita toimintamallin sisä- tai ulkopuolella, mutta yksiselitteistä jaottelua sisä- 

ja ulkopuolen toimijoille on mahdotonta sanoa. Regiimitoimijoiden on vastattava muutokseen 

ja muutosvoimiin, jolloin he verkostoituvat muutoksessa mukana olevien toimijoiden kanssa. 

Regiimitoimijat voidaan nähdä usein muutoksen vastustajina. (Fischer & Newig, 2016.) Re-

giimitoimijoita voidaan myös kuvata toimijoiden verkostona, jotka sijaitsevat pitkälti toimin-

tamallien sisäisten pysyvien tahojen sisällä (Raven, et al, 2012.) 

 

Sosioteknisen toimintamallin sisällä olevia toimijoita voidaan kuvata kuvan 3 mukaisesti. Ku-

vassa nähdään hahmotelmia toimijoiden välisistä kytköksistä, sekä monitasotarkastelun mu-

kaisempi laajempi toimijakenttä, jossa tekniikan ammattilaisten lisäksi otetaan huomioon 

myös muita toimijoita. Näiden toimijoiden välisessä vaikutuksessa syntyy tekniset suuntauk-

set. (Geels, 2001.)  
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Kuva 3. Regiimitason toimijaverkosto (Geels, 2001, p. 4). 

 

Toimintaympäristön toimijat ovat vaikeimpia määrittää, sillä monitasotarkastelun määritel-

mässä toimintaympäristö ei sisällä toimijoita. Toisaalta jotkin toimijat voidaan nähdä erittäin 

lähellä toimintaympäristöä, kuten esimerkiksi kansakunnat. (Fischer & Newig, 2016.) 

 

3.1 Monitoimijaperspektiivi 

 

Monitoimijaperspektiivi tarkastelee toimijuutta tutkien muutosprosessin verkostoja ja verkos-

tojen välisiä voimasuhteita. Monitoimijaperspektiivi tulee olemaan tämän tutkimuksen lähtö-

kohta toimijuuden määrittelyssä Lahden alueella vähähiilisen asumisen systeemimuutoksessa. 

 

Monitoimijaperspektiivi (Multi-actor Perspective, MaP) on Avelinon ja Wittmayerin luoma 

viitekehys, jolla mahdollista tutkia muuttuvia voimasuhteita muutosprosessin aikana. Moni-

toimijataperspektiivintavoitteena on tutkia (1) kuinka yksilöt, ryhmät ja organisaatiot toimivat 
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ja käyttäytyvät erilaisten sektoreiden logiikan sisällä, (2), mitkä sektoreiden logiikat ovat val-

lassa toimijoiden toiminnassa ja (3) kuinka valtasuhteet sektoreiden, organisaatioiden ja yksi-

löiden välillä muuntuvat ja siirtyvät ajan kuluessa. Tässä viitekehyksessä toimijan määritelmä 

on sosiaalinen taho, joka on henkilö, organisaatio, henkilöiden ryhmittymä tai henkilöiden ja 

yritysten ryhmittymä, jolla on mahdollisuus toimia.  (Avelino & Wittmayer, 2015.)  

 

Monitoimijaperspektiivissä tunnistetaan neljä toimijakategoriaa, jotka kulkevat kolmella ak-

selilla. Akselit ovat (1) virallinen – epävirallinen, (2) voittoa tavoitteleva – yleishyödyllinen 

ja (3) julkinen – yksityinen. Tässä tarkastelumallissa toimijasektorit ovat valtio, yhteisö, mark-

kinat ja niin sanottu kolmas sektori, joka sijaitsee akseleiden välimaastossa sisältäen erilaisia 

yleishyödyllisiä yhdistyksiä, sosiaaliset yrittäjät ja yhteistyöyritykset. Lisäksi monitasoper-

spektiivissä tunnetaan neljän sektorin sisällä toimijoita eri tason koostamisen välillä. Nämä 

tasot ovat (1) sektorit, (2), yksityiset toimijat (yrittäjät, kuluttajat, päättäjät) ja (3) organisaa-

tiomaiset toimijat (organisaatiot, ryhmät).  (Avelino & Wittmayer, 2015, 7.) 

 

Monitoimijaperspektiivin mukaista tarkastelua voidaan tehdä kolmella tasolla, sektoritasolla, 

yksityisten toimijoiden tasolla ja organisaatiotasolla. Sektoritason tarkastelu keskittyy tutki-

maan sektoreiden välisiä suhteita, esimerkiksi valtion ja kolmannen sektorin välisiä suhteita, 

sillä sektoritasollakin voidaan kuvata toimijuutta. Sektorit voidaan myös nähdä tiloina, joissa 

erilaiset toimijat voivat kamppailla valta-asemasta. (Avelino & Wittmayer, 2015.) Kolmion 

sisällä sijaitsee voittoa tavoittelematon sektori, joka on kuvattu ympyrässä. Muut sektorit si-

jaitsevat kolmion sisällä ympyrän ulkopuolella. Sektoreita jakavat suorat, joiden merkitykset 

on kuvattu suorien sivuilla. Monitoimijaperspektiivin sektoreille voidaan kuvata toimijataso. 

Toimijatasolla kuvataan yksittäisten toimijoiden roolia. Kuvassa neljä näkyy sekä toimija- että 

sektoritaso. Toimijat on kuvattu sektoreiden päälle sinisissä ovaaleissa. 
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Kuva 4 Monitoimijaperspektiivin yksittäisten toimijoiden taso (Avelino & Wittmayer, 2015.) 

 

Toimijoiden tasolla on mahdollista tutkia eri sektoreilla sijaitsevien toimijoiden suhteita. Mo-

nitoimijatarkastelussa käsitellään myös termiä rooli. Roolilla tarkoitetaan yksittäisen toimijan 

mahdollisuutta toimia erilaisissa tehtävissä sektorin mukaisesti. Kuten kuvasta viisi nähdään, 

toimii esimerkiksi asukas erilaisissa rooleissa jokaisella sektorilla. Tämä ei välttämättä tar-

koita ainoastaan yhden ihmisen toimintaa, vaikka sekin on mahdollista. Esimerkiksi tavallinen 

asukas voi kansalaisyhteiskunnan sektorilla toimia asukkaana, mutta toisaalta valtion sekto-

rilla tämä asukas voi muuttua esimerkiksi äänestäjäksi, kolmannella sektorilla aktivistiksi ja 
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markkinasektorilla työntekijäksi. Roolit nähdään sovittuina toimina, oikeuksina ja vastuina, 

jotka vaihtelevat sektorin mukaisesti ja noudattelevat sektorille tyypillistä logiikkaa.  Toisaalta 

yksilötasoa lähellä voidaan kuvata myös organisaatiotasoa, jolloin toimijoina voidaan nähdä 

esimerkiksi yritykset ja virastot. Organisaatiotaso on kuvattu kuvassa 5. (Avelino & 

Wittmayer, 2015.) 

 

 

Kuva 5.  Monitoimijaperspektiivin organisaatotaso (Avelino & Wittmayer, 2015). 
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Kansalaisyhteiskunnan määritelmän alla erilaiset viralliset tahot, kuten kauppaliitot ja epävi-

ralliset tahot kuten perheet menettävät merkitystään yhtenäistävän termin alla. Tämä johtaa 

voimasuhteiden skaalojen hahmottamisen haasteeseen eri tahojen välillä. Toisaalta Avelinon 

ja Wittmayerin tutkimuksessa (2015) huomataan myös edellisten valtatutkimusten tutkimus-

asetelmissa haasteita: mihin valtaa verrataan? Jos jokin taho nähdään muutoksessa vahvana 

toimijana, mikä on tämän vahvuuden verrokki ja asema? Valtasuhteiden todetaankin vaihte-

levan aina vertauskohteiden mukaisesti. Näin ollen on vaikeaa sanoa tarkalleen, mikä on tietyn 

toimijan valta-asema muutoksessa. (Avelino & Wittmayer, 2015). 

 

4 VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN HAASTEET SUOMESSA 

 

Suomessa kiinteistö- ja rakennusklusterilla on mittava rooli. Noin 70 % kansallisvarallisuu-

desta katetaan klusterilla. Bruttokansantuotteesta kiinteistö- ja rakennusklusterilla on noin 25 

% osuus. Valtion- ja kansantalouden suuri merkitys näkyy julkisen puolen rakennusinvestoin-

neissa, sillä valtio ja kunnat ovat suuria rakennuttajia. Lisäksi valtio tukee asumista ja raken-

tamista eri tavoilla. Suomen taloudellisen toiminnan edellytyksiä on toimiva perusinfrastruk-

tuuri. Suomeen kohdistuvista investoinneista noin 65 % tehdään rakennettuun ympäristöön. 

Rakennusala on merkittävä työllistäjä työllistäen hieman yli 7 % työllisestä työvoimasta, eli 

noin 175 000 ihmistä. Rakennetun ympäristön rakentaminen muodostuu maa- ja vesirakenta-

misesta sekä talorakentamisesta, joista 75 % on talonrakentamisessa.  (Valtiontalouden 

tarkastuvirasto, 2015, s. 11-12.; Valovirta, et al., 2011, s. 26.) 

 

Rakennusalan ominaispiirteenä voidaan pitää kehittämisen pitkiä syklejä. Jokainen osa raken-

nettua ympäristöä, esimerkiksi rautatieverkoston osa, tarkoittaa pysyvää elementtiä urbaanissa 

ympäristössä. Uusi infrastruktuuri onkin usein vain vanhan rakennuskannan myötäilyä. Li-

säksi suuret investoinnit vaativat rakennetulta ympäristöltä pitkää elinkaarta. Kiinteistö- ja ra-

kennusklusteria dominoivatkin edellä mainituista syistä johtuen alan hyviksi todetut käytän-

nöt. Alan sääntelyllä on Suomessa vahva vaikutus rakennusten kehitykseen. (Valovirta, et al., 

2011, s. 26.) Rakennus- ja kiinteistöklusterin laajuutta kuvastaa kuva 6. 
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Kiinteistöala

Talotekniikka

Rakennustuote-
teollisuus

Infra

Talonrakennusala

Metalli ja kaivos

Elintarvike

Metsä

Hyvinvointi

Kuljetus

Energia

 

Kuva 6. Rakennus- ja kiinteistöklusteri ja sen läheiset toimialat (Valtiontalouden tarkastuvirasto, 2015, p. 11). 

 

Suomessa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on jo panostettu, ja lähtökohdat te-

hokkuuden lisäämiseksi ovat varsin hyvällä kannalla. Uudisrakennuspuolella toimivia teknii-

koita erityisesti eristämiseen ja ilmanvaihdon energiatehokkuuteen ovat jo kaupallisessa käy-

tössä. Tekniikat yleistyvät kuitenkin liian hitaasti ja näin ollen tekniikoita pitäisi ottaa käyttöön 

lisääntyvällä nopeudella. Uudisrakentamisen lisäksi yhtä suuri vaikutuspotentiaali löytyy kor-

jausrakentamisen puolelta. Korjausrakentamiseen tarvitaan kuitenkin paljon uusia toimijoita 

ja palveluita. (Savolainen, et al. 2008, s. 176.) 
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4.1.1 Rakennettu ympäristö ja ekotehokkuus 

 

Rakennettu ympäristö on alue, jossa ihminen on muokannut luontoa saadakseen ihmiselle so-

pivat toimintaolosuhteet. Rakennettua ympäristöä ovat esimerkiksi tiet, torit, lentokentät, ra-

kennukset sekä puistot. Suomessa rakennettua ympäristöä on Suomen kokonaispinta-alasta 

noin kymmenen prosenttia. Rakennettu ympäristö on monitasoinen sosiotekninen kompleksi-

nen systeemi, joka pitää sisällään yhdyskuntarakenteen sekä tämän rakenteen historian. Li-

säksi tässä infrastruktuurissa ovat tiet, liikennejärjestelmät sekä energiaratkaisut. 

(Martinkauppi, 2010, s. 21.) 

 

Asumiseen käytetty kokonaisenergia kasvaa nopeammin kuin populaatio. Tämä ei sinällään 

ole yllätys, jos mietimme energiankäytön muutosta viidenkymmenen vuoden aikajänteellä. 

Suurin osa käytetystä energiasta kuluu lämmitykseen. Katsottaessa rakennussektorin päästö-

kehitystä on realistista olettaa sen jatkuvan samalla tavalla. Yksi mahdollisista tavoitteista on-

kin rajoittaa energian kulutusta siten, että vuonna 2030 energiaa kuluu yhtä paljon kuin nyky-

aikana. (Richter, 2014, s. 175.) 

 

Ihmisen rakentamalla ympäristöllä on Suomessa merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen 

muodostumisessa ja energian käytössä, sillä valtaosa Suomessa käytetystä energiasta kuluu 

rakennetussa ympäristössä. Tästä aiheutuvat päästöt ovat valtaosa Suomen kasvihuonekaasu-

päästöissä. Vuonna 2007 rakennuksien lämmitykseen ja sähkönkulutukseen käytetty energia 

oli 38 % koko maan energian loppukäytöstä. Ekotehokas asuinalue on asuinalue, jossa saatuun 

hyötyyn nähden käytetään mahdollisimman vähän luonnonvaroja, sekä tuotetaan mahdolli-

simman vähän päästöjä. Luonnollisesti tämä ekotehokkuus paranee, kun asukasta kohden ku-

luneet luonnonvarat ja jätteet vähenevät. Rakennuksen energiatehokkuus riippuu monesta asi-

asta, kuten asukkaiden kulutustottumuksista. Toisaalta myös ylläpidon laadulla on vaikutus 

rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös suunnittelulla vaikutetaan rakennusten energiate-

hokkuuteen hyvin paljon, kun rakennukseen suunnitellaan energiajärjestelmää. (Vainio, et al., 

2012, s. 23.; Martinkauppi, 2010, s. 21.) 
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Rakennetun fyysisen ympäristön elinkaarena voidaan keskimäärin pitää noin viittäkymmentä 

vuotta, mutta ekotehokkuutta tavoitellessa huomattavasti pidempi elinkaari, esimerkiksi noin 

sata vuotta, olisi parempi. Elinkaaren pidentäminen vaikuttaisi esimerkiksi rakennusmateriaa-

lin kulutuksen vähentämiseen varsinkin kunnossapidossa ja käytössä. Rakennuskannan kas-

vun hitaudesta johtuen voidaankin sanoa, että Suomessa vuonna 2050 olevista rakennuksista 

puolet on jo rakennettu. Energiatehokkuuden parantaminen on huomattavasti helpompaa uu-

sien rakennusten rakentamisella, kuin vanhojen korjaamisella. (Vainio, et al., 2012, s. 23.; 

Martinkauppi, 2010, s. 21.) 

 

Myös rakennetun alueen eri osien välimatka vaikuttaa toisiinsa. Rakennusten, työpaikkojen ja 

palveluiden sijoittelu rakennetussa ympäristössä vaikuttaa rakennetun ympäristön energiate-

hokkuuteen. Infrastruktuurin rakenne vaikuttaa rakennetussa ympäristössä muun muassa lii-

kenteen määrään. Liikennöinti vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, joka vaikuttaa kasvihuone-

kaasupäästöihin. Tarvittavan infrastruktuurin määrällä on myös vaikutus rakennetun ympäris-

tön päästöihin. Maankäytön ja liikenteen ohjauksella onkin suuri merkitys rakennetun ympä-

ristön päästöihin. (Martinkauppi, 2010, s. 21.; Lahti & Moilanen, 2010, s. 25.) 

 

4.2 Vähähiilisen asuinalueen sosioteknisen systeemimuutoksen haasteet 

 

Systeemimuutos vähähiiliseen kaupunkiin on kompleksinen sosiotekninen prosessi, jossa tek-

nologiset systeemit, kaupalliset systeemit ja sosiaaliset muuttujat kohtaavat. Edellä kuvattu 

sosioteknisen systeemimuutoksen monitasotarkastelu mahdollistaa tällaisen muutoksen tar-

kastelun sekä haasteiden että toimijoiden osalta. 

 

Kaupungistuminen luo sekä mahdollisuuksia että haasteita vihreyttä tavoitteleviin kaupunkei-

hin. Haasteina ovat esimerkiksi kaupungistumisen nopea tahti ja sen luoma paine ympäristölle 

sekä sosiaalisille suhteille, jos kaupunkisuunnittelu pysyy edeltävillä urillaan. Toisaalta tämä 

luo myös mahdollisuuksia suunnitella uusia ympäristöystävällisiä infrastruktuureja uusien 

teknologisten innovaatioiden kautta. Mikäli synergiaetuja saadaan muodostettua muodostet-

tujen elementtien välille, saadaan muutoksesta myös kannattavaa. (UNEP, 2011, s. 457.) 
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Nopea kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Vuonna 2007 50 % ihmisistä asui kau-

punkialueilla, mutta luvun on ennustettu kasvavan 69 % vuoteen 2050 mennessä. Kaupungis-

tuminen tapahtuu kahdella tavalla, ihmisten muuttaessa kaupunkeihin maalta, ja toisaalta maa-

seutujen kaupungistuessa. Suuri osa kaupungistumisesta tapahtuu kehittyvissä maissa ja on 

nähtävissä selkeästi esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa. On kuitenkin selvää vauraustasojen vaih-

dellessa kaupunkien välillä, myös ympäristökuorma kaupunkien välillä vaihtelee. Köyhemmät 

kaupungit painivat usein rahaa vaativan infrastruktuurin kanssa ja näin elinympäristössä pii-

levät ongelmat kuten puhdas vesi ja viemärijärjestelmä vaikuttavat ympäristöön lokaalilla ta-

solla. Vauraampien kaupunkien ongelmat muuttuvat globaaleiksi kulutusyhteiskunnan ja tuo-

tannon vaikutuksesta. (UNEP, 2011, s. 457.) 

 

Kaupunkien vaurauden ja ympäristöystävällisyyden suhde on nähtävissä myös Euroopassa. 

European Green City Index – tutkimuksessa tutkittiin kolmeakymmentä Euroopan kaupunkia, 

ja vaurauden todettiin korreloivan positiivisesti ympäristöystävällisyyden kanssa. Muita kau-

pungin ympäristöystävällisyyteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä Euroopan kaupungeissa 

olivat Euroopan Unionin tuoma rahoitus sekä kansalaisten aktiivinen osallistuminen. Myös 

kaupungin pieni koko ja historia vaikuttavat kaupunkeihin.  (Watson, et al., 2009, s. 17-18.) 

 

Systeeminen muutos vähähiilisyyteen on systeemiseksi muutokseksi haastavampi kuin mitä 

yleisesti systeemisellä muutoksella tarkoitetaan. Vähähiilisyys, toisin sanoen kestävyys, tuo 

systeemimuutokseen vertailukelpoisen kriteerin. Näin ollen jo itsessään tällaisesta kestävästä 

systeemimuutoksesta tulee haastavampi kuin vain systeemimuutoksesta itsessään. (Kemp & 

van Lente, 2011.) 

 

Kemp ja van Lente (2011) väittävät myös, että systeemiset muutokset eivät automaattisesti ole 

kestävämpiä kuin edelliset, mikäli kriteerejä systeemiselle muutokselle ei muuteta. Ihmisten 

tottumukset ja halu mukavuuteen, käytettävyyteen ja alhaisiin hintoihin eivät johda kestävään 

muutokseen. Muutoksissa on aina kyse muutoksista uskomuksiin ja arvoihin, joissain tapauk-

sissa nämä muutokset tukevat kestävyyttä ja joissain eivät. Näin ollen esimerkiksi energia- ja 
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liikenteensysteemimuutos ei välttämättä ole kestävä, mikäli kestävyyden kriteeriä ei oteta sys-

teemisessä muutoksessa paremmin huomioon.  (Kemp & van Lente, 2011.) Lisäksi muutoksen 

tapahtuessa oikeaan vähähiiliseen suuntaan, saattaa muutos aiheuttaa muita kaupungin yleistä 

toimivuutta haittaavia tekijöitä, kuten ruuhkautumiseen, elinkustannusten kasvuun ja 

maanarvon liian suureen nousuun (UNEP, 2011, s. 473). 

 

Lisäksi kaupungin hajaantunut johto vaikeuttaa vähähiilisen systeemimuutoksen kehittämistä, 

sillä kaupungin päättäjät harvoin vastaavat kaikista kaupunkia koskevista päätöksistä. Kau-

punkia koskevia päätöksiä tehdään hajaantuneesti kaupungin sekä valtion tasolla, mutta toi-

saalta myös globaalilla tasolla, esimerkiksi Euroopan Unionin kautta. (UNEP, 2011, s. 473.) 

 

4.3 Vähähiilisen asumisen haasteet 

 

Asuminen kattaa noin 40 % Suomen loppuenergian kulutuksesta, jos huomioidaan asumusten 

lämmön- ja sähkönkulutuksen lisäksi rakentamiseen ja rakennustarvikkeiden valmistamiseen 

kuluva energia. 

 

Asumisen, tai toisin sanoen rakentamisen, osalta puhutaan monista eri teknologia- ja suunnit-

teluratkaisuista, jotka vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen. Tällaisia ovat esimer-

kiksi sijainti, ilmastointi, lämmitysjärjestelmät sekä eristys ja kokonaissysteemin tehokkuus. 

Lisäksi rakennuksen ympäristö ja ympäröivät tekijät vaikuttavat paljon asumisen tehokkuu-

teen. Asumisen ja rakentamisen osalta onkin tarpeellista tutkia koko urbaania yhteisöä, eikä 

vain yksittäisiä rakennuksia. (Martos, et al., 2015.) Tämä näkyy myös tutkittaessa konkreetti-

sia esteitä vähähiilisen rakentamisen edessä. On mahdotonta sanoa tarkkaa estettä tai haastetta, 

joka estää vähähiilisen rakentamisen ja sitä kautta asuinalueen muodostumisen. Haasteet ja 

esteet koostuvatkin monesta pienemmän mittakaavan ongelmasta, mutta yhdistettynä ne hi-

dastavat vähähiilistä rakentamista. (Persson & Stefan, 2015.) Toisaalta Salosen ja Åhlbergin 

tutkimuksessa on todettu myös, että ympäristöstä johtuvat niin sanotut kontekstuaaliset esteet 

ovat helpommin muutettavissa, kuin yksilön käyttäytymisen muuttaminen. Helsinkiä koske-



28 

 

vassa tutkimuksessa todettiin haasteista 66,5 % olevan kontekstuaalisia ja 33,5 henkilökohtai-

sia ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Kontekstuaalisilla haasteilla tarkoitetaan esimerkiksi 

puutteellista tilaa mahdollistamaan kierrätystä tai julkisen liikenteen vähyyttä mahdollista-

maan sen käyttö. Kontekstuaaliset haasteet kuvaavat ulkoisia ja toimijoiden ympäristöön liit-

tyviä haasteita.  (Salonen & Åhlberg, 2013.) 

 

Maailman megatrendit, kestävä kehitys, väestön ikääntyminen ja globalisaatio tulevat tulevai-

suudessa ajamaan myös rakennuttajia tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Toisaalta ra-

kennusalaa ja infrastruktuurin kehittämistä voidaan edelleen pitää hyvin poliittisena. Suo-

messa erityishaasteita ovat rinnakkaiskehitys kaupunkiasumisen ja haja-asutuksen välillä sekä 

ikääntyvän väestön tarvitsemat innovatiiviset palvelu- ja asumismallit. Myös vähähiilinen, 

ympäristöystävällinen rakentaminen tulee olemaan vahvassa asemassa tulevaisuudessa. 

(Rajakallio, et al., 2009, s. 48.) 

 

4.3.1 Olemassa oleva infrastruktuuri 

 

Asumisen ja rakennusten vähähiilisyyden muutoksen perusongelma on jo olemassa olevien 

rakennusten energiatehokkuus. Jokaisen kaupungin onkin taisteltava historiansa ja jo tehtyjen 

rakennuksia koskevien päätösten kanssa. (Watson, et al., 2009, s. 24.) Kustannustehokkuus on 

parhaimmillaan uusiorakentamisessa ja elinkaarikustannukset laskevat 10 - 30 %, kun asunto 

on vähähiilinen. Kuitenkin Suomessakin todellinen ongelma piilee vanhojen rakennuksien 

energiatehokkuudessa, joten korjausrakentaminen on tärkeää vähähiilisen systeemimuutoksen 

saavuttamisessa. (Halme, et al., 2005, s. 52.) 

 

Korjausrakentamisessa on yhtä suuri potentiaali kuin uudisrakentamisessa energiatehokkuu-

den parantamisen kannalta. Korjausrakentamisessa toimijoita ja palveluita ei kuitenkaan ole 

yhtä paljon kuin uudisrakentamisessa. (Savolainen, et al., 2008, s. 176.) 
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4.3.2 Rakennussektorin konservatiivisuus ja innovaation hitaus 

 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa rakennussektoria voidaan kuvata hyvin konservatiiviseksi 

ja uusien teknologioiden hyödyntäminen on hidasta. Konservatiivisuuden voittamiseksi ja uu-

sien teknologioiden hyödyntämiseksi tarvitaan rakentamisen ja lopputuotteen systeemisyyden 

ymmärtämistä. (Persson & Stefan, 2015.) Tässä systeemisyyden ymmärtämisessä avainase-

massa on verkostoituminen toimintaympäristön toimijoihin, jotta uusien innovaatioiden, rat-

kaisujen ja teknologioiden löytyminen on mahdollista (Koivu, et al., 2001, s. 32). Konserva-

tiivisuuden puute johtaa myös innovaatiokehityksen vähyyteen, joka johtaa ekologisten vaih-

toehtojen puutteeseen, jolloin kuluttajalla ei ole mahdollisuutta valita ekologista tuotetta 

(Richter, 2014, s. 180). Rakennusalan luonne johtaa myös tuotekehittelyn suuriin kustannuk-

siin, mikä vaikeuttaa huomattavasti uusien teknologioiden ja innovaatioiden kokeilemista käy-

tännössä. Koska erikoistumista ei rakennussektorilla ole koettu kilpailuvaltiksi, on se johtanut 

ainoastaan hintakilpailuun ja tuotekehittely on jäänyt pienemmälle huomiolle. (Koivu, et al., 

2001, s. 34.; Ryghaug & Sørensen, 2009.) 

 

Rakennusalan konservatiivisuus ja innovaation puute sekä kehittymisen hitaus voidaan selit-

tää ainakin osittain sillä, että rakennusalan kilpailu tapahtuu pääosin hinnalla. Riskinottoha-

lukkuus ja kyky ovat rakennussektorilla melko alhaista. Toisaalta rakennusalan kilpailuun on 

yhä enemmän tullut lähivuosina mukaan vihreitä arvoja ja erikoistumisen kautta tapahtuvaa 

kilpailua, mutta muutos on hidasta. Kuluttajien voimakkaampi segmentoituminen on pakotta-

nut rakennuttajia tarjoamaan uusia palveluita ja luomaan uusia tuotteita. Toisaalta myös tiu-

kentunut ympäristölainsäädäntö on pakottanut rakennusalaa muutokseen. (Rajakallio, et al., 

2009, s. 10.; Koivu, et al., 2001, s. 32.) Lisäksi rakennussektorin kehittymisen hitautta lisäävät 

kestävään rakentamiseen erikoistuneet yritykset, jotka tarjoavat rakennusprojektiin erityis-

osaamista. Tämä johtaa tiedon epätasaiseen jakautumiseen, joka johtaa innovaation hitauteen. 

(Rohracher, 2001.) 
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Konservatiivisuutta aiheuttaa myös rahoitusnäkökulma, jossa lyhyen aikavälin investointien 

tehokkuus on tärkeää. Rakennuksia rakennetaan myös suuri määrä kerralla, jolloin ratkaisuja 

uudelleen käytetään eri rakennuskohteissa. (Ryghaug & Sørensen, 2009.)  

 

4.3.3 Tiedon ja koulutuksen puute 

 

Suurin este vähähiiliseen rakentamiseen on tiedon puute. Myös talon kompleksisuus ja sys-

teemisyyden ymmärryksen puute vaikeuttaa talon tilaajan ja rakentajan välistä kommunikaa-

tiota johtaen usein väärään lopputulokseen rakentamisessa. Lisäksi tiedon puute kuluttajien 

suuntaan aiheuttaa ongelmia. Kuluttajien täytyy nähdä tuote, eli passiivi- tai matalaenergia-

talo. Nähdessään talon käytännössä tai saadessaan talosta tietoa kiinnostuivat kuluttajat ikä-

ryhmästä riippumatta tuotteesta. (Persson & Stefan, 2015.) Suomessa tehdyssä tutkimuksessa 

todettiin, että esimerkiksi pellettilämmityksen osalta tiedontarve käyttäjillä on merkittävä, sillä 

suurin osa loppukäyttäjistä ei ollut välttämättä edes nähnyt pellettejä (Väyrynen, et al., 2002, 

s. 86). Tiedon puute esteenä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön asumisessa on noussut 

esiin myös Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa, joissa 15 % vastaajista esitti tiedon puutteen 

henkilökohtaisena esteenä (Salonen & Åhlberg, 2013). Tällaisen tiedontarpeen voidaan olet-

taa olevan välttämätöntä myös muissa uusien innovaatioiden tapauksissa, joissa loppukäyttäjä 

toimii samalla innovaation hankkijana. Interaktiivinen prosessi eri toimijoiden välillä on tär-

keää, jotta uusia innovaatioita on mahdollista muodosta rakennussektorille. Tämä vaatii kom-

munikaatiota innovaatioiden kehittäjien ja käyttäjien välillä. (Ryghaug & Sørensen, 2009.) 

 

Tiedottomuus ja tiedon puute näkyy myös uusien teknologioiden tuomissa riskeissä. Sekä ku-

luttajat että rakennuttajat voivat kokea riskit liian suureksi varsinkin väärän tiedon kautta. Toi-

saalta ennen varsinaista käytäntöä ei riskeistä tai riskittömyydestä ole kunnollista näyttöä. Eri 

toimijoiden välillä voi myös vallita erilainen tiedon taso, jolloin toimijoiden välillä on asym-

metrista tietoa. Käytännössä tämä on erittäin yleistä ja aiheuttaa monimutkaisia tilanteita, 

joissa eri osapuolilla on erilaiset odotukset ja edellytykset rakennusprojektin suhteen. Epävar-

muutta voi aiheuttaa myös lainsäädännön ennustamisen vaikeus. (Häkkinen, 2011, s. 15.; 

Persson & Stefan, 2015.; Halme, et al., 2005, p. 53.) 
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Koulutus ja tiedottaminen ovat tärkeää myös rakennuttajalle. Passiivi- tai matalaenergiatalo-

rakentaminen on helppo toteuttaa teoriassa, mutta käytännön rakentaminen vaatii erityisosaa-

mista. Kouluttaminen on tärkeää kaikille projektissa mukana oleville henkilöille kuten johta-

jat, asunnonvälittäjät ja ostajat. Yhtenä leimaavana tekijänä Suomalaisessa rakennusalassa on 

samanaikaisesti sekä pula osaavasta työvoimasta että asiantuntijapalveluiden kysynnän kas-

vusta. (Rajakallio, et al., 2009, s. 9.; Persson & Stefan, 2015, s. 299.; Halme, et al., 2005, s. 

53.) Joissain tapauksissa myös elinkaarimallintaminen voidaan kokea haasteeksi ja asiantun-

tijuuden puutteeksi, jolloin elinkaarikustannusten arvioiminen on mahdotonta, tai aiheuttaa 

suuria ongelmia rakennuttajalle (Ryghaug & Sørensen, 2009.) 

 

Tiedon ja koulutuksen puutteen vuoksi myös energiatehokkaan rakentamisen kustannusvai-

kutukset ovat vaikeita arvioida. Uudisrakennuspuolella tutkimustietoa on enemmän kuin kor-

jausrakentamisen puolella. Tämä johtaa investointien suuruuksien ja vaikutusten arvioinnin 

haasteellisuuteen. (Savolainen, et al., 2008.) 

 

4.3.4 Ohjaus, säädökset, lait 

 

Julkisella vallan kautta ohjataan ja säädellään rakentamista monella tapaa. Pohjoismaisissa 

tutkimuksissa on huomattu paljon erilaisia esteitä rakentamiseen. Myös Suomessa vastaavia 

haasteita on löydetty. 

 

Ohjaukset, säädökset ja lait voivat olla toisaalta vähähiilisen rakentamisen sosioteknisen sys-

teemimuutoksen hidastaja tai este, mutta myös ajuri. Muut haasteet voivat olla ratkaistavissa 

ohjauksen, säädösten ja lakien avulla, mutta toisaalta juuri oikeanlaisen ohjauskeinon löytä-

minen voi olla vaikeaa, ja vaatii tarkat tiedot alueellisesta tilanteesta. (Koeppel & Ürge-

Vorsaz, 2007, s. 64) Toisaalta yksi merkittävä keino voi olla myös ohjaus, ja valtion tuotta-

malla informaatiolla voi olla suuri vaikutus rakentamisen suunnitteluun (Zhou & Lowe, 2003). 

 



32 

 

Rakennussektorin konservatiivisuus voi ulottua myös sääntelyn puolelle. Orgaanisista mate-

riaaleista rakennetut vähäpäästöiset rakennukset eivät olleet sääntelyn mukaisia, johtuen täy-

sin uusista rakennusinnovaatioista ja epäluuloista uusia rakennustapoja kohtaan virastojen 

puolelta. Energiatehokkuussäädökset saattavat tapauskohtaisesti rajoittaa uusia ratkaisuja, 

jotka eivät ole teollisuuden standardeja. (Pässilä, et al., 2015.) Lainsäädäntö, standardit ja nor-

mit voivat toimia myös kestävän kehityksen ohjaamisen työkaluina, mutta rakentamisen ener-

giamääräyksillä on aina taloudellisia vaikutuksia rakennus- ja energiakustannusten näkökul-

masta. Määräyksiä ja sääntelyä tehtäessä tulisi ympäristönäkökulmasta ottaa huomioon myös 

hankkeiden kannattavuus eri tilanteissa, kuten korjausinvestoinneissa. (Kaleva, et al., 2013, s. 

17.) Parhaimpia tuloksia rakentamisen kasvihuonekaasupäästövähennyksissä on saavutettu 

toimeenpanemalla ohjaavia toimenpiteitä standardeja, rakennusmääräyksiä sekä verokeven-

nyksiä (Koeppel & Ürge-Vorsaz, 2007). 

 

Ruotsissa rakennussektori kokee rakennusmääräykset energiatehokkuuden osalta liian hel-

posti täytettäviksi, jolloin matalaenergia- tai passiivitalorakentamiselle ei löydy tilausta. Toi-

saalta Euroopan Union asettamat vaatimukset ja direktiivit vähähiilisestä rakentamisesta luo-

vat tilausta ja tulevaisuuteen valmistaudutaan jo rakennussektorilla. Lisäksi rakennusten ener-

gialuokat eivät ole tarpeeksi hyvin määriteltyjä, ja matalaenergiatalona voidaan myydä vain 

rakennusmääräysten alittavia energialuokkia. (Persson & Stefan, 2015.) Sama ongelma on ol-

lut nähtävissä myös Norjassa, jossa rakennusten luokitukset perustuvat energiatehokkuuslu-

kuihin, jolloin lisäykset energiatehokkuudessa eivät ole välttämättä hyödyllisiä (Ryghaug & 

Sørensen, 2009). Ruotsissa muutamat kunnat ovat tehneet työtä passiivitalokannan lisäämisen 

eteen, mutta kansallisella tasolla vähähiiliseen rakentamiseen ei panosteta samalla tavalla. Po-

liittista tukea vähähiiliseen rakentamiseen löytyy ainoastaan lokaalilta tasolta. (Persson & 

Stefan, 2015.) Rakennusmääräyksissä ja ohjaavissa säädöksissä voi olla myös puutteellista 

implementointia toimijoiden osalta. Esimerkiksi Norjassa rakennusten energiatehokkuutta 

edistävä hanke ei toteutunut toimivasti johtuen sen epäselvyydestä rakennussektorin toimijoi-

den osalta. (Ryghaug & Sørensen, 2009.) 
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Rakennusta sitovat suunnitelmat, luvat, kriteerit ja vaatimukset ovat prosessin ensimmäinen 

osa. Tästä johtuen rakennuksen suunnitteluun ei voida tehdä muutoksia prosessin edetessä, tai 

muutosten tekeminen tulee huomattavain kalliiksi. Niin sanottu vesiputousmalli, jota projek-

tisuunnittelussa käytetään, ei tue ketterää kehitystä prosessin aikana, jolloin uusien ratkaisujen 

tuominen ei ole mahdollista. (Ryghaug & Sørensen, 2009.) 

 

4.3.5 Rahoitus ja investoinnit 

 

Rahoitusinstrumentit ja tuet ovat mahdollisia ajureita esteenä olevalle korkeammalle raken-

nuskustannukselle. Lisäksi kunnat voisivat tukea vähähiilistä rakentamista, tai vaihtoehtoisesti 

päättää rakennuttaa vähähiilisiä rakennuksia. (Persson & Stefan, 2015.) Suomessakin julkisen 

sektorin osuus rakennuttamisesta on ollut merkittävää, mutta tilauksien voidaan nähdä tulleen 

ilman merkittäviä kestävään kehitykseen tähtääviä vaatimuksia ja innovaatiopakotteita 

(Koivu, et al., 2001, s. 32). Toisaalta rakennuttajan ei välttämättä ole aina kannattavaa laittaa 

suuria rahamääriä vähähiilisyyteen, jos rakennuttaja ei tule tulevaisuudessa maksamaan läm-

mitys- ja sähkökustannuksia, jolloin rakennuttajan hyöty pienemmistä kustannuksista ei ole 

suuri (Rode, et al. 2013). 

 

Vähähiiliseen asumiseen siirryttäessä voivat kertakustannukset nousta suuriksi, vaikka elin-

kaaren aikana kustannukset tasaantuvat ja voivat muuttua kannattaviksi. Tämä on suurin este 

erityisesti kehittyvissä maissa, mutta toisaalta myös kehittyneissä valtioissa suuret kertakus-

tannukset voivat vaikuttaa ihmisten haluun sijoittaa vähähiiliseen asumiseen. (Rode, et al., 

2013.; Zhou & Lowe, 2003.) 

 

Rahoittajilla ei ole vahvaa tietämystä elinkaarikustannuksista, eikä näkemystä siitä, minkälai-

seen projektiin rahaa lainataan. Myös kiinteistövälittäjillä kuten pankeilta puuttuu kyky arvi-

oida passiivitalon ja tavallisen talon pitkän aikavälin kustannuseroja. Elinkaarikustannusten 

sisällyttäminen asuntolainalaskelmiin auttaisi ongelmissa, sillä investointihankkeiden laskel-

missa tapahtuu usein myös virheitä, ja kestävän rakentamisen korkeita kustannuksia liioitel-

laan helposti. (Persson & Stefan, 2015.; Zhou & Lowe, 2003.; Bartlett & Howard, 2010.) 
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Rahoitus on tärkeää myös kuluttajille. Uusiutuvan energian käytön yksi suurimmista esteistä 

Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa oli korkeat kustannukset (11 % vastaajista). Myös mah-

dottomuus vaikuttaa ulkoisiin muuttujiin asumisessa oli koettu esteeksi (74 % vastaajista). 

(Salonen & Åhlberg, 2013.) Rakennusurakoitsijan, omistajien ja asukkaiden eriävät intressit 

energiakustannuksissa voivat aiheuttaa esteitä, sillä energiatehokkuus ei konkretisoidu alkuin-

vestoinneissa, vaan vasta käyttövaiheen aikana (Pässilä, et al., 2015.; Richter, 2014, p. 180). 

 

Rahoittamisessa suurin ongelma vaikuttaa olevan myös osittain tiedon ja koulutuksen puute, 

joka johtaa epäselvyyteen kestävän rakentamisen tuomasta markkina-arvosta ja investointi-

hankkeiden laskennallisista vaikeuksista (Zhou & Lowe, 2003). 

 

4.3.6 Markkinat ja markkinointi 

 

Markkinat syntyvät kysynnän mukaan ja rakennusala on suhdannevaihteluista riippuvainen, 

jolloin kysyntä on vaihtelevaa niin julkisella- kuin yksityisellä puolella.  Tästä johtuen myös-

kään julkisen sektorin rakennustilauksen eivät tasapainota suhdannevaihteluita. Toisaalta voi-

daan ajatella, että tarjonta lisää kysyntää. (Koivu, et al., 2001, s. 33.) Voidaan myös todeta, 

että uusien tekniikoiden omaksujat ovat yleensä pioneereja ja kokeilijoita, jolloin suuria mark-

kinoita ei synny ainoastaan heidän avullaan (Väyrynen, et al., 2002, s. 86).  

 

Energiatehokkuus on rakennussektorilla kasvava trendi ja yhä useammat yritykset ovat kiin-

nostuneet ympäristökysymyksistä ja nostaneet nämä liiketoimintastrategiaansa. Rakennusten 

energiatehokkuus liittyy liiketoiminnan riskienhallintaan ja vastuullisuuteen, mutta sillä on 

myös suuri taloudellinen merkitys kustannussäästöissä. Myös imagohyödyt nähdään raken-

nussektorilla suurena. (Martinkauppi, 2010, s. 22.) 
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Energiatehokkuuden markkinointi koettiin Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa ongelmalliseksi. 

Kysyntä ei myöskään kohtaa rakennuskapasiteettia, ja useista rakennuttajista tuntuu, ettei pas-

siivitaloille ole Ruotsissa kysyntää. Markkinat eivät välttämättä ole vielä kerenneet kehittyä, 

mutta kehittymistä on kuitenkin havaittavissa kuluttajien asenteissa. (Persson & Stefan, 2015.) 

 

Ongelma on myös nähtävissä Suomessa. Energiatehokkaiden asuin talojen markkinointi on 

yhtä haasteellista kuin muiden ympäristöystävällisten asioiden markkinointi. Uudet energia-

tehokkaat rakennukset ovat ristiriidassa perinteisten ratkaisujen kanssa, mutta myös rakenta-

misessa mukana oleva toimijakenttä sekä toimintatavat muuttuvat. (Halme, et al., 2005, s. 52.) 

Suomessa 70-luvulla rakennetut ”pullotalot” ovat luoneet passiivitaloille huonoa mainetta, 

joka vaikuttaa edelleen kuluttajakäyttäytymiseen. Pullotalojen suuri eristys ja puuttuva ilmas-

tointi aiheuttivat taloihin kosteus- ja sisäilmaongelmia. (Pässilä, et al., 2015.) 

 

4.3.7 Rakennusprosessin monimutkaisuus ja systeemiajattelu 

 

Asumiseen ja rakentamiseen liittyy useita toimijoita, jotka linkittyvät rakentamisessa monia 

ajureita tai haasteita luovaan tasoon. Rakentamista kuvaa pitkäikäiset prosessit ja tuotteet, pit-

kät toimitusketjut, omistajien ja asukkaiden välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus, suuret kus-

tannukset, tuotteiden ja tuotantomuotojen yhdenmukaisuus ja standardisointi ja rakennusten 

heterogeenisuus. (Ryghaug & Sørensen, 2009.) Tuotannon ominaispiirteiden, kuten tuotteen 

pysyvyys, monimutkaisuus, kestävyys ja investoinnin suuruus on johtanut eriytyneeseen tuo-

tantoon, jossa suunnittelijat ja tuotanto toimivat eri organisaatioissa. Erikoisemmat ratkaisut 

vaativat erityiset osat, joiden tarjoajat ovat siirtyneet erikoistuneisiin yrityksiin. Tästä johtuen 

konsulttien ja asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt rakennusprosessissa huomattavasti. 

(Rohracher, 2001) Toisaalta ongelmana markkinoilla voidaan nähdä myös erittäin moninainen 

toimijakenttä, jolloin koordinointi näiden eri sidosryhmien välillä koko elinkaaren ajan on hy-

vin epätavallista. Eri asiakasryhmien puuttuva sitoutuminen vaikuttaa myös mahdollisuuteen 

käyttää päästökaupan mekanismeja. (Rode, et al. 2013.) 
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Toimijoiden väliset näkemyserot voivat myös aiheuttaa ristiriitoja. Rakennusprosessissa mu-

kana olevien toimijoiden on helppo sanoa olevansa kestävän kehityksen kannalla, mutta toi-

saalta kestävyys ja vihreät arvot tarkoittavat eri toimijoille erilaisia asioita. (Rohracher, 2001) 

 

4.4 Rakennusprosessi ja siihen liittyvät haasteet 

 

Jotta kestävän rakentamisen sosioteknisen systeemimuutoksen haasteet ja niiden ohittaminen 

on helpompi ymmärtää, on syytä tutkia rakennusprosessia ja siihen kytkeytyviä toimijoita sekä 

näiden ympärille rakentuvaa sosioteknistä systeemiä. Tarkastelun kohteena ovat riippuvuus-

suhteet, mutta toisaalta myös intressit, näkökulmat ja toimijoiden välinen toiminta. Rakennuk-

set eroavat paljon muista sosioteknisen systeemin osista, kuten esimerkiksi autoista, sillä ra-

kennukset ovat hyvin itsenäisiä sosioteknisen ympäristön osia. Niiden välillä ei ole kuin vä-

lillisiä kytköksiä muun infrastruktuurin kautta. (Rohracher, 2001)  

 

Haastekartta muodostetaan kuvaamalla systeemimuutoksen haasteita yksinkertaistetun uudis-

rakentamisprosessin ympärille. Haasteet, jotka rakennusprosessiin kuvataan, ovat seuraavat: 

Rakennussektorin konservatiivisuus ja innovaation hitaus, rakennusprosessin monimutkai-

suus ja innovaation puute, markkinoinnin haasteet, kysynnän puute, olemassa oleva infrastruk-

tuuri, ohjauksen, säädösten ja lakien haasteet, tiedon ja koulutuksen puute sekä rakennuspro-

sessin monimutkaisuus ja systeemiajattelun puute. Haastekartta on kuvattu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Rakennusprosessi ja vähähiilisen rakentamisen haasteet (Rakennusprosessi mukailtu lähteestä 

Rakennustietosäätiö, RTS 16:01). 

 

Kuvan ideana on esittää rakennusprosessin eteneminen, ja haasteiden esiintyminen rakennus-

prosessin vaiheissa. Rakennusprosessin alussa selvitettäessä rakennusprojektin tarpeita vai-

kuttavat olemassa olevan infrastruktuurin haasteet ja kysynnän puute. Hankkeen edetessä 

hankkeen kestävyyteen vaikuttavat saatavilla olevat tekniikat, joiden saatavuus liittyy raken-

nussektorin konservatiivisuuteen ja innovaation hitauteen. Lisäksi suunnittelu- ja rakennus-

vaiheessa vaikuttavat vahvasti ohjaus, säädökset ja lait sekä rahoitus. Vähäpäästöisen asunnon 

markkinointi vaikuttaa käyttöönottoa edeltävässä vaiheessa. Koko rakennusprosessin aikana 

haasteita ovat rakennusprosessin monimutkaisuus ja systeemiajattelun puute sekä tiedon ja 

koulutuksen puute. Nämä haasteet saatiin kirjallisuuskatsauksen tuloksena. 
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5 RAKENTAMISEN TOIMIJAT 

 

Tässä osiossa siirrytään tutkimaan toimijoita rakennusprosessissa. Toimijoita on tutkittu kir-

jallisuuskatsauksella. Toimijoiden tutkimisen jälkeen siirrytään työn johtopäätöksiin, jotka 

aloitetaan monitoimijatarkastelulla. 

 

5.1 Toimijat Lahden alueella 

 

Tässä osiossa tarkastellaan erityisesti toimijoita Lahden alueella, sekä tutkitaan niiden yhteyttä 

edellä esitettyihin haasteisiin. Lahden alueella voidaan olettaa olevan kohtalaisen paljon toi-

mijoita, mutta toisaalta toimijoiden määrä ei yksiselitteisesti takaa toimialan tai muutoksen 

kehittymistä. Institutionaalinen kapasiteetti on tärkeä osa kehityskulkua. Institutionaalisella 

kapasiteetilla tarkoitetaan erilaisia kehittäjäorganisaatioita, jotka luovat alueelle kehittämis-

kulttuuria sekä eri toimijoiden kykyä verkostoitua ja verkostojen avulla mahdollisuutta akti-

voida alueen yksilöitä kehittämistoimintaan. (Kosonen, 2008.) 

 

Rakennus- ja kiinteistöklusterin arvoverkko koostuu monista toiminnoista ja erilaisista toimi-

joista. Kuluttajalle näistä toimijoista tutuimpia ovat kiinteistön omistajat, suunnittelijat ja ra-

kentajat. Arvoverkkoon voidaan kuitenkin lukea mukaan hyvin laaja lista erilaisia toimijoita, 

kuten: kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut, erilaiset arviointi- hallinnointi- ja välityspalvelut, rahoi-

tus- ja asiantuntijapalvelut, talotekniikka- ja rakennustuoteteollisuus, energiapalvelut ja erilai-

set julkiset palvelut. (Martinkauppi, 2010, s. 22.) 

 

Jotta on mahdollista tunnistaa toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa haasteisiin, on määritet-

tävä toimijat. Kestävään omakotitaloasumiseen ja kestävään omakotitalorakentamiseen liitty-

viä toimijoita kuvataan kuvassa 8. Kuvassa toimijat on jaoteltu asemansa mukaisesti. 
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Kuva 8. Avaintoimijat kestävässä omakotitaloasumisessa (Halme, et al., 2005, s. 38). 

 

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti systeemimuutosta Lahden vähähiilisessä omakotitaloasu-

misessa. Tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia toimijoita Lahden alueella ja linkittää heidän 

sosioteknistä systeemimuutosta estäviin haasteisiin. Työssä käydään läpi lyhyesti Lahden kau-

pungin omia ympäristötavoitteita, jonka kautta on myös mahdollista peilata kunnan toimintaa 

vähähiilisyyden edistämisessä. 

 

Työn toimijat lokalisoidaan vastaamaan VTT:n tutkimuksessa kartoitettuja talonrakennuksen 

tärkeimpiä toimijoita, jotka on esitelty kuvassa 6. Tämän jälkeen toimijoita tutkitaan monitoi-

mijatarkastelulla ja liitetään systeemimuutosta vastustaviin haasteisiin. Taulukossa 1 on esi-

tetty erilaisten rakennusprosessissa olevien toimijoiden näkökulmia ja toimenpiteitä vastuul-

lisuuden kestävyyden kolmen pilarin kautta. Erilaisilla toimijoilla onkin erilaiset arvot ja in-

tressit kestävyyden suhteen. Erilaiset arvot ja intressit tullaan ottamaan huomioon erityisesti 

monitoimijatarkastelua tehdessä, sekä tutkittaessa erilaisten toimijoiden voimasuhteita toi-

siinsa nähden. 
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Taulukko 1. Toimija-ryhmien intressit kolmen kestävyyden pilarin kautta (Kaleva, et al., 2013, s. 14). 

Vastuullisuus 

näkökulma 

Toimija-ryhmä 

Taloudellinen Sosiaalinen Ympäristö 

Omistaja • Kiinteistöinvestoin-

tien kannattavuus 

• Korkea käyttöaste ja 

vuokratuottojen kan-

nattavuus 

• Ylläpitokustannusten 

optimointi 

• Peruskorjausten kan-

nattavuus 

• Arvonkehitys 

• Riskien hallinta 

• Vastuullisuus sijoittami-

sessa, läpinäkyvyys ja hy-

vät hallintotavat  

• Laatu 

• Säädösten ja normien 

mukainen toiminta 

• Talousrikollisuuden es-

täminen 

• Verot 

• Energia- ja rakentamis-

määräykset 

• Ympäristökuorman vähen-

täminen 

• Energiatehokkuus 

• Sijoitusstrategiaan sisälty-

vät kannanotot 

Käyttäjä • Toimitilojen 

 kustannukset 

• Tehokkuus tilankäy-

tössä 

• Toimitilojen käytän-

nöllisyys organisaa-

tiossa 

• Toimitilojen terveysvai-

kutukset, viihtyisyys ja 

turvallisuus 

• Tilat käytäntöön sopivia 

ja hyviä työskentelyyn 

• Houkuttelevat tilat yri-

tystoiminnan kannalta 

 

• Ympäristökuorman vähen-

täminen, energia- ja tilate-

hokkuus 

• Sijainti 

• Kestävyys ja laatu 

• Energiajärjestelmän valin-

nat 

• Sertifikaatit ja todistukset, 

esimerkiksi LEED, 

BREEAM, WWF:n Green 

Office 

Kunnat • Talouden tasapaino 

• Tilankäytön tehok-

kuus ja kustannukset  

• Verotulot  

• Maankäyttö 

• Käyttömaksut 

• Asukkaiden hyvinvointi 

• Peruspalveluiden toimi-

vuus 

• Työllisyys 

• Tasa-arvoisuus 

• Turvallisuus, terveys ja 

viihtyisyys kiinteistöissä 

•Työntekijöiden viihty-

vyys 

• Yhdyskuntarakenteen toi-

mivuus 

• Ympäristökuorman vähen-

täminen, energia- ja tilate-

hokkuus 

• Kestävä kehitys 

• Sijainti 
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Kiinteistökehittäjä • Uudesta kohteesta 

saatava tuotto tai vuok-

ran kassavirta 

• Pääoman tuotto ja ris-

kit 

• Yhteiskuntavastuu 

• Läpinäkyvyys ja toimin-

tatavat 

• Alihankkijoiden vastuul-

linen valinta 

• Talousrikollisuuden es-

täminen 

• Yhteiskuntavastuu 

• Läpinäkyvyys ja toiminta-

tavat  

• Alihankkijoiden vastuulli-

nen valinta 

• Talousrikollisuuden estä-

minen 

Kiinteistörahoittaja • Pääoman korkotuotto 

• Sijoituksen riskit 

• Yhteiskuntavastuu 

• Hyvät hallintotavat 

• Sidosryhmien huomioi-

minen 

• Yhteiskuntavastuu 

• Hyvät hallintotavat 

• Sidosryhmien huomioimi-

nen 

 

Taulukko 1 kuvastaa siis erilaisten toimijoiden omia intressejä rakennussektorilla. Rakennus-

sektorilla toimiva arvoverkosto onkin hyvin moninainen, ja johtaa helposti erilaisiin ristirii-

toihin. Organisaatiot muodostavat usein oman käsityksensä kolmen kestävyyden elementin 

tärkeydestä, ja suhteuttavat strategiansa ja tavoitteensa tämän mukaisesti. Tietyissä tilanteissa 

asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan kohtaa muiden toimijoiden tavoitteiden kanssa.  

 

Toisaalta joskus arvot ja tavoitteet kohtaavat. Esimerkiksi asiakkaan palvelu rakennussekto-

rilla johtaa usein tasaiseen kassavirtaan. Mitä enemmän asiakkaan toiveita tuetaan, sitä parem-

paa on asiakastyytyväisyys. (Kaleva, et al., 2013, s. 16.) Taulukko tosin kuvaa rakennuspro-

sessia varsin läheltä, eikä ota huomioon erilaisia prosessissa mukana olevia välillisiä organi-

saatioita, kuten valtiota tai yliopistoja. 

 

5.1.1 Valtio 

 

Valtion rooli kestävässä rakentamisessa on lainsäädännöllistä ja ohjaavaa. Lisäksi Euroopan 

Unioni asettaa Suomelle direktiivejä. Toimijana käsitellessä valtiota, on kuitenkin tässä työssä 

mielekkäintä käsitellä valtioon sidoksissa olevia yrityksiä. Tällaisia yrityksiä, jotka liittyvät 

myös rakentamiseen ja rakentamisen kehittämiseen ovat esimerkiksi Motiva, Tekes ja VTT. 

Motivan tavoitteena on kehittää uusiutuvaa energiaa ja energian tehokasta käyttöä. Motiva 

pyrkii toimimaan lähellä energiamarkkinoita. Tekes on innovaatiorahoituskeskus, joka auttaa 
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esimerkiksi tuotteiden kehittelykustannuksissa. VTT on valtion tutkimuskeskus, jonka tutki-

mukset keskittyvät myös rakennussektorille. (Halme, et al., 2005, s. 42-44.)  

 

Tutkimuksessa, jossa kartoitettiin erilaisia toimijoita systeemimuutoksen tutkimuksessa, to-

dettiin, että päättäjät ja julkishallinnolliset toimijat esiintyvät tutkimuksessa usein. Tällaiset 

toimijat ovat hyvin keskeisessä asemassa innovaation esikaupallisessa vaiheessa, mutta toi-

saalta myös nichepainotteisessa ympäristössä, jossa rooli keskittyi institutionaaliseen työhön 

kehitystyössä. (Farla, et al., 2012.) 

 

5.1.2 Kunnalliset päättäjät ja viranomaiset 

 

Monessa tutkimuksessa poliittisen päättäjien, kunnan ja virastojen merkitystä on korostettu. 

Poliittiset päättäjät ja kunnat ovat isossa roolissa toimijakentällä. Heidän tehtävänään on tie-

don lisääminen ja levittäminen. Toisaalta valtio- tai kuntaomisteisissa rakennuksissa kunnan 

ja valtion tulisi näyttää esimerkkiä rakennuttajille. Kunnan ja valtion tehtävänä on myös luoda 

oikeanlaiset vaatimukset ja säädökset sekä kaavoitukset, jotta kestävä rakentaminen on mah-

dollista. Päätöksentekijät ja virkamiehet ovatkin vastuussa siis tiedon levittämisestä, mutta 

myös toimeenpanosta kestävän rakentamisen osalta. Toisaalta valtiotasolta voidaan vaatia 

myös tukea rakennussektorin tuotekehittelyyn ja innovaatioon, jotta innovointi on mahdollista 

korkeista kustannuksista huolimatta. (Ryghaug & Sørensen, 2009.; Halme, et al., 2005, s. 45.) 

Myös Suomessa kuntien vastuulla on erilaisia viranomais- ja ohjauspalveluita, jotka vastaavat 

maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta. Julkinen sektori vastaa li-

säksi muista yhdyskuntarakenteista sekä tie- ja katuverkosta. Lisäksi julkinen sektori omistaa 

kiinteistöä ja omistaa rakennustuotantoa sekä alan palveluita. (Martinkauppi, 2010, s. 22.; 

Halme, et al., 2005, s. 45.)  

 

Kunnan päättäjillä ja viranomaisilla on suuri vaikutusvalta kaupungin vähähiiliseen kehitty-

miseen. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa uusien rakennusten sekä kunnostettujen rakennusten 

energialuokitukseen ja energiaratkaisuihin. Lisäksi paikallisilla päättäjillä on mahdollisuus 



43 

 

vaikuttaa ihmisten toimintaan käyttäen erilaisia kannustimia. Esimerkiksi halpa ja käytännöl-

linen julkinen liikenne tai hyvät pyöräilyreitit mahdollistavat vaihtoehtoisia liikkumismuotoja. 

(Watson, et al., 2009, s. 21.) 

 

Kaupungissa kaupungin hallitus ja niiden alaiset virastot ovat tärkeitä toimijoita, erityisesti 

silloin, kun on kyse kaupungin joukkoliikenteestä, jätteiden käsittelystä sekä vesijärjestel-

mästä. Kaupungin hallitus ja virastot voivat yrittää lisätä julkisen liikenteen käyttöä tai paran-

taa pyöräilymahdollisuuksia. Jotkin kaupungit luovat lisäksi visioita tulevaisuuden energia-

omavaraisuudesta. (Bulkeley, et al., 2013, s. 25-26.) Julkisen sektorin rooli on erittäin merkit-

tävä rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan sektorilla. Suomalaisesta kestävästä rakentami-

sesta tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että rakennusprosessissa haastateltujen mukaan suu-

rin vaikutus kestävään rakentamiseen on kaavoituksella. (Häkkinen, 2011, s. 92.) Kuten ku-

vassa 5, ovat valtioon kytköksissä olevat organisaatiot kuvattu yhdeksi tärkeimmistä teki-

jöistä. Tällaisilla organisaatioilla onkin yleisesti paljon mahdollisuuksia vaikuttaa nichen ke-

hittymiseen kehityksen alkuvaiheilla tukemalla erilaisia hankkeita (Kivimaa, 2014). 

 

Kunnallisilla päättäjillä ja viranomaisilla on suuri vaikutus kestävään kehitykseen. Lahti on 

tavallinen suomalainen kunta, joten myös kunnan organisaatio on hyvin tavanomainen. Ylim-

pänä päättävänä elimenä toimii kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustosta seuraavana on 

kaupunginhallitus, jonka alapuolella on kaupungin johtaja. Kaupunginjohtaja toimii johtajana 
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neljälle toimialalle. (Lahden Kaupunki, 2016) Lahden kaupungin organisaatio on kuvattu ku-

vassa 9. 

 

 

Kuva 9. Lahden kaupungin organsiaatio. (Lahden Kaupunki, 2016) 

 

Kuvassa 10 esitetään Lahden kaupungin toimialat, jotka ovat kaupunginhallituksen toimiala, 

sivistystoimiala, sosiaali ja terveystoimiala. Tässä työssä on mielekästä käsitellä toimijoita ai-

noastaan teknisen ja ympäristötoimialan osalta. Viranomaispuolella teknisellä ja ympäristö-

toimialalla Lahdessa vastaa maankäytöstä, aluehankkeista ja rakennus ja ympäristövalvon-

nasta Tekninen ja ympäristötoimiala, joka koostuu teknisestä ja ympäristölautakunnasta, Päi-

jät-Hämeen jätelautakunnasta sekä rakennus- ja ympäristölupalautakunnasta. Näillä kolmella 
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eri lautakunnalla on toisistaan poikkeavat vastuualueet, mutta myös risteäviä vastuualueita. 

(Lahden Kaupunki, 2016)  

 

Teknistä ja ympäristötoimialaa voidaan kuvata organisaatiokaaviolla, joka on esitetty kuvassa  

 

 

Kuva 10. Lahden teknisen ja ympäristöalan organisaatiokaavio. (Lahden Kaupunki, 2016) 

 

Tässä työssä toimijoita kuvataan Lahden paikallisina päättäjinä ja viranomaisina erittelemättä 

toimialoja sen tarkemmin. On kuitenkin huomattavaa, että päällekkäiset vastuut voivat aiheut-

taa toiminnanjohtamisessa ja kestävässä kehityksessä jo aiemmin käsiteltyjä arvoristiriitoja. 

 

5.1.3 Korkeakoulut 

 

Korkeakoulujen tehtävä on toimia rakennussektorin perustutkimuksen tuottajana. Pitkäjäntei-

sen asennemuutoksen tuottajana koulutuksella on suuri rooli, sillä suuri osa rakennusproses-

sissa läheisesti kytköksissä olevista käyttäjistä on ollut kosketuksissa korkeakoulukoulutuk-

seen. (Halme, et al., 2005, s. 44.) 
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Lahdessa toimiva korkeakouluja ovat Lahden ammattikorkeakoulu sekä yliopistokampus, 

jossa toimii eri yliopistojen yksikköjä. Lahden ammattikorkeakoulussa opetetaan kulttuu-

rialaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa kahdeksassatoista eri koulutusoh-

jelmassa. Yliopistokampuksella toimii Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yli-

opisto sekä Aalto-yliopisto. (Lahti Region Oy, 2016) 

 

5.1.4 Asukkaat ja omistajat 

 

Asukasyhteisöjen ja kaikkien kaupungin asukkaiden ympäristötietoisuus ja motivointi on 

avainasemassa kaupunkien ympäristöystävällisyyteen ja vähähiilisyyteen. Koulutus, tiedotus 

ja yleinen ympäristökäsitteiden ymmärrys on tärkeää asukkaiden motivoimiseksi. Tällä ei tar-

koiteta ainoastaan perinteisiä tiedotustapoja, vaan tiedotus voi tapahtua uusin keinoin, kuten 

luomalla reaaliaikaisia veden- ja sähkönkulutusmittareita. Asukkaiden ja kaupungin välinen 

kommunikaatio ei myöskään saa olla yksisuuntaista, vaan myös asukkaiden on annettava vai-

kuttaa kaupungin toimintaan. (Watson, et al., 2009, s. 21.) 

 

Asukkaat ovat erittäin tärkeässä asemassa systeemimuutoksessa, sillä suuri osa kysynnästä 

löytyy omakotitaloasujien keskuudesta. Omakotitaloasujia on Suomessa paljon, ja yli 80 pro-

senttia suomalaisista haluaa asua omakotitaloissa. Omakotitaloasujien keskuudessa vähähiili-

nen asuminen ei kuitenkaan ole tunnettua, joten potentiaalia systeemimuutokselle löytyy myös 

tiedottamisen kautta. (Halme, et al., 2005, s. 40.) 

 

Suurten pääomavaatimusten takia omistajilla on suuri vaikutus rakennussektorilla. Omistajia 

on kuitenkin paljon ja omistajat eroavat toisistaan. Osa omistajista on suuria kiinteistösijoitta-

jia, kun taas osa omistajista ovat oman asuntonsa omistavia asukkaita.  Omistajien käyttäyty-

minen ohjaakin hyvin suhdanneriippuvaisia rakennusmarkkinoita ja sen kehitystä. Asukkaat 

eivät välttämättä ole omistajia, mutta asukkaiden intressit ovat aina vahvoja talohankkeiden 

osalta, sillä he ovat rakennuksen käyttäjiä ja hyötyvät investointien mukavuudesta. Rakennus-

sektorin arvoverkon asiakkaat ovat monitahoinen ryhmä, johon kuuluu yksittäiset asiakkaat ja 

suuret monikansalliset yritykset. (Martinkauppi, 2010, s. 22.; Bartlett & Howard, 2010) 
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Talon rakennuttaja maksaa kaikki kustannukset. Talon elinkaari on noin 60 vuotta, mutta mi-

käli rakennuttaja ei jää taloon asukkaaksi, on kiinnostus energiatehokkuuteen ainoastaan ta-

lonrakennushankkeen alkupäässä, ensimmäisenä kolmena vuotena. Tämä johtuu rakennutta-

jan intresseistä rakentaa talo myyntiä varten. (Bartlett & Howard, 2010) Suomessa pientalo-

asujat ovat kuitenkin usein myös talon rakennuttajia ja asuvat rakentamassaan talossa vuosi-

kymmeniä. 

 

5.1.5 Palveluntuottajat 

 

Palveluntuottajat, tai tuottajat yleisesti ovat toimijaryhmä, joka käsittää energiatehokkaiden 

ratkaisujen tuottamisen rakennussektorilla. Heillä on intressinä oman liiketoimintansa kasvat-

taminen kestävien rakennusratkaisujen kautta. Yksi tärkeimmistä palveluntuottajista omako-

titaloasujille on pakettitaloratkaisujen tuottajat. Pakettitalot ovat suosituin uudisrakennusrat-

kaisu, mutta myös perinteiset rakennusyritykset ovat tärkeä ryhmä. Rakennusyritykset ovat 

myös usein rakennusprosessissa mukana talon pystyttämisvaiheessa. Muita palveluntuottajia 

kestävällä sektorilla ovat esimerkiksi arkkitehdit ja suunnittelijat. (Halme, et al., 2005, s. 46.) 

Lisäksi varsinkin energiateollisuudella, on suuret mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin ympä-

ristöneutraaliuteen tekemällä energian tuotantotavoista ympäristöystävällisempiä (Watson, et 

al., 2009, s. 21). Mikäli rakennuttaja rakentaa talon myyntimarkkinoille, eivät investoinnit 

energiatehokkuuteen ole välttämättä yhtä suuria kuin rakennuttaja-asukkaalla. Tämä johtuu 

yksinkertaisesti tuloksen maksimoinnista eli kustannusten pienentämisestä rakennusvai-

heessa. (Bartlett & Howard, 2010) 

 

Yritykset ovat tärkeässä roolissa innovaation tuottajina, mutta toisaalta yhtä tärkeitä myös tra-

ditionaalisissa rooleissa (Farla, et al., 2012). Palveluntuottajien vastuu näkyy tulevaisuudessa 

myös käyttäjien sitouttamisessa kestävään asumiseen. Käyttäjien tulee tietää kuinka kestävä 

asuminen asunnossa on mahdollista. Lisäksi käyttäjiä tulee jatkuvasti enemmän sitouttaa ra-

kennusprosessiin, jotta käyttäjät ymmärtävät rakennuksen käyttöä ja ovat tyytyväisiä tuottee-

seen. (Rohracher, 2001) 
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Palveluntuottajia Lahdessa ovat talonrakennusyritykset sekä energiayritykset. Lahdessa siir-

toverkkoa hallinnoi Lahti Energian tytäryhtiötä LE-Sähköverkko Oy. Pääasiallinen energia-

palveluiden tuottaja on Lahti Energia. Lahti Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen ja toi-

mittaa kaukolämpöä Lahteen, Hollolaan, Nastolaan ja Asikkalaan. Lahti Energialla on kaksi 

voimalaitosta Lahdessa ja yksi Heinolassa. (Lahti Energia Oy, 2016)  

 

Lahdessa toimivia rakennusalan yrityksiä on useita. Suurimmat kansalliset yritykset, kuten 

Skanska ja YIT toimivat myös Lahdessa. Tässä työssä ei keskitytä erittelemään erilaisia ra-

kennusyrityksiä, vaan ne kuvataan yleisesti rakennusyrityksinä. 

 

5.1.6 Rahoittaja 

 

Rahoittajalle tärkeintä on saada rahoitukselleen tuotto. Tällöin rahoittajalle onkin erityisen 

tärkeää vain rakentamisen kustannukset. Rahoittaja ei usein maksa juoksevia kustannuksia, 

jonka takia rahoittajia kiinnostaa erityisesti talon rakentamisen kustannusoptimointi. Toisaalta 

rahoittajan saattaa olla hyödyllistä sijoittaa energiatehokkuuteen, mikäli se johtaa lopullisen 

kauppahinnan ja tontin arvon nousuun. (Bartlett & Howard, 2010) 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä osiossa toteutetaan työn johtopäätökset. Johtopäätöksiin kuuluu monitoimijaperspektii-

vin mukainen toimijatarkastelu edellä tehtyjen rajauksien ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta. 

Lisäksi toimijat ja haasteet yhdistetään. Tällä tavoin saadaan selkeä kuva toimijoiden mahdol-

lisuuksista vaikuttaa vähähiilisen asumisen systeemimuutokseen. 
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6.1 Monitoimijatarkastelu 

 

Työn tarkoitus on tutkia toimijoita monitoimijaperspektiivin avulla. Seuraavaksi on kuvattu 

Lahden toimijat monitoimijaperspektiivin viitekehykseen organisaatiotasolla. Organisaatiota-

solla toimivat siis yritykset, yhteisöt ja organisaatiot. Jotta vuorovaikutuksesta eri sektoreiden 

välillä saadaan oikeanlainen ja tarkoituksenmukainen kuva, on huomioitava myös yksilötaso. 

Valtio ei tarkoita ainoastaan organisaatioita, vaan valtiotasolla myös yksilötaso on läsnä. Val-

tiotason organisaatioissa eivät toimi ainoastaan toimijoina virastot ja kunnat, vaan myös vi-

rastojen työntekijät ja esimerkiksi äänestäjät. Tästä syystä esimerkiksi naapuruston jäsen voi 

toimia rooleissa sekä yhteisösektorilla että myös valtiosektorilla. Monitoimijaperspektiivi ei 

myöskään kadota niche ja regiimitason ajattelua, sillä kaikilla sektoreilla on myös omat niche 

ja regiimitasonsa. (Avelino & Wittmayer, 2015) 

 

Liitetään edellä kohdassa 5 kuvatut toimijat monitoimijaperspektiivin kuvaan. Lahden paikal-

liset toimijat on esitetty kuvassa liitettyinä sektoreilla. Kun ajatellaan kolmion, jolla toimijat 

toimivat kuvaavan valtasuhteita toisiinsa, on kuvassa kaikilla toimijoilla yhtä paljon valtaa. 

Tilanne ja toimijat on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Vähähiilisen rakentamisen toimijat monitoimijaperspektiivin lähtökohdassa. 

 

Valtasuhteet eivät kuitenkaan ole pysyviä ja staattisia, vaan sosioteknisen systeemimuutoksen 

edetessä ja toimintaympäristön muuttuessa valtasuhteet muuttuvat. Seuraavaksi tutkitaan edel-

lisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta, miltä valtasuhteet näyttävät nykyisen systeemimuutok-

sen osalta. 
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Edellä tehdyssä toimijakartoituksessa todettiin kuitenkin, että valtiosektorilla toimivilla toimi-

joilla on huomattavasti enemmän valtaa vähähiilisen asumisen systeemimuutoksessa. Toi-

saalta rakennusyrityksillä on myös valtaa luoda markkinoita ja näinollen edistää huomattavasti 

vähähiilisen asumisen systeemimuutosta. Toisaalta asukkaita kuvattiin myös erittäin tärkeiksi 

toimijoiksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että päättäjillä on kuvattu huomattavan paljon val-

taa vähähiilisen asumisen sosioteknisessä systeemimuutoksessa. Valtiosektorin toimijoilla on 

mahdollisuus säädellä lakeja ja säädöksiä tukemaan vähähiilisen asumisen sosioteknistä sys-

teemimuutosta. Lisäksi heillä on mahdollisuus tukea luomalla vähähiiliseen asumiseen liitty-

vää informaatiota ja poistaa ennakkoluuloja. 

 

Markkinasektorin tärkeys korostuu lakien ja rakennusmääräysten noudattamisessa. Tämä on 

osa palveluntuottajien vastuuta. Valtiosektorilla luodut määräykset ja lait ovatkin tärkeitä, sillä 

kuten kirjallisuuskatsauksessa on mainittu, ei markkinasektorilla ole luontaista erikoistumi-

seen perustuvaa vahvaa kilpailua, vaan valtaosa kilpailusta perustuu kustannuksiin. Markki-

nasektorilla voidaan kuitenkin olettaa olevan mahdollisuuksia vaikuttaa lakien säätämiseen 

markkinoimalla omia etujaan päättäjille. Tällä on myös vaikutusta lakien muodostumiseen. 

On kuitenkin selvää, että tulevaisuudessa erikoistuminen muuttuu yhä tärkeämmäksi kulutta-

jien preferenssien muuttumisessa kestävämpään suuntaan. Tällä hetkellä innovaatio on kui-

tenkin hidasta ja kysyntä vielä kohtalaisen pientä. Lisäksi markkinasektorin rahoituslaitosten 

ongelmana on vähähiilisyyden kustannusten kokonaisarviointi ja kustannusten elinkaarilas-

kenta, joka johtaa myös rahoituksen saamisessa vaikeuksiin. 

 

Kuten aikaisemmin mainittu, valtiosektori, sekä yrityssektori ovat molemmat myös ratkaise-

vassa asemassa nicheinnovaatioiden synnyttämisessä. Lisäksi valtiosektorin yritykset, kuten 

Tekes, VTT ja Motiva ovat ratkaisevassa asemassa myös nicheinnovaatioiden kasvattamisessa 

valtavirtaisemmaksi teknologiaksi. Näin ollen voidaan ajatella, että valtiosektorilla on myös 

monitoimijaperspektiivin mukaisesti ehdottomasti suurin vaikutusvalta vähähiilisen asumisen 

sosioteknisessä systeemimuutoksessa.  

 



52 

 

Nicheinnovaatiot eivät kuitenkaan usein synny ilman markkinasektorin panosta ja kysyntää. 

Markkinasektorin tuotekehittely on kuitenkin rakennussektorilla todettu hitaaksi. Markkina-

sektorilla on kuitenkin mahdollisuus nopeuttaa innovaatioita, jolloin valta-asema valtioon 

nähden kasvaisi. On kuitenkin oletettavaa, että osa vähähiilisen asumisen innovaatioista syn-

tyy myös muualla kuin markkinasektorilla, esimerkiksi valtiosektorilla tai kolmannella sekto-

rilla. 

 

Kolmannen sektorin toimijat, tässä tapauksessa yliopistot ja muut koulutusta järjestävät orga-

nisaatiot ovat pitkälti perustutkimuksen tuottajia, mutta toisaalta myös nicheinnovaatioiden 

kehittäjiä. Kolmannen sektorin valta-asemansa vähähiilisen asumisen sosioteknisessä systee-

mimuutoksessa on kuitenkin pienempi kuin valtiosektorin ja markkinasektorin. 

 

Mikä on käyttäjien valta-asema vähähiilisen asumisen sosioteknisessä systeemimuutoksessa? 

Edellä olevissa tutkimuksissa on painotettu asukkaiden tärkeyttä vähähiilisen asumisen so-

sioteknisessä systeemimuutoksessa. Yhteisösektorilla ei kuitenkaan voida nähdä perustellusti 

yhtä suurta valta-asemaa kuin valtiosektorilla tai markkinasektorilla. Yhteisösektorin valta pe-

rustuu kysynnän luomiseen, mutta toisaalta enemmän kysyntää ja edellytyksiä vähähiilisen 

asumisen rakentamiselle luo valtion sääntely. Yhteisösektorin ja markkinasektorin välillä on 

kuitenkin selkeä vuorovaikutus. Yhteisösektorin valtaa lisäisi tulevaisuudessa rakennussekto-

rin käyttäjälähtöinen innovaatio, joka ei vielä tällä hetkellä ole suurta. Toisaalta kirjallisuus-

katsauksessa tuli ilmi esille, että käyttäjien vaikutus innovaatioprosessiin ei tulisi vähätellä. 

Käyttäjälähtöistä innovaatiota tulisikin lisätä. Yhteisösektorin ja valtiosektorin välille voisi 

luoda myös linkkejä, ja mahdollistaa esimerkiksi kansalaisten avulla tehtävää kaavoitusta. 

 

Monitoimijaperspektiivi, jossa on kuvattu eri sektoreiden valta-asemien suhteet vähähiilisessä 

systeemimuutoksessa on kuvattu kuvassa 12. 



53 

 

 

Kuva 12. Sektoreiden valtasuhteet vähähiilisen asumisen sosioteknisessä systeemimuutoksessa. 

 

Kuvasta voidaan nähdä kolmannen sektorin vaikutusalan pieneneminen, ja valtiosektorin ja 

markkinoiden alan suureneminen. Tämä kuvastaa valtiosektorin ja markkinasektorin suurem-

paa vaikutusvaltaa vähähiilisen asumisen sosioteknisessä systeemimuutoksessa. Kolmas sek-

tori vaikuttaa kuitenkin kaikkiin muihin sektoreihin. Tämä johtuu kolmannen sektorin perus-

luonteesta, joka on yleislaatuisen tutkimuksen tekeminen ja tiedon levittäminen. Mustat alueet 
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ovat valtasuhteiden törmäyspaikkoja, joista suurin on markkinasektorin ja valtiosektorin vä-

lissä ja vastaavasti pienin valtiosektorin ja yhteisösektorin välissä. 

 

Suurin vaikutusvalta sosioteknisen systeemimuutoksen aikaansaamiseen vähähiilisen asumi-

sen parissa on siis valtiosektorin toimijoilla. Toiseksi suurin vaikutusvalta on markkinasekto-

rilla ja pienin yhteisö- ja kolmannella sektorilla. Näiden valtasuhteiden asetelma johtuu kirjal-

lisuuskatsauksen ja monitoimijatarkastelun tuloksesta. Valtiosektorin toimijat voivat vaikuttaa 

rakentamiseen suoraan rakennusmääräyksillä ja laeilla. Lisäksi valtiosektorilla on mahdolli-

suus vaikuttaa epäsuorasti luomalla informaatiota, joka tukee vähähiilistä rakentamista. Valtio 

on myös merkittävä rakennushankkeiden tekijä, jolloin rakennushankkeiden rakennuttajana 

heillä on valtavan suuri merkitys rakennusprojektien vähähiilisyyteen. Valtiosektori kohtaa 

myös suoranaisesti toimintaympäristön asettamat paineet vähähiilisyyteen. Suomen sitoumuk-

set kasvihuonekaasupäästövähennyksiin ja energiatehokkuuden lisäämiseen vaikuttaa suoraan 

valtion tahtotilaan säätää yhä tiukempia rakennusmääräyksiä ja vähähiilisyyttä tukevia lakeja. 

 

Kun tutkitaan aihetta sosioteknisen systeemimuutoksen kannalta, huomataan, että rakentami-

sen sektorilla selkeät toimijat ovat vaikeita määrittää systeemimuutoksen tasoille. Esimerkiksi 

valtiosektorin toimijoiden voitaisiin olettaa toimivan pääasiassa regiimitasolla, mutta valtioon 

kytköksissä olevat organisaatiot, kuten Tekes ja VTT ovat kuitenkin kytköksissä nichetasoon. 

Nicheinnovaatioiden synnyttämiseen tähtäävätkin toimintaympäristön muodostamien painei-

den takia myös regiimitason toimijat. Juuri tätä kuvaakin monitoimijaperspektiivin teorian 

roolit. Samat toimijat voivat toimia eri tehtävissä erilaisissa ympäristöissä, joten toimijuuden 

määrittely yksilötasolla ei tällaisessa tutkimuksessa tuota välttämättä hedelmää. Onkin syytä 

tutkia kokonaiskuvaa ja löytää sektoreiden väliset valtasuhteet. 

 

Mitä lähempänä tutkimme yksittäisen toimijan vaikutusmahdollisuuksia, törmäämme väistä-

mättä toimijoiden käyttäytymisestä ja arvomaailmasta johtuviin esteisiin ja haasteisiin. Yksi-

lötason tarkastelu näin monijakoisessa toimijakentässä tuottaisikin liian monimutkaisen yhtä-

lön, josta syystä yksilötason tarkastelua ei tässä työssä tätä monitoimijatarkastelua tarkemmin 
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tehdä. Tutkimuksesta on myös rajattu pois yksilön käyttäytymisen ja arvomaailman, kuten 

kulutuskäyttäytymisen, luomat haasteet. 

 

6.2 Toimijasektorit ja haasteet 

 

Miten eri toimijasektoreiden toimijoilla on mahdollisuuksia ratkaista edellä mainittuja raken-

nusprosessissa sekä muita vähähiilisen asumisen sosioteknisen systeemimuutoksen haasteita? 

Edellä on kuvattu eri toimijoiden keinoja puuttua ongelmiin. Seuraavassa kuvassa 13 on esi-

tetty haastekenttä, johon on lisätty haasteisiin vaikuttavat toimijat. Toimijoiden vaikutusvaltaa 

haasteisiin on kuvattu kolmioiden koolla. Mitä suurempi kolmio, sitä suurempi vaikutusvalta 

on toimijasektorilla kyseiseen haasteeseen. Värien tarkoitus on kuvattu kuvan alalaidassa. 

 

 

Kuva 13. Haastekenttä ja toimijoiden vaikutusvalta haasteisiin. 
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Valtiosektorilla, eli kunnallisilla päättäjillä ja valtiollisilla päättäjillä sekä viranomaisilla on 

mahdollisuus vaikuttaa erittäin moneen haasteeseen suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi ole-

massa oleva infrastruktuuri sekä ohjaukset, säädökset ja lait ovat suoran valtiosektorin vaiku-

tusvallan alla. Lisäksi valtiosektorilla on mahdollisuus vaikuttaa välillisesti tiedon ja koulu-

tuksen puutteeseen, joka vaikuttaa myös rakennussektorin konservatiivisuuteen ja innovaation 

puutteeseen. Valtiosektorilla on myös mahdollisuus nopeuttaa innovaatiota tukemalla erilaisia 

kehityshankkeita. Valtiosektorilla on myös suuria rakennusprojekteja, joiden avulla valtiosek-

torin olisi mahdollista tukea vähähiilistä rakentamista ja vaikuttaa näin kysynnän puutteeseen. 

Toisaalta myös ohjaukset, säädökset ja lait vaikuttavat kysyntään, tai toisin sanoen rakennet-

tavaan rakennuskantaan. Mikäli rakennusmääräykset tiukentuvat, muuttuu markkinatilanne 

vähähiilisten asuntojen osalta automaattisesti. 

 

Markkinasektorilla on mahdollisuus vaikuttaa erityisesti omiin prosesseihinsa, mutta toisaalta 

myös markkinoimalla omia arvojaan ja päämääriään on markkinasektorilla mahdollisuus vai-

kuttaa myös ohjauksiin, säädöksiin ja lakeihin. Rakennussektorin konservatiivisuuteen ja in-

novaation hitauteen on sekä valtiosektorilla että markkinasektorilla lähes yhtäläiset mahdolli-

suudet vaikuttaa. 

 

Yhteisösektorin on eniten mahdollista vaikuttaa kysynnän puutteeseen. Asukkaat luovat ky-

syntää omien mieltymystensä mukaan. Toisaalta asunnon ostajia kiinnostaa myös asunnon 

hinta ja ainakaan vielä ei kirjallisuuskatsauksessa näkynyt vähähiilisyys kuluttajien suurim-

pana motivaationa asunnon valinnassa. Toisaalta yhteisösektorin vaikutusvalta voi tulevaisuu-

dessa kasvaa, jos kansalaiset otetaan mukaan innovaatioprosessiin ja esimerkiksi aluekaavoi-

tukseen. Näin asymmetrinen tieto vähenisi ja systeemiajattelu lisääntyisi myös kuluttajanäkö-

kulmassa. 
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Kolmas sektori tuottaa tutkimusta ja luo sekä välittää tietoa. Kolmannen sektorin vaikutusvalta 

ulottuu tämän kautta erityisesti vastaamaan haasteeseen tiedon ja koulutuksen puutteessa. Toi-

saalta kolmannella sektorilla on mahdollisuus toimia myös konsultin roolissa rakennusproses-

sissa ja säädettäessä ohjauksia, säädöksiä ja lakeja. 

 

On kuitenkin selvää, että haasteet eivät ole vain yksittäisiä haasteita. Kaikki haasteet kytkey-

tyvät toisiinsa. Edeltävän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan yhdeksi suurimmaksi on-

gelmaksi todeta tiedon ja koulutuksen puute. Tämä toisaalta vaikuttaa myös rakennusproses-

sin hallintaan ja systeemiajatteluun. Haasteisiin tulisikin pyrkiä pureutumaan yhtäaikaisesti 

lukkiutumisen purkamiseksi. Esimerkiksi sääntelyn kiristäminen ei lisää tietotaitoa, joten sa-

manaikaisesti sääntelyn kiristämisen kanssa tulisi yrittää tukea innovaatiota ja tutkimusta. 

Koska päästöjen vähentäminen on Suomen kansallinen tavoite, tulee sääntely tulevaisuudessa 

kiristymään. Tällöin valtiosektorin toimijoiden on yhä tärkeämpää tukea myös koulutusta, in-

vestointeja ja innovaatioprosessia sekä ottaa ympäristöarvot mukaan valtiollisiin rakennus-

hankkeisiin.  

 

Markkinasektori mukautuu sääntelyyn, mutta toisaalta mukautumista on mahdollista tukea 

monella tapaa. Esimerkiksi myytäväksi rakennettavien talojen ympäristöystävällisyys ei ole 

itsestäänselvyys, sillä markkinoilla vetävänä voimana ei ole vielä kuluttajien halukkuus ostaa 

ympäristöystävällisiä taloja. Tällöin rakennusprojektin rahoittajan näkökulmasta kulut tulee 

minimoida rakentamisen osalta, jotta voitot on maksimoitavissa. Tällaisiin asioihin on mah-

dollista puuttua sääntelyllä, ja toisaalta myös innovaatioprosesseja tukemalla, jolloin kehitte-

lykustannukset pienenevät ja ympäristöystävällisten rakennushankkeiden investointikustan-

nukset pienenevät. 

 

7 YHTEENVETO 

 

Tässä työssä tarkoituksena oli tutkia vähähiilisen talonrakennuksen systeemimuutoksen haas-

teita, sekä niiden suhteita kaupunkialueen toimijoihin. Työn tekee ajankohtaiseksi Suomelle 
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asetetut päästövähennystavoitteet. Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupääs-

töjä 20 % vuoteen 1990 verrattuna ja lisäämään energiatehokkuutta 20 % vuoteen 1990 men-

nessä. Nämä päästövähennystavoitteet liittyvät suoraan rakentamisen päästöihin. 

 

Työssä tutkittiin sosioteknisen systeemimuutoksen haasteita siirtymisessä vähähiiliseen asu-

miseen. Työ keskittyi tutkimaan vähähiilistä asumista kaupunkialueella omakotitaloasumi-

sessa ja uudisrakentamisessa. Työn lähtökohdat kerättiin kirjallisuuskatsauksista, jotka tehtiin 

toimijuuden ja haasteiden osalta. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen rakennettiin haasteista haas-

tekartta rakentamisen prosessin ympärille. Toimijoiden välisiä suhteita tutkittiin monitoimija-

perspektiivillä. Tämän työn tutkimuskysymykset olivat: Mitkä ovat vähähiilisen asumisen 

systeemimuutoksen haasteet ja miten asumiseen tai rakentamiseen liittyvät toimijat voivat vai-

kuttaa niihin?  Mitkä ovat näiden toimijoiden keskinäiset valtasuhteet? 

 

Sosiotekninen systeemimuutos on teoria, joka kuvastaa kehittyvää ja muuttuvaa systeemiä. 

Sosiotekninen systeemimuutos ottaa muutokseen mukaan erilaisia sosiaalisia näkökulmia ja 

huomioi kulttuurin ja käytäntöjen vaikutuksen muutoksessa. Sosioteknistä systeemimuutosta 

tutkitaan monitasoperspektiivissä, jonka kolme osa-aluetta ovat toimintaympäristö, toiminta-

malli (regiimi) sekä nicheinnovaatiot. Sosioteknistä muutosta vastustaa regiimin pyrkimys ta-

sapainottamaan tilaansa ja jatkamaan vakiintuneita omia käytäntöjään. Tämä saattaa johtaa 

systeemin lukkiutumiseen, jonka seurauksena on innovaation pysähtyminen.  

 

Monitasoperspektiivi ja sosiotekninen systeemimuutos eivät sisällytä teoriaansa kuitenkaan 

yksityiskohtaisesti toimijoiden tai esimerkiksi kaupunkialueen toimijoiden merkitystä. Toi-

saalta kaupungeilla voidaan nähdä selkeä rooli kansallisen tai globaalin systeemimuutoksen 

synnyttäjänä. Urbaanilla systeemimuutoksella tarkoitetaan systeemimuutoksen tarkastelua 

esimerkiksi kaupungin rakennemuutosten kautta. Tässä työssä tutkittavaa systeemimuutosta 

kuvaakin parhaiten urbaani systeemimuutos. Monitasomallin liittäminen kaupunkiympäris-

töön ei ole yksiselitteistä. Kaupungit ovat hyvin erilaisia ja kompleksisuus lisääntyy. 
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Toimijoita tarkasteltiin työssä monitoimijatarkastelulla, joka tutkii toimijoiden välisiä voima-

suhteita muutosprosessin aikana. Monitoimijaperspektiivissä toimijat jaetaan erilaisille sekto-

reille. Nämä sektorit ovat valtiosektori, markkinasektori, yhteisösektori ja niin sanottu kolmas 

sektori. Tässä työssä on hyödynnetty juurikin sektoritason ja organisaatiotason tarkastelua, 

jossa on mahdollista tutkia isompaa kokonaisuutta, mutta toisaalta tunnistaa myös toimijat 

erilaisissa rooleissa sektoreiden sisällä. Rooli tarkoittaa yksittäisen toimijan mahdollista toi-

mia eri sektoreilla erilaisissa tehtävissä. 

 

Rakennusala on Suomessa mittavaa. Noin 70 % kansallisvarallisuudesta katetaan kiinteistö- 

ja rakennusklusterilla. Bruttokansantuotteesta tällä klusterilla on noin 25 % osuus. Valtion- ja 

kansantalouden suuri merkitys näkyy julkisen puolen rakennusinvestoinneissa, sillä valtio ja 

kunnat ovat suuria rakennuttajia. Rakennusala on merkittävä työllistäjä työllistäen hieman yli 

7 % työllisestä työvoimasta, eli noin 175 000 ihmistä. Rakennetun ympäristön rakentaminen 

muodostuu maa- ja vesirakentamisesta sekä talorakentamisesta, joista 75 % on talonrakenta-

misessa. Rakennusalan ominaispiirteenä voidaan pitää kehittämisen pitkiä syklejä, sillä kaikki 

rakennetun ympäristön osat ovat usein erittäin pitkäikäisiä. Uusi infrastruktuuri onkin usein 

vain vanhan rakennuskannan myötäilyä. Kiinteistö- ja rakennusklusteria dominoivatkin edellä 

mainituista syistä johtuen alan hyviksi todetut käytännöt. Alan sääntelyllä on Suomessa vahva 

vaikutus rakennusten kehitykseen. Suomessa rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus eko-

tehokkuuteen, sillä suuri osa Suomessa käytetystä energiasta kuluu rakennetussa ympäris-

tössä. Vuonna 2007 rakennuksien lämmitykseen ja sähkönkulutukseen käytetty energia oli 38 

% koko maan energian loppukäytöstä. Rakennussektorien pitkä kehittämissykli johtaa myös 

yhteen perushaasteeseen: rakennusalan konservatiivisuuteen ja innovaation hitauteen. 

 

Tarkkaa yksittäistä estettä tai haastetta vähähiiliseen asumisen sosiotekniseen systeemimuu-

tokseen on mahdotonta löytää. Haasteet ja esteet koostuvatkin pienemmän mittakaavan ongel-

mista, jotka yhdistettynä hidastavat vähähiilisen rakentamisen yleistymistä. Vähähiilisen asu-

misen sosioteknisen systeemimuutoksen haasteiksi Suomessa löytyivät seuraavat haasteet: 

olemassa oleva infrastruktuuri, rakennussektorin konservatiivisuus ja innovaation hitaus, tie-
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don ja koulutuksen puute, ohjaus, säädökset ja lait, rahoitus ja investoinnit, markkinat ja mark-

kinointi, rakennusprosessin monimutkaisuus ja systeemiajattelu. Osa haasteista vaikuttaa 

koko rakennusprosessin ajan, kuten rakennusprosessin monimutkaisuus ja systeemiajattelu 

sekä tiedon ja koulutuksen puute. Toisaalta osa haasteista koskee vain osaa rakennusprosessia. 

Haasteista merkittävimmäksi voidaan todeta tiedon ja koulutuksen puute, sillä tiedon puute 

koskee kaikkia toimijoita rakennusprosessissa. Tiedon ja koulutuksen puutteella myös osa 

muiden vaikutusten haasteista vähenee. Esimerkiksi taloa rakentavien ihmisten tiedon lisään-

tyminen saattaisi johtaa vähähiilisen rakentamisen lisääntymiseen. 

 

Tärkeimmät toimijat ovat kunnalliset päättäjät ja viranomaiset, korkeakoulut, asukkaat ja 

omistajat, palveluntuottajat ja rahoittajat. Toimijoita koskevassa kirjallisuuskatsauksessa huo-

mattiin, että kunnalliset päättäjät ja viranomaiset omistavat huomattavan paljon välineitä ja 

vaikutusvaltaa, joilla vähähiilistä asumista voitaisiin lisätä. Esimerkiksi yksi haasteista, oh-

jauksen, säädöksen ja lakien vaikutus vähähiiliseen rakentamiseen on kokonaan päättäjien 

vastuulla. Laeilla on mahdollista kannustaa vähähiilisyyttä ja toisaalta rajoittaa epäekologista 

rakentamista. Toisaalta myös palveluntuottajilla on vaikutusvaltaa ja esimerkiksi konsulttien 

vaikutus voi ulottua myös päättäjiin asti. 

 

Rakennus- ja kiinteistöklusterin arvoverkko koostuu monista toiminnoista ja erilaisista toimi-

joista. Suurin vaikutusvalta sosioteknisen systeemimuutoksen aikaansaamiseen vähähiilisen 

asumisen parissa on siis valtiosektorin toimijoilla. Toiseksi suurin vaikutusvalta on markkina-

sektorilla ja pienin yhteisö- ja kolmannella sektorilla. Näiden valtasuhteiden asetelma johtuu 

kirjallisuuskatsauksen ja monitoimijatarkastelun tuloksesta. Valtiosektorin toimijat voivat vai-

kuttaa rakentamiseen suoraan rakennusmääräyksillä ja laeilla. Lisäksi valtiosektorilla on mah-

dollisuus vaikuttaa epäsuorasti luomalla informaatiota, joka tukee vähähiilistä rakentamista.  

 

Valtio on myös merkittävä rakennushankkeiden tekijä, jolloin rakennushankkeiden rakennut-

tajana heillä on valtavan suuri merkitys rakennusprojektien vähähiilisyyteen. Valtiosektori 

kohtaa myös suoranaisesti toimintaympäristön asettamat paineet vähähiilisyyteen. Suomen si-

toumukset kasvihuonekaasupäästövähennyksiin ja energiatehokkuuden lisäämiseen vaikuttaa 
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suoraan valtion tahtotilaan säätää yhä tiukempia rakennusmääräyksiä ja vähähiilisyyttä tuke-

via lakeja. Tämä johtaa myös haasteiden ja toimijoiden yhteensovittamisessa siihen, että val-

tiosektorin toimijoilla on yleisesti eniten valtaa vaikuttaa vähähiilisen rakentamisen haastei-

siin.  
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