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Asia:  Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti 
 
Viite: TEM/2507/00.06.02/2014 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. 
Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Taloustutkimuksen Sitralle toukokuussa 2014 tekemän kartoituksen mukaan 82 prosenttia vastanneista on 
pyrkinyt vähentämään sähkökulutustaan ja 72 prosenttia vedenkulutustaan asumisessaan. Vastaajista lä-
hes puolet on jo tehnyt energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä ja remontteja. Kansalaiset ovat siis jo 
melko hyvin tiedostaneet luonnonvarojen kulutuksen seuraamisen ja siitä seuraavat kustannussäästöt. 

YKSITYISKOHTAISET KOMMENTIT 

Erityisesi pientaloasukkaat (omakotitaloasukkaat) ovat säästäväisiä ja investoivat omaan energiantuotan-
toon (lämpöpumppuihin, aurinkopaneeleihin ja aurinkokeräimiin), kunhan ne ovat kustannustehokkaita, 
tuottavat välitöntä hyötyä kuluttajille. Nyt kuitenkin näyttää raportin mukaan siltä, että vain yrityksille ja 
maatiloille on olemassa toimivat investointitukimarkkinat, mutta kotitaloudet eivät tällä hetkellä voi 
hyödyntää erityisen merkittäviä tuki-instrumentteja. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessa on yli 1,1 
miljoonaa pientaloa, joissa asuu lähes puolet suomalaisista. Ylipäätään rakennukset kuluttavat Suomessa 
liki 40 prosenttia energiasta ja omakotitalot vastaavat 27 prosenttia rakennusten kokonaisenergiankulutuk-
sesta. Lisäksi Suomessa on 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Tämä merkitsee merkittävää potentiaalia 
pienimuotoiselle energiantuotannolle. Pientaloille on olemassa harkinnanvaraista energia-avustusta, mutta 
sitä on tarjolla vain hyvin pienituloisille ja vain pienelle joukolle, raportin mukaan vuonna 2015 yhteensä 2 
miljoonaa euroa, joka riittäisi vain 650 kohteeseen. Omakotiliitto edellyttääkin, että myös kotitalouksille 
luodaan toimivat investointitukimarkkinat.  

Kotitaloudet voivat investoinneissaan hyödyntää kotitalousvähennystä vain tehdyn työn (laiteasennus) osal-
ta. Omakotiliitto esittääkin, että kotitalousvähennyksen määrä tulee palauttaa pikaisesti entiselleen, 
vähintään 3.000 euroon / puoliso (nyt 2.400 euroa), yksineläjillä kaksinkertaiseksi ja määrään oikeut-
tava työn osuus tulee palauttaa 60 prosenttiin (nyt 45 %) sekä kotitalousvähennyksen käyttöalaa 
laajentaa (suunnitteluun ja kuntotutkimuksiin). Suhdannepoliittisesti olisi tarpeen jopa korottaa ko. mää-
riä väliaikaisesti huomattavasti enemmänkin.  

Edelleen Omakotiliitto kannattaa valtion takaama lainaa kotitalouksille uusiutuvan energian ja energiate-
hokkuuden hankkeille. Se edistäisi pienimuotoisen energiantuotannon investointeja, koska hankkeita lyk-
käävä alkupääoman tarve vähenisi. Tämän ohella järjestelmien kuluttajahintaa/takaisinmaksuaikaa tulee 
saada lyhemmäksi, jotta pienenergiantuotanto houkuttelisi kotitalouksia. 

Omakotiliitto kannattaa työryhmän ehdotusta, että ”mikäli taloudellisia kannusteita lisätään, ne tu-
lee toteuttaa teknologia- ja energiamuotoneutraaleilla, uuden teknologian käyttöönottoa tai rakennusten 
energiatehokuutta edistävillä välineillä. Kannusteiden tulee olla myös läpinäkyviä siten, että niistä ilmenee 
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hyötyjen ja kustannusten kohdentuminen. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi investointituet.” Kuluttajan tu-
lee itse saada valita itsellensä sopivat pienenergiantuotannon teknologiat ja energiamuodot.  

Erityisesti rakennusten kokonaisenergian tarkastelussa, niin rakentamismääräyksissä kuin energiatodistuk-
sissa, kaikkia uusiutuvia energiamuotoja (puu/bioenergia ja muut uusiutuvat energiat) tulee kohdella keske-
nään tasa-arvoisesti. Nyt kun ollaan siirtymässä lähes nollaenergiarakentamiseen, on hyvä tilaisuus 
hyödyntää kannustavaa ohjausta uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Omakotiliitto ehdottaa, 
että kohteen ulkopuolelle tuotettu uusiutuva energia tulee voida vähentää E-lukulaskennassa niin 
rakentamis- kuin energiatodistusmääräyksissä.  

Edelleen Omakotiliitto ehdottaa, että kuntien lupakäytäntöjä yhtenäistetään. Nyt kuntien vaihtelevat 
lupakäytännöt haittaavat aurinkoenergian lisääntymistä. Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa katon 
suuntaiset aurinkopaneelit ja -keräimet on vapautettu asemakaava-alueella lupien hakemisesta. Sen sijaan 
esimerkiksi Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Hyvinkäällä katon suuntaisille aurinkopaneeleille ja 
–keräimille vaaditaan toimenpidelupa, mikä nostaa investointien kustannuksia. Omakotiliiton mielestä au-
rinkoenergian lupakäytäntöjä tulee kansallisesti yhtenäistää sisällyttämällä maankäyttö- ja rakennusasetuk-
seen kohta, jonka nojalla aurinkokeräimen/-paneelin sijoittaminen rakennukseen katteen suuntaisissa 
asennuksissa tulee vapauttaa toimenpideluvan hakemisesta.  

Omakotiliiton mielestä energiaverojen korotukset sekä aiotut arvonlisäveron korotukset hidastavat pieni-
muotoisen energiantuotannon leviämistä, kun verkkoon syötetyn energialla voidaan vain vähentää vain 
sähkön hintaa, ei veroja. Verkkoon myynnin hyöty ja pientuotannon houkuttelevuus menetetään siten ve-
ronkorotuksien seurauksena.  

Omakotiliitto näkee pienimuotoisen energiantuotannon edistämisen tärkeänä. Omakotiliitto puolueettomana 
ja riippumattomana edunvalvonta- ja neuvontajärjestönä näkee tiedonsaannin ja informaatio-ohjauksen 
pienimuotoisen energiantuotannon yhtenä keskeisenä edistäjänä. Omakotiliitto on suuri kansalaisjärjestö, 
joka tavoittaa tehokkaasti ja laajasti pientaloasukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat. Tästä syystä Omakotiliitto 
toivoo saavansa valtiovallalta lisäresursseja kotitalouksien neuvontatyöhön pienimuotoisen energiantuotan-
non edistämiseksi. 
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