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Johdanto 
Tämän raportti on tehty ZEROCO2 hankkeen puitteessa ja sen on koonnut Molise Region. ZEROCO2 – hanke 

edistää konseptia lähes energiaomavaraisista rakennuksista, jotka tavoittelevat hiilidioksidipäästöttömyyttä. 

Lyhyesti voidaan käyttää termiä lähes NOLLACO2 RAKENNUS (NEAR ZEROCO2 BUILDING) tai lähes 

hiilidioksididioksidipäästötön rakennus. Hanketta rahoittaa Euroopan Komissio Interreg Europe -ohjelman 

kautta.  

ZEROCO2-hankkeen päätavoite on edistää alueellista energiapolitiikkaa liittyen ympäristön kestävyyteen ja 

ilmastonmuutoksen riskien lieventämiseen. Erikoisfokuksena on rakennussektorin viherryttäminen edistämällä 

ympäristöystävällisten energialähteiden ja teknologioiden käyttöä, korostaen sektorin tärkeyttä energia-alan 

uusien markkinoiden, teknologioiden, palvelujen ja yritysmallien luomisalustana. 

Hanke pyrkii tuomaan käsitettä “ENERGIAKÄYTÖLTÄÄN LÄHES NOLLA CO2-PÄÄSTÖINEN RAKENNUS” 

nollaenergiatalo käsitteen rinnalle. Lähes nollaCO2 – rakennus tarkoittaa, että rakennuksen käyttö ei tuota 

CO2- päästöjä. Tällä hetkellä vastaava ajatusta hiilidioksidi päästöttömistä rakennuksista ei ole käytössä 

politiikassa (EU, kansallinen ja alueellinen). 

Tässä julkaisussa verrataan hankkeeseen osallistuvien projektipartnereiden tekemiä aluepolitiikka -raportteja 

ja niissä esitettyjä hyviä käytäntöjä. Hankkeessa on edustettuna seitsemän EU-maata Slovenia, Kreikka, Italia, 

Liettua, Malta, Suomi ja Ranska.  

Tämä raportti on tuotettu Interreg Europe -ohjelman tuella. Vastuu raportin kokonaissisällöstä on sen 

kirjoittajilla, eikä sitä voida pitää Interreg Europe -ohjelman viranomaisten kannanottona.  

Tämä raportti pohjaa englanninkieliseen julkaisuun ”Regional Policy Reports:  Regional Policies and Best 

Practices. Common Study. (3/2017)”. Siinä hankkeen seitsemän hankepartneria käsittelevät syvällisesti oman 

alueensa energiapolitiikkaa ja parhaita käytäntöjä. Tietoa on kerätty kattavasti seuraavilta alueilta: Slovenia, 

Kreetan alue - Kreikka, Molisen alue - Italia, Kaunaksen alue - Liettua, Malta, Etelä-Pohjanmaan alue - Suomi ja 

Ranska. 

Vaikka tässä raportissa tuodaan esiin Suomen ja nimenomaan Etelä-Pohjanmaan alueen energiapolitiikkaa ja 

parhaita käytäntöjä, EU:n energiapolitiikka vaikuttaa yhtälailla taustalla kuin muillakin alueilla. Lisäksi 

yhteenvedossa on ammennettu tietoa kaikkien seitsemän alueen kokemuksista, kun tuodaan esiin eri alueilla 

havaittuja vahvuuksia ja heikkouksia. 

Raportin ensimmäisessä taustoittavassa kappaleessa syvennytään energiatehokkuuden sääntelyyn EU-tasolla. 

Lisäksi pohditaan EU:n päätavoitteita energiatehokkuuteen liittyen ja pohtia keinoja niiden saavuttamiseen. 

Esimerkkinä tästä on kaikenkattava tavoite: ”vähentää energiankulutusta ja uusiutuvan energian käyttöä 

rakennusalalla, sillä rakennusten energiankulutus on 40 % unionin kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä 

edistää asetettujen kokonaistavoitteiden, kuten unionin energiariippuvuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen 

leikkaamista.” 

Toisessa kappaleessa Etelä-Pohjanmaan alueraportti käsittelee Etelä-Pohjanmaan alueellista energiapolitiikkaa 

sekä parhaita käytäntöjä. Selvityksen on toteuttanut Thermopolis Oy, Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto. 
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Kolmannessa kappaleessa ”Katsaus aluepolitiikkaan: vahvuudet ja heikkoudet” keskitytään 

aluepolitiikkaraporteista saatuihin tuloksiin esittäen vahvuuksia ja heikkouksia ZEROCO2 hankepartnereiden 

maissa.   
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Osa1: Energiatehokkuudensääntely Euroopassa 
1.1 Lyhyt katsaus energian sääntelyyn 

Energian sääntely Euroopassa perustuu EU -direktiiveihin, jotka ohjaavat kansallista lainsäädäntöä. Energiaa 

koskevat EU -direktiivejä ovat muun muassa energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU), direktiivi uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä ns. RES -direktiivi (2009/28/EY) ja rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU). Viimeisintä direktiiviä päivitetään parhaillaan. 

Vuonna 2008 Euroopan unioni käynnisti ilmasto- ja energiapaketin - 20/20/20, jolla asetettiin tavoitteeksi  

saavuttaa vuoteen 2020 mennessä seuraavat kohdat: 

 Kasvihuonekaasupäästöjen vähennetään 20 %:lla vuoteen 1990 verrattuna 

 Uusiutuvan energialähteiden osuus nostetaan 20 %:iin EU:n energian loppukulutuksesta 

 Energiatehokkuutta lisätään 20 %:lla 

Jokainen jäsen valtio osallistuu tavoitteiden saavuttamiseen maakohtaisesti asetetuilla prosentuaalisilla 

tavoitteilla.  

Edellä mainitut tavoitteet muotoiltiin uudestaan vuonna 2014, jolloin tavoite vuodeksi asetettiin 2030
1
. Tällöin 

asetettiin tavoitteeksi: 

 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 % vuoden 1990 tasosta. 

 Uusiutuvan energian osuus vuonna 2030 on vähintään 27 %. 

 Energiatehokkuuden parantaminen (27 %).  

Nämä tavoitteet tulisi ottaa osaksi myös Road Map 2050 hanketta
2
. Road Map 2050 hanke käynnistyi Euopean 

Climate Foundation (EFC) aloitteesta ja sitä toteuttaa EFC:n rahoittama asiantuntijoista koostuva konsortio. 

Tavoitteena on tuottaa käytännön läheinen, itsenäinen ja objektiivinen analyysi mahdollisista poluista, joilla 

voidaan saavuttaa vähähiilinen talous Euroopassa, huomioiden EU:n tavoitteet energiavarmuuden, ympäristön 

ja talouden suhteen. Vähähiilinen talous on pitkänajan tähtäin, johon tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. 

Esimerkiksi energia-alalla, rakennusalalla ja maataloudessa tarvitaan uudet energiamallit, jotka perustuvat 

aivan uudenlaisiin menetelmiin ja periaatteisiin kuin nykyisin. Jäsenvaltiot ovat tässä kontekstissa mukana 

energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen toimissa, jotka ylittävät Euroopan ilmastopaketin 20/20/20 

tavoitteet. 

Jäsenvaltioiden on Euroopan Unionin ja kansallisen tason tavoitteiden saavuttamiseksi tarkasteltava niitä 

organisaatioiden ja hallinnon käytäntöjä, jotka määräävät energiastrategioiden toimeenpanon. Näin taataan 

näiden käytäntöjen tehokkuus.  Tähän liittyen Euroopan direktiivi 2009/28/EC edellyttää jäsenvaltioita 

yksinkertaistamaan lupamenettelyjä asianmukaisella hallinnon tasolla. 

                                                                 

1 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet kilpailukykyiselle, varmalla ja vähähiiliselle EU:n taloudelle, Euroopan Komissio, 
20.02.2017, lehdistötiedote, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_fi.htm  
 
2 Road Map 2050, http://www.roadmap2050.eu/project/roadmap-2050 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_fi.htm
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1.2 Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian kehittämiseen liittyvät toiminnan 

painopistealueet 

Yhteisötasolla on esiintuotu/esitelty uudenlaista hallintoa, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulisi vuosittain 

määritellä kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmansa. Näitä arvioisi ja monitoroisi Euroopan komissio 

tarkoituksenaan saavuttaa Euroopassa vähähiilinen talous vuoteen 2050 mennessä, jolloin 

kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennetty 8095 % verrattuna vuoden 1990 tasoon. Euroopan 

energiatiekartta 2050 asetti pitkäaikaiseksi tavoitteeksi vähähiilisen talouden aivan uudenlaisessa 

energiajärjestelmässä.  

Päästöjen kokonaistasossa on mahdollista tehdä merkittäviä vähennyksiä vain, jos on mahdollista tuottaa 

nollavaikutteista energiaa. Tämä johtaisi vähemmän katastrofaalisiin ilmastonmuutoksen skenaarioihin. 

Euroopan tiekartan 2050 tuottaman uuden energiamallin pohjaamiin peruspilareihin kuuluvat edelleen 

energiatehokkuus, energian loppukäytön vähentäminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen.  

Seuraavassa on lyhyt ja viitteellinen luettelo liittyen toimintapolitiikkaan, direktiiveihin, Euroopan protokolliin 

ja energiaa koskevaan eurooppalaiseen viestintään:  

 Direktiivi 2004/8/EY Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä kansainvälisillä 

energiamarkkinoilla olevan hyötylämmön tarpeen perusteella 

 Direktiivi 2005/32/EY Tuotteiden ekologisesta suunnittelusta, päivitetty versio on direktiivi 

2009/125/EC 

 Direktiivi 2006/32/EY Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 

 Direktiivi 2009/28/EY Uusiutuvan energian edistämisestä, korvaten direktiivit 2001/77/EY ja 

2003/30/EY 

 Direktiivi 2009/29/EY korvaten direktiivin 2003/87/EY, EU:n päästökauppajärjestelmän 

parantamisesta ja laajentamisesta 

 Direktiivi 2010/31/EY Direktiivi edellyttää jäsenvaltioita luomaan vähimmäisosuudet rakennusten 

energiatehokkuudelle alkaen julkisen hallinnon rakennuksista. Sisältää syvällisen analyysin 

rakennusten energiatehokkuuden menetelmästä ja esittelee lähes nolla energia rakennusten 

konseptin. On pakollinen uusille, rakennettaville kiinteistöille alkaen 31.1.2020 

 Direktiivi 2012/27/EY Energiatehokkuuden edistämisestä. Direktiivi asettaa julkisen sektorin malliksi 

muille ja ohjaajaksi pakollisessa uudelleen kehittelyssä energian osalta.  

 Komission tiedonanto (KOM) 112 (2011): Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen 

vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 

 Komission tiedonanto (KOM) 885 (2011): Energian tiekartta 2050 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös nro 1386/2013 Yleinen unionin ympäristöä koskeva 

toimintaohjelma vuoteen 2020 saakka 

 Seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteet (artikla 2, lauseke 1) Lisätään 

tehokkuutta, jolla ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastataan kansainvälisellä tasolla.  

Uusiutuvaan energiaan liittyvä direktiivi 2009/28/EY viittaa etenkin tavoitteeseen, jossa uusiutuvan energian 

osuus on 20 % kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä sekä sen eriytettyyn ja velvoitettuun 

kohdentamiseen jäsenvaltioiden kesken (muiden asioiden ohella). Uusiutuvaa energiaa on lisääntyvissä määrin 

otettu myös uusien tai saneerattavien rakennusten tarpeisiin (35 %:sta 1.1.2014 50 %:iin 1.1.2017).  
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Direktiivi 2010/31/EY rakennusten energiatehokkuudesta koskee julkisten kiinteistöjen energian talteenoton 

ohjeita ja tulevaisuudennäkymiä. Uudenlaiselle rakennustyypille, lähes nolla energia rakennukselle, asetetaan 

etenkin tiukat määräajat (31.12.2018 lähtien julkisen hallinnon uusille rakennuksille ja 1.1.2021 alkaen kaikille 

uusille rakennuksille). 

Energiatehokkuuteen liittyvä direktiivi 2012/27/EY asettaa julkisen sektorin roolimalliksi ja ohjaajaksi 

pakollisissa energia-alan toimenpiteissä vuosittaisella 3 %:n vähimmäismäärällä (1.1.2014 alkaen rakennukset, 

joiden pinta-ala on suurempi kuin 500 m
2
 ja 1.1.2016 rakennukset, joiden pinta-ala on suurempi kuin 250 m

2
)  

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on alalla olevien toimenpiteiden oltava runsaita ja yhteen sovitettavissa. 

Ensinnäkin on sähkö- ja kaasualan vapauttaminen vietävä loppuun, jotta voidaan edistää energiatehokkuutta 

sekä kehittää kestävää ja johdonmukaista uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Tavoitteena näissä on 

monipuolistaa käytössä olevien energialähteiden valikoimaa. Linjassa Euroopan direktiivien ja säännösten 

kanssa on erilaisia suunnittelun työkaluja ja energianeuvontaa suunniteltu liittyen eri energia-aloihin (sähkö, 

kaasu, uusiutuvat jne.). Energiatehokkuuden tavoitetta kartoittava suuruusluokka, johon direktiivissä 

2012/27/EY viitataan, on sisäinen primäärisen energian kokonaiskulutus. 

Uusiutuvan energian tavoitetta kartoittava suuruusluokka on direktiivin 2009/28/EY mukaan lopullinen 

bruttokulutus. 

1.3 Energiatehokkuuden edistäminen 

Energiatehokkuus on perustavanlaatuinen asia, jonka varaan EU jäsenvaltioiden energia- ja ympäristöpolitiikka 

voidaan rakentaa. Itse asiassa energiatehokkuus edistää samanaikaisesti useiden tavoitteiden saavuttamista: 

vähennetään kustannuksia, kasvatetaan kilpailukykyä, lisätään energian saatavuutta ja energiavarmuutta, 

kasvua ja ympäristön laatua.    

Jotta nykyisin tavoitteiden esteenä olevat asiat voitaisiin ylittää (huomionarvoista on, että ilmasto-

ympäristöpaketin 20/20/20 tehokkuuden tavoitteet eivät ole sitovia), on tärkeää toimia säännösten ja 

menettelyjen tasolla. Säännösten tasolla on vahvistettava olemassa olevia työkaluja ja yksinkertaistettava 

nykyisin olemassa olevia säännöksiä. Tarkemmin ottaen on tärkeää yhdenmukaistaa tai käynnistää aloitteita, 

joita on jo olemassa EU:n jäsenvaltioissa, tai jopa esittää uusia. Täten pyritään olemassa olevien työkalujen 

leviämistä. Näistä esimerkkeinä ovat Energia tehokkuus todistusten eli ns. valkoisten todistusten järjestelmä, 

uusien alueiden ottaminen mukaan aloitteisiin sekä kansalaisten ja yrittäjien verovähennysten määrän 

lisääminen. 

Menettelyjen osalta tuli energiapalveluyritysten (ESCO) roolia vahvistaa, lisätä viestintää käyttäjien 

(kansalaisten ja yritysten) tiedon lisäämiseksi sekä kannustaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 

Energiatehokkuutta parantamaan on suunniteltu useita tärkeitä toimenpiteitä: 

 Jäsenvaltioiden sitoumus rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi sekä julkisissa että 

yksityisissä rakennuksissa 

 Julkisen keskushallinnon kiinteistöt asetettiin roolimalliksi: vuosien 2014 – 2020 välillä tulee toteuttaa 

julkisten rakennusten kunnostus, 3 % vuosittain käyttökelpoisilla ilmastoiduilla pinta-aloilla. 

 Energiatehokkuusvaatimusten tärkeä rooli ostettaessa julkiselle hallinnolle tuotteita (ympäristöä 

säästävät julkiset hankinnat) 
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 Suuret yritykset on energiakatselmoitava vuoteen 2015 mennessä ja muita yrityksiä (pienet ja 

keskisuuret) kannustetaan tekemään samoin 

 Jäsenvaltioiden tulee määrittää potentiaali korkean hyötysuhteen yhteistuotannolle ja 

kaukolämmitykselle ja -jäähdytykselle, arviointimenetelmän selvittäminen voi tapahtua vaikkapa 

kustannustehokkuusanalyysilla.  

 Säännöksiä tuotetaan toimijoiden pätevöittämiseksi, valtuuttamiseksi ja sertifioimiseksi sekä tiedon ja 

koulutuksen tarjoamiseksi käyttäjille. 

1.4 Kohti lähes nolla energia rakennuksia 

Energiatiedon analyysi osoittaa, että Euroopan tasolla rakennusten osuus on 40 % eri sektoreiden (teollisuus, 

liikenne, rakennusten lämmitys, muut) energian loppukulutuksesta ja 36 % hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi eri 

energiasektoreiden energian loppukulutuksesta 50 % kohdentuu lämpö- ja jäähdytyspalveluille, josta 80 % 

käytetään rakennuksiin ja suurin osa käytetystä energiasta menee hukkaan. Tämä sektori voikin vaikuttaa 

merkittävästi energiatehokkuuden ja päästöjen ”vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. 

 ”Vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat rakennukset muutettava vähähiiliseksi”, korostikin 

Euroopan komission tiedonanto 2016/2058 (INI).  

Koska rakennussektori on avainasemassa 20/20/20 tavoitteiden saavuttamiseksi EU:ssa, aiotaan Euroopassa 

vähentää tuntuvasti hiilidioksidipäästöjä asunto- ja palvelusektoreilla: 88 %:sta 91 %:iin vuoteen 2050 

mennessä (verrattuna vuoden 1990 arvoon). Euroopan komissio päätti edetä kyseisessä asiassa uudelleen 

laatimalla rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, joka ilmoittaa kaksi tärkeää periaatetta rakennussektorin 

kehitykselle:  

 Lähes nollaenergiarakennusten periaate: Tarvittava, lähes olematon tai hyvin alhainen määrä 

energiaa tulisi kattaa merkittävissä määrin uusiutuvista energianlähteistä tuotetulla energialla. Tämä 

sisältää energian, joka tuotetaan paikanpäällä tai lähistöllä 

 Kustannusoptimaalisuuden periaate: ohjaa energiatehokkuusvaatimuksia uusien rakennusten osalta 

sekä niiden rakennusten osalta, joissa tehdään merkittäviä korjauksia. Lisäksi se ohjaa tilanteissa, 

joissa jälkiasennetaan tai korvataan osia, jotka muodostavat rakennuksen ulkovaipan.  

 
Molemmissa tapauksissa jäsenvaltioiden on raportoitava Euroopan komissiolle liittyen näitä koskeviin 

toimenpiteisiin, edistykseen ja tuloksiin. Euroopan komissio on antanut menetelmiä koskevat säännöt. Näitä 

on annettu etenkin kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten, mutta myös lähes 

nollaenergiarakennusten periaatteen ohjeistukseksi. 

Tämän sääntelyn puitteissa on ”ZEROCO2 Promotion of near zero CO2 emmission buildings due to energy use” 

-hankkeessa tuotetut tieteelliset ja kansanomaiset tiedot arvokkaita. ZEROCO2 -hankkeessa on tuotettu tietoa 

eri kansallisiin energiajärjestelmiin ja parhaisiin käytäntöihin liittyen. Tätä tietoa on tuotettu, jotta edistetään 

yhteistä rakennusten energiatehokkuuden parantamisen Eurooppalaista tavoitetta.  

Hankkeessa pyritään määrittelemään energiankäytöltään lähes hiilidioksidipäästöttömät rakennukset. Lisäksi 

tuodaan esiin niitä monenlaisia etuja, joita tämänlaisilla rakennuksilla on. Hankkeessa myös suunnitellaan 

parhaana pidettyjä poliittisia toimenpiteitä, joiden avulla lähes hiilidioksidipäästötöntä rakennuskantaa 

tavoitellaan paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Huomiota kiinnitetään myös erilaisiin taloudellisiin 

työkaluihin, joilla tämän tyyppisiä rakennuksia voidaan edistää. 
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Hankkeessa jokainen hankepartneri on työstänyt alueellisen politiikkaraportin, jossa korostetaan uusiutuvan 

energiankäyttöä rakennuksissa ja hiilidioksidipäästöjä erilaisissa energiantuotanto ratkaisuissa.. Näissä 

raporteissa on käyty läpi energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistävää toimintapolitiikkaa 

tarkastelussa mukana olevilla alueilla. Tärkeänä osana alueellisia politiikkaraportteja on ollut jokaisen 

hankepartnerin omalla alueella käyttöönotetut hyvät käytännöt liittyen uusien tai kunnostettavien 

rakennusten uusiutuvaan energiaan. Näistä esittelemme tässä suomennoksessa tarkemmin Etelä-Pohjanmaan 

aluepolitiikkaraportin. Yhteenvedossa käydään läpi mukana olleiden alueiden alueellisen energiapolitiikan 

vahvuuksia ja heikkouksia. 

 

Kuva 1. Hankeeseen partnerit kartalla. 

Osa 2: Alueellinen politiikka raportti – Slovenia 
Ei käännöstä 

Osa 3: Alueellinen politiikka raportti – Kreikka 
Ei käännöstä 

Osa 4: Alueellinen politiikka raportti - Italia 
Ei käännöstä 

Osa 5: Alueellinen politiikka raportti – Liettua 
Ei käännöstä 
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Osa 6: Alueellinen politiikka raportti – Malta 
Ei käännöstä 

 

Osa 7:Alueellinen politiikka raportti – Suomi 

1. Johdanto 

Tämä raportti on yleisluontoinen katsaus Etelä-Pohjanmaan ja Suomen energiapolitiikan työkaluihin. Raportti 

on kirjoitettu tammikuussa 2017. Raportin laadintaan on osallistunut keskustelun ja kommenttien kautta 

ZEROCO2 hankkeen sidosryhmä.  

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia on tämän raportin pääasiallinen arvioinnin kohde. Muut poliittiset 

toimet on käsitelty, jotta lukija saa paremman kokonaiskuvan siitä millaisessa ympäristössä Suomessa tällä 

hetkellä toimitaan kun puhutaan energiatehokkuudesta, rakennuksista ja uusiutuvasta energiasta. 

2. Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävät 

alueelliset poliittiset toimet  

Nimi 
Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia [1] 
 

Nettisivut 
http://www.epliitto.fi/maakunnallinen_suunnittelu-_ja_strategiatyo 
 

Vastuutaho(t) 

1. Etelä-Pohjanmaan liitto vastaa Maakuntastrategian kehittämisestä. 

2. Aluekehittämisen strategia kokonaisuutta yhteen sovitetaan maakunnan 

yhteistyöryhmässä (MYR), jolla on toiminnan valmisteluvastuu 

tehtäväalueella. 

Kattavuus 

Maakuntastrategia kattaa suuren määrän aloja ja aiheita; yritystoiminasta 
ympäristöön ja hyvinvoinnista kehittämiseen. Siinä luodaan maakunnan 
kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2040 asti, sekä kehittämiselle asetetut 
tavoitteet, päätoimet ja rahoitussuunnitelma vuosille 2014 – 2017.  

Edistettävät toimet 

Tavoitteet on jaoteltu toimintalinjoihin ja tavoitteisiin.  

 Vähähiilinen yhdyskunta on yksi läpileikkaavasti teemoista.  

 Toimintalinja 4 ja tavoite 10 käsittelevät erityisesti 

energiatehokkuutta. 

 
Toimintalinja 1: Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä 
Tavoite 1: Kasvua ja uudistumista tukevan toiminnan edistäminen  
Tavoite 2: Elinkeinoelämän painopistevalinnat 
Toimintalinja 2: Tulevaisuuden osaamistarpeet  
Tavoite 3: Korkeatasoisen tiedosta toiminnaksi innovaatioketjun rakentaminen 
valituilla painopistealueilla 
Tavoite 4: Aktivoivan koulutusjärjestelmän kehittäminen  
Toimintalinja 3: Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt  
Tavoite 5: Osallisuuden ja toimintakyvyn lisääminen 
Tavoite 6: Hyvinvointia edistävän palvelutuotannon kehittäminen 

http://www.epliitto.fi/maakunnallinen_suunnittelu-_ja_strategiatyo
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Tavoite 7: Alueen vetovoiman ja viihtyisyyden parantaminen 
Toimintalinja 4: Eheä aluerakenne ja ympäristö 
Tavoite 8: Liikenneyhteyksien ja kehityskäytävien vahvistaminen 
Tavoite 9: Tulevaisuuden logistiikka-alue maakunnan kilpailukyvyn edistäjä 
Tavoite 10: Luonnonvarojen turvaaminen ja energiaosaamisen vahvistaminen  
 

Kohderyhmä 
Maakuntastrategian perusta on maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä 
aluekehityslaissa. Maakuntastrategia ohjaa kehitystä monella alalla (kunta-, 
teollisuus-, yritys-, terveydenhuolto-, jne.).  

Aikaväli 

Maakuntastrategia on kaksiosainen. 
1. Maakuntasuunnitelma kuvastaa tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2040. 

2. Maakuntaohjelma on vuosille 2014–2017 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma perustuu Maakuntastrategiaan ja se 
tehdään aina kahdeksi vuodeksi. Nyt olemassa oleva maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelma on vuosille 2017–2018. 

Tuki 

Maakuntastrategia toimii ohjeena, kun arvioidaan hankkeita, jotka hakevat 
maakunnallista rahoitusta. Rahoitus tulee eri lähteistä.  
Nämä ohjelmat ovat tärkeässä roolissa maakuntaohjelman toimeenpanossa:.  

 Maaseutuohjelma 

 Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelma (EAKR ja 

ESR) 

Näiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on ESR- ja 
maaseutuohjelmarahoitusta. Alueellisilla Leader -ryhmillä on maaseuturahoitusta, 
jota käytetään Maakuntastrategian toteuttamiseen.  
 
Tärkeimpänä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista Etelä-Pohjanmaalle on 
ollut Itämeren alueen Interreg -ohjelma.  
 
EU:n itsenäisten ohjelmien ja Interreg -ohjelmien merkitys tulee kasvamaan Etelä-
Pohjanmaan alueella. 
  

Budjetti 

 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Etelä-Pohjanmaan alueelle varattu budjetti 
ohjelmakaudelle 2014–2020. Yksikkönä on milj. €. 
 

Rahoitusohjelma tai rahasto EU+ 
valtio 
(milj. €) 

Kunta tai muu 
julkinen toimija 
(milj. €) 

Julkinen rahoitus 
yhteensä (milj. €) 

EAKR   24,4 3,5 27,9 

ESR  12,7 1,8 14,5 

Maaseutuohjelma – Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus  

57,2 1,4 58,6 

Maaseutuohjelma – Etelä-
Pohjanmaan Leader – 
ryhmät 

23,8 5,9 29,7 

Yhteensä 118,1 12,6 130,7 

 
Näiden lisäksi on olemassa myös muita rahoitusmuotoja esim. alueellisen 
innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO), joka on noin 0,350 milj. € 
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vuodessa Etelä-Pohjanmaalle.   
 

Käytetyt varat 

 
 

Rahoitusohjelma tai 
rahasto 

EU+ valtio 
(milj. €) 

Kunta tai muu 
julkinen 
toimija (milj. €) 

Julkinen 
rahoitus 
yhteensä 
(milj. €) 

EAKR  7.02 1.73 8.75 

ESR  4.16 1.55 5.71 

Maaseutuohjelma – 
Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus  

18.76 1.2 19.96 

Maaseutuohjelma – 
Etelä-Pohjanmaan 
Leader – ryhmät 

7.36 1.5 8.86 

Yhteensä 37.3 5.98 43.28 

* varattu projektirahoitus (10.1.2017) 
 

Kesto Samat tiedot kuin edeltävässä kohdassa ”aikaväli”.. 

Vahvuudet 

 Sidosryhmät ovat mukana strategian valmistelussa. Maakuntastrategiaa oli 

valmistelemassa viisi teemakohtaista ryhmää: elinkeinoryhmä, 

osaamisryhmä, hyvinvointiryhmä, maankäyttö, asuminen ja liikenne – 

ryhmä, sekä energia- ja ilmastoryhmä. Jokaisessa tiimissä oli edustajia eri 

sidosryhmistä. Tämä on lisännyt valittujen aiheiden relevanttiutta ja 

sidosryhmien sitoutumista strategiaan.  

 Maakuntastrategia kattaa paljon aiheita ja näitä on käsitelty varsin yleisellä 

tasolla, jotta strategia ei sulje mahdollisia uusia innovaatioita pois.  

 Tärkeiksi nostettuja teemoja ovat mm. vähähiilinen yhteiskunta ja älykkäät 

energiatehokkaat järjestelmät. Näiden teemojen nostaminen tärkeiksi 

teemoiksi voi auttaa kutakin sektoria hahmottamaan oma osuutensa näissä 

asioissa. 

 Pääkohdat on jaettu tarpeeksi pieniksi osiksi, jotta niitä voidaan hyödyntää 

koulutussuunnitelmissa. 

 Strategia on eteenpäin suuntautunut ja ottaa kantaa tulevaisuuden 

haasteisiin. 

 Maa- ja metsätalous on huomioitu. 

 Innovatiiviset yritykset on mainittu lisäarvon tuojina (esim. Atria, Skaala). 

 Älykäs ja energiatehokos rakentaminen ja rakennukset on mainittu 

selkeästi strategiassa.  

 Tehokas energian tuotanto kaikissa kokoluokissa on mainittu strategiassa. 

 Strategiaa on valmistumisensa jälkeen arvioitu ja pian aloitetaan sen 

päivitys vuosille 2018–2012. Tällä aikataululla toteutettuna 

maakuntastrategia luo tarpeeksi vakaan pohjan strategiaan pohjautuvien 

päätösten tekemiseen ja toisaalta tuo myös joustavuutta reagoida 

muuttuvaan toimintaympäristöön. 
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Heikkoudet 

1. Kun käsitellään aiheita laajasti, on riski, että asetut tavoitteet jäävät 

abstraktille tasolle tai ovat vaikeita tavoittaa. 

2. Sidosryhmät (esim. yksityiset yritykset, kuntien viranomaiset), jotka eivät 

olleet valmistelu prosessissa mukana ja/tai eivät hae tai toteuta strategian 

alaisia hankkeita eivät tiedä strategiasta tai sen tavoitteesta.  

3. Strategiassa on vain lyhyt maininta korjausrakentamisesta, vaikka 

rakennusten keskimääräinen ikä Etelä-Pohjanmaalla on lähes 42 vuotta ja 

rakennusten lämmittäminen vastaa noin 41 % alueen 

energiankulutuksesta. Rakennusten lämmittäminen on merkittävä 

energiankulutuksen kohde maakunnassa. Toinen tärkeä huomio on, että 

rakennuksiin on sidottu huomattava määrä varallisuutta ja näiden 

korjaamatta jättäminen on johtaa kohteen arvon alenemiseen. 

Syrjäseuduilla talojen arvo alenee pelkästään sijainnin kautta. Lisäksi 

monissa rakennuksissa on ilmanlaatuongelmia, jotka johtavat 

terveysongelmiin. [2-9] 

4. Energian jakeluverkostot ja varastointi tulisi olla mainittuna strategiassa. 

Strategiassa pitäisi kehittää tapoja, joilla voitaisiin hyödyntää 

rakennuskohtaista energiatuotantoa myös kunnallisissa 

kaukolämpöverkostoissa. 

5. Energiaomavaraisuutta käsitellään strategiassa, muttei energiahuollon 

varmuutta. 

6. Strategian toteuttamiseen tulevat rahoitusmekanismit tulevat omilla 

rajoitteillaan, jotka määrittävät niiden käyttöä. 

7. Alueen matala bruttokansantuote ja taloudelliset vaikeudet voivat hidastaa 

tai jopa estää strategian toteutumisen. Varsinkin kun rahoitusmekanismit 

vaativat myös omarahoitusosuuden.  

8. Automaation lisääntyminen rakennuksissa voi vaikeuttaa niiden käyttöä ja 

järjestelmät voivat vikaantua. 

9. Turpeen käyttö aiheuttaa kiistelyä. Turve on paikallinen polttoaine, jolla on 

alueellinen työllistävä vaikutus. Monet olemassa olevat kaukolämpö- ja 

CHP -laitosten kattilat on mitoitettu turpeen poltolle, jolloin ne tarvitsevat 

turvetta biomassojen rinnalle toimiakseen tehokkaasti. Turve voidaan 

nähdä esteenä uusiutuvan energian käyttöönotolle. 

10. Sähkön alhainen hintataso hidastaa uusiutuvan energian käyttöönottoa. 

11. Ovatko uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet tarpeeksi 

kunnianhimoisia? 

12. Uusituvan energian tuotannon lisääminen rakennusten yhteyteen voidaan 

ajatella olevan osa energiatuotannon lisäämiseen tähtäävää tavoitetta, 

mutta hiilidioksidipäästöttömien energiamuotojen tuotantoa ja käyttöä 

voisi alleviivata enemmän.   

13. Etelä-Pohjanmaalla ei ole tiedon puutetta energiateknologiasta ja 

ratkaisuvaihtoehdoista. Puutetta on pikemminkin alueellisten ja 

paikallisten tavoitteiden toteutuksessa. Lisäksi heikkoutena on 

koordinoimisen puuttuminen. 

14. Tarvitaan lisää indikaattoreita, joilla voidaan seurata asetettujen 

tavoitteiden toteutumista.  

Parannus ehdotukset 1. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, joka perustuu 
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maakuntastrategiaan, pyrkii viemään esitetyt tavoitteet käytännön tasolle 

aina seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.  

2. Maakuntastrategia viitoittaa tietä alueen kehitykselle tulevina vuosina. 

Sidosryhmät, jotka hakevat rahoitusta, ovat velvoitettuja viittaamaan 

strategian tavoitteisiin ja osoittamaan hankkeensa vaikutuksen niiden 

toteutumiseen. Kuitenkin olisi hyödyllistä tarkastella asiakirjan 

kohdeyleisöä ja tutkia miten hyvin sen tavoitteet tunnetaan. Lisäksi 

tulisikehittää tapoja, joilla strategiassa esitetyt tavoitteet tulevat 

useammalla tutuksi, esim. viikoittaisella teemalla sosiaalisessa mediassa. 

Tätä kautta voitaisiin myös saada palautetta strategian kehittämiseen. 

3. Maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 

tulisi mainita korjausrakentaminen. Korjausrakentaminen vaatii 

huolellisuutta ja osaamista.  Tämän vuoksi tavoitteissa tulisi olla siihen 

ryhtyvien ammattilaisten ja ei-ammattilaisten kouluttaminen. Lisäksi 

tavoitteena voisi olla korjausrakentamisen kautta saavutettava 

energiasäästö. Yhtenä haasteena on miten rohkaistaan rakennusten 

omistajien korjausrakentamiseen varsinkin alueilla, joissa rakennusten arvo 

on vähäinen. Korjausrakentamisessa on tärkeätä ymmärtää kokonaisuus, 

sillä esimerkiksi lisäeristäminen vaatii usein lisätiivistämistä, joka 

puolestaan vaatii koneellista ilmanvaihtoa jne. Rakennusten terveellisyys 

täytyy pitää mielessä, kun rakennuksia kunnostetaan ja myös rakennuksen 

purkaminen tulisi olla vaihtoehto.  

4. Hajautettu energiantuotanto on myös mainittu strategiassa. Tulisi 

kuitenkin huomioida energiajärjestelmä kokonaisuudessaan; 

energiantuotanto, energiajakeluverkostot, energian varastointi ja energian 

loppukäyttö. Hajautettu energiantuotanto asettaa vaatimuksia 

energiansiirrolle ja varastoinnille myös kaukolämpö puolella. 

5. Energiaomavaraisuus mainitaan strategiassa, myös energiavarmuus tulisi 

huomioida.  

6. Maakuntastrategian toteuttamiseen tulevat varat ovat sidottuja tiettyihin 

ohjeisiin. Kuitenkin sitouttamalla sidosryhmä tiiviimmin strategian 

laadintaan ja toteuttamiseen, todennäköisesti myös yksityiset investoinnit 

ohjautuvat strategian tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin.  

7. Taloudelliset asiat ovat suuressa roolissa strategian toimeenpanemisessa, 

tähän ei ole yksinkertaista ratkaisua.  

8. Älykkäät ja siten myös automatisoidut rakennukset (ja järjestelmät yleensä) 

ovat strategian tavoitteena. Täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomioita 

järjestelmien käytettävyyteen. Myös yksityisyydensuoja, turvallisuus ja 

huolto ovat tärkeitä asioita, jotka tulisi mainita älykkäiden järjestelmien 

yhteydessä. 

9. Turve mainitaan strategiassa, sillä se on maakunnallinen energian lähde.  

Uusiutuvan energian käytän edistämiseksi voisi erityishuomiota antaa 

paikallisesti olemassa oleville biomassoille. Myös alueellisten biomassojen 

käytön työllistävä vaikutus tulisi nostaa esille. Tavoitteena tulisi olla hallittu 

turpeen käytön vähentäminen. Hallittu siinä mielessä, ettei turve 

korvaannu kivihiilellä vaan paikallisilla biomassoilla.   

10. Sähkön hintaan ei maakuntastrategialla pystytä vaikuttamaan suoraan. 
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Koska sillä on kuitenkin suora vaikutus uusiutuvan energian 

käyttöönottoon, tulisi strategiassa tai maakuntaohjelman 

toimeenpanosuunnitelmassa esittää suunnitelmia, joilla tämä hintavaikutus 

vähennetään. 

11. Tavoitteiden kunnianhimoisuus on asia, jota tulisi aina arvioida myös 

tulevassa maakuntaohjelman päivityksessä. Esimerkiksi vähähiilisen 

yhteiskunnan tavoitetta tulisi tarkentaa. 

12. Energiantuotanto rakennusten yhteydessä voisi olla strategiassa erikseen 

mainittuna, kuten on jo ehdotettu kohdissa 3,4 ja 5.  

13. Strategia itsessään on työkalu. Sen avulla yhteistyöhön ja koordinoitiin 

liittyviä ongelmia voidaan ratkaista (ainakin osittain). Tämä vaatisi 

sidosryhmien tietoisuutta strategiasta ja siihen sitoutumista.  

14. Tavoitteiden toteutumista seurataan jo nykyisinkin indikaattoreilla, mutta 

muita indikaattoreita voitaisiin harkita. Esimerkiksi vähähiiliseen 

yhteiskuntaa liittyen voitaisiin asettaa tarkempia tavoitteita ja 

indikaattoreita, joilla seurattaisiin tavoitteiden saavuttamista.  

 

Kommentit: 

Rakennusten omistajien (julkisien ja yksityisten) rohkaiseminen saneeraamaan tai rakentamaan ZEROCO2 -

rakennuksia tukisi strategian tavoitteita vähähiilisyydestä ja lisäisi alueen energiaomavaraisuutta.  

Suomen hallitus on valmistelemassa uudistusta, jossa kunnan vastuita siirrettäisiin maakunnallisille toimijoille. 

Tämä muutos on sekä mahdollisuus että haaste maakunnalle.  

Nimi Kaavoitus [10] 

Nettisivut 

http://www.ymparisto.fi/en-
US/Living_environment_and_planning/Land_use_planning_system 
suomeksi http://www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus 
 

Vastuutaho(t) 

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen 
laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntaliitolle. [10] 
 
Maakuntastrategian ja siihen liittyvän aluekehittämisen tehtävät ohella 
maakuntakaavoitus on maakuntaliiton tärkeimpiä tehtäviä.  
 
Jäljempänä tarkastellaan kaavoituksen mahdollisuuksia energiatehokkuuden 
näkökulmasta.  

Kattavuus Kaikki kaavoitusasteet 

Edistettävät toimet 

 
Kaavoitus on poliittinen työkalu, jota käyttävät kunnat ja maakuntaliitot. Vaikka 
kaavoitus on varsin tarkkaan ohjattua lainsäätäjän puolelta, on siinä mahdollisuus 
vaikuttaa myös energiatuotantoon ja -kulutukseen.  

Kohderyhmä 
Kaavoitus määrittelee maankäytön tulevaisuuden. Mitä alueita suojellaan, mitä 
rakennetaan miten ja minne?  

Aikaväli 
Kaavoitus on prosessi. Kun kaava (maakunta-, yleis-, asemakaava) on hyväksytty, se 
on voimassa kunnes saman tason kaava hyväksytään samalle alueelle.  

Tuki Ei rahallista tukea. Kaavoituksen toteuttaminen on osa kunnan ja maakuntaliiton 

http://www.ymparisto.fi/en-US/Living_environment_and_planning/Land_use_planning_system
http://www.ymparisto.fi/en-US/Living_environment_and_planning/Land_use_planning_system
http://www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus
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toimintabudjettia.  

Budjetti - 

Käytetyt varat - 

Kesto Jatkuvaa 

Vahvuudet 

 Kun seurataan kaavaprosessin hierarkiaa eli laaditaan ensin yleiskaava, 

sitten asemakaava, kaavoitusprosessisin aikana on helpompi huomioida 

monet näkökulmat. 

 Kaavoituksen sisältämä tarkkuus kasvaa, kun laskeudutaan hierarkiassa 

alaspäin asemakaavan ollessa tarkin. Maakuntakaava on siis väljä.  

 Kaavoitusprosessissa kuullaan kansalaisia, jotka voivat halutessaan 

kommentoida. 

 Kaavoitus myös ohjaa liikenteen kehittymistä. 

 Energia on mahdollista ottaa huomioon kaavoituksessa. Esimerkiksi 

kaavoitetaan energiantuotannon sijainti, kaavoitetaan kaukolämmölle 

sopivia alueita, kaavoitetaan pienemmille energian tuotanto yksiköille 

paikat, kaavoitetaan sähköverkoston paikat, luodaan mahdollisuuksia 

julkiselle liikenteelle yms. 

 On myös mahdollista vaikuttaa rakennusten sijoitteluun tontilla. 

 Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan liitto on kehittänyt 

vaihemaakuntakaavoja. 1. vaihemaakuntakaava käsittelee 

tuulivoimapuistojen sijoittumista maakuntaan. Tämä vaihemaakuntakaava 

on hyväksytty. Jos kaikille kaavoitetuille alueille rakentuu 

tuulivoimalapuistoja, maakunnasta tulee energiaomavarainen sähkön 

suhteen vuoden yli laskettaessa. 3. vaihemaakuntakaava käsittelee 

turvetuotantoa, suojeltavia suoalueita, energiapuuterminaaleja, ja 

maisemallisesti suojeltavia alueita. Tämä vaihemaakuntakaava on vielä 

prosessissa.  

Heikkoudet 

1. Energiakaavoituksen haaste Etelä-Pohjanmaalla on pieni väestöntiheys. 

Monet haluavat asua keskusten ulkopuolella. 

2. On olemassa riski, että kaavoitus keskittyy vain keskusta-alueille, jolloin 

muut alueet jäävät kehityksestä jälkeen. 

3. On mahdollista kehittää asemakaavaa ja jättää yleiskaava kehittämättä, 

tällöin menetetään helposti kokonaiskuva.  

 

Parannus ehdotukset 

1. Pieni väestöntiheys voidaan myös nähdä mahdollisuutena kehittää 

hajautettua energiantuotantoa. 

2. Kaavoituksessa tulisi huomioida myös keskusta-alueiden ulkopuoliset 

alueet. Tämä lisää myös maakunnan houkuttelevuutta. 

3. Seuraamalla kaavoitusprosessin hierarkiaa pysyy kokonaiskuva paremmin 

hallussa. Maakuntastrategiassa voitaisiin tavoitteena mainita kaavoituksen 

osalta kokonaiskuvan säilyttämisen tärkeys. 

 

Kommentit: 

Kaavoituksen seuraamukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen sekä hyvässä että pahassa. Kaavoituksessa 

piilevää mahdollisuutta energiatuotannon ja -tehokkuuden vaikuttamiseen tulisikin käyttää.  
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3. Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttö edistävät 

kansalliset poliittiset toimet  

Nimi 

ARA myöntää asumiseen liittyviä avustuksia, korkotukilainoja ja takauslainoja. 
Saatavilla olevat avustukset ovat erityisryhmien investointiavustukset, 
korjausavustukset, käynnistysavustukset vuokra-asuntojen rakentamiseen, 
käyttötarkoituksen muutosavustus, purkuavustus. [11] 
 
 

Nettisivut 
http://www.ara.fi  
 

Vastuutaho(t) 

 
ARA myöntää asumiseen liittyviä avustuksia, korkotukilainoja, ja takauslainoja, sekä 
valvoo ARA rakennusten käyttöä. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tuet 
tulevat asukkaiden hyödyksi. 
  

Kattavuus 

Avustuksia käytetään kestävien, laadukkaiden ja hinnaltaan järkevien asuntojen 
kehittämiseen sekä keski- ja matalatulotasoisten erityisryhmien asuinolojen 
parantamiseen. Erityisryhmiä ovat kodittomat, pakolaiset, opiskelijat, 
mielenterveysongelmaiset, päihteiden väärinkäyttäjät, vammaiset, 
muistiongelmaiset ja heikossa kunnossa olevat vanhukset. 
 
Avustusten suuruus määräytyy käyttökohteen mukaan. Maksimiavustusprosentti 
kasvaa asuntojen asukkaiden tarpeiden vaatimustason mukaan 10–50 % 
hyväksyttävistä kuluista.  

Edistettävät toimet 

ARA:n tavoitteena on luoda toimiva, laadukas, taloudellinen ja kestävä 
yhteiskuntarakenne. Vaikka tavoitteena on kustannustehokkaiden asuntojen 
tuottaminen, avustettavien kohteiden täytyy saavuttaa hyväksyttävä taso 
asumisoloiltaan ja toiminnallisuudeltaan. 
 
Kaiken kattavana tavoitteena on rakentaa pitkäikäisiä, toimivia, esteettisiä, 
teknisesti kestäviä ja energiatehokkaita rakennuksia. Energiatehokkailla 
rakennuksilla tarkoitetaan rakennuksia, joissa on matala lämmitysenergiatarve ja/tai 
energiatarve täytetään uusiutuvalla energialla.  
 
Toinen tavoite on rakentaa kohteita, jotka toimivat esimerkkeinä rakennusalalle.  

Kohderyhmä 

Avustukset on kohdennettu erityisryhmille, paikallisille viranomaisille, muille 
julkisille toimijoille tai julkisomisteisille yrityksille erityisryhmien asuntojen korjaus- 
tai uudisrakentamiseen. 
 
Lainatakuita myönnetään tavallisten vuokra-asuntojen rakentamiseen tietyin 
ehdoin. Tätä voi hakea laajempi ryhmä hakijoita. 
 
Nämä ovat yleiset säännöt. Kunkin avustuksen ja muun tuen erityisohjeet täytyy 
tarkistaa erikseen. 
 

Aikaväli 
 
Jatkuva 

http://www.ara.fi/
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Tuki Avustuksia, korkotukilainoja ja lainatakuita  

Budjetti 
Vuodelle 2017 on avustuksille varattu 474 milj. euroa. Korkotukilainoille ja lainan 
takauksille on varattu 1460 milj. euroa. 

Käytetyt varat 
Vuonna 2015 ARA myönsi avustuksia 197,4 milj. euroa ja 
korkotukilainoja/lainatakuita 1281 milj. euroa. 
  

Kesto 
Jatkuva 
 

Vahvuudet 

 Avustuksilla tuetaan edullisten vuokra-asuntojen rakentamista. Näistä 

asunnoista on pulaa erityisesti kasvukeskuksissa. 

 Suomen ensimmäinen nolla-energia kerrostalo rakennettiin osittain Aran 

avustuksilla. 

 ZEROCO2 -hankkeen tavoitteet energiatehokkaasta rakennuksesta, joka 

käyttää uusiutuvaa energiaa, on yksi Aran tavoitteista. 

Heikkoudet 

1. Avustukset on rajattu erityisryhmille. 

2. Tukia on monenlaisia ja niissä on erilaiset ehdot, joka johtaa sekavaan 

yleiskuvaan. 

Parannus ehdotukset 

1. ARA:n tarkoitus on toteuttaa kansallista asuntopolitiikkaa Suomessa. 

Kohderyhmä valikoituu kansallisen politiikan kautta. 

2. ARA on kansallisen politiikan työkalu, johon vaikutetaan kansallisella 

tasolla.  

Kommentit: 

Rakennuskanta Suomessa on vanhenemassa ja tarvitaan paljon korjausrakentamista. Suomessa noin 14 % 

rakennusten kuluttamasta lämmitysenergiasta on öljyä. Etelä-Pohjanmaalla tämä luku on 34 %.  ARA:lla on 

osuus tässä työssä, mutta lisää toimia tarvitaan [12].  

Nimi 
 
Energiatuki [13]  

Nettisivut 
http://tem.fi/en/energy-aid 
https://www.tekes.fi/en/funding/SME/energiatuki/ 

Vastuutaho(t) 

Tekes vastaa energiatuki hakemusten prosessoinnista, arvioinnista, päätöksistä ja 
hallinnoimisesta. Suurimmat projektit, joiden kokonaiskustannus on yli 5 milj. euroa 
ja hakemukset, joissa käsitellään uutta teknologiaa, prosessoidaan TEM:sissä.  
 
 

Kattavuus 

Energiatuki on tarkoitettu investoinneille ja selvityksille.  
”Harkinnan perusteella tukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille 
yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja 
selvityshankkeisiin, jotka 
 

1. edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 

2. edistävät energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista 

3. vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. 

Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian 
käyttöönottoa ja markkinoille saattamista. ” 

http://tem.fi/en/energy-aid
https://www.tekes.fi/en/funding/SME/energiatuki/
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TEM. (http://tem.fi/energiatuki) [14] 
 

Edistettävät toimet 

 kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset  

 kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset  

 muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet  

 uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, 

uusi teknologia  

 uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät 

investoinnit, tavanomainen teknologia  

 muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit  

Kohderyhmä 
Yritykset, kunnat ja muut yhteisöt 
 

Aikaväli 
 
Jatkuva 

Tuki 

Riippuen tuen hakijasta ja investointikohteesta. Maksimi tuen määrä vaihtelee 30–
60 % hyväksyttävistä kustannuksista. Energiatuki sidotaan 
energiatehokkuussopimusjärjestelmään siten, että sopimukseen liittyneet saavat 
korkeampaa tukiprosenttia. 
  

Budjetti Vuodelle 2017 on varattu 35 milj. euroa. 

Käytetyt varat 
Vuoden 2016 budjetti oli sama. 
 

Kesto 
Jatkuva 
 

Vahvuudet 

 Kohderyhmät ovat löytäneet ja hakeneet energiatukea. 

 Energiatuki on sidottu energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja siten 

kansallisiin energiatavoitteisiin. 

 Energiatukea voidaan käyttää uusiutuvan energian tuotannon 

investointeihin, jolloin sillä voidaan edistää ZEROCO2 -hankkeen tavoitteita 

Heikkoudet 

 Jotkut toimijat näkevät hakemisen vaivan liian suurena saatavaan hyötyyn 

verrattuna. 

 Tuki ohjautuu vain ”isoille” toimijoille. 

Parannus ehdotukset 

 

 

 
 

 

Kommentit:  

Suomessa on saatavilla myös muita energiaan liittyviä tukia seuraavasti: LNG-terminaalien investointituki ja 

uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (edistää erityisesti liikenteen kehittyneiden 

biopolttoaineiden tuotantoa: uuden energiateknologian kokeiluhanketta, joka edistää sähkön- tai lämmön- 

taikka niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla tai muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa). 

Nämä tuet tulevat suoraan kansallisesta budjetista.  

http://tem.fi/energiatuki
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Nimi 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma [15] 
 

Nettisivut 
http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma 
 

Vastuutaho(t) 

 
Ympäristöministeriö vastaa rakentamismääräysten kehittämisestä ja kunnat 
vastaavat valvonnasta. [16] 
 
 

Kattavuus 

 Uudisrakentaminen 

 Luvanvaraisen korjausrakentamisen energiatehokkuus 

 Sisältävät ohjeet energiatodistuksen laskemiseen. 

 

Edistettävät toimet 

 Turvallisten, terveellisten ja korkealaatuisten rakennusten rakentaminen 

 Erityishuomioita on kiinnitetty rakennusten energiatehokkuuteen. Vuoden 

2018 jälkeen rakennusluvan saavat rakennukset ovat lähes 0-

energiarakennuksia. 

 Huomioidaan luvanvaraisten korjaustoimenpiteiden energiavaikutus. 

Rakennuksen omistaja päättää milloin ja mitä korjataan. 

Rakentamismääräykset asettavat energiatehokkuustavoitteet.  

Kohderyhmä 
Rakennusala, rakennusvalvonta, uuden rakennuksen rakennuttajat ja vanhan 
rakennuksen saneeraajat 
  

Aikaväli Jatkuva 

Tuki - 

Budjetti - 

Käytetyt varat - 

Kesto Jatkuva 

Vahvuudet 

 Rakentamismääräyskokoelma luo pohjan rakennushankkeille ja antaa 

viitekehyksen rakentamisen valvonnalle. 

 Rakennuksen energiatodistus sisältää poliittisena ohjauskeinona 

energiakertoimia. Riippuen rakennukseen valittavasta energian lähteestä 

kerrotaan laskennallinen energiankulutus energiatyyppiä vastaavalla 

kertoimella. Kertoimet ovat: 

o Sähkö 1,2 

o Kaukolämpö 0,5 

o Kaukojäähdytys 0,28 

o Fossiiliset polttoaineet 1,0 

o Paikanpäällä tuotettu uusiutuva energia 0,5 

Energiatyyppi vaikuttaa siis energialuokkaan. 

  

Heikkoudet 

1. Rakennuksen energiatodistuksessa ilmoitettu luku on laskennallinen ja 

usein poikkeaa todellisista luvista paljon. Tästä on seurannut paljon 

kritiikkiä. 

2. Rakentamismääräyksiä on päivitetty useasti viime vuosina. Ja viimeinen 

http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma
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päivitys astuu voimaan 2018. Tavoitteena on ollut päästä lähes 

nollaenergia rakennuksiin. Uudistusten aikataulua ja toteutustapaa on 

kritisoitu mm. sillä, että rakennusala ei pysy laadullisesti uudistusten 

perässä ja uuden rakentamismääräyksen mukaiset rakennukset aiheuttavat 

tulevaisuudessa vakavasti epäterveitä taloja.  

Parannus ehdotukset 

1. Energiatodistuksen teoreettisen arvon tarkoituksena on ohjata 

puhtaamman energian käyttöön. 

2. Ammattilaisten, rakennusten omistajien ja käyttäjien koulutus on todella 

tärkeää.  

 

Kommentit: 

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa on uudistettu pikaisella aikataululla. Muut maat voivat ottaa oppia 

Suomen mallista ja välttää siten myös huonoja valintoja. 

4. Kysymyksiä joita voidaan käsitellä toimintasuunnitelmassa  

Poliittisilla työkaluilla on rooli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisessä. Esimerkiksi 

rakentamismääräykset pyrkivät ohjaamaan energiatehokkaaseen rakentamiseen ja ottamaan käyttöön 

uusiutuvaa energiaa. Myös erilaisia tukia on saatavilla.  

Kuitenkin käytäntö on osoittanut, että nämä toimet eivät ole olleet riittäviä kun katsotaan korjausvelan kasvua 

ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Mitä siis pitäisi tehdä? Miten asiaa voitaisiin paremmin edistää 

esimerkkisi maakuntastrategialla? 

5. Parhaat käytännöt  

Aurinkosähköä kylätalolle 



Aluepolitiikka raportit: 
Alueellinen politiikka ja parhaat käytännöt 
Yhteinen raportti – osittainen käännös 

21 
 

 

Kuva 2. Aurinkopaneeleita Kätkänjoen kylätalolla. Lähde: Pamaus-karavaanari blogi, (http://pamaus-
karavaanari.blogspot.fi/p/aurinkosahko-5.html). 

Nimi 
Aurinkosähköä Kätkänjoen kylätalolle [17] 

Nettisivut 
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/aurinkosahko-5.html  

Lyhyt esittely 

Kätkänjoen kyläseura osti kylän vanhan öljylämmitteisen koulun. Koulua on 
kunnostettu pikkuhiljaa, mm. öljylämmitys on korvattu pellettikattilalla ja kaksi 
ilmalämpöpumppua on asennettu. Lisäksi koulun toiseen päähän on tehty 
vuokra-asunto. Viimeisin lisäys on aurinkosähköjärjestelmä.  

Tausta 

Koulun lämmitysjärjestelmän päivittämisen jälkeen kyläseura pohti, miten 
voidaan vielä parantaa rakennuksen energiaomavaraisuutta.  Vaihtoehtojen 
vertailun kautta päädyttiin aurinkosähköjärjestelmän hankkimiseen. 

 

Tehdyt toimenpiteet 

Varastorakennuksen katolle asennettiin huipputeholtaan 5,1 kWp  
aurinkosähköjärjestelmä. Tuotettu sähkö syötetään inverterin kautta 
sähköpääkeskukseen. Osa sähköstä kulutetaan ja ylijäämä sähkö syötetään 
sähköverkkoon.  
 

Kesto/valmistuminen 
Aurinkosähköjärjestelmä valmistui 2016 keväällä. 
  

Hyödynsaajat 
Kätkänjoen kyläseura 
 

Tuki 

 Energiainvestointituki 

 Tuen on myöntänyt Kuudestaan ry 

 

http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/aurinkosahko-5.html


Aluepolitiikka raportit: 
Alueellinen politiikka ja parhaat käytännöt 
Yhteinen raportti – osittainen käännös 

22 
 

Poliittinen työkalu  
Rahoitus maaseutuohjelmasta. 
 

Kokonaisinvestointi 
 
10 000  € 

Tuen osuus  
75 % 
 

Muu rahoitus 
- 
 

Tulokset 

Ensimmäisenä vuotena järjestelmä tuotti noin 19 kWh päivässä toukokuusta 
elokuun puoliväliin. Tällä korvattiin noin 33 % omasta sähkökulutuksesta 
vastaavalta ajalta. Ylijäämäsähkö syötettiin verkkoon. 
  

Liitäntäpinta 
hankkeeseen 

Aurinkoenergian (lämpö ja sähkö) ajatellaan usein olevan kannattamatonta 
Suomen olosuhteiden sääolosuhteiden ja alhaisen sähkönhinnan takia. Tässä 
käytetään poliittista työkalua näiden esteiden ylittämiseen. 

 

6. Bioenergia höyrykattilalaitos,  esimerkki energiatuesta 

Nimi 
STEP Oy:n omistama höyrykattilalaitos tuottaa höyryä ja lämpöä Hankkijan 
Seinäjoen tehtaalle. [18]  

Nettisivut 

http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-
hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella 
  
 

Lyhyt esittely 

Kaurankuorta hyödyntävä höyrykattilalaitos (2,5 MW) tuottaa Hankkija Oy:n 
Seinäjoen tehtaalle prosesseissa tarvittavan energian n. 12 5000 MWh. 
Polttoaineina käytetään tehtaalta ylijäävää kauran kuorta, viljapölyä, ja 
paikallisia biomassaa lähinnä haketta.   

Tausta Uusi höyrykattila korvaa vanhan öljykattilan.  

Tehdyt toimenpiteet Uusi höyrykattila, jossa voidaan polttaa biomassoja.  

Kesto/valmistuminen Valmistunut 2015 

Hyödynsaajat  

Tuki Energiatuki 

Poliittinen työkalu  Energiatuki 

Kokonaisinvestointi Tuntematon 

Tuen osuus  435 450 € 

Muu rahoitus Yksityistä 

Tulokset 

“Uusi höyrykattilalaitos korvaa raskaan polttoöljyn käytön tehtaan 
energiantuotannossa ja vähentää Hankkijan fossiilisten polttoaineiden 
hiilidioksidipäästöjä 3 500 tonnia vuodessa. Myös polttoaineen ja kaurankuoren 
kuljetustarve vähenee merkittävästi. Hankkijan tehtaan ylijäämä polttoaine ei 
riitä kaikkeen tarpeeseen ja täydentävä biopolttoaine hankitaan Pohjanmaalta.” 
http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-
hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella 
 [18] 

Liitäntä pinta 
hankkeeseen 

Energiatuki käytetään lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa lähellä 
kulutuspistettä.   

 

http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella
http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella
http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella
http://stepenergy.veolia.fi/ajankohtaista/kauran-kuorta-hyodyntava-hoyrykattilalaitos-otetaan-kayttoon-seinajoella
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Laatukoulutusta pienrakentajille Oulussa 

Nimi 
Laatukoulutusta pienrakentajille rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. [19] 

Nettisivut 
http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukoulutus 
 

Lyhyt esittely 
Oulun kaupungin rakennusvalvonta järjestää laatukoulutusta pienrakentajille 
rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Koulutuksen hinta sisältyy luvan hintaan.  

Tausta 

Pienenkin rakennuksen rakentaminen on monitahoinen projekti, johon tarvitaan 
monenlaista ammattilaista. Usein pienrakentajat eivät ole rakennusalan 
ammattilaisia. Kuitenkin he tekevät tärkeitä ratkaisuja, jotka vaikuttavat mm. 
rakennuksen energiakulutukseen moneksi vuodeksi eteenpäin. Heidän täytyy 
myös itse valvoa tai palkata henkilö valvomaan rakentamista.  
Oulun rakennusvalvonnan laatukoulutus tukee pienrakentajia projektissaan ja 
pyrkii ennalta ehkäisemään ongelmia.  
 
Lisäksi rakentamismääräysten tiukentuessa kohti nollaenergiarakennuksia, 
korostuu rakentamisen laadun merkitys.  

Tehdyt toimenpiteet 
 
Laatukoulutusta pienrakentajille Oulussa 
 

Kesto/valmistuminen 
 
Jatkuva 
 

Hyödynsaajat 

 Pienrakentajat  

 Oulun kaupunki hyötyy, kun koulutuksen kävijät rakentavat turvallisia ja 

laadukkaita pientaloja.  

 Tulevat kodinomistajat hyötyvät laadukkaasti rakennetuista taloista.  

 Ympäristö hyötyy, kun suunnitellut energiatehokkuus tavoitteet 

saavutetaan.  

Tuki Tiedonjakamista 

Poliittinen työkalu  Liittyy läheisesti rakentamismääräyksiin sekä kaavoitukseen 

Kokonaisinvestointi - 

Tuen osuus  - 

Muu rahoitus - 

Tulokset 
Tarjoamalla koulutusta pienrakentajille, saadaan tulokseksi laadukkaita ja 
energiatehokkaita pientaloja. 

Liitäntäpinta 
hankkeeseen 

Usein rakennusten energiatehokkuuspolitiikassa jätetään huomioimatta, että 
myös ei-ammattilaiset aloittavat erityisesti omakotitalorakennusprojekteja. 
Ilman ohjaavaa koulutusta saattaa moni tärkeä asia jäädä huomioimatta ja 
ajautua väärille urille. Jopa ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta, kun 
rakennetaan nollaenergiataloja. Oulun laatukoulutus pienrakentajille on hyvä 
esimerkki koulutuksesta, josta voidaan ottaa mallia myös Etelä-Pohjanmaalla ja 
muilla alueilla.  

 

 

http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukoulutus
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Alanurmon koulu 

Kuva: 

 

 

Nimi Alanurmon koulu [20] 

Lyhyt esittely 
Alanurmon koulun (2620 m

2
, 13 440 m

3
) omistaa Lapuan kaupunki. Koulu 

rakennettiin FP7 CONCERTO aloitteen SOLUTION -hankkeen pilottikohteena. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin mm. energiatehokkuuteen ja -tuotantoon.   

Tausta 
Koulu suunniteltiin esimerkkinä uusiutuvan energian tuotannosta lähellä 
kulutusta.  

Tehdyt toimenpiteet 

 
Koulu on liitetty hakkeella toimivaan aluelämpöön. Koulun katolle on asennettu 
80 m

2
 aurinkokeräimiä, joiden yhteinen nimellistuotantokapasiteetti on 64 kW. 

Aurinkolämpöjärjestelmä on kytketty 4 000 litran varaajaan. 
Ylijäämäaurinkolämpö syötetään aluelämpöverkkoon. Koulun ilmanvaihtoa 
jäähdytetään ja esilämmitetään porakaivoista tuotetulla lämmöllä/kylmällä.  
 

Valmistuminen Koulu avattiin vuoden 2013 syksyllä.  

Hyödynsaajat 
Koulu toimi esimerkkinä ja oppimiskohteena kaikille, jotka osallistuivat koulun 
suunnitteluun ja rakentamiseen. Koulu toimii myös esimerkkinä koko yhteisölle.   

Tuki Sai tukea FP7 Concerto aloitteesta projektin SOLUTION (2009 - 2014) 
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pilottikohteena. 

Poliittinen työkalu FP7 CONCERTO aloite 

Kokonaisinvestointi 4 500 000 €. 

Tuen osuus 293 000 € 

Muu rahoitus - 

Tuloksia 
Koulu on esimerkki energiatehokkaasta julkisrakennuksesta, jonka lämpö- ja 
jäähdytystarve katetaan uusiutuvalla energialla. Esimerkiksi porakaivon kautta 
tuotettu jäähdytys on jopa 8 kertaa tehokkaampi kuin perinteinen jäähdytys.  

Liitäntäpinta 
hankkeeseen 

Tämä on yksi ensimmäisistä kohteista Suomessa, jossa aurinkolämpöä syötetään 
aluelämpöverkkoon. Aluelämmön tuotantokapasiteetti on 700 kW. Kohteesta 
opitut asiat ovat sellaisia, joita voidaan hyödyntää myös muissa kohteissa. 
Opittuja asioita ovat esimerkkisi seurantajärjestelmän ja automaation 
suunnittelun ja toteutuksen tärkeys.  
 

 

 

Osa 8: Alueellinen politiikka raportti – Ranska 
Ei käännöstä 
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Osa 9: Yleiskatsaus alueelliseen energiapolitiikkaan: heikkouden ja 

vahvuudet ZEROCO2 -hankealueilla 

1. Yleisesti 

ZEROCO2 -hankealueilla tehtyjen alueraporttien mukaan avainasiat kaikilla alueilla olivat seuraavanlaisia. 

Ensinnäkin yleisesti mainittuna ovat energian laatuun liittyvät tavoitteet sekä hyvinvointi asumis-, työ- ja 

oppimisympäristöissä. Näitä tulisi tavoitella/tavoitellaan alueellista energiapolitiikkaa toimeenpanemalla. 

Lisäksi usein on mainittu suoria toimia, joilla on tavoiteltu rakennusten kestävää sähkönkulutusta. 

Ilmasto-olosuhteet vaihtelevat äärimmäisen paljon näiden hankkeessa mukana olleiden Euroopan Unionin 

jäsenvaltioiden välillä. Näin ollen kaikissa alueraporteissa yhteistä oli, että kohteesta riippumatta halutaan 

löytää paras saatavilla oleva teknologia rakennusten lämmittämiseen ja jäädyttämiseen. 

Näyttää selkeältä, että ZEROCO2-hankkeen tavoitteita voidaan saavuttaa parhaiten koulutusprosesseihin 

osallistumalla ja paikallisia toimijoita osallistamalla. Näin ollen hankkeen edustajien tulee koordinoida ja 

osallistua koulutusprosesseihin. Tämä onkin ollut hankkeen tavoite. Paikallisia toimijoita tulee osallistaa 

muutokseen, jossa ovat mukana kaikki yhteiskunnan sektorit, sekä julkinen että yksityinen. Lisäksi tulee 

edistää kulttuuria, jossa suurempi energiaomavaraisuus merkitsee parempaa elämänlaatua.  

Mukana olleilla alueilla onkin lisättävä tietoa. Lisäksi on varmistettava yksityisen ja julkisen sektorin sekä 

laajemmin yhteiskunnan organisaatioiden ja yritysten osallistuminen. 

Jokainen jäsenmaa pyrkii lisäämään kasvua sekä pitkäaikaisen strategian mukaan tukemaan julkisten ja 

yksityisten rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Näihin pyritään kaikkien aluepolitiikkaraporttien 

mukaan ohjelmasuunnittelun työkalujen avulla ja ottamalla käyttöön innovatiivisia teknologioita.  

Seuraavassa on korostettu näkemyksiä, joiden avulla on helpompi ymmärtää jokaisen eri ZEROCO2 -

hankepartnerin tulokulmaa aiheeseen. Lisäksi tuodaan esiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia mukanaolevien eri 

EU-maiden kesken.   

2. Slovenia: PAIKALLINEN ENERGIATOIMISTO SPODNJE PODRAVJE  

Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien käyttöä edistävät poliittiset toimet ovat olleet: 

 Energialaki 

 Kansallinen energiatehokkuustoimintasuunnitelma 2014 - 2020 

 Kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma 2014 – 2020 

 Kansallinen toimintasuunnitelma lähes nollaenergiarakennuksille vuoteen 2020 saakka 

 Pitkän aikavälin strategia investointien lisäämiseksi rakennusten energiasaneerausten osalta 

 Toimenpideohjelma EU yhtenäistämispolitiikan toimeenpanemiseksi ajanjaksolla 2014 – 2020 

 Toimenpideohjelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä 

Näihin liittyen Slovenia pohjaa kansalliseen toimintasuunnitelmaan (energialaki). Tämä sisältää ohjeita 

strategioihin, joihin energia-alalla kannustetaan. Lisäksi se tarjoaa tukijärjestelmiä. Näitä on tarjolla ensinnäkin 

energian tuottamiseksi uusiutuvista energianlähteistä, jotta saavutetaan tavoitteena oleva 25 % osuus 
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uusiutuvalla energialla energian loppukulutuksesta. Lisäksi tuetaan rakennusten eristykseen liittyviä 

toimenpiteitä lämmitykseen ja jäähdytykseen kulutetun energian vähentämiseksi.  

Ohjelmasuunnitelmien tarjoamien kannustimien, alueen pinnanmuodostuksen ja metsäalueiden myötä on 

alueen kehityspotentiaali suunnattu biomassan hyötykäyttöön. Tätä biomassan hyötykäyttöä on sekä 

rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen polttolaitosten että kaukolämmön osalta.  

Energiatehokkuuteen liittyviin töihin on pitkän aikavälin tukia tarjolla sekä julkisiin että yksityisiin rakennuksiin. 

Etenkin lämmitykseen ja jäähdytykseen investoidaan noin 1 801 770 000 €. Lisäksi aurinkoenergiantuotantoon 

tukia on tarjolla 469,58 miljoonaa euroa. 

Geotermistä lämpöä edistetään vain pieniltä osin ja vallitseva suuntaus on käyttää sitä lämmitystarkoituksiin 

(maalämpö), joka on laajalle levinnyt käyttömuoto maassa. 

Hyvistä käytännöistä tuotiin esiin parannustoimia, joita oli tehty Anica Černejeva Makolee koulussa ja Ptuj:n 

päiväkodissa. Näissä saneerattiin rakennusten ulkovaipat, pääosin katot korjattiin eristysjärjestelmien osalta. 

Lisäksi lämmitysjärjestelmiä parannettiin kohteissa. Kaikki tehdyt toimenpiteet on helppo arvioida ja ottaa 

käyttöön muissa EU:n jäsenmaissa. 

3. Kreikka: VÄLIMEREN ALUEEN MAATALOUSALAN TUTKIMUSLAITOS 

CHANIAN ALUEELLA 

Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien käyttöä edistävät poliittiset toimet ovat olleet: 

 Kestävän energian käyttö julkisissa ja kunnallisissa rakennuksissa 

 Aurinkosähköjärjestelmien asentaminen rakennuksiin ja yrityksiin niin, että niiden vuosikulutus 

tasoitetaan (nettomittarointi) 

 Asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen 

 Kestävän energian edistäminen yksityisyrityksissä 

 Aurinkosähköjärjestelmien asentaminen rakennusten katoille 

 Laki 3855/2010 koskien energiapalveluyhtiöiden (Energy Service Companies, ESCO) muodostamista 

 Kreikan laki 4122/2013 julkisille ja yksityisille rakennuksille, joilla on lähes nollaenergiakulutus (lähes 

nollaenergiarakennukset) 

 Hiilidioksidipäästöttömän asuinrakennuksen luominen 

Kreetan alueen sääntelyn ja taloudellisten olosuhteiden analyysi tuo esiin, että sekä julkisten ja yksityisten 

rakennusten energiatehokkuus on etusijalla Kreikan kansallisessa politiikassa. Tähän on syynä rakennusten 

korkea energiankulutus, joka on laskettu olevan 36 % koko kansallisesta energiankulutuksesta. 

Kreikkalaisia rakennuksia voidaan pitää suhteellisesti paljon energiaa kuluttavina, koska niiltä puuttuu 

ulkoverhous. Tämä johtuu rakennusten viimevuotisista rakennustavoista. Näin ollen tehostamisjärjestelmät 

koostuvat pääosin ulkopintojen eristämismahdollisuuksista. 

Viimeisteltyjen pinnoitusten lisäämisen lisäksi Kreikan kansallisessa strategiassa todettiin myös 

aurinkoenergian potentiaali. Kreikan suotuisa leveyspiiri antaa hyvät puitteet aurinkosähkölle ja sen käytölle 

sekä sähköenergian tuottamiseksi että kuuman veden lämmitykseen. Huolimatta siitä, että kansalliset 

politiikkakeinot ovat ennakoineet aurinkosähköpaneelien asentamisia rakennuksiin, on järjestelmän 
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houkuttelevuus matala. Tämä johtuu siitä, että voitot ovat hyvin alhaisia. Tämän vuoksi yritykset ja yksityisen 

sektorin organisaatiot eivät investoi asiaan merkittävissä määrin.     

4. Italia: MOLISEN ALUE 

Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien käyttöä edistävät poliittiset toimet ovat olleet: 

 Molisen alueellinen toimenpideohjelma EAKR – ESF 2014 – 2020 

 Alueellinen ympäristöalan energiasuunnitelma 

 Rakennusten energiasertifiointiprosessin hallinnan informaatioteknologiajärjestelmä 

Molisen alueellisessa energiapolitiikassa energiatehokkuuden osuus on kasvanut taloudellisella sektorilla. 

Tämä mukailee vuosien 2007 – 2013 alueellista toimintaohjelmaa energia-alalla sekä tulevia säännöksiä, jotka 

kattavat ajanjakson 2014 – 2020. Nämä perustuvat kilpailukykyyn, kestävyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen. 

Näillä edistetään siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Tätä siirtymää edistetään toimenpiteillä, joiden avulla 

vähennetään energian kulutusta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, sekä asuinrakennuksissa että muissa 

rakennuksissa. Erityistä huomiota kiinnitetään julkishallinnon merkitykseen toimissa, joita rahoitetaan tai 

tullaan rahoittamaan. Esiin on nostettu ensinnäkin älykkäät valvontajärjestelmät ja 

energianhallinnanjärjestelmät yksityisille, koskien lämpö- ja sähköenergian. Toiseksi, tuodaan esiin 

innovatiivisten järjestelmien käyttöönotto, jotta vähennetään lämmön siirtymistä rakenteiden läpi (eristeet). 

Lisäksi, tavoitellaan innovatiivisia järjestelmiä lämpöenergian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön.  

Euroopan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden direktiivien täytäntöönpanoksi alueellisella tasolla tulisi 

painottaa energiatehokkuustodistusten osalta rekisterin laadintaan. Näin olisi saatavilla tietoa rakennusten 

nykyisten energiajärjestelmien tehokkuudesta, jolloin voidaan arvioida oikein niiden suhteellista arvoa.   

Molisen alue aikoo luoda sähköisen järjestelmän, jonka avulla on mahdollista käyttää 

energiatehokkuustodistusten sisältämää tietoa. Näin on mahdollista saada tietoa paikallisten rakennusten 

energiatilanteesta ja niiden parantamiseen tarjolla olevia varoja. Lisäksi järjestelmä tekee tarkastuksia ja 

asettaa seuraamuksia tekaistuille todistuksille. 

Alueellisen kontekstin analyysin myötä ja Molisen alueelliseen ympäristöalan energiasuunnitelmaan nojaten 

on mahdollisia toimenpiteitä alueellisen energia-alan kehitykselle ja kasvulle kartoitettu. Näitä toimenpiteitä 

on kartoitettu liittyen tuotantoalaan, uusiutuviin energiamuotoihin - kuten pienvesivoimaan ja 

yhteistuotannon mikrolaitoksiin, ohjattuihin varoihin ja markkinoiden kapasiteettiin sekä asuinalueiden 

biomassan käyttöön uusiutuvana lämpönä ja sähkönä. Liikenteen tehokkuuteen liittyen suunniteltiin tiekartta 

vuoteen 2030 ohjelmalla, joka perustui rakenteellisiin investointeihin (netot ja kertymät) ja 

energiatehokkuuden tavoitteluun etenkin julkisissa rakennuksissa. 

Alueellisen ympäristöalan energiasuunnitelman tavoitteet ja toimeenpanon välineet ovat hyvin sisällytettyjä 

poliittisiin toimiin ajanjaksolla 2014 – 2020.  Energiatehokkuuden tukeminen, uusiutuvan energian käyttö ja 

resurssien tehokas käyttö ovat mukana toimintalinjalla neljä Molisen alueen alueellisessa 

toimintasuunnitelmassa 2014 -2020. Kaikista määrärahoista 19 %, noin 20 miljoonaa euroa, laitetaan erilaisiin 

energiatehokkuuteen liittyviin toimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet ovat kytköksissä uusiutuvan energian 

tuottamiseen niin julkisella sektorilla kuin tuotantojärjestelmän rakenteissa. Lisäksi toteutetaan älykkäitä 

sähköverkkoja jakelua, mittausta, valvontaa, tuotantoa ja yhteistuotantoa sekä kaupunkialueilla kestävää 
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liikkumista varten. Näin poistetaan olemassa olevia esteitä energiatehokkuusasioiden ja uusiutuvien 

energianlähteiden johdonmukaisen kehityksen tieltä. 

Molisen alue aikookin toteuttaa toimenpiteitä, joiden myötä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian 

kestävässä kehityksessä saavutetaan tuloksia, jotka ylittävät Euroopan tavoitteet. Nämä toimenpiteet ovat 

linjassa kansallisen energiastrategian periaatteiden ja alueellisen taakanjaon kanssa (Ministeriön asetus 

taloudellisesta kehityksestä 15.3.2012 – Alueellisten uusiutuvan energian tavoitteiden määrittely). 

Molisen alueelle asetettiin alueellisessa taakanjaossa tavoitteeksi saavuttaa uusiutuvilla tuotetun energian 

osuudeksi 35 % kokonaisloppukulutuksesta. Alue on jo saavuttanut tuon tavoitteen vähentämällä 

merkittävästi polttoaineen kulutusta (saavutettu tavoite on 34,7 %). Lisäksi, kaikki Molisen alueen sähkön 

loppukulutuksesta tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä (100 %). Molise myös vie sähköä (126 k toe eli 

öljyekvivalenttitonnia, vastaa 102 % sisäisestä kulutuksesta). Uusiutuvan energian lähteistä bioenergia kattaa 

54,3 % osuuden (119 k toe 219 k toe:n kokonaisosuudesta). Molisen tuotannon tehokkuus on suurempi kuin 

Italian tehokkuus (79,4 % verrattuna 78,1 %:iin).  

5. Liettua: KAUNUKSEN KUNNAN ALUE 

Poliittiset toimet alueella liittyvät olennaisesti Kaunaksen kunnan alueen strategiseen 

kehittämissuunnitelmaan 2013 – 2020. Tämän politiikkakeinon myötä kehitetään ja saavutetaan 

elämänlaatuun ja rakennusten energiasäästöihin liittyviä tavoitteita. Tämä dokumentti määrittelee tarpeellisia 

toimenpiteitä. Näihin kuuluvat julkisten rakennusten saneeraus ja rakentaminen, yhteishallintoalueiden 

rakenneuudistukset, kattiloiden uudistaminen ja sopivuus uusiutuvien energianlähteiden käytössä sekä 

kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluvat uudenlaisten menetelmien 

kehittäminen energian tuottamiseksi vaihtoehtoisista ja uusiutuvista energianlähteistä, biologisten 

puhdistusaineiden käyttö, kansalaisten tiedon lisääminen, uusiutuvan energian käyttöön liittyvien 

kehityssuunnitelmien valmistelu, kulutuksen vähentäminen, energiaresurssien säilyttäminen ja paikallisten 

resurssien (kuten turpeen) käyttö lämmityksessä. 

Varoja ei kuitenkaan suunnata suoraan lähes hiilidioksidipäästöttömiin rakennuksiin. Sen sijaan niitä käytetään 

julkisten rakennusten nykyaikaistamiseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä olemassa olevat kerrostalot ja talot, 

joita suurin osa kansasta käyttää, ovat rakennettu Neuvostoliiton aikaisilla rakennusmääräyksillä. Rakennusten 

suunnitteluratkaisuissa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota niiden elinkaaren aikaiseen energian kulutukseen.  

Loppujen lopuksi olemassa olevalla politiikkakeinolla ei suoraan edistetä uusiutuvaa energiaa. Sen sijaan 

ylläpidetään olemassa olevia julkisia rakennuksia, eikä yksityiselle sektorille ole mitään toimia tarjolla. 

Kaunaksen alueella on erittäin suuri potentiaali kehittää energiansäästösektoria liittyen toimiin, joilla 

parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Koko Liettuassa on 24 000 kerrostaloa, jotka ovat 

parannustoimien tarpeessa. Pelkästään Kaunaksessa on 688 rakennusta - pääosin rakennettu ennen vuotta 

1993, joiden rakennusmääräykset ovat vanhentuneita ja niitä ei ole mukautettu energia-alan kansallista 

lainsäädäntöä vastaaviksi.  

Pääasialliset toimenpiteet kasvattavat rakennusten energiaomavaraisuutta ja sen seurauksena vähentävät 

hiilidioksidipäästöjä. Nämä toimenpiteet liittyvät yleisesti ottaen lämmitykseen. Hyvän käytännön tapaus, jota 

on kuvailtu, on kunnassa sisältänyt seuraavanlaisia toimenpiteitä. Kunta on suorittanut eristystoimenpiteitä 

ulkopintoihin, ottanut käyttöön kylmäsillan katkaisimia ja asentanut runsastuottoisia lämmityskattiloita. 
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Alueen luonnonpiirteet suosivat biomassan hyötykäyttöä. Biomassaa hyödynnetään sekä 

energiantuotannossa, jossa se ohjataan lämmitykseen, että suoraan käytettynä lämmityskattiloissa. Liettua on 

ensimmäisten EU-maiden joukossa, jotka ovat hyödyntäneet Euroopan Komission aloitetta ”JESSICA” 

kerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen ja rakenneuudistuksiin. Euroopan investointipankin kanssa 

yhteistyössä (JESSICA ja JESSICA II rahastot) se on perustanut energiatehokkuuteen liittyvän lainan 

uusimisjärjestelmän. Lainoille tarjotaan etuuskohtelua yhteishallintoalueille, joissa parannetaan 

energiatehokkuutta ja tehdään rakenneuudistuksia sekä kerrostalokodinomistajille, jotka päättävät 

käyttöönottaa energiansäästötoimenpiteitä. Liettuan rakennusten saneerausohjelmaa on laitettu käytäntöön 

vuodesta 2005 saakka. Se on johtanut 1545 rakennuksen parannustoimiin vuoteen 2013 mennessä. Nykyään 

saneerataan noin 1980 rakennusta.  

6. Malta: MALTAN YLIOPISTO 

Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön kannustavat tukijärjestelmät Maltalla ovat: 

 Uusiutuvien energianlähteiden käyttöön kannustaminen (aurinkosähkö) 

 Tukijärjestelmä edistää kotitalouksien veden lämmitystä aurinkoenergialla 

 Taloudelliset keinot energiatehokkuuden tukemiseen 

Tämän hankkeen kiinnostuksenkohteisiin liittyvät politiikkakeinot koskevat lähinnä aurinkosähköjärjestelmiä, 

joita on integroitu asuinrakennusten ja muiden rakennusten katoille.  Näihin suunnatut varat ovat osa 

painopisteitä, jotka pohjaavat Euroopan Unionin toimintaohjelmaan 2014 – 2020. Toinen kannustava 

politiikkakeino liittyy lämpimän veden tuottamiseen aurinkoenergialla. Tämä on kiinnostavaa, sillä 

aurinkokäyttöisten vedenlämmittimien käyttöönotto on viime vuosina vakaasti laskenut. Pääasiallinen syy tälle 

pudotukselle on ollut se, että aurinkolämpö kilpailee kattotilasta aurinkosähkön kanssa. Aurinkosähkön hinta 

taas on pienentynyt ja sillä nähdään olevan enemmän investointipotentiaalia. Tälle alalle kohdennettuja 

investointeja on 0,25 miljoonaa euroa / vuosi asuinrakennuksille.    

Aloitteista ja julkisista investoinneista voidaan tärkeänä pitää myös kattojen eristyksiä ja kaksinkertaisia 

lasituksia. Maltan raportin mukaan hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali kaksinkertaisella lasituksella on 

pieni ja ikkunoiden varjostaminen on tehokkaampaa. Vaikka alan tukitoimet tulevat vaikuttamaan vasta 

pitkällä aikavälillä, on nykyisellään tuen määräksi arvioitu 50 000 € per vuosi. Tähän mennessä vain 350 000 € 

on käytetty näiden toimien käyttöönottoon.   

Maltalla on voimassa nollaenergiasuunnitelma 2015, joka liittyy läheisesti lähes hiilidioksidipäästöttömiin 

rakennuksiin. Tekninen ohje F säätää sitovat energiaan liittyvät vähimmäisvaatimukset rakennusten 

ulkoeristykselle ja rakennuspalveluille. Alueen leuto ja jopa lämmin ilmasto antaa edellytykset 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Näitä on mahdollista saavuttaa käyttämällä passiivisia strategioita, kuten 

luonnollista ilmanvaihtoa ulkopuolisten olosuhteiden salliessa. Kun tähän yhdistetään varjostus, mahdollistaa 

se energian kulutuksen vähentämisen aktiivisesta viilennyksestä.   

Maltan yliopiston tapaustutkimus on rahoitettu EAKR:n varoista vuosina 2007 – 2013. Se on käyttökelpoinen 

myös koulurakennusten pilottihankkeena. Hanke on osoittanut, että käyttämällä asianmukaisia varjostuksen ja 

luonnollisen ilmanvaihdon passiivisia toimia, on mahdollista saavuttaa kesällä lämpötilan mukavuus, jota 

varten ei tarvitse käyttää aktiivisia viilennyksen lähteitä. Tämä asianmukaisuus todennettiin käyttämällä 

korkean teknisen tason ohjelmoinnin stimulointityökaluja. Talvella koulun lämpösimulaatio on osoittanut, että 

aika ajoin talvella tarvitaan aktiivisia lämmönlähteitä mekaanisen ilmanvaihdon lisäksi tiettyinä talviaikoina 
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mukavuuden varmistamiseksi. Tästä huolimatta lämmön ja ilmanvaihdon kulutus minimoitiin käyttämällä 

hiilidioksidisensoreita, liikuttamalla lämmintä ilmaa käytävistä luokkahuoneisiin ja käyttämällä erittäin 

energiatehokkaita infrapunapaneelilämmittimiä. 

7. Suomi: THERMOPOLIS OY 

Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien käyttöä edistävät poliittiset toimet ovat olleet: 

 ARA – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

 Energiatuki 

 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia 

 Kaavoitus 

Etelä-Pohjanmaan alueella Suomessa rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energialähteiden käyttöä 

edistävät politiikkakeinot pohjautuvat Eurooppalaisiin ohjelmiin, kuten ESR:n rahoitukseen 2014 – 2020 sekä 

kansainvälisen yhteistyön tuomiin varoihin, kuten Interreg Baltic Sea Region.  

Esitellyt hyvät käytännöt ovat koskeneet aurinkosähkölaitoksen perustamista ja pellettikattilan asentamista 

Kätkänjoen kylätalolle. Biomassan käyttö energiana ja lämpönä on laajalle levinnyttä Suomessa. Tämä johtuu 

puun valtavasta saatavuudesta sekä paperintuotantoteollisuuden sivuvirtana syntyvästä orgaanisesta 

jätteestä. Kansallisesti ohjataan korvaamaan öljylaitoksia biomassalla toimiviin laitoksiin. Toinen tapaus, joka 

kuvaa Lapuan ala-astetta, tuo esiin, että Etelä-Pohjanmaalla lämmöntuotannon pääasiallinen lähde on 

kasviperäinen. Koulun lämmitysjärjestelmä on nimittäin yhdistetty lämpöverkkoon, jonka polttoaineena on 

hake.   

8. Ranska: KESTÄVIEN VÄLIMEREN KAUPUNKIEN JA ALUEIDEN VIRASTO  

Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiaresurssien käyttöä edistävät poliittiset toimet ovat olleet: 

 Euroopan alueellisen kehittämisrahaston toimintaohjelma 

 Tuki julkisten rakennusten kunnostamiseen 

 Kohti uusien rakennusten energiatehokkuutta 

 Tuki uusiutuvan energian tuotannolle 

 Kysynnän ja tarjonnan rakenteiden luominen 

Ranskan kansallisella tasolla on käyttöönotettu uusi monivuotinen energiaohjelma. Sen myötä vuodelle 2023 

on asetettu tavoitteeksi erilaisten uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen. Energiaohjelma määrittelee 

selkeästi jokaisen uusiutuvan energianlähteen potentiaalin. Lisäksi tavoitellaan johdonmukaista 

energiankulutuksen vähentämistä erilaisilla osa-alueilla. Näitä ovat lämmitys, kestävä liikkuminen, älykkäät 

sähköverkot, rakennusten saneeraus ja biometaanin syöttö. 

ZEROCO2 -hankkeessa mukana olevista EU-maista juuri Ranska on yksi aktiivisimmista maista saavuttamaan 

lähes hiilidioksidipäästöttömiä rakennuksia. Tämä johtuu useista poliittisista määräyksistä, jotka koskevat 

uusia rakennuksia sekä toimenpiteiden tarpeessa olevia nykyisiä rakennuksia.  

EAKR:n alueellinen toimenpideohjelma 2014 – 2020 on tärkein poliittisenohjauksen työkalu, jonka tavoitteissa 

on energiatehokkuuden edistäminen vähentämällä näin energiankulutusta 4,2 miljoonasta 



Aluepolitiikka raportit: 
Alueellinen politiikka ja parhaat käytännöt 
Yhteinen raportti – osittainen käännös 

32 
 

öljyekvivalenttitonnista 3,5 miljoonaan öljyekvivalenttitonniin. Tämän tavoitteen saavuttamiseen on varattu 

30 miljoonan euron budjetti. 

Kehitystoimenpiteistä kiinnostavia ovat myös toimenpiteet, joita on suunnattu yksinomaan 

lämmöntuotantoon. Etenkin ”lämpörahasto” on edistänyt lämmön tuotantoa, joka on syntynyt seuraavien 

lämmönlähteiden kautta: biomassa, aurinkolämpö, biokaasu, lämmöntalteenottojärjestelmät ja lämmön 

jakeluverkosto. 

Välimeren alueen foorumi uusiin energiamuotoihin siirtymiselle ja kestävälle toiminnalle on myös merkittävä 

poliittinen toimenpide alueella. Ensinnäkin, sen tavoite on tarjota neuvontaa ja apua yksityishenkilöille ja 

perheille, jotka haluavat investoida kotiensa uudistamistöihin. Toiseksi, siellä suositellaan paikallisten 

biomateriaalien käyttöä, jotka ovat vaikutukseltaan vähähiilisiä.  

Välimeren alueen leuto ilmasto Provence Alpes Côte d’Azurin alueella tukee bioilmaston perusteella 

integroitujen suunnittelujärjestelmien käyttöönottoa energian kulutuksen vähentämiseksi. Tällöin 

hyödynnetään pohjois-eteläsuuntaa, käytetään suuria ikkunoita passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi, 

ja mahdollistetaan ohjelmoitu mekaaninen ilmanvaihto, joka on hyödyllinen myös jäähdytyksessä. Lisäksi 

aurinkolämpöjärjestelmien asentamista suositellaan vahvasti poliittisten ohjelmien kautta. Tämän myötä on 

mahdollista saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästövähennyksiä sekä parantaa asuin- ja työympäristöjen 

laatua. 

Yhteenveto 
Yleisesti ottaen voidaan ZEROCO2 -hankepartnerien tekemien alueellisten politiikkaraporttien pohjalta todeta, 

että kulutetun fossiilisen energian määrän vähentäminen lähtee usein liikkeelle uusiutuvan energian määrän 

lisäämisestä. Tosiasiassa meidän tulisi myös keskittyä energian kulutuksen vähentämiseen itsessään. Tähän 

tulisi pyrkiä työstämällä rakennusten teknisiä ja systeemisiä ominaisuuksia, jotka kattavat noin 2/3 energian 

bruttoloppukulutuksesta. 

Tarkastellut hyvät käytännöt ja ehdotetut tekniset ratkaisut osoittavat, että poliittiset ratkaisut ja ehdotetut 

tekniset variaatiot riippuvat ilmasto-olosuhteista, mukana olevien alueiden taloudellisesta tilanteesta ja 

tuensaajien tarpeista.   

Euroopan alueilla, joissa auringon säteily on voimakkaampaa ja jatkuvampaa sekä vuodenaikojen lämpötilat 

korkeampia (Italia, Ranska, Kreikka, Malta) on mahdollista vähentää aktiivista lämmitystä ja jäähdytystä. Tämä 

tapahtuu optimoimalla passiivista suunnittelua, joka käyttää hyväkseen luonnollisia energiavirtauksia, 

eristystä, varjostusta sekä optimaalista lasituksen ja seinämän suhdetta. Näiden avulla mahdollistetaan 

auringonvaloa ja passiivista lämmitystä, kun taas jäähdytysjärjestelmän aikaan minimoidaan suoran 

auringonsäteilyn vaikutukset. Näin ollen näissä leudon ilmaston maissa on passiivisen suunnittelun 

hyödyntämiselle on erittäin hyvät mahdollisuudet. Näin aktiivista tilan lämmitystä tai jäähdytystä voidaan 

vähentää tai sitä ei tarvita olleenkaan suotuisten ulko-olosuhteiden aikana. 

Niillä Euroopan alueilla, joissa ilmasto-olot ovat ankarampia sekä valon ja aurinkolämmön määrä vähäisempää 

(Slovenia, Suomi, Liettua) suositaan teknisiä asennuksia. Esimerkiksi korkean tehokkuuden lämmityskattiloita, 

joissa polttoaineena käytetään biomassaa. Näihin on aina yhdistetty ulkopintojen eristys energiatehokkuuden 

varmistamiseksi. 
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Energiatehokkuuden lisäämiseksi on kaksi tärkeää järjestelmää, jotka eivät ole riippuvaisia ilmasto-

olosuhteista. Ensinnäkin, tällainen on ulkovaipan eristyksen käyttö (jossa eristys vaatii eri U-arvon 

määrittämisen riippuen tapauskohtaisista ilmasto-olosuhteista). Toisena voidaan mainita lämpimän veden 

tuotantoon liittyvät energiatehokkaat tekniset järjestelmät (kuten uuden sukupolven kattilat). 

ZEROCO2 -hankkeessa mukana olevien maiden rakennukset ovat 70 % tapauksista peräisin 80-luvulta. Näin 

ollen rakennukset eivät ole asianmukaisella tasolla ottaen huomioon Euroopan unionin lainsäädännön 

mukaiset energiaan ja ympäristön laatuun liittyvät vaatimukset. Kohdennettuja kansallisia ja alueellisia 

politiikkakeinoja sekä sopivia taloudellisia työkaluja tarvitaan, jotta voidaan kaventaa olemassa olevan uuden 

tekniikan ja lainvaatimusten välillä olevaa kuilua. Lähes hiilidioksidittomuuden tavoitteen saavuttamiseksi on 

tehtävä useita asioita. Ensinnäkin, on parannettava kansallista ja alueellista energiapolitiikkaa. Toiseksi, on 

edistettävä tutkimusohjelmia, joiden avulla kartoitetaan toimeenpanon kannalta parhaita projekteja 

paikallisten resurssien saatavuuden mukaan. Lopuksi on rakennusalaa muutettava nykyistä 

ympäristöystävällisemmäksi. ZEROCO2 -hankkeessa osoitetaan oikeaa suuntaa havainnollistamalla parasta 

mahdollista energiatehokkuuden tekniikkaa rakennusalalla ja edistämällä relevantteja aloitteita asiaan liittyen. 
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