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Lähes nolla CO2 vai lähes nollaenergia 
 
Suomessa nollaenergiarakennuksen määritelmä on kirjattu 
uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräykseen (D3) 19.8.2014. 
Määritelmän mukaan lähes nollaenergiarakennuksella on erittäin 
korkea energiatehokkuus eli pieni energian tarve. Tämä energian 
tarve tulisi kattaa laajalti uusituvista lähteistä peräisin olevalla 
energialla. Lähes nollaenergiatalo saavutetaan seuraamalla vuonna 
2018 voimaan tulevia rakentamismääräyksiä. 
 
Energiankulutukseltaan lähes nolla CO2-päästöisessä 
rakennuksessa energiankulutus katetaan vuoden yli laskettuna 
uusiutuvalla energialla. Tämä määritelmä sisältää lähes nolla-
energiarakennukset, joiden energiatarve katetaan uusiutuvalla 
energialla. Toisaalta lähes nolla CO2-päästöisiin rakennuksiin 
sisältyvät myös vähemmän energiatehokkaat rakennukset, joiden 
energiankulutus katetaan uusiutuvalla energialla. Lähes nolla CO2 
rakennuksen määritelmä on siis kattavampi kuin nollaenergia 
rakennuksen.  
 
Laajentamalla rakennusten energiankulutuksen käsitettä lähes 
nollaenergiasta lähes nolla CO2 käsitteeseen ei vähennetä 
nollaenergiarakennusten kautta saavutettavaa energiankäytön 
tehostamista ja arvoa. Sen sijaan nolla CO2 määritelmä lisää 
poliittisiin keinoihin tavan edistää vähähiilisyyttä myös sellaisissa 
kohteissa, joissa nollaenergia tavoitteet ovat vaikeasti 
saavutettavissa.  
 
Lisäksi lähes nolla CO2 rakennusten huomioiminen edistäisi mm. 
alueellista energia-omavaraisuutta sekä energiavarmuutta.  
 

Uutiset lyhyesti: 
 
Hankkeesta oli lyhyt 
esittely Etelä-Pohjanmaan 
liiton ”Kansainvälinen 
Etelä-Pohjanmaa” -
lehdessä. Pääset lukemaan 
julkaisun sähköistä 
versioita tästä. 
 
 
Hankkeen puitteessa Lea 
Hämäläinen kävi 
puhumassa vuoden 2016 
Vasara-messuilla (29.-
30.10.2016) Vaasassa 
omakotitalon 
energiatehokkuudesta. 
 
 
Hankkeen toinen 
partnerikokous pidettiin 
14.-15.9 .2016 Saksassa 
Berliinissä. Isäntänä toimi 
saksalainen partneri 
European Institute for 
Innovation. Palavereiden 
lisäksi vierailimme mm. 
HAUS 2009:ssa, joka on 
Saksan ensimmäisiä 
passiivirakennuksia. 
 

 
Kuvassa hankkeen tiimi 
HAUS 2009 edessä. KUVA: 

Benjamin Daumiller. 

ZEROCO2 – ENERGIANKULUTUKSELTAAN LÄHES NOLLA 

CO2-PÄÄSTÖISTEN  RAKENNUSTEN EDISTÄMINEN 

"Rakennussektorin viherryttäminen lisäämällä erilaisia ympäristöystävällisiä 

energia-, teknologia-, palvelu- ja yritysmalleja." 

 

Aiheeseen liittyvää tutkimusta ja esimerkkejä 
 
Hankepartnerinakin oleva Kreetan yliopisto on tehnyt aiheeseen 
liittyvää tutkimusta. Koulua koskevan tutkimuksen voi ladata 
täältä, sairaalasta tehty tutkimus löytyy täältä, hotelleja koskevan 
tutkimuksen saa ladattua täältä ja asuinrakennuksia koskeva 
tutkimus löytyy täältä. Tutkimukset ovat englanninkielisiä. 
 
Suomestakin löytyy tutkimusaineistoa, jota on sovellettavissa 
energiakulutukseltaan lähes nolla CO2-rakennuksiin. Täällä aihetta 
on tutkittu lähinnä energiaomavaraisuus näkökulmasta. Aalto 
yliopistolla on tutkittu mm. Otaniemen energiaomavaraisuutta. 
Tässä on linkki omakotitalon energiaomavaraisuus-selvitykseen ja 
täältä pääse tutustumaan kahteen nollaenergia-kerrostaloon. 

 

http://bit.ly/2jiwAfu
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=64821
http://jea-net.com/vol-3-no-2-december-2015-abstract-9-jea
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuzLGY5sbRAhUEEJoKHbHhAI4QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ethanpublishing.com%2Fuploadfile%2F2015%2F0929%2F20150929114619385.pdf&usg=AFQjCNEKAe9VTuSPZ2DXclFq12sPvltyyQ&bvm=bv.144224172,d.bGs
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjwpLG5sbRAhXqBZoKHVAHD1UQFggdMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ethanpublishing.com%2Fuploadfile%2F2016%2F0201%2F20160201015611658.pdf&usg=AFQjCNEGt_adayY7UVseoLyoxihn3dG3Lg&bvm=bv.144224172,d.bGs
http://openenergy.fi/fi/case/energiaomavarainen-otaniemi-selvitys-ja-tulokset
http://bioenergia.pikes.fi/documents/812306/0/Energiaomavarainen+talo+selvitys+2012.pdf/36146638-107b-4bb6-9ced-37e36c751f51
http://www.nollaenergia.fi/
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Alueellinen vaikuttavuus ja sidosryhmän työskentely 
 
ZEROCO2 pyrkii vaikuttamaan alueellisesti, kansallisesti ja EU-
tasolla politiikkaan. Tällä hetkellä tehtävän työn tarkoituksena on 
luoda pohja hankkeessa tuotettavalle toimintasuunnitelmalle, 
jolla pyritään vaikuttamaan erityisesti aluepolitiikkaan.  
 
Alueellista vaikuttavuutta haetaan sidosryhmätoiminnan kautta. 
Etelä-Pohjanmaalla on pidetty aihepiiriin liittyvä seminaari 
7.9.2016 ja keskustelutilaisuus 21.11.2016.  
 
Seminaarissa oli vierailevana puhujana Jyrki Kauppinen 
ympäristöministeriöstä. Hän piti esityksen nollaenergia 
rakentamisesta erityisesti lainsäädännön ja rakentamismääräys- 
kokoelman näkökulmasta. Tämän lisäksi seminaarissa käsiteltiin 
hankkeessa valmistunutta alueellisista raporttia Suomen ja Etelä- 
Pohjanmaan energiankulutuksesta sekä pohdittiin esimerkkinä 
olleen rakennuksen remonttia ZEROCO2 hengessä. 
 
Marraskuussa pidetyssä keskustelutilaisuudessa arvioitiin 
alueellisia ja valtakunnallisia poliittisia työkaluja 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian näkökulmista 
käyttäen SWOT -analyysimenetelmää. Keskustelutilaisuuden 
pohjalta kirjoitettiin raportti alueellisesta politiikasta. 
 
Jos olet kiinnostunut hankkeen sidosryhmätoiminnasta, 
otathan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin. 
 

Valmistuneet raportit  
 
Hankkeessa on tähän mennessä kirjoitettu kolme raporttia 
koskien mm. Suomen ja Etelä-Pohjanmaan energiankulutusta ja 
energiapolitiikkaa. Valmistuneet raportit ovat ladattavissa 
Thermopolis Oy:n sivuilta.  
 
Seuraavaksi valmistuva raportti tulee käsittelemään lähes nolla 
CO2-rakennusten teknisiä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. 
Energiakäytöltään lähes nolla CO2-päästöisten rakennusten 
toteuttaminen perustuu jo olemassa olevaan tekniikkaan. 
Tekniikan kehittyessä myös ratkaisumahdollisuudet kehittyvät.  
 

Hanke partnerit: 
Lead partner:1. LOCAL ENERGY AGENCY SPODNJE PODRAVJE (Slovenia) 
2. MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA (Kreikka) 
3. MOLISE REGION (Italia) 
4. MUNICIPALITY OF KAUNAS DISTRICT (Liettua) 
5. EUROPEAN INSTITUTE FOR INNOVATION (Saksa) 
6. THERMOPOLIS LTD. (Suomi) 
7. AGENCY FOR SUSTAINABLE MEDITERRANEAN CITIES AND TERRITORIES (Ranska) 

8. UNIVERSITY OF MALTA (Malta) 

Lisätietoa: 

 
Nettisivu: 
http://www.interregeurope.
eu/zeroco2/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/
ZeroCo2-Interreg-Europe-
Project-
1112926325417193/?fref=ts 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/g
roups/8538366edIn 
 
Twitter: 
https://twitter.com/ZeroCo
2_Project 
 
Yhteyshenkilöt: 
 
Matti Alakoskela 
044 438 4200 
 
Lea Hämäläinen 
040 960 6976 
 
etunimi.sukunimi@thermopolis.fi 

 
Thermopolis Oy 
Lassilantie 12 
62100 Lapua 
 

 

EAKR rahoitus:   

1,227,957.00 

Hankkeen kesto: 

 4.2016 – 3.2020 

Tulevat tapahtumat: 
 

 ZEROCO2 
sidosryhmätyöpaja 
pidetään 20.2.2017  
 

 Seuraava partnerikokous 
pidetään Campobassossa 
Italiassa  14.-15.3. 
Isäntänä toimii Molise 

Region.  

http://www.thermopolis.fi/zeroco2/
http://www.interregeurope.eu/zeroco2/
http://www.interregeurope.eu/zeroco2/
https://www.facebook.com/ZeroCo2-Interreg-Europe-Project-1112926325417193/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZeroCo2-Interreg-Europe-Project-1112926325417193/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZeroCo2-Interreg-Europe-Project-1112926325417193/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZeroCo2-Interreg-Europe-Project-1112926325417193/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/8538366edIn
https://www.linkedin.com/groups/8538366edIn

