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ZEROCO2 -hanke
Hanketausta 
EU:ssa rakennukset käyttävät 40 % unionin 
alueella kulutetusta energiasta ja vastaavat 
36 % unionin alueen CO2 päästöistä. Yli 50 
vuotta vanhoja rakennuksia on 35 % kaikista 
rakennuksista. Rakennusten energia-
tehokkuutta parantamalla saavutetaan n. 5 % 
säästö energiakuluissa ja CO2-päästöissä EU 
tasolla.1  
Rakennusten energiatehokkuutta onkin 
edistetty erityisesti uudisrakennuksissa 
direktiivien avulla. Suomessa kansallisen 
lainsäädäntö ja erityisesti 
rakentamismääräysten uudistaminen ovat 
ohjanneet rakentamista kohti 
energiatehokkaampaa suuntaa.  
Vuonna 2018 rakentamismääräykset täyttävä 
uudisrakennus onkin jo lähes 
nollaenergiatalo, jota energiatodistuksen 
energiakertoimien avulla ohjataan kohti 
uusiutuvan energian käyttöä.  
Korjausrakentamisen puolella on lähes 
nollaenergiatason saavuttaminen paljon 
hankalampaa kuin uudisrakennusten 
kohdalla. Vaikka rakennusmääräyksissä on jo 
linjattu korjausrakentamiseen liittyviä 
energiatavoitteita, niin olemassa olevien 
rakennusten energiatehokkuuteen ja 
 

energiakulutukseen päästään vaikuttamaan 
vain vähän. Tähän haasteeseen ZEROCO2-
hanke pyrkii vastaamaan, esittelemällä 
käsitteen energiankäytöltään hiilidioksidi-
päästötön rakennus. 
 
Hankkeen tavoitteet 
Interreg Europen rahoittaman nelivuotisen 
ZEROCO2-hankkeen tavoitteet ovat: 
 Määritellä energiankäytöltään lähes 

hiilidioksipäästötön rakennus ja esittää 
tämän tyyppisten rakennusten hyöty. 

 Esitellä energiatehokkuuden ja 
teknologian yhdistelmiä lähes 
hiilidioksidipäästöttömän rakennuksen 
toteuttamiseen. 

 Tehdä poliittisia suosituksia, joilla 
edistetään energiakulutukseltaan lähes 
hiilidioksidipäästöttömien rakennusten 
toteutumista paikallisesti, alueellisesti, 
kansallisesti ja EU- tasolla. 

 Esittää taloudellista puolta lähes 
hiilidioksidipäätöttömistä 
rakennuksista. 

 

Energiankäytöltään hiilidioksidipäästötön rakennus 
Määritelmä 
Energiankäytöltään lähes hiilidioksidi-
päästöttömässä rakennuksessa energian-
kulutus katetaan vuoden yli laskettuna 
uusiutuvalla energialla. Lähes hiilidioksidi-
päästötön rakennus voidaan lyhentää myös 
lähes nollaC02-rakennukseksi. 

 
Kuva 1. Alanurmon koulun katolla on 80 m2 
aurinkokeräimiä. (Kuva: FP7 CONCERTO, SOLUTION)  

Hyöty rakennusten energiasääntelyssä 
Tämän hetkinen rakennusten energiasääntely 
liittyy lähes nollaenergia rakennuksen 
tavoittelemiseen. Jos nollaenergia 
rakennuksen energiankäyttö katetaan 
uusiutuvalla energialla, on kyseessä myös 
hiilidioksidipäästötön rakennus. Toisaalta 

                                                                        
1BPIE, Europe’s Buildings Under The Microscope  

myös sellaiset rakennukset, joissa ei saavuteta 
nollaenergia tavoitteita energiatehokkuuden 
suhteen, voivat olla energiakäytöltään lähes 
hiilidioksidipäästöttömiä, jos niissä käytetään 
uusiutuvaa energiaa. Rakennusten 
energiasääntelyn laajentaminen nollaenergia 
ajattelusta kohti hiilidioksidipäästöttömiä 
rakennuksia tuo uusia työkaluja vaikuttaa 
myös olemassa olevaan rakennuskantaan. 
Tämän voi nähdä seuraavana luontevana 
askeleena rakennusten energiasääntelyssä, 
jolla edistetään olemassa olevien rakennusten 
osallistuminen kansallisten ja EU-tason 
energia- ja ilmastotavoitteisiin. 
 
Hyöty alueellisessa politiikassa 
Interreg Europe -ohjelma tukee erityisesti 
aluekehitystä. Tästä syystä Suomessa 
ZEROCO2-hankkeen fokuksena on Etelä-
Pohjanmaan maakuntastrategia vuodelta 
2014, joka yhdisti maakuntasuunnitelman 
2040 ja maakuntaohjelman 2014-2017. 
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Strategiassa on mainittu erityiseksi tavoitteeksi 
vähähiilisyys. Yksi näkökulma tähän on 
rakennusten kuluttaman energian 
huomioiminen. Etelä-Pohjanmaalla 
kulutetusta energiasta noin 40 % käytetään 
rakennusten lämmittämiseen ja tästä noin 30 
% on uusiutuvista lähteistä1. Rakennukset ovat 
siis merkittävä energiakuluttaja maakunnassa. 
Toisaalta rakennukset tarjoavat 
mahdollisuuksia kattavalle uusiutuvan 
energian käytölle.  
Uusiutuvan energia käytön lisääminen 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sillä on myös 
muita aluepoliittisesti positiivisia vaikutuksia.                      

Esimerkiksi rakennusten     yhteydessä oleva 
energiantuotanto lisää energiahuollon 
varmuutta maakunnassa ja tukee maakunnan 
energiaomavaraisuus-tavoitetta. 

 
Lisätietoa 
Lue lisää aiheesta hankepartnereiden 
yhteisraportista aluepolitiikkaa raportit; 
Alueellinen politiikka ja parhaat käytännöt.  
Raportti löytyy hankkeen ja Thermopolis Oy:n 
nettisivuilta. Saatavilla on koko raportti 
englanniksi sekä osittaiskäännös suomeksi.

Teknisiä vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöttömän 
rakennuksen toteutukseen
Uusiutuva energiapotentiaali Etelä-Pohjanmaalla 
Etelä-Pohjanmaalla on paljon potentiaalia uusiutuvan energian 
tuottamiseen. ZEROCO2 -hankkeen näkökulmasta erityisen 
mielenkiintoista ovat aurinkoenergian-, maalämmön- ja 
puupolttoaineiden potentiaali.  

 
Kuva 2. Uusiutuvan energian tuotanto ja potentiaali Etelä-Pohjanmaalla.2 

 
Lämmitys 
Energiankäytöltään lähes hiilidioksidipäästöttömän rakennuksen 
toteuttamiseen tarvittava tekniikka on jo olemassa ja 
lämmityksen osalta Suomessa tämä yleistä ja taloudellisestikin  
kannattavaa.    
Lämmitysjärjestelmät voidaan jakaa pää- ja 
lisälämmitysjärjestelmiin. Hiilidioksidipäätöttömän rakennuksen 
toteuttamiseen soveltuvia yleisesti käytössä olevia vaihtoehtoja 
päälämmitysjärjestelmäksi ovat esimerkiksi erilaiset 
lämpöpumput (maa-, vesi-ilma-, poistoilmalämpöpumppu), 
hiilineutraalisti tuotettu kaukolämpö sekä hake-, pelletti- ja 
puulämmitys. Huomion arvoista on, että tällä hetkellä 37 % 

                                                                        
2“Study of energy technology options for buildings with zero CO2 
emissions due to energy use – South Ostrobothnia”, sivu 5, Diagram 1. 
3Energiatehokas e-lehti, ”Rakentajat luottavat kaukolämpöön”, [viitattu 
31.05.2017]. 

kaukolämmöstä tuotetaan hiilineutraalisti, joko uusiutuviksi 
luokitetuilla polttoaineilla tai hukkalämmöllä2. 
Lisälämmitysjärjestelminä voidaan mainita esimerkiksi 
aurinkolämpö, ilma- ja poistoilmalämpöpumput sekä takka. 
Uudisrakennuksiin valitaan lämmitysmuodoksi yleisimmin 
kaukolämpö (n. 64 % uudisrakennuksista on valittu kaukolämpö 
lämmitysmuodoksi v. 2016) ja maalämpö on seuraavaksi 
suosituin lämmitysmuoto (n.  16 % uudisrakennuksista v.  2016) 3. 
 
Olemassa olevissa rakennuksissa siirrytään esimerkiksi öljy- tai 
sähkölämmityksestä muihin lämmitysvaihtoehtoihin tai otetaan 
päälämmitysmuodon rinnalle lisäjärjestelmiä, esim.  
ilmalämpöpumppu, aurinkolämpöjärjestelmä tai takka.   
 
Sähkö 
Tällä hetkellä rakennusten yhteyteen sijoitettavia sähkön 
tuotantojärjestelmiä ovat pientuulivoimalat ja 
aurinkosähköjärjestelmät. Erityisesti aurinkosähköjärjestelmät 
ovat kovassa suosiossa tällä hetkellä. Vuonna 2010 asennettua 
aurinkovoimaa oli 7 MWp. Vuonna 2014 tämä luku oli jo noussut 
11 MWp ja vuonna 2015 15MWp:tiin.4 

 
Kuva 3. Aurinkosähköpaneeleita päiväkodin katolla. (Kuva: Lea 
Hämäläinen) 

Näiden järjestelmien haasteet ovat tuotannon luonnollinen 
vaihtelevuus yhdistettynä sähkön varastoinnin ongelmiin, 
verkosta ostettavan sähkön alhainen hintataso ja myytävän 

4 Tilastokeskus, Energia 2016 –
taulukkopalvelu, 2.12 
Aurinkoenergia [viitattu 
19.9.2017] 
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sähkön alhainen hintataso sekä lainsäädön määritelmät siitä, 
kuka saa käyttää tuotettua sähköä verovapaasti ja ilman 
siirtomaksuja. Viimeisin haaste koskee erityisesti talonyhtiöitä. 
 
CHP  
Edellä kuvattujen sähkön ja lämmön erillistuotannon lisäksi on 
mahdollista tuottaa sähköä ja lämpöä yhdessä. Tällaista 
järjestelmää kutsutaan CHP:ksi (combined heat and power).  
 
CHP alle voidaan listata monenlaista tekniikkaa ja CHP-tuotantoa 
on monessa kokoluokassa. Erityisesti voimalaitoskokoluokan 
tekniikkaa on jo kaupallisessa käytössä. Pienemmän kokoluokan 
laitteita on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti. Suomessa on 
nousut erityisesti esille puukaasutukseen, diesel- ja 
polttomoottoreihin perustuva tekniikka.  

Tekniikoita yhdistelemällä hiilidioksidipäästötön     
rakennus 
Edellä kuvattuja järjestelmiä yhdistelemällä on mahdollista 
toteuttaa energiankäytöltään hiilidioksidipäästötön rakennus. 
Erityisesti sähkön varastointimenetelmien ja myös 
mikroluokan CHP-laitosten kehittyminen ovat avain- asemassa 
sähköntuotannon järkevässä pientuotannossa.  

 
Lisätietoa 
Lue lisää teknisistä vaihtoehdoista Etelä-Pohjanmaalla ja 
Suomessa ZEROCO2-hankkeelle valmistuneesta 
englanninkielisestä alueellisesta raportista ”Study of energy 
technology options for buildings with zero CO2 emissions due 
to energy use – South Ostrobothnia”, joka löytyy hankkeen ja 
Thermopolis Oy:n nettisivuilta. 

Hankeessa tapahtunutta
Seminaari 12.6.2017  
Energiakulutukseltaan hiilidioksidipäästötön rakennus - 
ZEROCO2 Building – vaihtoehtoja toteuttamiseen seminaari, 
keräsi Seinäjoelle noin 40 kiinteistö- ja energia-alan toimijaa 
yhteen kuuntelemaan esityksiä ja keskustelemaan. Seminaarin 
aihetta käsiteltiin erityisesti keskisuurten ja suurten kiinteistöjen 
näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin esityksiä mm. 
aurinkosähköstä, elinkaariajattelusta, lämpöpumpuista, 
aurinkolämmön kausivarastoinnista sekä sähköautoilusta. 
Esitykset ovat ladattavissa Thermopolis Oy:n nettisivulta. 
Hankkeen nettisivulle johtava linkki löytyy tämän uutiskirjeen 
yhteystiedot sivulta. 
 
Aluepolitiikkaa raportit: Alueellinen politiikka ja parhaat 
käytännöt – Yhteinen raportti  
Kukin hankepartneri kirjoitti oman alueensa energia- ja 
rakennuspolitiikasta. Näistä raporteista koostettiin 
yhteisraportti, johon italialainen partneri Molise Region kirjoitti 
yhteisen johdanto-osion ja yhteenvedon. Suomeksi on 
käännetty Etelä-Pohjanmaata ja Suomea koskeva alueellinen 
raporttiosio sekä kaikille yhteiset kappaleet. Alkuperäinen 
raportti sekä käännös on saatavilla hankkeen ja Thermopolis 
Oy:n nettisivuilta.  

 
Kuva 4. Valmistuneiden raporttien kansilehdet. 

Hiilidioksidipäästöttömän rakennuksen tekniset 
toteutusvaihtoehdot raportti 
Kukin hankepartneri on kirjoittanut tästä aiheesta oman 
raporttinsa. Nämä raportit julkaistaan englanniksi hankkeen 
nettisivuilla. Etelä-Pohjanmaan tilannetta kuvaava raportti 
julkaistaan myös Thermopolis Oy:n nettisivuilla. 
 
Hanketapaaminen Kreikan Haniassa 
ZEROCO2 -hankkeen kolmas kansainvälinen tapaaminen ja 
kohdevierailu järjestettiin lämpimässä ja kauniissa Hanian 
kaupungissa Kreetan saarella. Kahden päivän pituisessa 
tapaamisessa keskusteltiin alueiden välisistä yhtäläisyyksistä ja 
eroavaisuuksista teknisten vaihtoehtojen osalta ja pohdittiin 
seuraavan vaiheen toimintasuunnitelmien luomista. Lisäksi 
pääsimme tutustumaan kolmeen kohteeseen, joissa oli 
toteutettu uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä vaihtoehtoja. 
Erityisen mielenkiintoinen kohde oli hotelli, jossa yhdistettiin 
aurinkolämpö, aurinkosähkö, ilma-vesilämpöpumppu ja kolme 
suurta varaajaa hotellin käyttöveden tuottamiseen sekä keittiön 
jäähdytykseen.  

 
Kuva 5. Hankepartnerit ja sidosryhmän edustajat Haniassa 
hanketapaamisessa. 

Osallistuminen maakuntaohjelman sparrausryhmään 
Etelä-Pohjanmaan liitto on kirjoittamassa maakuntaohjelmaa 
vuosille 2018-2021. Tätä varten he ovat kutsuneet maakunnassa 
toimivilta tahoilta edustajia sparrausryhmään. Thermopolis Oy 
on osallistunut tähän ryhmään ja tuonut erityisesti ZEROCO2 -
hankkeen kautta huomattuja asioita esille.  
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Yhteys: AJANTASAISTA TIETOA LÄHES NOLLACO2 AIHEISTA,  
 SEURAA ZEROCO2 HANKETTA SOSIAALISESSA MEDIASSA! 
Lea Hämäläinen https://www.interregeurope.eu/zeroco2/  
ZEROCO2 -hanke /Thermopolis Oy TWITTER: @ZEROCO2Project  
Puh: +358 40 960 6976 FACEBOOK: https://www.facebook.com/ZEROCO2Project/ 
Sähköposti: lea.hamalainen@thermopolis.fi Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8538366  
 
 
 

 
 

 Maa Yhteys 
Local Energy Agency Spodnje Podravje  Slovenia  Tea Potocnik - tea.potocnik@lea-ptuj.si  

www.lea-ptuj.si  
Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania  

Greece  Ioannis Vourdoubas - vourdoubas@chania.teicrete.gr  
http://www.maich.gr/  

Molise Region  Italy  Alessia Finori - zeroco2@mail.regione.molise.it  
http://www3.regione.molise.it  

Municipality of Kaunas District  Lithuania  Rima Noreikaite, - rima.noreikaite@krs.lt  
www.krs.lt  

University of Malta  Malta  Charless Yousif - charles.yousif@um.edu.mt  
http://www.um.edu.mt/  

European Institute for Innovation  Germany  Benjamin Daumiller -,b.daumiller@eifi.eu  
www.eifi.eu  

Thermopolis LTD.  Finland  Lea Hamalainen - lea.hamalainen@thermopolis.fi  
http://www.thermopolis.fi/  

Agency for Sustainable Mediterranean 
Cities  

France  Leonard Leveque - l.leveque@avitem.org  
www.avitem.org  
 

 
 
 
 
 
 

 

      

  

Hanke partnereiden yhteystiedot 


