Uutiskirje 2018
sivu 1

ZEROCO2 kansainvälinen uutiskirje #3
Mikä on ZEROCO2?
Hankeen tausta
Euroopan energiatehokkuusdirektiivin (2012
/27/EU) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31 / EU) ohjeistusten mukaan vuoden 2020 jälkeen kaikkien uusien
rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia ja samalla nämä rakennukset ovat
myös energiankulutukseltaan lähes hiilidioksidipäästöttömiä (NZCO2EB). Vuonna 2016
aloitettu Interreg Europe -ohjelman ZEROCO2
-hankeeen tavoitteena on täyttää näiden
direktiivien vaatimukset ja luoda kestävän
energian tulevaisuus koko Eurooppaan.
ZEROCO2-hankkeen päätavoitteena on parantaa alueellista energiapolitiikkaa ympäristön
kestävyyden ja ilmastonmuutosriskien vähentämiseksi. Tämä Interreg Europe -ohjelman
hanke edustaa ja edistää energiankäytöltään
lähes hiilidioksidipäästöttömiä rakennuksia
(NZCO2EB), mikä tarkoittaa, että rakennusten
energian kulutuksesta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.

Toimintasuunnitelmat

Sisällys
Mikä on ZEROCO2?..........1

Käsitellyt asiat
Analyysien toteuttamisessa hyödynnettiin alueiden välistä yhteistyötä, jonka
avulla poliittisia päättäjiä eri Euroopan
alueilta pyritään sitouttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Samalla
nopeutetaan siirtymistä kohti kestävää
kehitystä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja koko Euroopan tasolla.
Alueiden välisen yhteistyön avulla tunnistetaan, jaetaan ja välitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita ja
hyviä toimintatapoja lähes hiilidioksidipäästöttömän politiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa, joka kohdistuu niin uusiin kuin saneerattaviin
rakennuksiin.

Mikä on
toimintasuunnitelma?
Jokainen hankekumppani tekee toimintasuunnitelman, joka antaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten yhteistyöstä
saatuja
kokemuksia
hyödynnetään
alueellisen politiikan parantamiseen.
Toimintasuunnitelmissa tarkennetaan
toteutettavien toimien luonne, aikataulu,
mukana olevat toimijat, mahdolliset
kustannukset ja rahoituslähteet.

ZEROCO2 kumppanit kartalla.

Yhteenvedot kunkin kumppanin toimintasuunnitelmasta seuraavalla sivulla.

Toimintasuunnitelmat.....1
Hyvät käytännöt….…….…2
Markkinatarveraportit.....3
Tulevia tapahtumia………4
Yhteystiedot………….…….,4

Tapahtumia
Kansainvälinen
ZEROCO2konferenssi 21. 22. maaliskuuta
2018. Sloveniassa,
Ptujssa.
Jatkuva LSG
tapaaminen -TBA
Pysy ajan tasalla,
käy ZEROCO2
nettisivuilla ja/tai
seuraa meitä
sosiaalisessa
mediassa.
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ZEROCO2 Toimintasuunnitelmat – Alueellisetyhteenvedot
LEA (Slovenia)
SpodnjePodravjen maakunnan paikallinen energia
toimisto LEA Sloveniassa aikoo parantaa olemassa
olevaa ilmastopolitiikkaa. LEA perusti neuvoa-antavan
ryhmän, jonka tarkoituksena on vähentää hallinnollisia
esteitä avustusrahojen hakemisessa sekä tuoda
parhaita kuluttajatottumuksiin liittyviä käytäntöjä
kumppanuusalueilta. LEA: n toimintasuunnitelmassa
tavoitellaan myös muutoksia rakennusten energiatehokkuutta koskevaan asetukseen, jotta saataisiin
investoinnit mahdollisiksi lyhyilläkin takaisinmaksuajoilla, kannustamalla pankkeja
ja yksityisiä sijoittajia antamaan
myös lyhytaikaisia lainoja.

MAICH (Kreikka)

Kaunas (Liettua)
Kaunaksen kunta pyrkii toimintasuunnitelmassaan
edistämään uusiutuvan energian järjestelmien asentamista asuinrakennuksiin, etenkin aurinkosähköjärjestelmiä ja edistämään hiilidioksidipäästöttömien
rakennusten rakentamista tai tavallisten rakennusten
muuttamista sellaisiksi yksityisillä varoilla energiansäästöyritysmallin (ESCO) käyttöönoton
myötä. Kaunas aikoo myös valistaa ja
tiedottaa alueen asukkaita energiaa
säästävistä tekniikoista ja sitä kautta
saavutettavista taloudellisista hyödyistä.

Maltan yliopisto (Malta)

MAICHin toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen yhteenvedon aikavälille 2018 – 2022. Sen tavoitteita ovat energiatehokkaiden teknologioiden
asentaminen rakennuksiin Kreetalla;
muilla alueilla havaittujen hyvien toimintatapojen käyttöönotto; aurinkosähköjärjestelmien asentamisen tukeminen
Kreetan kunnissa; kopioida hyvä käytäntö
kumppanuusalueelta Etelä-Pohjanmaalta,
missä suorituskyky eristysinvestointien, paikallisen
verkonhallinnan, lämmitysjärjestelmien ja julkisen
koulutuksen suhteen on esimerkillistä.

Maltan yliopiston toimintasuunnitelma keskittyy
jatkuvan ammattitaidon kehittämisen tarjoamiseen
arkkitehdeille, insinööreille ja projektijohtajille hiilidioksidipäätöttömien rakennusten teknologian suunnitteluun, elinkaarikustannuksiin ja energiatehokkuuden sertifiointiin. Tavoitteena on myös saavuttaa
uusiutuvien energialähteiden vähimmäismäärä uusissa
ja remontoitavissa julkisissa rakennuksissa, tarkistaa ja
korjata aurinko-vesi-lämmityksen avustukset palauttaakseen sen kiinnostavuuden ja pilottihanke vähentämään julkisen asuntosektorin
hiilidioksidipäästöjä 30% vuoteen 2020 mennessä.

Molisen maakunta (Italia)

AVITEM (Ranska)

Molisen maakunnan toimintasuunnitelmassa on eriteltynä tavoite asentaa uusiutuvan energianlähteen tuotantojärjestelmiä samalla kun kannustetaan yritysten ja
teollisuuden energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Molisen maakunta aikoo
myös toteuttaa älykkäitä sähköverkkoja ja
muita toimia, jotka suoraan koskettavat
täydentäviä siirtoverkkoja, digitaalisia
viestintäjärjestelmiä sekä älykästä seurantaa kaupunki- ja esikaupunkialueilla.

AVITEMin toimintasuunnitelmassa Ranskan
Rivieran alueella tavoitteena on edistää
sääntelyä, joka yhdistää hiilidioksidipäästöihin liittyvät asiat uusissa rakennuksissa. Se perustuu energia - ja hiili vertailuarvoihin
taiE+C- -merkintään, jota parhaillaan testataan.
AVITEM puoltaa E+C- -merkkiä ja sen tuloksia myös
Kestävän kehityksen rakennuksien yhteistyöhankkeessaan. AVITEM tukee hiilidioksidittomuuden liittämistä
nykyisten rakennusten kunnostustöihin ja levittää
hyviä toimintatapoja vähähiilisestä remontoinnista
sekä poistaa esteitä aurinkolämpöenergia-alan
kehittämiseltä.

Thermopolis Oy (Suomi)
Etelä-Pohjanmaan
alueen
ZEROCO2-kumppani
Thermopolis Oy pyrkii toteuttamaan hankkeen tavoitteet vaikuttamalla Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan. Tämä toteutetaan avustamalla maakuntaviranomaisia kehittämään ja panemaan täytäntöön sopivia indikaattoreita sekä osallistumalla maakuntastrategian 2018 –2021 päivitykseen. Thermopolis
osallistuu myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019 – 2020 työpajoihin, maakuntasuunnitelmanväliarviointiin sekä avustaa Seinäjoen
ammattikorkeakoulua kehittämään pienrakentajan
verkkopalvelua hiilidioksidipäästöttömän rakentamisen osalta.

Kaikki kumppanit ovat saaneet valmiiksi toimintasuunnitelmansa, jotka ovat nyt valmiita toteutettaviksi
siirtyessämme hankkeen seuraavaan vaiheeseen.
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ZEROCO2 Hyvät käytännöt – Esimerkkejä ZEROCO2 partnereilta
INTERREG EUROPEn ZEROCO2-hankkeessa kehitettiin hyvien käytäntöjen luettelo innovatiivisista esimerkeistä CO2politiikassa ja jo olemassa olevista lähes hiilidioksidipäästöttömistä rakennuksista. Luettelo on suunniteltu tarjoamaan
uusia ideoita, joita voidaan vaihtaa kumppaneiden tai alueiden kesken. Näiden esimerkkien jakaminen, myös hankkeen
jälkeen, auttaa parantamaan paikallista, alueellista tai kansallista politiikkaa. Se edistää kaupunkien, maakuntien, maiden ja
koko Euroopan unionin kilpailukykyä, kestävyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Jokainen kumppani (paitsi neuvoa-antava jäsen EIfI) tarjoaa vähintään kaksi ZEROCO2 -hankkeen aikana esiteltyä hyvää
käytäntöä omalta alueeltaan tai maaltaan. Hyvien käytäntöjen esimerkit on esitelty onnistuneina kansallisina sovelluksina.
Seuraavassa on lyhyt katsaus joistakin kumppaneiden toimittamista hyvistä käytännöistä.

LEA (SpodnjePodravje)
Energia remontti projekteissaan LEA uudisti 7 yhteisöomisteista rakennusta (peruskouluja, lastentarhoja,
terveyskeskuksia ja kirjastoja), joiden yhteenlaskettu
lämmityspinta-ala on 4408 m2. Saneerauksissa
keskityttiin erityisesti pintaremonttiin, kuten ikkunoihin, julkisivuun, ullakkoon. LEA mahdollisti
esimerkiksi vuonna 1980 rakennetun peruskoulun
remontoinnin. Lämmitykseen kuluvan liiallisen energian vähentämiseksi remontoitiin rakennuksen ulkokuori (ikkunat, julkisivu, ullakko jne.) ja uudistettiin
tekniset ratkaisut (lämmitysjärjestelmän optimointi,
hakekattilan asentaminen).

Energiaremontti AnicaČernejevaMakole (1980) peruskoululle.

suhde, tyydyttävät tuulivoimavarat ja kiinteää biomassaa saatavilla. Kreeta tarjoaa erinomaisia käytännön esimerkkejä energiatehokkaista hiilidioksidipäästöttömistä rakennuksista.

Pieni hiilidioksidipäästötönasuinrakennus Kreetalla.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus Haniassa sijaitsevan Kreetan Ortodoksisen oppilaitoksen kiinteistön
katolla on toinen hyvä esimerkki, sillä asennetun
järjestelmän tekniikka on kehittynyttä, luotettavaa ja
kustannustehokasta. Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä käyttää aurinkoisen Kreetan voimavaroja tehokkaasti. Sijoituksen takaisinmaksuajaksi on
arvioitu 8-10 vuotta. Samaa teknologiaa voitaisiin
käyttää myös muilla alueilla, etenkin Välimeren
alueella, jossa saadaan paljon auringon valoa.

Tämä esimerkki auttaa luomaan ympäristöystävällisiä
ja energiatehokkaita tiloja lapsille sekä parantamaan
työntekijöiden työoloja. Nämä kunnostustyöt on
toteutettavissa myös muilla alueilla, erityisesti jos käytettävissä on eurooppalaista koheesiorahastoa tai
muita lähteitä.

MAICh (Kreeta)
Hanian Välimeren maatalouden tutkimuslaitos
(MAICh) esittelee energiankulutukseltaan hiilidioksidipäästöttömiä rakennuksia, jotka eivät ole yhteydessä Kreetan sähköverkkoon. Käytetyt uusiutuvan
energian järjestelmät ovat kehittyneitä, luotettavia,
hyvin testattuja ja kustannustehokkaita. Näiden
rakennusten toteuttaminen toimii hyvänä esimerkkinä,
sillä samaa teknologiaa voitaisiin käyttää muillakin
alueilla, joilla on korkea aurinkosäteilyn

Aurinkosähköpaneeleja Kreetan Ortodoksisen oppilaitoksen
kiinteistön katolla. Kokonaiskustannukset: 70 000 €.

Molisen maakunta
Italian Molisen maakunta havainnollistava esimerkki
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on toteuttaa
maalämpöpumppuratkaisuja, kuten koulun liikuntahalli Mafaldassa. Italian ZEROCO2-kumppani on
toteuttanut maalämpölaitoksen, joka perustuu pystysuuntaiseen porakaivoon. Se on yhdistetty korkean
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hyötysuhteen omaaviin lämpöpumppuihin, jotka tuottavat energiaa 30% pienemmällä hiilidioksidipäästöllä.
Tämä on todettu parhaimpana tapana parantaa
maalämpölaitosten tehokkuutta.

ZEROCO2-hankkeen alla toteutettavaan kaupunkialueiden kehittämiseen kuuluu energiatehokkuuden
kannalta kuusi tärkeää osa-aluetta: rakennukset;
kaavoitus/maankäyttö; tiheys; infrastruktuuri; liikkuminen; avoimet alueet (puistot/torit). Tämä
pilottihanke ja kaksi muuta pilottihanketta eri kunnissa
ovat ensimmäinen ohjelmavaihe, jonka jälkeen ohjelma
toteutetaan muilla alueilla. Tämä ohjelma toimii
erinomaisena esimerkkinä, koska se sopii paitsi muille
alueille myös muihin maihin.

Maltan yliopisto
Koulu Mafaldan kunnassa käyttää energiatehokkaita
menetelmiä.

Thermopolis Oy
Suomessa Thermopolis tuo hyviä käytäntöjä esiin
pyrkiessä luomaan ja toteuttamaan ilmastostrategiaa
useissa pienissä kunnissa, joilla on rajalliset resurssit.
Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis oli
vuonna 2012 mukana kirjoittamassa yhteistä ilmastostrategiaa, joka hyväksyttiin virallisesti kahdeksassa
kunnassa. Näistä jokainen kunta muodosti oman energiatehokkuusryhmän, joka edelleen toteuttaa strategiaa säännöllisesti. Kunnat liittyivät myös valtion
vapaaehtoiseen
energiatehokkuussopimukseen.
Thermopolis on käyttänyt asiantuntemustaan hyvien
käytäntöjen ja energiansäästötekniikan toteuttamiseen
ympäri Suomea.

Yksi Maltalainen hyvän käytännön esimerkistä on
yhteisöllisen aurinkovoimalaitoksen rakentaminen.
Yksityiset urakoitsijat huoltavat aurinkosähkölaitoksia,
jotta taataan niiden toimintavarmuus ja luotettavuus.
Yhteisöllinen järjestelmä on hyödyllinen kaikille sen
kolmelle osapuolelle: 1) hallitukselle, uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi; 2) yksityisille urakoitsijoille, joille se tuo lisää työpaikkoja vihreillä
markkinoilla; ja 3) yhteisölle pienemmän hiilijalanjäljen ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.

Fiddien tekojärvi aurinkosähköjärjestelmän asennuksen
jälkeen.

Aurinkopaneeleja integroituna koulun katolla Lapualla. FP7,
Concerto-projekti. (Kuva: Pauli Kortesoja)

Kaunaksen kunta
Vuodesta 2015 vuoteen 2017 saksalais-liettualainen
yhteistyöhanke on tehnyt uudistuksia kaupunkialueiden energiatehokkuuteen Kaunaksen alueella
Liettuassa. Liettuan asuntokannan uudistaminen energiatehokkaammaksi on keskeinen osa kestävää
kaupunkikehitystä.

Kaunas, Liettua

AVITEM (Alppien provinssi,
Ranskan Riviera)
Ranskan Rivieran alueella on menestyksekkäästi
onnistuttu uudistamaan asumisyhteisöjä energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Alue sai avustuksia
yli 60 miljoonaa euroa 4 vuoden aikana 30000 asunnon
kunnostamiseen - tämä vastaa noin 10 prosenttia
alueen asumiskiinteistöistä. Projektin jälkeen energialuokka on parantunut C+:sta kohti B:tä. Myös
vuokralaisten energiatehokkuuteen liittyvään käyttäytymiseen vaikutettiin aktiivisesti. Onnistuneen
käytännön myötä tämä ohjelma uusittiin hankkeen
kolmannen vaiheen aikana vuonna 2017.
Nämä hyvät käytännöt tarjoavat uusia ja tarkkoja
ideoita, jotka voidaan siirtää kumppaneiden tai alueiden kesken ja osoittavat, että todelliset muutokset ovat
mahdollisia - erityisesti kaupunkien, alueiden, maiden
ja koko Euroopan unionin kestävän kehityksen ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alueilla.
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Markkinatarpeiden katsaukset – alueelliset yhteenvedot
Markkinatarveraporteista osa on tuotettuyhteistyössä Green AngelSyndicaten kanssa ja osan ovat tuottaneet
kumppanit itse.Katsauksien avulla on selvitetty hiilidioksidipäästöttömien rakennusten toteuttamis- ja elinkelpoisuutta
sekä tarvetta ZEROCO2-hankkeen kumppaneiden alueella. Nämä arviot perustuvat julkisesti saatavilla oleviin tietoihin
ja johtopäätöksiin seminaareista, joihin osaanmyös Green AngelSyndicate on osallistunut.
Seuraavaksi on yhteenveto ZEROCO2-kumppaneiden markkinatarpeiden arvioinneista.

MAICh
MAIChin markkinaraportti on tuotettu kirjallisuustutkimuksen ja Hanian seminaarin tuloksena, jonka
aikana keskusteltiin taloudellisten välineiden mahdollisista vaikutuksista energiatehokkuuteen. Green
AngelSyndicaten mukaan Kreetalla sijaitsevien julkisten rakennusten energiatehokkuuden osalta ”hyvin
vähän tapahtuu” eikä yleinen politiikka kannusta
investointeja energiatehokkuuteen julkisissa rakennuksissa. Itse asiassa tärkein eurooppalainen julkisen
rahoituksen lähde ei ole vieläkään käytettävissä
Kreetalla, kolme vuotta ohjelman avaamisen jälkeen,
eikä ole olemassa juuri lainkaan poliittisia toimenpiteitä yksityisen sektorin rahoituksen saamiseksi
energiatehokkuushankkeisiin.

Molisen maakunta
Italian Molisen maakunta on koonnut markkinatarvekatsauksen, jossa todetaan, että tällä hetkellä
on tuotannon ja rakennusten energiatehokkuuteen
monia, enimmäkseen kansallisia kannustimia (kuten
verovähennyksettai
Ecobonus).
Raportinmukaan
"vaikka prosessi on byrokraattinenja on täytettävä
tietyt edellytykset aktiivisen rahoituksen saantiin, monet alueella ovat saaneet näitä lainoja parantaakseen
rakennustensa energiatehokkuutta, mikä on edesauttanut Molisen maakuntaa saavuttamaan Euroopan
asettamat tavoitteet ennen määräaikaa".

Ripalimosaninkunnan remontoitu liikuntahallin
lämmityksessähyödynnetään maalämpöpumppuja.(Molisen
maakunta)
Pieni hiilidioksidipäästötön liikekiinteistö Kreetalla, Kreikassa,
joka ei ole yhteydessä sähköverkkoon.

Green Angel Syndicaten mukaan sähkömittarijärjestelmää voitaisiin parantaa, sillä Kreetalla on
paljon mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkoenergialle,
mutta paljon vähemmän asennuksia käytössä kuin
monissa Euroopan osissa, joilla on huonompi
potentiaali. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole riittäviä
poliittisia kannustimia energiatehokkuuden edistämiseksi, vaikka tällaiset toimenpiteet vähentäisivät
juoksevia kustannuksia nykyisen talouden laskusuhdanteen aikana. Lisäksi pankkien ja julkisen
sektorin väliset suhteet eivät ole selvät, koska pankit
eivät todennäköisesti anna riittävästi lainaa julkiselle
sektorille uusiutuvan energian ja energiatehokkaan
teknologian hankkimiseen. Kaiken kaikkiaan Green
AngelSyndicate ehdottaa ZEROCO2 suhteen, että
Kreikan politiikan on sopeuduttava ”itsenäisiin toimiin" ja "kannustettava rahoitusjärjestelmien kehittämistä kaupallisesti toteuttamiskelpoisille aloitteille
julkisissa rakennuksissa myös yksityisen rahoituksen
kautta".

Vaikka ZEROCO2-hanketta toteutetaan vain Molisen
alueella, hanke auttaa laajentamaan näitä hiilipäästöjä
vähentäviä tekniikoita niin yksityisiin kuin julkisiin
rakennuksiin ja tuotantolaitoksiin muillakin alueilla.
Yhteenvetona raportista "voidaan sanoa, että tällä hetkellä voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden
ohessa Molisen maakunnan toimintaohjelma ja kestävän energian alalle kohdennetut kannustimet ajavat
voimakkaasti hiilidioksidipäästöttömien rakennushankkeiden jatkuvaa leviämistä, mikä on ZEROCO2hankkeen perimmäinen tavoite".

Thermopolis Oy
Thermopoliksen ja Green AngelSyndicaten yhteistyönä
tehdyssä markkinatarpeiden arvioinnissa tuli ilmi, että
markkinat ja olosuhteet ovat Etelä-Pohjanmaan
alueella huomattavasti peremmat kuin muilla kumppanuusalueilla. Suomi kokonaisuudessaan on verrattain edistyksellinen suhtautumisessaan hiilidioksidipäästöttömiin julkisiin rakennuksiin.Suomessa on
olemassa jo melko riittävät rahoitusmekanismit - kuten
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Business Finland, energia-apu ja EAKR - sekä ohjelmia,
joilla edistetään TKI-toimintaa ja koulutusta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alalla. Kuitenkin, näiden rahoitusmekanismien yhdisteleminen olisi
välttämätöntä ja olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin
alueellisen strategian parantamiseksi (esim. sisällytetään
energiaindikaattoreita).
Raportissa myös kannustetaan maakuntaa hankkiu-tumaan eroon
öljylämmityksestä julkisissa rakennuksissa, ratkaisemaan teknisiä
ongelmia (esim. akku/varastointi)
ja kehittämään erityisiä hiilidioksidipäästöttömyystavoitteita
Suomessa. On olemassa myös kasvava
huoli jo olemassa olevien nollaenergiarakennusten mahdollisista
kosteus- ja ilmanlaatuongelmista.

Kaunas
Kaunasin kunnan piirin markkinatarpeiden tarkastelu
Liettuassa on yleiskatsaus nykyisistä menetelmistä.
Siihen mukaan luettuina ovat valtion ja kuntien rahoitusohjelmat alueen julkisen ja yksityisen sektorin
rakennustenenergiatehokkuuden parantamiseksi. Kun
otetaan huomioon nykyiset Kaunasissa käytössä olevat
rahoitusjärjestelmät, markkinoiden tarveraportista käy
ilmi, että eri välineitä tarjotaan sekä yksityisten asuntojen ja kerrostalojen omistajille vähähiilisen teknologian toteuttamiseen. Lisäksi kerrostalorakennusten
remontoinnin suunnittelu ja toteutus on melko
riittävää niin kansallisella kuin kunnallisella tasolla.
Mutta vaikka on olemassa oikeita välineitä ja
menetelmiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja
uusiutuvien energiajärjestelmien käyttöön ottoon
Kaunaksen kunnassa, olisi se vielä tehokkaampaa uusia
rahoitusmenetelmiä käyttämällä. Uusiutuvien energiajärjestelmien käyttöönotto pitäisi ulottaa myös
julkisen- ja yrityssektorin rakennuksiin.

Malta

Koulun katolle asennettuja aurinkopaneeleita Maltalla.

Maltan markkinatarvearviointi toteutettiin yhteistyönä
Maltan yliopiston ja kahden tärkeimmän sidosryhmäläisen kanssa, joita olivat energia- ja vesitoimisto
sekä rakennuslupatoimisto. Raportti voidaan tiivistää
kattavaksi luetteloksi markkinatarpeista, joiden avulla
voidaan mahdollistaa julkisten rakennusten muutos
hiilidioksidipäästöttömiksi. Tämä sisältää kohdennettuja tukijärjestelmiä, tarpeen vähentää byrokratiaa
sekä avustusten ja ohjelmien päivittämisen (kohdistamalla ne tehokkaimpiin energiatehokkuus
toimiin). Raportissa tuodaan esille myös Maltan tarve
lisätä energia todistusten (ja niihin liittyvien suositusraporttien) yleistä hyväksyntää ja hyvää käyttöä, sekä
tarjota kannustimia alhaisen hiilidioksidipäästötason
saavuttamiseksi. Nämä sisältävät verohelpotuksia tai
järjestelmiä, jotka tekevät mahdolliseksi julkisen
rakentamisen ja asuntosektorin saavuttaa alhainen
hiilidioksidipäästötaso, vaikka niiden katolle ei olisi
mahdollista asentaa aurinkopaneeleita.

Kiinteistönhallinta järjestelmä ja tarpeen mukaan ohjautuva
ilmastointi hiilidioksidisensoreilla luokkahuoneessa Maltalla.

Kaunaksen kunnan hallintorakennus, remontoitu vuonna 2016
energiakatselmuksen jälkeen.

Lisäksi Maltan saarten on tehostettava energiatehokkuusurakointia, kehitettävä julkisen asuntosektorin ohjelmaa ja esitettävä vähimmäisvaatimukset
uusiutuvien energian osuudelle uusissa ja saneerattavissa rakennuksissa. Tietenkin tähän pitää
sisällyttää pyrkimykset lisätä yleistä tietoisuutta
hiilidioksidipäästöistä ja parantaa teknistä asiantuntemusta hiilidioksidipäästöttömistä rakennuksista.
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tamaan "kaupallisesti elinkelpoisia, tuloja tuottavia,
omavaraisia projekteja", jotka hyödyttävät sekä
sijoittajia että ympäristöä.

Kuva otettu 1800-luvun maatilan Sainte-Victoire
rakennustyömaalta, joka on kokonaisuudessaan remontoitu
ekologisilla materiaaleilla ja energiankulutukseltaan hyvin
pieneksi.

Ranskan Riviera
Alppien provinssin Ranskan Rivieran markkinatutkimus tuotettiin alueellisten ja paikallisten sidosryhmien tapaamisten lopputuloksena. Kokouksissa
sidosryhmäläiset tutkivat energiatehokkuushankkeiden nykyistä tilaa ja laatua julkisessa rakennuksissa
Rivieran alueella, kiinnittämällä erityistä huomiota
nykyisiin saatavilla oleviin julkisiin rahoitusmenetelmiin näiden hankkeiden tukemiseksi. Yhteenvetona tarkastelun tuloksista: "Jotta energia- ja
hiilidioksidipäästöjen
monimutkaisuus
voitaisiin
ratkaista, on tärkeää antaa täydet teknisen ja taloudellisen tuen mekanismit rakennuttajaviranomaisille
suunnittelusta laitteiden hallintaan. Sillä tämä on usein
koettu tehottomaksi". Rivieran alue vaatii muutosta
uusien taitojen ja asiantuntemuksen kehittämiseen,
mikä ennakoisi energiatavoitteiden saavuttamista.

Kattava energiaremontti Audibertin lukioon, Antibes, Ranska.

LEA
Ptujn seudun markkinatarvearviointi Sloveniassa on
tuotettu yhteistyössä Green AngelSyndicaten kanssa.
Raportissa todetaan, että energiatehokkuusremontteja
tehdään julkisiin rakennuksiin - mutta ei tarpeeksi nopeasti, koska on taipumusta luottaa yksityisen sektorin
energiayhtiöiden rahoitukseen. Markkinat edellyttävät
paljon vahvempaa ja yhtenäisempää julkista rahoituspolitiikkaa ja -toimenpiteitä, jotta voitaisiin paremmin
kannustaa ja hyödyntää myös yksityisen sektorin
rahoitusta. Sitä paitsi Ptujssa pitäisi olla yleisemmin
tiedossa, että investoinnit vihreään teknologiaan, joko
yksityisesti tai julkisesti rahoitettuina, ovat kannattavia
ja tuottavat uusia tuloja. Yksinkertaisesti "Energiayhtiöt voisivat korvata energiankulutuksen energian
säästämisellä." Kaiken kaikkiaan Ptujn ja Slovenian
markkinat tarvitsevat politiikan muutoksia kannus-

Nämä markkinatarveraportit on tuotettu tarjoamaan
ZEROCO2-kumppaneille tietoa ja näkemystä kehittää
optimaalisia ratkaisuja toteuttaa lähes hiilidioksidipäästöttömiä rakennuksia omilla aleillaan.

Viimeisin tapahtuma:
Kansainvälinen ZEROCO2
konferenssi
Kansainvälinen ZEROCO2 –konferenssi
käytiin hilajttain Ptujssa Sloveniassa 21. –
22. maaliskuuta 2018!

Kansainvälinen ZEROCO2 -konferenssi tarjosi mahdollisuuden julkisen ja yksityisen sektorin järjestöjen
tapaamiselle läpi EU:n, jotka ovat sitoutuneet siirtymään toteuttamaan lähes hiilidioksidipäästöttömien
rakennusten taloutta. Konferenssin tarkoituksena oli
luoda tilaa keskustelulle rakennetuissa ympäristöissä
tapahtuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
liittyvistä haasteista. ZEROCO2 järjesti tämän
konferenssin parantaakseen tapaa, jolla kehitetään
politiikkaa vastaamaan hiilidioksidipäästöttömien
rakennusten
tarvetta.
Erityisesti
korostetaan
rakennusalan viherryttämistä, ympäristön kestävyyttä
ja ilmastonmuutoksen riskien lieventämistä.
Konferenssi käytiin englanniksi ja oli ilmainen.

Lisää tietoa konferenssista ja hankkeesta (esim.
tämän hankkeen hyviä käytäntöjä) löydät
interregeuropen ZEROCO2-sivuilta:
https://www.interregeurope.eu/zeroco2/
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AJANTASAISTA TIE
SEURAA ZEROCO2

https://www.interrege

Hanke partnereiden yhteystiedot

Linkedin: https://www

Tietoa hankepartnereista
Partneri

Maa

Yhteystiedot

Local Energy Agency SpodnjePodravje

Slovenia

Mediterranean Agronomic Institute of
Chania

Kreikka

Molise Region

Italia

Municipality of Kaunas District

Liettua

University of Malta

Malta

European Institute for Innovation

Saksa

Thermopolis LTD.

Suomi

Agency for Sustainable Mediterranean
Cities

Ranska

Tea Potocnik - tea.potocnik@lea-ptuj.si
www.lea-ptuj.si
Ioannis Vourdoubas vourdoubas@chania.teicrete.gr
http://www.maich.gr/
Alessia Finori - zeroco2@mail.regione.molise.it
http://www3.regione.molise.it
Ieva Kripiene – ieva.kripiene@krs.lt
www.krs.lt
Charless Yousif - charles.yousif@um.edu.mt
http://www.um.edu.mt/
Benjamin Daumiller -,b.daumiller@eifi.eu
www.eifi.eu
Lea Hämäläinen - lea.hamalainen@thermopolis.fi
http://www.thermopolis.fi/
Leonard Leveque - l.leveque@avitem.org
www.avitem.org

PYSY MUKANA NZCO2EB ASIOISSA, SEURAA ZEROCO2 SOSIAALISESSA MEDIASSA!

Lea Hämäläinen
ZEROCO2-hanke
Thermopolis Oy
Puh: +358 40 960 6976
Sähköposti:
lea.hamalainen@th
ermopolis.fi

