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Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) 

 Rakennukset aiheuttavat 40 prosenttia unionin kokonaisenergiankulutuksesta. 
Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käyttö rakennusalalla ovat tärkeitä toimenpiteitä, joita tarvitaan 
unionin energiariippuvuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
 Rakennusten energiatehokkuuden parantamista koskevissa toimenpiteissä 

olisi otettava huomioon ilmasto-olosuhteet ja paikalliset olosuhteet samoin 
kuin sisäilmasto-olosuhteet ja kustannustehokkuus.  
 Vaihtoehtoisia energiahuoltojärjestelmiä olisi tarkasteltava uusien 

rakennusten osalta näiden koosta riippumatta sen periaatteen mukaisesti, 
että ensin varmistetaan lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavan energian 
vähentäminen kustannusoptimaaliselle vähimmäistasolle. 
 olisi painotettava ylikuumenemista estäviä toimenpiteitä, kuten varjostamista 

ja riittävää lämpökapasiteettia talonrakennustuotannossa, sekä kehitettävä 
edelleen ja sovellettava passiivisia jäähdytystekniikoita, ensisijaisesti sellaisia 
tekniikoita, joilla parannetaan sisäilmasto-olosuhteita ja rakennuksia 
ympäröivää mikroilmastoa 
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Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä 

 ”lähes nollaenergiarakennuksella” tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin 
korkea energiatehokkuus, sellaisena kuin se on määritettynä rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin liitteen 1 mukaisesti.  
Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin 
laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan 
lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva energia 

Aikataulu EPBD:n mukaan 
 31 päivän joulukuuta 2018 jälkeen uudet rakennukset, jotka ovat viranomaisten 

käytössä ja omistuksessa, ovat lähes nollaenergiarakennuksia; 
 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes 

nollaenergiarakennuksia; 
 

/Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (EPBD) ja sen  
LIITE 1 Rakennusten energiatehokkuuden laskennan yleinen yhteinen kehys/ 
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Rakentamisessa on nyt korkea aika löytää keinot, 
joilla kumotaan Murphyn lait: 

1. Kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. 
2. Kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen kaikkein 
 pahimpaan aikaan. 
3. Mikään ei ole niin helppoa kuin näyttää. 
4. Jos on olemassa mahdollisuus, että useat asiat menevät 
 pieleen, niin pieleen menee se joka tekee eniten vahinkoa. 
5. Kaikki vie enemmän aikaa kuin pitäisi. 
6. Jos asiat jätetään oman onnensa nojaan, ne menevät 
 huonosta pahempaan. 
7. Luonto on aina salaisen virheen puolella. 
8. Jos näyttää siltä, että kaikki menee hyvin, olet varmasti 
 unohtanut jotain. 
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Kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. 
 

 Tilaajan täytyy tietää, mitä haluaa 
 Tavoitetaso selväksi itselle ja suunnittelijoille dokumentoituna 

ToVa käsikirja 

RakMk 
  EPBD 
    CPR 
      ErP 
        EMC 
         LVD 
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Kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen 
kaikkein pahimpaan aikaan 

 Arkkitehtuuri, rakenne- ja talotekniikka suunnitellaan yhdessä toimivaksi 
kokonaisuudeksi 
 ensin käytetään passiiviset keinot ("rakenteet") ja sitten hyödynnetään 

aktiiviset keinot ("talotekniikka ja energiantuotanto") 
 Ulkoa tulevan lämpökuorman aiheuttaman viilennystarpeen minimointi 

arkkitehtisuunnittelulla 
 tavanomaista parempi rakennuksen ulkovaipan lämmöneristys ja 

ilmanpitävyys, estetään rakenteisiin varastoituvan lämmön tulo sisälle 
 Arkkitehti suunnittelee jo esisuunnitteluvaiheessa talotekniikan kannalta 

edullisen huonejärjestyksen sekä talotekniikan tarvitsemat tilat ja reititykset 
siten, että talotekniikan reitit tulevat mahdollisimman lyhyiksi 
 
 Valitaan mahdollisimman yksinkertaiset, toimintavarmat ja huollettavat 

ratkaisut  
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Mikään ei ole niin helppoa kuin näyttää 

 Käytä asiantuntijoita ja järkeä 
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Jos on olemassa mahdollisuus, että useat asiat 
menevät pieleen, niin pieleen menee se joka tekee 

eniten vahinkoa 
 Älä päästä urakoitsijaa pilaamaan laite- ja tavaravalinnoilla 

suunnitelmaratkaisuja. Todentaminen kaikissa hankkeen vaiheissa! 
/Jukka Forsman, HKR-rakennuttaja/ 

ToVa käsikirja 



29.5.2013           9 

Kaikki vie enemmän aikaa kuin pitäisi 

 Tee kireä aikataulu ja kerro kestoajat kahdella 

ToVa käsikirja 
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Jos asiat jätetään oman onnensa nojaan, ne menevät 
 huonosta pahempaan 

 Arvioi  riskit 

/SKL ry 2001/ 
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Luonto on aina salaisen virheen puolella 

 

Laine ja Saari 
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Luonto on aina salaisen virheen puolella 

 Luota fysiikkaan 

Laine ja Saari 
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Jos näyttää siltä, että kaikki menee hyvin, olet 
varmasti unohtanut jotain 

Kertaa marssijärjestys energiatehokkaiden talojen toteutukseen: 
 

Energiatehokkuus =  
sisäilmaston laatu / energiankulutus 
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Jos näyttää siltä, että kaikki menee hyvin, olet 
varmasti unohtanut jotain 

 Sisäilmasto ja energiankulutus pidettävä tasapainossa 
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VTT luo teknologiasta 
liiketoimintaa 
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