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PROJEKTISUUNNITELMA

Projektin nimi: Asuntomessut Tuusulassa 2020 - lähes 0-energia-alueen hallittu toteuttaminen

Versiohallinta:

Versio Pvm Tila
(Ehdotus/muutosehd.
/hyväksytty)

Tekijä(t) Huomautukset
(tarjous /hakemuskatselmus,  johtoryh-
män hyväksyntä, muutosehdotuksen
syy ja muutoskohteet)

0.1 05.12.16 Luonnos Satu Paiho Ensimmäinen luonnos luotu.
0.2 16.12.16 Luonnos Satu Paiho & Sakari

Pulakka
Toinen luonnos

0.3 22.12.16 Luonnos Satu Paiho Päivityksiä työpajan perusteella
0.4 10.01.17 Ehdotus Satu Paiho, Ismo Hei-

monen, Sakari Pu-
lakka, Pekka Tuomi-
nen

Päivityksiä

0.5 19.01.17 Muutosehdotus Satu Paiho, Ismo Hei-
monen, Sakari Pu-
lakka

ARA:n, Asuntomessujen ja Tuusu-
lan esittämiä päivityksiä

0.6 01.02.17 Päivityksiä Satu Paiho, Ismo Hei-
monen, Sakari Pu-
lakka

ARA:n, Asuntomessujen ja Tuusu-
lan esittämiä päivityksiä

0.7 15.02.17 Korjauksia Satu Paiho, Ismo Hei-
monen, Sakari Pu-
lakka

Asuntomessujen ehdottamia kor-
jauksia
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1 Johdanto

Tässä yhteydessä ”projektilla” tarkoitetaan kokonaisvaltaista hanketta tai hankekokonaisuutta, joka tuottaa tietoa
lähes 0-energia-alueen toteuttamisen. Painopiste on alueellisessa energiaratkaisussa sekä muissa alueen ja ra-
kennusten energiatehokkuuteen vaikuttavissa asioissa. Lisäksi hanke sisältää alueen toteuttamisen edellyttämät
määrittelyt ja kriteeristöt sekä lähes 0-energia-alueen teknisen ja taloudellisen analysoimisen, todentamisen ja
jatkoseurannan. Tällä kokonaisprojektisuunnitelmalla kytketään yhteen kaikki erilliset energiatehokkuutta sivuavat
osaprojektit. Lisäksi tämän suunnitelman avulla hahmotetaan tarvittavia osakokonaisuuksia, jotka varmistavat lä-
hes nollaenergia-alueen toteuttamisen esiteltäväksi Asuntomessuilla Tuusulassa 2020. Kokonaisuus sisältää
myös uusia energiatehokkuuden malliratkaisuja. Suhteessa asuntomessuprojektiin tämä on erillinen liitoshanke,
joka osaltaan tuo energiatehokkuuteen liittyvää tietoa myös asuntomessurakentamiseen. Tämä projektikuvaus
määrittelee myös eri projektien hierarkian ja suhteet toisiinsa siltä osin, kun suunnitelman laatimisen rahoittajilta
saatujen tietojen perusteella on mahdollista esittää.

Rykmentipuisto on alue Tuusulassa (Kuva 1), josta lakkautettiin varuskunta vuonna 2007. Alueen suunnittelu
käynnistyi vuonna 2008. Alueen osayleiskaava hyväksyttiin 2012, ja se sai lainvoiman 2014. Asemakaavaluonnos
valmistui 2013 sisältäen 150 hehtaaria, 550 000 k-m2 ja 8800 asukasta. Puustellinmetsä on osa Rykmentinpuistoa
ja sen asemakaava sai lainvoimain 2016 sisältäen 43 hehtaaria, 122 700 k-m2 ja 2400 asukasta. Tämä Puustellin-
metsän asemakaava-alue sisältää myös vuoden 2020 asuntomessualueen.

Kuva 1. Tuusulan Rykmentinpuiston sijainti.

1.1 Lähes 0-energiarakentamisen tausta ja nykytila

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (Energy Performance of Building Directive – EPBD)
”lähes nollaenergiarakennuksella” tarkoitetaan rakennusta, jolla on  erittäin  korkea  energiatehok-
kuus [1]. Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin laajalti katettava
uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lä-
hellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.

Vuoden  2020  loppuun  mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiaraken-
nuksia [1]. Lähes nollaenergiarakennusten määritteleminen on haastavaa ja monia tekijöitä tulisi ot-
taa huomioon (kts. Kuva 2). Suomessakin on toteutettu yksittäisiä lähes nollaenergiarakennuksia
(esim. [2,3]). Kuva 3 esittää esimerkin nollaenergiapientalon suunnitteluvalinnoista. Kyseessä on ns.
Lantti-talo, joka oli vuoden 2012 asuntomessukohde Tampereen Vuoreksessa [2]. Talon pinta-ala on
246 br-m2 ja vuosittainen netto-ostoenergia on noin 18 MWh/v (74 kWh/br-m2). Talo on liitetty kauko-
lämmön. Lisäksi se tuottaa itse aurinkolämpöä ja -sähköä. Vuosina 2013–2014 sähkön tuotanto vas-
tasi keskimäärin noin 40 % rakennuksen kokonaissähkön kulutuksesta. Lämmöntarpeesta reilu 10 %
katettiin aurinkolämmöllä samalla ajanjaksolla.
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Kuva 2. Lähes nollaenergiarakennuksiin liittyviä tekijöitä, joita voidaan hyödyntää määrittelemisessä (esi-
tetty lähteessä [4]). (nZEB = nearly zero-energy building)

Kuva 3. Lantti-talon suunnitteluvalinnat [2].

Seuraava luonteva kehityssuunta olisi määritellä ja toteuttaa kokonaisia nollaenergia-alueita. Tällä
hetkellä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä nollaenergia-alueen määritelmää, eli mitkä ovat ne
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asiat joita tällaiselta alueelta odotetaan ja miten sen onnistumista voitaisiin mitata. Hankkeen kan-
nalta keskeistä onkin tavoiteasetanta ja tulosten mittaaminen. Osviittaa voidaan saada vastaavista
konsepteista, kuten esimerkiksi USA:n energiaministeriön uusiutuvan energian alueen määritelmästä
[5], jonka mukaan tällainen alue:

 Noudattaa kestävän suunnittelun periaatteita,
 Sisältää lähes nollaenergiataloja ja mahdollisesti paikallisen energiaverkon,
 Hyödyntää edistyneitä ja energiatehokkaita liikenneratkaisuja,
 Laajentaa valitan energiaratkaisun kattamaan jossain määrin kulutuksen hallintaa ja siten

älyratkaisuja ja
 Yhdistää eri osatekijät toimivaksi kokonaisuudeksi energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksi merkittävimpiä asioita nollaenergia-alueen määritelmässä on taserajakysymys. Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivi on tulkinnanvarainen sille, mikä on paikan päällä tai rakennuksen lähellä
tuotettavaa,  uusiutuvista  lähteistä  peräisin  olevaa energiaa.  Vaihtoehtoja voivat olla ainakin
(Kuva 4)  rakennus-,  rakennusryhmä-, alue- tai infrastruktuurien  taso. Lähes nollaenergia-alueella
luonteva taseraja olisi yksittäistä rakennusta tai rakennusryhmää laajempi.

Kuva 4. Energiatarkastelujen taserajavaihtoehtoja kuten esitetty lähteessä [6].

Ympäristöministeriö [7] on linjannut, ettei alueellisen taserajan käyttö ole mahdollista rakennuksen
uusiutuvan energian tuotannossa. Siis uusiutuvaa energiaa voidaan toki tuottaa alueellisesti, mutta
yksittäisen rakennuksen E-lukutarkasteluissa1  siitä ei saa vastaavaa etua kuin rakennuskohtaisesta
uusiutuvan energian tuotannosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes 0-energia-alueella yksittäi-
sen rakennuksen kannalta esim. kivihiileen perustuva energiantuotanto on samanarvoista uusiutu-
vaan energiaan perustuvan tuotannon kanssa.

1.2 Asuntomessut Tuusulassa 2020 ja siihen liittyvä energiavisio

Tuusulan Rykmentinpuistossa (Kuva 5) järjestetään asuntomessut vuonna 2020. Ajankohta on otolli-
nen lähes 0-energia-alueen toteuttamiselle, koska samana vuonna astuu voimaan kansallinen lähes
0-energiarakentamisen lainsäädäntö.

1 Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen
ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden.
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Kuva 5. Asuntomessualue on osa Rykmentinpuistoa.

Tuusula on määritellyt energiavision koko Rykmentinpuistolle, joka rakennetaan vaiheittain. Asunto-
messualue on osa Rykmentinpuiston aluetta. Määritelty visio on:

”Rykmentinpuiston energiavisiona on, että alueesta suunnitellaan ja rakennetaan ym-
päristöystävällinen sekä energiatehokas. Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uu-
siutuvaan energiaan perustuva lähes nollaenergiaratkaisu, jossa huomioidaan asuk-
kaiden tarpeet, koko elinkaaren kattavat asumisenkustannukset ja uusien innovaatioi-
den pilotointi.”

Kuva 6 esittää, millainen energiatarkastelujen taseraja vastaisi Tuusulan energiavisiota Rykmentin-
puistolle. Kuvassa oletetaan, että yksittäiset rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia eli ne
ovat energiatehokkaita ja kuluttavat vain vähän energiaa. Lisäksi kuvassa oletetaan, että tarvittava
lämmitysenergia tuotetaan keskitetysti uusiutuvista energialähteistä koko alueen rakennuksille ja että
lämmitysenergia jaetaan kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon2 kautta.

2 Kaksisuuntaisella kaukolämpöverkolla tarkoitetaan kaukolämpöverkkoa, joka sekä jakaa kaukolämpöä kulutta-
jille että mahdollistaa sen, että asiakkaat tai erilliset lämmöntuottajat voivat myydä verkkoon ylijäämälämpöä tai
muuten tuottamaansa kaukolämpöä.
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Kuva 6. Rykmentinpuiston energiavisiota vastaava energiatarkastelujen taseraja olettaen, että alueen läm-
mitysenergia tuotetaan keskitetysti uusiutuvaan energiaan perustuen ja jaetaan rakennuksille kaksisuun-
taisen kaukolämpöverkon kautta.

Tuusulan Rykmentinpuistoon on aikaisemmin tehty joitakin energiaan liittyviä selvityksiä [8–10]. Sel-
vitykset on tehty vuosina 2010 - 2013, jolloin aluetta ei suunniteltu lähes 0-energia-alueeksi. Samoin
tuolloisissa selvityksissä kerrosneliömetrejä oli noin 980 000 m2, kun nykyisessä suunnitelmassa niitä
on noin 500 000 m2. Selvityksissä alueen vuosittainen lämmitysenergiantarve vaihteli välillä 63,6 -
110 GWh (eli 64,9 - 113,4 kWh/k-m2). Nämä varhaiset selvitykset [8–10] eivät kovin paljon hyödytä
lähes 0-energia-alueen toteuttamista. Pöyryn vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan lämpöener-
gian tarve on 25 GWh. Tuotannoksi esitetään maa- ja aurinkolämmön sekä pellettikattilan yhdistel-
mää. Kokonaislämmitysenergian tarpeesta maalämpö tuottaisi 70 %, pellettikattila 20 % ja aurinko-
lämpö 10 %. Lisäksi ratkaisussa on kesäaikaiseen vuorokausivarastointiin tarkoitettu pieni lämpö-
akku. Sähkö tulisi Carunan verkosta.

1.3 Toimijat ja heidän roolinsa

Tämän suunnitelman tekemisen yhteydessä haastateltiin suunnitelman laatimisen rahoittajat eli ARA,
Tuusulan kunta, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Keravan Energia. Haastatteluissa tunnistet-
tiin lähes 0-energia-alueen toteuttamiseen liittyviä toimijoita. Kuva 7 esittää, millaisia rooleja toimi-
joille tunnistettiin. Tämä voi muuttua hankkeen edetessä.
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Kuva 7. Lähes 0-energia-alueen toteuttamiseen liittyvät mahdolliset toimijat ja hankkeet.

RIL249-2015 [11] kuvaa lähes nollaenergiarakentamisen toimijoita seuraavasti: Kokonaisratkaisu
suunnitellaan rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja muiden erikoissuunnittelijoiden (ARK, RAK,
LVISA, GEO, jne.) tiiviinä yhteistyönä toteutuksen tarpeet huomioon ottaen. Suunnittelutiimin vetä-
jänä pääsuunnittelija määrittelee rakennuttajan ja teknisten asiantuntijoiden kanssa hankkeen ener-
giatehokkuus- sekä laatutavoitteet. Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheen asiantuntijatiimi voi olla
ainakin osittain eri kuin toteutussuunnitteluvaiheen lopullisen suunnitelman laativa suunnitteluryhmä.
Urakoitsijat ja materiaalitoimittajat toteuttavat kohteen yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoi-
den ja muiden osapuolten kanssa. Toteutusvaiheessa suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa toteut-
tajien omille menetelmille ja tuotteille sopiviksi energiatehokkuustavoitteista tinkimättä. Hankkeeseen
kiinnitetään pätevä rakennuttamisosaaminen (rakennuttajakonsultti sekä energiakonsultti tarvitta-
essa, isoilla rakennuttajilla ja rakennusliikkeillä on omaa asiantuntemusta) sekä tarvittavat laadunvar-
mistuksen asiantuntijat (valvoja, ulkopuoliset tarkastajat/sertifioijat, mittaajat). Erityisesti energia-
tehokkuuden ja rakennusfysikaalisten ominaisuuksien osalta suunnitelmien ulkopuolinen tai toteutus-
organisaation sisäinen erillistarkastus systemaattisella sertifiointimenettelyllä tai vastaavalla on hyö-
dyllistä.

RIL249-2015 [11] käsittelee yksittäisen lähes nollaenergiarakennuksen toteuttamista. Alueellisessa
ratkaisussa energiajärjestelmätarkastelut tehdään aluetasolla, mutta muuten periaate on sama. Liite
2 esittää energiatehokkaan rakennuksen suunnittelun osapuolet ja roolit (muokattu lähteestä [11]).

Tämän suunnitelman teon yhteydessä Tuusulan kunta, Keravan Energia, Suomen Asuntomessut ja
ARA kuvasivat sitoutumistaan tähän hankkeeseen seuraavasti:

 Tuusula: ”Sitouduttu yleisiin asuntomessujen tavoitteisiin. Esitellään ja kehitetään uudenlai-
sia asumisen typologioita, ”asumisen uutuuksia”. Tavoitteena ovat tavallisten perheiden edul-
liset asuntoratkaisut, esim. tontit hinnoitellaan maltillisesti.”

 Keravan Energia: ”Osallisuus perustettavasta Rykmentinpuiston Energiasta & siihen liittyvä
toteutus”

 Suomen Asuntomessut: ”Sidosryhmänä mukana, messuhankkeen toteutuksen pitää olla
edistävä eikä estävä. Tavoitteena löytää edistyksellinen ja asukkaille kiinnostava alueellinen
energiateema Asuntomessuille Tuusulassa 2020.”

 ARA: ”Ohjausrooli, mahdollisiin osahankkeisiin ja selvityksiin osallistuminen tapauskohtai-
sesti, omalta osaltaan viestintään osallistuminen, hankkeen edistäminen käytettävissä olevin
keinoin, mahdollisesti erityiset pilotit asuntomessualueella. ARAn näkökulmasta alueellisen
nollaenergiaratkaisumalli ja tarkasteltaviin kohtuuhintaiseen rakentamisen ja asumisen elin-
kaarikustannukset kytkeytyvät ARAn Yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektin tee-
maan Puhdasta energiaa aluepiloteilla.”
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2 Projektin tavoitteet ja tulokset

2.1 Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on määritellä, suunnitella, toteuttaa hallitusti ja todentaa alueellisen lähes nolla-
energiaratkaisun toteutusmalli, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen rakentamisen ja joka on monistet-
tavissa ja skaalattavissa muuallekin. Ratkaisun avulla toteutuvat myös kohtuulliset asumisen elinkaa-
rikustannukset.

2.2 Projektin tulokset

Projektin päätulokset ovat:
 Lähes 0-energia-alueen tavoitemäärittelyt ja niihin liittyvät kriteeristöt ja mittarit
 Lähes 0-energia-alueeseen liittyvien ratkaisuvaihtojen määrittely, kuvaaminen ja analysointi
 Lähes 0-energia-alueen todentaminen ja siihen liittyvät tukitoimet
 Lähes 0-energia-alueen ratkaisujen käytäntöön vieminen
 Lähes 0-energia-alueen toteutusmallit ja tarvittavat kumppanit

3 Projektin tehtävät ja aikataulu

3.1 Tehtävät

Projektin toteuttaminen edellyttää mm. seuraavia tehtäväkokonaisuuksia (Kuva 8), jotka on kuvattu
niihin liittyvine tulostavoitteineen seuraavaksi. Tehtäväkuvauksissa ”valmisteleva taho” ei ota kantaa
taloudelliseen sitoumuksiin, vaan kuvaa sitä tahoa, joka johtaa valmistelua ko. tehtävän osalta. Osa-
tehtäviä voidaan toteuttaa myös toimeksiantoina, tilauksina ja alihankintoina.

Kuva 8. Tehtävät.
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Tehtävä 1. Lähes 0-energia-alueen toteuttamiseen tarvittavat määrittelyt

Kuvaus: Lähes 0-energia-alueen hallittu suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää sovellettavan kritee-
ristön määrittelyä, sen noudattamista rakennushankkeen kaikissa vaiheissa sekä toteutumi-
sen todentamista eri vaiheissa (Kuva 9). Todentaminen on sekä laskennallista että mittauk-
siin perustuvaa.

Kuva 9. Lähes 0-energia-alueen kriteeristön rakennushankkeen vaiheiden ja todenta-
misen kytkeytyminen toisiinsa.

Rakentamisen valmistelun energiatehokkuuden kannalta tärkeimmät asiat [11]:
 rakennuksen energiatehokkuus on pystyttävä mittaamaan ja todentamaan. Varmiste-

taan, että mittaus suunnitellaan tarpeeksi yksityiskohtaisesti ja energiankulutuksen seu-
raamisen ja todentamisen kannalta oikein

 rakennusosien, laitteiden ja järjestelmien hankinnassa on oltava edellytykset energiata-
voitteiden saavuttamiseksi

 riskien hallinta ja toimet riskien vähentämiseksi ovat keskeisessä osassa energiatehok-
kuuden varmistusta

 vastuu rakennuksen energiankulutuksesta on osoitettava taholle, joka pystyy luotetta-
vasti säätämään ja ohjaamaan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavia laitteita ja
järjestelmiä

Tehtävässä määritellään lähes nollaenergia-alueen kriteerit, niiden todentamismenetelmät
ja konseptitason toteutusvaihtoehtoja. Alueen nollaenergiarakentamista tukevat ja edistävät
mahdolliset kannustinmallit selvitetään. Kannustinmalleilla pyritään kannustamaan rakennut-
tajia sitoutumaan energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin vapaaehtoisesti. Kannustinmal-
lit, kriteerit ja todentamismenetelmät viedään edelleen osaksi tontinluovutusehtoja. Esite-
tään alueen energiatodistuksen periaate.

Tehtävä sisältää seuraavia osakokonaisuuksia:
 Alueellisen energiaratkaisun periaatteiden ja tavoitteiden määrittely ja todentamiskri-

teeristö
 Ohjeistus lähes 0-energiarakentamisen periaatteista messualueella
 Alueen energiatehokkuuden osoittamisen periaatteet ja energiatodistuksen kehittä-

minen
 0-energiarakentamista edistävät kannustinmallit
 Tontinluovutusehdot (sis. Rakentamistapaohjeet)
 Taloudellisuusanalyysin menetelmä, jota hyödynnetään

- Hajautettujen energiaratkaisujen ja alueellisen energiaratkaisun hankinta- ja
elinkaarikustannusten vertailussa ja riskianalyysissä
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- Rakenteellisen energiatehokkuuden (määräystaso/passiivitaso) ja taloteknisten
järjestelmäratkaisujen (ilmanvaihtojärjestelmä, energiaratkaisut, lämmönjakojär-
jestelmä) kustannusoptimaalisen kokonaisuuden määrittelyssä.

Valmisteleva
taho:

Hankkeen tuleva projektipäällikkö.

Tulos: Tehtävä määrittelee lähes nollaenergia-alueen ja kuvaa vision ja tavoitteet lähes 0-energia-
alueelle. Tehtävän tuloksena saadaan lähes nollaenergia-alueen rakentamisen tarvittavat
määrittelyt, kriteerit, mittarit ja todentamismenettelyt osaksi tontinluovutusehtoja siten, että
ne tukevat käytännön toteutusta alueella. Lisäksi esitetään alueen energiatodistuksen peri-
aate. Tehtävä vaikuttaa merkittävästi asuntomessujen tonttien markkinointiin ja tontin luovu-
tusehtoihin.

Tehtävä 2. Energiaratkaisun suunnittelu ja lähes nollaenergia-alueen liiketoimintamahdollisuudet

Kuvaus: Tehtävässä suunnitellaan alueelle energiaratkaisu, joka tukee lähes nollaenergia-alueen to-
teutusta pitkällä aikavälillä. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa helpon, luotettavan ja kustan-
nustehokkaan liittymisen alueen energiaratkaisuun, mutta mahdollistaa myös hajautetun
energiantuotannon toteutusta kiinteistötasolla sekä mahdollistaa kaksisuuntaisen energia-
kaupan ja energiapalveluiden monipuolisen toteutuksen. Osatehtävässä selvitetään alueen
toimijoiden liiketoiminta- ja palvelukonsepteja, palvelutarjoamaa ja asiakastarpeita (liittyen
energia- ja sisäympäristöteemoihin). Tehtävä sisältää vaiheet kaavoituksesta, energiaratkai-
sun esisuunnittelusta ja siihen liittyvistä päätöksistä ja varsinaisen suunnittelun sekä liiketoi-
mintanäkökulmien tarkastelua:

 Energiaratkaisu lautakuntaan
 Energiaratkaisu kunnanhallitukseen
 Energiaratkaisu kunnanvaltuustoon
 Alueellisen energiaratkaisun suunnittelu
 Alueellisen energiaratkaisun taloudellisuusanalyysi tehtävässä 1 kehitettyä menetel-

mää hyödyntäen
 Hajautetun ja keskitetyn energiatuotannon skenaariot ja vaihtoehtotarkastelut erilai-

sila investointi- ja omistajuusvaihtoehdoilla; simulointitarkastelut ja optimiratkaisun
haku eri reunaehdoilla, energia- ja päästöanalyysit

 Alueen energialiiketoiminnan ja -palveluiden tarpeet, tarjoama ja toiminnan periaat-
teet

Konseptitasolla on alueella päädytty energiaratkaisuun, joka sisältää kaukolämmön matala-
lämpöverkon sekä jäähdytyksen liikekiinteistöihin ja kerrostaloihin. Lämmöntuotantotavoiksi
on ehdotettu maalämpöä, pellettilaitosta, aurinkolämpöä ja lisäksi lämpöakkua, myöhemmin
verkkoon voidaan liittää muita lämmöntuottotapoja. Alustava arvio tuotantotapojen osuu-
desta on maalämpö 70 %, pelletti 20 % ja aurinko 10 %.

Valmisteleva
taho:

Keravan Energia

Tulos: Tehtävän tuloksena saadaan alueellisen energiaratkaisun suunnitelma, joka tukee lähes
nollaenergia-alueen toteutusta ja johon rakennusten on kustannustehokasta ja helppoa liit-
tyä.

Tehtävä 3. Muun infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuudessa suunnitellaan ja toteutetaan alueella tarvittava infrastruktuuri, joka
tukee lähes nollaenergia-alueen toteutumista. Osatehtävinä on:

 Tonttijaon suunnittelu
 Infraan liittyvät kaukolämpöputkihankinnat
 Infraan liittyvät KL-urakkasopimukset
 Infraan liittyvät KL-putkien maankäyttösopimukset
 Kunnallistekniikan rakentaminen
 (Mahdollisesti valokuituverkon rakentaminen liittyen lähes 0-energia-alueen ICT-

sovellusten toteuttamiseen)
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 Messualueen viimeistely

Valmisteleva
taho:

Tuusula

Tulos: Tehtävän tuloksena on alueella tarvittavan infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus.

Tehtävä 4. Alueellisen energiaratkaisun toteuttaminen

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuus sisältää alueellisen energiaratkaisun toteutuksen osatehtävässä 2 teh-
dyn suunnittelun mukaisesti. Osatehtäviä ovat:

 Aurinkoaidan pilotointi (toteutettavuusselvitys pienessä mittakaavassa)
 Väliaikainen lämmöntuotantolaite kaukolämpöverkostolle
 Energiaratkaisun toteutus lämpö- ja kylmäverkon osalta
 Pellettikattilalaitoksen suunnittelua ja toteutus
 Aurinkolämmön ja maalämmön toteutus
 Alueellisen energiaratkaisun rakentaminen
 Aurinkoaidan toteutus

Valmisteleva
taho:

Perustettava yhteisenergiayhtiö Keravan Energian ja Tuusulan kunnan toimesta

Tulos: Tehtävän tuloksena on lähes nollaenergia-alueen toteutusta tukeva alueellinen energiarat-
kaisu, johon kiinteistöjen on kustannustehokasta, kannattavaa, vähä riskistä, hallittua ja
helppoa liittyä ja joka tukee kaksisuuntaista energiakauppaa ja energiapalveluiden monipuo-
lista ja joustavaa toteutusta.

Tehtävä 5. Pilotoitavat talokohtaiset malliratkaisut

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuus esittää pilotoitavien kohteiden rakennus- ja talotekniikkaratkaisuja ja
niiden toimivuustietoja. Rakenne- ja talotekniikkaratkaisujen periaatteet ja vaikutukset ener-
giatehokkuuteen ja kustannuksiin esitetään. Periaateratkaisujen lisäksi haetaan markki-
naselvityksen ja/tai energiatehokkuuskilpailun kautta tarjoajia pilotoitavalle tekniikalle. Osa-
tehtävinä on:

 Rakennus- ja talotekniikan malliratkaisut
 Pilotoitavien teknologia- ja malliratkaisujen haku, markkinaselvitykset ja parhaan

teknologian käytäntöön viemistä edistävät toimet (esim. energiatehokkuuskilpailut)
 Taloihin rakennettavan tekniikan suunnittelu ja suunnittelun tuki
 Malliratkaiusjen taloudellisuuden määritys tehtävässä 1 kehitettyä taloudellisuuden

analyysimenetelmää hyödyntäen.
Valmisteleva
taho:

Projektipäällikkö

Tulos: Tehtävän tuloksena saadaan alueella toteutettavien rakennusten malliratkaisuja, jotka tuke-
vat rakennuttajien energia- ja kustannustehokkaita valintoja ja mahdollistavat lähes nolla-
energia-alueen toteutumisen. Malliratkaisut antavat ohjeita rakennus- ja taloteknisiin ratkai-
suihin ja esittävät näiden energia- ja kustannusvaikutukset. Asukkaan näkökulmasta pilot-
tien on ajettava ja konkretisoitava keinoja parantaa asumisen laatua ja vaikutusta asukkai-
den hyvinvointiin.

Tehtävä 6. Talojen rakentaminen

Kuvaus: Tavoitteena varmistaa kestävä rakennustapa ja estää fysikaalisia vaurioriskejä. Oikean tie-
don ja toteutustaidon pitää kattaa koko rakentamisorganisaatio. Tiedonkulun varmista-
miseksi pidetään suunnittelijoiden ja työmaan kanssa palavereja, missä käydään läpi suun-
nitelmien ja rakentamisen välisiä parannusehdotuksia. Lähes nollaenergiarakennuksen to-
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teutuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti rakennusfysikaalisiin riskeihin [11], jotka halli-
taan huolellisella rakentamisella. Liite 2 kuvaa energiatehokkaan rakennuksen suunnittelun
osapuolet ja olennaisimmat kohdistuskohteet Tuusulan tapauksessa.

Tehtäväkokonaisuus sisältää talojen rakentamisen ja rakentamista tukevia tehtäviä, joilla
varmistetaan, että taloista tulee laadukkaita ja ne mahdollistavat lähes nollaenergia-alueen
toteutumisen. Rakentamisen tukitoimet, neuvonta ja laadun valvonta suunnitellaan tuke-
maan konkreettista rakentamista tonttihakujen, tontinluovutuksen ja varsinaisen rakentami-
sen vaiheissa. Osatehtäviä ovat:

 Tonttihaut ja vaiheeseen liittyvä informaatio
 Tontinluovutus ja tontinluovutusehtoihin liittyvä ohjeistus
 Talojen rakentaminen messualueelle
 Rakentamisen tukitoimet, laadunvalvonta ja neuvonta
 Talokohtaisen kustannustehokkaan ratkaisukokonaisuuden määrittelyssä hyödyn-

netään tehtävässä 1 kehitettyä taloudellisuuden analyysimenetelmää
Valmisteleva
taho:

Asuntomessut Tuusulassa 2020 projektiorganisaatio (kunta + osuuskunta)

Tulos: Tehtävän tuloksena valmistuu laadukkaita lähes nollaenergia-alueen toteutumista tukevia
taloratkaisuja. Talojen rakentaminen ja valmistumisen jälkeinen huolto on dokumentoituna.

Tehtävä 7. Sopimukset

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuudessa selvitetään, millaisia lupia ja sopimuksia lähes nollaenergia-alu-
een toteuttaminen edellyttää ja millaisia muutostarpeita esiintyy verrattuna tavallisiin asunto-
messutapahtumien sopimuksiin. Lisäksi varmistetaan, että sopimukset ja luvat ovat kansalli-
sen ja kansainvälisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisia. Osatehtäviä ovat:

 Lainsäädäntöön liittyvien asioiden varmistaminen
 Tarpeet uusille sopimusmalleille
 3-kantasopimuksen mahdolliset muutostarpeet
 Energiaratkaisun liittymissopimukset
 Vapaaehtoiset energiatehokkuuden edistämiseen ja toimivuuteen seurantaan liitty-

vät sopimukset

Valmisteleva
taho:

Asuntomessut Tuusulassa 2020 projektiorganisaatio

Tulos: Tehtävän tuloksena varmistetaan, että lähes nollaenergia-alueen toteutukseen liittyvät luvat
ja sopimukset ovat kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukai-
sia. Lisäksi osoitetaan tarpeet sopimustekniikan kehittämiseen.

Tehtävä 8. Viestintä ja alueen brändäys

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuudessa suunnitellaan projektin tiedotus; laaditaan tiedotussuunnitelma,
jota seurataan, päivitetään ja ylläpidetään projektin aikana. Projektikohtainen tiedotus tähtää
tiedon levittämiseen projektin tavoitteista, osapuolista ja tuloksista valituille kohderyhmille.
Tiedotus voi käsittää mm. projektin ennakkotiedotteen, tiedotteen yhteistyösopimuksesta ja
sen osapuolista, tulostiedotteita, väli- ja lopetusseminaarin sekä verkkosivuston. Tehdään
lähes nollaenergia-alueen brändäystä tukevaa tiedotusta. Tiedotus tuottaa tietoa, ohjeita ja
suosituksia eri sidosryhmille. Suunnitelma laaditaan yhdessä viestinnästä vastaavan henki-
lön kanssa. Osatehtäviä ovat:

 Viestintäsuunnitelman laatiminen
 Messu-layout
 Alueen vetovoimaisuustekijöiden kuvaaminen
 Alueen brändäys
 Tonttihakuihin liittyvät tontti-infot
 0-energia-alueen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen
 Rakentamisen aloittamiseen liittyvät tontti-infot
 Alueen energiatodistus
 Messujen aikainen viestintä
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 Suositukset sidosryhmille

Valmisteleva
taho:

Asuntomessujen projektiorganisaatio

Tulos: Tehtävän tuloksena tehdään projektikokonaisuuden tiedotus hallitusti ja suunnitelman mu-
kaisesti. Eri osapuolten tiedotus tukee alueen brändäystä. Alueen toimijat saavat asiallista ja
tarpeen mukaista tietoa hankkeesta.

Tehtävä 9. Alueen energiaportaali

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuudessa kehitetään alueelle webpohjainen portaali, jolla voidaan jakaa eri
tasoista informaatiota alueen sidosryhmille. Informaatio on eri tasoista tietoa alueen ja ra-
kennusten toimivuudesta (energia-, kustannus-, ekologia- ja sosiaaliset indikaattorit, sisäil-
maston/sisäympäristön toimivuus, palvelutarve ja/tai palvelutarjoama, liikenne- ja jäte-
huolto/kierrätysinformaatio yms.). Osatehtäviä ovat:

 ICT-ratkaisun ominaisuuksien määrittely (seuranta, informaatio jne.) käyttäjäryhmä-
kohtaisesti

 Portaalin prototyyppiversio testikäyttöön; käyttäjäryhmäpersonoidut porttaaliosiot
 ICT-ratkaisun hankinta
 ICT-ratkaisun käyttöönotto

Valmisteleva
taho:

Keravan Energia

Tulos: Tehtävän tuloksena on alueen energiaportaali eli sähköinen alusta, jolla voidaan jakaa eri
tasoista informaatiota alueen sidosryhmille

Tehtävä 10. Energiatoimivuuden todentaminen ja seuranta

Kuvaus: Tehtäväkokonaisuudessa esitetään menetelmät/menettelytavat suunnittelun, rakentamisen
ja käytön aikaisen energiatoimivuuden todentamiseen ja seurantaan. Seuranta on otettu
käyttöön rakennusten valmistumisen jälkeen ja tämä tuottaa informaatiota energiaportaaliin.
Tehtävä 9 vastaa ICT toteutuksesta, tehtävä 10 tuottaa sisällöllisen määrittelyn seuratta-
ville/monitoroitaville tekijöille. Suunnitteluvaiheen laskennalliset analyysit tuottavat talo- ja
alueratkaisujen energia-, kustannus-, ekologia- ja sosiaaliset indikaattorit. Rakennusten ja
alueen toteumavaiheen analyysiä varten suunnitellaan tiedonkeruu, joka tuottaa em. indi-
kaattoreiden vaatimat mittausarvot.  Osatehtäviä ovat:

 Energiankulutusten ja päästöjen laskennallinen arvioiminen ja vertaaminen tavoite-
asetantaan

 Toteutuneiden kustannusten todentaminen ja vertailu suunniteltuihin tehtävässä 1
kehitettyä Taloudellisuuden analyysimenetelmää soveltaen.

 Alueellisen energiaratkaisun ylläpito ja seuranta
 Mittauksiin perustuva energiankulutusten ja päästöjen todentaminen
 Mahdolliset parannukset

Valmisteleva
taho:

Perustettava energiayhtiö

Tulos: Tehtävän tuloksena on suunnittelun, rakentamisen ja käytön ajalle soveltuvat energiatoimi-
vuuden todentamisen ja seurannan menettelytavat ja seuranta on otettu käyttöön rakennus-
ten valmistumisen jälkeen. Seuranta tuottaa tietoa osatehtävän 9 tarpeisiin.

Tehtävä 11. Rahoituksen hankkiminen

Kuvaus: Tehtävässä selvitetään lähes nollaenergia-alueen kehittämiseen sopivat rahoitusmahdolli-
suudet ja haetaan rahoitusta eri osapuolille. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa ke-
hitystyö normaalin toiminnan ohessa. Osatehtäviä ovat:

 Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
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 Projektikentän ja hankeaihioiden hahmottaminen ja näiden välisten liittymien kuvaa-
minen

 Rahoituksen hakeminen

Mahdollisia rahoituskanavavia on esitetty liitteessä 3.
Valmisteleva
taho:

Tuusula

Tulos: Tehtävän tuloksena on toimenpidesuunnitelma rahoituksen hakemiseksi eri lähteistä ja pro-
jektihakemukset.

Tehtävä 12. Projektin koordinointi ja johto

Kuvaus: Tehtävässä koordinoidaan hankekokonaisuuteen liittyvä projekteja ja varmistetaan tiedon
liikkuminen projektien välillä, koordinoidaan hankkeiden tiedonvälitystä, järjestetään työpa-
joja, informoidaan aikataulumuutoksista ja muutostarpeista eri hankkeiden välillä jne. Lisäksi
varmistetaan ja kannustetaan kokonaisuuteen liittyviä hankevalmisteluja.

Valmisteleva
taho:

Tuusula

Tulos: Projektin hallittu toteutuminen.

3.2 Aikataulu ja virstanpylväät

Projektin aikataulu ja virstanpylväät on esitetty liitteessä 1.

4 Laadunvarmistus

Projektin laadunvarmistuskäytännöt määritellään, kun projektille on valittu vetäjä ja projektiorganisaa-
tion rahoitus on varmistunut. Laadunvarmistukseen kuuluvat esim. projektikatselmukset, tilannera-
portit, johto- tai ohjausryhmän kokoukset sekä määräaikaisraportit rahoittajille.

4.1 Muutosten hallinta

Projektin toteutusorganisaatio on vastuussa tämän suunnitelman päivittämisestä.

4.2 Riskien hallinta

Toimijoiden haastatteluissa mainittiin useita riskejä. Työpajassa arvioitiin hankkeen tärkeimmiksi ris-
keiksi tärkeysjärjestyksessä:

1. investoinnit ja muut rahoituskysymykset, henkilöresurssointi, asukkaille lisäarvoa tuottamaton
teknologia, uusi teknologia, brändiriski,

2. sitoutumattomat toimijat, päättäjien vastustus,

3. epävarmuus alueen kasvusta ja aikataulusta, yhteensopimattomat aikataulut sekä liian lyhyt
aika suunnittelulle.

Hankkeen käynnistyessä tehdään tarkempi riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallinnan suunnitte-
luun ja ohjaukseen hyvä lähde on esim. [12].
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Vastuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Lähes 0-energia-alueen toteuttamiseen tarvittavat määrittelyt PP
Alueellisen energiaratkaisun määrittely ja todentamiskriteeristö TUU
Ohjeistus lähes 0-energiarakentamisen periaatteista messualueella AS
0-energiarakentamista edistävät kannustinmallit TUU
Tontinluovutusehdot (sis. Rakentamistapaohjeet) TUU
Taloudellisuusanalyysin menetelmä TUU

2 Energiaratkaisun suunnittelu KE
Energiaratkaisu lautakuntaan TUU
Energiaratkaisu kunnanhallitukseen TUU
Energiaratkaisu kunnanvaltuustoon TUU
Alueellisen energiaratkaisun suunnittelu KE
Alueellisen energiaratkaisun taloudellisuusanalyysi Yhtiö
Hajautetun ja keskitetyn energiatuotannon skenaariot ja
vaihtoehtotarkastelut Yhtiö
Alueen energialiiketoiminnan ja -palveluiden tarpeet, tarjoama ja toiminnan
periaatteet Yhtiö

3 Muun infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen TUU
Tonttijaon suunnittelu TUU
Infraan liittyvät kaukolämpöputkihankinnat KE
Infraan liittyvät KL-urakkasopimukset KE
Infraan liittyvät KL-putkien maankäyttösopimukset KE
Kunnallistekniikan rakentaminen TUU
Messualueen viimeistely (pihat jne.)

4 Alueellisen energiaratkaisun toteuttaminen Yhtiö
Aurinkoaidan pilotointi TUU
Väliaikainen lämmöntuotantolaite kaukolämpöverkostolle KE
Energiaratkaisun toteutus lämpö- ja kylmäverkon osalta KE
Pellettikattilalaitoksen suunnittelua ja toteutus KE
Aurinkolämmön ja maalämmön toteutus KE
Alueellisen energiaratkaisun rakentaminen KE
Aurinkoaidan toteutus TUU

5 Pilotoitavat taloratkaisut PP
Rakennus- ja talotekniikan malliratkaisut Org.
Pilotoitavien teknologia- ja malliratkaisujen haku Org.
Malliratkaiusjen taloudellisuuden määritys PP
Taloihin rakennettavan tekniikan suunnittelu

6 Talojen rakentaminen PP
Tonttihaut TUU
Tontinluovutus TUU
Talokohtaisen kustannustehokkaat ratkaisukokonaisuudet PP
Talojen rakentaminen messualueelle
Rakentamisen tukitoimet, laadunvalvonta ja neuvonta PP

7 Sopimukset PP
Lainsäädäntöön liittyvien asioiden varmistaminen TUU
Tarpeet uusille sopimusmalleille TUU
3-kantasopimukset AS
Energiaratkaisun liittymissopimukset KE
Vapaaehtoiset energiatehokkuuden edistämiseen ja toimivuuteen
seurantaan liittyvät sopimukset PP

8 Viestintä ja alueen brändäys

2017
Tehtävät

2021->2018 2019 2020



Messu-layout TUU
Alueen vetovoimaisuustekijöiden kuvaaminen TUU
Alueen brändäys AS
Tonttihakuihin liittyvät tontti-infot AS
0-energia-alueen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen Org.
Rakentamisen aloittamiseen liittyvät tontti-infot AS
Alueen energiatodistus TUU
Messujen aikainen viestintä AS
Suositukset sidosryhmille TUU

9 Alueen energiaportaali Yhtiö
ICT-ratkaisun ominaisuuksien määrittely (seuranta, informaatio jne.) KE
Portaalin prototyyppiversio testikäyttöön Yhtiö
ICT-ratkaisun hankinta KE
ICT-ratkaisun käyttöönotto KE

10 Energiatoimivuuden todentaminen ja seuranta KE
Laskennallinen arvioiminen (energia, päästöt, kustannukset) KE
Toteutuneiden kustannusten todentaminen ja vertailu suunniteltuihin KE
Alueellisen energiaratkaisun ylläpito ja seuranta KE
Mittauksiin perustuva todentaminen KE
Mahdolliset parannukset KE

11 Rahoituksen hankkiminen TUU
Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen TUU
Rahoituksen hakeminen TUU

TEM-hakemuksen jättäminen TUU
Laaturyhmän toiminta alkaa AS
Projektipäällikön palkkaaminen (energiaratkaisuun) TUU
Valtuustopäätös tonttihinnoista TUU
Päätös koko aurinkoaidan toteutuksesta TUU
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V. 1.1 / 1.1.2015

Taulukko 1. Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelun osapuolet ja olennaisimmat kohdistuskohteet Tuusulan tapauksessa (muokattu lähtestä [9]).
Vastuutaho lihavoitu. (Ark = arkkitehtisuunnittelija, Talo = talotekniikkasuunnittelija, Rak = rakennesuunnittelija). Taulukossa on lisäksi esitetty energin-
säästövinkkejä.

Suunnittelun
osa-alue Energiatehokkaan suunnittelun kohdistuminen

Ark Talo Rak Suunnitteluratkaisu-
kuvaus

Asukaspalaute

Yleis-
vaatimukset

Energiatehokkuustavoitteiden (kulutukset,uusiutuvan energian osuus, ener-
gialuokka) asettaminen ja toteutumisen valvonta hankeprosessin ajan, suun-
nittelijoiden riittävä osaaminen, riittävä suunnittelualojen koordinointi ja
suunnittelun ohjaus, asukastarpeiden riittävä huomioon otto, riittävä yhteis-
työ suunnittelun ja rakentamisen kesken, kattava tiedonkulku.

x x x

Toiminnal-
linen suunnit-
telu

Tilojen oikea/toimiva/viihtyisyyden varmistava mitoitus ja sijoit-
telu, lämpökuormien riittävä huomioon ottaminen

x x

Rakennus-
suunnittelu

Ikkunoiden merkitys
kun pientalossa halutaan hyödyntää aurinkoenergiaa passiivisesti,
verrattain suuri ikkunapinta-ala suunnataan etelään
ikkuna-alojen kohtuullisuus ja/tai energiatehokkuus
lasin ominaisuudet ja auringonsuojakalvot

Aurinko- ja vetosuojaus
kiinteät varjostavat rakenteet (räystäät, lipat, kiinteät julkisivura-
kenteet jne.)
kaihtimet
hyvä tiiviys

x

x

x

x

Rakenne-
suunnittelu

Rakenteellinen energiatehokkuus
määräystaso/passiivitaso
rakenteiden kosteusteknisen käyttäytymisen varmistus, kastepiste-
laskenta
suunnitelmien toteutettavuuden varmistus

Yleinen rakennusfysikaalisen suunnittelun muistilista:

x x x
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1. Tee yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa ja vältä pelkkää ra-
kenteiden osaoptimointia.

2. Mieti rakenteiden työmaatoteutusta, kun suunnittelet ja suunnittele
mahdollisimman yksinkertaisesti toteutettavia rakenteita vältä mo-
nimutkaisia detaljeita.

3. Suunnittele rakennuksen vaipparakenteen ilma- ja vesihöyrytiiveys
ja merkitse suunnitelmiin vaatimus tiiviyden mittaamisesta.

4. Suunnittele rakennukseen toimiva tuulensuojaus.
5. Estä sadeveden pääsy vesikaton, räystään ja julkisivun kautta raken-

teisiin.
6. Huolehdi seinien sekä ylä- ja alapohjien ilmatilan oikeasta tuuletuk-

sesta.
7. Ilmanvaihtokanavat asennetaan mahdollisuuksien mukaan ilman- ja

höyrynsulun sisäpuolelle. Vain tulo- ja poistoilmakanavat viedään
hyvin tiivistettyinä ilman- ja höyrynsulun läpi.

Energian-
hankinta-
suunnittelu

Mahdollisen talokohtaisen uusiutuvan energian harkinta, mitoitus
ja liityntäkohtien määritys

maalämpö täystehomitoituksella
ilma-vesilämpö
aurinkoenergia
takan hyödyntämisaste

x x x

Lämmitys
järjestelmän
suunnittelu

Todellisten lämmitys- ja jäähdytystarpeiden määritys
lauhdelämmön, tuuletuksen ja passiivisten aurinkosuojausten huo-
mioon ottaminen suunnittelussa

Järjestelmäratkaisun valinta, mitoitus, tarpeenmukaisuus.
erittäin energiatehokkaassa rakennuksessa käytetään yleensä mata-
lia verkostolämpötiloja, mikä vaikuttaa lämmönluovuttimien mitoi-
tukseen
lähes nollaenergiapientaloissa on yleensä nopeasti muihin lämmön-
lähteisiin (ilmaislämmöt, laitekuorma) sekä omaan lämmöntuotan-
toon (varaava takka, mahdollinen aurinkolämpö, jne.) reagoiva ja
säätyvä lämmitysjärjestelmä

x

x
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talotekniikan virittäminen käyttökuntoon vie aikaa, automatiikan
toiminnassa ja taloteknisten järjestelmien säädössä koetaan yleensä
suurimmat ongelmat

.

Ilmanvaihto-
järjestelmän
suunnittelu

Järjestelmäratkaisun valinta ja mitoitus hyvällä lämmön talteen-
otolla

Ilmanvaihtokone sijoitetaan asunnossa yleensä tilaan, jossa koneen
aiheuttama ääni ei häiritse.
Kun ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on riittävän hyvä, ei koneessa
tarvita jälkilämmitystä.
Alipaine pysyy sopivana ja lämmön talteenoton vuosihyötysuhde ko-
hoaa, kun käytetään tulo-/poistoilmavirtojen suhteelle arvoa
0,95…0,98. Takkaa lämmitettäessä tulee ilmanvaihto säätää hetkel-
lisesti lievälle ylipaineelle.
Normaalikäytön lisäksi ilmavaihtoa pitää pystyä tehostamaan vähin-
tään 30 % normaalista käyttöajan ilmanvaihdosta. Tyypillisesti il-
manvaihtoa tehostetaan ruuanlaiton yhteydessä liesikuvulla, siivo-
tessa, saunomisen tai runsaan suihkuttelun jälkeen, sekä kun asun-
nossa on tavallista enemmän ihmisiä.
Ilmanvaihdon ääni on erittäin tärkeä tekijä. Erityisesti alueilla, joissa
taustamelu on pieni, on makuuhuoneen toivotun äänitason todettu
olevan erityisen alhainen, jopa 22-24 dB(A).
Yötuuletuksella viilentäminen on sitä tehokkaampaa mitä suurempi
on rakennuksen terminen massa lämpöeristeen sisäpuolella.

x
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Sähkö-
tekninen
suunnittelu

Valaistustarpeiden optimointi, päivänvalo ja tarpeenmukaisuus.
Kun keinovalaistusta ohjataan päivänvalon saatavuuden mukaan,
voidaan valaistusenergian kulutusta säätää merkittävästi.
Toinen keskeinen vaatimus sekä päivänvalon hyödyntämiselle että
keinovalon energiatehokkuudelle on suhteellisen vaalea väritys
sisätilojen pinnoissa ja kalusteissa. Pintavärien heijastuskerroin on
suoraan verrannollinen valon heijastavuuteen tilassa.
LEDien avulla voidaan toteuttaa laaja valikoima valaistuksen
värisävyjä.
Sähkölämmitykset on tarkoituksenmukaista liittää
rakennusautomaatiojärjestelmään, jonka kautta lämmitysten
käyttöä voidaan ohjata.
Rakennusten ulkovalaistuksessa tulee ottaa huomioon tontin
ulkopuolelle menevä häiriövalo ja taivaalle suuntautuva valosaaste.

Käyttäjien energiatehokkaat laitteet, optimoidut häviöt.
Energiamerkintöjen hyödyntäminen; mm.

pesukoneet;
lamput;
uunit ja ilmastointilaitteet
televisiot

x

x

Rakennus-
automaatio-
suunnittelu

Rakennusautomaatiosuunnittelu, kotitalouksien älykkäät ohjaus-
ratkaisut, jne.

Asunnot on tarpeen varustestaa älykkäällä
rakennusautomaatiojärjestelmällä, jonka keinoin asukkaat pystyvät
ohjaamaan energiankäyttöä. Järjestelmä kytkee tarpeettomat
laitteet ja tarpeettoman valaistuksen pois päältä ja säätää
ilmanvaihtoa asukkaan ennalta ohjelmoidun ohjauksen mukaan
(esim. kotona/poissa -kytkin) tai mobiililaitteiden kautta
tapahtuvalla etäohjauksella.

Asuntojen energiankulutusta ja sisäilmaolosuhteita voidaan helposti
seurata esimerkiksi mobiililaitesovelluksella.

x
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Käyttöveden
säästö

Käyttöveden energiankulutusta voidaan alentaa teknisesti pienentä-
mällä lämmitettävän veden määrää paineenalennuksella ja vettä
säästävillä vesikalusteilla, käyttämällä lämmönlähteenä jotain huk-
kalämpöä (poistoilma tai jätevesi) tai uusiutuvaa lämmönlähdettä,
tai madaltamalla lämpötilatasoa ja hyödyntämällä asuntokohtaista
lämpimän käyttöveden määrän mittausta ja laskutusta.
Jotta vältytään putkistojen lämpöhäviöiltä, jotka ylilämmittävät ra-
kennusta vähäisen lämmitystarpeen tapauksessa heikentäen siten
lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta, on energiatehokkaissa raken-
nuksissa suositeltavaa käyttää jakotukkijärjestelmää eristetyin run-
koputkin.

x

x

x

x
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Mahdollisia rahoituskanavia

1 Rakennerahastot
Rakennerahastoista löytyy lisätietoja verkkosivuilta: https://www.rakennerahastot.fi/ ja
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm

Teemoista erityisesti vähähiilisyys (https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys#.WFzkDGe7rIU)  ja
kestävä kehitys (https://www.rakennerahastot.fi/kestava-kehitys#.WFzk42e7rIU) voisivat soveltua.

2 Energiatuet
Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin,
jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat
energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.
Energiatuet siirtyvät ELY-keskuksista Tekesiin 2017 (https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-
2016/energiatuet-siirtyvat-ely-keskuksista-tekesiin-2017/). Energiatukea tulee hakea ennen
hankkeen aloittamista.

3 Interreg Europe
Lisätietoa: http://www.interregeurope.eu/projects/project-development/#project-features

“Interreg Europe helps regional and local governments across Europe to develop and deliver better
policy.” Painopiste tiedonvaihdossa ja parhaiden käytäntöjen levittämisessä. Ilmeisesti ei tue
investointeja.

”Depending on the number of partners involved, duration of interregional learning and so on, the
average total budget of a project is expected to be EUR 1-2 million. To be eligible for Interreg Europe
financial support, at least half of the project partners must work on Structural Funds.”

Tulevat hakuajat: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

4 TAE-palvelu
Thermo Power Finland Oy, Assemblin Oy ja Elite Varainhoito Oyj tarjoavat
energiatehokkuushankkeita palveluna (http://talotekniikka-lehti.fi/kiinteistojen-
energiatehokkuuspalvelu-yhteistyona/). Thermo Power vastaa projektikohteen
lämmöntuottojärjestelmään ja sen ohjaukseen liittyvästä suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Assemblin kattaa vastuun kiinteistön taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden
parantamisesta. Elite Varainhoidon osuutena palvelumallissa on mahdollistaa TAE-hankkeiden
rahoitus uuden Älyenergia -ympäristörahastonsa avulla. Ilmeisesti palvelua ei kuitenkaan tarjota
alueellisiin kohteisiin, vaan vain yksittäisiin rakennuksiin.

Lisätietoa yritysten sivuilta:

 Thermo Power Finland: http://www.thermopower.fi/
 Assemblin: http://fi.assemblin.com/palvelut/energiatehokkuus
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 Ympäristörahasto Elite Älyenergia: https://www.elitevarainhoito.fi/uusi-ymparistorahasto-
elite-alyenergia

5 Eurooppalainen rahasto strategisiin investointeihin (EFSI)
Lisätietoa: http://www.eib.org/efsi/

”The European Fund for Strategic Investments (EFSI) is an initiative launched jointly by the
European Investment Bank (EIB) Group and the European Commission to help overcome the current
investment gap in the EU by mobilising private financing for strategic investments.”

6 ELENA Support for the preparation of investments in sustainable
energy

Lisätietoa: http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm

”ELENA covers up to 90% of the technical support cost needed to prepare the investment
programme for implementation and financing. This could include feasibility and market studies,
programme structuring, energy audits and tendering procedure preparation.”

7 European Investment Bank (EIB)
Lisätietoa rahoituksesta Suomessa: http://www.eib.org/projects/regions/european-union/finland/

Helsingin toimisto: http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ue/finland.htm

Ilmeisesti kyseessä on lähinnä lainoitus ja osa rahoituksesta kanavoituu käytännössä rahastojen
kautta. Kuvaukset EIB:n rahoitustuotteista: http://www.eib.org/products/index.htm

8 EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy
efficiency

Lisätietoa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-
2017.html

”Actions enabling a group of procurers (buyers group) to undertake a PPI procurement for innovative
solutions for, products, services buildings (NZEB, renovation) which are not yet available on a large-
scale commercial basis, and which have energy performance levels that are better than the best
levels available on the market.”

“The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR
1 and 2 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. The funding rate
for Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) actions is limited to 35% of the total eligible
costs (PPI is procurement for the purchase and deployment of innovative solutions) to leverage co-
financing from the procurers.”

Haku umpeutuu 7.6.2017. Ryhmähankinta tyyppinen mahdollisuus.
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9 Tekes
9.1 Research benefit
Lisätietoa: https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/research-benefit/

Research Benefit -rahoituksella saatetaan lähes valmiit tutkimustulokset yritysten hyödynnettäviksi.
Se on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

9.2 Muut ohjelmat
Esim. Fiksu kaupunki, lisätietoa: https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-
verkostot/fiksu-kaupunki/

Tekesin rahoituspalveluista lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/
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