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Arvoisa lukija,
Oletko kiinnostunut kunnianhimoisen korjausrakentamisen eduista ja mahdollisuuksista?
EU:n Intelligent Energy Europe-ohjelmaan kuuluvan NeZeR-hankkeen päätavoitteena on
lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää korjausrakentamista osallistujamaissa (Suomi,
Ruotsi, Hollanti, Romania, Espanja) ja koko Euroopassa. VTT koordinoi hanketta, jonka
suomalaista osuutta rahoittavat IEE-ohjelman lisäksi ympäristöministeriö, Helsingin
kaupunki, Espoon kaupunki ja Porvoon kaupunki.
NeZeR-hanke tuottaa tietoa lähes nollaenergiatason korjausrakentamisen ratkaisuista ja
hyödyistä kiinteistönomistajille ja rakennusalan toimijoille. Tässä uutiskirjeessä kerromme
tähänastisista raporteistamme ja Hollannissa pidetystä nollaenergiakorjausseminaarista.
Löydät uutiskirjeemme myös hankkeen www-sivuilta www.nezer-project.eu. Uutiskirjeen
postituslistalle voit liittyä ja siltä poistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
riikka.holopainen@vtt.fi.
NeZeR-hankkeen raportteja voi ladata osoitteista www.nezer-project.eu/publications
(englanninkieliset) ja www.nezer-project.eu/nationalwebpages/finland (suomenkieliset).
Technical solutions for energy reduced and renewable
energy sources for optimal energy efficient renovation
Energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen löytyy useita
perinteisiä
ja
innovatiivisia teknologioita. Lähes
nollaenergiatasolle korjattaessa tarvitaan pakettiratkaisuita
jotka sisältävät useita toisiaan tukevia korjaustoimenpiteitä.
Ensimmäisenä
toimenpiteenä
pakettiratkaisuiden
kokoamista varten olemme tähän raporttiin koonneet
erilaisia rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien
korjaustoimenpiteitä sekä ratkaisuja uusiutuvan energian
tuottamiseen. Näistä toimenpiteistä ja ratkaisuista on
esitetty perusperiaatteet,
sovelluskohteet,
konseptikuvaukset, innovatiivisuusaste, edut, haitat, mahdolliset
ongelmat sekä toimivuuteen, markkinatilanteeseen ja
kestävään kehitykseen liittyvät näkökulmat. Tähän
raporttiin on myös koottu tietoa osallistujamaiden
rakennuskannasta: tyypillisimpien rakennusten rakennetiedot, energiankulutus, omistus/asukaskanta ja sijainti.
(englanninkielinen raportti)
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Sidosryhmäanalyysi ja kansalliset lähes nollaenergiakorjausklusterit
Olemme määritelleet sidosryhmäanalyysin avulla hankkeen kannalta merkittävimmät
sidosryhmät ja jaotelleet nämä ryhmät vaikutusvallan ja kiinnostuksen perusteella seuraaviin
neljään luokkaan: tärkeimmät toimijat (Key Players), täytä tarpeet (Meet their needs),
huomioi (Show consideration) ja vähiten tärkeät (Least important). Sidosryhmäanalyysin
tuloksena kussakin osallistujamaassa on muodostettu kansalliset klusterit, joiden
tarkoituksena on varmistaa vaikuttavuus sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.
(suomenkielinen raportti)
Role of ESCO:s in Nearly Zero Energy Building Renovation
Energiapalveluyritys (ESCO) tuottaa energiapalveluita ja/tai energiatehokkuuden
parantamistoimenpiteitä asiakkaan omistamassa kiinteistössä ja ottaa vastuulleen osan näiden
toimenpiteiden taloudellisista riskeistä. Toimenpiteiden hinta perustuu osin tai kokonaan
toimenpiteillä saavutettavaan energiansäästöön ja muiden sovittujen toimivuuskriteerien
täyttymiseen. Tässä raportissa esitetään osallistujamaille tehdyt ESCO-toiminnan esteitä ja
menestystekijöitä käsittelevät markkinakatsaukset, joista näkyvät maiden välisen
yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Lähes kaikissa maissa ESCO-toiminnan kehityksen
avaintekijöitä ovat tiedon tuottaminen ja koulutus. (englanninkielinen raportti)
Nearly Zero Energy Building Renovation seminar in the Netherlands
NeZeR-hankkeen työkokouksen yhteydessä
Hollannin Amersfoortissa järjestettiin 23.9.2014
seminaari, jossa esiteltiin nollaenergiatason
korjaamista esivalmistetuilla korjausrakentamiselementeillä. Hollannin “De Stroomversnelling”ohjelman tavoitteena on korjata 111 000
vuokrataloa nollaenergiatasolle vuoteen 2020
mennessä. Ohjelmassa on mukana neljä suurta
rakennusalan yritystä, jotka on haastettu pilotoimaan ja kehittämään korjausrakentamisratkaisujaan. Seminaarin yhteydessä tutustuttiin menetelmiin myös käytännössä vierailemalla
Soesterbergin koekohteessa. (englanninkielinen raportti)
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