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Energiatehokkuusdirektiiviä tukevat 
eurooppalaiset projektit  

Tämän artikkelin tarkoituksena on välittää tietoa energia-
tehokkuusdirektiivin tehokasta käytännön toimeenpanoa 
tukevista eurooppalaisista projekteista. Artikkelissa on 
lueteltu keskeisimmät hankkeet, kerrottu niiden tavoitteista 
ja annettu linkit lisätietoon.   

1 > SAVE projektit 

Intelligent Energy -Europe –ohjelmaan kuuluvat SAVE-projektit käsittelevät 
energiatehokkuuden parantamista ja energian järkevää käyttöä erityisesti 
rakennuksissa ja teollisuudessa. Hankkeisiin kuuluu myös ohjauskeinojen 
valmistelua ja niiden solveltamista käytäntöön. 
 
Vuonna 2005 käynnistettiin merkittävä määrä projekteja tukemaan 
energiatehokkuusdirektiivin tehokasta täytäntöönpanoa. Nämä projektit 
kattavat pääosan direktiivin ohjaukeinoista: uudis- ja korjausrakentamisen 
energiatehokkuusvaatimukset, energiatodistukset sekä kattiloiden ja 
ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastukset. Direktiivin kannalta 
keskeisimmät hankkeet, niiden tavoitteet ja linkit lisätietoon on esitetty 
taulukossa 1. 
 
Vuonna 2006 käynnistetään uusi joukko hankkeita energiatehokkuus-
direktiiviä tukemaan. Näiden projektien tavoitteet on lueteltu taulukossa 
2. Projektit ovat vielä käynnistysvaiheessa eivätkä niiden verkkosivujen 
osoitteet ole vielä tiedossa. 
 
Myös monet muista SAVE-projekteista tuottavat oleellista tietoa 
energiatehokkuusdirektiivin käytännön soveltamiseen. Lisätietoa kaikista 
vuosina 2005 ja 2006 käynnistetyistä hankkeista on saatavissa 
verkkopalvelusta: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Koordinoiva toiminta 

Energiatehokkuusdirektiivin käytännön yksityiskohtien toimeenpano on 
merkittävä haaste EU:n jäsenvaltioille. EU:n komissio on tämän vuoksi 
käynnistänyt toimenpiteitä vaikeuksien voittamiseksi ja vapaaehtoisen 
yhdenmukaistamisen edistämiseksi. Yksi tärkeimmistä keinoista 
jäsenvaltioden vuoropuhelun edistämiseksi on koordinoiva toiminta, 
“Concerted Action” (CA), jota rahoittaa komission energian ja liikenteen 
pääosaston (DG TREN) Intelligent Energy -Europe –ohjelma. 
 
Koordinoivaan toimintaan osallistuvat edustajat direktiivin teknisestä, 
lainsäädännöllisestä ja hallinnollisesta toimeenpanosta vastaavista 
kansallisista ministeriöistä tai ministeriöön liittyvistä laitoksista. 
Koordinoivan toiminnan ohjelmassa on kahdeksan kokousta (tammikuusta 
20005 kesäkuuhun 2007), joihin osallistuvat edustajat 26 maasta (24 EU:n 
jäsenvaltiota + Bulgaria ja Norja, vain Tsekki ja Luxemburg eivät ole 
mukana). 
 
Koordinoivan toiminnan tavoitteet on esitetty taulukossa 3. Lisätietoja saa 
verkkopalvelusta www.epbd-ca.org. 

3 > “ECO Buildings” 

“Eco Buildings” on rakennusten energian käyttöön liittyvien ratkaisujen 
esittelyyn tarkoitettu EU:n komission (DG TREN) hanke. Se on osa EU:n 
kuudetta puiteohjelmaa. 
 
“Eco Buildings” –konseptin on tarkoitus olla lähitulevaisuuden kehitys-
tulosten ja esittelyvaiheessa olevien ratkaisujen kohtauspaikka. Tavoit-
teena on tukea energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energioiden käyttöön 
liittyvää lainsäädäntöä ja rakentamisen ohjausta. Energiatehokkuus-
direktiivin edellyttämät toimenpiteet ovat vain osa tätä konseptia. 
 
“Eco Buildings” –projektit tähtäävät uuteen lähestymistapaan uusien ja/tai 
perusparannettavien rakennusten suunnittelussa, toteutuksessa ja 
käytössä. Tavoitteena sekä vähentää energiantarvetta että tuottaa 
tarvittava energia uusiutuvilla lähteillä sekä sähkön, lämmön, kylmän 
ja/tai muiden palvelujen yhteistuotannolla (“polygeneration”). 
 
Neljän “Eco Buildings” –projektin yhteinen verkkopalvelu 
http://www.ecobuildings.info/ tarjoaa yleistä tietoa hankkeiden 
tilanteesta ja linkit kunkin projektin verkkopalveluun.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The EPBD Buildings Platform has been launched by the European Commission in 
the frame of the Intelligent Energy – Europe, 2003-2006 programme.It is managed 
by INIVE EEIG (www.inive.org), on behalf of Transport and Energy DG. 
 
The information in this publication is subject to a Disclaimer and Copyright Notice;  
see http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© European Communities, 2006  
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
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LIITE 
 
Taulukko 1. Vuonna 2005 käynnistetyt Intelligent Energy - Europe –ohjelman SAVE-projektit, joiden 
tavoitteena on tarjota työkaluja energiatehokkuusdirektiivin tehokkaasseen toimeenpanoon.  
 

 
www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 

AUDITAC: Ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastusten 
menetelmävertailu ja markkinoiden kehittäminen 
Tavoitteet ovat: 
• Kiihdyttää ilmastointijärjestelmien tarkastusten käyttöönottoa   
• Luoda riittävä määrä ja laajuus tarkastusmenetelmien esittelyitä ja 

vertailutietoa 
• Edistää parhaita käytännön esimerkkejä ja menettelyitä tarkastuksissa 

ja niiden perustella tehtävissä korjauksissa 
 
 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

BUDI: Toimivien markkinoiden aikaansaaminen energiatehokkuus-
todistuksille eri toimenpitetä koekäyttämällä  
Tavoitteet ovat: 
• Luoda alueellisia informaatio- ja osaamiskeskuksia, jotka jakavat tietoa 

käytännön kokemuksistaan 
• Kokeilla toimenpiteitä kahdelle tärkeälle kohderyhmälle: julkisille 

rakennuksille ja kerrotaloille 
• Tukea näitä kohderyhmiä energiatodistusten laajempaan käyttöönottoon 

tarjoamalla tietoa, työkaluja ja neuvontaa 
• Kehittää riippumattomien asiantuntijoiden koulutusta asaintuntijoiden 

riittävän määrän varmistamiseksi (yksi koulutustilaisuus joka maassa) 
• Kehittää ohjeita, toimeenpano- ja laadunvarmistusmenettelyitä sekä 

akkreditointijärjestelmiä 
• Siirtää tulokset ja kertyneet kokemukset asiasta kiinnostuneille 

päätoimijoille muilla Euroopan alueilla. 
 
 

  
 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Electronic Energy Buildings Directive 
Tavoitteena on: 
• Kehittää nettipohjainen dynaaminen ammatillisen täydennyskoulutuksen 

työkalu. Se antaa suunnittelijoille, isännöitsijöille ja käytöstä 
vastaaville sopivat keinot teknisen pätevyyden kehittämiseen siten, että 
he ymmärtävät energiatehokkuusdirektiiviä ja siihen liittyviä kansallisia 
säädöksiä ja osaavat suunnitella, ylläpitää ja käyttää 
energiatehokkuudeltaan parempia rakennuksia. 

 
 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

ENPER-EXIST: Energiatehokkuusdirektiivin soveltaminen olemassa olevien 
rakennusten energiatehokkuusvaatimusten parantamiseen. 
Tavoitteet ovat: 
• Koota yhteen olemassa olevia rakennuksia koskevaa teknistä tietoa. 

CEN:in standardisointi tuottaa ko. tietoa, mutta se keskittyy lähinnä 
uudisrakentamiseen. Toisaalta Euroopassa on käynnissä joukko 
energiatodistuksia koskevia hankkeita, joita ei ole koordinoitu. 

• Koota yhteen juridisia, taloudellisia ja hallinnollisia ongelmia koskevaa 
tietoa koskien mm. todistusten markkinoiden analysointia, 
henkilöresursseja ja osaamista sekä kansallista hallinnointia. 

• Saada parempi tietämys eurooppalaisesta rakennuskannasta 
• Luoda tiekartta tulevaisuuden toimenpiteille olemassa olevissa 

rakennuksissa. 
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http://www.epa-nr.org/ 
 
 

EPA-NR: Energiatehokkuuden arviointi olemassa olevissa ei-
asuinrakennuksissa. 
Tavoitteet ovat: 
• Luoda tukipalvelu, joka organisoi toimeenpano-ohjelman olemassa 

oleville ei-asuinrakennuksille nopeasti ja kustannustehokkaasti 
• Määritellä energiatodistus olemassa oleville ei-asuinrakennuksissa. 
• Kehittää työkalut (tarkastuslistat ja –menettelyt sekä 

energialaskentaohjelmisto) energiatehokkuuden arviointiin. 
• Koekäyttää kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja 
• Antaa suosituksia menetelmien ja työkalujen käytöstä loppukäyttäjille 

ja päättäjille Euroopan eri maissa 
 
 

  
http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: Julkisissa rakennuksissa esille pantavan energiatodistuksen 
kehittäminen ja yhdenmukaistaminen. 
Tavoitteet ovat: 
• Toimistorakennuksille Europrosper-hankkeessa kehitetyn energia-

todistusmenettelyn laajentaminen julkisiin rakennuksiin, joita voivat 
olla mm. koulut ja yliopistot, urheilutilat, sairaalat ja muut 
terveydenhuollon rakennukset sekä hotellit ja ravintolat. 

• Menetelmien saattaminen kaikille EU:n jäsenvaltioille soveltuvaksi ja 
niiden saataville 

• Luoda koulutusohjelmista, laadunvarmistusmenettelyistä ja 
käyttäjäystävällisestä verkkopalvelusta koostuva tiedon jakelu, joka 
varmistaa menetelmän varman ja tehokkaan saatavuuden 

• Kehittää “tekemällä oppimista” tukeva tietojenkäsittely siten, että 
todistusten laatimiseksi kerätty tieto ottaa huomioon rakennuksissa 
tehdyt parannukset ja mahdollistaa menettelyiden hienosäädön. 

 
 

 
E-TOOL: Energiatyökalut olemassa olevien rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseen.  
Tavoitteet ovat: 
• Toteutuneen ja oletetun kulutuksen vertailu jakamalla rakennukset 

esim. iän ja käyttötarkoituksen mukaisiin ryhmiin 
• Tavanomaisten energiansäästötoimenpiteiden ohjeiden laatiminen 

mukaan lukien kustannustehokkuuden arviointi eri energialuokkien 
rakennuksissa 

• Rakennusryhmittäisten energiatehokkuustavoitteiden asettaminen 
korjaustoimenpiteille. 
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http://www.senternovem.nl
/impact 

impact: Energiatehokkuuden arvioinin ja energiatodistusmenettelyiden 
koekäyttö ja parantaminen  
Tavoitteet ovat: 
• Kokeilla olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden arviointia 

käytännössä kuudessa maassa 
• Vaihtaa kokemuksia ja tietoa onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä 
• Tehdä suosituksia työkalujen, menettelyiden ja asiantuntijoiden 

koulutuksen kehittämiseksi sekä tiedonvälityksen parantamiseksi 
• Tukea energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa kuudessa maassa 
• Levittää tietoa projektin tuloksista kansallisesti ja EU:n tasolla. 
 

 
  
http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Varmistaa energiatodistusten käyttöönotto parantamalla niiden 
houkuttevuutta markkinoilla yhteistyössä kiinteistön omistajien kanssa  
Tavoitteet ovat: 
• Parantaa energiatodistusten houkuttevuutta markkinoilla kehittämällä 

ja levittämällä asiakkaiden asettamia laatuvaatimuksia, niihin liittyviä 
suosituksia ja tapoja kytkeä hyvä energiatehokuus taloudellisiin 
markkinakannustimiin. 

• Nostaa eurooppalaisten kiinteistönomistajien tietoisuutta ja kiinnostusta 
suurimmille omistajatahoille kohdennetulla tiedotuskampanjalla ja 
kehittämällä jatkotyötä varten yleinen malli ja perustyökalut 
eurooppalaiselle energiatodistuskampanjalle 

• Nostaa energiatarkastajien energiatodistuksiin liityvää pätevyyttä ja 
tietotaitoa. 

• Siirtää energiatodistuksiin liittyviä parhaita käytäntöjä EU:n 
jäsenmainden välillä. 

 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: Kohti A-luokkaa – Kunnalliset rakennukset hyvinä 
esimerkkeinä. 
Tavoitteet ovat: 
• Ulottaa julkisten rakennusten energiatodistusten (energiankulutus ja 

CO2-päästö) julkinen esillepano yli 500 kuntaan eripuolilla Eurooppaa. 
• Käynistää ja kiihdyttää rakennusten energiatodistusten laatimista 

kunnissa 
• Kannustaa kuntia parantamaan rakennustensa energiatehokkuutta kohti 

A-luokkaa ("Shining examples"). 
• Tiedottaa hyvistä esimerkkirakennuksista ja syistä niiden hyvään 

energiatalouteen. 
• Kehittää “kuinka tulla hyväksi esimerkiksi” –menettelyä motivoimalla 

kuntia ja antamalla mahdollisuus vähittäiseen parantamiseen 
• Kannustaa paikallisia kampanjoita hyvistä esimerkeistä kertovan tiedon 

levittämiseksi ja yleisön tietoisuuden lisäämiseksi. 
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Taulukko 2. Vuonna 2006 käynnistetyt Intelligent Energy - Europe –ohjelman SAVE-projektit, joiden 
tavoitteena on tarjota työkaluja energiatehokkuusdirektiivin tehokkaasseen toimeenpanoon.  
 
 ESAM: Energia-asiat yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen 

kiinteistönpitostrategioissa 
Tavoitteet ovat: 
• Määritellä ja suunnitella pitkän ajan strategiat energiatehokkuus-

direktiivin mukaisten vaatmiusten saavuttamiseksi. Rahoituksen 
vajavaisuudesta johtuen nämä tavoitteet tulee nivoa osaksi 
yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen nykyisiä kunnossapito ja 
perusparannusstrategioita  

• Arvioida kiinteistökannan energiankäyttöä ja määritellä energiankäytön 
tehostamisen kannalta parhaat ratkaisut 

• Aikaansaada tehokas yhteistyö asukkaiden kanssa energian 
säästämiseksi ja energiakysymysten hallinnointia koskeva vuoropuhelu 
energian tuottajien ja julkisen sektorin päättäjien kanssa. Yhteistyöllä 
on mahdollista saada aikaan suuria kustannus- ja energiasäästöjä. 

 
 

 
 

RESHAPE: Yleishyödyllisen asuntokannan perusparantaminen ja 
energiatehokkuusdirektiivin aktiivinen vastaanotto 
Tavoitteet ovat: 
• Kiihdyttää energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa yleishyödyllisten 

asuntoyhteisöjen toimenpiteillä.  
• Ylittää perusparantamista yleishyödyllisessä asuntokannassa rajoittavat 

esteet tuottamalla energiatodistuksiin perustuvia käytännön työkaluja  
• Nostaa yleishyödyllisen asuntokannan toimijoiden tietoisuutta energia-

asioista sekä muuttaa asenteita perusparannukselle myönteisimmiksi  
 
 
 
 

 
Taulukko 3. Energiatehokkuusdirektiivin koordinoidun toiminnan tavoitteet. 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA 
Tavoitteet ovat: 
• Keskustella ja valmistella rakennusten energiatodistusten 

toteutustapaa siten, että yhtenäisten käytäntöjen määrä 
maksimoidaan ja erilaisten toteutustapojen määrä vähenee 
jäsenvaltioissa. 

• Keskustella ja valmistella yhtenäinen pohja kattiloiden ja 
ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastuksille 

• Keskustella ja valmistella tarvittavia menettelyitä energiakatselmuksia 
ja tarkastuksia tekevien riippumattomien asiantuntijoiden pätevyyden 
toteamiseen 

• Keskustella vaatimuksista yhteisten energiatehokkuuden 
laskentamenetelmien toimeenpanemisesta 

 
 
 
 
 
 


