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Syitä rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiselle

• Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiselle on olemassa useita perusteluja

– Rakennusten energiankäytön ympäristövaikutusten 
pienentäminenpienentäminen

– Suomen energiaomavaraisuuden turvaaminen

– Rakennusten energiankulutuksesta syntyvien 
kustannusten pienentäminen
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Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamisen lainsäädännöstä

• 1.1.2019 alkaen viranomaistan omistamien ja käyttämien 
uusien rakennusten tulee olla lähes 
nollaenergiarakennuksia (nZEB)

• 31.12.2020 mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee 
olla lähes nollaenergiarakennuksia

• 1.9.2013 alkaen on ollut voimassa asetus rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja 
muutostöissä

• Nämä ovat isoja muutoksia, sillä ne voivat edellyttää 
koko suunnittelu- ja rakentamisketjun käymistä 
uudelleen läpi
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Useita tavoitteita

• Rakennusten suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa koskevat 
energiankulutuksen lisäksi myös monet muut tavoitteet, 
kuten

– Hyvät sisäilman olosuhteet

– Tilaratkaisujen toimivuus

– Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta

– Taloteknisten järjestelmien toimivuus

– Ratkaisujen taloudellisuus

– Ympäristöystävällisyys

– Viihtyisyys

• Nämä tavoiteet ovat usein kytköksissä toisiinsa ja niitä tulisi 
katsoa kokonaisuutena
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COMBI-hanke

• COMBI-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja 
työkaluja, joilla julkisessa käytössä olevian 
palvelurakennusten todellista energiankulutusta 
saataisiin pienennettyä turvallisesti ja 
taloudellisestitaloudellisesti

• Avainasioita

– Asioita tarkastellaan useasta eri näkökulmasta, 
kokonaisvaltaisuus

– Lähtökohtana ovat rakennusten todelliset olosuhteet 
ja todellinen käyttö, teorian ja käytännön väliset erot

– Mukana sekä uudis- että korjausrakentaminen
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Työpaketit

• WP1 Organisointi ja tiedotus

• WP2 Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus 
energiatehokkuuteen

• WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja • WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja 
kosteustekninen toiminta ja sisäilman olosuhteet

• WP4 Talotekniikkajärjestelmien ja uusiutuvan 
energian tuotannon ratkaisut

• WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja 
rakennusten toimivuuden varmistus
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Esimerkkejä

• Seuraavassa on nostettu esiin muutamia esimerkkejä 
hankkeessa tarkasteltavista asioista

• Esimerkit ovat tammikuussa 2016 pidetystä 
yleisöseminaarista, eivätkä sisällä hankkeen kaikkia 
työosioitatyöosioita
– Tarkempi kuvaus hankkeen työpaketeissa tarkasteltavista 

asioista löytyy hankkeen internet-sivuilta (linkki esityksen 
lopussa)

• Tutkimuksen etenemisestä tiedotetaan laajalle yleisölle 
ensisijaisesti yleisöseminaarien kautta, lopulliset tulokset 
esitetään hankkeen päätyttyä loppuraporteissa
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Materiaaliominaisuuksien 
määrittäminen
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Rakenteiden kosteusteknisen 
toiminnan laskentatarkastelut
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Rakennusten todellinen ja 
laskennallinen energiankulutus
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Talotekniikan toimivuus ja 
huollettavuus
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Rakenne- ja taloteknisten 
järjestelmien optimointi
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Hankeprosessin kehittäminen
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Katso myös: Energiakortti, luonnos 16.8.2016



COMBI-hankkeen perustietoa 1/2

• Mukana seitsemän eri tutkimusryhmää Tampereen 
teknillisestä yliopistosta (TTY), Tampereen 
ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja Aalto-yliopistosta

• Kaupungit ja kunnat

– Tampereen kaupunki– Tampereen kaupunki

– Tampereen kehyskunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi

– Helsingin kaupunki

• 37 rakennusalan yritystä

• Rahoittajina lisäksi EAKR ja TEKES
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COMBI-hankkeen perustietoa 2/2

• Hankkeessa tehdään laskennallisia tarkasteluja, 
laboratoriokokeita sekä kenttämittauksia ja 
haastatteluja

• Tutkimuksessa mukana case-kohteita • Tutkimuksessa mukana case-kohteita 
Pirkanmaan kuntien ja Helsingin uusista ja 
korjattavista palvelurakennuksista

• Projektin kokonaisrahoitus 2,4 M€ ja nykyinen 
aikataulu 1.5.2015–31.12.2017
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Tiedotus ja yhteystiedot

• Hankkeen kotisivut
– www.tut.fi/rakennusfysiikka/combi

• Tulosseminaarit kerran vuodessa, seuraava pidetään 
TAMK:lla 26.1.2017

• Yhteenvetoraportti ja työpakettikohtaisia raportteja• Yhteenvetoraportti ja työpakettikohtaisia raportteja

• Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

• Koulutus- ja opetusmateriaali e-aineistona

• Yhteystiedot
– Professori Juha Vinha, juha.vinha@tut.fi, vastuullinen johtaja

– Tohtorikoulutettava Anssi Laukkarinen, anssi.laukkarinen@tut.fi, 
projektipäällikkö
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