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Arvoisa vastaanottaja,
tämä on IEE NeZeR-hankkeen (1.3.2014-28.2.2017) viimeinen uutiskirje. NeZeR-hankkeen
päätavoitteena oli hallitusti lisätä lähes nollaenergiatasolle tähtäävää korjausrakentamista
Euroopassa. Kaikki uutiskirjeemme löytyvät hankkeen www-sivuilta http://www.nezerproject.eu/. Englanninkielisiä julkaisujamme voit ladata osoitteesta www.nezerproject.eu/publications ja suomenkielisiä julkaisuja www-sivulta http://www.nezerproject.eu/nationalwebpages/finland
NeZeR-hankkeen päätuloksia ovat:
Lähes nollaenergiatason korjaamisen kriteerit, teknologiat ja esimerkkiratkaisut
Lähes nollaenergiatason korjaamisen edut perinteiseen korjaamiseen nähden
Kaupunkien toimintasuunnitelmat lähes nollaenergiatason korjaamisen edistämiseksi
Kansalliset lähes nollaenergiakorjauksen tiekartat eri sidosryhmille
Innovatiiviset lähes nollaenergiatason korjausratkaisuja tuottaneet suunnittelukilpailut

Viimeiset NeZeR-hankkeen tulokset:
Espoon Otaniemessä järjestettiin seminaari
ja kohdevierailu 22. marraskuuta 2016.
Seminaarissa NeZeR-hankkeen työpakettien
vetäjät esittelivät hankkeen päätuloksia.
Näiden esitysten pohjalta tehtiin hankkeen
tulosvideo https://youtu.be/MAD7r-UpqGk
Seminaari jatkui vierailulla Aalto-yliopiston
Otaniemen kampusalueelle. Täällä arkkitehti
Pauliina Skyttä esitteli Aalto-yliopiston
päärakennuksen ja kirjaston korjaushankkeiden tuloksia. Nämä rakennukset
toimivat nykyään Kandidaattikeskuksena ja Harald Herlin -oppimiskeskuksena.
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Kaikissa osallistujamaissa järjestetyt Lähes nollaenergiatason
korjaamisen suunnittelukilpailut on esitelty raportissa “Report on
the organisation, participation, and evaluation of the national
contests”. Kansalliset kilpailut lisäsivät korjausrakentamisalan ja
rakennusten
omistajien
tietoisuutta
mahdollisista
lähes
nollaenergiatason korjaamisratkaisuista. Kilpailut järjestettiin eri
tavoin joka maassa huomioiden paikalliset haasteet ja
mahdollisuudet. Raportissa on kuvattu kilpailun arvostelukriteerit,
voittajaehdotukset joka maasta sekä kilpailujen järjestämisestä saadut
kokemukset. Raportissa annetaan myös ohjeita tulevien kilpailujen
järjestämiseksi sekä opiskelijoille että ammattilaisille.
NeZeR sidosryhmien tiekartat edistävät lähes
nollaenergiatason
korjaamisen
käyttöönottoa
huomioiden maakohtaiset tekniset, toiminnalliset ja
taloudelliset reunaehdot. Kansalliset tiekartat
antavat suosituksia tulevista toimenpiteistä eri
sidosryhmille huomioiden erityisesti näille ryhmille
tunnistetut haasteet ja ei-tekniset esteet. Tiekartat on
tehty kaikille osallistujamaille ja ne on käännetty
osallistujamaiden omille kielille.
Näyttelyt ja loppuseminaarit: Kaikissa osallistujamaissa järjestettiin korjausrakentamista ja
hankkeen päätuloksia esittelevät näyttelyt ja loppuseminaarit, jotka on esitelty raporteissa
“Reports of the common exhibitions in each country showing local successful renovation
cases” ja “Reports of the final seminars”. Lasipalatsin Laituri-näyttelytilassa 10.-28.1.2017
järjestetty Suomen näyttely keräsi noin 2000 kävijää.
Lähes nollaenergiatason korjaamista edistävä NeZeRkonsepti. NeZeR-hankkeen projektiryhmä on kehittänyt
hankkeen tuloksiin ja hankkeen aikana saatuihin
kokemuksiin perustuvan kokonaisvaltaisen ja yhteiskehittämistä hyödyntävän NeZeR-konseptin. Konseptin osia
ovat lähes nollaenergiatason korjaamisen toteutettavuuden
ja parhaiden käytäntöjen esittäminen, konkreettiset
toimenpiteet kaupunkien toimintamalleilla, esteiden
ylittäminen
sidosryhmien
tiekartoilla,
innovointi
suunnittelukilpailuilla ja viestintä.
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