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RAMBOLL VILLAGE – EU TAKSONOMIA
ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ, UUDISRAKENTAMINEN

Taksonomian kriteerit 

uudisrakennukselle 

(luonnos)

Kriteerin toteutuminen Villagessa

E-luku 20 % matalampi kuin 

kansallisessa määräyksessä 

asetettu raja-arvo (NZEB)

Ramboll Villagen E-luku on 60 kWhE/(m2,a), mikä tarkoittaa A2018-luokkaa.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) 

mukainen toimistorakennusten E-luvun raja-arvo on 100 kWhE/(m2,a), mikä tarkoittaa, että 

Villagen E-luku on 40 % matalampi kuin kansallinen määräystaso.

Suurten rakennusten (>5000 m2) 

ilmatiiveys ja vaipan 

lämpösuorituskyky tulee testata 

Ramboll Villagelle suoritettiin vaipan tiiviysmittaus 9.2.2019 sekä lämpökamerakuvaus 

24.2.2019. Molemmista on laadittu ja saatavilla raportit.

Suurille rakennuksille (>5000 m2) 

tulee laatia elinkaaren 

hiilijalanjäljen laskenta (LCA)

Elinkaaren hiilijalanjälki laskettu osana Level(s) pilotointia. Tulokset on julkaistu osana 

Ympäristöministeriön koordinoimaa Suomen Level(s) pilotoinnin tulosraporttia.



RAMBOLL VILLAGE – EU TAKSONOMIA
DNSH, UUDISRAKENTAMINEN

Taksonomian kriteerit 

uudisrakennukselle 

(luonnos)

Kriteerin toteutuminen Villagessa

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen

Tontille laadittiin LEED v4 mukainen SS Site assessment, jonka osana arvioitiin tontin 

sademääriä, tuuliolosuhteita, lämpötiloja, tulvariskiä, maaperää, kasvillisuutta ym. sekä 

huomioitiin näiden vaikutus kohteen suunnitteluun. Arvio ei perustunut 

ilmastonmuutosskenaarioihin. 

Vesivarojen ja merten 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja 

suojelu

Villagelle on myönnetty LEED v4 Gold ympäristösertifikaatti, jonka yhteydessä virtaamarajat 

on määritetty ja alittavat taksonomian vaatimukset.

Työmaan ympäristösuunnitelma kattoi vesistöjen suojelun rakentamisen ajan sen 

toteutumista seurattiin osana LEED sertifiointia.

Siirtyminen kiertotalouteen

Osana LEED sertifiointia rakennustyömaan jätemääriä ja niiden hyötykäyttöasteita seurattiin 

läpi hankkeen. Toteutunut rakennusjätteen materiaalihyötykäyttöaste oli 44 % 

(energiahyötykäyttöasteen ollessa 53%). Taksonomian kriteeristön asettama 70 % 

materiaalihyötykäytön vaatimus ei näin ollen toteudu.

Tilojen muunneltavuus elinkaaren aikana huomioitiin suunnittelussa.



RAMBOLL VILLAGE – EU TAKSONOMIA
DNSH, UUDISRAKENTAMINEN

Taksonomian kriteerit 

uudisrakennukselle 

(luonnos)

Kriteerin toteutuminen Villagessa

Ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen ja vähentäminen

Rakennusmateriaalien sisältöä ei ole tarkemmin tarkasteltu Villagen rakennushankkeen 

yhteydessä. LEED sertifioinnissa ei haettu kriteeriä IEQc Low-emitting materials. 

Materiaalitietojen tarkastaminen jälkikäteen on lähes mahdotonta (formaldehydit, 

karsinogeenit, VOCit, elohopea, …)

Maaperän pilaantuneisuustutkimus laadittu ennen rakentamisen aloittamista.

Työmaan ympäristösuunnitelma kattoi melun- ja pölynhallinnan sekä ympäristön 

saastumisen estämisen. Sen toteutumista seurattiin hankkeen aikana osana 

ympäristösertifiointia.

Biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelu ja 

ennallistaminen

Villagen tontti oli toiminut varastointialueena, johon oli sittemmin ehtinyt kasvaa tyypillistä 

heinä-/pensaskasvillisuutta. Tontilla ei ollut arvokasta lajistoa eikä metsää eikä se olisi 

soveltunut viljelysmaaksi.
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