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PAUL-HENRI SPAAK -RAKENNUS  
ESIMERKKINÄ TOIMIVAN RAKENNUKSEN PERIAATTEET  

EKOLOGISISSA, SOSIAALISISSA JA TYÖOLOIHIN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ 
 

 
 
Yleiset tavoitteet: 

 

1. Paul-Henri SPAAK -rakennuksen on oltava ekologisesti esimerkillinen. Koko hanke 

on toteutettava ympäristöä kunnioittaen. 

2. Tulevan rakennuksen on oltava hiilineutraali, energiaomavarainen ja omavarainen 

muun kuin juomaveden käytössä. 

3. Tulevan rakennuksen on oltava plusenergiatalo. 

4. Sen on uudistettava ympäristöään. Sen rakentamisella on oltava myönteinen 

vaikutus ympäristöön ja kaupunkiin sekä energian että ilmanlaadun ja paikallisen 

luonnon monimuotoisuuden suhteen. 

5. Koko rakennuksen elinkaaren ajan – sen suunnittelusta aina sen käytöstä poistoon – 

on noudatettava kiertotalousperiaatteita (elinkaaren pidentäminen, tuotteiden 

käyttötarkoituksen muuttaminen, kierrättäminen, paikallisen osaamisen 

hyödyntäminen, muualta tuotujen tai paikallisten materiaalien optimaalinen 

uusiokäyttö, pilaantuneen maaperän puhdistaminen, elottomien luonnonvarojen 

uusiokäyttö, kaivauksista saadun maa-aineksen uusiokäyttö, maakerrosrakenteen 

säilyttäminen, lyhyiden tuotanto- ja hankintaketjujen suosiminen jne.). 

6. Rakennuksen suunnittelussa on otettava huomioon biologis-ilmastolliset 

periaatteet: maantieteellisiin tosiasioihin mukautuminen, suunta aurinkoon nähden, 

altistuminen tuulelle, myrskynkestävyys, ulko- ja sisätilojen mukavuus, 

ilmastoneutraalius, päivänvalon optimaalinen hyödyntäminen, topografisten tietojen 

hyödyntäminen rakennusta pystytettäessä jne.  

7. Uuden rakennuksen on luotava jälleen yhteys urbaanin ympäristön ja luonnon välille: 

se avautuu Léopold-puiston suuntaan ja siitä on yhteys Place du Luxembourgiin. 

Uudet kulkutiet ja rakennuksen tuleva muotoilu vaikuttavat kaupunginosan urbaaniin 

kehitykseen ja ihmisten käyttömahdollisuuksiin ja houkuttelevat ihmisiä Euroopan 

parlamenttiin. 

8. Hanke-, rakennus- ja käyttöönottoprosesseissa noudatetaan (hyvinvoinnin osalta) 

WELL-sertifiointirakennetta, (käyttömahdollisuuksien osalta) ISO-standardia ja 

(ympäristöparametrien osalta) DGNB:tä.  

9. Hanketta johdetaan LEAN-yhteistyömenetelmää noudattaen.  
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Päästöt: 

 
10. Tavoitteena on hiilineutraalius. 

11. Hiili pyritään ottamaan talteen rakennuselementein ja hyödyntämällä uudenlaista 

kasvillisuutta. 

12. Kasvillisuus mahdollistaa ilmankäsittelyn, hapentuotannon ja kaupunginosan 

ilmanlaadun parantamisen. 

13. Rakennuksessa ei saa käyttää myrkyllisiä aineita tai kemiallisia liuottimia. 

 

Energia: 

14. Rakennus on energiapositiivinen: se tuottaa uusiutuvaa energiaa ja varastoi 

energiaa. 

15. Rakennuksen liittämisestä lämpö- tai kylmäenergiaverkkoon ja lämpö- tai 

kylmäylijäämän palauttamisesta kiinteistöön tai kaupunginosaan on tehtävä 

toteutettavuustutkimus. 

16. Kiinteistö on liitettävä älyverkolla parlamentin muihin rakennuksiin. Näin varmistetaan 

sen yhtenäinen hallinta. 

17. Energiantuotantoon on käytettävä luonnonvaroja (aurinko, tuuli, maa, termiset ja 

muut lähteet). 

18. Energiatehokkuuden hallinnassa on hyödynnettävä tekoälyä.  

Vesi: 

19. Vesijalanjäljen on oltava täysin läpinäkyvä koko kiinteistössä. 

20. Kulutuksen ja regeneroinnin on oltava täysin tasapainossa. 

21. Muun kuin juomaveden saannin on oltava täysin autonomista (veden kierto ja 

ilmastointi). 

22. Kiinteistön vesikierron autonomiasta on tehtävä toteutettavuustutkimus. 

 

Lyhyen aikavälin vaikutukset: 

23. Rakennusta suunniteltaessa kuullaan tulevia käyttäjiä, naapureita ja viranomaisia, 

jotta perusta olisi yhteinen ja tasapainoinen. 

24. Rakentamisen on tapahduttava esimerkillisesti (työmaavierailut, osallistavuus, 

ympäristövaikutuksen pienentäminen, häiriöiden ja jätteiden rajoittaminen, 

opettaminen ja hauskalla tavalla valistaminen). 

25. On solmittava uudelleen urbaanit, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset yhteydet 

(kasvillisuus, liikkuvuus, biotoopit). 

26. Build local ja build light: kuivarakentamistekniikoiden ansiosta ratkaisuja voidaan 

vaihtaa tai muunnella.  
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Pitkän aikavälin vaikutukset: 

27. Selvitetään ylikulutuksen lopettamista parlamentissa ja uuden kiinteistön vaikutusta. 

28. Tarjotaan muunneltavuutta, kehitysmahdollisuuksia ja joustavuutta teknisten ja 

sosiaalisten muutosten ja kehityssuuntien huomioon ottamiseksi. 

29. Toteutetaan erilaisten tarpeiden ja tapahtumien mukaan älykäs ja modulaarinen 

hyödyntäminen. 

30. Suunnittelussa otetaan huomioon tulevaisuuden vaatimukset > huippukestävyys / 

design for change (esimerkiksi ilmaston muuttuminen, lainsäädännön muutokset ja 

tilankäyttöön liittyvät muutokset). Rakennuksen on oltava rakenteeltaan vakaa, 

kestävä, joustava ja muutettavissa, jotta sitä voidaan myöhemmin mukauttaa ja 

käyttää uusiin tarkoituksiin. 

31. Laitteistojen on oltava helppokäyttöisiä ja helposti ohjattavia – open source. 

 

Kuluttaminen: 

32. Prosesseihin (tietotekniikka, huoneiden varustelu, keittiö jne.) liittyvää kulutusta on 

vähennettävä, ei pelkästään käyttömukavuuden osalta > Hyödynnetään tietämyksen 

jakamista tekemällä kehitysyhteistyötä yliopistojen kanssa. 

33. On käynnistettävä käyttäytymismallien muutos, jotta opitaan tiedostamaan tai 

ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan (ja yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa) 

keinot, joilla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, siten, että suunnitteluvaiheeseen 

pyritään sisällyttämään mahdollisuuksia muuttaa kiinteistön tulevia käyttötapoja (ts. 

työskentelymenetelmät, liikkuvuus, etätyöskentely, resurssien järkevä käyttö, 

ravintolapalvelujen ja tietovälineiden vaikutus jne.).  

34. Rakennusten lämpötilaa on voitava säätää tyydyttävästi (sopiva lämpötila kesällä ja 

talvella; käyttäjille tiedotetaan hydrotermisistä olosuhteista reaaliaikaisesti). 

 

Keskustelu ja tietojen vaihto yhteisön kanssa: 

35. Osallistaminen > Tietoja jaetaan avoimen tietokannan avulla osallistavasti ja 

koulutuksellisesti siten, että onnistuneet mallikäytännöt ja innovaatiot voidaan 

myöhemmin toistaa. 

36. Solmitaan sosiaalisia, urbaaneja ja ekologisia yhteyksiä (kuulemisen ja tiedottamisen 

kautta).  

37. Tarjotaan urbaaneja ja sosiaalisia palveluja kaupunginosan elämänlaadun 

parantamiseksi. 

 


