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Yhteistyössä

• Helsinki

• Vantaa

• Espoo

• Oulu

• Tampere

• Ekokumppanit

• Turku

• Valonia



Hankkeen päätavoite

Päätavoite

• Nostaa mukana olevat kaupungit 
kansainvälisiksi esimerkkialueiksi 

- energiatehokkaassa asumisessa, 

- nollaenergiarakentamisessa, 

- monimuotoisen energiajärjestelmän 
toteuttamisessa, 

- energiatehokkuuden seurannassa ja 

- käyttäjien ohjaamisessa.

Toimintatapa

• Käytämme yhteiskehittämisen 
menetelmiä, joilla integroidaan 
kokonaisvaltaisesti kaupunki-, 
yritys- ja käyttäjänäkökulmat. 

• Hankkeessa hyödynnetään 
markkinavuoropuheluja, 
käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua 
ja datan mittausta, mallinnusta ja 
simulointia.

Lisätietoja: https://6aika.fi/energiaviisaat-kaupungit-ekat/

https://6aika.fi/energiaviisaat-kaupungit-ekat/
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Käyttäjä-

lähtöinen

palvelu-

muotoilu

EKAT-hankkeen rakenne



Etsimme 
yhteistyökumppaneita
• Tarjoamme mittavan kokeiluympäristön: 

- Uusi asuinkiinteistö, jonne haetaan uusia digitaalisia tai muita 

energiaviisautta edistäviä ratkaisuja.

- Kymmeniä julkisia kiinteistöjä, joissa pilotoida 

energiatehokkuustavoitteita.

- Usea kaupunginosa tai alue, alueellinen energianäkökulma

→ Noin 100 000 euroa simulointimallin kehittämiseen.

• Tavoitteena nostaa kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi. 

• Samalla tavoittelemme hankkeen ratkaisuille laajaa näkyvyyttä.



Pilottialueet esittäytyvät

• Tampere

• Turku

• Oulu

• Vantaa



Hiedanranta

• 25 000 asukasta

• 10 000 työpaikkaa

• Tuottaa enemmän kuin 
kuluttaa

• Hiilinielu – negatiiviset päästöt

• Rakentuu pitkään

• Väliaikainen Hiedanranta

- paljon tapahtuu jo nyt!



Hiedanranta



Hiedanranta

• Alueen kulutus* 

- Lämpö 60-105 GWh/a

- Sähkö  70-100 GWh/a

• Entä tehot per tunti / vartti / 
sekunti? 

• Miten alue voi tukea jo 
rakennetun kaupungin 
hiilineutraaliustavoitetta?

*SENECC



Hiedanranta

• Innovaatioalusta: Dynamo

• Lohkoketjut, paikallinen 
markkina, kaksisuuntaiset 
verkot

• Samaan aikaan taloudellisesti 
järkevä, houkutteleva ja 
tinkimätön alue hiilinieluna.

• Tervetuloa ratkaisemaan tätä 
haastetta
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Smart and 
Sustainable 
Skanssi

Energiaomavarainen kaupunginosa?

Taina Riekkinen
4.12.2018 Energian uudet ratkaisut



Skanssi 2030



Skanssi 2019



Kiitos!

LISÄTIETOJA:

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

Taina Riekkinen

kaavoitusarkkitehti

Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala

etu.sukunimi@turku.fi

050 5589 261

6aika.fi



Raksilan urheilualue

• Rakennuksien 
yhteenlaskettu tilavuus on 
363 760 m3rakennuksien 
yhteenlaskettu tilavuus 363 760 m³

• Energiankulutus on yhteensä 
16 400 MWh /a

• Vuositasolla noin 1 400 000 
kävijää alueella.akennuksien
yhteenlaskettu tilavuus 
363 760 m³

Ouluhalli



Ouluhallin laajennus

• Laajennus valmistuu vuoden 2020 

loppuun mennessä.

• Laajennuksen koko 7482m2 ja 

61920m3



Alueella toteutettuja 
toimenpiteitä
• Oulun uimahalli

- Kattorakenne ei kestä aurinkopaneeleita, selvitystyö tehty

- Suihkut ja hanoja muutettu vettä säästäviksi

- Suihkuvesistä ja huuhteluvesistä lämpö otetaan talteen

- Valaistusmuutos tehty, LED-valaistus

- IV-koneissa lämpöpumput tehostamassa lämmöntalteenottoa

• Oulun jäähallissa LED- valaistus osittain mm.kaukalossa. Jäähalli on simuloitu 

ja esim.lauhdelämpöä voitaisiin saada hyödynnettäväksi jopa 2500 MWh/a.

• Tekojään valaistus on toteutettu LED-valaistuksena
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Energiaviisas Petikko-Varisto

Yhdeksän yksityistä yrityskiinteistöä toteuttavat energiaremontointien pilotin, jossa toimenpiteinä ovat 
parannukset

• Lämmitykseen

• Viilennykseen

• Ilmanvaihtoon

• Valaistukseen

• Lisäksi kiinteistöissä tehdään aurinkovoimalakokeiluja kiinnittämällä paneeleja katoille ja julkisivuille



Aurinkoenergiapilotti

Pilotissa mallinnetaan ja simuloidaan kiinteistöjen oman energiantuotannon potentiaalia ja tuotetaan mittausdataa 
energian kokonaissäästöistä loppukäyttäjille.

Vanhanaikaisten kiinteistöjen omistajia kannustetaan ottamaan käyttöön itse tuotettua aurinkoenergiaa katto ja 
seinäpaneelein-

• Energiansäästö: tavallisella julkisivupaneelilla ei ole takaisinmaksuaikaa

• Kiinteistön arvon nousu

• Imagoarvon nousu

Vantaa tarjoaa pilottiin osallistuville kiinteistöomistajille konsulttityönä ostettavan kaupunkikuvallisen suunnitelman, 
jossa visioidaan Petikko-Variston uusi ilme.
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Pitchaus: 
Alueen energiasimulointi

• VTT Oy + Tampereen teknillinen yliopisto
• nollaE Oy
• Fluidit Oy
• Granlund Consulting Oy
• Ramboll Oy



EKAT - markkinavuoropuhelu
Dynaaminen energiajärjestelmä vaatii dynaamisen innovaatioalustan

www.vttresearch.com

#vttpeople / @VTTFinland

Strategic innovation partner in urban energy transition
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VTT – beyond the obvious13.12.2018

• Pienet energiajärjestelmät alttiita häiriöille. Sää vaikuttaa voimakkaasti kuormiin ja tuotantojärjestelmän toimintaan

ja sen stabiilisuuteen.

• Resurssien dynaaminen karakterisointi ja älykkäät säätöratkaisut elintärkeitä “holistisen energiajärjestelmän” suun-

nittelussa ja operoinnissa.

• Energiayhteisön energiajärjestelmä on yksi toiminnallinen ja dynaaminen kokonaisuus (sähkö, lämmitys, jäähdy-

tys) ja se voi olla rakennus-, kortteli- tai aluekohtainen (asuinalue, teollisuusalue).

Paikallisten energiayhteisöjen iso rooli
Euroopan komission mukaan ne toteuttavat energianmurroksen



Energiayhteisö on aktiivinen osa energiajärjestelmää 
Energiajärjestelmien suunnittelumenetelmät ja operointi uudistuvat
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VTT – beyond the obvious13.12.2018

• Ilman innovaatioalustana toimivaa dynaamista mallintamisympäristöä investointien suunnittelu ja uusien säätö- ja

optimointiratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden toimintaympäristöön ei onnistu. Holistisen tuotannon pitää pystyä

ohjautumaan autonomisesti ja ennakoivasti erilaisten energiakuormien muuttuessa.

Uusi liiketoiminta syntyy energiayhteisöissä (rakennus/kortteli/asuinalue) ja alueellisissa ratkaisuissa.  

Ahvenanmaa

Fyysiset 
resurssit

Kysyntä-
jousto

Virtuaali-
voimalaitos

Energia-
varastot

Integraatiot
(macro/micro)

Big Data 
analytiikka

Multi Agent 
Systems

AI & IoT
Block 

Chains
Alustatalous
(UDP, ESP)

Vaihtoehtojen
vaikuttavuuslaskenta

Vaihtoehtojen toteutettavuus
ja vaikuttavuuslaskenta

Tuotantoresurssien 
dynaaminen optimointi

Holistisen tuotannon
älykäs ohjaus

Resurssien dynaaminen 
karakterisointi ja simulointi

Teknis-
taloudellinen 

toteutettavuus

Teknis-
taloudellinen 

toteutettavuus



Energy Service Platform (ESP)

Market Process Platform

System Integration 1.

Urban Data Platform (UDP)

System Integrations

Homes Buildings Infra & 

Environment

Business Process Platform

System Integration 2.

Customer Service Process Platform

System Integration 3.

Mobile 

phone

or PDA

HomeHousing company or commercial buildingEnergy market party

in the district

Electric 

Vehicles

Production 

infrastructure

Dynaaminen innovaatioalusta
Uusi liiketoiminta syntyy digitalisaatiota hyödyntävistä palveluista

• Alustatalouden skaalautuvat ratkaisut tärkeitä erityisesti kun PK-yritysten kustannuksia minimoidaan (Capex, Opex).

Plug & Play Business - toiminnallisuudet ovat kriittisiä.

• Uudet paikalliset markkina-, liiketoiminta-, ja asiakaspalveluprosessit vaativat uusia alustaratkaisuja ja uusia tekno-

logioita - data on prosessien polttoaine.

VTT – beyond the obvious13.12.2018

Resurssi- ja ratkaisukirjasto
(keskitetyt, paikalliset)

Autonomisten ohjaus ja säätöratkaisujen suunnittelu ja toteutus

Energiamarkkinat
(keskitetyt, paikalliset)

Dynaaminen mallintamisympäristö

Sää-, kuorma- ja 
tuotantoennusteet

Resurssien käytön optimoinnin suunnittelu ja toteutus

Vaikuttavuus- ja vaihtoehtotarkastelut

Energiajärjestelmien dynaaminen simulointi (rakennus, kortteli, asuinalue) 
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VTT – beyond the obvious13.12.2018

Strategic innovation partner in urban energy transition
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Tiedämme, että jokaiselle rakennukselle 

on olemassa vain yksi täydellinen 

yhdistelmä energiaratkaisuja.

Etsimme, löydämme, suunnittelemme ja 

kilpailutamme sen puolestasi.



Miten se tapahtuu?

Simulointi

• Kartoitetaan joka ikinen 
kWh, jonka rakennus 
kuluttaa vuodessa, milloin 
se kuluttaa ja kuinka 
paljon minäkin 
ajanhetkenä  

• On tärkeää selvittää mitä 
lämmitetään ennen kuin 
mietitään millä 
lämmitetään

Yläpohja
47 390 kWh

8 %

Ilmanvaihto
193 334 kWh

31 %
Kylmäsillat
35 154 kWh

6 %

Seinät
137 190 kWh

22 %

Ikkunat ja ovet
110 664 kWh

18 %

Alapohja
56299 kWh

9 %

Vuotoilma
46867 kWh

7 %

Lämpöhäviöt yhteensä 626 898 kWh vuodessa

60-luvulla rakennetun esimerkkikerrostalon lämpöhäviöt



Miten se tapahtuu?

Optimointi

• Etsitään yhdistelmä 
toimenpiteitä, jolla 
kiinteistön 
lämmitystehon tarve 
saadaan 
pienennettyä ja 
rakennuksen 
energiatehokkuus 
optimoitua 
huippuunsa

60-luvulla rakennetun esimerkkikerrostalon lämmitystehon tarve
mitoituslämpötilassa -26 C

nollaE-optimoidun rakennuksen 

lämmitystehon tarve, eli 

toimenpiteemme vähensivät 

huipputehontarpeen

288 kW:sta 100 kW:iin



Miten se tapahtuu?

Optimointi

• Etsitään yhdistelmä 
toimenpiteitä, joka 
tuottaa parhaan 
mahdollisen sijoitetun 
pääoman tuoton 
asiakkaalle

Taloyhtiön kokonaiskustannukset 

seuraavan 20 vuoden aikana, 

sisältäen investoinnin, sekä em. 

aikana toteutuneet 

käyttökustannukset sekä nollaE:n 

palkkion.

Näin ollen lämmitysjärjestelmän 

koko pystyttiin pienentämään 

yhtä paljon. Jolloin on itsestään 

selvää että myös 

investointikustannus pienenee 

merkittävästi. 

Kokonaiskustannukset 20 vuotta
(investoinnit jyvitetty laitteiston eliniälle)

60-luvulla rakennetun esimerkkikerrostalon energiasaneeraus



Kerro meille projektistasi:

info@nollae.fi

020 743 2222

www.nollae.fi

Tykistökatu 4 | ElectroCity

20520 TURKU
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NOLLAENERGIAKORTTELIT
-MARKKINAKARTOITUSTILAISUUS

Kulttuuritalo Laikku, Tampere

4.12.2018 EUR ING FT Markus Sunela



4.12.2018 EUR ING FT Markus Sunela

LÄMPÖPUMPPULAITOS

LÄMMÖN LYHYT-/PITKÄAIKAIS-
VARASTOINTI

V2G

LIITOS KL-
VERKKOON

PROSUMERS JA 
KYSYNTÄJOUSTO

SÄHKÖN LYHYTAIKAIS-
VARASTOINTI

AURINKOSÄHKÖ/-LÄMPÖTUULIVOIMA

NOLLAENERGIA-
KORTTELI

LIITOS KK-
VERKKOON

SÄHKÖKATTILA



4.12.2018 EUR ING FT Markus Sunela

Energiankäytön optimoinnin ja 

päästöjen minimoinnin 

kannal-ta ratkaistavia asioita 

ovat mm:

• Putkien dimensiot, sijainti 

ja lukumäärä, ts. verkoston 

tarkka rakenne

• Verkoston lämpötilatasot

(normaalit/matalat)

• Järjestelmän 

nettoenergiantarve sekä 

oma energiantuotanto 

kaikkina ajanhetkinä

• Kysyntäjouston tarve ja 

sillä saavutettavat hyödyt

• Tuotantolaitosten ja 

lämpöakkujen tyyppi, 

määrä, sijoittelu ja mitoitus

Alkutilanne Fluiditin stokastinen analyysi Lopputulokset

Verkoston 

simulointi

Tulosten 

tilastollinen 

analyysi

Tarkastelu-

tilanteen 

määrittely

Lähtötietojen 

asettelu 

malliin

CO2e = -15 000 kg/a

x 1 000…100 000 
kierrosta

Rakennusten 

tehontarpeiden

pysyvyyskäyrät

Kysyntäjousto

Lämpötilatasot

DN80

DN65

1 000 m³
2 MW

DN50

DN80

1 MW

Järjestelmän 

rakenne

+ pumppausenergia

lämpöhäviöt

jne.
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6Aika, Energiaviisaat 
kaupungit -hanke –
Kohti älykästä 
kokonaisenergiaratkaisua
Granlund Consulting Oy
Jussi-Pekka Kuivala
Head of Heat and Cooling Network Services

Kulttuuritalo Laikku, Tampere
4.12.2018



Building on 

Innovation

Älykäs alueellinen energiaratkaisu

Uskomme 
yhteistoimintaan 

alueellisten 
energiatavoitteiden 

määrittämisessä

Data-analytiikan avulla 
energiajärjestelmää 

hallitaan 
kokonaisuutena

Tuotanto ja jakelu

Kiinteistöt

Data
Älykäs ohjaus

Yhteistoimint
a



Building on 

Innovation

Energialaskenta/-optimointi 
(IDA ICE / MOBO)
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Ohjaus tehdään 
sisäilmastoluokituksen sallimissa 

rajoissa

Alueellinen 
energiamalli

Julkishallinnon tarjoama avoin 
data mahdollistaa luotettavan 
ja monipuolisen lähtöaineiston 
aluetarkasteluille

Data

Energiaverkot

Rakennukset

Energian tuotanto

Maailmanluokan simulointiosaamista

Tuotantokapasiteetin 
optimointi (energyPRO)

Lämpö- ja 
jäähdytysverkkojen 
hydraulinen simulointi 
(Termis)



PARANNAMME
ASIAKKAIDEMME TUOTTAVUUTTA

TUOTAMME
LISÄARVOA DATASTA

LUOTSAAMME
YMPÄRISTÖVASTUULLISIIN 

PÄÄTÖKSIIN

ANNAMME
ONNELLISUUSTAKUUN

Arvo, jonka tuotamme
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SMART ENERGY MODEL
RAMBOLL DIGITAL SERVICES

Mika Kovanen
6Aika 04.12.2018



SMART ENERGY MODEL

Network Usage and 
flexibility

Distributed 
production and 

Storages

Centralized 
Production

Energy prices 
& market

Climate dataInvestment cost Emissions

Full optimization

Visual result interface

Energy strategiesProject steering Commissioning

“A smart - - is consistent with the holistic principal that 
it’s the whole is greater than the sum of the parts.”

-James Sinopoli



SMART ENERGY MODEL

Smart Energy Model is a digital concept developed 
for modelling holistic regional energy solutions and 

energy performance



KIITOS

Mika Kovanen

+358 505685128 

mika.kovanen@ramboll.fi
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Yksityiskohtainen, parametrinen rakennusten 
energiamallinnus osana energiaverkon mallinnusta

Alueen energiasimulointi / Energiaviisaat kaupungit
Tampere 4.12.2018

Eero Puurunen
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▪ Alueellisen energiamallin tärkein lähtökohta: rakennukset

▪ Lämmityksen ja jäähdytyksen tarve simuloidaan 
rakennuskohtaisesti

▪ Tuloksena syntyy tarkka kuva rakennuskohtaisesta lämmitys- ja 
jäähdytysenergian kulutuksesta ja vaihtelusta vuorokauden- ja 
vuodenajan mukaan

▪ Mallinnus huomioi ympäröivän rakenteen ja rakennusten 
itsevarjostavuuden

▪ Säätietona voidaan käyttää historiallisen tiedon ohella 
tulevaisuuden ilmastoskenaarioita

1990 2050
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▪ Energiamalli luodaan rakennusgeometrian pohjalta 
automatisoidusti

▪ Rakennukset jaetaan tilavyöhykkeisiin, joiden avulla 
mallinnuksesta saadaan luotettavaa tietoa rakennusten eri osien 
lämpökäyttäytymisestä

▪ Ikkunat luodaan prosenttipohjaisesti kuhunkin julkisivun osaan. 
Ikkunoiden pinta-alaa voidaan varioida parametrisesti.

▪ Rakenteiden lämpötekniset ominaisuudet, tilojen lämpökuormat, 
taloteknisetjärjestelmät jne. määritellään tyyppikirjaston avulla
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kWh/m2

▪ Kyky luoda energiamallin geometria automatisoidusti 
mahdollistaa vaihtoehtoisten geometrioiden nopean vertailun

▪ Myös energiamallinnus tehdään automatisoidusti, ilman aikaa 
vievää käsityötä

▪ Yksittäisten rakennusten mallinnetut tulokset tallennetaan 
tietokantaan, josta lähtötiedot poimitaan alueellisen 
energiaverkon mallinnukseen.

lisätietoja: eero.puurunen@sitowise.com
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Työpaja 1. 

Mitkä ovat tärkeimmät 
simulointimallin tuottamat 
tulokset*, jotka tukevat 
kaupungin aluesuunnittelua ja 
päätöksentekoa?

*Tuloksia esim. alueen elinkaaren aikaiset 
CO2-päästöt, järjestelmän hinta, mikä muu?



Käyttäjäprofiili: Poliitikko

Työnkuva: 
• tekee päätöksiä kunnanvaltuustossa

Mitä ajattelee: 
• kannattaa toimivia hyväksi havaittuja 

ratkaisuja ja on turhaa rahan haaskuuta 
vastaan

Tiedontarve: 
• tarvitsee konkreettista tietoa päätöksenteon 

tueksi
Motivaatio: 

• ei ole kiinnostunut energia-järjestelmästä 
itsessään, mutta haluaa tehdä kaupunkilaisille 
hyviä päätöksiä



Työpajan tulokset: Poliitikon näkökulma

• Vertailut ja skenaariot - mikä on ylipäätään mahdollista? toimivat ratkaisut

• vaihtoehdot – vaihtoehtojen pois sulkeminen ja eri vaihtoehtojen selkeys

• vaikutusten arviointi

• aikanäkökulma - elinkaari – takaisinmaksuaika

• mallin pitää olla sidoksissa pitkän aikavälin ilmastostrategiaan > esim. “tällä ratkaisulla toteutetaan tavoitteen mukaista..”

• budjetti/investointikatto, tavoitteet per €

• pystyy tekemään järkeviä päätöksiä, tärkeät päätökset kaavavaiheessa > energiaratkaisut mukaan kaavaan

• selkeät mittarit esiin, esim. päästöluvut, eurot, uusiutuvan energian määrä

• paikallisten resurssien säästäminen/suojelu

• paikallisen energiayhtiön näkökulma <> tuloutus

• tulokset on helppo viestiä kansalle - sosiaalinen hyvä näkyväksi

• kuinka tuen kuluttajan valtaa?

• pelokas poliitikko vaatii todistelua / rohkea poliitikko hakee vaikutuksia > esim. työllistyminen, uutta liiketoimintaa, 
taloudellinen hyöty veronmaksajille

• kausittaisuus politiikassa, ei mielellään vaikeita päätöksiä, hyvin perustellut päätökset

• kansainvälisiä menestystarinoita

• riskittömyys



Käyttäjäprofiili: Kaavoittaja

Työnkuva: 
• aluesuunnittelu ja asemakaava

Mitä ajattelee: 
• pyrkii toteuttamaan hyvin sekoittunutta ja 

tasapainoista, sujuvaa kaupunkia
Tiedontarve: 

• tarvitsee konkreettista tietoa suunnittelun 
tueksi

Motivaatio: 
• on kiinnostunut ottamaan 

energiajärjestelmän tarpeet huomioon, 
muttei oikein tiedä miten



Työpajan tulokset: Kaavoittajan näkökulma

• Energiakaavoitus

• vaatimukset tilankäytölle (tekniikka, hiilinielut, varastot, logistiikka … kuinka tiiviisti voidaan rakentaa? Resurssit? Minne tilavaraukset 
tarvitaan? myös mahdollisiin/todennäköisiin tulevaisuuden tarpeisiin varautuminen)

• yhdistäminen/rajapinta päästöanalyysiin? tuotanto vai kulutusperusteinen?

• tavoitetaso, vaikutus €/m2 vs. alueen houkuttelevuus

• paikallinen energiapotentiaali

• hukkaenergioiden hyödyntäminen

• nykyisen järjestelmän tehokkuus

• rakennusten ja käyttäjien energiaprofiilit - kuluttajaprofiilin muutos?

• tietoa energiajärjestelmästä, tietoa käyttäjistä 

• eri toimijoiden ja energiaprofiilien ”sekoittaminen”

• miten edesauttaa tavoitteita? > mahdollista tehdä päätös, vain aurinkoenergiakattoja > miten painotetaan eri energiaratkaisuita

• tulevaisuuden vision huomioiminen – alue-seutu-kortteli – miten simulointimalli soveltuu vanhoille alueille? – alueiden jatkokäyttö

• isojen ratkaisujen vaikutus > useita työkaluja

• ykv-ruututyökalun huomioiminen

• hyvä tiimi tärkeää!

• malli on yhteinen kieli eri ammattiryhmien ja sidosryhmien välillä



Käyttäjäprofiili: 
Energia-asiantuntija / konsultti
Työnkuva: 

• valmistelee päätöksiä ja visualisoi 
vaihtoehtoisia ratkaisuja päättäjille

Mitä ajattelee: 
• järjestelmän kompleksisuuden ymmärrys 

vaikeuttaa selkeiden ratkaisujen esittämistä
Tiedontarve: 

• haluaa tietää vaihtoehtojen kustannukset ja 
vaikuttavuuden yksityiskohtaisella tasolla

Motivaatio: 
• motivoitunut!



Työpajan tulokset: Energia-asiantuntijan / konsultin 
näkökulma

• simuloitujen skenaarioiden kustannukset ja säästöt euroina > voidaan esitellä päättäjille

• kustannusvaikutukset kaikille osapuolille

• kustannus-skenaariot - ymmärrys investoinnista/elinkaarikustannuksista, kustannukset nyt vs. tulevaisuudessa 

• vältetään päästöjä nyt/tulevaisuudessa - miten malli muuttuu kun ilmasto muuttuu, malli nyt vs. malli tulevaisuudessa?

• tarkastelujen ja vaihtoehtojen herkkyys > millä vaikutuksilla merkitystä

• ymmärrys mihin pystyy vaikuttamaan kaupunkisuunnittelussa - suunnittelun tasot seutu-kortteli-talo

• mihin mallilla pyritään vastaamaan? detaljit piilossa vai näkyvillä? mistä tulokset tulevat?

• tulosten esitystapa (poikkeamat ja epävarmuudet esille)

• tulosten modulaarisuus > helppo vertailla ja jäsentää

• yhteistyö > tiimi saman pöydän ääreen

• kokonaisoptimi

• elinkaarivaikutukset

• vaikutus liiketoimintaan

• visuaalinen esitys tuloksista 

• riskit

• läpinäkyvyys ja jäljitettävyys

• pitää sisältää massavirrat

• avoin data

• platform of trust

• helppokäyttöinen käyttöliittymä



Käyttäjäprofiili: 
Vuokrataloyhtiön kehittäjä
Työnkuva: 

• vuokraa asuntoja yleishyödyllisessä 
tarkoituksessa, mahdollisimman edullista 
vuokraa vastaan.

Mitä ajattelee: 
• näkee energiatehokkuudessa ja uusissa 

ratkaisuissa sekä uhkia että mahdollisuuksia
Tiedontarve: 

• miten uudet ratkaisut vaikuttavat 
rakennusten rakennus –ja 
ylläpitokustannuksiin?

Motivaatio: 
• halukas kokeilemaan uutta



Työpajan tulokset: Vuokrataloyhtiön kehittäjän 
näkökulma

• elinkaariajattelu, rakentaa omistaakseen > ylläpito- ja elinkaarikustannusten optimointi

• ylläpitokustannusten huomiointi

• kestävät ratkaisut

• investointien reunaehdot, esim. ARA

• eri rahoitusvaihtoehdot näkyville, sijoitetun pääoman tuotto

• toimenpiteiden vaikutukset kustannuksiin, investointi vs. rahallinen hyöty

• vaikutus vuokrahintaan, vuokrattavuus

• olemassa olevien kohteiden uusinta vs. remontti

• datan hallinta, reaaliaikaista dataa

• datan saannin reaaliaikaisuus, muuttuvat tekijät huoltokustannuksissa, anturointi, käytön optimointi

• mitkä ratkaisut ovat herkempiä käyttäjän valinnoille - vuokralaisten ohjaus

• sidosryhmien tunnistaminen, kenelle tehdään - käyttäjät vaihtuu

• joustava käyttö



Työpajan tulokset: Vuokrataloyhtiön kehittäjälle tärkeää

• rakentaminen vs. rakentamisen jälkeen

• vaihtoehdot omalla tontilla

• palveluiden kehitys, eri tyyppiset palvelut

• tilavaraukset tulevaisuuden ratkaisuita varten

• energiahallintapotentiaali, säästöpotentiaali verkon näkökulmasta

• potentiaali toimia kysyntäjoustavasti (lämpökapasiteetti, lämpövarasto, hinnan vaihtelu, vuodenajat (sähköautot)

• energiaomavaraisuus

• energiaintensiivisen käytön mahdollisuudet

• imago, imagon rakentaminen, brändi, simulointimallin tulosten hyödyntäminen brändin rakentamisessa

• tarkkuustaso



Käyttäjäprofiili: 
Rakennuttaja / investori
Työnkuva: 

• yksityinen rakennuttaja
Mitä ajattelee: 

• ei toivo yllätyksiä / lisävaatimuksia 
rakentamisprosessin aikana.

• vaiheistus, ettei energiainvestoinnit suurina 
rakentajalle jo alkuvaiheessa.

• leasing-mallit kiinnostavat
Tiedontarve: 

• taloudellinen realismi oltava näytettävissä 
asuntojen ostajille.

Motivaatio: 
• uusi energiajärjestelmä on tätä päivää



Työpajan tulokset: Rakennuttajalle / investorille tärkeää

• Rakennuttajan omat intressit (imago, investoinnin arvo, tuotto)

• Todistettavuus - miksi maksaa enemmän (esim. kallis asunto, halpa vastike)

• indikaattorit / argumentit pankeille vihreää rahoitusta varten

• varmuus siitä, että uudet ratkaisut eivät vähennä tuottotoiveita

• Tontinluovutusehdot ovat kaupungilla. Voiko malli ottaa huomioon tuotannon maksimointia? Neliöhinnan muutos?

• Investoinnin ja ylläpidon erottaminen 

• energiajärjestelmän ostaminen palveluna

• Energiajärjestelmän käyttöikä

• Pitkäjänteinen elinkaari (takuuajat pitkiä)

• tuottavuuden maksimointi versus hiilidioksidimataluus (rahallinen arvo)

• Liiketoimintaprosessi 

• Tukeeko regulaatio tätä ryhmää (rakennuttaja) 

• Pyrkii minimitasolla yli määräysten

• Miten lasketaan; baseline arvio, minimitason määritys



Käyttäjäprofiili: 
Tontti-insinööri
Työnkuva: 

• myy kaupungin omistaman tontin 
kerrostalorakentajalle

Mitä ajattelee: 
• monia asioita ratkaistavana, energia 

vain yksi, joten tarvitsee selkeitä linjoja
Tiedontarve: 

• minkä tasoisia ja mitä ratkaisuja voi 
vaatia?

Motivaatio: 
• haluaa toteuttaa kaupungin kestävän 

kehityksen tavoitteita ja edistää 
kestäviä alueita



Työpajan tulokset: Tontti-insinöörille tärkeää

• kokonaistuottopotentiaali oltava tiedossa

• annettava tonttikohtaiset ehdot; yksilöidyt tontinluovutusehdot; maapoliittiset linjaukset > energialiitteet 

• Simulointimalli on tontin luovutuksen ehto.

• Tonttikohtaiset ehdot: uusiutuvat energiat

• Pitääkö olla puurakentamista, aurinkopaneelimäärä, haluaa nähdä energiavirrat

• perustelut vaihtoehdoista ja arvottaa ratkaisut eri tavalla (karkeat tarpeet vaihtoehdoille, ei tarvitse tietää malli toimii)

• Vaihtoehtovertailut mm. verotiedotkin

• Kokonaisratkaisu 

• Vaikutukset: päästöt, hinta

• Todennus antureista: e-varasto, oma tuotanto esim.

• Tiedonsiirronrajapinnat: erillinen ohje laadittava

• Yksilölliset kannustimet 



Kaksisuuntaiset lämpöverkot

• Tampereen Sähkölaitos, Pasi Muurinen

• Turku Energia, Lotta Lyytikäinen



KAKSISUUNTAISET ENERGIAVERKOT

4.12.2018

PASI MUURINEN

JOHTAJA, ASIAKKUUDET



SÄHKÖLAITOS TÄNÄÄN

TULEVAISUUDEN JA ASIAKKAIDEN KANSSA

YHTEENSOPIVA JO 130 VUODEN AJAN.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS ON MODERNI

ENERGIAKONSERNI, JOKA TARJOAA KOTIMAISIA JA

UUSIUTUVIA ENERGIAPALVELUJA SEKÄ KEHITTÄÄ

AKTIIVISESTI TULEVAISUUDEN

ENERGIARATKAISUJA. VÄHENNÄMME

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ JA LUOMME LISÄÄ

TYÖPAIKKOJA PIRKANMAALLE.



SÄHKÖLAITOS TÄNÄÄN

PALVELUTARJOAMAMME

KRUUNUNJALOKIVENÄ ON

LÄHIENERGIATUOTEPERHE, JOKA ON

LÄHISEUDUN RAAKA-AINEISTA LÄHELLÄ

ASIAKASTA TUOTETTUA UUSIUTUVAA

ENERGIAA.



KAUKOLÄMMÖN KEHITYS

KAKSISUUNTAISEKSI

ENERGIAVERKOKSI



• HAJAUTETTU TUOTANTO

• KATTAVA JAKELUVERKKO

• HELPPO JA LUOTETTAVA

• KOHTUULLINEN HINTA

KAUKOLÄMMÖN ENSIASKELEET



• TEHOKAS HAJAUTETTU TUOTANTO

• JOUSTAVA JA KATTAVA JAKELUVERKKO

• HELPPO JA LUOTETTAVA

• KOHTUULLINEN HINTA

KAUKOLÄMMÖN EILEN



KAUKOLÄMPÖ NYT

KAUKOLÄMPÖ ON ENERGIAPALVELUA,

JOKA TAKAA LUOTETTAVAN JA KUSTANNUSTEHOKKAAN

LÄMMITYKSEN KIINTEISTÖN KOKO ELINKAAREN AJAKSI.

KAUKOLÄMPÖ MAHDOLLISTAA

HAJAUTETUN UUSIUTUVAN ENERGIANTUOTANNON

HYÖDYNTÄMISEN OSANA TULEVAISUUDEN

ENERGIARATKAISUA.

YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

ASUNTO OY TAMPEREEN POHJOLANKATU 18-20 

KANSSA TOTEUTETTU KAKSISUUNTAISEN

KAUKOLÄMMÖN PILOTTI ON TÄRKEÄ ASKEL

RAKENTAESSAMME TULEVAISUUDEN

ENERGIARATKAISUA YHDESSÄ ASIAKKAIDEMME

KANSSA.

INVESTOINNIT KESKITETYN

ENERGIANTUOTANNON

KOTIMAISIIN JA UUSIUTUVIIN

POLTTOAINEISIIN

HAJAUTETUN

UUSIUTUVAN

ENERGIANTUOTANNON

PILOTOINTI

HAJAUTETTU

UUSIUTUVA

ENERGIANTUOTANTO

OSAKSI

KOKONAISUUTTA



KAUKOLÄMPÖ ON MAHDOLLISTANUT NOPEAN ENERGIAKÄÄNTEEN UUSIUTUVIIN

JA KOTIMAISIIN POLTTOAINEISIIN TAMPEREELLA ILMAN LISÄKUSTANNUKSIA

ASIAKKAILLE.

SEURAAVAKSI KAUKOLÄMPÖ MAHDOLLISTAA HAJAUTETTUJEN

ENERGIALÄHTEIDEN HYÖDYNTÄMISEN AIEMPAA TEHOKKAAMMIN UUSIEN

TEKNOLOGIOIDEN KEHITTYESSÄ KILPAILUKYKYISIKSI.

KAUKOLÄMPÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA



Lyytikäinen Lotta

Lämpö / Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab

EKAT-hanke, markkinavuoropuhelu TP3, Kulttuuritalo Laikku 4.12.2018

Energiasimulointi ja 

kaksisuuntaisuus Skanssissa



Lyytikäinen Lotta 4.12.2018



Skanssin energiahanke

– Skanssin alueen energiaratkaisuja kehitettiin vuosien 2013-2014 aikana yhteistyössä kaupungin ja 
yritysverkoston kanssa useissa työpajoissa

– Rakennuttajien toiveena oli saada selkeä veturiyritys ja “takuumies” alueen energiaratkaisuille ja tätä roolia 
ehdotettiin Turku Energialle

– Projektille haettiin Tekesin tukea ja projekti käynnistyi syksyllä 2014

Energiaratkaisuista merkittävin uusi avaus on kaksisuuntainen kaukolämpöverkko

– Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa lämmön myymisen myös kiinteistöistä 
kaukolämpöverkkoon pain

– Matalalämpötekniikka on mahdollistaja: Lämpötilataso laskee talviajan normaalista 115 ºC → 65 ºC

– Voidaan soveltaa myös kaukojäähdytysverkkoon

Lyytikäinen Lotta 4.12.2018



SKANSSI
ENERGIAVISIO 2030

Kaukolämp

ö pääverkko 

110-115C 

Kaukojäähdyty

s 

7C 

SKANSSIN 

KAUPPAKESKUS

Asuin- ja 

liikekiinteistöt:

Lämmitys

Viilennys

Energiantuotanto

- ja varastointi

Automatiikka

Monitorointi

Aurinkokeräimiä

Aurinkovoimal

a

Aurinkokeräimiä

Lämpöakku

Lähilämpöverkko 

65C Koko alueen 

kulutus ja 

tuotanto

Maalämpökenttä

Kiinteistöautomatiikka

Kauko-ohjattavuus

Kokonaisuuden optimointi

Älykäs sähköverkko

Koko 

alueen 

shunttaus
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Alueen energiantarpeen 0-skenaario 

• Simuloinnissa käytettiin seuraavia rakennustyyppejä: asuinkerrostalot, vanhusten palvelutalot, liike-
/toimistorakennus, päiväkoti ja koulu 

• Rakenteina käytettiin hieman nykymääräystasoa parempia rakenteita, joiden voidaan olettaa olevan 
käytössä, kun rakennuksia todellisuudessa rakennetaan

• Skanssin alueelle on suunniteltu 354 400 m2 rakennettua kerrospinta-alaa.

• Alueen talotyypit jaettiin kuuteen eri talotyyppeihin 2-, 4- ja 8-kerroksisiin, joista toiset vastasivat 
asuinrakennuksia, ja toiset palvelurakennuksia, joissa kuormat ovat päällä päivisin.

Lyytikäinen Lotta81 4.12.2018



Hajautetun uusiutuvan tuotannon skenaariot

• Koko alueen lämmitysenergian tarpeeksi saatiin noin 5000 MWh ja jäähdytystarpeeksi 2200 MWh. 

• Alueella tutkittiin uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaalia

– Skenaario 1: Lämpöpumpputekniikka ja aurinkosähkö

– Skenaario 2: Biokattilalämmitys, absorptiojäähdytys ja aurinkosähkö

– Skenaario 3: Aurinkolämpö ja absorptiojäähdytys

• Tarkastelussa laskettiin energiatarpeen ja -tuotannon kohtaamista tuntitasolla. Energiatuotannon 
laskelmissa ei ole otettu mukaan energian siirtohäviöitä, mutta hinnoittelumallitarkastelussa häviöt 
puolestaan otettiin huomioon.

• Siirtoverkon kustannukset skenaarioissa vaihtelivat 5-50 % kalliimpina verrattuna perinteiseen 
kaukolämpöratkaisuun

Lyytikäinen Lotta82 4.12.2018



Skanssin alueen energiatarpeen mallintaminen

• Yksi merkittävä havainto on haaste sovittaa uusiutuvien energiatuotantomuotojen tuotanto alueen 
energiatarpeen kanssa. Johtopäätöksenä voi todeta, että varastointiratkaisut ovat keskeisessä asemassa 
hajautetun energiantuotannon järjestelmässä.

Lyytikäinen Lotta83 4.12.2018



Alueverkon mitoitus

• Laskelmissa alueverkon 
kokonaispituudeksi saatiin noin 
7000 metriä.

• Taulukossa on esitetty 
mitoituslämpötilat kaukolämmölle 
ja -jäähdytykselle

Lyytikäinen Lotta84

Järjestelmä Menolämpötila Paluulämpötila

Perinteinen 

kaukolämpö

115°C 65°C

Matalalämpötilainen 

kaukolämpö

65°C 35°C

Kaukojäähdytys 7°C 17°C

4.12.2018



Kaksisuuntainen kytkentätapa

• Haastetta kytkentöjen toteuttamiselle 
luo rakennuttajien ja energiayhtiöiden 
suppea kokemus vastaavista 
toimenpiteistä. 

• Edellytys kytkentöjen toiminnalle on 
matalalämpöinen kaukolämpöverkko, 
joka pienentää lämpöhäviöitä ja 
helpottaa pientuottajan liittämistä 
verkkoon. 

• Teoriassa kytkennät on helppo 
toteuttaa, mutta todellinen 
toiminnallisuus ja hyöty selviävät vasta 
kun kytkennät on käytännössä 
toteutettu.

Lyytikäinen Lotta85 4.12.2018



4.12.2018Lyytikäinen Lotta86



Lyytikäinen Lotta

Vuosi 2018
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Lyytikäinen Lotta

Vuosi 2018

• Verkon rakentaminen käynnistynyt ja ensimmäiset 
rakennukset liittyneet matalalämpöverkkoon

• Turun AMK:n LÄMPÖÄ –hanke käynnissä

– Tutkitaan lämpöenergian ympärivuotista 
varastointia energiapaalujen avulla maaperään 
ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen 
lisäenergian lähteenä

• Kaavoitus ja yhteistyö Turun kaupungin kanssa 
jatkuu

– Tontinluovutusehtojen kehittäminen

– Yhteistyö rakennusyhtiöiden kanssa

– Skanssin monitoimitalo

88 4.12.2018



Lyytikäinen Lotta

Lämpö / Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab

EKAT-hanke, markkinavuoropuhelu TP3, Kulttuuritalo Laikku 4.12.2018

Kiitos!



HELSINKI

ESPOO

VANTAA

TAMPERE

TURKU

OULU

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

Työpaja 2. 

Millaisista osista avoin 
hiilinegatiivisen alueen 
simulointimalli koostuu?

*Simulointimallin tavoite on olla avoimesti 
jatkokehitettävissä ja kaupunkien sekä 
oppilaitosten vapaasti käytettävissä.



Skenaariot

Skenaario 1

• Valmis avoimen 
lähdekoodin 
ohjelmisto, esim. 
EnergyPLAN

• konsulttityönä

• oletukset ja 
mallin 
rakentaminen

• skenaario-
tarkastelut

Skenaario 2

• Kaupunkien tarpeisiin 
valmistettava avoimen 
lähdekoodin ohjelmisto

• konsulttityönä

• ohjelmisto

• oletukset ja 
mallin 
rakentaminen

• skenaario-
tarkastelut

Skenaario 3

• Valmis kaupallinen 
ohjelmisto tai usean 
ohjelm. yhdistelmä

• konsulttityönä

• oletukset ja mallin 
rakentaminen

• integroinnit

• skenaario-
tarkastelut



Skenaario 1. Valmis avoimen lähdekoodin ohjelmisto, esim. 
EnergyPLAN

VAHVUUDET

aikataululla nopeasti ensimmäinen versio

tunnetaanko

kehitykseen käytetty rahaa

jatkokehitysmahdollisuudet

osaamista löytyy tutkimuslaitoksista

ottaa huomioon sähkön ja lämmön

yksi työkalu

HEIKKOUDET

tunnetaanko

ylläpito

uusien yrityksien liiketoimintamallit

tarvitaan dynaamista mallia

ei oteta huomioon rakennuksia, karkea taso

MAHDOLLISUUDET

löytyy jo palikoita

joustava

avoimmuussa

kehitysmalli

UHAT

itse sisällön tekeminen

löytyykö mallituloksissa eritaso r, ti, as, 

kuka hallitsee, kuka vastuussa

jää käyttämättä

tietoturva 

ei räätälöidy

käyttäjät mahdollisuus ja uhka…. 

laatu

osataanko mallia käyttää



Skenaario 2. Kaupunkien tarpeisiin valmistettava avoimen 
lähdekoodin ohjelmisto

VAHVUUDET

räätälöinti omat tarpeet

palikka-malli eri kaupungeille

saadaan sopiva

omistajuus tilaajalle

HEIKKOUDET

työläs, vaatii räätälöintiä, rajapinnat

pieni budjetti

määrittely osaaminen (tilaajalla)

hankinnan vaikeus (hankinnan määritys vie aikaa)

MAHDOLLISUUDET

jos ei osata määritellä

kuka jatkokehittää, kuka vastaa 

kallis, turhaa työtä, integraatiot hankalat

sitoutuminen (hankkeen jälkeen)

tulosten validointi

UHAT

olemassa oleva ympäristö (oppilaitoksista mathlab, simulink) 
johon voi liittää

yhdessä tekeminen

kaupungit mukana



Skenaario 3. Valmis kaupallinen ohjelmisto tai usean ohjelm. 
yhdistelmä

VAHVUUDET

Voi jakaa tekemistä osapuolille

Olemassa olevia palikkakirjastoja

aikataulu (valmistuote)

halvempi, ylläpito, osaaminen löytyy

esim. energy pro on käytössä (Ramboll, Gran)

Valmiita osia, määrittely

substanssiosaaminen kuuluu pakettiin

HEIKKOUDET

Avoimien rajapintojen puute

Tietoa pantataan

Kirjastoformaatit

Voi ostaa palveluna

monimutkainen käytössä

kokonaisuuden koordinointi

yhteensopivuus ei onnistu

MAHDOLLISUUDET

osissa tekeminen

pohja voi olla itse tehty, ja valmiit ohjelmisto yhdistetään

kustannustehokkuus

mahdollisuus sopia standardit

energiayhtiöiden mahdollisuudet (kerrostaloprofiilit)

skenaariot saa helpossakin näkymässä

UHAT
jatkuvuus

lisenssimaksu poissa budjetissa

muuttuja on määrittelyssä

Tietojen luotettavuus, validointi

Rajapinnat (avoin) uhka 

Ei räätälöity tarpeen mukaan

löytyisikö valmis ohjelma

kaikki ei suostu kehitystyöhön



Skenaario 4?

• Kaupunki ei käyttäisi rahaa simulointiohjelmiston 

hankkimiseen tai kehittämiseen

• Sen sijaan keskityttäisiin alueiden simulointimallin 

lähtödatan määrittelyyn sekä haluttujen 

lopputulosten määrittelyyn 

• Edellisten lisäksi tärkeää on määritellä datan ja 

ohjelmiston väliset rajapinnat jos halutaan mallintaa 

usealla eri tarkoitukseen tehdyllä ohjelmistolla, niin 

tulee määritellä näiden ohjelmistojen välillä 

vaihdettava data.

• Data on mahdollista säilöä pilveen, jossa se on 

kaupunkien energia-alustojen kautta saatavilla.


