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Kiinteistöt murroksessa -
mahtuuko ihminen hiilineutraaliin 
ja energiatehokkaaseen 
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9.9.2020

Aleksi Heikkilä, Helsingin kaupunki

Ann-Sofi Österberg-Aikio, Turun kaupunki

Aino Ukkola, Turku Science Park Oy



HankkeetIlmastoviisaat taloyhtiöt
Miten taloyhtiötietoa voidaan hyödyntää kiinteistön energiatehokkuuden 
parantamisessa

• Helsinki, Vantaa, HSY, Forum Virium Helsinki ja Green 
Building Council Finland

• 10/2018 - 12/2020
• Poimintoja tuotoksista:

- Taloyhtiön dataopas
- Taloyhtiön GDPR-selvitys
- Markkinaselvitys digitaalisista palveluista taloyhtiöille
- Koutsi koulutusalusta ja energia-aiheinen 

verkkokurssi
- Esimerkkiselvityksiä taloyhtiöille
- Taloyhtiön “askeleet” onnistuneeseen 

energiaremonttiin



1.5.2018 - 31.12.2020

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) –hanke 
etsii uusia keinoja:

Rakennusten energiatehokkuuden
parantamiseen 
sekä

Alueellisten energiajärjestelmien 
kehittämiseen



ENERGIATEHOKKUUSKUMPPANUUS
Yritysten ja kaupunkien energiatehokkuuskumppanuusmallia on uudistettu ja pilotoitu. 

KYSYNTÄJOUSTO JA VIRTUAALIVOIMALAITOS
Kaupunkien todellista kysyntäjoustopotentiaalia sähkössä ja lämmössä on arvioitu ja 
julkaistu raportti piloteista ja havainnoista.

DATAN KERÄÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN
Käyttäjien informaatio-ohjauksen rooli ja vaikuttavuus on kasvanut kaupunkien kiinteistöissä. 
Uusista datan hyödyntämisen ratkaisuista on julkaistu esityksiä ja opas.

CO2 ja ELINKAARI
Elinkaaren hiilijalan – ja kädenjälkitarkastelua sekä elinkaarikustannusten laskentaa varten 
on kehitetty investointien ennakkoarviointimalli.

ALUETASO
Älykkään ja energiaviisaan alueen suunnitteluun ja olemassa olevien alueiden energiaremontointiin 
on kehitetty toimintamalli.

Aluetasolla on otettu käyttöön energiaviisaan rakentamisen ohjauskeinoja,  mm. uudella Skanssin asuinalueella 
Turussa. Energiaviisaan rakentamisen ohjauskeinoista julkaistaan opas. 

Avoin ja julkistettu energiapalvelujen suunnittelu- ja simulointimalli, 
jolla eri vaihtoehtojen soveltuvuutta alueelle voidaan tarkastella.

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Teemoja ja tuloksia





Hankkeet



Pohdintoja matkalta
1. Yhteistyö- ja 

yhteiskehittäminen

2. Haasteet ja onnistumiset

3. Mitä hankkeen jälkeen?



Mahtuuko ihminen hiilineutraaliin ja 
energiatehokkaaseen kaupunkiin?



Lisätietoja
Kotisivut: https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-
tampere-2030-ohjelma/kieppi.html
Blogi: https://kieppi-hanke.blogspot.com/
Hankkeen You tube -kanava: 
https://www.youtube.com/channel/UCTKil_Ryg9mAKvAZsf
UxNqA
aino.ukkola@turkubusinessregion.com

KIEPPI 6Aika Kestävien kaupunginosien 
kumppanuusmalli

https://ilmastoviisaat.fi/
Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila@hel.fi

www.energiaviisaat.fi @energiaviisaat

Ann-Sofi Österberg-Aikio, ann-sofi.osterberg-aikio@turku.fi

Tuomas Vanhanen, tuomas.vanhanen@tampere.fi
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Kiitos!
LISÄTIETOJA
6Aika: Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
Pohjoinen kasvuvyöhyke: Marjo Uotila

6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

6aika.fi Pohjoinen kavuvyöhyke

Twitter: @kuutosaika Twitter: @kasvuvyohyke
#6Aika #SixCities #kasvuvyöhyke

Youtube:6Aika Videos

http://www.turku.fi/henkilo/anna-mari-sopenlehto-jokinen
http://www.turku.fi/henkilo/marjo-uotila


Kiitos!
Kysymyksiä, 
palautetta, 
keskustelua


