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TAVOITE

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on nostaa osallistuvat 
kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, 
nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteutta-
misessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Työpajan punaisena lankana on nollaenergia-alueen rakentaminen. Kohteena 
on Hiedanranta, jota käsitellään Tampereen kaupungin tulevien kestävien 
tontinluovutusehtojen kautta. Arkkitehtuurin merkitys nollaenergia-
rakentamisessa yhdistetään uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä tehokkaaseen 
tilasuunnitteluun.

Ideascoutin fasilitoimassa työpajassa tunnistettiin energiatehokkuuden 
toteuttamiseen liittyviä suurimpia mahdollisuuksia ja synergioita samalla 
pohjustaen hankkeen seuraavia askeleita ja toimijoiden sitoutumista.



YHTEENVETO TULOKSISTA

• Ideoista tuotantoon: energiatehokkaaseen rakentamiseen ja asumiseen on jo 
olemassa lukuisia tekniikoita, ratkaisuja ja tietoa. Nyt nämä tulisi ottaa käyttöön 
Hiedanrannassa erilaisissa piloteissa, kokeiluissa ja käytännön toteutuksissa. 

• Asukkaiden energiaomatunnon herättäminen: Hiedanrannan asukkaille voidaan 
tuottaa ajankohtaista ja helposti omaksuttavaa tietoa energiatehokkaasta 
asumisesta, mutta ennen kaikkea heidän arjen valintojaan voidaan ohjata 
energiatehokkaaseen toimintaan vaikuttamalla arvoihin ja tunteisiin sekä 
palkitsemalla oikeaa käyttäytymistä pelillisyyden keinoin. 

• Älykäs energiaidentiteetti: energiatehokkuus – energian tuottaminen ja käyttö –
pitää olla kehittämisen fokuksessa niin rakennusaikana kuin rakennusten 
käytön aikana. Kaupungilla ja viranomaisilla on merkittävä rooli ohjauksessa ei 
vain sääntöjen kautta vaan myös palkitsemisen keinoin. Tuuppausta tarvitaan 
niin rakennuttajien, taloyhtiöiden, huoltoyhtiöiden kuin myös asukkaiden 
toiminnan ohjaamiseksi. 

• Kierto- ja jakamistaloutta voidaan tukea erilaisilla yhteisöllisillä ratkaisuilla: 
yhteiskäyttötiloilla, palveluilla, välineillä, kulkuneuvoilla jne. Viranomais-
ohjausta tulisi kehittää tukemaan kierto- ja jakamistaloutta alueen koko 
elinkaaren osalta.
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JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
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Työpajassa käydyn keskustelun ja priorisoinnin perusteella seuraaviksi 
toimenpiteiksi voidaan ehdottaa:

1. Energiapelin jatkokehitys ja kokeilu. Voisiko tämän tehdä esimerkiksi 
Demolan opiskelijaprojektina?

2. Kaupunki kannustaa ja palkitsee konseptin kehitys yhteistyössä 
muutaman valitun taloyhtiön ja kaupungin kanssa.

3. Tyhjien ja käyttämättömien tilojen kokeilu tai pilotti 2020 yhteistyössä 
kaupunginosan ja taloyhtiöiden kanssa.

4. 6Aika Energiaviisaat kaupungit hankkeiden tulosten esittely: 
hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ratkaisuja energiatehokkaaseen 
asumiseen, energiajärjestelmiin, nollaenergiarakentamiseen ja 
käyttäjien ohjaamiseen useissa erilaisissa tapahtumissa ja työpajoissa. 
Saatuja tuloksia olisi hyvä esitellä koostetusti laajalle yleisölle.



OSALLISTUJIEN OIVALLUKSET
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“Automatisoidut 
järjestelmät rajaavat 
kuluttajan vapauksia 

ja ohjaavat 
energiatehokasta-

kulutusta.”

“Pilottiratkaisuja ei tarvitse 
monistaa kaikkiin 

rakennuksiin vaan voidaan 
rakentaa toiminnallisia 

keskuksia.”

“Toimijoiden 
motivointihaaste: 

kaupungin, asukkaiden, 
rakennuttajien tms. –

kaikkien oltava mukana!”

“Monet energiatehokkaat 
ratkaisut ovat jo olemassa 

– näitä pitää vain ottaa 
käyttöön ja soveltaa.” 

“Kuluttajalle voidaan 
rakentaa 

energiaomatunto 
jakamalla tietoa ja 

motivoimalla.”

“Teknologia 
mahdollistaa jo 

kulutuksen seurannan 
–> tieto asukkaan 
motivoimiseksi.”

“Energiatehokkuutta 
ajavan apin käyttöön 

voidaan tuupata 
tuottamalla 

palkintoja erityisesti 
tunnetasolla.”

“Ratkaisujen 
oikein 

ajoittamisen 
merkitys!” 



KEHITTÄMISEN
TEEMAT



NOLLAENERGIA-ALUEEN 
KEHITTÄMISEN TEEMAT
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1. Energiatehokas asuminen

2. Asukkaiden energia-tietoisuuden lisääminen

3. Helppo liikkuminen ja liikenne

4. Kierto- ja jakamistalous

5. Tehokas energian tuottaminen

6. Tehokas energian käyttö

7. Energiatehokkuus omistajan ja rakentajan näkökulmasta



ENERGIA-
TEHOKAS 
ASUMINEN
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ASUKKAIDEN 
ENERGIA-
TIETOISUUDEN
LISÄÄMINEN
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HELPPO 
LIIKKUMINEN 
JA LIIKENNE
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KIERTO- JA 
JAKAMISTALOUS
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TEHOKAS
ENERGIAN 
TUOTTAMINEN 
JA KÄYTTÖ (1)
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TEHOKAS
ENERGIAN 
TUOTTAMINEN 
JA KÄYTTÖ (2)
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ENERGIA-
TEHOKKUUS
OMISTAJAN JA 
RAKENTAJAN 
NÄKÖKULMASTA
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HIEDANRANNAN
NOLLAENERGIA-ALUEEN
SKENAARIOT



ÄLYKÄS ASUKAS

• Asukas tietää mitä kuluttaa, myös Euroina.

• Asuu oikein: 
• Pisteytys, palkitseminen, tuuppaus.
• Fiksun asumisen opas tai appi.

• Hyödyntää yhteiskäyttötiloja, -pyöriä, -autoja, -työkaluja, -välineitä...

• Jakaa tietoa ja omaa osaamistaan.

• On kiinnostunut asumisen arvoista.

• Viljelee kotona, katoilla, lähipuistossa ja ”möljän” laiturilla.
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“Miten 
mahdollistetaan 
energiatehokas 

asuminen?”



MITTAAVA JA ARVOTTAVA ASUKAS

• Jokainen asukas näkee oman ja koko talonsa ja alueensa kulutuksen: 
• Tietoisuus -> vaikuttaminen -> asukkaiden energiaystävällisyys.
• Tehty visuaaliseksi, pelillistäminen, älykkään asumisen motivointi.

• Kaupungilta tavoitteet ja palkitseminen: motivoi asukasta ja koko aluetta 
edelleen kehittämiseen.

• Materiaalit ja kalusteet ovat ekologisuutta edistäviä ja siihen ohjaavia.

• Asumisen yhteiskäytön joustavuus:
• Yhteiskäyttötiloja taloyhtiön rajat ylittäen.
• Yhteiskäyttötiloja asunnon ja asuntojakauman rajat ylittäen. 

• Esimerkkeinä yhteissaunat, yhteiskäyttötoimistot, verstastilat, teemoitetut tilat, 
”irrotettavat huoneet” tms.

• Kaavoitus mahdollistamaan paremmin yli rajojen toimiminen elinkaaren 
aikana.
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“Miten 
mahdollistetaan 
energiatehokas 

asuminen?”



PROGRESSIIVINEN ENERGIAN 
HINNOITTELU

• Asukas maksaa käyttämästään energiasta progressiivisesti.

• Hiedanrannassa asutaan kodeissa, joissa energiatehokkuutta on 
parannettu joidenkin muiden kaavamääräysten kustannuksella.

• Autottomat asuntokunnat liikkuvat ratikalla ilmaiseksi.
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“Miten 
motivoidaan 

alueen toimijoita 
energia-

tehokkuuteen?”



KAUPUNKI KANNUSTAA JA PALKITSEE

• Taloyhtiöillä mahdollisuus investoida omaan uusiutuvaan 
energiantuotantoon (esim. aurinkopaneelit, maalämpö tms).

• Kaupunki palkitsee alennuksella tontin vuokrasta.

• Kaupunki vauhdittaa omien energiatavoitteidensa saavuttamista – ja 
saa mainetta/kunniaa. 

• Aputiloja toteutetaan rakennuksiin vain tarpeeseen – kiitos joustavan 
normiston, joka mahdollistaa tämän (esim. varastot). Ei turhia 
lämmitettäviä/toteutettavia neliöitä.
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“Miten 
motivoidaan 

alueen toimijoita 
energia-

tehokkuuteen?”



RAKENNUTTAJAN PORKKANA

• Lainsäädännössä määritetään kiinteistöille energiatehokkuuden tavoite 
– koko PTS-ajanjaksolle, ei vain rakentamisen ajalle.

• Yhtenäiset suunnitteluohjeet ja tarkistaminen.

• Järjestelmillä toimintatakuu (25 v). Takuut tulisi laajentaa myös olosuhteille. 

• Taloyhtiöiden hallitukset ja asukkaat ovat sitoutuneet energia-tehokkuuden 
tasoon PTS-ajalla. Käytön seuranta. Haasteena: miten huoltoyhtiöt saadaan 
käyttämään taloa oikein?

• Urakoitsija ja aliurakoitsijat sitoutuneet tavoitteeseen.

• Rakennuttaja saa porkkanan: 
• Alennus rakennusoikeuden hinnasta.
• Viiden vuoden kuluttua palkkio rakennuttajalle, jos kulutus pysynyt tietyssä tasossa.

• Rakennusvalvontaan resursseja ja osaamista tarkistaa/hyväksyä LVI ja 
sähkösuunnitelmat (tai ostettu resurssi/konsultti).
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“Miten energia-
tietoisuutta 
lisätään?”



ENERGIAPELI

• Rakennuksen ja huoneiston energian kulutuksesta tulee tieto kunkin 
käyttäjän omaan puhelimeen/älylaitteen sovellukseen.

• Palkitseminen: maine + kunnia + rahallinen hyöty esim. vastikkeena. 
Huom: palkinto tunnetasolla on voimakkaasti käyttäytymistä ohjaava.

• Sovellukseen myös omia tavoitteita ja seuranta. Sovellus helpottaa arkea.

• Mitattavia ja seurattavia:

• Veden kulutus
• Sähkön kulutus
• Lämmitys
• Portaiden käyttö hissin sijaan
• Kierrätys
• Sovellukseen infopläjäyksiä
• ”Nimetön suolaus”: sosiaalinen paine ohjaa käyttäytymistä
• ”Ranking” eri tasoilla: taloyhtiö, kortteli, asuinkunta jne.
• ”Istuta puu” – saat kompensaatiota
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“Miten energia-
tietoisuutta 
lisätään?”



HIEDANRANNAN 
ENERGIAIDENTITEETTI
• Tiedetään miten energiaa tuotetaan: aurinko, tuuli, vesi, geoterminen …

• Osataan varastoida energiaa 
• Polarnight energy, hiekka
• MSC electronics, sähkö
• Paikallinen energiapörssi
• Kiinteistöt energiavarastona, Enermix lämpöakku

• Osataan säästää energiaa – käytetään viisaasti
• Älykäs sähköverkko

• Älykäs kiinteistötekniikka (hukan minimointi!)
• Skaalautuva kulutus -> tiedetään kulutus mm. alue-, kiinteistö- ja 

asuinkuntakohtaisesti

= Energiaomatunto!
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“Miten energiaa 
tuotetaan 

tehokkaasti?”



UUSI TAMMERKOSKI

• Tuottaa energiaa Tampereelle kestävällä tavalla.
• Ei osta energiaa.
• Tuottaa toimintamalleja ja yritystoimintaa, joka on monistettavissa.
• Työpaikat ja asuminen lähellä toisiaan.
• Ensimmäiseksi käyttöön uusi teknologia.
• Paikallistuotanto, iso 3D-tulostin.
• Sosiaalinen hyvinvointi – vert. päiväkoti ja Finlaysonin kirkko.
• Tekoälypatruuna, valistunut tekoäly.
• Hienoa arkkitehtuuria.
• Urbaania sykettä.
• Kaupungin tontinluovutussäätely: kaikki tontit luovutetaan nolla-

energiavaatimuksella.
• Parhaat paikat hyviksille (= vastuullisille hankkeille).
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“Miten energiaa 
tuotetaan 

tehokkaasti?”



KIERTOTALOUS

• Kokeilut ja tyhjän tilan 
hyödyntäminen:
• Väliaikainen käyttö
• Hetkellinen käyttö (pop-up)

• Pilotti: 
• Tontinluovutuksen, 

kilpailujen kautta

• Palveluita ja teknologiaa

• Soveltaminen: pilottien 
ratkaisuja sovelletaan 
muihin kohteisiin.

• Huom: epäonnistunut 
pilotti voi onnistua jossain 
muualla tai muussa ajassa! 
-> Miten oppi jaetaan 
laajemmalle yleisölle?
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“Miten edistetään 
kierto- ja 

jakamistaloutta?”



OIKEA-AIKAISET RATKAISUT

• Ratkaisujen oikea-aikaisuus!

• Massatalous: paikallisuus, pilaantuneet/epäsoveltuvat maa-ainekset 
tulee käsitellä paikallisesti tai jatkojalostaa.

• Jakamistalous:
• Muuttavat tilatarpeet -> kulttuuri
• Sosiaaliset arvot
• Hukkatilan vähentäminen
• Kaavamääräykset
• Hankintamääräykset

• Tekniset, kiertotaloutta lisäävät ratkaisut, esimerkiksi purettavaksi 
suunnitteleminen.

• Uudenlainen ajattelumalli -> ostetaan ratkaisut palveluna, ei tuotteena.
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“Miten edistetään 
kierto- ja 

jakamistaloutta?”



SKENAARIOIDEN ARVIOINTI

1. Älykäs asukas

2. Mittaava ja arvottava asukas

3. Progressiivinen energian hinnoittelu

4. Kaupunki kannustaa ja palkitsee

5. Rakennuttajan porkkana

6. Energiapeli

7. Hiedanrannan energiaidentiteetti

8. Uusi Tammerkoski

9. Kiertotalous

10. Oikea-aikaiset ratkaisut
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Pisteytys

LUOTTAMUKSELLINEN
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170



LISÄMATERIAALI:
IDEOINTIA TEEMOITTAIN



ENERGIATEHOKAS ASUMINEN
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TOIMIJOIDEN MOTIVOINTI ENERGIATEHOKKUUTEEN
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RAKENNUTTAJAT JA ENERGIATEHOKKUUS
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ASUKKAIDEN ENERGIATIETOISUUDEN LISÄÄMINEN
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ENERGIAN TEHOKAS TUOTTAMINEN
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KIERTO- JA JAKAMISTALOUS
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KIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUJILLE!
Pekka Ketola, pekka@ideascout.fi, +358 50 553 4783
Ideascout oy, korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere 

www.ideascout.fi
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