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• Laitathan kameran pois päältä, kiitos!

• Mikkisi on pois päältä, mutta voit kysyä kysymyksiä chatin puolella. 
Vastaamme kysymyksiin jokaisen esityksen jälkeen.

• Info taltioidaan myöhempää käyttöä varten.

Tervetuloa RESPOSE-infoon!
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• RESPONSE Hanke-esittely
Niina Ruuska, Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, Turun kaupunki

• Energiapositiivinen Ylioppilaskylä
Joonas Rantala, Turun Ylioppilaskyläsäätiö

• Asukkaiden RESPONSE
Ritva Salminiitty & Anna Satovuori, Turun Ammattikorkeakoulu

Infon ohjelma
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• Integrated Solutions for Positive Energy Resilient Cities

• 2020-2025

• Dijon (FR) ja Turku (FI)

• 53 kumppania

• Key words
• Energia: tasapuolisuus ja toimitusvarmuus
• Ympäristö ja kestävä kehitys
• Energiapositiiviset alueet (Positive Energy Districts, PED)

Perustiedot
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• Euroopan ilmastotavoite: hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä

• RESPONSE-hankekaupunkeihin syntyy energiapositiivisia kortteleita ja alueita. 

• Paikallinen uusiutuvan energian järjestelmä → 11.2 GWh/vuosi

• Energiansäästö 3 090 MWh/vuosi

• Päästövähennys 9 799 tonnia CO2e/vuosi Turun ja Dijonin energiapositiivisilla alueilla.

• Keskiössä lämmitys- ja viilennysjärjestelmät, energiavirtojen optimointi sekä kehittyneet

varastointijärjestelmät → yhdistetään jo olemassa oleviin sovelluksiin ja digitaaliseen infraan.

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Miksi RESPONSE?
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RESPONSE

• Energia

• Energiapositiivisten rakennusten kokonaisuudet

• Paikallinen energiantuotanto: vähähiilistä ja pohjautuu pitkälti uusiutuviin

lähteisiin

• Energiavarastointi kestävällä tavalla

• Integrated and Interconnected City Ecosystems

• Tietojärjestelmä kaupunkidatan visualisointiin (Kaupunkitieto-alusta)

• Sähköistetyn liikenteen integraatio

• Asukaskeskeinen, resilientti ja turvallinen kaupunki

• Osallisuuden ja tietoisuuden lisääminen

• Ilmanlaadun seuranta 5G-verkossa
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Hankkeessa mukana Turussa
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The Student Village – Yo-kylä – Studentbyn

Energiapositi ivinen kaupunginosa ja rakennukset
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Kiitos!
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Energiapositiivinen kaupunginosa

• Pähkinänkuoressa energiapositiivisella asuinalueella tarkoitetaan 
aluetta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa.

• Hankkeessa Turun Ylioppilaskylän alueella toteutetaan Aitiopaikan, 
Ikituurin, Nummenrannan (talot 17 C & D + 19 A & B) sekä Yo-kylä 
lännen (talot 5 A-D) asuntokohteisiin ja asuntoihin integroituja 
energiapositiivista ratkaisuja, joiden tavoitteena on tehdä 
Ylioppilaskylän alueesta energiapositiivinen kaupunginosa tuottamalla 
120–130% alueen energiantarpeesta ilmastoystävällisesti.



14

Mitä teemme?

• Lisäämme sähköntuotantoa alueelle aurinkopaneeleilla.

• Toteutamme Ylioppilaskylän 5-korttelissa energiaremontin.

• Toteutamme kaukojäähdytyksen paluuveden lämmönkierrätys 
lämpöpumpulla.

• Lisäämme huoneistokohtaista lämpötilan mittausta 
Nummenrannan lisäksi myös muihin asuntokohteisiin.

• Otamme käyttöön älykkään energianohjausjärjestelmän.

• Toteutamme sähkö- ja lämpöenergiavarastot.



Energy flow chart of the Student Village PED
LH City Turku, Finland

PED demand total 5159 MWh/a:

-Electricity 3016 MWh/a 
(Lighting, appliances and heat pumps)

-Heating 2093 MWh/a
(Space heating, domestic hot water)

-Cooling (in Tyyssija) 50 MWh/a

Grid electricity

2221 MWh/a

RES district

heating from

Turku Energia 

270 MWh/a
(peak loads during

winter)

PED floor area

by building use:

-Mixed use 14 170 m²

-Residential 26 373 m²

-Total:         40 543 m²

OUTIN
Total heat delivery

to the local district

heating network

3576 MWh/a

Total elec. 

delivery

to buildings

3016 

MWh/a Heat to 

buildings

2093 MWh/a

Upcycling

HP RES 

heat

3306 

MWh/a

270 MWh/a

Upcycling HP RES 

District Cooling

2325 MWh/a

RES PV solar

elec. production

in the PED

795 MWh/a
District heating to 

the city 1483 MWh/a

District cooling to 

the city 2275 MWh/a

PED boundary

Upcycling Heat pump

elec. 981 MWh/a

Indicators in relation to the total demand:

-Local RES share 131 %

-Incoming share 48 %

COP = 5.7

0.65 MW
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Toimenpiteet: Ikituuri, Aitiopaikka, 
Nummenranta (talot 17 C & D + 19 A & B)   

• Asennetaan Huoneistokohtaiset lämpö- ja kosteusmittarit (Ikituuri)

• Lämmitysjärjestelmän toiminnan optimointi (Ikituuri)

• V2G-autonlataus (Aitiopaikka)        

• Mahdollisesti toteutetaan LT- ja kosteusmittaukset. (Aitiopaikka)

• Aurinkopaneelien hankinta ja asennus (Nummenranta)
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Toimenpiteet: Yo-kylän 5-kortteli (eli talot 5 A-D) 

• Lämmönjaon uusinta
• Lämmönsiirrin laitteistojen ja faasimuutosvaraajien asennus

• Ilmanvaihdon LTO 

• Kanavistojen asennus

• Ilmanvaihtokoneiden uusinta

• Vesikattojen uusinta
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Toimenpiteet: Yo-kylän 5-kortteli (eli talot 5 A-D) 

• Ikkunoiden vaihto 4-laseihin

• Huoneistokohtainen LT-mittarointi

• Vesihanojen säästösuuttimet

• Aurinkopaneelien hankinta ja asennus 100 kWp
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Toimenpiteet: Tyyssija

• Huoneistomittaukset (LT)

• Kaukokylmän lämpöpumppu

• V2G-autonlatausasema 

• Tasajännite-microverkko

• Kaapelointi 5-kortteli <-> Tyyssija

• Tasajännite uusiokäyttöakusto Bouygues Energies & Services
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Tiedottaminen

• TYS tiedottaa sähköpostitse niiden talojen ja asuntojen asukkaita, 
joissa projektin puitteissa tehdään toimenpiteitä. 

• Lisäksi kaikista haittaa aiheuttavista työvaiheista sekä mm. melua 
aiheuttavista töistä, vesi tai sähkökatkoista, muutoksista kulkureitteihin 
sekä pitkään kestävistä poikkeamista normaaliin työaikaan tiedotetaan 
erikseen sähköpostitse.
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Kiitos!

Mikäli sinulla on kysyttävää asuntoihin tehtävistä 

ratkaisuista, voit olla yhteydessä sähköpostitse 

joonas.rantala@tys.fi

mailto:joonas.rantala@tys.fi
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Mitä voimme tehdä?
• Pohtia omaa energiankäyttöä

• Tiedätkö oman hiilijalanjälkesi? Entä oletko huomioinut mihin käytät 
energiaa? Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi siitä, miten itse voit niihin 
vaikuttaa? 

• Ottaa käyttöön uudet tekniset ratkaisut

• Tekniset ratkaisut kohti energiapositiivisia alueita eivät yksinään riitä, niiden 
tulee olla myös käytettäviä. Me haluamme tietää, millaista opastusta uusien 
tekniikoiden käyttöön tarvitaan ja mistä asukkaat saavat niistä tietoa.

• Kehittää yhdessä

• Yhdessä kaupungin, TYS:n ja asukkaiden kanssa haluamme luoda uutta. 
Selvitetään yhdessä, miten energiapositiivisen asuinalueen luominen 
on mahdollista. Mitä tietoa ja osaamista tarvitaan ja miten asukkaiden 
ideoita voidaan hyödyntää?
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Miten mukaan?
• Mentoritoiminta

• Hankkeessa koulutetaan mentoreita, jotka perehtyvät aiheeseen, 
keräävät asukkaiden näkemyksiä sekä suunnittelevat ja luovat uutta 
toimintaa Yo-kylään.

• Tapahtumien suunnittelu
• Hankkeen aikana järjestetään yhdessä asukkaiden kanssa ideoituja 

tapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

• Hackathonit
• Hackathoneissa sekä asukkaat että start-upit pääsevät ideoimaan ja 

esittämään ratkaisuehdotuksiaan. Parhaat palkitaan!

• Oma idea?
• Keksitkö muita tapoja, joilla energiakestävää ja ympäristöystävällistä 

asumista voidaan edistää Yo-kylässä? Kerro meille ideastasi!
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Tule mentoriksi! 

Mentorit:

• Keräävät laajasti asukkaiden näkemyksiä ja 
seuraavat keskustelua some-kanavissa.

• Järjestävät yhdessä pienimuotoisia tapahtumia 
asukkaille.

• Viestivät aktiivisesti muille asukkaille 
ympäristöasioista.

• Osallistuvat Yo-kylän mentoriverkoston 
toimintaan.

• Saavat koulutuksen tehtäväänsä.

• Saavat arvokasta kokemusta mm. 
tapahtumajärjestämisestä, viestinnästä ja 
vaikuttamistyöstä.

• Saavat todistuksen osallistumisestaan.

• Pääsevät osaksi isoa kansainvälistä hanketta.

• Tapauskohtaisesti mm. opintoalasta riippuen 
selvitetään mahdollisuuksia opintopisteisiin tai 
työharjoitteluun.

Mentorihaku alkaa 
tammikuussa, 

seuraa tiedotusta!
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Kiitos!
Kerromme mielellämme lisää siitä, miten eri tavoin 
voit asukkaana osallistua hankkeeseen:

Ritva Salminiitty

+358 50 5985 245

ritva.salminiitty@turkuamk.fi

Anna Satovuori

+358 40 3550 144 

anna.satovuori@turkuamk.fi

mailto:ritva.salminiitty@turkuamk.fi
mailto:anna.satovuori@turkuamk.fi

