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Lähiön energiasuunnittelumalli on innovatiivinen lä-
hestymistapa vähäpäästöisiin kaupunkilähiöihin. Se 
kannustaa yhteistyösuunnittelumalliin, joka sitout-
taa asukkaat ja liike-elämän mukaan suunnitteluun 
vahvan viranomaisjohtoisuuden sijaan. Tämä kon-
septi ohjaa osaamisen, ideoiden ja yhteistoiminnan 
parempaan hyödyntämiseen ja käyttöönottoon.

Kehitetty konsepti vastaa erityisesti Eurooppalais-
ten kaupunkien tarpeisiin ja haasteisiin. Sitä tullaan 
käyttämään toiminnan kehyksenä valituilla koealu-
eilla projektin kaupungeissa ja luo mahdollisuuden 
sitouttaa julkiset ja yksityiset kiinteistönomistajat ja 
-käyttäjät ottamaan käyttöön uusia energiatehokku-
utta lisääviä toimenpiteitä.

Lähiön energiasuunnittelumalli („Energy Improvement Districts“)

AREA 21 pyrkii tarjoamaan uusia työkaluja alueellista 
energiatehokkuuden suunnittelua tekeville tahoille. 
Projekti suunnittelee ja kokeilee uudenlaisia strate-
giseen suunnitteluun tähtääviä yhteistyötyökaluja 
viranomaisten, energiayhtiöiden ja yksityisten toimi-
joiden välille. Projektin toimijat 7 eri kaupungista eri 
puolilta Itämerta yhteistyössä omilla alueillaan järjes-
tävät julkisen puolen ja yksityisen sektorin toimijoille 
mahdollisuuden kehittää projektin toiminta-alueilla 
strategisia toimintoja energiatehokkuuteen. 

AREA 21 -toiminta rakentuu seuraaville pääkehittä-
missuuntauksille:

• Kokonaisvaltaisuus: Kehitetään aluetasolla stra-
tegioita, joilla yhdistetään eri toimijasektorien 
erillisiä toimintoja ja resursseja ehyeksi kokonai-
suudeksi.

• Yhteistyö: Kokeillaan uusia yhteistyömuotoja, joil-
la vahvistetaan julkisten toimijoiden tehokkuutta 
käyttää erilaisia viestintä ja suunnittelutyökaluja.

• Osallistaminen: Houkutellaan eri toimijat mu-
kaan jokaiseen vaiheeseen alueellista energiasu-
unnittelua, käytäntöön panoa ja päätöksentekoa, 
jolla luodaan ja kokeillaan uusia ideoita.

• Sitouttaminen: Kutsutaan energian loppukäyt-
täjät mukaan suunnitteluun, jotta varmistetaan 
kaikkien osapuolten asiakasymmärrys loppukä-
yttäjien motiiveista ja varmistetaan suunnitel-
mien käytäntöön vieminen.

• Teknologia: Edistetään älykkäiden ratkaisu-
jen käyttämistä energiasuunnittelussa, uusien 
yhteistyömuotojen kokeilussa ja oman energian-
kulutustason tietoiseksi tekemisessä kulutustot-
tumusten muokkaamiseksi.

• Koulutus: Kehitetään konsepteja, kokeillaan 
ratkaisuja ja siirretään opittuja asioita projektin 
kaupunkien ja alueiden välillä vähäpäästöisen 
kaupunkirakenteen edistämiseksi Euroopassa.

Päämäärät ja tavoitteet

Kaupungit suurine rakennusmassoineen ja infras-
truktuureineen muodostavat tärkeän osan Euroo-
pan energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. 
Arviolta 75% EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa, 
ja he käyttävät ison osan energiasta ja muodostavat 
tärkeän osa-alueen, missä energiamurroksen pitää 
tapahtua. Olemassa olevien kaupunkirakenteiden 

Yhteinen haaste
muokkaaminen tarjoaa suuren energiasäästöpo-
tentiaalin. Valitettavan usein yhteistyön puute eri si-
dosryhmien välillä hidastaa tämän potentiaalin täy-
simittaista hyödyntämistä. AREA 21-projekti vastaa 
juurikin tähän kaupunkien eri toimijoiden väliseen 
yhteistyön puutteeseen ja saa näin energiankäyttä-
jät mukaan strategiseen suunnitteluun.
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Partnerit
AREA 21 ottaa käyttöön lähiön energiasuunnitte-
lumallin (EID) seitsemällä pilottialueella Itämeren 
alueella. Alla on Seuraavalla sivulla tarkempi kuvaus 
Tampereen pilottialueesta. Nähdäksesi muut pilot-
tialueet (Hampuri, Helsingborg, Kohta-Järve, Lublin, 
Pietari ja Tarto) käytä AREA 21 -sivujen englanninkie-
listä versiota.

AREA 21 tuo yhteen 10 projektipartneria Itämeren 
alueen maista Virosta, Saksasta, Suomesta, Puolas-
ta, Ruotsista ja Venäjältä. Projektin toimijat ovat pai-
kallisia ja alueellisia viranomaisia, energiayhtiöitä 
sekä tutkimuslaitoksia, jotka kaikki omaavat vahvan 
energia-alan tuntemuksen ja strategisen suunnitte-
lun osaamisen yhdistettynä sidosryhmien sitoutta-
miseen. Nämä ominaisuudet takaavat pääsyn tarvit-
tavaan tietoon ja tehostaa viestintää hankealueella 
projektin aikana. Projektin toimintaa tuetaan kump-
paniorganisaatioilla, joita ovat mm. kaupunkien 
hallinnot, energiayhtiöt, kiinteistöyhtiöt, kansalliset 
ympäristöministeriöt ja kansainväliset organisaatiot 
ja verkostot, kuten EUROCITIES ja Itämeren kaupun-
kien liitto.

1. HafenCityn yliopisto, Hampuri    
(Saksa, päätoteuttaja)

2. Pietari Suuren tekninen yliopisto (Venäjä)
3. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic  

University (Russia)
4. Kohtla-Järven kaupunki (Viro)
5. Tarton energiatoimisto (Viro)
6. Tampereen kaupunki (Suomi)
7. Öresundskraft AB (Ruotsi) 
8. Skånen maakuntaliitto (Ruotsi)
9. Hampurin kaupunki - Wandsbek    

(Saksa)
10. Lublinin kaupunki (Puola)
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ja sähkölämmitteisessä rakennuksissa
• maalämmön käyttöönotto öljylämmitteisissä 

rakennuksissa

Kaikkien näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen 
vaatii tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Näi-
tä sidosryhmiä ovat viranomaiset, palveluita tar-
joavat yritykset, energian tuottajat ja rakennusten 
omistajat.

Härmälän muuttaminen hiilineutraaliksi vuoteen 
2030 mennessä vaatii suuria päästövähennyksiä liik-
kumiseen ja rakennusten lämmittämiseen. AREA 21 
-hankkeessa keskitytään asuinrakennusten päästö-
jen vähentämiseen.  Projektin toiminnot Härmälässä 
toimivat näyteikkunana, miten sidosryhmäyhteistyö 
ja uudet ICT-työkalut energiankulutuksen seuraami-
sessa voivat edesauttaa päästövähennysten saavut-
tamista ja muuttaa käyttäytymistä. Tämä voisi toimia 
mallina myös muille asuinalueille ja muunlaisille pä-
ästöjä tuottaville alueille.
Mahdollisuuksia alueen rakennusten hiilidioksidipä-
ästöjen vähentämiseksi ovat:

• energiatehokkuutta parantavien korjausten teke-
minen kerrostaloissa

• kysyntäjouston käyttöönottaminen kaukolämpö- 

Alueen potentiaali

“Hiilineutraali Härmälä 2030”

• vähentää hiilidioksidipäästöjä 80% vuoteen 2030 
mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon

• kompensoida loput 20%

Toimenpiteet Härmälässä tukevat suoraan Tampe-
reen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 
2030. Toimenpiteet tukevat tavoitetta Härmälässä 
tehtävien toimenpiteiden ansiosta, mutta tavoittee-
na on, että kehitettävät toimintamallit voidaan levit-
tää myös koko Tampereen alueelle.

Odotetut tuloksetVisio ja tavoitteet

© Juho Rinta-Rahko

Sijainti: Tampere, Pirkanmaa, FI 
Koko: 3 km2

Asukkaat: 8000 
Rakennukset: 538 pientaloa, 33 rivitaloa,   
194 kerrostaloa 
Toiminnot: asuinalueita, julkisia palveluja kou-
luja, toimistoja ja teollisuutta
Rakennusten omistajuus: 90% yksityistä,   
10% julkista

Härmälä, Tampere: Yhteenveto alueesta

Paikalliset kontaktit:
Tampereen kaupunki
Juho Rinta-Rahko | juho.rinta-rahko@tampere.fi
Elina Seppänen | elina.seppanen@tampere.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Aija Paananen | aija.paananen@tamk.fi


