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mySmartLife – EU HANKE 2016-2021

• Euroopan komission ”majakka” -hanke, jossa kehitetään, demonstroidaan ja 
integroidaan uusia innovatiivisia ja älykkäitä kaupunkienergiaratkaisuja 

• ”Smart City” liiketoimintamalleja vientiin

• Tavoitteena vähentää alueen energiankulutusta 10-20 %

• 48 toimenpidettä Helsingissä

• Mukana myös Nantesissa ja Hampurissa, koko hanke 25 miljoonaa euroa

 
 

 

 
   

 



Zone 3: Viikki Environment house

Zone 1: Merihaka

1970s residential construction

Mobility pilots in Hakaniemi

Mobility pilots in Jätkäsaari

Zone 2: Kalasatama

New high-performance residential area

Korkeasaari Zoo



Merihaka: Älykäs lämmönohjaus ja kysyntäjousto 

Mukavuus

Säästöt

Energia-
tehokkuus

Ympäristö-
ystävällisyys

Kysyntäjousto

Energia-
neuvonta



Sähköjärjestelmän optimointi

KIVIKKO
• Loistehon kompensointi 

Kivikon hiihtohallin 
katolla sijaitsevan 
aurinkovoimalan avulla

• Tekninen toteutus ja 
liiketoimintapotentiaalin 
arviointi

SUVILAHTI
• Sähkövaraston ja aurinko-

voimalan integrointi ja 
liiketoimintamallien 
kehittäminen. 

• Sähköauton lataus-
järjestelmän rakentaminen 
ja integrointi - varaston ja 
voimalan yhteyteen

KALASATAMA
• Älykkään Kalasataman 

rakentuminen ja 
teknologian 
mahdollistamien 
tuotteiden ja palveluiden 
kartoittaminen

• Kysyntäjoustopotentiaalin 
arvioiminen



Kaukolämpöjärjestelmän optimointi

• Kaukolämpöverkoston näkökulmasta alueellisen saarekkeen muodostavan alueen tarkastelu
• Energiatehokkuus ja optimointi, tarkastellaan mm. menoveden lämpötilan ja putkikoon 

vaikutuksia

• Sompasaareen rakennettavien kerrostalojen SunZEB-konseptin tarkastelu
• Aurinkoenergian ja hukkaenergian energiatehokas hyödyntäminen lämmityksessä ja 

saavutettujen hyötyjen tarkastelu



Lämmön kysynnänjousto
• Patterien säätö
• Olosuhteet

Sähkön kysynnänjousto
• Sähkövarasto (aurinkosähkön ja sähköauton

latauksen optimointi)
• Muut kiinteistön laitteet mukaan kuten IV-

koneet

Uusiutuvan ja energiatehokkuden lisääminen
• Lämpökaivojen hyödyntäminen

[13.3.2017 13:40] Viinanen Jari: 

Ympäristötalosta “Smart and Clean Showroom”Ympäristötalosta nollaenergiakiinteistö



Korkeasaaresta energiatehokas elämys

ROBOTTIBUSSI
• Robottibussipilotti tulee 

kuljettamaan kävijöitä 
Kalasatamasta 
Korkeasaareen ja takaisin 

• Pilotti toteutetaan kesällä 
2017, tavoitteena 
vakituinen linja 2020

KÄVIJÖIDEN AKTIVOINTI
• Korkeasaareen on asennettu 

aurinkopaneeleja 20 kW
• Liiketoimintamallien 

kehittäminen Kivikon ja 
Suvilahden 
aurinkovoimaloiden 
kokemusten perusteella

OPTIOT: ULKOVALAISTUS & 
LATAUSASEMA

• Ulkovalaistuksen uusiminen 
kannattavuusselvityksen 
mukaan

• Aurinkoenergialla toimiva 
latausasema sähköpyörille 
ja mobiililaitteille



Energia-atlas 3D-kaupunkitietomalliin

Avoimien energiapalvelujen kehittäminen 
taloyhtiöiden ja asukkaiden tarpeisiin

• Kiinteistöjen laskennallinen energiankulutus 
ja energiansäästöpotentiaali

• Rakennusten lämpöhukka (katot)
• Aurinkoenergiapotentiaali
• Maalämpöpotentiaali



Urban Platform



Sensorointi



Sähköisen liikenteen edistäminen

Tavoitteet
• Seurata HSL:n sähköbussien käyttöönoton vaikutusta energiankulutukseen, ilmanlaatuun ja 

bussiliikenteen operointiin

• Demota sähkökäyttöisten raskaiden hyötyajoneuvojen (jakeluautot, huoltoajoneuvot) 
pikalatausta hyödyntämällä rakennettavia sähköbussien pikalatureita (latureiden 
yhteiskäyttö)

• Laatia tiekartta Helsingin kaupungille sähköisten hyötyajoneuvojen toiminnan 
laajentamisesta

• Ensimmäiset sähköbussit liikenteessä

• Yhteiskäyttölaturi suunnitteilla alustavasti Hakaniemeen

• Suvilahden voimala-alueen kokonaisvaltainen suunnittelu
• Tulossa latauspiste (Helen) aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhteyteen

• Voitaisiin hyödyntää sähköisen jakeluliikenteen keskuksena
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KIITOS!

Yhteystiedot:
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