
RYKMENTINPUISTO & ENERGIA

TULEVAISUUDEN ASUINALUE
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SISÄLLYS

• Taustaa

• Kokonaisratkaisu

• O-energiapilotti

• Aurinkoaita
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”Rykmentinpuiston energiavisiona on, että alueesta suunnitellaan ja 

rakennetaan ympäristöystävällinen sekä energiatehokas. 

Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uusiutuvaan energiaan 

perustuva lähes nollaenergiaratkaisu, jossa huomioidaan 

asukkaiden tarpeet, koko elinkaaren kattavat asumisenkustannukset 

ja uusien innovaatioiden pilotointi.”
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ENERGIAVISIO
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ENERGIAN KOKONAISRATKAISU

• Toteutuessaan kestävä ja uudenlainen energiaratkaisu on yksi 

Rykmentinpuiston suurimmista vetovoimatekijöistä

• Keravan Energian kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti neuvottelemme 

energiayhtiön perustamisesta

• Tavoitteena on vision mukainen energiaratkaisu

– Mahdollisesti kaksisuuntainen matalalämpöverkko, joka yhdistettynä 

paikallisesti tuotettuihin energiaratkaisuihin (mm. maa- ja aurinkoenergia) 

mahdollistaa aidon alueellisen, kestävän energiaratkaisun
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NZEB JA ALUEELLISEN TASERAJAN PILOTTI

• Taustalla vaikuttaa energiatehokkuusdirektiivi 

(EPBD)

• Pilottialueella taserajana olisi yksittäisen 

rakennuksen sijaan erikseen määritelty alue

• Alueelle suunnitellaan kaksisuuntaista 

matalalämpöverkkoa, joka yhdistettynä 

paikallisesti tuotettuihin energiaratkaisuihin (mm. 

maa- ja aurinkoenergia) mahdollistaa aidon 

alueellisen, kestävän energiaratkaisun
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NOLLAENERGIA-ALUE PILOTTI

TAVOITTEET JA AIKATAULU

• Tavoitteena toteuttaa pilottialueena 

nollaenergia-asuinalue ensimmäisenä 

Suomessa ja mahdollisesti koko 

Euroopassa

• Aikataulullisesti Asuntomessut 2020 

osuu loistavasti yhteen uusiutuvien 

normien ja energiamääräysten kanssa ja 

jolloin po. vuonna kaikki rakentaminen 

tulee rakentaa lähes nollaenergiatasoon
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KUMPPANIT

• Yhteistyöhankkeessa ovat mukana jo tässä 

vaiheessa: Tuusulan kunta, Osuuskunta 

Suomen Asuntomessut, Keravan Energia ja 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

• Tuusulan kunta ja Keravan Energia 

valmistelevat alueellinen energiayhtiön 

perustamista Rykmentinpuistoon

• VTT ollut asiantuntijana mukana 

hankevalmistelussa
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NOLLAENERGIA-ALUE PILOTTI

HYÖDYT JA MAHDOLLISUUDET

• Pilottihankkeella tavoitellaan kohtuuhintaisuutta 

koko elinkaaren ajalle asumiskustannuksiin 

• Jokaisen yksittäisen talon ei tarvitse hankkia 

kaikkea tekniikkaa ja tuottaa itse uusiutuvaa 

energiaa.

• Uusiutuvan energian tuotanto voidaan sijoittaa 

tuotannon kannalta optimaalisesti. 

• Pilottihanketta voidaan laajentaa myöhemmin 

kattamaan koko Rykmentinpuisto ja mallintaa 

muualle

AJANKO HT AISKAT SAUS



13.1 .2017 8

MOMENTUM 2020

Rykmentinpuisto nZEB 2020

Konsortio:

Tuusulan, ARA, 

Keravan Energia & Asuntomessut

Asuntomessut 2020

Ainutkertaiset lähtökohdat pilotoida Rykmentinpuistoa ja tulevaa 

Asuntomessualuetta alueellisen energiaratkaisun jopa kansainvälisen 

tason pilottihankkeena.
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MITEN EDETTY PILOTTIALUE-HANKKEESSA

• EU:lta haettu tutkimushankerahoitusta VTT:n toimesta 

• Ympäristöministeri on lupautunut hankkeen suojelijaksi

• VTT viimeistelee hankkeen projektisuunnitelmaa

• TEKES:in kanssa järjestetty tiedotus- ja verkostointitilaisuus alan 

toimijoille
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AURINKOAIDAN TAUSTAA

• Idea lähti Aalto-yliopiston kurssilta, 

jossa kansainvälinen 

opiskelijaporukka kehitti konseptin 

aurinkoaidasta

• Kunta lunasti idean ja lähti viemään 

ideaa eteenpäin

• Hankkeen toteutuskumppaneiksi 

ovat liittyneet Keravan Energia sekä 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut
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AURINKOAITA - NYT

• Toimijoita on haastettu 

markkinavuoropuhelun avulla ja 

konsepti on todettu kehitys- ja 

toteutuskelpoiseksi

• Parasta aikaa käymme neuvotteluita 

toteuttajien kanssa aidan 

pilotoimisesta jo ensi kesänä

• Tekes on lupautunut koordinoimaan 

konseptin tuki- ja kehitysrahoitusta
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MITEN EDETTY PILOTTIALUE-HANKKEESSA

• EU:lta haettu tutkimushankerahoitusta VTT:n toimesta 

• Ympäristöministeri on lupautunut hankkeen suojelijaksi

• VTT valmistelee hankkeen projektisuunnitelmaa

• Alueellisen energiayhtiön perustaminen ja kokonaisratkaisun 

suunnittelu on loppumetreillä
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RYKMENTINPUISTON INFRA

TILANNEKATSAUS 13.1.2017
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KÄYNNISSÄ OLEVAT TÄRKEIMMÄT 

SUUNNITTELUKOKONAISUUDET

• Puustellinmetsän asemakaava-alueen kadut ja puistot ja 

verkostot

• Kulloontien liittymä

• Asuntomessuinfra

• Katuyhteys Puustellinmetsä -uimahalli
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PUUSTELLINMETSÄN KATU- JA 

PUISTOSUUNNITELMAT

• Katu- ja puistosuunnitelmat 
hyväksytty teknisessä 
lautakunnassa lokakuussa 2016

• Rakennussuunnittelu työn alla, 
valmistuu huhtikuun loppuun 
mennessä
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KULLOONTIEN LIITTYMÄ

• Tiesuunnitelmaluonnos valmistunut 12.9.2016
• Suunnitelman tarkastus ELY:ssä ja Liikennevirastossa, jonka jälkeen kunnassa 

kuulutus ja tiedotus asianosaisille

• Rakennussuunnittelua ollaan aloittamassa
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• Alueelle suunnitellaan ja rakennetaan asuntomessuja varten 
väliaikaista infraa mm:
• Pysäköintipaikat n. 2500 autolle 
• Asfalttipohjaiset kentät messuravintoloille, kahviloille ja näyttelyhallille, 

yhteensä noin 5000  m2

• Murskepohjainen ulkonäyttelytila (n. 5 x 400 m)
• Messuravintoloiden, näyttelyhallien ja ulkonäyttelytilan väliaikaiset vesi- ja 

viemäröinti + sähköliittymät
• Liikenneopasteet

• Suunnittelu tehdään yhteistyössä Suomen Asuntomessujen kanssa
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ASUNTOMESSUINFRA
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KATUYHTEYS PUUSTELLINMETSÄ-

TUUSULANVÄYLÄ

• Puustellinmetsään (ja 

asuntomessualueelle) 

rakennetaan katuyhteys myös 

Tuusulanväylän kautta 

asuntomessuihin 2020 mennessä

• Yleissuunnittelu käynnistynyt
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INFRAN TOTEUTUKSEN TILANNE

• Puusto tarvittavin osin kaadettu 

• Esirakentamistyöt (louhinta ja painopenkereet) 

aloitettu marraskuussa 2016, valmistuvat keväällä 

2017
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ESIRAKENTAMINEN

Kaava-alueen maaperäkartta
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• Katujen ja puiston varsinaisten rakennustöiden aloitus 
syksyllä 2017, rakentamisaika noin 1 vuosi

• Kulloontien tieliittymän rakentaminen 2017/2018

• Asuntomessuinfran tarkempi suunnittelu ja rakentaminen 

• Puustellinmetsän ja Tuusulanväylän (Klaavolantie) välisen 
katualueen suunnittelun jatkaminen ja rakentaminen 
asuntomessuihin mennessä
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JA TÄSTÄ ETEENPÄIN…

AJANKOHTAISKATSAUS



24


