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FISE

HAKEMUS
ENERGIATEHOKKAAN YHDYSKUNTASUUNNITTELIJAN PÄTEVYYS

Perustelu
Ilmastonmuutoksen liikkeelle sysäämä energiavallankumous fossiilisista uusiutuviin
energiamuotoihin ja energiatehokkuuden kohentamiseen yhtäällä sekä toisaalla havahtuminen
luonnonvarojen rajallisuuteen edellyttävät uudenlaista paneutumista yhdyskuntien kehittämiseen,
maankäytön hallintaan ja suunnitteluun. On syntynyt tarve tarkistaa kehityksen suuntaa, luoda uutta
osaamista ja kehittää uusia työkaluja suunnitteluun.
Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja
päästöistä. Kun mukaan otetaan liikenne, prosenttiosuus nousee yli 60:een ja ihmisten
käyttäytyminen tule mukaan. Kun kestävyys ymmärretään energiaa laajempana kokonaisuutena,
ovat yhdyskuntasuunnittelijat monialaisen haasteen edessä. Ekokaupungit ja ‐korttelit,
nollaenergiatalot ja uusien energiatehokkaiden alueiden suunnittelukokeilut ovat jo todistaneet,
että yhdyskuntasuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa energiaratkaisuihin ja luoda
edellytykset sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmälle tulevaisuudelle. Rohkaisevaa
on ollut, että ilmastotavoitteita toteuttavalla ja energiatehokkuutta edistävällä kaavoituksella on
voitu osoittaa saatavan aikaan taloudellisia säästöjä (esim. Skaftkärr/Porvoo).
Energiavallankumouksessa on kysymys systeemisestä muutoksesta. Tuloksia syntyy nopeammin, kun
koko arvoketju ymmärtää muutoksen tarpeen ja kaikkien osaaminen saadaan mukaan. Ilmasto‐ ja
energia‐asiantuntemusta tarvitaan kaikilla suunnittelun alueilla ja kaavoituksen tasoilla. Tämä ei
tarkoita, että muista yhdyskuntasuunnitteluun perinteisesti liittyvistä osaamisista pitäisi tinkiä.
Tarvitaan lisää integroivaa koulutusta ja työkaluja, joilla voidaan osoittaa ratkaisujen tuomat
taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset hyödyt.
Yhdyskuntasuunnittelijan työsarka on pitkä ja haasteellinen. Ei ole helppoa perustella ja tehdä
tänään ratkaisuja, jotka toimivat ja ovat kestäviä kymmenien, jopa satojen vuosien jälkeen.
Suunnittelijalta ja päättäjiltä vaaditaan rohkeutta nähdä tulevaan.
AaltoPRO on EU:n tukemana järjestänyt 20 ECTS laajuisen pilottikurssin, jossa 25 kaavoittajaa eri
puolelta Suomea on perehdytetty uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden kaavoitukselle
asettamiin tarpeisiin ja tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Pilotoinnissa havaittiin, että koulutukselle on jatkossakin tarvetta, sillä ilmastomuutoksen ja
energiavallankumouksen myötä energia on tullut pysyvästi yhdeksi kaavoitusta ohjaavaksi voimaksi.

Sisältö
Energia yhdyskuntasuunnittelussa ‐koulutusohjelma vastaa rakennetun ympäristön akuuttiin
kysymykseen energiankäytön ja päästöjen vähentämisestä. Energiatehokkuuden parantaminen ja
uusiutuvien energiamuotojen lisääminen ovat välttämättömiä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.
Tavoitteisiin pääsemiseksi ja kestävien yhdyskuntien luomiseksi on energiatehokkuus ja uusiutuvien
energialähteiden käyttö huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoita ja kaavoittajia on
koulutettava ja tuettava soveltamaan energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen
mahdollisuuksia työssään.
Oppimismenetelminä käytetään mm. asiantuntijaluentoja, case‐esimerkkejä, harjoituksia, malleja.
Koulutuksen jälkeen suunnittelija ymmärtää energiaratkaisujen ja kaavoituksen väliset yhteydet
päästöihin ja kustannuksiin sekä osaa valmistella ja arvioida energiakonsulttien käyttöä ja työtä
suunnittelussa. Lisäksi suunnittelija osaa laatia alustavia energiankäyttö ja –päästölaskelmia
poliittisten päätösten tueksi.
Koulutusohjelma on tarkoitettu yhdyskunta‐ ja kaupunkisuunnittelun tehtävissä toimiville
asiantuntijoille, johtajille ja päätöksentekijöille. Mukana ovat jo seuraavat kunnat: Helsinki,
Jyväskylä, Mynämäki, Sipoo ja Espoo.
Käsitellyt aiheet olivat pilottikoulutuksessa 2011‐2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

Päästöjen alentamistavoitteet
Rakennukset: vanhat ja uudet
Polttoaineiden ja päästöjen laskenta
Kaupungit: energia ja päästöt
Uusiutuvat ja hajautetut energiamuodot
Taloudellisuus
Liikenteen energiatalous ja päästöt
Soveltaminen ja tulevaisuus

Pilottikoulutuksessa tuotettua sisältöä hyödynnetään valmisteilla olevalla 2013 kurssilla.
Koulutuksen kesto
Energia yhdyskuntasuunnittelussa (EYS) ‐rekrytoiva koulutus alkaa 24.4.2013. Koulutuksessa on
vuonna 2013 kuusi koulutusmoduulia. Opetuspäiviä on 160 (20 lähipäivää + 26 etäopiskelupäivää +
työssä oppiminen). Valmisteilla oleva syksyn 16:n lähipäivän mittainen kurssi on ns. avointa
maksullista koulutusta.

Kouluttajat
Kouluttajat ovat pääasiassa Aalto‐yliopistosta, erityisesti maankäyttötieteiden laitoksen
yhdyskuntasuunnittelun tutkimus‐ ja koulutusryhmästä (YTK), Valtion teknilliseltä
tutkimuslaitokselta, energiayhtiöistä sekä energiateollisuudesta.

Koulutuksesta vastaavat
Koulutuksen järjestävät Aalto PRO, Aalto‐yliopiston maankäyttötieteen laitos YTK, Energiatekniikan
laitos, Arkkitehtuurin laitos sekä Talotekniikan instituutti. Koulutuksesta vastaavat AaltoPRO:ssa
Petri Lyytikäinen ja Timo Heikkinen.

Liitteet
2011‐2012 totetutetun pilottikurssin ohjelmat kahdeksalta kaksi‐päiväiseltä modulilta

Energia yhdyskuntasuunnittelussa

Päästöjen alentamistavoitteet XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Kestävän yhdyskuntasuunnittelun tavoitteet
•
•
•
•

Ihmislähtöisten, energiaviisaiden yhdyskuntien suunnittelu
Ilmastonmuutos ja kaupungit
Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki
Kaupunkirakentamisen tehostuminen

xx.xx.201x Ongelman asettelu
•
•
•

Kohti epämiellyttävää totuutta?
Energiankulutuksen tehostamistavoitteet eri maissa
Projektitöiden tavoite ja ohjeistus

Rakennukset: vanhat ja uudet XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Rakennustekniikan muuttuminen
•
•
•
•

Rakennusten energiatavoitteet ja energiatehokkuuden luokitukset
Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen keinot
Sähkönkulutuksen korvaaminen lämmöllä
Harjoituksia: aluesuunnittelu ja lämmön‐ sekä sähkönkulutus

xx.xx.201x Rakennusten energian käyttö
•
•

Valaistus, ilmastointi ja lämmitystavat
Excursio, Jätkänsaari

Polttoaineiden ja päästöjen laskenta XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Polttoainevarat ja uusiutuminen
•
•
•

Polttoaineiden saatavuus ja energiamarkkinat
Infrastruktuurin asettamat ehdot polttoaineille ja energiajärjestelmille
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

xx.xx.201x Päästöketjut ja energiakatselmus

•
•
•
•
•
•

Ilma ja ilmaston laatu
Lämmön tuotanto
Alueellinen energiakatselmus
Polttoaineiden lämpöarvot, energiamuotojen primäärienergiakertoimet
Päästöt ja savukaasujen puhdistus
Harjoitus: kaavoitus – laskentaharjoitus energiatuotannon kannalta

Kaupungit: energia ja päästöt XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Miksi kaukolämpö?
•
•
•
•

Kaukolämmön kustannukset, kilpailukyky ja tulevaisuus
Case Skaftkärr: kaavoittajan näkökulma
Case Skatfkärr: energia‐asiantuntijan näkökulma
Excursio: isännöintiyhtiö Espoossa

xx.xx.201x Kaukojäähdytys – uusi tuote
•
•
•

Energiajärjestelmien muuttuminen ja kaavoitus
Lämmön ja jäähdytyksen varastointi tulevaisuudessa
Projektityöklinikka

Maakunnat: hajautetut energiajärjestelmät XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Uusiutuvat ja hajautetut energiamuodot
•
•

Johdatus uusiutuviin energiamuotoihin: maaperä, tuulivoima, nestemäinen biopolttoaine,
aurinkolämpö, aurinkosähkö
Energiamuodot: ryhmätyöskentelyä

xx.xx.201x Maaseudun energiahuolto
•
•
•

Paikallistalous
Caseja maaseudun energiahuollosta
Lämpöpumput: Maa‐ ja ilmalämpöpumput

Taloudellisuus energiassa XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Elinkaarilaskelmat
•
•
•
•
•

Energialiiketoiminnan muutos
Yritys‐ ja kansantaloudellinen laskenta, päästökustannukset
Elinkaarilaskelmat
Kaukolämmön ja –jäähdytyksen tariffimallit
Elinkaariharjoitus: kahden tapauksen vertailu

13.3.2012
•
•

Excursio: kaukolämmitys ja ‐jäähdytys
Projektitöiden esittelyä

Liikenteen energiatalous ja päästöt XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Liikennemuotojen energiankulutus
•
•
•
•

Miksi ja miten liikumme
Energiankäyttö ja säästöpotentiaali liikenteessä
Case: Liikenteen tehostuskokemuksia Yhdysvalloista ja ryhmäbussihanke
Excursio

xx.xx.201x Liikenteen kehitysnäkymät päästöjen alentamiseksi
•
•
•
•
•

Smart mobility
Car sharing
Uudet nestemäiset biopolttoaineet
Sähköautojen tuleminen ja vaikutukset
Opiskelijoiden projektitöiden esittelyä

Päätösseminaari XX. ‐ XX.XX.201X
xx.xx.201x Miten soveltaa opittua?
•
•
•
•

Projekti‐ ja harjoitustöiden esittely
Energiaohjelma – tavoitteet ja toteutus
Kuinka energiavaikutus siirretään osaksi kaavoitusta
Älykkäiden rakennusten tulo

xx.xx.201x
•
•
•
•

Eco‐city mallit
Mitä sanoo ympäristöviranomainen: suunnat ja tavoitteet
EU:n visio: tuleeko muutoksia?
Palautekeskustelu

Ekskursio 201X
•
•

vapaaehtoinen, ei sisälly kurssimaksuun
kohde päätetään myöhemmin

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Vautz, Sarah
Von:

beihser@akbw.de

Gesendet: Mittwoch, 29. Februar 2012 14:57
An:

Vautz, Sarah

Betreff:

Ihre E-Mail vom 30.1.2012 - Anerkennung Fortbildung

Sehr geehrte Frau Vautz,
wir kommen zurück auf Ihre obige E-Mail.
Die Weiterbildung „Der zertifizierte energieeffiziente Stadtplaner“ mit insgesamt 8 Modulen wird für Stadtplaner im
Praktikum SiP mit insgesamt 16 Stunden Fortbildung anerkannt, unabhängig davon, ob der SiP an einem Modul
oder mehreren Modulen teilnimmt.
Nachfragenden Stadtplanern im Praktikum ist dann eine entsprechende Teilnahmebescheinigung auszustellen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Beihser-Klima

__________________________________________________

Architektenkammer Baden-Württemberg
Elke Beihser-Klima, Eintragungswesen - Teamleiterin Sachbearbeitung
Danneckerstr. 54, 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 2196 - 135, Fax: +49 711 2196 - 121
E-Mail: beihser@akbw.de, Internet: www.akbw.de
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Vautz, Sarah
Von:

Beihser-Klima, Elke - Architektenkammer BW [beihser@akbw.de]

Gesendet: Dienstag, 17. April 2012 12:18
An:

Vautz, Sarah

Betreff:

AW: Anerkennung der beruflichen Weiterbildung des AGFW "Energie(effizienz) in der
Stadtplanung"

Sehr geehrte Frau Vautz,
mit unserer E-Mail vom 29.2.2012 haben wir Ihre Anfrage bereits beantwortet.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Beihser-Klima

__________________________________________________

Architektenkammer Baden-Württemberg
Elke Beihser-Klima, Eintragungswesen - Teamleiterin Sachbearbeitung
Danneckerstr. 54, 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 2196 - 135, Fax: +49 711 2196 - 121
E-Mail: beihser@akbw.de, Internet: www.akbw.de

Von: Vautz, Sarah [mailto:s.vautz@agfw.de]
Gesendet: Freitag, 13. April 2012 12:06
An: Eintragungswesen, eintragung@akbw.de
Betreff: Anerkennung der beruflichen Weiterbildung des AGFW "Energie(effizienz) in der Stadtplanung"
Anerkennung der beruflichen Weiterbildung des AGFW „Energie(effizienz) in der Stadtplanung“
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits im Januar 2012 wurden Sie über das berufliche Weiterbildungsangebot „Der zertifizierte
energieeffiziente Stadtplaner“ des AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.
V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) informiert. Aufgrund vieler
Rückmeldungen von Interessenten bieten wir diese Weiterbildung nun unter dem neuen Namen „Energie
(effizienz) in der Stadtplanung“ ab Juni 2012 erneut an. Die Inhalte der acht zweitägigen Module
wurden beibehalten. Geändert wurde lediglich die Buchbarkeit der Module: Ab jetzt kann jedes Modul
einzeln gebuchet werden.
Dieses Weiterbildungsangebot wurde im Rahmen des EU-Projektes „Urban Planners with Renewable
Energy Skills“ (UP-RES) entwickelt, um Wissen und Bewusstsein für Energie und die Nutzung
Erneuerbarer
Energien
in
der
räumlichen
Planung
zu
stärken.
Neue
Ausund
Weiterbildungsschwerpunkte für Stadtplaner/-entwickler im Bereich Energieversorgung/Erneuerbare
Energien sollen gesetzt werden.
Die berufliche Weiterbildung richtet sich an Fachpersonal aus den Bereichen Stadtplanung/ -entwicklung
und Umwelt sowie an Bauämter. Weiterhin wendet sich das Angebot an externe Planer, Architekten und
Fachverantwortliche aus den Versorgungsunternehmen.
Wir beantragen nun die Anerkennung dieser Veranstaltung durch die Architektenkammer Baden-
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Württemberg.
Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
AGFW-Projekt GmbH
i. A.
Sarah Vautz
Stadtentwicklung, Projekte
_______________________________

AGFW-Projektgesellschaft für Rationalisierung,
Information und Standardisierung mbH
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 6304-411
Fax: +49 69 6304-391
Mailto: s.vautz@agfw.de
Internet: http://www.agfw.de
20. Fachmesse für »Energieeffizienz 2012« und AGFW-Vortragstagung
17.-19.04.2012 Messe Erfurt | www.eneff-messe.de
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main • Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 42639 • Geschäftsführer: RA Adolf Topp (Sprecher) • Dr-Ing. Heiko von Brunn • Dipl.-Wirt.-Ing. Harald Rapp
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Vautz, Sarah
Von:

Siedentopf - AIK [Siedentopf@aik-sh.de]

Gesendet:

Dienstag, 29. Mai 2012 12:33

An:

Vautz, Sarah

Betreff:

Antrag auf Fortbildungsanerkennung

Kennzeichnung:

Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt
Sehr geehrte Frau Vautz,
unter der Registernummer FB 120030000312 hat die Architekten- und Ingenieurkammer SchleswigHolstein Ihre Veranstaltung "Energie(effizienz) in der Stadtplanung", 8 x 2 Tage von Juni 2012 bis Juni
2013, als 16-tägige Fachveranstaltung anerkannt.
Sollten Sie diese Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt erneut anbieten wollen, so teilen Sie uns
dies unter Angabe der Registernummer mit dem Vermerk "Folgeantrag" mit.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Doris Siedentopf
Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 71
24105 Kiel
Tel.: 0431/5 70 65 11
Fax: 0431/5 70 65 25
www.aik-sh.de

24.04.2013
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