
ENERGIATEHOKAS ASUMINEN JA 
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS
Leena Tuomi,  Posintra Oy



MITÄ PORVOOSSA ON TEHTY 
ENERGIATEHOKKAAN ASUMISEN 

SUHTEEN?



50 km from 
Helsinki
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Energiatehokkaan asuinalueen kehitysprojekti

• Uusi energiatehokas asuinalue Porvoossa
• Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään 

pieneen hiilijalanjälkeen
• Keskeistä liikkumisen energiankulutuksen ja 

päästöjen vähentäminen, rakennusten 
energiatehokkuus ja alueen energiaratkaisut

• 6 000 asukasta, ensimmäiset talot rakennetaan 
2014

Skaftkärr-hanke 2008-2012
• Porvoon kaupunki, Porvoon Energia, Posintra, Sitra
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Energiatehokkuusajattelu kaavoituksen peruskivenä

Toukovuoren asemakaavatyö on ensimmäinen Skaftkärrin

kaavarunkoon perustuvista pilottiasemakaavoista.

• Energiatehokkuus on otettu 

huomioon kaavoitusprosessin 

kaikissa vaiheissa

• Yksi keskeisimmistä painopisteistä 

on ollut mahdollisimman sujuvien 

ja vähäpäästöisten liikenne-

ratkaisujen suunnittelu

• Laadukas ja nopea pikapyörätie, 

hyvät yhteydet bussireitteihin ja 

jalankulkuliikenteen väyliin 



ENERGIATEHOKAS LIIKKUMINEN JA ESTEETTÖMYYS

Kuvat Taneli Varis



MITEN KESTI- HANKKEEN TULOKSIA 
VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ?



MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Lundin Brunnshögin alueelle nouseva MAX IV
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SAMA ONGELMA – ERI RATKAISUJA
Hampurin varautuminen nousuveteen ja tulviin



SAMA ONGELMA – ERI RATKAISUJA
Hampurin varautuminen nousuveteen ja tulviin



SAMA ONGELMA – ERI MITTAKAAVA
Porvoonjokikin tulvii lumisen talven jälkeen

Kuva Taneli Varis



MITÄ UUTTA MENEILLÄÄN JA 
SUUNNITTEILLA?



”Älykäs alueellinen energianhallinta”

•Tavoitteena havainnollistaa, kuinka kunnat, 

julkisyhteisöt ja -laitokset voivat osallistua 

energiapositiivisten asuinalueiden 

kehittämiseen

• kehitetään ja validoidaan tietoteknisiä työkaluja 

ja liiketoimintamalleja, joita tarvitaan 

energiapositiivisten alueiden 

kustannustehokkaassa toteutuksessa ja 

seurannassa

•Pilottialueina Bordeauxin yliopistokampus 

Ranskassa ja Omenatarhan asuinalue Porvoossa



IDEAS –PROJEKTIIN  MUKAAN KOSKA…

10.9.2014
Maarit Ståhlberg 17

Halutaan edelleen kehittää Skaftkärrin alueen suunnittelun yhteydessä saavutettuja tuloksia 
(erityisesti LivingLab-osio).

o Skaftkärriin kuuluvan Omenatarhan alueen asukkaat osallistuvat 
kehityshankkeeseen (23 perhettä omakotitaloissa)

o Asukkaat saavat yksityiskohtaisen energiankulutuksensa reaaliajassa näkyväksi sekä 
tietoa miten omaa energiankulutustaan voi optimoida energian hinnan ja laadun 
suhteen. 

o Samalla kun asukkaat säästävät energialaskuissaan energiankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. 

o Vertailuryhmänä samaan aikaan rakennettuja omakotitaloja eri puolilla Porvoota 



Porvoo kehitysympäristönä

• Sopivan kokoinen kaupunki – joka suhteessa

• Kaupungin toiminnoissa on ollut kehityshankkeita 

-> virkamiehet myötämielisiä kokeiluille

• Toimiva yhteistyö kehitysyhtiö Posintran kanssa

• Toteutettuja kokeiluja ja pilotteja

• Sähköbussi kesä 2013

• Skaftkärr – energiakaava

• Kaupunkilaisille tapahtumia: Ekotehopäivät, 
energiaillat, Electric Marathon

• Rakentamisen ennakko-ohjaus 

• IDEAS syksy 2014
Kuva Raila Heiskanen



Kehityskohteita ja hankevalmisteluita
Tavoitteena osallistua partnerina Itämeren alueen ja/tai 
EU-hankkeisiin

• cleantech-yritykset Itä-Uudellamaalla ja vuoropuhelu 
kaupunkien kanssa

• teolliset symbioosit, Kilpilahden alue Porvoossa ja Fortum

Loviisassa

• hiilineutraalin asumisen edelläkävijyys:

• liikkuminen

• vihreä teknologia (esim. led-valaistus)

• energia- ja ympäristötietoisuus sekä asukkaiden 
että kaupungin virkamiesten ajattelussa ja teoissa



KIITOS!


