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Vanhasta  teollisuusalueesta
 ENERGIATEHOKAS JA ELÄVÄINEN  KAUPUNGINOSA 
Erika Korpijaakko

Lahden Askonalueella tapahtuu: 
 paikalle kaavoitetun uuden asuinalueen 
lisäksi alueen omistaja Renor Oy tutkii 
yhdessä Tekesin kanssa pohjaveden 
hyödyntämispotentiaalia kiinteistöjen 
jäähdytyksessä ja lämmityksessä.

LAHDESSA, aivan rautatieaseman kupeessa, sijaitsee vanha 
teollisuusalue Askonalue. Pinta-alaltaan 31 hehtaarin kokoisen 
alueen omistaa suomalainen yhtiö Renor Oy, jonka liiketoiminta 
perustuu kiinteistöjen kehitykseen ja vuokraukseen. Alueen his-
toria ulottuu vuoteen 1918, jolloin Aukusti Asko Avonius perusti 
Salpausselän kupeeseen ensin huonekalutehtaan, laajentaen 
tuotannon myöhemmin myös kodinkoneisiin. Tuotannon ollessa 
suurimmillaan 1960-luvun puolessa välissä, huonekalutehdas 
oli Pohjoismaiden suurin. Teollinen toiminta loppui alueella 
1990-luvulla, mutta paikalle jäivät Askon ja Upon punatiiliset 
tehdaskiinteistöt, jotka ovat nykyään suojeltuja kohteita. 

L Arkkitehdit Oy

L-Arkkitehdit Oy:n suunnittelema näkymä 
a l u e e l l e  a s e m a k a ava m u u to k s e n  j ä l ke e n . 
Asuinalueet sijoittuvat kuvan punatiilisen 
Askotalon itä- ja länsipuolille.
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ENERGIATEHOKKUUTTA NYKYTEKNIIKALLA JA 
POHJAVEDELLÄ
Teollisen toiminnan loputtua alueen käyttötarkoitus muuttui. 
Renor on kehittänyt Askonaluetta aktiivisesti ja saneerannut 
vuokratilaa toimitiloiksi yrityksille. Asko- ja Upotaloissa on toimis-
totilaa yhteensä melkein 70 000 neliömetriä ja niissä toimii yli 250 
yritystä. Teollisuuden aikaisia pilaantuneita maita on puhdistettu 
2000-luvulla yli 8 000 neliömetrin alalta. Lisäksi rakennusten talo-
tekniikkaa on päivitetty nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Tilojen 
saneerauksen yhteydessä otettiin huomioon myös energiatehok-
kuus. Esimerkiksi ilmastoinnin lämmöntalteenottojärjestelmillä 
ja lämmityksen automatisoinnilla on saatu parannettua energia-
tehokkuutta ja vähennettyä hukkalämmön määrää.

Vuonna 2012 alueella alettiin hyödyntää pohjavettä raken-
nuksien jäähdytyksessä. Tämä uudenlainen ja energiaa säästävä 
järjestelmä jäähdyttää kaikkiaan 8 000 neliömetriä toimistotilaa. 
Vuonna 2016 Renor sai tunnustusta toimistaan, kun Askotalolle 
myönnettiin kansainvälisesti käytössä oleva BREEAM In-Use 
-ympäristösertifikaatti. Askotalo ylti arvioinnissa GOOD-tasolle 
rakennuksen ja teknisen ylläpidon osalta.

Pohjaveden käyttöä jäähdytysjärjestelmissä ei keksitty tyh-
jästä. Teollisuuden vielä toimiessa alueella orsivettä käytettiin 
prosessien jäähdytyksessä. Orsivedeksi kutsutaan varsinaisen 
pohjaveden päällä olevan kiinteän, vettä läpäisemättömän 
kerroksen päälle kerrostunutta pohjavettä. Teollisen toiminnan 
päätyttyä vettä on jouduttu pumppaamaan sadevesikaivoihin, 
sillä alueella orsiveden pinta on korkealla. Ilman pumppausta 
vesi nousisi rakennuksien pohjakerroksiin vaurioittaen rakenteita. 
Nykyisin orsivettä käytetään jäähdytykseen enimmillään 200 
kuution verran vuorokaudessa. Kuitenkin alueen teollisuuden 
aikainen lupa 60-luvulta sallisi pohjaveden käytön jopa 1  500 
kuutiolle vuorokaudessa. 

TEOLLISUUSALUEESTA ELÄVÄISEKSI 
KAUPUNGINOSAKSI
Askonalueelle on haettu asemakaavan 
muutosta, sillä alue on aikanaan kaavoitettu 
vain teolliselle toiminnalle. Renor on tähän 
mennessä poikkeusluvan turvin käyttänyt 
rakennuksia toimistotiloina. Kaavamuutok-
sen ensimmäinen osio kattaa Askonkadun 
liittymän ja Upon sillan välisen alueen. 
Alueelle on kaavailtu asumisrakennuksia yli 
1 000 asukkaalle, päivittäistavarakauppa, 
kahviloita, tiloja vapaa-ajan toiminnalle sekä 
toimistotiloja.

– Uusi kaupunginosa elää ja hengittää 
yötä päivää toimien toimistoalueen lisäksi 
myös vapaa-ajan ja asumisen alueena, 
Renorin kiinteistökehitysjohtaja Marko 
Liimatainen visioi. 

Askonalue on osa Lahden kaupungin ra-
danvarsialuehanketta, jonka tavoitteena on 
saada alueesta resurssitehokas ja eläväinen 
osa keskustaa. Kaavamuutoksen rakentamis-
tapaohjeiden (2016) mukaan suunnittelun 
kaikilla osa-alueilla prioriteettina on ollut 
kestävä kehitys. Tavoitteena on säilyttää 

alueen teollisuus- ja muotoiluhistoria, ekologisia arvoja unoh-
tamatta. Askonalueesta halutaan uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämisen edelläkävijä. Rakentamistapaohjeissa onkin 
esimerkkejä aurinkopaneelien sijoittelusta kaavoitettujen raken-
nuksien katolle. Kaavoitukseen on tuonut lisähaastetta alueen 
rajaavat rautatiet ja valtatie 12.

– Tärkeimpiä asemakaavan ohjaavia tekijöitä ovat olleet 
kulttuuriympäristön säilyttäminen, liikenteen toimivuus ja 
auto- ja junaliikenteen aiheuttamalta melulta suojautuminen. 
Pohja vesien suojelu sekä hulevesien ohjaaminen ja tulviin va-
rautuminen olivat myös merkittäviä tekijöitä, Lahden kaupungin 
teknisen ja ympäristötoimialan asemakaava-arkkitehti Kimmo 
Sutinen kertoo.

Sutisen mukaan kaavoitus käsitellään joko nykyisen kaupun-
ginvaltuuston kokouksessa toukokuussa tai uuden valtuuston 

 ”Alueelle on kaavailtu 
 asumisrakennuksia yli  
1 000 asukkaalle, 
 päivittäistavarakauppa, 
kahviloita, tiloja 
 vapaa-ajan toiminnalle 
sekä toimistotiloja.”

Ensimmäinen kaivo porattiin kesällä 2016, toisen kaivon porausta 
suunnitellaan mahdollisesti ensi vuoden puolelle. 

Renor Oy
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elokuun kokouksessa. Jos kaava hyväksytään valtuuston ko-
kouksessa, eikä siitä valiteta, saa se lainvoiman vajaan kahden 
kuukauden jälkeen myönteisestä päätöksestä. 

POHJAVEDEN HYÖDYNTÄMISTÄ ASKONALUEELLA 
LAAJENNETAAN
Renor haluaa edelleen lisätä alueen energiatehokkuutta. As-
konalueella pohjavettä hyödyntävässä jäähdytysjärjestelmässä 
kulkenut vesi on kierroksen päättyessä 20-asteista, jolloin se 
ohjataan sadevesikaivoihin. Tässä viemäreihin valuvassa lämpi-
mässä vedessä on vielä suuri energian hyödyntämispotentiaali, 
jota voisi käyttää kiinteistöjen lämmityksessä.

Pohjavettä on käytetty rakennuksien jäähdytys- ja lämmitys-
energian lähteenä jo pidempään esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. 
Pohjavettä voidaan Teppo Arolan (2015) mukaan hyödyntää eri 
keinoilla. Vettä voidaan käyttää sellaisenaan kylmän ja lämmön 
lähteenä tai siitä voidaan ottaa energia lämpöpumpuilla. Kun 
pohjavettä käytetään sekä jäähdytykseen että lämmitykseen, 
puhutaan ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) -järjestelmästä. 
ATES-järjestelmässä pohjavesi toimii energiavarastona. Järjestel-
mään tarvitaan yksinkertaisimmillaan kaksi kaivoa, joista toinen 

toimii pumppauskaivona ja toinen imeytyskaivona. Toisesta 
kaivosta pumpataan vettä lämmönvaihtimelle, jolla jäähdytys- 
tai lämmitysenergia otetaan kiinteistön käyttöön. Lopuksi vesi 
ohjataan toisen kaivon kautta imeytymään takaisin maahan. 
Järjestelmän kaivojen määrään vaikuttaa lämmitystä ja jäähdy-
tystä tarvitsevan kiinteistön koko.

Renor on Tekesin tuella tutkinut pohjaveden hyödyntämis-
mahdollisuuksia suuremmassa mittakaavassa. Viime kesänä 
tutkimuksessa otettiin ensimmäinen konkreettinen askel. Upota-
lon viereen porattiin 50 metrin syvyinen kaivo, josta pumpattiin 
kuukauden ajan 7–8-asteista vettä 400 kuutiota vuorokaudessa. 
Kaivo porattiin peruskallioon asti, jotta päästiin käsiksi tiiviin 
savikerroksen alla olevaan varsinaiseen pohjaveteen. 

– Yksi palanen tietoa on nyt saatu, mikä tukee projektin 
eteenpäin viemistä. Tarvitaan vielä pidemmän ajanjakson 
koepumppaus esimerkiksi puolen vuoden ajalta, jotta voidaan 
selvittää tarkemmin veden pumppauksen vaikutuksia lähialueille 
ja ympäristöön. Mittauksen aikana huomattiin pumppauksella 
olleen vaikutusta pohjaveden painetasoon, Liimatainen kertoo. 

Koepumppauksen aikana lähialueilla tehtiin havainnointimit-
tauksia pohjaveden muutoksista. 

– Toinen kaivo porataan mahdollisesti ensi vuoden puolella. 
Tavoitteena on kolmen kaivoparin järjestelmä, joka kattaisi koko 
alueen lämmitys- ja jäähdytysenergiatarpeen, Liimatainen jatkaa. 

Järjestelmän suunnittelu vaatii tarkkoja ympäristöselvityk-
siä. Pumppauksen ympäristövaikutusten lisäksi täytyy selvittää 
maaperän ja pohjaveden ominaisuuksia sekä pohjaveden määrä 
ja liikkeet. ATES-järjestelmä soveltuu pääasiassa alueille, jossa 
pohjavesi imeytyy ja liikkuu vaivattomasti. Tällaisia alueita on 
Suomessa harjuilla ja Salpausselkien alueella, joissa maaperä on 
huokoista soraa tai hiekkaa. Askonalue sijoittuu juurikin tällaiselle 
alueelle. Luonnollisesti pohjaveden lämpötila on ympäri vuoden 
5–8-asteista. Pohjaveden lämpötilan ollaan kuitenkin huomattu 

 ” Askonalueesta 
 halutaan  uusiutuvien 

energialähteiden 
hyödyntämisen 

 edelläkävijä.”
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ELLI –  ENERGIATEHOKKUUDELLA 
JA ASUINALUEKOHTAISELLA 

 ENERGIATUOTANNOLLA LISÄÄ 
 CLEANTECH-LIIKETOIMINTAA

Projektissa suunnitellaan kolmelle erilaiselle asuin-
alueelle tehokkaita energiankäytön ratkaisuja ja 
selvitetään Cleantech-osaamisen kärkiä Lahden, 
Hämeenlinnan ja Lohjan seuduilla. Tarkasteltavia 
asuinalueita Lahden Askonalueen lisäksi ovat 
 Riihimäen Peltosaari ja Hämeenlinnan Engelin-
ranta. 

ELLI on Euroopan aluekehitysrahaston tukema 
hanke ja sitä toteutetaan vuosina 2016–2017. 
Hankkeen koordinaattorina toimii Lahden am-
mattikorkeakoulu. 

Toteutukseen osallistuvat myös Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto, Laurea-ammattikor-
keakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden 
Seudun Kehitys Oy LADEC ja Suomen ympäristö-
opisto SYKLI. 

Lisätietoa ELLI-hankkeesta: www.lamk.fi/elli

 ” Askonalueen   
pohjaveden 
 hyödyntämistutkimukset 
ovat merkittävä askel 
Suomessa ja koko alueen 
kehittymistä seurataan 
mielenkiinnolla.”

Pian Askotaloa ympäröiville parkkipaikoille 
pystytetään asuintaloja.
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nousseen kaupunki- ja teollisuusalueilla ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta, mikä vaikuttaa positiivisesti ATES-järjestelmän 
tehokkuuteen lämmityksessä. (Arola, 2015.)

– Askonalueella järjestelmää käytettäisiin kuitenkin pää-
asiassa kiinteistöjen jäähdytykseen. Varsinaiseksi lämpövarastoksi 
järjestelmää ei suunnitella, sillä varastoitavaa lämpöä ei synny 
tarpeeksi kesäisin, koska alueelle suunniteltuja asuinkiinteistöjä 
ei ole tarpeen jäähdyttää niin voimakkaasti, Liimatainen toteaa. 

EDELLÄKÄVIJÖITÄ TARVITAAN
Askonalue on yksi kolmesta Euroopan aluekehitysrahaston 
tukeman ELLI-hankkeen tarkasteltavista alueista. Hankkeen 
yhtenä tavoitteena on löytää konkreettisia esimerkkejä energia-
tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi asuinalueilla. 
Suomen pohjavedessä on lämpöpumpuilla hyödynnettävää 
lämmitystehoa noin 60 megawatin verran, joten pohjavesi voisi 
olla merkittävä uusiutuvan energian lähde paikallisella tasolla 
(Arola, 2015). Askonalueen pohjaveden hyödyntämistutkimuk-
set ovat merkittävä askel Suomessa ja koko alueen kehittymistä 
seurataan mielenkiinnolla. Askonaluetta voidaan toivottavasti 
pitää tulevaisuudessa malliesimerkkinä uusiutuvien energia-
muotojen käytössä.

LISÄTIETOJA AIHEISTA
• www.askonalue.fi
• ELLI – Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energia-

tuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa. www.lamk.fi/elli
• Arola, T. 2015. Groundwater as an energy resource in Finland. 

Helsingin yliopisto. Väitöskirja. Saatavissa: https://helda.hel-
sinki.fi/handle/10138/158293.

• L-Arkkitehdit. 2016. Rakentamistapaohjeet Asemakaava 
a-2644. Lahden kaupunki. Saatavissa: https://www.lahti.fi/
palvelut/kaavoitus/moysa-asko-ii.
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