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maija-Riitta Kontio

Skaftkärr – 
energiatehokasta  
kaupunki suunnittelua Porvoossa

Porvoo parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä kaavoituksen 
keinoin. Energiatehokkuusajattelu on laajentunut skaftkärr-hankkeen 
vauhdittamana Porvoossa kaavoituksesta myös käytännön toimiin ja 
toteutukseen.
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Skaftkärr – 
energiatehokasta  
kaupunki suunnittelua Porvoossa

Porvoon skaftkärriin on rakenteilla uusi energiatehokas 
kaupunginosa. Noin 400 ha:n alueelle sijoittuu reippaasti yli 6 000 
asukasta. Koko kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan niin, 
että talot, palvelut, liikennejärjestelyt ja koko asuinympäristö toi-
mivat mahdollisimman energiatehokkaasti. Alueelle rakennetaan 
monenlaisiin elämäntilanteisiin ja tyyleihin soveltuvia asuntoja. Ker-
ros- ja rivitalojen lisäksi alueelle tulee lähemmäs 900 omakotitaloa.

Skaftkärrin aluetta suunnitellaan ja kehitetään pilottihankkees-
sa, jossa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, 
Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra 
Oy. Skaftkärrin energiatehokas asuinalue on osa Sitran viisivuotista 
energiaohjelmaa. Hankkeessa syntyneitä kokemuksia on tarkoitus 
hyödyntää laajasti myös muualla Suomessa.

enerGiatehokkuus  
aLkaa kaavoituksesta
Voiko kaavoituksella vaikuttaa alueiden energiatehokkuuteen? 
Millä keinoin hiilijalanjälki pienenee? Pitääkö suunnittelukäytäntöjä 
muuttaa? Miten käy tulevaisuudessa kunnallisille energiayhtiöille, 
kun rakennetaan entistä energiatehokkaampia taloja ja energiaa 
ei enää osteta entiseen mallin?

Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia, kun Skaft-
kärrin hanke käynnistyi vuonna 2008. Suunnittelu aloitettiin 
kaavarunkotyöllä, johon konsultiksi valittiin Pöyry Oy. Aivan aluksi 
kaavarunkotyössä selvitettiin, miten erilaiset energiaratkaisut voivat 
vaikuttaa Skaftkärrin kaavoitukseen. Tarkastelussa oli mukana sekä 
keskitettyjä että hajautettuja ratkaisuja. Teknologian kehitys on 
nyt niin vauhdikasta, että myös tulevaisuuden energiaratkaisuja 
selvitettiin kansainvälisten esimerkkien avulla.

Skaftkärrin alueelle oli jo aiemmin laadittu kaavarunko, joka 
otettiin suunnittelutyöhön vertailupohjaksi, 0+-vaihtoehdoksi. 
Vanhasta kaavarungosta selvitettiin, mihin alueella kuluu energiaa 
ja mitkä ovat sen päästöt. 0+-vaihtoehdolle tehtyjen laskelmien 
jälkeen laadittiin neljä erilaista ratkaisumallia. Ratkaisumalleissa 
erilaisia kaupunkirakenteellisia tekijöitä yhdisteltiin erilaisiin energi-
antuotantotapoihin sekä liikennejärjestelmä- ja liikkumisratkaisui-
hin. Vaihtoehtojen avulla tutkittiin, mikä merkitys eri ratkaisuilla on 
alueen energiatehokkuuteen ja millä ratkaisuilla päästöt vähenty-
vät. Kaikille ratkaisumalleille laskettiin energiankulutus ja hiilidiok-
sidipäästöt. Lisäksi arvioitiin, miten ratkaisut vaikuttavat asukkaan, 

kunnan ja paikallisen 
energiayhtiön kustan-
nuksiin. Herkkyystarkas-
teluiden ja vaikutusten 
arvioinnin avulla tehtiin 
johtopäätöksiä ja määri-
teltiin suunnitteluperi-
aatteet, joiden pohjalta 
laadittiin kaavarunko.

Kaavarungon pohjalta alueella laaditaan asemakaavat monessa 
osassa. Skaftkärr on Porvoon mittakaavassa suuri alue, ja sen to-
teuttaminen kestää seuraavat 15 vuotta.

enerGiatehokkuus ja hiiLitaseLaskeLmat  
osaksi kaavoitusta
Skaftkärrin kaavarunkotyö osoitti selkeästi, että kaavoituksella voi 
merkittävästi parantaa alueiden energiatehokkuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. Keskeisiksi tekijöiksi selvityksessä nousivat 
liikkuminen, rakennusten energiatehokkuus sekä energian tuo-
tantotavat.

Kaavajärjestelmä ja siihen liittyvät välineet antavat monipuo-
lisia mahdollisuuksia jo nyt vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti 
alueiden energiatehokkuuteen ja päästöihin. Yleispiirteisessä 
kaavoituksessa vaikutetaan oleellisesti mm. liikkumistarpeeseen 
ja sitä kautta liikenteen energiankulutukseen ja päästöihin. 
Osayleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa ohjataan alueiden 
sisäisiä maankäyttöratkaisuja ja rakentamista. Kaavaprosessia tulisi 
kuitenkin kehittää energiatehokkuuden näkökulmasta.

Sitra piti Skaftkärrin kaavarungon tuloksia niin merkittäviä, että 
Sitra esitti jo keväällä 2010 energiatehokkuuden ja hiilitaselaskel-
mien liittämistä osaksi kaavoitusprosessia ja kaavan vaikutusten 
arviointia. Tietoisuus erilaisista keinoista ja tavoista, joilla voi vai-
kuttaa energiankulutukseen ja päästöihin, antaa mahdollisuuden 
konkreettisiin valintoihin suunnittelussa. Kun kaavaprosessissa 
tuodaan näkyviksi eri ratkaisujen energia- ja päästövaikutukset, 
myös asukkailla ja kunnan luottamushenkilöillä on mahdollisuus 
ymmärtää ja punnita suunnitteluratkaisujen ilmastovaikutuksia.

PienemPi hiiLijaLanjäLki  
voi vähentää kustannuksia
Energiatehokkuudelle laskettiin Skaftkärrin kaavarunkotyössä myös 
hintalappu. Porvoossa tiedetään nyt, mitä hiilijäljen pienentäminen 
Skaftkärrin alueella maksaa sekä asukkaalle että kaupungille. Kei-
noja on monenlaisia, kalliita ja halpoja. Hyvä uutinen asukkaan ja 
kunnan kannalta on se, että samalla kun hiilijälki pienenee, myös 
asumisen kustannukset voivat laskea.

Skaftkärrissä kaupunkirakenteen tiivistäminen vähensi verkos-
topituuksia (kadut, vesihuoltoverkosto, energiahuolto ja telever-
kostot), mikä vähentää taas rakentamis- ja käyttökustannuksia ja 
energiakulutusta. Porvoossa asukkaan kannalta halpoihin hiilijäljen 
pienentämiskeinoihin lukeutuu ehdottomasti kaukolämmön 
käyttöönotto. Porvoon Energia Oy tarjoaa alueella erittäin ympä-
ristöystävällistä kaukolämpöä, josta nykyisin jo yli 70 % tuotetaan 
uusiutuvilla energialähteillä ja jatkossa biopolttoaineiden osuus 
vielä kasvaa.

aurinkokaukoLämPövoimaLa  
on merkittävä hanke eurooPassa
Skaftkärrin suunnittelussa ideoitiin aurinkokaukolämpövoimalaa, 
jossa lähtökohtana oli tyydyttää Skaftkärrin asuinalueen vuotuinen 
lämmöntarve kokonaan ilman päästöjä. Kaavarungossa varattiin 
aurinkokaukolämpövoimalalle jo sijoitusvaihtoehtojakin. Porvoon 
Energia Oy lähti yhdessä Sitran kanssa tarkemmin selvittämään 
ideaa. Valitettavasti idea ei vielä osoittautunut kannattavaksi. Tästä 
ei kuitenkaan lannistuttu, ja tänä vuonna tehdään hankkeesta jatko-
selvitys, jossa tutkitaan millä ehdoilla normaalien investointitukien 
lisäksi aurinkoenergian hyödyntäminen kaukolämmön tuottami-

Skaftkärrin kaavarungossa on 
tehty valintoja, joilla voi vaikut-
taa alueen energiakulutukseen 
ja päästöihin. Kaavarungon 
ratkaisulla hiilidioksidipäästöt 
vähenevät 30 %.
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sessa saataisiin kannattavaksi. Toteutuessaan aurinkolämpövoimala 
on jopa Euroopan tasolla merkittävän kokoluokan hanke.

Porvoon Energia Oy tutkii uusia liiketoimintamalleja yhdessä 
paikallisten yritysten kanssa. Asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan energiakäyttöönsä 
esimerkiksi etäluennan mahdollistamien uusien palveluiden sekä 
uusien sähkötuotteiden avulla. Porvoon Energia Oy tutkii myös, 
miten se voisi tarjota asiakkailleen kaikenlaisia energiaratkaisuja – 
olipa kyseessä sitten maalämpö tai aurinkoenergian soveltaminen 
pienemmässä mittakaavassa.

PikaPyöräteitä Pitkin vauhdiLLa keskustaan
Pikapyörätie on Porvoossa uusi idea, joka syntyi, kun pohdittiin 
pyöräilyn hankaluutta nykyisessä kaupunkiympäristössä. Skaft-
kärrin, kaupungin keskustan ja lähipalveluiden välille on tarkoitus 
luoda laadukas, nopea ja yhdistävyydeltään hyvä pyörätie. Kevyt 
liikenne jaetaan pikapyöräilyn kaistoihin ja muun kevyen liikenteen 
väyliin, jotka voi erottaa tosistaan. Mahdollisimman lyhyt etäisyys 
Porvoon keskustaan ja korkealuokkaiset kevyen liikenteen väylät 
kannustavat jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Energiatehokkaan asuinympäristön lisäksi 
Skaftkärrin Toukovuoren asukkaat saavat 
bonuksena upean merimaiseman.
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hyödyLListä tietoa ja Linkkejä
• Energiatehokkuus kaavoituksessa, Skaftkärr Porvoo, 

Kaavarunkovaiheen loppuraportti, Pöyry, Porvoon 
kaupunki, Sitra, Posintra Oy, Porvoon Energia Oy, 
Ympäristöministeriö, Sitran selvityksiä 41, Sitra, 
Helsinki 2010 (selvitys on ladattavissa Sitran sivuilta)

• www.skaftkarr.fi
• www.porvoo.fi
• www.sitra.fi
• www.posintra.fi
• www.porvoonenergia.fi



Skaftkärrissä katuverkoston rungon muodostavat joukkolii-
kennekadut, jotka kulkevat uusien alueiden halki ja kytkeytyvät 
olemassa oleviin katuverkkoon ja joukkoliikenneyhteyksiin. Kai-
killa asukkailla tulee olemaan lyhyt etäisyys linja-autopysäkille. 
Perheissä ei tarvita kahta autoa.

koetaLossa PaikaLLiset yritykset  
kehittävät tuotteitaan
Skaftkärr-hankkeessa pohditaan myös, miten energiatehok-
kuuden paraneminen voisi jatkua asukkaiden arjessa raken-
tamisvaiheen jälkeenkin. Hyvät energiankäytön ohjaus- ja 
seurantajärjestelmät vähentävät energiankulutusta. Skaftkärrin 
Omenatarhan alueelta on varattu tontti koetalorakentajille. 
Luotsiksi nimetyssä koetalossa paikalliset yritykset testaavat 
uusia tuotteitaan. Koetalo tulee toimimaan myös hankkeeseen 
osallistuvien yritysten esittely- ja referenssikohteena.

Omenatarhassa myös aivan tavallinen omakotirakentaja 
voi jo nyt testata uutta Posintran kehittämää energiankulu-
tuksen seurantamenetelmää. Kokeiluun osallistuviin taloihin 
asennetaan mittauslaitteet, joiden avulla asukas voi seurata 
energiankäyttöään reaaliajassa. Hän näkee, miten esimerkiksi 
tietokoneen käyttäminen tai sähkösaunan lämmitys vaikuttaa 
energiankulutukseen. Kokeiluun osallistuva saa kaupungilta 
vähän alennusta tontin hinnasta.

Myös muut Porvoon asukkaat voivat osallistua energiatal-
koisiin. Jo vuoden ajan on Kevätkummun kirjastossa toiminut 
energianeuvontapiste, josta asukkaat saavat neuvojen lisäksi 
maksutta lainata energiamittarin oman energiankulutuksensa 
seurantaa varten.

enerGiatehokkuus muuttaa toimintataPoja  
koko kauPunGissa
Energiatehokkuusajattelu on laajentunut Skaftkärr-hankkeen 
vauhdittamana Porvoossa kaavoituksesta myös käytännön 
toimiin ja toteutukseen. Koko rakentamisen ketjua suun-
nittelusta toteutukseen kehitetään energiatehokkuuden 
näkökulmasta. Energiatehokkuus on nostettu myös uuden 
kaupunkistrategian yhdeksi keskeisimmistä tavoitteista. Koko 
kaupunkikonserni on käynnistänyt hankkeen vahdittamana 
laajan toimenpideohjelman, joka vie Porvoota määrätietoisesti 
kohti hiilivapaata asumista.

TOPGEO OY
Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. (09) 534 033

• Ratkaisu, joka sopii monenlai-
siin sovelluksiin ja useimpien 
käyttäjien budjettiin.

• Topconin menestyksekkään 
HiPer GNSS -vastaanottimen 
seuraaja.

• Toiminnot ovat täysin muo-
kattavissa käyttäjän tarpeiden 
mukaiseksi.

• Magnesiumseosrunko takaa 
parhaan mahdollisen kes-
tävyyden ja IP67/MIL-STD-
luokan ympäristönkestävyys-
luokituksen ansiosta HiPer II 
selviää kaikista kenttäolosuh-
teista!

HiPer II ja FC-236 – tehokas, pienikokoinen 
ja  kevyt RTK GNSS -järjestelmä!

Uudessa FC-236-maastomikrossa 
on saatu mahtumaan paljon uu-
sia ominaisuuksia erittäin pieneen 
tilaan. Numeronäppäimistö, 12 
tunnin akunkesto, sisäinen GPRS-
modeemi, 3MP:n kamera, sisäinen 
L1 GPS -vastaanotin, kompassi  ja 
tehokas Windows Mobile 6.1 -käyt-
töjärjestelmä. FC-236:ssa on kaikki, 
mitä voi vaatia nykyaikaiselta maas-
tomikrolta!

GPS+-kaksitaajuusvastaanotin

Topcon Hiper II

Kestävä, tehokas, 
taloudellinen

teista!teista!

www.topgeo.fi 
kirjoittaja on Porvoon kaupungin 
 yleiskaavoittaja.  
Sähköposti  
maija-riitta.kontio porvoo.fi.


