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• Kaavoituksen keinoin varmistetaan, että aurinkoenergiaa 
voidaan hyödyntää sekä alue - että rakennustasolla.  

• Aurinkoenergian hyödyntämiselle voidaan määritellä 
asemakaavassa alueita, joihin saa rakentaa suuria 
aurinkosähkö - tai aurinkolämpökenttiä.  

• Rakentamistapaohjeiden laadinnassa on tärkeä tuntea hyvin 
olemassa olevat teknologiat, kuten pv-paneelien ominaisuudet, 
aurinkolämpökeräinten tyypit ja asennustavat,  
asennuskulman vaikutus laitteiden tuottoon yms. 

• Rakennusten suuntaus ja vesikattojen muoto tai 
kattolappeiden kaltevuus mahdollistavat ja/tai helpottavat 
aktiivisen ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen.  

• Varjostuksen tutkiminen asemakaavatasolla  
on hyvin tärkeää.  



Lähde: Weissman, Solar Technology brochure  



Aurinkolämpökeräimet  

Aurinkolämpökeräimiä on erityyppisiä: 

• Tasokeräimiä  

• Tyhjiöputkikeräimiä 

• Parabolikeräimiä  

(korkeaa lämpötilaa saavuttavia) 

Lähde: 

Aurinkovoima, 

heatpipe tyhjiö-

putkikeräimiä 

Eko-Viikki: modulaariset tasokeräimet 45° asennuskulmassa 
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Eko-Viikki: aurinkolämpöjärjestelmiä  

Aurinkolämpö rakennuksissa 

Kuvat: Ana Rodriguez-Gabriel 



Lähde: Riomay Ltd. 

esimerkkikohteita  

(Englanti, Skotlanti, Wales) 

Tyhjiöputkikeräimiä 

Aurinkosähköpaneelit 

Kuvat: Ana Rodriguez-Gabriel 

Alustoina: 

- tasakatto 

- teline/muuri 

- parvekekaide 

- ulkovarasto 

- julkisivu 

Tasokeräimiä 



PV-paneelit julkisivun varjostavana elementtinä, Viikin Ympäristötalo 

Helenin Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat 

Lähde: NAPS Energy Systems 



Kaavoitus poikkeaa ohjaus-
keinona merkittävästi 
Rakentamismääräyksistä  

 Rakentamismääräykset 
asettavat 
vähimmäisvaatimuksia  

 Kaavasuunnittelu 
mahdollistaa vähäpäästöisen 
rakennetun ympäristön  

  
Lähde : Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki Kuva:  Kimmo Lylykangas, Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus, Skaftkärr -seminaari, 02.10.2012 

Lähde: Hilkka Jokela, Porvoon 
kaupunki (Skaftkärr –hanke, 2013) 



Kaavoitus aurinkoenergian hyödyntämisen 
mahdollistajana 

Lähde: Skaftkärr –hanke, Porvoo 

Aurinkokaukolämpö  
Porvoon Energia on tutkinut aurinkolämmön  
käyttöä, jotta Skaftkärrin lämmöntuotannosta 
tulisi hiilineutraalia  vuosittaisella tasolla. 



Lähde: Hilkka Jokela, Porvoon kaupunki (Skaftkärr –hanke, 2013) 

Energiatehokkuus Porvoon 
Toukovuoren asemakaavassa 
• Passiivisen aurinkoenergian 

hyödyntäminen, rakentamisen  
massoittelu  
ja suuntaus 

• Varautuminen  
aurinkoenergian  
myöhempään  
hyödyntämiseen  



Lähde: Satu Taskinen, FCG (Paimion Vähäkallion energiaselvitys, 2014)  



Kaupunkien ilmasto ja UHI 

• Lämpösaarekeilmiö  on kaupunkien erityinen mikroilmastoon liittyvä ilmiö, 
jonka takia kaupunkialueilla on yleisesti muutamia asteita lämpimämpää 
kuin ympäröivillä alueilla . 

• Perustuu pääasiassa kaupunkiympäristöjen muuttuneeseen 
energiataseeseen, mikä johtuu useasta eri tekijästä:  

kaupunkien kanjoneista  

rakennusten termisistä  
ominaisuuksista  

viheralueiden korvautumisesta 
vettä läpäisemättömillä  
pinnoilla 

kaupunkialueen vähentyneestä  
heijastussuhteesta 

 

 
Lähde: Juhamatti Niemi -Kapee, Helsingin yliopisto 2013 



Lähde: Juhamatti Niemikapee, Helsingin yliopisto 

Viherkattopotentiaali kaupunkiympäristössä 
(alla Lahden keskusta nykyään ja tulevaisuudessa?) 



Kuninkaantammen asemakaava (Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) 

Viherkatot ja 

aurinkosähkö 

 

Asemakaavan 

mukaan ko. 

alueella 

voidaan käyttää 

molempia 

(viherkattoja ja 

pv-paneeleita), 

sillä viherkatto 

viilentää 

pv-paneelien 

alustaa. 

 

 

Lisätietoa: 

Suvi Tyynilä, 

Hgin KSV  



Kiitos! 

 
ana.rodriguez@pp1.inet.fi 

 

Kuva: Sofia Eskilsdotter, Swedish University of Agricultural Sciences 


