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This thesis deals with the future of the Kokonniemi region of Porvoo after the termination of the current 
campsite activities.  Kokonniemi is part of the west bank area of Porvoo River, which will evolve over the 
coming years as a result of the expansion of the City of Porvoo. Objective of this work is to create a master 
plan, which implements the principles of the energywise and low-emission planning.
 This work is one of the two master’s thesis commissioned simultaneously by the City Planning 
Department of Porvoo. Both works operates as a separate entity, but they are made in close co-operation 
and the results are mutually supportive. The other work is focused to handle energy-efficient solutions of 
the urban structure, local energy production and the comparison and assessment of alternatives.
 This thesis consists of six parts: introduction, identity and future scenario, area analysis, alterna-
tives, plan and final conclusions. The first part describes in more detail the background of co-operation, 
division of work, concepts and the selected point of view.
 In the second part of the thesis the identity of Porvoo and Kokonniemi is defined using statistical 
data, field visits and literature. In addition a desired vision of the future Porvoo is drawn using the scenario 
method. The vision acts as a guideline for the city development.
 The third part of the work analyses the development, functions, structures and landscape of the 
area. In the conclusion of the analysis the potential areas of construction and the strengths and weaknesses 
of the area are identified.
 In the fourth part of the thesis four alternative land-use plans are presented. They differ from each 
another by the structure, efficiency and energy solutions, and the most appropriate solutions and principles 
are selected for the further development based on the comparison and evaluation. The relevant reference 
projects supporting the planning are also included in this part.
 In the fifth part a master plan of the area, which takes into account the conclusions of the previous 
parts, is created. In the plan the new constructions of Kokonniemi complement the existing residential 
area and improve the accessibility of the seaside and recreational areas. The structure and massing of the 
area is energywise and allows the exploitation of solar energy and geothermal energy. Solutions encourage 
sustainable lifestyle by favouring pedestrian traffic and supporting experientality of the area.
 In the last part of the thesis the work process is examined and the conclusions derived. Energy 
perspective is found to be an important part of urban planning. It should have an active role in the urban 
planning and be integrated in the planning process from the early stages.
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Tämä diplomityö on toinen kahdesta Porvoon 
kaupunkisuunnitteluosaston tilauksesta teh-
dystä Kokonniemeen liittyvästä työstä. Työn 
tavoitteena on tehdä kaupunkisuunnitteluta-
son viitesuunnitelma, jossa toteutuu energia-
viisaus ja matalapäästöisyys. Suunnitelma ottaa 
huomioon alueen identiteetin ja tulevaisuuden 
mahdollisuudet, ja tekee Kokonniemestä entistä 
houkuttelevamman alueen sekä asukkaille että 
vierailijoille.

Huomasimme syksyllä 2015 sattumalta lapsuu-
denystäväni Mirva Talusénin (hallintot. kand.) 
kanssa että olimme päätyneet opiskelemaan 
samankaltaisia aloja, ja että olimme molemmat 
etsimässä diplomityöaihetta. Päätimme tehdä 
yhteistyötä ja hakea diplomityöpaikkaa yhteisellä 
hakemuksella.

Saimme Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Eero Löytöseltä kiinnostavan aiheen, jonka 
toteuttamisessa meille annettiin hyvin vapaat 
kädet. Alkuasetelmana oli Kokonniemen poten-
tiaalin tutkiminen uutena asuinalueena nykyisen 
leirintäalueen toiminnan loppumisen jälkeen. 

Tavoitteena oli tuottaa viitteellinen maankäyttö- 
ja rakentamissuunnitelma alueesta. Tehtävänan-
non taustalla on halu laajentaa kaupunkia Por-
voonjoen länsipuolelle lähellä ydinkeskustaa. 
Porvoossa on tällä hetkellä jo monia käynnissä 
olevia projekteja Länsirannan ja Taidetehtaan 
ympäristössä.

Työn aihe, näkökulma ja rakenne muotoutuivat 
yhteistyöstä Talusénin kanssa. Olemme tehneet 
erilliset ja eri näkökulmasta aihetta lähestyvät, 
mutta toisiaan täydentävät ja tulokseltaan yhte-
nevät diplomityöt. Tämä diplomityö on tehty 
arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun lähtö-
kohdista keskittyen esittämään energiaviisau-
teen ja matalapäästöisyyteen ohjaavia keinoja 
konkreettisessa aluesuunnitelmassa. Talusénin 
diplomityö Energiatuotannon tulevaisuu-
det asuinalueen kaavoituksessa – Porvoon 
Kokonniemestä matalapäästöinen ranta-
kylä keskittyy käsittelemään energiatehokkaan 
yhdyskuntarakenteen ratkaisuja, paikallisen 
energiantuotannon mahdollistamista kaavassa, 
kaavavaihtoehtojen vertailua sekä vaikutusten 
arviointia.
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Mirva

arkkitehtuuri
kaupunkisuunnittelu

lähtötiedot

alueen analyysi

tulevaisuuskuva

vaihtoehtoiset suunnitelmat

vaihtoehtojen vertailu
viitesuunnitelma

energiantuotanto kaavoituksessa

ympäristöpolitiikka ja aluetiede
strateginen maankäytön suunnittelu

Xiaoyu

Omassa työssäni olen ottanut kestävyys- ja 
energia-asiat aktiiviseksi osaksi suunnittelua 
sen sijaan, että ne olisivat vain päälle liimattu 
loppusilaus valmiiseen suunnitelmaan. Yhteis-
työ Talusénin kanssa on ollut erityisen oleel-
lista tulevaisuuskuvan rakentamisessa, 
vaihtoehtojen arvioinnissa sekä ener-
giaviisaiden suunnitteluperiaatteiden 
tarkentamisessa. Työssä olevat suorat 
lainaukset Talusénin diplomityöstä on 
merkitty viereisellä symbolilla.

Työn eteneminen ja työnjako.

Olemme Talusénin kanssa hyödyntäneet monia-
laista osaamistamme tekemällä tiivistä yhteis-
työtä koko prosessin ajan. Yhteistyö on vaikut-
tanut monilla tavoin tämän työn rakenteeseen ja 
näkökulmaan. Energiankulutuksen vähentämi-
nen ja energian lähituotannon mahdollistami-
nen ovat olleet keskeisessä osassa vaihtoehtojen 
ja lopullisen suunnitelman rakentumisessa ja 
arvioinnissa. Yllä oleva kaavio kuvaa työskente-
lyn rakennetta, jolla olemme pyrkineet saamaan 
toistemme  työn tulokset aidosti loppuratkai-
suun vaikuttaviksi tekijöiksi.

vaikutusten arviointi
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Työnjako



Kaupunkisuunnittelun erityisen mielenkiintoi-
sia piirteitä ovat mielestäni kytkökset yhteis-
kunnallisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin sekä 
pitkä aikajänne suunnitelman ja toteutuksen 
välillä. Kaupunkisuunnittelu, ja samalla lailla 
myös arkkitehtuurisuunnittelu, tuleekin nähdä 
ennemmin kehyksenä ja toiminnan mahdollis-
tajana kuin itseisarvoisena päämääränä. Tällöin 
ensiarvoisen tärkeäksi nousee tulevan käyttäjän 
asemaan eläytyminen sekä fyysisten ja sosiaa-
listen tarpeiden täyttäminen eikä suunnittelijan 
omat mieltymykset tai ylhäältä päin silmää miel-
lyttävä sommitelma.

Kaupunkisuunnittelulla ei ole tarkoitus täyttää 
pelkästään tämänhetkisiä tarpeita. Koska kau-
pungit on tarkoitettu pysyviksi ympäristöiksi, 
olisi ajattelematonta olla yrittämättä ennustaa, 
mitkä ovat tulevaisuuden tarpeemme ja millai-
sessa paikassa haluamme elää tulevaisuudessa. 
Toisaalta kaupunkisuunnittelijan ei pidä myös-
kään adaptoitua sokeasti saatuihin ennusteisiin, 
vaan nimenomaan yrittää aktiivisesti muuttaa 
kehitystä haluttuun suuntaan suunnitelmillaan. 
Jokaisen suunnitelman pitäisi kertoa siitä, mil-
laisen tulevaisuuden kaupungin ja elämän halut-
taisiin olevan. Tämän työn rakenne perustuu 
seuraaviin käsitteisiin ja niiden välisiin suhtei-
siin.

Käsitteitä

Tulevaisuuskuva (luku 2) ennakoi tulevaa 
elämää. Se ei ole kuvaus siitä millainen maa-
ilma on, jos kaikki jatkuu nykyhetkestä samalla 
tavoin kuin olemme tähän asti tottuneet, vaan 
siitä millainen maailma voisi olla, jos otamme 
huomioon sekä tarvittavat ja väistämättömät 
muutokset paremman elinympäristön saavutta-
miseksi.

Alueen analyysi (luku 3) erittelee ne tekijät, joi-
hin emme voi tai halua vaikuttaa suunnitelmalla 
ja jotka on huomioitava reunaehtoina suunnitte-
lussa. Analyysi tuo esiin myös paikan vahvuudet 
ja rakenteet, joita suunnitelma vahvistaa ja joihin 
se saumattomasti liittyy.

Vaihtoehdot (luku 4) ovat luonnoksia mahdolli-
sista suunnitelmista. Niiden avulla voidaan arvi-
oida kunkin valinnan hyviä ja huonoja puolia 
sekä arvioinnin perusteella perustella suunnitel-
maan valitut ominaisuudet.

Viitesuunnitelma (luku 5) on keino, jolla voi-
daan pyrkiä aktiivisesti kohti haluttua tulevai-
suudenkuvaa. Suunnitelma ei ainoastaan vastaa 
nykyisiin tarpeisiin, vaan pyrkii aktiivisesti vai-
kuttamaan halutunlaisen tulevaisuuden saavut-
tamiseen.

”Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpäästöistä ja laa-
dukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimenpiteet on 
otettu käyttöön. Energiaviisaaseen maankäyttöön kuuluu kaavoituksen päästöjen tarkastelu, yhdys-
kuntarakenteen hajautumisen ehkäiseminen sekä tehokas ja kilpailukykyinen julkinen liikenne. 
Energiaviisautta on siirtyä uusiutuvan energian käyttöön ja hajauttaa energiantuotantoa alueisiin ja 
rakennuksiin, jotta niissä päästäisiin lähelle nollaenergiatasoa.”
(Martinkauppi 2010)
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Energiaviisaus ja matalapäästöisyys kaupunkisuunnittelussa

Nykyään sanoja energiatehokkuus ja kestävyys 
viljellään laajasti alalla kuin alalla. Ei pitäisi 
kuitenkaan ajatella enää että kestävyys ja mata-
lapäästöisyys olisi jonkinlainen erikseen mainit-
tava lisäarvo joka voidaan ottaa mukaan kaiken 
muun lisäksi, jos resurssit riittävät, vaan sen 
pitäisi olla jo itsestään selvä lähtötaso arkkiteh-
tuurissa ja kaupunkisuunnittelussa.

Energiaratkaisuihin ja päästötarkasteluihin 
herätään liian usein vasta suunnittelun viimei-
sessä vaiheessa. Asemakaavalla ja arkkitehtuu-
rilla pystytään toki vaikuttamaan rakentamisen 
energiatehokkuuteen, mutta ratkaisevia pää-
töksiä pitäisi tehdä jo ennen näitä strategisen 
suunnittelun, yhdyskuntasuunnittelun ja kau-
punkisuunnittelun tasoilla. Eri kaavoitustasojen 
yhteistyö on myös oleellista määriteltyjen tavoit-
teiden saavuttamiseksi, sillä rajat tasojen välillä 
ovat häilyviä ja limittäisiä. (Talusén 2016)

Tässä työssä tarkastelen energiaviisautta ja 
matalapäästöisyyttä erityisesti kaupunki-
suunnittelun tasolla. Vaikka tarkastelu saattaa-
kin tuottaa joitakin rakennusten arkkitehtuuria 
määrittäviä ehtoja, tarkoituksena ei ole pääsään-
töisesti tarkastella yksittäisten rakennusten ener-
giatehokkuutta tai suunnitteluratkaisuja, vaan 
nimenomaan tarkastella syntyvää kaupunkira-
kennetta.

Käsittelemisen helpottamiseksi olen jakanut 
energiaviisauteen ja matalapäästöisyyteen joh-
tavia kestäviä ratkaisuja seuraaviin osa-alueisiin:

 • Olemassa olevan ympäristön huomioiminen 
ja monimuotoisen biotoopin vaaliminen.

• Energian passiivinen hyödyntäminen raken-
tamisen sijainnin, rakenteen, talotypologian ja 
ilmansuuntien optimoimisella.

• Paikallisen uusiutuvan pienenergiatuotan-
non mahdollistaminen ja integroiminen.

• Materiaalien valinta koko elinkaaren hiilija-
lanjäljen mukaan.

• Kestävään elämäntapaan kannustaminen ja 
ohjaaminen.

• Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja ratkai-
sujen joustavuus.

Tarkoituksenani on sovittaa energiaviisauden 
konkreettiset toteuttamiskeinot lopulliseen vii-
tesuunnitelmaan parhaimmaksi näkemälläni 
tavalla.
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Tässä luvussa tarkastellaan Porvoon ja Kokon-
niemen nykytilaa yleisellä tasolla, tilastotietoja, 
sekä kenttäretken havaintoja ja ensivaikutelmia. 
Näiden ja globaalejen trendien pohjalta raken-
netaan alueen tulevaisuuskuva, jossa visioidaan 
millainen Porvoo voisi olla vuonna 2040. Tule-
vaisuuskuvassa luodaan lopullista suunnitel-
maa kehystäviä pohjaoletuksia, ja se toimii näin 
suunnitelmaa ohjaavana visiona. Skenaariotyös-
kentely- ja tulevaisuuskuva-osio tässä luvussa on 
tehty yhteistyössä Talusénin kanssa.
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2. ALUEEN IDENTITEETTI 
JA TULEVAISUUSKUVA



Helsinki

Porvoon kaupunki sijaitsee Suomen eteläranni-
kolla Uudenmaan maakunnassa. Porvoon kes-
kustasta Helsingin keskustaan on matkaa noin 
50 km ja maanteitse matka kestää alle tunnin. 
Lähimmälle kansainväliselle lentokentälle, Hel-
sinki-Vantaan lentokentälle, on matkaa myös 
noin 50 km ja ajallisesti noin 35 min. Työmat-
kailu Porvoon ja Helsingin välillä on runsasta.

Porvoo kuuluu Loviisan Kotkan ja Haminan 
kanssa itäisen rannikkoreitin kaupunkeihin. 
Itäänpäin mentäessä matkaa Venäjän rajalle on 
noin 140 km ja maanteitse ajallisesti noin puo-
litoista tuntia.

Porvoossa oli vuoden 2015 lopussa 49 928 asu-
kasta ja se on Suomen 21. suurin kaupunki. 
(Tilastokeskus 2015b)

Porvoo on tilastollisesti katsottuna kasvava, 
elinvoimainen ja vauras kunta. Vuonna 2014 
Porvoon muuttovoitto oli 145 henkeä ja syn-
tyneiden enemmyys 129 henkeä. Väestö on 
nuorempaa verrattuna koko maan väestöraken-
teeseen. 65 vuotta täyttäneiden osuus porvoolai-
sista oli 17,9% kun koko maassa vastaava luku 
oli 19,4%. (Tilastokeskus 2015a) Tilastokeskuk-
sen väestöennusteen (2015c) mukaan Porvoon 
väkiluku tulee kasvamaan tasaisesti ja saavutta-
maan 54 000 asukkaan rajan vuonna 2040.

Porvoo on omavarainen työpaikkojen suh-
teen. Työllisyysaste Porvoossa oli vuonna 2013 
74,1%, joka on huomattavasti korkeampi kuin 
koko maan 68,6%. Valtionveronalaiset tulot 
olivat vuonna 2011 porvoolaisilla keskimää-
rin 29607€ /tulonsaaja, kun se koko maassa oli 
26555€. (Tilastokeskus 2015a)
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Sijainti

Tilastotietoja Porvoosta



Porvoo

Porvoon asuntokunnat henkilömäärän 
mukaan (2014)

Asuntotyyppijakaumat

(Uudenmaanliitto 2015a)

1 henkilö
37,4%

2 henkilöä
33,6%

3 henkilöä
12,3%

4 henkilöä
11,1%

5 henkilöä
3,9%

6 henkilöä
1,1%

7+ henkilöä
0,6%

Erillinen 
pientalo
48,9% Asuin-

kerrostalo
39,6%

Rivi- tai
ketjutalo
9,9%

Muu 
rakennus
1,7%

Porvoon asuntokuntien henkilömäärätilastosta 
käy ilmi, että lähes kolme neljäsosaa porvoo-
laisista asuvat pienissä yhden tai kahden hen-
gen talouksissa (Uudenmaanliitto 2015a). Jos 
asuntokuntien jakauma pysyy tulevaisuudessa 
samankaltaisena, on kysyntä pienikokoisille 
asunnoille jatkossakin suuri.

Porvoon asuntojen keskimääräinen pinta-ala on 
40,8 m2/hlö. Pääkaupunkiseudulla luku on 34,9 
m2/hlö ja koko maassa 39,9 m2/hlö. (Uuden-
maanliitto 2015b)
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Asuminen



Vanha Porvoo

Historiallisen keskustan kapeita
 ja mutkittelevia kujia

Porvoon kirkko
kaupungin maamerkkinä

Porvoon nykyinen liikekeskusta ja 
linja-autoasema

historiallinen
idyllinen

pienimittakaavainen
mäkinen

vilkas
matala

kävelykaupunki
tiivis
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Ensivaikutelmia Porvoosta



pitkittäinen
laakea
autio
tyyni

metsäinen
virikkeinen
urheilullinen

Porvoonjoki kaupunkia jakavana 
ja kokoavana elementtinä

Aleksanterinsilta ja kevyen 
liikenteen silta

Uudet asuinkorttelit joen 
länsirannalla

Uutta asuinrakentamista

Wileniuksen telakka historiallisena muis-
tumana

Kokonniemen laskettelurinne
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2. Kokonniemen leirintäalue 
on talvikauden suljettuna

6. Kokonniemen kansanpuisto,
 puistopaviljonki ja ranta

1. Käytöstä poistunut puhdistamo-rakennus

3. Idyllinen Uddaksen pientaloalue

4. Suljettu ranta ja varastorakennus

5. Näköalapaikka

rauhallinen
kylämäinen
nostalginen

umpeenkasvanut
arvokas

rapistunut
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Ensivaikutelmia 
Kokonniemestä



Ortoilmakuva Porvoon kaupungista (Maanmittauslaitos 2015) ja valokuvien paikat.

6.

Vanha Porvoo

Taidehalli

laskettelurinne
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Porvoonjoki

Kokonniemi
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1200

1300

Porvoon linnamäki Julius Ailion mukaan 1917.

Vanha Porvoo ja Linnamäki lounaasta 
(Hannu Vallas 1994)

Porvoonjoki oli tärkeä kauppareitti Hämeestä 
Itämeren rannikkokaupunkeihin. Alueella on 
ollut arkeologisten kaivauksien perusteella 
pysyvää asutusta jo kauan ennen ensimmäisiä 
kirjallisia mainintoja. Näkyvin merkki siitä on 
Porvoon Linnamäki, jonka tarkka ikä on yhä sel-
vittämättä. Tutkimusten perusteella sen raken-
nusaika on ajoitettu välille 645-1055. (Edgren 
1996: 101)

1200-luku Asutuskeskittymä ja kauppapaikka 
syntyy Porvoonjoen kauppareitin varrelle

1300-luku Ensimmäinen silta Porvoonjoen yli 
rakennetaan nykyisen Vanhan sillan paikalle

1364 Porvoo saa ensimmäisen kerran 
kaupunginoikeudet
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Porvoon historia



1400

1500

1600

Olaus Magnuksen Carta Marina vuodelta 1539. 
Rannikolla näkyy ”Borga”.
Yksityiskohta valokuvasta (P. O. Welin)

Porvoon asemakaava ensimmäisessä vaiheessaan, mahdol-
lisesti 1400-luvun jälkipuoliskolle asti. Samuel Brotte-
ruksen vuonna 1696 piirtämän kartan pohjalta tehty 
rekonstruktio.

Samuel Brotteruksen kartta Porvoosta vuodelta 1696. 
(Riksarkivet)

1400-1700-luku Keskiaikainen Vanha Porvoo 
rakentuu

1410-luku Porvoon tuomiokirkko saa 
myöhäisgotiikkaa edustavan muotonsa

1420-luku Porvoon Näsin kartano perustetaan, 
kartano on keskiajalla yksi Itä-Uudenmaan 
suurimmista

1508 Tanskalaiset hyökkäävät Porvooseen ja 
polttavat kaupungin

1546 Kuningas Kustaa Vaasa antaa Porvoolle 
uudet kaupunkioikeudet

1550 Kustaa Vaasa antaa käskyn, jossa 
porvoolaiset porvarit käsketään muuttamaan 
juuri perustettuun Helsinkiin. Porvoo lakkaa 
olemasta kaupunki

1571 Venäläiset tunkeutuvat Porvooseen ja 
sytyttävät tulipalon

1590 Venäläiset polttavat Porvoon

1594 Porvoo menettää jälleen 
kaupunkioikeutensa

1602 Porvoo saa uudet kaupunkioikeudet 
Kaarle-herttualta

1579 Porvoo saa uudelleen kaupunginoikeudet 
Juhana III:lta
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1700

1800

Empire Porvoo 1893

1832 C. L. Engel laatii Porvoolle uuden  
ruutuasemakaavan

1809 Porvoon valtiopäivät

1837 Runoilija J. L. Runeberg muuttaa 
Porvooseen ja asuu siellä kuolemaansa saakka

1874 Rautatieyhteys Porvoosta Keravalle 
avataan. Liikennöinti loppuu 1981

1854 Porvoolainen taiteilija A. Edelfelt syntyy

Suunnitelma empire-Porvoosta vuodelta 1843

Kartta Porvoon kaupungista vuodelta 1801. C. P. Hagströ-
min mittaus. (Uppsala Universitets Bibliotek)

1708 Venäläinen laivasto hyökkää Porvooseen 
ja hävittää kaupungin

1713-1721 Porvoo venäläismiehityksen alla

1742-1744 Porvoo venäläismiehityksen alla

1760 Porvoo palaa
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1900

2000

Pitäjänkartta 1937 (Porvoon kaupunki)

Peruskartta 1962 (Porvoon kaupunki)

Peruskartta 1988 (Porvoon kaupunki)

1920-luku Taidetehtaan alue rakennetaan

1932 Wileniuksen telakka rakennetaan

1957 Mannerheiminkadun silta valmistuu

1960 Porvoonportti sekä uudisrakennuksia 
empire-keskustaan rakennetaan

1970 Kevyen liikenteen silta Porvoonjoen yli 
rakennetaan

2004 Aleksanterinsilta rakennetaan

Bertel Jungin asemakaava vuodelta 1930 
(Westerlund, L. & J. Koskimies 2008)
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Porvoon kaupungilla on vahva tunnettavuus 
ja identiteetti. Edellä esiteltyjen tietojen perus-
teella Porvoo identifioitui seuraaviin tekijöihin:

Historia. Keskiaikainen Vanha Porvoo on kau-
pungin sydän. Idylliset puurakennukset, mutkai-
set kujat ja miellyttävä mittakaava tekevät his-
toriallisesta keskustasta ainutlaatuisen miljöön. 
Myös kaupungin ajallinen kerroksellisuus on 
kiinnostavasti ja selkeästi esillä. Historiallisuus 
houkuttelee niin matkailijoita kuin idyllisyyttä 
arvostavia asukkaita. Nykyinen liikekeskusta 
on kuitenkin jo siirtynyt pois kaupungin van-
himmasta osasta, ja siellä on sesonkiaikojen 
ulkopuolella hyvinkin hiljaista. Porvoon onkin 
löydettävä uusia vetonauloja samalla vaaliten 
vanhaa ja toimivaksi todettua.

Helsinki. Pääkaupunkiseudun läheisyys on 
mahdollistanut sekä asukkaiden päivittäisen 
pendelöinnin että runsaat matkailijavirrat. Yhte-
yksien parantaminen entisestään voi houkutella 
halvempaa ja idyllisempää asumista etsiviä tieto-
työläisiä pääkaupunkiseudulta.

Pienuus. Porvoon keskusta-alueen tiiviys ja 
runsaat palvelut ovat potentiaalisia kävelykau-
pungin synnylle. Porvoolla on hallussaan pienen 
kaupungin parhaat puolet.

Joki. Porvoonjoki ja merenrannan läheisyys 
ovat vahvoja vetovoimatekijöitä, joita voisi 
kehittää edelleen.

Taide. Porvoo on ollut historiassa suosittu kult-
tuurikaupunki ja monen taiteilijan inspiraatio. 
Nyt Porvoon Taidehallin ympäristöä yritetään 
profiloida uudelleen taidekaupunkina.

Huolimatta läheisestä etäisyydestä Porvoon kes-
kustaan, Kokonniemellä on omanlainen iden-
titeettinsä, joka on kiteytettävissä seuraaviin 
sanoihin:

Virkistys. Kokonniemi on Porvoon henkireikä. 
Alue voidaan katsoa olevan hengeltään enem-
män kytköksissä etelän saaristoiseen rannik-
koon kuin kantakaupunkiin. Laajat ulkoilualu-
eet ja urheilumahdollisuudet tekevät niemestä 
yhden tärkeimmistä porvoolaisten lähivirkistys-
alueista.

Kylämäisyys. Nykyinen Uddaksen asuinalue 
on  väljää pientaloaluetta. Alue on erittäin rau-
hallista ja huvilamaiset rakennukset pihoineen 
luovat puistomaisen tunnelman.

Ranta. Merenrannan välittömän läheisyyden 
voi huomata alueen äänimaisemassa ja moni-
puolisessa biotoopissa. Näkymä ja kulkuyhteys 
merelle on kuitenkin monin paikoin estynyt kas-
villisuuden ja rakentamisen takia.

Porvoon ja Kokonniemen identiteetti
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Viereinen sivu: F. A. von Nurmersin tussilaveeraus Por-
voosta vuonna 1789. (Porvoon museo, Jan Lindroth)





202520202016

Olemme Talusénin kanssa rakentaneet Porvoon 
ja Kokonniemen tulevaisuuskuvan vuoteen 
2040. Tulevaisuuskuva pohjautuu ajatushau-
tomo Demos Helsingin julkaisun Nordic Cities 
Beyond Digital Disruption (2015) skenaariokul-
kuihin. Demoksen skenaarioiden koostamistek-
niikkana on backcasting-menetelmä, joka tut-
kii kehityspolkuja joiden avulla tulevaisuus voisi 
muodostua toivotun kaltaiseksi -- tässä tapauk-
sessa vähäpäästöiseksi. Skenaariot perustuvat eri 
alojen asiantuntijahaastatteluihin.

Porvooseen ja Kokonniemeen sovittamamme 
tulevaisuuskuva ajoittuu vuoteen 2040, 25 
vuotta nykyhetkestä eteenpäin. Neljännesvuosi-
sadan aikaikkuna on asetettu vastaamaan alueen 
realistista toteutusaikaa, mutta silti sallimaan 
suuriakin muutoksia teknologiassa ja käytän-
nöissä. Se on myös yhden sukupolven mittainen 
aika: nykyiset diplomityöntekijät ovat silloin 
päättävässä asemassa olevia viisikymppisiä.

• globaali läpimurto 
aurinkopaneelien ja 
akkujen tekniikassa

• junaliikenne avataan 
kilpailulle

• urbaaneihin 
älyratkaisuihin 
investoidaan laajasti

• automatisoituja 
liikennevälineitä 
myydään enemmän kuin 
perinteisiä autoja

• Mobility as a service 
-konseptiin perustuva 
palvelu otetaan käyttöön

• asuntoihin 
sovelletaan tiukkoja 
energiatehokkuusnormeja

• Porvoon energiasta 
uusiutuvan 
energiantuotannon 
kärkinimi 

• Kokonniemeen sauna ja 
uimapaikka

• Kokonniemen 
rakentaminen alkaa

• Länsirannan ja 
Taidetehtaan ympäristön 
rakentaminen valmistuu

• Pariisin ilmastosopimus velvoittaa 
kaikkia maita sitoutumaan globaalin 
ilmastonmuutoksen kiihtymisen 
estämiseen. Lämpötilan nousu pyritään 
rajoittamaan kahteen asteeseen, 
mahdollisesti jopa 1,5 asteeseen 
esiteolliseen aikaan verrattuna.

Globaali taso

Lokaali taso

From forecasting to backcasting. (Demos Helsinki) 23Section 2: Three Scenarios for The Future of Smart Cities

FROM FORECASTING  
TO BACKCASTING

widening the perception of what could be feasi-
ble and realistic in the long-term.

In this report, like in many other backcasting 
studies, the goal is defined through long-term 
transition to carbon neutral society. An econom-
ically viable carbon neutral society is unlikely 
to be attained through incremental change. Yet 

avoiding catastrophic climate change is a global 
priority on which almost all governments, as 
well as many cities, agree. Backcasting scenarios 
are needed if we want to turn these priorities into 
successful and sustaining action.

...scenarios on 2 levels
OUR MAIN FOCUS is on cities, on the transfor-
mation of their built environment and on the 
future of urban services, yet we also portray a 
much wider horizon on the future of our soci-
eties. This is needed because cities don’t evolve 
independently of external factors such as tech-

2 types of scenarios
IN THIS REPORT we approach the future of cities 
and urban life with the help of scenarios. Sce-
narios can be used as  a tool for exploring future 
uncertainties that we constantly encounter in 
our economy and society. Scenarios help in 
building capabilities for strategic steps, in iden-
tifying actors that should be prepared for and 
drive change, and in finding the right timing for 
action. They describe alternative futures of soci-
ety and pathways through which those futures 
can be attained.

There are two main types of scenarios: Fore-
casting scenarios are constructed from the 
present day towards the distant future. Their 
purpose is to explore the types of obstacles and 
opportunities for which we should prepare 
ourselves. Backcasting scenarios are constructed 
from the distant future towards the present. 
Their purpose is to discover alternative path-
ways through which a desired goal can be met. 

Backcasting is a relevant option when fore-
casting studies indicate that long-term de-
velopments are likely to lead to undesirable 
outcomes. Backcasting scenarios allow for new 
options to be considered reasonable, therefore 

Figure 2.1 This figure depicts the difference between the forecasting scenario and the backcasting scenario approach.

Present
Image of future #1

Image of future #2

Image of future #3

Scenarios

2015 2020 2025 2030 2035 2040

2015 2020 2025 2030 2035 2040

EMISSIONS 
-40% GLOBALLY

Image of future #1

Image of future #2

Image of future #3

Present

FORECASTING VIEW

BACKCASTING VIEW

Scenarios

Tulevaisuuskuva asettaa päämääriä ja tavoitteita 
alueen suunnittelulle. Samalla se on kurkistus 
siitä, miltä Porvoo voisi näyttää tulevaisuudessa 
vuonna 2040. Tulevaisuuskuva ja siihen johtavat 
skenaariot esitellään tarkemmin Talusénin dip-
lomityössä luvussa 5.1 Skenaariotyöskentely.
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Skenaariotyöskentely



204020352030

• Pohjoismaiden nopeimmin 
kasvavat alat: data- ja 
sensoriohjattu energia sekä 
liikkumis- ja kiinteistöpalvelut

• Kilpilahdesta materiaalien 
uudelleenjalostuslaitos

• Helsinki - Porvoo 
junayhteys avataan 
uudelleen

• co-working -tilat 
täyttävät Porvoon 
liikehuoneistot

• globaali cleantech-
buumi huipussaan

• nettikauppa ylittää 
perinteisen kaupuan 
päivittäistavaroissa

• päästöt 
vähentyneet 
globaalisti 40%

• tulvat ja myrskyt 
ovat yleistyneet, 
talvet ovat leutoja

• Kokonniemen rantakylä 
valmistuu

• Porvoon keskustan 
autoton alue laajenee

Tulevaisuuskuvan perusteena ja oletuksena on 
seuraavien globaalien trendien toteutuminen:

Väestö: Väestönkasvu länsimaissa on vähäistä 
ja on lähinnä seurausta runsaasta maahanmuu-
tosta. Vanhusten suhteellinen määrä väestössä 
kasvaa, mutta kasvu hidastuu vähitellen.

Kaupungistuminen: Jatkuu edelleen, mutta 
teollistuneissa maissa ei tapahdu enää yhtä vah-
vaa kasvua, sillä valtaosa väestöstä on jo siirty-
nyt kaupunkeihin.

Asuminen: Perhesuhteiden lisäksi ruokakun-
tia määrittelevät myös muut sosiaaliset suhteet. 
Yksinasuvia on paljon.

Työ: Nähtävissä jako etätöitä tekeviin tietotyö-
läisiin ja paikkaan ja aikaan sidottuihin palve-
lutyöläisiin.

Liikenne: Nykyisen kaltainen yksityisautoilu 
vähenee, matalapäästöiset liikkumismuodot 
kehittyvät.

Matkustaminen: Lentomatkustaminen vähe-
nee ilmastosopimusten myötä ja korvautuu 
jälleen juna/laiva -yhteyksillä. Matkustamaan 
pääsevät vain ne, joilla on aikaa. Kausiasumista 
mahdollisesti ilmaston mukaan. 

Kuluttaminen: Materiaalien kulutuksesta 
ollaan siirrytty aineettomien hyödykkeiden 
kulutukseen.

Energia: Uusiutuvan energian tuotanto sekä 
paikallisesti että suurissa yksiköissä kehittyvät 
nopeasti.

Ilmasto: Ilmastosopimus vaikuttaa kaik-
kien arkeen; ilmastonmuutoksen oireet ovat jo 
havaittavissa käytetyistä hillitsemiskeinoista 
huolimatta.
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Huolimatta kehityspolusta, jolla tulevaisuus 
etenee, on Porvoo vuonna 2040 houkutteleva, 
avoin, kukoistava ja oikeudenmukainen kau-
punki maapallon kantokyvyn rajoissa. Tämä 
tarkoittaa Demos Helsingin (2015) mukaan, että 
asukkaiden on kulutettava vähemmän luonnon 
resursseja ja että kaupungin kasvihuonepäästöt 
ovat vähentyneet vähintään 50% nykyisestä. 
Samaan aikaan maailmanlaajuisesti päästöt 
vähenevät vähintään 40%. Tämä vaatii uuden 
teknologian käyttöönoton lisäksi myös perusta-
vaa muutosta ihmisten käyttäytymisessä ja elä-
mäntavoissa. (Demos Helsinki 2015: 25-26)

”Urbaanien digipalveluiden valtavirtaistuminen 
ja työn kehittyminen sirpaleisemmaksi muuttaa 
erilaisten tilojen käyttötapoja ratkaisevasti. Vas-
taava muutos tapahtuu liikenteen muuttumisessa 
mobility-as-a-service- eli palvelumuotoiseksi ja 

Päivä Porvoossa 2040

Aulis, 20
“Heräsin autuaana auringonpaisteeseen, aaltojen kuohumiseen ja muihin meren ääniin. Asunnon 
sisäänrakennettu herätysjärjestelmä on marraskuun pimeinä aamuina ehdottomasti hienoimpia 
ratkaisuja mitä kuvitella saattaa. Kävin aamulla ryhmätyötapaamisessa koululla suunnittelemassa 
case-rakennuksemme sähkönkulutuksen seurantajärjestelmän optimointia talon käyttötarpeisiin.

Pyöräilin iltapäiväksi Kokonmäelle auttamaan seikkailupuiston asiakkaita valjaiden ja kypärien 
käytössä. Töiden jälkeen kävin syömässä kaverini ständillä Rihkamatorilla ja juttelimme siitä, 
miten ihmeellistä on ajatella, että vielä parikymmentä vuotta sitten tori hukkui yksityisautojen 
parkkeerauksen alle. Miksi kukaan haluaisi omistaa omaa kulkupeliä kun jakaminen on halvempaa 
ja kätevämpää?

Kävin kirjastossa lainaamassa lämpimämpiä vaatteita ja porakoneen. Otin samalla mukaani 
kumisaappaat ja sienikorin asuinalueemme tyypille, joka on pyytänyt niiden kuljetusta kotiinsa 
tavaratoimitus-appin kautta. Sain kuskaamisesta rahat Helsingin-reissun junalippuun, ja on kiva, että 
pienistä tulopuroista muodostuu opiskelijallekin ihan sopiva palkka. Korjasin illalla taloyhteisömme 
tuulivoimalaan tulleen pikkuvian. Iltapalalla palaveerasimme vielä muutaman naapurin kanssa 
rahoituksen hakemisesta kehittelemällemme vegaaniselle koiranruokaidättämölle. Parhaassa 
tapauksessa koiraharrastajien joukkorahoitusalustalta voisi löytyä idealle taloudellista potkua tai 
yhteistyökumppaneita.” (Talusén 2016) 

uusiutuvan energiantuotannon jalkautumisessa 
kaupunkirakenteeseen. Kierto- ja jakamistalo-
uden ajatukset ovat konkretisoituneet lainaa-
moiksi, naapuripalveluiksi ja Kilpilahden mate-
riaalien uudelleenjalostuslaitokseksi. Porvoon 
talouden valttikorttina on sen suosio perintei-
sen matkailun lisäksi virtuaalimatkakohteena.” 
(Talusén 2016)

Tekniikan nopea kehittyminen voi jo lähivuo-
sina tuottaa esimerkiksi halvempia aurinkopa-
neeleita, kestävämpiä akkuja ja itsestään ajavia 
sähköautoja. Uudet mobiilipalvelut mahdollis-
tavat entistä tehokkaamman resurssien käytön, 
jolloin yhä harvempi asunto tai tila on tyhjillään 
ja yhä harvemmat ajoneuvot käyttämättä. Kau-
pungin fyysinen rakenne ei ehkä muutu merkit-
tävästi, mutta tilojen käyttötapa tulee uudistu-
maan ratkaisevasti.
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Tulevaisuuskuva



Kokonniemen rakentaminen valmistuu arvion 
mukaan vuoden 2030 jälkeen. Tulevaisuusku-
van mukainen maailma voi olla silloin hyvin 
erilainen kuin nykyinen. Joitakin tämänhetkisiä 
määräyksiä ja normeja onkin syytä tarkastella 
kriittisesti, sillä lainsäädäntö ja käytännöt muut-
tuvat usein viiveellä. Tulevaisuuteen sijoittuvissa 
suunnitelmissa voi ja kannattaa ennakoida tule-
via muutoksia sekä edesauttaa niiden tapahtu-
mista.

Nykyisellään tiukat asuntojen parkkipaikkanor-
mit, palomääräykset ja esteettömyysmääräykset 
voivat hyvinkin muuttua kysynnän muuttumi-
sen, tekniikan kehittymisen ja järkeistämisen 
seurauksena. Siksi niitä ei kannata ottaa suun-
nittelun lähtökohdiksi varsinkaan pitkälle ajan-
jaksolle tähtäävään viitesuunnittelmaan.

29 KOKOOKOKOKOKKO KOKOOKOKOKOKKO

Tulevaisuuskuvan vaikutukset



Ilmakuva Kokonniemestä lännestä katsottuna. (SkylineFoto 2010)
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Tässä luvussa olen analysoinut alueen raken-
netta, toimintaa ja maisemaa karttojen, kirjalli-
suuden ja maastokäynnin perusteella. Analyysin 
päätelmät vaikuttavat suunnitteluperiaatteisiin 
ja suunnittelualueen rajaukseen.
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3. ALUEEN ANALYYSI



Porvoon kaupungilla on tällä hetkellä vahva 
tahto kehittää Porvoonjoen länsirantaa ja liittää 
sen alueet osaksi nykyistä keskustaa. Rakenta-
misen toivottu laajuus ja vaiheistus on esitetty 
julkaisussa Länsirannan kaavatyön tavoitteet ja 
aikataulut (Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto 
2010).

Nykyinen trendi on ollut laajentaa tiiviisti kan-
takaupunkia lähiöiden sijaan, mikä on perus-
teltavissa kestävien liikkumismuotojen priori-
soinnilla ja houkuttelevan kaupunkiympäristön 
luomisella. Länsirannassa on käynnissä lukuisia 
projekteja, joissa pyritään täydentämään ja tiivis-
tämään kaupunkia.

Suunnitelmat Kokonniemestä ovat osa Län-
sirannan kehitystyötä. On kuitenkin otettava 
huomioon, että Kokonniemi on kaupunkiraken-
teellisesti itsenäinen alue, joka ei suoraan liity 
kantakaupungin ruutukaavan orientaatioon tai 
korttelijakoon. Tässä työssä ehdotan Kokonnie-
men käsittelemistä rakenteellisesti omana koko-
naisuutenaan, vaikka alue on toiminnallisesti 
tiiviissä yhteydessä muuhun Länsirantaan.

Porvoo on yksi Suomen keskiaikaisista kaupun-
geista jonka vanhan keskustan asemakaava on 
säilynyt. Kaupunki on syntyajoistaan laajentu-
nut tuomiokirkon ympäristöstä asteittain itään 
ja etelään. Aluksi kasvu on jatkunut suoraan 
olemassa olevasta kaupunkirakenteesta, kunnes 
uusi lähiörakentaminen 1920-luvulta lähtien 
alkoi laajentaa kaupunkialuetta merkittävästi.

Porvoon kaupungin rakentamiselle ominaisia 
piirteitä ovat hyvin selkeästi erottuvat oman 
aikansa kaupunkisuunnittelun ihanteita ilmentä-
vät alueet, historiallinen kerroksellisuus ja Por-
voonjoen suuntaiset linjat. (Pfeifer 2006)

Porvoonjoella on ollut huomattava estevaiku-
tus kaupungin kehitykselle, ja joen länsipuoli 
on otettu mukaan asuinrakentamiseen vasta 
1960-luvulla. Siltayhteydet ovat rakentuneet 
kaupungin kasvaessa järjestyksessä pohjoisesta 
etelään, mutta aina vähän jäljessä kaupunginke-
hityksestä niin, että kaupungin eteläosa on pysy-
nyt joen jakamana.
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Kaupungin kehitys
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Porvoo vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä. 
(Uudenmaan liitto, 2014)

Porvoon kaupungin keskeisten alueiden vuonna 
2004 hyväksytyssä osayleiskaavassa Kokonnie-
men alue on jo ohjeistettu asuinkäyttöön leirin-
täaluetoiminnan loppuessa. Alla tarkastelualu-
eella olevia kaavamerkintöjä.
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Keskeisten alueiden lainvoimainen osayleiskaava. (Porvoon kaupunki 2004)



2. Havainnekuva Aleksanterinkaaren suunnittelukilpailun 
voittaneesta ehdotuksesta ”Slottsgården”. Ehdotuksen arkki-
tehtisuunnittelusta on vastannut L Arkkitehdit.

1. Modernin puukaupungin jatko Tuomo Siitosen kutsu-
kilpailun voittaneen modernin puukaupungin hengessä. 
(Porvoon kaupunki)

1

Asemakaava 438

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 

Lintuperspektiivi koillisesta Aleksanterinkadun sillan päältä. 
ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä Rautiola Rautiola Oy, 20.11.2008. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot
      

PORVOO
LÄNSIRANTA, TAIDETEHTAAN ALUE 
22. kaupunginosa, 
Korttelit 449, 450, 457 ja 458 sekä katualueet 

4. ARRAK Arkkitehti Oy:n Taidetehtaan alueen suun-
nitelma.

5. Emmi Jääskeläisen diplomityössä esittämä viitesuunni-
telma Länsirannalle.

6. Vierasvenesatama- ja telakkatoiminnan sekä virkistys-
toimintojen sijoittuminen ratkaistaan joen ja Kokonniemen-
tien välisellä levennettävällä puistovyöhykkeellä. (Porvoon 
kaupunki)

3. Havainnekuva Aleksanterinkaaren yritystalosta. Arkki-
tehtitoimisto Siltanen ja Laakso Oy.
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puoleisilla osuuksilla aidan päälle rakennetaan katosmainen rakenne, jolla aita 
liittyy muodoiltaan ja materiaaleiltaan viereisten rakennusten ulosvedettyihin 
räystäisiin. 
 
Käynnit tonteille 
järjestetään aidassa 
olevien porttien 
kautta. Portin 
kohtaa korostetaan 
valaistuksella ja 
katutilaa rajaavilla 
istutuksilla. 
Kulkuyhteyden 
kohdalla tasoero 
hoidetaan luiskalla. 
 
Valaistus 
toteutetaan niin, 
etteivät 
rakennusten 
ulkopuoliset 
valaisimet 
tarpeettomasti 
valaise asuntojen 
sisätiloja ikkunoiden 
kautta. 
Aleksanterinkaaren 
ja Läntisen 
Aleksanterinkadun 
puoleisissa 
julkisivuissa 
voidaan 
hienovaraisella 
valaistuksella 
poimia 
fasadirivistöstä esiin 
yksityiskohtia, jotka 
elävöittävät 
katutilaa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                        Kuva 15. Lintuperspektiivi asemakaava-alueesta.
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Tulevia suunnitelmia
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Porvoon kaupalliset palvelut ovat keskittyneet 
linja-autoaseman aukion ympärille, Vanhan 
Porvoon eteläosiin ja Taidehallin ympäristöön. 
Tulevissa suunnitelmissa on kaavailtu uusia 
palveluita läntiselle jokirannalle. Kokonnie-
men alueella ja välittömässä läheisyydessä ei ole 
nykyisin muita kuin virkistykseen ja liikuntaan 
liittyviä palveluita. 

Kokonniemen nykyisen leirintäalueen portilta 
on Taidehalliin matkaa noin 1,4 km teitä pitkin 
ja Porvoon linja-autoasemalle 1,9 km teitä pitkin. 
Vaikka todellinen matka on kevyen liikenteen 
kannalta mahdollinen, tuntuu henkinen etäisyys 
pidemmältä reitin monotonisuuden, hoitamat-
tomuuden sekä reitin varren kiintopisteiden ja 
vaihtoehtoisten reittien puuttumisen vuoksi.

Mielestäni Kokonniemen tulevaisuuden palve-
lusaavutettavuus on turvattava joko lisäämällä 
paikallista palvelutarjontaa tai parantamalla 
yhteyksiä olemassa oleviin keskittymiin. Esimer-
kiksi paikallisen pienen päivittäistavarakaupun 
pitäminen olisi kannattavaa vasta kun asukkaita 
on alueella yli 3000 (Jalkanen et al. 1997), joten 
asukasmäärän jäädessä pienemmäksi on panos-
tettava yhteyksiin keskustaan ja Taidehallille.

Alueen nykyiset runsaat virkistyspalvelut ovat 
tärkeitä koko Porvoon kannalta, ja ehdotan nii-
den säilyttämistä. Leirintätoiminnalle voi olla 
kysyntää alueella nykyisen leirintäalueen poistu-
misenkin jälkeen.
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Valokuva Kokonniemen kansanpuiston laiturista. (Porvoon 
museo)

Vaatimaton rautatiepysäkki ”Porvoon keskusta” Porvoon-
joen länsirannalla. (Porvoon museo)

Vuorolaivaliikennettä Porvoon joella 1920. (Porvoon museo)

Porvoosta on ollut 1800-luvun loppupuolesta 
alkaen junayhteys Helsinkiin, mutta liikennöinti 
on loppunut 1981. Nykyisin raiteet ovat edelleen 
jäljellä ja kesäisin ne ovat satunnaisesti huvikäy-
tössä. Junaliikenteen ottaminen uudestaan käyt-
töön sujuvoittaisi yhteyttä pääkaupunkiseudulle. 
Asia on ollut esillä edellisessä maakuntakaa-
vassa. Raiteilla kulkeva joukkoliikenneyhteys on 
myös esitetty tulevaisuuskuvassa matalapäästöi-
syytensä vuoksi.

Laivayhteys Helsinkiin on edelleen olemassa, 
mutta se on menettänyt merkitystään kaupun-
kien välisenä kulkumuotona. Vierasvenepaik-
koja on Porvoonjoen molemmin puolin, ja 
satamat ovat suosittuja turistien käytössä. Tällä 
hetkellä tärkein seudullinen yhteys on reitti 
maanteitse Mannerheiminkatua pitkin valtatie 
E75:lle.

Vesiliikennettä voisi mielestäni nostaa näky-
vämmin esiin yhtenä Porvoon vetovoimateki-
jänä. Vuoroveneyhteyksiä voisi olla tiheämmin 
ja niitä voisi mainostaa näkyvämmin. Vieras-
venesatamien palveluita voisi parantaa ja vene-
paikkoja lisätä. Tällöin Kokonniemellä olisi tär-
keä rooli kaupungin porttina ja merenpuoleisena 
julkisivuna.

Kaupungin sisäisiä julkisia liikenneyhteyksiä 
ei vielä ole Länsirannalla ja Kokonniemessä. 
Ehdotan että näiden alueiden rakentuessa tuo-
daan paikallisliikennelinja kiertämään alueen 
läpi.
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Yhteydet
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Ajoyhteys Kokonniemestä Porvoon keskustaan 
on Kokonniementien ja Uddaksentien varassa. 
Virkistysreittejä ja polkuja on runsaasti Kokon-
mäen alueella, mutta eteläisellä harjanteella 
niemen kärjessä voisi olla kattavampi polkuver-
kosto. 

Kulku rannalle Uddaksentieltä on nykyisin esty-
nyt, sillä rannassa on yksityinen aidattu tontti, 
joka ei kuitenkaan ole muiden rantatonttien 
tapaan asuinkäytössä. Ehdotan rannan muutta-
mista julkiseksi alueeksi. Jalkakäytävä Uddaksen-
tien varrella katkeaa rannan viereisessä mutkassa 
noin sadan metrin pituiselta matkalta. Ehdotan 
jalkakäytävän jatkamista tämän kohdan yli.

X

Nykyisin suljettuna oleva ranta ehdotetaan avattavaksi julkiseen käyttöön.

Näkymiä Uddaksentieltä etelän suuntaan leirintäalueen vierestä.

Kokonniemen reitit, yhteydet ja paikoitusalueet.
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Kokonniemen leirintäalueella on valmiiksi 
kaupungin vesi- ja viemäriverkko, joita voi-
daan hyödyntää suoraan uudisrakentamisessa. 
Kokonniemen ja Uddaksella ei kuitenkaan ole 
kaukolämpöverkkoa. Tällä hetkellä lähimmät 
kaukolämpöverkostot ovat joen toisella puolella, 
mutta Länsirannan rakentuessa voidaan olettaa, 
että kaukolämpöverkkoa tullaan jatkamaan Tai-
detehtaalta etelään. Tällöin myös Kokonniemi 
on liitettävissä kaukolämpöön, jos rakentamis-
volyymia on tarpeeksi.

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto kattaa 
suuren osan Kokonniemestä. Leirintäalueen 
ympäristö ei kuitenkaan ole osa kaupunkipuis-
toa. Potentiaalista rakentamisaluetta voi tarvit-
taessa tutkia myös kaupunkipuiston puolelle, 
mutta sinne rakentamista pyritään ensisijaisesti 
välttämään.

Kokonniemen leirintäalue on tällä hetkellä 
vuokralla kaupungin maalla. Toimintaa ollaan 
siirtämässä pois nykyisestä paikasta ja se vapau-
tuu kokonaan mahdolliselle rakentamiselle.

Uddaksen asuinalueen tontit ovat kauttaaltaan 
yksityisomistuksessa. Tyhjille tai väljille tonteille 
voisi kuitenkin ehdottaa täydentävää lisäraken-
nusoikeutta.

Kokonniemen nykyiset vesi- ja viemäriverkostot. (Porvoon kaupunki) Kokonniemen suojellut alueet ja maanomistus.
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Kokonniemen nykyiset rakennukset ovat pää-
osin asuinkäytössä olevia pientaloja ja niihin 
liittyviä varastorakennuksia. Näistä vanhimmat 
ovat 1900-luvun puolivälillä rakennettuja. Näi-
den lisäksi alueella on muutamia muuhun käyt-
töön tarkoitettuja rakennuksia.

Nykyään tyhjillään oleva puhdistamo (1), alun 
perin kemiallinen jätevedenpuhdistamo, on 
rakennettu vuonna 1972 (Pfeifer 2006). Raken-
nuksen julkisivut ovat kauttaaltaan peittyneet 
graffiteihin. Puhdistamo sijaitsee Kokonnie-
mentien ja Uddaksentien risteyksessä, joka on 
yksi alueen solmukohdista. Rakennuksen uusio-
käyttö olisi suotavaa alueen imagon kannalta.

Leirintäalueen rakennukset käsittävät kolme 
palvelurakennusta (2) ja 10 vuokramökkiä (3). 
Rakennukset on mahdollisesti purettava uuden 
rakentamisen tieltä tai siirrettävä muualle.

Uddaksen rannassa on suuri umpinainen varas-
torakennus (4), joka on aidatulla alueella.

Kokonniemen kansanpuisto valmistui 1900-
luvun alussa ja on A.F. Rydbergin suunnittelema. 
Puistossa on 1800-luvun lopulta oleva puinen 
paviljonkirakennus (5), jolla on kulttuurihistori-
allisia arvoja. (Mäkelä-Alitalo 2004) Paviljonki 
on tällä hetkellä kuitenkin huonossa kunnossa ja 
kaipaisi restaurointia.

1.

2.

3.

4.

5.
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Uddakselle ominainen rakentaminen eroaa 
Vanhan Porvoon rakentamisesta, vaikka samoja 
piirteitä onkin havaittavissa. Rakentamistyyli 
liittyy ennemminkin rantarakentamiseen ja on 
kylämäisempi, keskittynyt rantaa seurailevan 
pääreitin varteen ja siitä sisämaahan lähteviin 
sivuteihin. Tiet eivät näin ollen muodosta kes-
kustalle tyypillistä katuverkkoa, vaan tiet ovat 
umpikujia.

Vanhan Uddaksen rakennuskanta koostuu pää-
osin kaksikerroksisista puuhuviloista. Pääraken-
nuksen sivu on yleensä lähes kiinni katulinjassa, 
pääsisäänkäynti on kuitenkin pihan puolelta. 
Apurakennukset ovat syvemmällä tontilla ja 
piha rajautuu pää- ja apurakennusten väliin. 
Kattomuotona on mansardi- tai harjakatto. 
Rakennukset ovat pääosin puurakenteisia kivi-
jalkaa lukuun ottamatta ja julkisivumateriaalina 
on pysty- tai vaakasuuntainen puulaudoitus.

Olen halunnut poimia suunnitelmaa varten 
tunnuspiirteitä paikallisesta rakennustavasta 
samankaltaisen hengen ja yhtenäisyyden luo-
miseksi. Puu olisi luonnollinen valinta alueen 
uudisrakentamisen materiaaliksi. Myös paikalle 
tyypillinen kattomuoto voitaisiin sovittaa uudis-
rakentamiseen. Rakennusten sijainnit katutilaa 
rajaavina massoina voidaan myös ottaa yhdeksi 
uudisalueen suunnittelun lähtökohdaksi.

(M. Talusén)
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Uddaksen asuinrakentaminen



Kokonmäen kallioselänne erottaa Kokonnie-
men Porvoon keskustan laakso-alueesta. Korkei-
den kohtien väliin jää väli, joka on luonnollinen 
ja ainoa yhteys Kokonniemen merenpuoleisesta 
laaksosta pohjoiseen. Korkeimmat kohdat ovat 
sekä maisemallisesti että toiminnallisesti merki-
tyksellisiä paikkoja.

Kokonniemen aluetta hallitsee luode-kaakko 
-suuntainen selänne, joka jakaa alueen koilli-
seen ja Porvoonjoelle aukeavaan kapeaan ran-
tavyöhykkeeseen sekä etelään merelle laskevaan 
loivempaan laaksoon. Etelään ja lounaaseen 
suuntautuvat loivat rinteet ovat mikroilmastolli-
sesti suotuisimpia alueita. Rantaviiva etelässä on 
epämääräinen, sillä loiva ranta on ruovikkoista 
ja paikoin soistunut. Rannan välittömässä lähei-
syydessä on kohtalaisen suuri tulvariski.

Rakentamisen sijoittamisen kannalta parhaita 
alueita ovat harjanteen loivat etelään ja lounaa-
seen suuntautuvat rinteet, jotka saavat runsaasti 
auringonvaloa. Myös laaksot ovat mahdollisia 
rakentamispaikkoja, mutta niille rakennettaessa 
on huomioitava mahdollinen tulviminen. Selän-
teiden lakialueet ja jyrkät rinteet jätetään raken-
tamisalueen ulkopuolelle.

Tuuliososuhteet alueella ovat kohtalaisen hyvät 
tuulivoiman hyödyntämiseen.

Tulvakartta. (SYKE)

Maastonmuoto ja korkeimmat kohdat.
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Vuoden 1956 ilmakuvasta käy ilmi kuinka erilaiseksi 
Kokonniemen maisema on muuttunut 60:ssä vuodessa. 
Huomattava osa tarkastelualueesta oli silloin viljelykäytössä. 
(Porvoon kaupunki)

Tärkeät näkymälinjat alueella ovat rannoilta 
ja selänteen päältä kohti vesistöjä. Näkymät 
Kokonniemen näköalapaikalta sekä Porvoon-
joen rannalta ovat osin estyneet runsaan kasvil-
lisuuden takia. Varsinkin rantojen kasvillisuus 
on paikoin hoitamatonta ja pusikkoista. Ehdo-
tan näkymiä avattavaksi niittämisellä ja puun-
vesojen harvennuksella.

Luonnollisia eri maisematilojen rajapintoja on 
syntynyt jyrkkien rinteiden vaihtuessa joki-
laaksoon. Pyrin säilyttämään nämä rajapinnat 
nykytilassaan. Keinotekoisia rajoja esimerkiksi 
leirintäalueen raja-aidan kohdalla en ole nähnyt 
tarvetta säilyttää.

Maiseman rajapintoja Uddaksentiellä ja Kokonniementiellä.

Kokonniemen maisematila ja näkymälinjat.
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Kokonniemen harjanteet ovat tuoretta kan-
gasmetsää, jonka pääpuulajeina ovat mänty ja 
kuusi.  Harjanteiden lakialueilla on avokalliota. 
Puistomaista kasvillisuutta ja jaloja lehtipuita 
on Kokonniemen kansanpuistossa ja leirintä-
alueella. Leirintäalueen eteläpuolella on kostea 
lehtipuuvaltainen alue, joka on paikoin vaikea-
kulkuista tiheän kasvuston takia. Rannat meren 
puolella ovat kauttaaltaan ruovikkoisia ja osaksi 
soistuneita.

Alueen linnustoon kuuluu tavanomaisen havu-
puumetsien lajiston lisäksi muun muassa har-
maahaikaroita, idänuunilintuja, mustapää-
kerttuja, sirittäjiä, tiltaltteja ja töyhtötiaisia. 
Ranta-alueella tavataan satakieliä, viitakerttusia 
ja rastaskerttusia. Rantapensaikot ja ruovikot 
ovat lintujen kannalta arvokkaita, joten niiden 
säästämistä suositellaan. (Vauhkonen et al. 2011)

Havumetsää harjanteen rinteillä. Kosteaa lepikköä leirintäalueen eteläpuolella.

Kansanpuiston vanhoja jalopuita. Rantaruovikko ja näkymä Sikosaaren suuntaan.

Kokonniemen luontotyypit.
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Alueen maaperä noudattaa maas-
tonmuotoja. Rakentamisen kan-
nalta parhaita ovat kallioiset, ja 
moreenipohjaiset alueet. Savelle 
voi myös rakentaa, mutta silloin 
on kiinnitettävä huomiota perusta-
mistapaan. Savialueille ei suositella 
korkeaa rakentamista suuren piste-
kuorman takia.

Alueella ei ole vedenhankinnalle 
tärkeitä pohjavesialueita.

Rakennettavuuskarttaan on koot-
tuna edellisten maisema-analyysien 
rakentamiseen vaikuttavat osa-alu-
eet. Kartasta käy ilmi, että Kokon-
niemenmäen selänteestä etelään 
ja lounaaseen laskeva alue on on 
kauttaaltaan rakentamiseen sovel-
tuvaa. Alustava rakentamisalueen 
rajaus on tehty ottaen huomioon 
sekä rakennettavuuden että alueen 
maisemalliset arvot ja rakenteel-
liset ominaispiirteet. Lopullinen 
rakentamisalue on kuitenkin mää-
ritettävä vaihtoehtoisten maan-
käyttösuunnitelmien ja niiden arvi-
oinnin avulla.

Kokonniemen maaperä. Kokonniemen parhaat rakentamisalueet ja huomioitavat seikat.
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Sisäiset vahvuudet

• hyvät urheilu- ja virkistysmahdollisuudet
• lyhyt etäisyys keskustaan
• hyvät maisemat, hyvä ilmansuunta
• merenläheisyys
• rauhallinen ja hiljainen ympäristö
• oma identiteetti, kylämäisyys

Sisäiset heikkoudet

• yhteydet keskustaan ja muihin palvelukeskitty-
miin hajanaiset
• ranta on vieressä, mutta ”rannan tuntu” puut-
tuu
• luontoalueiden virkistysominaisuudet joistain 
suunnista vaikeasti tavoitettavissa
• tyhjillään oleva puhdistamo-rakennus epäsiis-
tissä kunnossa
• kansanpuisto ja paviljonki vajaakäytössä

Ulkoiset uhat

• leirintäalue rakenteineen ja opasteineen par-
haat päivänsä nähnyt, vaikea kilpailla keskustan 
majoituspalveluiden kanssa
• vajavaisten yhteyksien vuoksi alue voi jäädä 
syrjään ja vajaakäytölle, jolloin myös vanhan 
puiston ja paviljongin ylläpito voi jäädä vähem-
mälle
• vähemmällä käytöllä pusikoituminen uhkaa 
avaraa maisematilaa

Ulkoiset mahdollisuudet

• palvelut tulossa vielä lähemmäs Länsirannan 
rakennuttua
• potentiaalia koko Porvoon viehättävimmäksi 
virkistysalueeksi ja virkistysmyönteisimmäksi 
asuin-alueeksi
• asuinalueena maisema voisi avartua ja lisää 
vanhan kulttuurimaiseman piirteitä voisi palata 
alueelle

Kokonmäen kallioselänne on merkittävä mai-
semallinen elementti ja tärkeä virkistysalue. Sen 
yhtenäisyys on oleellista virkistys- ja luontoar-
vojen säilymisen kannalta. Selänne ja sen jyrkät 
rinteet ehdotetaan säilytettäväksi melko koske-
mattomana. Selänteen eteläisellä lakipisteellä 
olevalta näköalapaikalta ehdotetaan kuitenkin 
näkymien avaamista meren suuntaan ja myös 
uudelle virkistysreitille selänteen lounaisrinnettä 
pitkin luoteis-kaakkois-suunnassa olisi tarvetta 
leirintätoiminnan loputtua. 

Selännelinjan päätteenä oleva Kokonniemen 
kansanpuisto on alueen tärkeä solmukohta ja 

identiteetin tuoja. Puiston rooli tulee korostu-
maan lisärakentamisen myötä. Puiston yleisilme 
on pyrittävä säilyttämään historiallisten arvojen 
takia, mutta esimerkiksi paviljonkirakennuksen 
entisöiminen ja ilmeeseen sopivien puistokalus-
teiden lisääminen palauttaisi puiston arvon enti-
selleen.

Eteläisen rannan ruovikkoinen savimaa jäte-
tään rakentamatta tulvaherkkyyden ja linnus-
tolle tärkeän biotoopin vuoksi. Aluetta voisi 
kuitenkin hyödyntää vielä paremmin virkis-
tyskäytössä tekemällä reiteistä selkeästi julkisia 
ja tarjoamalla kiinnostavia pysähdyspaikkoja. 
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SWOT-analyysi yhteistyössä Mirva Talusénin kanssa.

Analyysin päätelmät

Alueen vahvuudet ja heikkoudet



Merenrantaa myötäilevä virkistysreitti voisi jat-
kua yhtenäisenä Kokonniemen kansanpuistosta 
ainakin Haikon kartanolle ja Edelfeltin ateljee-
museolle asti.  

Nykyistä Uddaksen asuinaluetta rajaava Uddak-
sentie voidaan nähdä peilaavana linjana. Sen 
toiselle puolelle sijoitettava uusi rakentaminen 
voisi olla maankäytöltään eräänlainen nykyisen 
rakennetun alueen peilikuva, vaikka uusi alue 
eroaisikin rakenteeltaan vanhasta. Näin uudesta 
osasta muodostuu yhdessä Uddaksen alueen 
kanssa kaupunkirakenteellisesti eheä alue, joka 
on toivottavaa sekä toiminnan, palvelujen, että 
infrastruktuurin kannalta. Uuden alueen yhteys 
rantaan on oleellinen alueen houkuttelevuu-
den kannalta. Rakenteen tulisi siksi taata hyvät 
kulku- ja näköyhteydet merelle vierailijoille ja 
mahdollisimman monelle asukkaalle. Uuden 
alueen arkkitehtuurin tulee myös huomioida 
olemassa olevien rakennusten henki. 

Yhteys Kokonniemestä Taidetehtaan ja vanhan 
Porvoon liikekeskustoihin on erittäin tärkeä 
alueen toimivuuden kannalta, sillä alueen omat 
palvelut nyt ja myös tulevaisuudessa tulevat 
olemaan rajalliset. Kevyen liikenteen yhteyttä 
liikekeskustoihin voisi parantaa siistimällä osin 
umpeenkasvanutta joenrantaa Kokonniemen-
tien varrella. Alueelle ehdotetaan myös uutta jul-
kisen liikenteen yhteyttä, jolla voisi olla pysäkki 
”kylän” keskuksessa.

Kokonniementien miellyttävyyttä voisi parantaa 
myös kehittämällä uusia toimintoja ja mielen-
kiintoisia kohtia reitin varteen. Toiminnoissa 
voidaan hyödyntää alueelle tyypillisiä teemoja, 
jotka ovat: urheilu ja virkistys, kulttuuri ja taide 
sekä rantaan liittyvät aktiviteetit. Nykyisen lei-
rintäalueen poistuttua noussee tarve uudelle 
leirintä- ja majoituspalvelulle virkistysalueiden 
läheisyyteen ainakin kesäkautena. Jonkinlainen 
uudella konseptilla ideoitu majoituspalvelu voisi 
toimia esimerkiksi vanhan korjaamon läheisyy-
dessä.

Vaihtoehtoisia reittejä vanhan Porvoon puo-
lelle olisi mahdollista lisätä rakentamalla uusi 
silta tai lauttayhteys joen yli neljän nykyisen 
sillan eteläpuolelle esimerkiksi Laivurinkadun 
ja Taidetehtaankadun väliin. Yhteys palvelisi 
Kokonniemen lisäksi myös muuta Länsirantaa. 
Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin lisätutki-
musta riittävän käyttäjämäärän arvioimiseksi ja 
joen vesiliikenteelle aiheutuvien haittojen mini-
moimiseksi.

Kokonniemi toimii porttina ja julkisivuna Por-
voolle kun kaupunkia lähestyy mereltä päin. 
Nykyisellään niemen rantojen vesiliikenteel-
liset potentiaalit ovat laajalti hyödyntämättä. 
Uddaksentien mutkassa olevasta satamasta voisi 
tehdä uudistamalla ja palvelutasoa nostamalla 
näkyvän koti- ja vierasvenesataman, jolla pysäh-
tyisi myös reittiveneitä. Kansanpuiston yhtey-
dessä oleva vanhan laiturin voisi myös ottaa reit-
tivenekäyttöön.
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Tässä luvussa esittelen neljä vaihtoehtoista 
maankäyttösuunnitelmaa ja niiden arviointia, 
jotka on tehty yhteistyössä Talusénin kanssa. 
Tutkimme vaihtoehdoilla erilaisten rakenta-
mistapojen ja energiaratkaisujen sopivuutta 
suunnittelualueella. Arvioinnin tuloksena vaih-
toehdoista valitaan yksi tai useampi jatkosuun-
nittelun pohjaksi. 

Vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen esittelen refe-
renssikohteita lopullisen suunnitelman tueksi. 
Lopuksi esittelen käytettäväksi valikoituneita 
energiaviisauden ja matalapäästöisyyden saavut-
tamisen keinoja ja niistä johdettuja rakentamis-
periaatteita.
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4. VAIHTOEHDOT



Kokonniemen vaihtoehtoisten maankäyttö-
suunnitelmien kehykseksi on laadittu oheinen 
suuntaa antava laajemman alueen suunnitelma. 
Suunnitelman ehdotukset ovat viitteellisiä ja 
keskittyvät Kokonniemen ja Porvoon keskustan 
välisien yhteyksien parantamiseen ja toimintojen 
lisäämiseen. Ehdotuksessa on näytetty muun 
muassa uuden julkisen liikenteen reitti ja uuden 
kevyen liikenteen joenylityksen paikka. Kaikki 
vaihtoehdot 0-vaihtoehtoa lukuun ottamatta 
ovat istutettavissa samaan kehykseen. Myös 
lopullinen suunnitelma noudattaa tätä laajem-
paa kuvaa.

Seuraavaksi esiteltävällä neljällä vaihtoehtoisella 
maankäyttösuunnitelmalla on jokaisella oma 
sisäinen logiikkansa. Niiden asukasmäärä, alue-
rajaus, tehokkuus ja energiajärjestelmä eroavat 
toisistaan, mutta ne vastaavat kukin tavallaan 
tulevaisuuskuvassa esitettyihin näkymiin. Ener-
gianäkökulma oli vaihtoehtojen laatimisessa 
toinen muuttuja tehokkuuden ohella. Valitun 
energiajärjestelmän asettamat vaatimukset on 
huomioitu jokaisessa vaihtoehdossa.

Galleria / tavara-lainaamo / työtila

Uusi leirintäalue / taiteilijaresidenssit

Seikkailupuisto

Yhteysvenelaituri

Julkinen 
liikenne

Alustava
aluerajaus

Vuokrasauna & uimapaikka

Kylätalo
Kioski Rantareitti

Reittivene

Uusi kevyen 
liikenteen ylitys
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Vaihtoehtojen taustoitus



1-2 krs

2 krs

2 krs
2 krs

2-4 krs

2-4 krs
2 krs

8 krs

6 krs

4 krs

2-4 krs
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VE 0

VE 2

VE 1

VE 3



”Säilyttävä” on nolla-vaihtoehto, johon muita 
vaihtoehtoja verrataan. Pääajatuksena on Uddak-
sen rakenteen jatkaminen suunnittelualueelle 
mahdollisimman samankaltaisena. Vaihtoehdon 
keskeisiä piirteitä ovat:

• 1-2 kerroksisia pientaloja
• korttelitehokkuus 0,1
• kerrosalaa 2 520 m2, asukkaita 40
• sähkölämmitys, jonka tukena takkalämmitys 
• sähkö kaupungin sähköverkosta
• rakennuksia mahdollisesti muualta siirrettynä
• leirintäalue pysyy alueella
• pysäköinti tonteilla

Sisäiset vahvuudet

• tarvitaan vain vähän uutta infrastruktuuria
• säilyttää alueen nykyisen ilmeen
• vanhojen talojen tuonti säästää rakennusmate-
riaaleja

Sisäiset heikkoudet

• alhainen tehokkuus, alueen koko potentiaalia 
keskustaa lähellä olevana asuinalueena ei hyö-
dynnetty
• vanhat rakennukset muunnettava siirtämisen 
yhteydessä nykyisiä energianormeja vastaaviksi

Ulkoiset uhat

• alhaisella tehokkuudella rakentaminen voi 
tehdä tulevaisuuden mahdollisesta täydennysra-
kentamisesta jopa mahdotonta
• Porvoon yhdyskuntarakenne ei eheydy ja tii-
visty vaan levittäytyy harvana – voi rohkaista 
vastaavaa kehitystä muuallekin kuntaan
• kehitys ei vie skenaarioissa ehdotettua kehitys-
reittiä pitkin, joten ehdotetun tulevaisuuskuvan 
toteutuminen on vaakalaudalla

Ulkoiset mahdollisuudet

• vanhojen rakennusten siirto voi houkutella 
historiallisista taloista kiinnostuneita
• leirintäalue voi jatkaa toimintaa asuinalueen 
vieressä päivitetyllä konseptilla
• vanhojen rakennusten siirto voi entisestään 
vahvistaa kaupungin imagoa kulttuurihistoriaa 
arvostavana
• alueen toteutuksen pitäisi olla turvattu suun-
nitellun mukaiseksi kunnan väestökehityksestä 
riippumatta
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SWOT-analyysi yhteistyössä Mirva Talusénin kanssa.

Uddaksen Hankaintie. (Mirva Talusén)

VE 0: Säilyttävä



1-2 krs

varastosta 
yhteistila

leirintäalueen 
rakennukset 
säilyvät
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Nykyinen Uddas (Mirva Talusén)

uusi polku

julkinen rakennus

uusi tie

aluerajaus

rakentamisalue

puistoalue

0 250 m 500 m



Vaihtoehdon ”Itsenäinen” tarkoituksena on 
tutkia alueen mahdollisuutta energiaomava-
raisuuteen. Alueen rakenne ja rakennukset on 
mitoitettu paikallisen pienenergiatuotannon 
reunaehtojen mukaan niin, että jokaisen tontin 
on mahdollista olla energiaomavarainen.

• 2 kerroksisia rivi- ja erillistaloja
• korttelitehokkuus 0,25
• kerrosalaa 13 700 m2, asukkaita 340
• lämmitys maalämpöpumpuilla
• sähköntuotanto aurinkopaneeleilla
• viljelypalstoja paikalliseen ruoantuotantoon
• leirintäalueen palvelurakennuksia mahdollista 
muuttaa etätyötiloiksi
• pysäköinti kadunvarsilla ja tonteilla

Sisäiset vahvuudet

• energiaomavaraisuus Porvoon imagon 
kannalta olennainen seuraava askel Skaftkärrin 
jälkeen
• suuret pihat ja erityinen energiajärjestelmä 
kannustavat yhteisöllisyyteen ja paikallisiin elä-
myksiin
• vaikka ulottuu laajalle alueelle, piiloutuu mata-
luutensa ansiosta rinteen juureen

Sisäiset heikkoudet

• jäykkä ja monotoninen mitoitus, jos pyritään 
samaan aikaan tiiviiseen tehokkuuteen
• energiajärjestelmä vaatii asukasyhteisöltä aktii-
visuutta

Ulkoiset uhat

• energiajärjestelmä voi olla herkkä vioille ja 
jäädä torsoksi, jos asukkaita ei kiinnosta sen 
ylläpito tai toimintaan ei saada hyvää liiketoi-
mintamallia
• energiateknologian ja -markkinoiden yllättä-
vät muutokset voivat heikentää intoa investoida 
energiajärjestelmään
• jos asukkaat eivät aktivoidu pihojen pitämi-
seen, voi alue jäädä väljän tuntuiseksi tai pusi-
koitua

Ulkoiset mahdollisuudet

• yhteiset energiantuotantojärjestelmät ja yhteis-
tilat vahvistavat yhteisöllisyyttä alueen sisällä
• energiajärjestelmä riippumaton yleisen verkon 
ongelmista
• voisi muotoutua todelliseksi puutarhakaupun-
ginosaksi
• kehitys vie skenaarioissa ehdotettua reittiä pit-
kin, joten ehdotettu tulevaisuuskuva voisi toteu-
tua

SWOT-analyysi yhteistyössä Mirva Talusénin kanssa.
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(Cardiff University)

VE 1: Itsenäinen



2 krs

vanha 
leirintäalueen 
rakennus toimii 
etätyötilana

viljelypalsta

varasto 
puretaan, 
tilalle julkinen 
venesatama
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Luonnos energiaomavaraisesta tontista. Maalämpöpumppukenttä merkitty 
ruskealla ja aurinkopaneelipinnat sinisellä.

Madridin Universidad Politécnican vuonna 2012 järjestämässä Solar Decathlon 
Europessa kilpaillaan energiatehokkuudesta. (Iñaki Navarro)

uusi polku

julkinen rakennus

uusi tie

aluerajaus

rakentamisalue

puistoalue

0 250 m 500 m



Vaihtoehdon ”Täydentävä” päämäärä on saada 
alueesta yhdessä Uddaksen asuinalueen kanssa 
mahdollisimman yhtenäinen kaupunkiraken-
teellisesti. Samalla pyritään melko tehokkaaseen 
maankäyttöön.

• 2-4 kerroksisia rivi- ja pienkerrostaloja sekä 
townhouseja
• korttelitehokkuus 0,5; sama kuin esimerkiksi 
Tampereen Pispalanharjulla
• kerrosalaa 30 500 m2, asukkaita 760
• lämmitys kaupungin kaukolämpöverkolla
• sähkö kaupungin sähköverkosta
• täydennysrakentamista Uddaksentien 
länsipuolella
• pysäköinti kadunvarsilla ja tonteilla

Sisäiset vahvuudet

• muodostaa nykyisen Uddaksen kanssa 
rakenteellisesti yhtenäisen alueen tiivistäessään 
myös olevaa rakennetta
• kaukolämpöön voivat liittyä ja siten päästöjään 
vähentää myös jotkin Uddaksen talot

Sisäiset heikkoudet

• riippuvainen energiayhtiön tuottamasta kauko-
lämmöstä
• täydennysrakentamisen oikeutus nykyasukkai-
den parissa voi olla haaste

Ulkoiset uhat

• alueen tiiviys voi kadottaa sen nykyisen luon-
teen
• jos Porvoon kasvu ei jatku odotetusti ja ker-
rostaloasumiselle ei ole kysyntää, voi alue jäädä 
puolityhjäksi
• ei vie Porvoon energiaedelläkävijyyttä eteen-
päin

Ulkoiset mahdollisuudet

• asukasmäärä tukee paikallisten palveluiden ja 
parempien joukkoliikenneyhteyksien syntymistä
• kaupunkimaisen kaupungin levittäminen laa-
jemmalle alueelle voi kannustaa tiiviimpään 
kehitykseen muualla kaupungissa

SWOT-analyysi yhteistyössä Mirva Talusénin kanssa.
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Pispalanharju. (Jari Kurvinen)

VE 2: Täydentävä



2 krs
2 krs

2-4 krs

2-4 krs
2 krs

varasto 
puretaan, 
tilalle julkinen 
venesatama

kylän 
keskusta

täydennysrakentamista

61 KOKOOKOKOKOKKO KOKOOKOKOKOKKO

Länsirannan Moderni puukaupunki -alue. Alppikylän uutta townhouse-rakentamista. (Yle)

uusi polku

julkinen rakennus

uusi tie

aluerajaus

rakentamisalue

puistoalue

0 250 m 500 m



Sanalla ”Kokeileva” viitataan sekä alueen arkki-
tehtuuriin että energiaratkaisuihin. Maankäyttö 
on hyvin tehokasta ja monia erilaisia energian-
lähteitä hyödynnetään samanaikaisesti.

• 4-8 kerroksisia kerrostaloja, townhouseja ja 
rinnetaloja
• korttelitehokkuus 1,6, sama kuin esimerkiksi 
Helsingin Jätkäsaaressa
• kerrosalaa 51 600 m2, asukkaita 1 360
• lämmitys kaukolämmöllä ja paikallisella 
CHP-laitoksella (sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitos), lisäksi kokeillaan 
lämmöntuottoa leväseinällä
• sähkö paikallisesta CHP-laitoksesta, 
aurinkopaneeleista ja tuulivoimalasta
• rakentaminen pysyy nykyisen leirintäalueen 
rajojen sisäpuolella
• keskitetty pysäköinti osin maan alla rinteessä

Sisäiset vahvuudet
• suuri asukasmäärä vastaa alueen korkeaan 
asuinrakentamispotentiaaliin
• maastoa mukailevien rakennusten yläkerrok-
sista merinäköala
• energiajärjestelmä, joka tukeutuu sekä paikalli-
seen tuotantoon että kaupungin energiaverkkoi-
hin, on stabiili

Sisäiset heikkoudet
• ei säilytä alueen nykyistä luonnetta
• ei “ominta Porvoota”: tiiviillä kerrostaloalu-
eilla, joilla aluetehokkuus on yli 0,32, asuu Por-
voossa nykyisin vain noin 3000 ihmistä
• asuntojen koillissivun valonsaanti voi olla 
heikkoa
• tiivis rakenne sallii vähemmän uusiutuvan 
energian tuotantoa
• muuttaa merkittävästi viereisen virkistysalueen 
maisemaa

Ulkoiset uhat
• aiheuttaa suurimman paineen ympäröiville vir-
kistysalueille kasvavien käyttäjämäärien vuoksi, 
mikä voi heikentää virkistysalueen laatua
• uusien energiajärjestelmien kokeilu voi olla 
ongelmaherkkää
• energiateknologian ja -markkinoiden yllättä-
vät muutokset voivat heikentää intoa investoida 
energiajärjestelmään
• jos Porvoon kasvu ei jatku odotetusti ja ker-
rostaloasumiselle ei ole kysyntää, voi alue jäädä 
puolityhjäksi

Ulkoiset mahdollisuudet
• pienen maa-alan käyttäminen tiiviisti säästää 
ympäröiviä luontoalueita rakentamiselta
• kasvattaa Porvoon tiiviiden kerrostaloalueiden 
suhteellista määrää eli ”kaupungistaa kaupun-
kia”
• uusien energiantuotantomuotojen kokeilu vie 
Porvoon energiaedelläkävijyydessä kiinnosta-
vaan suuntaan ja voi houkuttaa alan toimijoita 
kaupunkiin

SWOT-analyysi yhteistyössä Mirva Talusénin kanssa.
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Jätkäsaari. (Petri Krohn)

VE 3: Kokeileva



8 krs

6 krs

4 krs

2-4 krs

varasto 
puretaan, 
tilalle julkinen 
venesatama

kylätalo

rinnetaloja CHP -varaus

tuulivoimala
-varaus
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Umikenin terassitaloja. (Addison Godel) Levää energianlähteenä hyödyntävä rakennus Hampurissa. Levää kasvatetaan julkisivun 
paneeleissa. (Arup)

uusi polku

julkinen rakennus

uusi tie

aluerajaus

rakentamisalue

puistoalue

0 250 m 500 m



VE0: Säilyttävä VE1: Itsenäinen VE2: Täydentävä VE3: Kokeileva

Aluerajaus 
(hehtaaria)

3,7 ha, josta 2,4 ha 
rakentamisaluetta

6,9 ha, josta 4,7 ha 
rakentamisaluetta

täydennys- ja 
uudisrakentamisen 
alue 12,2 ha, josta 5,7 
ha rakentamisaluetta 
ja yhteensä 8,7 ha:lle 
kohdistuu uutta 
kehittämistä

5,7 ha, josta 3,0 ha 
rakentamisaluetta

Aluetehokkuus 0,07 0,18 0,23 0,9

Korttelitehokkuus 0,1 0,25 0,5 1,6

Kerrosneliöt 
yhteensä (k-m2)

2520 13 700 30 500 51 600

k-m2 / asukas
(m2 / asukas)

60 k-m 2 
(54 m 2)

37,5 k-m 2 
(33,75 m 2)

37,5 k-m 2 
(33,75 m 2)

37,5 k-m 2 
(33,75 m 2)

Asukasmäärä
yhteensä

40 240 760 1360

Rakennuskanta pientaloja kaksikerroksisia 
erillis- ja rivitaloja

2-4 kerroksisia 
pienkerrostaloja, 
rivitaloja ja 
kaupunkivilloja

4-8 kerroksisia 
kerrostaloja ja 
terassitaloja

Rakennus-
materiaali

puu puu puu puu

Lämmitys sähkö, puu maalämpöpumppu yhteistuotettu 
kaukolämpö

yhteistuotettu 
kaukolämpö, leväseinät, 
alueellinen chp

Sähkö sähköverkko aurinkosähkö sähköverkko sähköverkko, 
aurinkosähkö, 
tuulivoima, alueellinen 
chp

Pysäköinti 145k-m 2/ap 
(tontti-pysäköinti)

250k-m 2/ap 
(50% kadunvarsi, 50% 
tontti)

200k-m 2/ap 
(50% kadunvarsi, 50% 
tontti)

150k-m 2/ap 
(kellaripysäköinti)

Viheralueet puistoa puistoa ja viljelyaluetta puistoa ja viljelyaluetta puistoa
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Vaihtoehtojen vertailu taulukossa



Vaihtoehtotarkastelujen pohjalta jatkokehitte-
lyyn on valittu VE2:ssa esitetty rakennusalue ja 
-tehokkuus. Tähän vaikutti osaltaan Porvoon 
kaupungilta tullut selkeä toive alueen mahdol-
lisimman tehokkaasta hyödyntämisestä asuin-
rakentamiseen. VE2 on osoittautunut vaih-
toehtojen arvioinnissa maankäytön kannalta 
tehokkaaksi, mutta kuitenkin alueen maise-
maa ja identiteettiä kunnioittavaksi ratkaisuksi. 
VE2:ssa uuden rakentamisen ja olemassa olevan 
rakennuskannan sitominen yhdeksi asuinalu-
eeksi on ollut pääosassa. Tämä on nähty yhtenä 
tärkeänä kriteerinä alueen toimivuuden ja kau-
punkirakenteen energiaviisauden kannalta.

Vaihtoehtotarkastelun päätelmät

Lopullisen suunnitelman energiaratkaisut poh-
jautuvat VE3:ssa esitettyyn ehdotukseen. Kau-
pungin kaukolämmön ja sähköverkon lisäksi 
mahdollisimman paljon energiaa tuotetaan pai-
kallisesti maalämmöllä ja aurinkopaneeleilla. 
Myös tuulivoimalle ja muulle tulevaisuudessa 
mahdollisesti kilpailukykyiselle energiatuotanto-
muodolle jätetään suunnitelmassa aluevaraukset.
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Vaikutusten arviointi

Vaihtoehtojen vertailu ja arviointi energiantuotannon, päästöjen ja ympäristön näkö-
kulmasta on Mirva Talusénin diplomityössä luvussa 6. Analyysi ja vaihtoehtojen 
vertailu. Luku on kokonaisuudessaan tämän työn liitteenä (Liite 2). Vertailun ja arvi-
oinnin menetelminä käytetään KEKO-työkalua, SWOT-luokittelua sekä arviointitau-
lukko- ja intressianalyysimenetelmiä. KEKO (kaavoituksen ekolaskuri) on Suomen 
ympäristökeskuksen, VTT:n ja Aalto-yliopiston kehittämä ekotehokkuuden arviointi-
työkalu. Alla on esimerkki KEKOlla saadusta arviointituloksesta. 

Kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana keskimääräistä 
asukasmäärää kohti, CO2-tonnia/asukas. (M. Talusén)



Saksan Freiburg on ehkä yksi kuuluisimmista 
kestävästä kaupunkisuunnittelun esimerkeistä. 
Referenssinä huomionarvoisia piirteitä ovat:

• aurinkopaneeleiden sulautuminen osaksi alu-
een arkkitehtuuria
• vehreät ja viihtyisät pihat tiiviissäkin raken-
teessa
• eri talotyyppien tuoma vaihtelu alueelle, ovat 
tästä huolimatta kuitenkin arkkitehtuuriltaan 
samaa sukua

Freiburg, Saksa
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Referenssikohteita



Arkkitehtitoimisto MVRDV:n Hollannin 
Ybenburgiin suunnittelema asuinalue koostuu 
kanavan rajaamista saarista, joista jokaisella on 
toisistaan poikkeava, vahvasti konseptuaalinen 
rakenne. Olen ottanut referenssiksi varsinkin 
osan, jolla on värikkäitä harjakattoisia raken-
nuksia:

• näennäinen yksinkertainen rakenne muodostaa 
mielenkiintoisia ja vaihtelevia ulkotiloja
• värit ja kattomuoto tuovat luonnetta ja sym-
paattisuutta alueelle

Ybenburg, Alankomaat
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Skaftkärrin on uusi, noin 6 000 asukkaan kau-
punginosa Porvoon keskustan kaakkoispuo-
lella. Alueen kaavoituksessa on keskitytty ener-
giatehokkuuden parantamiseen kaavoituksen 
keinoin. Kohde on otettu referenssiksi erityi-
sesti kaavoitusprosessinsa vuoksi. Sitran (2010) 
tekemässä kaavarunkovaiheen loppuraportissa 
korostettiin:

• kaavoituksen tärkeyttä kun halutaan vaikuttaa 
alueiden energiatehokkuuteen ja syntyviin pääs-
töihin
• energianäkökulman ottamista kiinteäksi osaksi 
kaavoitusprosessia
• vaihtoehtotarkastelujen ja arviointien tärkeyttä 
suunnittelussa
• tiiviin rakenteen etuja paikallisten energiajär-
jestelmien kannalta

Sitran selvityksiä 41 136  

Kuva 45. Skaftkärrin kaavarunko, havainnekuva.
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Skaftkärr, Porvoo



Vaihtoehtojetarkastelun ja refe-
renssien analysoinnin perusteella 
määrittelimme myös lopullisen 

aluesuunnitelman periaatteita ja reunaehtoja. 
Aihepiirin teoriaa on selvitetty tarkemmin 
Talusénin työn luvussa 3. Kestävän suunnitte-
lun teoriat. Seuraavaksi esittelen niitä konkreet-
tisia ohjeita energiaviisauden saavuttamiseksi, 
jotka on valikoituneet käytettäväksi viitesuunni-
telmassa.

Tiiviillä kaupunkirakenteella saadaan sääs-
tettyä ympäröiviä virkistys- ja luontoalueita sekä 
myös luonnonvaroja. Tontit ja asunnot pidetään 
pieninä ja yhteisasumisratkaisuja suositaan.

Alueella sovelletaan aurinkoenergian passii-
visen hyödyntämisen periaatteita. Rakennus-
ten pääikkunat aukeavat parhaassa tapauksessa 
etelään. Ikkunaan voidaan sijoittaa kiinteitä 
varjostusrakenteita jos edessä ei ole varjostavaa 
puustoa tai kaupunkirakennetta. Lehtipuiden 
sijoittuminen rakennuksen itä- ja länsisivuille 
estää liiallisen lämpökuorman ja häikäisyn 
keväällä, kesällä ja syksyllä. Pimeinä vuodenai-
koina lehdettömät puut päästävät haluttua valoa 
rakennuksiin. Lämpökuormaa tasaava lasitettu 
terassi tai parveke etelään.

Alueella optimoidaan paikallisen pienenergia-
tuotannon potentiaali. Lämpöä tuotetaan maa-
lämpöpumppujen ja sähköä aurinkopaneeleiden 
avulla. Muuttuviin olosuhteisiin varaudutaan jät-
tämällä tilavaraukset muille mahdollisille energi-
antuotantomuodoille.

Maalämmön toimintaehtoja:
Maalämpöpumppu porataan mieluiten kallio-
pohjalle. Etäisyys toiseen pumppuun on oltava 
vähintään 20 metriä ja etäisyys rakennuksen 
reunaan 5 metriä. Pumppu ei kuitenkaan estä 
pihatoimintoja alueella. Alueella ei ole pumppu-
jen asennusta estäviä pohjavesialueita.

Energiaviisaan kaupunkisuunnittelun toteuttaminen

Aurinkopaneelien toimintaehtoja:
Vuotuinen sähköntuotto on parhaimmillaan 
kun paneelit on asennettu suoraan etelään noin 
40 asteen kulmaan. Tuotto pienenee eteläsuun-
tauksesta poikettaessa. Paneeleita voidaan myös 
asentaa seinälle pysty- tai lähes pystysuuntai-
sesti. Tällöin vuotuinen sähköntuotto pienenee 
mutta sähköä saadaan verrattain enemmän alku-
keväästä ja loppusyksystä. Turhaa varjostusta 
paneeleihin tulee välttää.

Alueen rakennusten materiaalina on puu sekä 
kantavana rakenteena että julkisivussa. Puu on 
uusiutuva materiaali, joka toimii hiilinieluna ja 
jolla on huomattavasti pienempi hiilijalanjälki 
kuin esimerkiksi betonilla. Puurakentaminen 
sopii myös alueen identiteettiin.

Kestävään elämäntapaan ohjataan suosimalla 
kestäviä liikkumismuotoja sekä tukemalla paikal-
lisen ruoan tuotantoa ja elinympäristön elämyk-
sellisyyttä.

Kevyen liikenteen yhteyksiin panostetaan ja 
niistä pyritään tekemään mahdollisimman hou-
kuttelevia. Etäisyydet alueen sisällä sekä joukko-
liikennepysäkille pidetään lyhyinä. Yhteiskäyt-
töiset ajoväylät alueen sisällä pidetään kapeina 
ja mutkaisina ajonopeuksien laskemiseksi. Pysä-
köintipaikkoja on niukasti, ja ne toteutetaan pää-
osin tienvarsipysäköintinä tilan säästämiseksi.  
Sähköautojen ja yhteiskäyttöisten autojen käyt-
töä suositellaan. Kadunvarsipaikat ovat nimeä-
mättömiä. 

Alueelle tulee mahdollisuus palstaviljelyyn 
vuokratulla palstalla. Mahdollisimman monella  
tulee olla myös mahdollisuus kasvihuoneeseen 
tai viljelyyn omalla tai talon yhteisellä pihalla.
(Talusén 2016)
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Näkymä Uddaksentieltä etelään.
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5. SUUNNITELMA



Kokonniemen suunnitelmassani olen pyrkinyt 
huomioimaan jokaisen edellisen luvun keskeiset 
johtopäätökset: tulevaisuuskuvan toteutumista 
edesauttavat tekijät, paikan identiteetin, maise-
malliset lähtökohdat sekä energiaviisaan ja vähä-
päästöisen kaupunkisuunnittelun.

Suunnitelmassa uusi rakentaminen sulautuu 
mittakaavaltaan Uddaksen olemassa olevaan 
rakentamiseen, mutta erottuu arkkitehtuuriltaan 
vanhoista rakennuksista. Rakenne muodostaa 
tiheän ja pienipiirteisen kylämiljöön, joka rajau-
tuu pohjoisessa selänteen rinteeseen ja laskeutuu 
kohti rantaa. Alueen sydämenä on julkinen vie-
rassatama ja aukio, joiden yhteydessä on ranta-
kahvila, kylätalo ja rantasauna.

Kokonniemen kärjen laiturin luota alkaa uusi 
pitkospuiden päällä oleva rantareitti ruovikon 
läpi. Pitkospuiden viereen rakennetaan lintutor-
neja, joista voi seurata ruovikon elämää. Reitti 
johtaa uudelle satama-alueelle, jonka jälkeen se 
jatkuu Uddaksentietä pitkin rantaa myötäillen.

Kokonniemen ja muun Länsirannan väliin jää-
vään Puhdistamoon ehdotetaan uutta käyttöä 
galleriana ja taiteilijoiden työtilana. Sen yhtey-
teen jokeen päin laskevalle rinteelle voidaan 
sijoittaa pieniä moderneja vuokramökkejä, jotka 
toimivat talvikautena taiteilija-residensseinä. 
Viereisen jokirannan alavaa ja tasaista kaistaletta 
voidaan käyttää kesäisin telttailualueena.
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Rakeisuus 1:15000
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Rakentaminen ja näkymälinjat Vaiheistus
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Alueella on 124 kadunvarsipysäköintipaikkaa, näi-
den lisäksi voidaan ottaa käyttöön 0-30 paikkaa kau-
punkivillojen omalla tontilla tarpeen mukaan. Vie-
raspysäköintiä voidaan tarvittaessa järjestää torilla ja 
veneidensäilytysalueilla kesäaikaan. Sähköautoille on 
omia latauspisteitä kadunvarsipaikkojen yhteydessä. 
Pysäköintinormi alueella on noin 1 ap/255 k-m2 - 
1 ap/205 k-m2 kun ei oteta huomioon torin ja veneiden-
säilytysalueen kapasiteettia.

ajoväylä

kevyt liikenne

joukkoliikenne

vesiliikenne

paikoitus

Uusi rakentaminen Uddaksentien itäpuolella nousee 
pohjoiseen rinnettä vasten korkeammaksi muodostaen 
muurimaisen rajan alueelle. Muut korkeammat raken-
nukset ovat sijoittuneet rakenteen keskelle niin, että 
alue madaltuu reunojaan kohti ja sulautuu näin parem-
min ympäristöön. Keskeisen rakentamisalueen alue-
tehokkuus on 0,70. Suorat rantaa kohden laskevat tiet 
tarjoavat näkymän merelle. Rakennusten limittäinen 
sijoittelu avaa myös diakonaalisia näkymiä. Täyden-
nysrakentaminen Uddaksentien länsipuolella sulautuu 
olemassa olevaan rakenteeseen.

Alue ehdotetaan rakennettavaksi kuvan mukaisessa 
järjestyksessä, jolloin Uddaksentie ja satama-alue saa-
vat heti keskeisen roolin alueella. Uddaksentien länsi-
puolelle sijoittuva täydennysrakentaminen voi tarvitta-
essa toteuttaa jo aikaisemmassa vaiheessa.
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Puistot, pihat ja huleveden imeytys
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Asuinrakentaminen päättyy Rantapuistoon, joka toi-
mii mahdollisen tulvimisen puskurialueena. Puisto 
on avointa niittyä, jolla kasvaa muutamia puistomaisia 
lehtipuita. Uuden rakentamisen sisälle jäävä asukas-
puisto ja puistikko rikkovat säännöllistä rakennetta 
ja luovat vaihtelevia ja intiimeja kaupunkitiloja. Alu-
een maanpinta on ajoväyliä ja satama-aukiota lukuun 
ottamatta sopivaa huleveden imeytykseen. Avoimet 
hulevesiojat ohjaavat ylimääräiset vedet Rantapuiston 
hulevesialtaaseen.

Alueen nykyisten teiden nimistö (mustalla) on ollut 
veneilyyn liittyvää. Kokonniemeen ehdotetut uudet 
nimet (punaisella) liittyvät Uddaksentien itäpuolella 
kokonpolton perinteeseen ja ajankohtiin.

Suunnitelmassa Kokonniemen alue liitetään kaupun-
gin kaukolämpöverkkoon. Alueelle ehdotetaan kuiten-
kin myös täydentävää energian paikallista pientuotan-
toa aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen avulla. 
Aurinkopaneelit on sijoitettu rakennusten katolle tuo-
tannon kannalta optimaaliseen kulmaan ja ilmansuun-
taan. Myös kylän keskusaukio voidaan päällystää ajon 
kestävillä aurinkopaneelilaatoilla. Maalämpöpumput 
pienten kaupunkivillojen tonteilla tuottavat lämpöä 
yhden rakennuksen tarpeisiin. Pumppujen sijoitte-
lussa on huomioitu niiden tarvitsema etäisyys toisiinsa 
ja viereisiin rakennuksiin. Suunnitelmassa on myös 
jätetty tilavaraus tuulivoimalalle ja mahdolliselle ener-
gian pientuotantolaitokselle tai varastointiratkaisulle.
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Asemapiirustus 1:2500
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Alueleikkaus A etelästä 1:2000

Alueleikkaus B lännestä 1:2000
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Ilmakuva kaakosta.
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Ote satama-alueelta 1:1000
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Näkymä pienvenesatamasta.
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Leikkaus B 1:1000

Tarkennus: Satama-alue



Ote asemapiirustuksesta 1:500
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Näkymä rinnetaloilta.
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Leikkaus C 1:500
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Ote asemapiirustuksesta 1:500
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Työn tarkoituksena ei ole suunnitella yksityis-
kohtaisesti rakennusten arkkitehtuuria tai asun-
tojen pohjapiirustuksia. Suunnitelmassa käyte-
tään neljää tyyppitaloa osoittamaan tietynlaista 
rakentamista pääasiassa kaupunkitilojen muo-
dostumisen ja kaupunkikuvallisista näkökul-
mista. Asuntoratkaisut ja arkkitehtoniset yksi-
tyiskohdat on jätetty ulos työn rajauksesta niiltä 
osin joilta ne eivät vaikuta kaupunkirakentee-
seen tai energiaratkaisuihin.

Tyyppitalojen periaatekaavio. 
Yleiset porrashuoneet on merkitty harmaalla ja monikerroksisien asuntojen sisäiset yhteydet on osoitettu katkoviivalla.

Kaupunkivilla
2 krs
1 tai 2 asuntoa
noin 190 k-m2

Townhouse
3 krs
4 asuntoa
noin 550 k-m2

Pienkerrostalo
4 krs
6 asuntoa
noin 750 k-m2

Rinnetalo
4 ½ krs
9 asuntoa
noin 750 k-m2

1. krs

3. krs

2. krs

4. krs

4 ½. krs
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Tyyppitalot



Näkymä asukaspuistosta.
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       keskimääräinen tonttitehokkuus
Kaupunkivilloja 55 kpl  yhteensä 10 450 k-m2 e=0,40

Townhouseja 12 kpl  yhteensä 6 600 k-m2 e=1,05

Pienkerrostaloja 12 kpl  yhteensä 9 000 k-m2 e=1,40

Rinnetaloja 7 kpl  yhteensä 5 250 k-m2 e=1,35

Kylätalo    400 k-m2

Venevaja ja kahvila  300 k-m2

Kaiken uudisrakentamisen yhteenlaskettu määrä on noin 32 000 k-m2.

Tämän lisäksi suunnitelmassa noin 1200 k-m2 kylmiä varastorakennuksia.
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Rakentamismäärä



Näkymä Pääsiäistieltä.
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Diplomityön tavoitteena oli houkuttelevan 
asuinalueen suunnitteleminen energianäkökul-
mat huomioiden. Työn kaikkien vaiheiden myötä 
oli selvää, että energiaviisasta ja matalapäästöistä 
kaupunkisuunnittelua tavoiteltaessa tulee niiden 
olla tiiviisti mukana suunnittelussa sen alku-
vaiheista lähtien. Tämä tarkoittaa käytännössä 
energiapäämäärien sisällyttämistä suunnittelu-
prosessiin jokaisella kaavoitusasteella. 

Skenaariotyö ja tulevaisuuskuvan rakentaminen 
on myös onnistuneen kaupunkisuunnittelun 
kannalta erittäin olennaista. Suunnittelulle on 
asetettava selkeät tulevaisuuteen katsovat pää-
määrät, sillä muutoin suunnittelu kadottaa hel-
posti tärkeimmät tavoittensa ja siitä tulee sub-
jektiivista mieltymyksiin perustuvaa asemointia.

Työssä oleva energiaviisauden ja matalapäästöi-
syyden tarkastelu on rajattu kaupunkisuunnit-
telutasolle. Mahdollisessa jatkotutkimuksessa 
voisi tarkastella enemmän asuntosuunnitteluun 
vaikuttavia periaatteita, kuten yhteisasumiseen 
kannustavia ratkaisuja ja asukaskohtaisen tilan-
tarpeen pienentämistä yhteistilojen avulla.

Tiiviistä puurakentamisesta johtuen rakennus-
ten paloturvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä 
huomiota. Toisaalta Vanha Porvoo on yhtälailla 
tiiviin puurakentamisen alue. Paloturvallisuu-
teen voitaisiin saada ratkaisu puurakentamisen 
tekniikan ja uusien rakennusmateriaalien kehit-
tymisen myötä.

Suunnitelmassa tavoiteltu yksityisautoilun vähe-
neminen ei välttämättä toteudu halutunlaisesti, 
jos palvelujen saavutettavuus ei parane nykyi-
sestä. Myös muut elämäntapoihin ja yksilön 
valintoihin vaikuttavat tekijät ovat kiinnostava 
jatkotutkimuksen aihe.

tammijoulumarraslokasyys

aihehakemukset

alustava sisällysluettelo ideointia

taustoitusta skenaariotyöpaja

miten yhdistää eri osaamisalueet

tutkimusongelmatyön rakenne

aiheen etsiminen analyysit maisema

käsitteet

ohjaus ohjaus

aiheen anto

kenttäretki

nykytilasta ja tulevista suunnitelmista

pohjatietojen saanti

Tapaamiset ja työn vaiheet

Yliopisto

Porvoo

Mirva

Työvaihe
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6. LOPPUPÄÄTELMÄT
Jatkokehityskohteet



Diplomityö on tietämyksen, näkemyksen ja 
suunnittelutaitojen ohella myös koetus itse-
näisestä työskentelystä, projektinhallinnasta ja 
ajankäytöstä. Nämä ovat suunnittelutyön ohella 
tärkeä osa arkkitehdin ammattikuvaa. Koen 
työprosessini olleen näiltä kannoilta erityisen 
onnistunut. Myös suunnitteluprosessin rakenne 
osoittautui loogiseksi ja eteenpäin ohjaavaksi 
niin, että suunnittelupäätökset perustuivat aina 
edellisten työvaiheiden tuloksiin.

Tämän diplomityön tekeminen yhteistyössä toi-
sen diplomityöntekijän kanssa asetti omanlaisia 
haasteita aikatauluttamisen sekä eri oppialo-
jen risteävien painotusten ja kriteerien osalta. 
Ensisijaisesti yhteistyö on ollut kuitenkin moti-
voiva, avartava ja erittäin opettava työskentely-
tapa. Mirva Talusénin ansiosta minulla on ollut 
mahdollisuus toteuttaa uskottava, tieteelliseen 
tietoon perustuva energiaviisas suunnitelma. 
Tilanne simuloi myös oikeaa kaavoitusprosessia, 
jossa suunnitelma on aina monen alan asiantun-
tijoiden yhteistyön tulos.

helmi maalis huhti toukotammi

vaihtoehdot

vaihtoehtojen korjaus

ulkoasu

vaihtoehdot suunnitelma tyyppitalot lopulliset kuvat

tekstit taitto
tulostus
esitys

ohjaus ohjaus ohjaus ohjaus esittely

pohjatietojen saanti

analyysin ja vaihtoehtojen esittely suunnitelma esittely
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6 Analyysi ja vaihtoehtojen vertailu 
 
Kokonniemen vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia tarkastellaan tässä luvussa kolmesta 
näkökulmasta: energiantuotannon, päästöjen ja ympäristön näkökulmasta. Tässä diplomi-
työssä käytetään vaikutusten arviointiin sekä vaihtoehtojen vertailuun KEKO-työkalun 
rinnalla perinteikästä SWOT-luokittelua sekä arviointitaulukko- ja intressianalyysimene-
telmiä. Lukuun 6.2 asti vertaillaan vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia, kun taas luvusta 
6.2 eteenpäin käsitellään vaihtoehdoista aiheutuvia vaikutuksia. 
 
Vaikutuksia tarkasteltaessa ja vaihtoehtoja vertailtaessa on pidettävä mielessä alueen pieni 
koko. Se vaikuttaa esimerkiksi palveluiden saatavuuteen: minkään vaihtoehdon asukas-
määrät kun eivät riitä esimerkiksi kaupan tai koulun perustamiseen. Alueen pienuus tar-
koittaa myös, että alueella syntyvät fyysiset vaikutukset eivät Porvoon tai seudun mitta-
kaavassa yllä valtaviin mittasuhteisiin. 
 

6.1 Vaihtoehdot SWOT-tarkastelussa 
Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan aluetta ja eri vaihtoehtoja analysoimalla niiden vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysin avulla. Menetelmästä 
kerrotaan tarkemmin luvussa 4.1. Ensimmäinen taulukko 6.1 käsittelee Kokonniemieä alu-
eena yleisesti asuinrakentamiselle soveltuvana alueena.   
 
Taulukko 6.1. Kokonniemi alueena SWOT-tarkastelussa.  
 
Sisäiset vahvuudet 

• hyvät urheilu- ja virkistysmahdollisuudet 
• lyhyt etäisyys keskustaan 
• hienot maisemat, hyvä ilmansuunta 
• meren läheisyys 
• rauhallinen ja hiljainen ympäristö 
• on luonnetta, “Melukylä” 

Sisäiset heikkoudet 
• yhteydet keskustaan ja muihin palvelukeskit-

tymiin hajanaiset 
• ranta on vieressä, mutta rannan tuntu puuttuu 
• luontoalueiden virkistysominaisuudet joistain 

suunnista vaikeasti tavoitettavissa 
• tyhjillään oleva puhdistamorakennus epäsiis-

tissä kunnossa 
• kansanpuisto ja paviljonki vajaakäytössä 

Ulkoiset mahdollisuudet 
• palvelut tulossa vielä lähemmäs Länsiran-

nan rakennuttua 
• potentiaalia kehittyä koko Porvoon viehät-

tävimmäksi virkistysalueeksi ja virkistys-
myönteisimmäksi asuinalueeksi 

• asuinalueena maisema voisi avartua ja li-
sää vanhan kulttuurimaiseman piirteitä 
voisi palata alueelle 

Ulkoiset uhat 
• leirintäalue rakenteineen ja opasteineen par-

haat päivänsä nähnyt, joten kilpailutilanteessa 
ränsistyminen uhkaa 

• vajavaisten yhteyksien vuoksi alue voi jäädä 
syrjään ja vajaakäytölle, jolloin myös vanhan 
puiston ja paviljongin ylläpito voi jäädä vä-
hemmälle 

• vähemmällä käytöllä pusikoituminen uhkaa 
avaraa maisematilaa 

 
 
  



 

 

Taulukko 6.2. VE 0 Säilyttävä SWOT-tarkastelussa. 
 
Sisäiset vahvuudet 

• tarvitaan vain vähän uutta infrastruktuuria 
• säilyttää alueen nykyisen ilmeen 
• vanhojen talojen tuonti säästää rakennus-

materiaaleja 

Sisäiset heikkoudet 
• alhainen tehokkuus, alueen koko potentiaalia 

keskustaa lähellä olevana asuinalueena ei 
hyödynnetty 

• vanhat rakennukset muunnettava siirtämisen 
yhteydessä nykyisiä energianormeja vastaa-
viksi 

Ulkoiset mahdollisuudet 
• vanhojen rakennusten siirto voi houkutella 

historiallisista taloista kiinnostuneita 
• leirintäalue voi jatkaa toimintaa asuinalu-

een vieressä päivitetyllä konseptilla 
• vanhojen rakennusten siirto voi entises-

tään vahvistaa kaupungin imagoa kulttuu-
rihistoriaa arvostavana 

• alueen toteutuksen pitäisi olla turvattu 
suunnitellun mukaiseksi kunnan väestöke-
hityksestä riippumatta 

Ulkoiset uhat 
• alhaisella tehokkuudella rakentaminen voi 

tehdä tulevaisuuden mahdollisesta täydennys-
rakentamisesta jopa mahdotonta 

• Porvoon yhdyskuntarakenne ei eheydy ja tii-
visty vaan levittäytyy harvana – voi rohkaista 
vastaavaa kehitystä muuallekin kuntaan 

• kehitys ei vie skenaarioissa ehdotettua kehi-
tysreittiä pitkin, joten ehdotetun tulevaisuus-
kuvan toteutuminen on vaakalaudalla 

 
 
Taulukko 6.3. VE1 Itsenäinen SWOT-tarkastelussa. 
 
Sisäiset vahvuudet 

• energiaomavaraisuus Porvoon imagon 
kannalta olennainen seuraava askel Skaft-
kärrin jälkeen 

• suuret pihat ja erityinen energiajärjestelmä 
kannustavat yhteisöllisyyteen ja paikalli-
siin elämyksiin 

• vaikka ulottuu laajalle alueelle, piiloutuu 
mataluutensa ansiosta rinteen juureen 

Sisäiset heikkoudet 
• jäykkä ja monotoninen mitoitus, jos pyritään 

samaan aikaan tiiviiseen tehokkuuteen 
• energiajärjestelmä vaatii asukasyhteisöltä ak-

tiivisuutta 

Ulkoiset mahdollisuudet 
• yhteiset energiantuotantojärjestelmät ja 

yhteistilat vahvistavat yhteisöllisyyttä alu-
een sisällä 

• energiajärjestelmä riippumaton yleisen 
verkon ongelmista 

• voisi muotoutua todelliseksi puutarhakau-
punginosaksi 

• kehitys vie skenaarioissa ehdotettua reittiä 
pitkin, joten ehdotettu tulevaisuuskuva 
voisi toteutua 

Ulkoiset uhat 
• energiajärjestelmä voi olla herkkä vioille ja 

jäädä torsoksi, jos asukkaita ei kiinnosta sen 
ylläpito tai toimintaan ei saada hyvää liike-
toimintamallia 

• energiateknologian ja -markkinoiden yllättä-
vät muutokset voivat heikentää intoa inves-
toida energiajärjestelmään 

• jos asukkaat eivät aktivoidu pihojen pitämi-
seen, voi alue jäädä väljän tuntuiseksi tai pu-
sikoitua 

 
 
  



 

 

Taulukko 6.4. VE2 Täydentävä SWOT-tarkastelussa. 
 
Sisäiset vahvuudet 

• muodostaa nykyisen Uddaksen kanssa ra-
kenteellisesti yhtenäisen alueen tiivistäes-
sään myös olevaa rakennetta 

• kaukolämpöön voivat liittyä ja siten pääs-
töjään vähentää myös jotkin Uddaksen ta-
lot 

Sisäiset heikkoudet 
• riippuvainen energiayhtiön tuottamasta kau-

kolämmöstä 
• täydennysrakentamisen oikeutus nykyasuk-

kaiden parissa voi olla haaste 
• alueen korkeus ja tiiviys voi kadottaa sen ny-

kyisen luonteen 

Ulkoiset mahdollisuudet 
• asukasmäärä tukee paikallisten palvelui-

den ja parempien joukkoliikenneyhteyksi-
en syntymistä 

• kaupunkimaisen kaupungin levittäminen 
laajemmalle alueelle voi kannustaa tii-
viimpään kehitykseen muualla kaupungis-
sa 

Ulkoiset uhat 
• jos Porvoon kasvu ei jatku odotetusti ja ker-

rostaloasumiselle ei ole kysyntää, voi alue 
jäädä puolityhjäksi 

• ei vie Porvoon energiaedelläkävijyyttä eteen-
päin 

 
 
Taulukko 6.5. VE3 Kokeileva SWOT-tarkastelussa. 
 
Sisäiset vahvuudet 

• suuri asukasmäärä vastaa alueen korkeaan 
asuinrakentamispotentiaaliin 

• maastoa mukailevien rakennusten yläker-
roksista merinäköala 

• energiajärjestelmä, joka tukeutuu sekä 
paikalliseen tuotantoon että kaupungin 
energiaverkkoihin, on stabiili 

 

Sisäiset heikkoudet 
• ei säilytä alueen nykyistä luonnetta 
• ei “ominta Porvoota”: tiiviillä kerrostaloalu-

eilla, joilla aluetehokkuus on yli 0,32, asuu 
Porvoossa nykyisin vain noin 3000 ihmistä 

• asuntojen koillissivun valonsaanti voi olla 
heikkoa 

• tiivis rakenne sallii vähemmän uusiutuvan 
energian tuotantoa 

• muuttaa merkittävästi viereisen virkistysalu-
een maisemaa 

Ulkoiset mahdollisuudet 
• pienen maa-alan käyttäminen tiiviisti sääs-

tää ympäröiviä luontoalueita rakentamisel-
ta 

• kasvattaa Porvoon tiiviiden kerrostaloalu-
eiden suhteellista määrää eli ”kaupungis-
taa kaupunkia” 

• uusien energiantuotantomuotojen kokeilu 
vie Porvoon energiaedelläkävijyydessä 
kiinnostavaan suuntaan ja voi houkuttaa 
alan toimijoita kaupunkiin 

Ulkoiset uhat 
• aiheuttaa suurimman paineen ympäröiville 

virkistysalueille kasvavien käyttäjämäärien 
vuoksi, mikä voi heikentää virkistysalueen 
laatua 

• uusien energiajärjestelmien kokeilu voi olla 
ongelmaherkkää 

• energiateknologian ja -markkinoiden yllättä-
vät muutokset voivat heikentää intoa inves-
toida energiajärjestelmään 

• jos Porvoon kasvu ei jatku odotetusti ja ker-
rostaloasumiselle ei ole kysyntää, voi alue 
jäädä puolityhjäksi 

 
SWOT-analyyseissä korostuu, että alue on tarjoaa asumiselle miellyttävän ympäristön. 
Kuitenkin uusi rakentaminen on huolellisesti sovitettava alueen ilmapiiriin ja mittakaa-
vaan. Lisäksi paikallisten energiantuotantotapojen hyödyntäminen alueella voi luoda hyö-
tyjä, mutta toisaalta tutut teknologiat näyttäytyvät riskittöminä vaihtoehtoina. 
 



 

 

6.2 Energiantuotannon ja -kulutuksen kohtaaminen Kokon-
niemessä 

Paikallisen, uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuuksia Kokonniemessä on tarkasteltu 
arvioimalla alueen energiankulutusta sekä teoreettista energiantuotannon potentiaalia alu-
eella. Kulutuksen ja tuotannon arviointia on tehty samassa työvaiheessa kuin vaihtoehtojen 
luonnosteluakin, sillä osaa näistä tiedoista tarvittiin myös KEKO-arvioinnin energiaa käsit-
televien osuuksien lähtötiedoiksi. Luvut kertovat kuitenkin myös vaihtoehtojen keskeisistä 
ominaisuuksista sinällään, joten niiden tarkastelu vaihtoehtoja vertailtaessa on tärkeää ja 
siten ajankohtaista tässä luvussa. 
 

6.2.1 Arvio Kokonniemen energiankulutuksesta 
Kokonniemen sähkönkulutuksen arviot on laskettu perustuen tutkimuksen (Adato Energia 
2013) keskiarvoihin vuotuisesta sähkönkulutuksesta talotyypeittäin. On huomattava, että 
tilastot ovat vuodelta 2011, joten ne eivät välttämättä vastaa täysin nykykulutusta. Poikke-
uksen arviointimenetelmässä tekee omavarainen vaihtoehto 1, jossa oletetaan kulutuksen 
toteutuvan kuten Motivan (2012b) julkaisun esimerkissä, jossa neljän hengen 150 m2 
omakotitalossa on käytössä maalämpöpumppu. Arvioissa sähkölaitteiden varustelutason 
oletetaan olevan tavanomaisella tasolla.  
 
Lämmitysenergian kulutus on arvioitu vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 olettaen, että talot ovat 
matalaenergiatasoisia kuluttaen määritelmän (alle 60 kWh/brm²/vuosi) mukaisesti jokai-
sessa rakennuksessa 59 kWh kerrosneliötä kohden. On huomattava, että matalaenergiata-
lon määritelmän kWh-lukema on laskennallinen ja kuvaa normaalivuoden lämmitysener-
giantarvetta. Tarkemmat yksityiskohdat arvioinneista on nähtävillä liitteessä 1. 
 
Taulukko 6.6. Vuotuinen energiankulutus Kokonniemen uudella asuinalueella yhteensä kilowattitun-
teina (kWh). 
 
 VE0 Säilyttävä VE1 Itsenäinen VE2 Täydentävä VE3 Kokeileva 

Sähkö 76 000 504 000 2 432 000 kWh (n. 
2,4 GWh) 

3 264 000 kWh (n. 
3,3 GWh) 

Lämpö 196 000 (sähkö-
lämmitys) 

302 400 (maaläm-
pöpumpun sähkön-
kulutus) 

1 681 500 kWh (n. 
1,7 GWh) 

3 026 700 kWh (n. 
3,0 GWh) 

Yhteensä 272 000 806 400 4 113 500 kWh (n. 
4,1 GWh) 

6 290 700 kWh (n. 
6,3 GWh) 

 
Taulukko 6.6 osoittaa, että vaihtoehtojen vuotuinen kokonaiskulutus on odotetusti suurin 
VE3:ssa ja matalin VE0:ssa. Myös KEKO-arviointityökalu tuotti oman arvionsa energian-
kulutuksesta eri vaihtoehdoissa ja tulokset erosivat hieman tässä tehdystä arvioinnista. 
KEKOn arvio oli samansuuntainen suuruusluokiltaan ja siten osaltaan tukee tätä arviota. 
Kokonaiskulutus kertoo kuitenkin vain osan totuudesta, ja jotta vaihtoehtojen kulutusta 
voitaisiin paremmin vetailla, tarkastellaan seuraavassa taulukossa vuotuista kulutusta asu-
kasta kohden. Arvio on tehty jakamalla edellisen taulukon lukemat asukasmäärillä. 



 

 

 
Taulukko 6.7 Vuotuinen energiankulutus Kokonniemen uudella asuinalueella keskimäärin henkilöä 
kohden kilowattitunteina (kWh).  
 
 VE0 Säilyttävä VE1 Itsenäinen VE2 Täydentävä VE3 Kokeileva 

Sähkö 1900 1480 3200 2400 

Lämpö 4900 890 2210 2230 

Yhteensä 6800 2370 5410 4630 

 
Taulukosta 6.7 nähdään, että odotetusti VE0:n kokonaiskulutus asukasta kohden on vertai-
lun korkein. Arvio antaa myös ymmärtää, että tiivistyessään rakenne myös tehostuu ener-
giankulutuksen näkökulmasta. Kuitenkin VE1 erottuu joukosta matalimmilla kulutusluke-
milla vaikka alue ei olekaan yhtä tiivis kuin VE2:ssa ja VE3:ssa. On huomattava, että ero 
voi johtua myös arviointimenetelmän erilaisuudesta. 
 

6.2.2 Kokonniemen energiantuotantopotentiaali 
Energiantuotantopotentiaali on arvioitu tarkemmin VE1:lle ja VE3:lle, koska ne ovat vaih-
toehdot, joihin on suunniteltu omaa energiantuotantoa. Tuotantopotentiaalin arviointia tar-
vittiin myös KEKO-työkaluun syötettyihin taustatietoihin. Arviointi perustuu VE1:n osalta 
Motivan arvioon lämpöpumpulla varustettujen neljän hengen matalaenergiatalojen säh-
könkulutuksesta (Motiva 2012b) sekä Motivan arvioon aurinkopaneelien tuotantopotenti-
aalista (Motiva 2014a). VE3: osalta arvio perustuu case-tapauksiin, joissa vastaavien voi-
maloiden tuotanto on mitattu tai arvioitu (CHP-laitos Kempeleessä ks. Taavitsainen 2012, 
tuulivoimala Tuusulassa ks. Eagle tuulivoima Oy 2010 ja levää biomassana sähkö- ja läm-
pöenergiana hyödyntävä rakennus ks. Hay 2014). Aurinkosähkön kohdalla on käytetty 
samaa Motivan arviota kuin VE1:ssa (Motiva 2014a). Tarkemmat tiedot laskelmista ovat 
liitteessä 1. 
 
Taulukko 6.8. Uusiutuvan energian paikallinen tuotanto VE1:ssa ja VE3:ssa. 
 
 VE1 Itsenäinen VE3 Kokeileva 

Aurinkosähkö (kWh) 806 400 340 000 

Maalämpö (kWh) 756 000 - 

Tuulivoima (kWh) - 15 600 

Pien-CHP - Sähkö: 165 000 
Lämpö: 330 000 

”Levätalo” - Sähkö: 24 000 
Lämpö: 66 375 

Yhteensä (kWh) 1 562 400 941 000 

 
Kuten taulukosta 6.8 nähdään, asukasluvultaan pienemmässä VE1:ssa tuotetaan yhteensä 
enemmän energiaa kuin kookkaammassa VE3:ssa. Molemmissa vaihtoehdoissa hyödynne-
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tään aurinkopaneelien tuottamaa sähköenergiaa, mutta muutoin energianlähteet vaihtelevat 
vaihtoehtojen välillä. Nämä tapaukset antavat osviittaa energiantuotannon mittakaavasta, 
joka alueella olisi mahdollinen, mutta sen lisäksi seuraavaksi tarkastellaan koko alueen 
teoreettista energiantuotantopotentiaalia lähemmin vaihtoehdoista riippumatta. 
 
Aurinkoenergian suhteen alue on lähes ihanteellinen, sillä se sijaitsee etelään suuntautu-
neessa rinteessä. Teoreettisesti arvioiden nykyisen leirintäalueen maapinta-alalle (4 ha) 
kohdistuu vuosittain (1000 kwh x 40000 m2) 40 miljoonaa kWh säteilyenergiaa. Arvio on 
kuitenkin energiantuotannon kannalta enemmän kuin optimistinen, sillä aurinkokennojen 
ja aurinkopaneelien hyötysuhteet eivät yllä samaan lukemaan, ja koska kaikkea maapinta-
alaa ei voida hyödyntää energiantuotantoon, sillä rakennukset, puut ja maastonmuodot 
paitsi vievät osansa pinta-alasta, myös varjostavat aluetta. Nykyteknologialla 84 m2 aurin-
kopaneeleita kattaisi yhden maalämpöpumpulla lämmitettävän matalaenergialuokituksen 
150 m2 kokoisen asuinrakennuksen sähköntarpeen (ks. luku 3.3.3).  
 
Maalämpöpumppujen porakaivoja mahtuisi neljän hehtaarin (neliönmuotoiselle) alueelle 
20 metrin välein maksimissaan (40000 m2 / 20 m2) 2000 kappaletta. Jos oletetaan, että 
jokainen porakaivo täyttäisi yhden asunnon ja neljän ihmisen tarpeet, voisi alueelle sijoit-
taa 2000 asuntoa tai asuttaa 8000 ihmistä. Alue ei kuitenkaan ole symmetrisen muotoinen 
eivätkä alueen muut rakenteet välttämättä salli kaivojen sijoittelua maksimaalisen tehok-
kaasti. Vastaan voivat käydä myös kustannukset, jotka kohoavat maaperän epäsuotuisuu-
den myötä. Vesistöön asennettavat keruuputkistot puolestaan vaatisivat 2 m syvyyttä hyvin 
lähellä rantaa, mikä ei välttämättä toteudu alueen rannan edustalla, sillä merikarttojen sy-
vyyspisteet alueen ohittavalla veneväylällä (siis kauempana rannasta) vaihtelevat vain 2,5–
3 m välillä. Myös joen kuljettama liete sekä verrattain lähellä rantaa kulkevan veneväylän 
liikenne saattavat koitua haasteeksi. Vesistöön asentaminen edellyttäisi siis tarkempaa 
paikkakohtaista selvitystä. 
 
Puupolttoaineiden hyödyntäminen on maankäytön kannalta epätehokas ratkaisu, sillä polt-
toaineen elinkaarta ajateltaessa on huomioitava puun kasvattaminen, sen käsitteleminen, 
kuljettaminen, varastoiminen ja hyödyntäminen energiaksi. Kaikkiaan koko prosessi vie 
suuria maa-aloja ja tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä, vaikka laskennallisesti puun poltta-
mista pidetään päästöttömänä energianlähteenä. Puupohjaisten polttoaineiden hyötysuhde 
vaihtelee käyttötavan mukaan, sillä esimerkiksi puupelletit ovat takassa poltettuja halkoja 
tiiviimpää energiaa. Siksi puupohjaisilla polttoaineilla tuotetun energian maksimikapasi-
teettia Kokonniemessä on vaikea arvioida. 
 
Kaukolämpöverkon tuominen Kokonniemeen olisi Porvoon Energian edustajan (2016) 
mukaan mahdollista, sillä alue sijaitsee lähellä nykyistä verkostoa. Edellytyksenä olisi 
omakotitaloaluetta tiiviimpi asuinalue, mutta tarkkoja rajoja verkoston vetämisen kannat-
tavuudelle ei ole (Porvoon Energia 2016). Kaukolämpöverkolla voitaisiin kattaa hyvinkin 
tiiviin ja tehokkaan asuinalueen koko lämmöntarve. Maakaasuputkistoja ei Kokonniemen 
läheisyydessä ole, mutta Porvoon Energia toimittaa maakaasua muualle Porvoon alueilla. 
 
Suuntaa-antavana arviona Kokonniemen tuulienergiapotentiaalista voidaan hyödyntää 
Tuuliatlaksen (Ilmatieteenlaitos 2016) tietoja alueen tuulennopeudesta ja sen arviota teolli-
sen mittakaavan tuulivoimalan tuotantomahdollisuuksista. Tuulienergiapotentiaali alueella 
on nykyteknologian valossa maltillinen, sillä alueen keskimääräinen vuotuinen tuulenno-
peus on mitattuna 50 m korkeudella maasta noin 5 m/s, vaihdellen noin välillä 4,9–5,2 m/s. 



 

 

Tammikuun keskimääräiset tuulennopeudet ovat vuoden korkeimmat, yltäen noin välille 
6,1–6,4 m/s. Tuulivoimala, jonka korkeus olisi noin 50 m ja teho 3 MW, voisi tuottaa alu-
eella yhteensä noin 3200–3900 MWh (eli noin 3 200 000–3 900 000 kWh) sähköä vuodes-
sa. Tuulisimman kuukauden, tammikuun, aikana voimala tuottaisi noin 460–560 MWh. 
(Ilmatieteenlaitos 2016.) Alueella voitaisiin siis hyödyntää tuulivoimaa ja potentiaali olisi 
mahdollista nostaa tehokkaalla voimalalla kattamaan koko alueen energiantuotanto maan-
käyttösuunnitelmasta riippumatta, mikäli voimala voitaisiin asentaa asutuksen läheisyy-
teen. 
 

6.2.3 Johtopäätöksiä kulutuksen ja tuotannon kohtaamisesta 
Kulutuksen ja tuotannon kohtaamista on syytä tarkastella erityisesti silloin, kun halutaan 
arvioida mahdollisuutta kehittää alueesta energiaomavarainen. Kokonniemen kohdalla ku-
lutuksen ja tuotannon kohtaamisen vertailu auttaa energiajärjestelmien mitoituksessa alu-
eelle ylipäätään. Kulutuksen ja tuotannon kohtaamista on kuitenkin haastavaa arvioida 
tarkalleen juuri esimerkiksi puupolttoaineiden arvioinnin hankaluuden vuoksi. Jos laske-
taan yhteen aurinkoenergian ja tuulienergian kokonaispotentiaalit, saadaan lukemaksi noin 
43 000 MWh vuodessa. Kuten edellä on todettu, luku on erittäin teoreettinen eikä todelli-
suudessa tällaiseen lukemaan voitaisi yltää. 
 
Kulutuksen ja tuotannon kohtaamisen arvioinnista tekee hankalaa myös se, että ajallisesti 
tarjonta ja kysyntä eivät aina kohtaa. Näin on erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian kohdalla 
(ks. luku 3.3.3). Tästä johtuen usean eri energianlähteen hyödyntäminen paikallisesti lienee 
paras tie omavaraisuutta kohti (kuten useimmissa toteutuneissa järjestelmissä on tehty, ks. 
case-esimerkit julkaisussa Motiva 2010). Kulutuksen ja tuotannon kohtaamiseen liittyy 
myös järjestelmien järkevä mitoittaminen: usein suositellaan tuotantojärjestelmien mitoit-
tamista keskimääräisen kulutuksen mukaisesti huippukulutuksen sijaan. Osa tuotantota-
voista tarvitaan siis tukimekanismeiksi huippukulutuksen aikoihin. 
 
On selvää, että energiantuotantoa ei Kokonniemen kaltaisessa paikassa voida suunnitella 
vain kulutuksen ja tuotannon kaltaisten seikkojen perusteella. Myös esimerkiksi maisemal-
liset vaikutukset on huomioitava. Lisäksi jotkin paikalliset energiantuotantomuodot ovat 
sijoittelunsa puolesta joustavampia kuin toiset: esimerkiksi aurinkovoima vaatii aurinkoi-
sen paikan, kun taas maalämpöä voidaan tuottaa lähes missä vain (ks. luku 3.3.3). Ratkai-
sevaa järjestelmien mahdollisuuksissa täyttää kokonaisen asuinalueen ympärivuotiset tar-
peet on akkuteknologia ja sen kehitys. Kaikkiaan täydellisen omavaraisuuden arviointi 
edellyttäisi valtavasti enemmän tietopohjaa kuin tässä diplomityössä voidaan tarjota ja silti 
epävarmuuksia syntyy monista tekijöistä. Siksi tuotanto on Kokonniemen kaavoituksessa 
hyvä suunnitella vastaamaan mahdollisimman kirjaviin tarpeisiin ja tulevaisuudenkuviin. 
 

6.3 Vaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristö-
vaikutusten arviointi 

Vaihtoehdoista syntyviä päästöjä ja ympäristövaikutuksia vertailtiin tässä työssä KEKO-
työkalun avulla sen selkeän käyttöliittymän ja tutkitun taustan vuoksi. Tämä luku esittelee 
vertailun keskeisemmät tulokset. Tulosten pohjalta pyritään vetämään johtopäätöksiä siitä, 
millaisia ratkaisuja olisi syytä hyödyntää myös viitesuunnitelmassa. Työkaluun syötetyt 
pohjatiedot ovat pääasiassa peräisin Porvoon Energian edustajan haastattelusta (Porvoon 
Energia 2016) ja Chenin kanssa tekemistämme vaihtoehtoisista maankäyttösuunnitelmista. 



 

 

Lisäksi tietoja Porvoon yhdyskuntarakenteesta on saatu Porvoon kaupungin yleiskaava-
päällikkö Maija-Riitta Kontiolta, jonka tekemän analyysin data oli peräisin LAPIO-
palvelun paikkatietoaineistoista sekä Tilastokeskuksen väestö- ja rakennustietokannoista. 
 
KEKO-arvioinnissa muodostettiin arvio kokonaisekotehokkuudesta. Sen perusteella epä-
edullisin vaihtoehto on VE0, kun taas edullisin on VE3. Kuitenkin myös VE2 on kokonai-
sekotehokkuudessaan samassa mittaluokassa VE3:n kanssa. Kokonaisekotehokkuutta aja-
teltaessa on huomattava, että VE3 on mittaluokaltaan täysin eri maailmasta kuin muut 
vaihtoehdot, ja sen asukastiheys eroaa muista vaihtoehdoista huomattavasti (VE0:n, VE1:n 
ja VE2:n vaihteluväli 10,81–87,36 as/ha kun taas VE3:n on 212,50 as/ha). 
 
KEKO-arvioinnin mukaan Kokonniemen asuinalueella syntyvät päästöt asukasta kohden 
50 vuoden aikana ovat VE2:ssa (60 CO2-tonnia) ja VE3:ssa (58,50 CO2-tonnia) samassa 
mittaluokassa. Asukasta kohden VE0:n päästöt (146,77 CO2-tonnia) ovat noin kaksi ja 
puoli kertaa suuremmat kuin VE3:n ja VE2:n. VE1:n päästöt asukasta kohden ovat 77,90 
CO2-tonnia.  
 

 
 
Kuva 6.1. Kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana keskimääräistä asukasmäärää kohti, CO2-
tonnia / asukas. 
 
Kuva 6.1 osoittaa hyvin sen, että päästöissä asukasta kohden korostuvat kaikissa tapauksis-
sa kaksi päästöluokkaa: rakennusten rakentaminen ja kunnossapito sekä henkilöliikenne. 
Odotusten mukaisesti liikenteessä versioiden välillä ei juurikaan ole eroa, mutta kaikissa 
versioissa liikenteen päästöjen osuus on merkittävä suhteessa muihin päästölähteisiin. 
Henkilöliikenteeseen ei kuitenkaan Kokonniemen tapauksessa pidä kiinnittää liikaa huo-
miota, koska alue on niin pieni, ettei sen sisällä voi tehdä radikaalisti henkilöliikenteeseen 
vaikuttavia ratkaisuja niin, että vaihtoehtojen välille syntyisi siinä eroja. 



 

 

 
Taulukko 6.9. Päästöjen aiheuttajien ääripäät kussakin vaihtoehdossa. 
 
 VE0 VE1 VE2 VE3 

Vähiten 
päästöjä 

Maankäyttö Infrastruktuurin ra-
kentaminen ja kun-
nossapito 

Maankäyttö Maankäyttö 

Eniten 
päästöjä 

Rakennusten rakenta-
minen ja kunnossapito, 
rakennusten energian-
kulutus 

Rakennusten raken-
taminen ja kunnossa-
pito, henkilöliikenne 

Henkilöliikenne, ra-
kennusten rakentami-
nen ja kunnossapito 

Henkilöliikenne, ra-
kennusten rakentami-
nen ja kunnossapito 

 
Kuten taulukosta 6.9 nähdään, on energian kannalta huomattavaa, että rakennusten energi-
ankulutus ylsi päästöiltään korkeimpiin teemoihin vain VE0:ssa. Samaten VE1:n rakennus-
ten energiankulutuksesta syntyvät päästöt ovat kaikista vaihtoehdoista alhaisimmat, joten 
sen kokonaispäästöjä kohottavat tekijät ovat muualla (rakennusten rakentamisessa), eivät 
energiankulutuksessa. VE3:ssa maankäytön tehokkuus erottuu edukseen, sillä sen maan-
käytöstä syntyvät päästöt ovat vertailun pienimmät. Infrastruktuurin rakentaminen on kas-
vihuonekaasupäästöjen suhteen edullisinta VE1:ssa ja VE2:ssa. Toisaalta rakennusten ra-
kentaminen ja kunnossapito on versioista matalapäästöisintä VE3:ssa. Merkittävä johto-
päätös on, että VE0:n ero rakennusten energiankulutuksesta syntyvissä päästöissä suhtees-
sa muihin versioihin on valtava, minkä vuoksi voidaan päätellä, että muutos perinteisistä 
energianlähteistä kohti vihreämpiä vaihtoehtoja on alueella erittäin perusteltu.  
 
Vertailusta voidaan tehdä se johtopäätös, että VE1:n rakennusten energiankulutuksesta 
syntyvät päästöt ovat vertailun alhaisimmat, mutta vaihtoehdon ongelmana on matala ra-
kentaminen isolle pinta-alalle. VE1:stä voidaankin oppia, että maalämpöpumppujen tii-
viimpi mitoittaminen pihojen kustannuksella voisi tehdä alueesta tehokkaamman, ja että 
rivitalojen sijaan voisikin olla edullista rakentaa pienkerrostaloja, joille mitoitetaan maa-
lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleita saman verran kuin rivitaloille. Tällöin aurinkopanee-
lien riittävä pinta-ala tulisi varmistaa asentamalla paneeleita muuallekin kuin katoille. Sa-
moin voidaan päätellä päästöistä, jotka syntyvät kerrosalaa kohti, sillä ne ovat suurimmat 
VE1:ssä, eli toisin sanoen omavarainen rakentaminen tuleekin päästöiltään kalliiksi.  
 
Rakennusten materiaalinkulutus on KEKO-arvioinnin mukaan asukasta kohden VE0:ssa 
kaksi kertaa isompi kuin VE1:ssä ja jopa kolme kertaa isompi kuin VE3:ssa. VE0:n mate-
riaalinkulutus on siis omaa luokkaansa muihin nähden. Kerrosalaa kohden kulutus on sa-
maa mittaluokkaa VE0:ssa ja VE1:ssa, VE2:n ja VE3:n jäädessä noin puoleen tai hieman 
yli puoleen niiden kulutuksesta. Tästä voidaan päätellä, että kun kerroksia on enemmän 
kuin kaksi, tapahtuu kulutuksen määrässä kerrosneliötä kohden merkittävä lasku. Näin 
ollen voidaan vetää johtopäätös, että kerroksia kannattaisi olla vähintään kolme. Uusiutu-
mattomia luonnonvaroja kuluu kaikissa vaihtoehdoissa noin nelinkertaisesti uusiutuviin 
nähden.  
 
Kun alueen infrastruktuurin materiaalinkulutus suhteutetaan asukasmäärään ja kerrosalaan, 
VE3 kuluttaa materiaaleja moninkertaisesti muihin vaihtoehtoihin nähden. Päästöt aiheu-
tuvat VE3:ssa pääasiassa maan alle louhittavasta energiantuotannon tilasta. Louhiminen ei 



 

 

siis luonnonvarojen kulutuksen kannalta ole tehokasta, vaikka maankäytöllisesti ratkaisu 
olisikin sitä. Sen sijaan VE2 erottuu infrastruktuurin materiaalinkulutuksessa edullisimpa-
na vaihtoehtona suhteutettuna sekä asukasmäärään että kerrosalaan. 
 
Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat VE1:ssa vertailun matalimmat, kuten 
voidaan tarkemmin nähdä taulukosta 6.10. Näin käy vaikka Porvoon kaukolämpö on mata-
lapäästöisyydessään kansallisesti vertaansa vailla puupohjaisen bioenergian ollessa lasken-
nallisesti päästötöntä. Ero muihin vaihtoehtoihin syntyy sähköntuotannosta, sillä aurinko-
paneeleista ei koidu niiden käyttöaikana päästöjä. 
 
Taulukko 6.10. Kasvihuonekaasupäästöt energiantuotannosta 50 vuoden aikana, CO2-tonnia. 
 
 VE0 VE1 VE2 VE3 

 yht. /as yht. /as yht. /as yht. /as 

Lämpö 763 19,075 1051 3,0912 2 0,0026 3 0,0022 

Sähkö 504 12,6 0 0 5192 6,832 6993 5,142 

Yhteensä 1267 31,675 1051 3,0912 5194 6,834 6996 5,144 

 
Taulukosta 6.10 on jätetty pois KEKO-arvioinnin edellyttämä aihepiiri jäähdytys, koska 
jäähdytykseen ei ole tässä työssä otettu kantaa. Asukasta kohden syntyneet päästöt on las-
kettu itse, koska KEKO ei lukuja suoraan ilmoittanut. Tuloksissa on epäselvää se, mistä 
VE1:n lämpöpäästöt syntyvät, sillä ilmalämpöpumppujen sähköntarve on mitoitettu katet-
tavaksi aurinkosähköllä, toisin sanoen päästöttömästi. On mahdollista, että KEKO-työkalu 
huomioi esimerkiksi porakaivojen porauksesta syntyvät päästöt, mutta lukema vaikuttaa 
siihenkin hyvin korkealta.  
 
VE2:n ja VE3:n välisestä erosta energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöissä asukasta 
kohden voidaan päätellä eräs vertailun keskeisin tulos: paikallisten sähköntuotantotapojen 
sijoittamisella kaukolämpöverkossa olevalle alueelle voidaan vähentää energiantuotannon 
päästöjä. Niinpä tällainen ratkaisu olisi kannatettava myös viitesuunnitelmalle siinä tapa-
uksessa, että VE1:n kaltaiseen omavaraisuusratkaisuun ei pyritä. VE3:n matalampiin pääs-
töihin vaikuttavat toki muutkin tekijät, kuten alueen tiiviimpi rakenne. 
 
Tässä luvussa esiteltiin vain osa KEKO-arvioinnin tuloksista. Käsittelemättä jäivät esimer-
kiksi päästöjen kumuloituminen 50 vuoden aikana erilaisten päästökertoimien mukaisesti 
sekä luontovaikutukset. Syynä tähän ovat heikkoudet KEKO-työkalun tuottamassa arvioin-
tiraportissa, sillä näiden aihepiirien osalta sitä on hyvin hankala tulkita.  
 
KEKO-työkaluun syötettyihin lähtötietoihin liittyy monia yksityiskohtia, jotka tuovat epä-
varmuutta työkalun tuloksiin. Esimerkiksi alueella olevat leirintäalueen huoltorakennukset 
on luokiteltu työkalussa palvelurakennuksiksi, vaikka niiden energiankulutus tuskin vastaa 
keskimääräisen palvelurakennuksen tasoa. Kuitenkaan tarkempia lukuja ei ole tiedossa. 
VE2:n pinta-alaa laskettaessa on myös jätetty pois alue, jolle ei ole suunniteltu kehittämis-
tä, jotta laskuissa voisi olla mahdollisimman tarkka. Tämän vuoksi alueen yhdyskuntara-
kenteelliset edut eivät pääse hyvin esille tuloksissa. Työkalun talotyyppien luokittelu ei 
tunne kaupunkivilloja tai townhouse-tyyppisiä taloja, joten ne on luokiteltu lähtötiedoissa 



 

 

kolmikerroksisiksi rivitaloiksi. Etätyöskentelyä ei ole huomioitu luotujen työpaikkojen 
määrissä ja oletuksena on, että leirintäalueen työpaikat muodostavat yhteensä yhden henki-
lötyövuoden eli yhden ympärivuotisen työpaikan. Tarkemmin tuloksiin ja työkaluun syö-
tettyihin lähtötietoihin voi perehtyä liitteessä 3.  
 

6.4 Arviointitaulukot ja intressianalyysi Kokonniemestä 
Kokonniemen kaltaisen monimuotoisen alueen kohdalla on tärkeää muodostaa kokonais-
käsitys eri vaikutuksista, joita vaihtoehtoiset maankäyttösuunnitelmat synnyttäisivät, sekä 
toisaalta tukea päätöksentekoa ja mielipiteenmuodostusta kooten yhteen eri näkökulmia. 
Tässä luvussa kokonaiskäsitystä hahmotetaan alaluvuissa 6.4.1 ja 6.4.2. Eri näkökulmiin 
pureudutaan alaluvussa 6.4.3. 
 

6.4.1 Vaikutuslista 
Vaikutuslistassa (taulukko 6.11) kootaan muistilistanomaisesti arviointikohteita Kokon-
niemessä. Taulukko perustuu ympäristöministeriön (2006, 35) ehdotukseen kaavakohtai-
sesta vaikutuslistan laadinnasta, jonka lähtökohtana on MRA 1 §. Listausta on kohdennettu 
Kokonniemeen sopivammaksi jättämällä pois vaikutukset aluerakenteeseen ja yhdyskunta-
talouteen sekä valitsemalla mukaan Kokonniemen kannalta olennaisia aihepiirejä. Arvi-
oinnin asteikkona on (-), (0) ja (+) ja se perustuu pintapuoliseen arviointiin, joka on yhden 
henkilön tekemänä subjektiivinen. Arvioinnin tekemiseksi ei ole suoritettu esimerkiksi 
mittauksia, vaan analyysin pohjana on työn alkupuolella esitelty kirjallisuus. Poikkeuksen 
muodostavat teemat ’vaikutukset energiatalouteen’ sekä ’vaikutukset luontoon ja luonnon-
varoihin’, joissa tähdellä (*) merkityt vaikutukset perustuvat KEKO-arviointiin.  
 
Taulukon ja sen arviointien on tarkoitus toimia suuntaa-antavana johdatuksena siihen, mil-
laiset vaikutukset olisi Kokonniemessä syytä ottaa tarkempaan tarkasteluun. Taulukkoa ei 
siis voida käyttää vertailemaan esimerkiksi sitä, mikä vaihtoehto saa määrällisesti eniten tai 
vähiten (+) tai (-) -merkintöjä. Paldanius ja muut (2006, 34) kirjoittavat: ”Vaikutuslista on 
arviointia systematisoiva luettelo tarkasteltavista vaikutuksista. Vaikutuslistan käyttö arvi-
oinnin eri vaiheissa koko kaavaprosessin ajan auttaa jäsentämään arviointia sekä kaavasta 
ja sen vaikutuksista käytävää keskustelua. Vaikutuslista varmistaa arvioinnin kattavuutta ja 
suuntaa sitä merkittäviin vaikutuksiin.” Vaikutuslista voi toimia myös vaikutusten tunnis-
tamisen tukena (Paldanius et al. 2006, 24). 
 
Taulukko 6.11. Vaikutuslista Kokonniemeen. Tähdellä (*) merkityt vaikutukset perustuvat KEKO-
arvioinnin tuloksiin. 
 
 VE0 VE1 VE2 VE3 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen     

Väestö 0 + + + 

Alueen sisäinen rakenteen eheys + + + + 

Alueen linkittyminen muuhun yhdyskuntarakenteeseen + + - - 

Vaikutukset liikenteeseen     



 

 

Kevyen liikenteen edistäminen 0 + + + 

Joukkoliikenteen edellytysten edistäminen 0 0 + + 

Yksityisautoilun vähentäminen - + + + 

Vaikutukset energiatalouteen     

Energiatehokkuus* + + + + 

Paikallisten energiantuotantomahdollisuuksien luominen 0 + 0 + 

Energiaomavaraisuuden aste - + - + 

Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen* - + 0 + 

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin      

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen* - + + + 

Rakennusten materiaalinkulutus* + 0 + + 

Infrastruktuurin materiaalinkulutus* 0 + + - 

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön 

    

Kulttuurimaiseman vaaliminen + + - - 

Kaupunkikuvan eheys + + - - 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön     

Alueen identiteetti 0 + + - 

Toiminnallisuus (liikkuminen, palvelut, virkistys) 0 + + + 

Terveys 0 0 0 - 

Muut vaikutukset     

Työpaikkojen syntyminen - 0 + + 

 
Vaikutuslistaa tarkastelemalla ja tutkimuskysymykset mielessä pitäen kiinnostaviksi vaiku-
tusteemoiksi muodostuvat vaikutukset energiatalouteen, vaikutukset luontoon ja luonnon-
varoihin sekä vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön. Siksi niiden lähempi tarkastelu on tarpeen. 
 

6.4.2 Arviointitaulukko 
Vaikutuslistan perusteella on luotu seuraavat arviointitaulukot, joissa arviointi kohdentuu 
vaikutuslistan ja tämän diplomityön tutkimuskysymysten perusteella merkittäviksi määrit-
tyvien vaikutusten tarkasteluun. Arviointi tapahtuu sanallisessa muodossa, selventäen sa-
malla vaikutuslistan suppeita merkintöjä. Arviointitaulukoita ja vaikutuslistaa kannattaakin 
siksi lukea rinnakkain. 
 



 

 

Arviointitaulukoissa yhdistellään sekä KEKO-arvioinnin tuloksia että vaihtoehtojen sub-
jektiivista arviointia. Siksi arviointi ei ole täysin arvovapaata, vaan siinä näkyvät myös 
arvioinnin tehneen henkilökohtaiset arvot ja näkemykset. Tämä on vaikutusten arvioinnissa 
yleinen haaste, sillä ”inhimillinen tieto on aina tulkittua tietoa” (Leskinen et al. 1991, 2). 
Siten taulukon sisältö voisi olla hyvinkin erilainen, jos sen laatimisesta olisi ollut vastuussa 
toinen henkilö. 
 
Taulukko 6.12. Arviointitaulukko energiatalouteen kohdistuvista vaikutuksista. Tähdellä (*) merkityt 
vaikutukset perustuvat KEKO-arvioinnin tuloksiin. 
 
  VE0 VE1 VE2 VE3 

Energiatehok-
kuus * 

Vanhojen rakennus-
ten hyödyntäminen 
ja niiden korjaami-
nen energiatehok-
kaammiksi tekevät 
alueesta hieman 
tehokkaamman, 
kuin naapurialue 
Uddas. 

Matalaenergiatalo-
jen suosiminen, 
oma matalapäästöi-
nen energiantuotan-
to, sekä monet 
yksityiskohdat 
rakenteessa, kuten 
pienet huoneistoalat 
ja jaetut tilat, vä-
hentävät rakennus-
ten energiankulu-
tusta. Kevyt liiken-
ne priorisoidaan 
autoilun edelle. 

Rakenne suosii 
kaukolämpöä ja 
matalaenergiataloja 
sekä priorisoi kevy-
en liikenteen autoi-
lun kustannuksella 
ja parantaa siten 
energiatehokkuutta. 
Lisäksi monet pie-
net ratkaisut, kuten 
pienet huoneistoalat 
ja jaetut tilat sekä 
täydennysrakenta-
minen tukevat 
energiatehokkuutta. 

Energiatehokkuutta 
edistetään tiiviillä 
rakenteella, omalla 
matalapäästöisellä 
energiantuotannol-
la, kevyen liiken-
teen priorisoimisel-
la sekä monilla 
rakenteen yksityis-
kohdilla kuten 
pienillä huoneisto-
aloilla ja yhteistilo-
jen järjestämisellä. 

Paikallisten 
energiantuotan-
tomahdollisuuk-
sien luominen 

Alueen rakennetta 
ei ole suunniteltu 
mahdollistamaan 
paikallista energian-
tuotantoa, mutta 
alueelle voi siitä 
huolimatta mahtua 
esimerkiksi joitakin 
maalämpöpumppu-
ja. 

Alue on mitoitettu 
aurinkoenergian ja 
maalämpöpumppu-
jen tarpeiden mu-
kaisesti, joten tuo-
tantomahdollisuu-
det ovat optimaali-
set. 

Alueen rakenne on 
mitoitettu mahdol-
listamaan kauko-
lämmön tuotanto, 
joten paikallista 
energiantuotantoa ei 
välttämättä saada 
mahtumaan alueelle 
sen tiiviyden vuok-
si, lukuunottamatta 
aurinkopaneeleita 
tai -keräimiä. 

Alueelle on mitoi-
tettu mahtumaan 
paikallista energi-
antuotantoa, mutta 
tiivis rakenne sul-
kee pois monia 
tuotannon muotoja 
alueen sisällä. 

Energiaomava-
raisuuden aste 

Alue on riippuvai-
nen muualla tuote-
tusta energiasta. 

Tämän työn teoreet-
tisten puitteiden 
sisällä alue on ener-
giaomavarainen. 

Alue on riippuvai-
nen muualla tuote-
tusta energiasta. 

Alue tuottaa osan 
kulutetusta energi-
asta itse, mutta on 
riippuvainen muu-
alla tuotetusta 
energiasta. 

Energiantuotan-
non kasvihuone-
kaasupäästöjen 
vähentäminen * 

Tuotannon päästöjä 
vähentämään ei ole 
suunniteltu ratkai-
suja. Energiantuo-
tanto kullekin asuk-
kaalle tuottaa pääs-
töjä 31,675 CO2-
tonnia 50 vuodessa, 
mikä on muihin 

Alueelle on valittu 
matalapäästöiset 
tuotantomuodot. 
Energiantuotanto 
kullekin asukkaalle 
tuottaa päästöjä 
3,0912 CO2-tonnia 
50 vuodessa, mikä 
on vertailun pienin 

Alueelle on valittu 
Porvoossa yleisesti 
käytössäoleva mata-
lapäästöinen lämmi-
tysmuoto, mutta 
sähköntuotannon 
päästöt eivät ole 
erityisen alhaiset. 
Energiantuotanto 

Alueelle on valittu 
matalapäästöisiä 
tuotantomuotoja, 
mutta kaikkea 
kysyntää ei saada 
paikallisesti tyydy-
tettyä. Energiantuo-
tanto kullekin 
asukkaalle tuottaa 



 

 

vaihtoehtoihin näh-
den moninkertainen 
lukema.  

lukema. kullekin asukkaalle 
tuottaa päästöjä 
6,834 CO2-tonnia 
50 vuodessa. Lu-
kema on vertailun 
toiseksi suurin. 

päästöjä 5,144 
CO2-tonnia 50 
vuodessa. Lukema 
on vertailun toisek-
si pienin. 

 
Taulukko 6.13. Arviointitaulukko luontoon ja luonnonvaroihin kohdistuvista vaikutuksista. Tähdellä 
(*) merkityt vaikutukset perustuvat KEKO-arvioinnin tuloksiin. 
 
 VE1 VE2 VE3 VE4 

Kasvihuonekaa-
supäästöjen vä-
hentäminen * 

Päästöt (146,77 
CO2-tonnia) asu-
kasta kohden 50 
vuodessa lähes 
kolme kertaa suu-
remmat kuin 
VE3:ssa. Ks. kohta 
energiatehokkuus. 

Päästöjä (77,90 
CO2-tonnia asukas-
ta kohden 50 vuo-
dessa) syntyy 
enemmän kuin 
tiiviimmissä vaihto-
ehdoissa VE2 ja 
VE3. Ks. kohta 
energiatehokkuus. 

Kasvihuonekaasu-
päästöjä (60 CO2-
tonnia asukasta 
kohden 50 vuodes-
sa) tuotetaan vertai-
lun toiseksi vähiten. 
Ks. kohta energia-
tehokkuus. 

Vertailun pienim-
mät päästöt (58,50 
CO2-tonnia asu-
kasta kohden 50 
vuodessa). Ks. 
kohta energiate-
hokkuus. 

Rakennusten 
materiaalinkulu-
tus * 

Vertailun korkein 
materiaalinkulutus 
(197, CO2-tonnia 
/asukas). Kulutus 
noin kolme kertaa 
suurempi kuin 
VE3:ssa. 

Vertailun toiseksi 
korkein materiaa-
linkulutus (91,35 
CO2-tonnia 
/asukas). 

Vertailun toiseksi 
matalin materiaa-
linkulutus (52,81 
CO2-tonnia 
/asukas). 

Vertailun matalin 
materiaalinkulutus 
(40,02 CO2-tonnia 
/asukas). 

Infrastruktuurin 
materiaalinkulu-
tus * 

Vertailun toiseksi 
korkein materiaa-
linkulutus (47,48 
CO2-tonnia / asu-
kas). 

Vertailun toiseksi 
matalin materiaa-
linkulutus (19,62 
CO2-tonnia / asu-
kas). 

Vertailun matalin 
materiaalinkulutus 
(17,82 CO2-tonnia / 
asukas). 

Vertailun korkein 
materiaalinkulutus 
(82,67 CO2-tonnia 
/ asukas), joka 
aiheutuu maan alle 
louhituista energi-
antuotantotiloista. 

 
 
Taulukko 6.14. Arviointitaulukko vaikutuksista, jotka kohdistuvat maisemaan, kaupunkikuvaan, kult-
tuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 
 VE0 VE1 VE2 VE3 

Kulttuurimaise-
man vaaliminen 

Vähäinen ja matala 
rakentaminen sulau-
tuu maisemaan 
hyvin. Vanhat ra-
kennukset sopivat 
alueen nykyiseen 
tyyliin. Vaikutukset 
maisemaan paikalli-
sia. Rakentamista 
yhteensä 2,4 heh-
taarille, mikä on 

Rakennuksia tulee 
suurelle maa-alalle, 
mutta niiden mata-
luus pitää maisema-
vaikutukset maltilli-
sempina kuin kor-
kea rakentaminen. 
Vaikutukset mai-
semaan paikallisia. 
Rakentamista yh-
teensä 4,7 hehtaaril-

Rakennuksia tulee 
suurelle alalle ja ne 
ovat paikoitellen 
korkeita, joten nii-
den vaikutus mai-
semaan on merkit-
tävämpi kuin 
VE0:ssa ja VE1:ssa. 
Vaikutukset mai-
semaan paikallisia. 
Rakentamista yh-

Rakennuksia tulee 
tiiviille alalle, mut-
ta ne ovat korkeita, 
joten niiden vaiku-
tus maisemaan 
ulottuu Porvoon 
keskustan suuntaan 
sekä merelle ja 
esim. vastapäiseen 
Sikosaareen. Ra-
kentamista yhteen-



 

 

vertailun pienin ala. le, mikä on vertai-
lun toiseksi suurin 
ala. 

teensä 5,7 hehtaaril-
le, mikä on vertai-
lun suurin ala. 

sä kolmelle hehtaa-
rille, mikä on ver-
tailun toiseksi pie-
nin ala. 

Kaupunkikuvan 
eheys 

Vanhat rakennukset 
sopivat hienosti 
nykyiseen Uddak-
seen. 

Rakentamisen mit-
taluokka sopii alu-
eelle hyvin, mutta 
alueesta tulee mo-
dernimman näköi-
nen kuin viereisestä 
Uuddaksesta. 

Rakentaminen on 
kaupunkimaisem-
paa kuin viereisessä 
Uddaksessa. 

Korkea ja moderni 
rakentaminen on 
suuri kontrasti 
olemassaolevalle. 

 
Arviointitaulukoista havaitaan, että näistä näkökulmista tarkasteltuna keskeisimmät on-
gelmat vaihtoehdoissa liittyvät niiden mittakaavaan. VE0 on mataline tehokkuuslukuineen 
ekotehottomin, mutta toisaalta nykyrakenteeseen huomaamattomimmin solahtava vaihto-
ehto. Myös VE1 on väljä suunnitelma, mutta se toisaalta sallii moduulisuudessaan alueen 
muokkaamisen parhaaksi katsottuun suuntaan. VE2 on jo varsin kaupunkimainen ja siksi 
ympäröivästä alueesta poikkeava, mutta toisaalta majoittaisi alueelle VE0:ta ja VE1:ta tii-
viimmin ja siten ekotehokkaammin ihmisiä, jotka mahdollisesti pitäisi asuttaa kunnan alu-
eelle muutenkin. VE3 puolestaan on mittakaavaltaan niin valtava, että sen vaikutukset alu-
een erityiseen maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat suuret, mutta toisaalta sekin täyttäi-
si asuinrakentamisen tarpeita tehokkaammin kuin VE0 ja VE1. Tiiviiden vaihtoehtojen 
voidaan siis ajatella säästävän ympäristöä muualla siten, että maata säästyy muualla kun 
Kokonniemeen asutetaan suurempi asukasmäärä, kun taas väljien voidaan ajatella Kokon-
niemen tapauksessa säästävän tärkeää virkistysaluetta paikallisesti tämän kuluessa pienien 
käyttäjämäärien myötä vähemmän. Toisaalta tiivis vaihtoehto jättää rakentamatta myös 
paikallisesti suuremman alueen kuin väljä, vaikka tiiviiden vaihtoehtojen asukkaat kulut-
taisivat virkistysaluetta paikallisesti enemmän kuin väljien asukkaat. 
 
Pinta-alat, jotka käytetään rakentamiseen, vaihtelevat vaihtoehdoissa suuresti, joten niihin 
on kiinnitettävä lähemmin huomiota. VE0:ssa rakentamiseen kuluu vertailun pienin alue. 
VE1 on muutoin pienen mittakaavan alue, paitsi että se levittäytyy toiseksi laajimmalle 
alueelle. VE2 on kaupunkimaisempi kuin VE0 ja VE1, mutta sen rakennusala on vertailun 
suurin johtuen osin Uddakseen ulottuvasta täydennysrakentamisesta. VE3 taas on kaikin 
puolin massiivinen, mutta rakentamiseen käytettävä ala onkin vertailun toiseksi pienin.  
 

6.4.3 Intressianalyysi 
Näkökulmia, joiden perusteella valinta vaihtoehtojen välillä voitaisiin tehdä, listataan seu-
raavassa taulukossa. Numerot osoittavat paremmuusjärjestyksen, jossa vaihtoehdot kannat-
taisi kyseistä näkökulmaa painotettaessa valita. Näin pyritään osoittamaan näkökulmien 
kirjo sekä helpottamaan valinnan tekemistä (ks. menetelmän kuvaus tarkemmin luvussa 4). 
 
Taulukko 6.15. Intressianalyysi Kokonnienemestä. 
 
Näkökulma VE0 VE1 VE2 VE3 

”On syytä valita vaihtoehto, josta koituu pienimmät kasvihuonekaasupäästöt 
asukasta kohden.” 

4 3 2 1 



 

 

vertailun pienin ala. le, mikä on vertai-
lun toiseksi suurin 
ala. 

teensä 5,7 hehtaaril-
le, mikä on vertai-
lun suurin ala. 

sä kolmelle hehtaa-
rille, mikä on ver-
tailun toiseksi pie-
nin ala. 

Kaupunkikuvan 
eheys 

Vanhat rakennukset 
sopivat hienosti 
nykyiseen Uddak-
seen. 

Rakentamisen mit-
taluokka sopii alu-
eelle hyvin, mutta 
alueesta tulee mo-
dernimman näköi-
nen kuin viereisestä 
Uuddaksesta. 

Rakentaminen on 
kaupunkimaisem-
paa kuin viereisessä 
Uddaksessa. 

Korkea ja moderni 
rakentaminen on 
suuri kontrasti 
olemassaolevalle. 

 
Arviointitaulukoista havaitaan, että näistä näkökulmista tarkasteltuna keskeisimmät on-
gelmat vaihtoehdoissa liittyvät niiden mittakaavaan. VE0 on mataline tehokkuuslukuineen 
ekotehottomin, mutta toisaalta nykyrakenteeseen huomaamattomimmin solahtava vaihto-
ehto. Myös VE1 on väljä suunnitelma, mutta se toisaalta sallii moduulisuudessaan alueen 
muokkaamisen parhaaksi katsottuun suuntaan. VE2 on jo varsin kaupunkimainen ja siksi 
ympäröivästä alueesta poikkeava, mutta toisaalta majoittaisi alueelle VE0:ta ja VE1:ta tii-
viimmin ja siten ekotehokkaammin ihmisiä, jotka mahdollisesti pitäisi asuttaa kunnan alu-
eelle muutenkin. VE3 puolestaan on mittakaavaltaan niin valtava, että sen vaikutukset alu-
een erityiseen maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat suuret, mutta toisaalta sekin täyttäi-
si asuinrakentamisen tarpeita tehokkaammin kuin VE0 ja VE1. Tiiviiden vaihtoehtojen 
voidaan siis ajatella säästävän ympäristöä muualla siten, että maata säästyy muualla kun 
Kokonniemeen asutetaan suurempi asukasmäärä, kun taas väljien voidaan ajatella Kokon-
niemen tapauksessa säästävän tärkeää virkistysaluetta paikallisesti tämän kuluessa pienien 
käyttäjämäärien myötä vähemmän. Toisaalta tiivis vaihtoehto jättää rakentamatta myös 
paikallisesti suuremman alueen kuin väljä, vaikka tiiviiden vaihtoehtojen asukkaat kulut-
taisivat virkistysaluetta paikallisesti enemmän kuin väljien asukkaat. 
 
Pinta-alat, jotka käytetään rakentamiseen, vaihtelevat vaihtoehdoissa suuresti, joten niihin 
on kiinnitettävä lähemmin huomiota. VE0:ssa rakentamiseen kuluu vertailun pienin alue. 
VE1 on muutoin pienen mittakaavan alue, paitsi että se levittäytyy toiseksi laajimmalle 
alueelle. VE2 on kaupunkimaisempi kuin VE0 ja VE1, mutta sen rakennusala on vertailun 
suurin johtuen osin Uddakseen ulottuvasta täydennysrakentamisesta. VE3 taas on kaikin 
puolin massiivinen, mutta rakentamiseen käytettävä ala onkin vertailun toiseksi pienin.  
 

6.4.3 Intressianalyysi 
Näkökulmia, joiden perusteella valinta vaihtoehtojen välillä voitaisiin tehdä, listataan seu-
raavassa taulukossa. Numerot osoittavat paremmuusjärjestyksen, jossa vaihtoehdot kannat-
taisi kyseistä näkökulmaa painotettaessa valita. Näin pyritään osoittamaan näkökulmien 
kirjo sekä helpottamaan valinnan tekemistä (ks. menetelmän kuvaus tarkemmin luvussa 4). 
 
Taulukko 6.15. Intressianalyysi Kokonnienemestä. 
 
Näkökulma VE0 VE1 VE2 VE3 

”On syytä valita vaihtoehto, josta koituu pienimmät kasvihuonekaasupäästöt 
asukasta kohden.” 

4 3 2 1 

 

 

”On syytä valita vaihtoehto, joka yltää mahdollisimman lähelle energia-
omavaraisuutta.” 

3 1 4 2 

”On syytä valita vaihtoehto, joka on helppo muuntaa täysin energiaomava-
raiseksi.” 

1 - 2 3 

”On syytä valita vaihtoehto, joka kannustaa kestävään elämäntapaan.” 4 1 2 3 

”On syytä valita vaihtoehto, joka kannustaa yhteisöllisyyteen.” 4 1 2 3 

”On syytä valita vaihtoehto, joka sopii nykyisen Uddaksen kanssa mahdolli-
simman saumattomasti yhteen.” 

1 2 3 4 

”On syytä valita vaihtoehto, joka pienentää Kokonniemen virkistysaluetta 
mahdollisimman vähän.” 

1 3 4 2 

”On syytä valita vaihtoehto, joka ei tuo liiallista kävijäryntäystä Kokonnie-
men virkistysalueelle.” 

1 2 3 4 

”On syytä valita vaihtoehto, joka tuo Kokonniemen virkistysalueille mah-
dollisimman paljon elämää ja käyttäjiä.” 

4 3 2 1 

”On syytä valita vaihtoehto, joka käyttää keskustan läheisen alueen raken-
nuspotentiaalin mahdollisimman tiiviisti.” 

4 3 2 1 

”On syytä valita vaihtoehto, joka houkuttaa mahdollisimman vakavaraisia 
veronmaksajia.” 

3 2 4 1 

”On syytä valita vaihtoehto, joka vauhdittaa Porvoon teknologista innova-
tiivisuutta ja edistystä.” 

3-4 2 3-4 1 

 
Taulukko 6.15 konkretisoi osaltaan valintoja, joiden on vaihtoehtojen välillä viitesuunni-
telmaa tehtäessä oltava selvillä: valitako minimaalinen vai maksimaalinen kehityssuunta, 
tehdäkö energiaomavaraista vai ei ja pyrkiäkö mahdollisimman suuren virkistysalueen 
säilymiseen vai ei. Halutaanko mahdollisesti näiden valintojen välillä jonkinlainen komp-
romissi? Kaikkiaan vaihtoehdot asettuvat numeeriselle janalle järjestykseen usein kokonsa 
tai muun ääriominaisuutensa perusteella. 
 
Intressianalyysin perusteella VE0 näyttäytyy vaihtoehtona, jonka pienuus ja eräänlainen 
huomaamattomuus ovat maankäyttösuunnitelman etuja. Vaihtoehto voisi olla resurssiviisas 
ajatellen vanhojen rakennusten siirtämistä, mutta toisaalta vaihtoehto tuottaa suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohden. Väljyys ja pienuus jättää kuitenkin tulevaisuuteen 
jouston varaa: energiaomavaraisuuteen voitaisiin vielä pyrkiä jos niin haluttaisiin ja raken-
tamisen keskittyminen nykyisen Uddaksen viereen jättää mahdollisuuden alueen jatkami-
selle itään. 
 
VE1 vaikuttaa intressianalyysissä olevan hyvä vaihtoehto, jos Kokonniemeä halutaan viedä 
omavaraisuuteen ja yhteisöllisyyteen panostavaan suuntaan. Alueen rakentamiskorkeus on 
maltillinen, joten se pitää Uddaksen kylämäisenä ja Kokonniemen virkistysalueen aktiivi-
semmassa käytössä tuomatta kuitenkaan kävijäryntäystä. Vaihtoehto tukee energiaratkai-
suineen myös Porvoon energiaedelläkävijyyttä ja mahdollistaa uusien teknisten ratkaisujen 
kokeilemisen sekä luo pohjaa alan liiketoiminnan kasvulle. 
 



 

 

Kaupunkimaisempi VE2 on intressianalyysin ”ikuinen kakkonen”, sillä paremmuusjärjes-
tyksissä sen ominaisuudet eivät yletä minkään kriteerin kohdalla parhaaksi tai huonoim-
maksi. Tässä voikin toisaalta olla vaihtoehdon vahvuus. Sillä on esimerkiksi pienemmät 
kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden kuin VE0:lla ja VE1:lla, mutta se ei kuitenkaan 
ole mittaluokassaan yhtä valtava kuin VE3. Vaihtoehto kannustaa yhteistiloineen yhteisöl-
liseen elämäntapaan ja toisaalta hyödyntää hyvin rakennuspotentiaalin keskustan läheisyy-
dessä. 
 
VE3 on VE0:n tavoin toinen ääripää. Sen vahvuus on intressianalyysin perusteella matala-
päästöisyydessä ja vilinän tuomisessa alueelle. Vaihtoehto saattaa merinäköaloineen hou-
kutella vakavaraisia veronmaksajia ja kokeilu-teemaisena vetää puoleensa myös uusien 
teknologioiden kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Vaihtoehto voi kuitenkin olla mittakaavas-
saan liian massiivinen ottaen huomioon alueen lähiympäristön. 
  






