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Auringon pauloissa
JANNE KÄPYLEHTO

Aurinkoenergia ja
maalämpö kiinnostavat

Kamppi-Eira
Mikko Keski-Vähälä

➤ Helsingin suurin

Isolla Roballa
ilmastotalkoisiin käydään
myös aurinkopaneelien
voimin.

Aurinko näyttäytyy paksun pilvipeitteen läpi remonttiaan odottelevan kävelykadun yllä. Valolla
tulee olemaan tärkeä osa remontoitavan kadun imagossa, eikä nyt
puhuta uusittavista katuvaloista.
”Tämä on oikea mallikatu urbaanista ympäristöstä, jossa on
paljon vanhaa rakennuskantaa.
Ison Roobertinkadun eteläpuolen talojen sisäpihalle antavat katot sopivat tosi hyvin aurinkopaneeleille. Valomäärä täällä on
sama kuin Pohjois-Saksassa, jopa
näin puolipilvinen päivä riittää”,
Ilmastokadun projektikordinaattori Mikko Martikka Helsingin
Ympäristökeskuksesta kertoo aurinkoenergian hyödyntämisen lähtökohdista.
MARTIKKA on yhdessä Dodo ry:n

energia-asiantuntija ja tietokirjailija Janne Käpylehdon kanssa kartoittanut kadun energiatarpeita.
Käpylehto on valmistanut aurinkoenergiasta kiinnostuneille taloyhtiöille aurinkosähkökartoituksen, johon hän on mm.
määrittänyt oikean aurinkopaneelijärjestelmän koon, tehnyt taloudellisuuslaskelman, selvittänyt
piuhavetojen optimaaliset paikat
sekä laatinut asennustapaselvityksen. Mukana on myös yleisosio aurinkosähkön hyödyntämisestä kerrostalossa sekä erillinen
tarjouspyyntölomake, jotta yhtiöiden on helppo tehdä kilpailutus
paneeleista.
”AURINKOSÄHKÖN hyödyntämi-

asuinkerrostaloon tehty
aurinkosähköjärjestelmä
otettiin käyttöön Malmilla.
Setlementtiasuntojen 149
asunnon vuokrataloon asennettiin
160 aurinkopaneelin 40 kW
järjestelmä, joka tuottaa vuodessa
36 000 kWh. Syntyvä sähkö
käytetään kiinteistön omassa
sähkökulutuksessa. Järjestelmän
avulla talon vuosittaiset
hiilidioksipäästöt (CO2) vähenevät
noin 8300 kg (8,3 tonnia).

➤ Töölöläinen Asunto

Aurinko kuumottaa sopivasti kuvaa pystysuunnassa halkovan Ison Rooertinkadun varrella sijaitsevien
talojen kattoja. Aurinkoenergian hyödyntämisen toivotaan leviävän myös muihin kaupunginosiin.
nen kerrostaloasumisessa on vielä
lapsen kengissä Suomessa. Herttoniemessä sijaitsee ensimmäinen
kerrostalosysteemi, joka on asukkaan käytössä. Roballa kartoitin
7 yhtiötä, kahdessa on jo tarjouspyyntövaihe ja esitys mennee yhtiökokoukseen hallituksen esityksenä”, Käpylehto summaa.
Hänen mukaansa aurinkopaneelin hankintaan voi houkutella
energian säästökulujen lisäksi esimerkiksi kiinteistön arvonnousu,
energiaomavaraisuuden parantaminen ja kiinnostus uusiutuvaan
energiaan.
SIINÄ missä tuleva katuremontti
on näkyvää toimintaa, on aurinkoenergian asentaminen melko
näkymätöntä toimintaa. Suurin

”Pelkästään vesihanojen paineensäädöllä
ja lämpövuotoja korjaamalla säästyisi
pitkä penni.
osa aurinkopaneeleista asennetaan katoille katseiden ulottumattomiin. Paneeleita saa myös eri
värisinä, joten naamiointi suojelkohteeseenkin on mahdollista.
”Aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi osa Ison Roban Ilmastokatu-hanketta. Ilmastokadulla
seurataan mukana olevien yhtiöiden energiankulutusta ja annetaan vinkkejä kulutuksen pienentämiseen. Pelkästään vesihanojen
paineensäädöllä ja lämpövuotoja
korjaamalla säästyisi pitkä penni”,
Mikko Martikka summaa.
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Kartoituksen mukaan kadun
suursyöppöjä ovat suuret toimitilat kuten kaupat ja koulu.
Martikan mukaan kiinteistöissä
lämmöntalteenottoa voidaan tapauskohtaisesti hyödyntää esimerkiksi osana käyttöveden lämmityksessä tai kiinteistön muun
lämmöntuotannon hyödyntämisessä.
”Myös auringon lämpö voidaan
ottaa talteen. Tästä on muun muassa Tampereella pari hyvää esimerkkiä. Se ei vaadi edes suuria
investointeja.”

Oy Kivelänkatu 1 b on
kantakaupungin ensimmäinen
maalämmitykseen siirtynyt
asuinkerrostalo, sekä ensimmäinen
matalaenergiakerrostalo. Taloyhtiö
vaihtoi maalämpöön huhtikuussa
2012. Vuonna 2013 Kivelänkatu 1 b
säästi 5 123 euroa eli 40 prosenttia
verrattuna kaukolämmöllä toimivan
identtisen naapuritaloyhtiön
kaukolämpömaksuun 12 949 euroa.
Taloyhtiöt rakennettiin vuonna
1934 täsmälleen samanlaisiksi.
TÄLLÄ hetkellä aurinkopaneeli-

hankkeessa on mukana kaksi taloyhtiötä, mutta koko Punavuoren
aurinkoistuminen ei välttämättä
ole pelkkää welssiläistä tulevaisuuden utopiaa.
”Kiinnostuneita yhteydenottoja
on tullut myös Töölöstä. Ei nämä
suuria investointeja vaadi. Jos sähkönjakelua mietitään uudella tavalla, voisi taloyhtiöt myydä omaa
ylijäämäsähköään vaikka naapuriyhtiön ravintolaan”, Martikka
summaa.
Myös Janne Käpylehto on optimistinen aurinoenergian suosion suhteen.
”Olen päättänyt, että ennen kesää pidetään Roban aurinkosähköpäivä, jossa on ainakin yhden
aurinkovoimalan avajaiset.”

