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KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja mene-
telmät Itämeren alueella -verkosto 

PERUSTIEDOT 

Projektinumero: A32203 
Etelä-Suomen EAKR, toimintalinja 5: Suuralueet-toimenpiteiden temaattinen keskittäminen 
Toteutusaika: 1.10.2012–31.10.2014 (25 kk) 
Toteuttajat:  

 Uudenmaan liitto (koordinaattori ja pääkaupunkiseudun osahanke, 1.1.–31.10.2014) 

 Culminatum Innovation Oy Ltd (koordinaattori ja pääkaupunkiseudun osahanke, 1.10.2012–
31.12.2013) 

 Posintra Oy (osahanke) 

 Turun ammattikorkeakoulu (osahanke) 
 
Rahoitus: 345 000 euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Suomen EAKR-ohjelma sekä Helsingin, Porvoon, 
Turun ja Vantaan kaupungit. 
 

KOHDERYHMÄ 

Hankkeen kohderyhmiä olivat Itämeren alueen kunnat ja kaupungit, yliopistot, korkeakoulut, yritykset, kehittämis-

organisaatiot, alan liitot, järjestöt ja yhdistykset.  

TOIMINTA 

KESTI-hanke tuotti vertailutietoa kestävistä aluerakentamisen teknologioista ja menetelmistä. Hankkeessa tehtiin 

viisi kumppanianalyysimatkaa Itämeren alueen maihin. Tutustumiskohteina olivat Malmö, Lund, Hampuri, Kööpen-

hamina, Tallinna ja Pietari. Tarkasteltavina teemoina olivat mm. aluerakentamisen organisointi ja prosessit, älyk-

käät energian, liikenteen ja palveluiden ratkaisut, asumisen laatu, tilankäytön tehostaminen, puurakentaminen, 

kestävä kehitys ja saavutettavuus. Toimintaan osallistui eri puolilta Suomea asiantuntijoita, jotka verkostoituivat 

sekä matkoilla että hankkeen muissa tilaisuuksissa. 

MENETELMÄ 

Hankkeessa käytettiin benchmarking-syväanalyysimenetelmää, joka tarkoittaa lähtötietojen keräämistä, matkojen 

suunnittelua tunnistettujen tarpeiden perusteella sekä kerätyn tiedon analysointia, dokumentointia ja tehokasta 

levittämistä. Lisäksi järjestettiin verkottumistilaisuuksia ja asiantuntijatyöpajoja.  

TULOKSET 

1. Aluerakentamiskohteiden vertailu 

 Kannattaa vertailla ilmasto-olosuhteiltaan ja mittakaavaltaan samankokoisia kohteita. Kehitys-
hankkeet ovat toteutuksessaan eri vaiheessa ja vertailtavat luvut ja tiedot ovat usein arvioita. On-
nistunut vertailu edellyttää mitattavia muuttujia. 

 Vertailu osoitti mm., että Suomen kaupunkikehityskohteissa on alhaisempi aluetehokkuus ja pää-
kaupunkiseudun asuntojen neliöhinnat ovat korkeammat kuin KESTI-hankkeen vierailukohteissa 
ulkomailla.   
 

2. Aluerakentamisen organisointi ja prosessit 

 Ruotsi, Saksa ja Tanska ovat edelläkävijöitä asukkaiden osallistamisessa. Lisäksi niissä käyte-
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tään mixed-use -toteutusta, jossa korostuvat toimintojen ja rakennusmassojen sekoittuminen. 

 Hampurin, Kööpenhaminan ja Tallinnan aluerakentamiskohteita hallinnoivat sekä yksityiset että 
julkisomisteiset kehittämisyhtiöt. Ruotsissa kaupunkisuunnitteluvirastot ovat edelleen vahvoja. 
Hampurissa sovelletaan pohjoisamerikkalaista BID-mallia, jossa hallintoa on siirretty naapurusto-
tasolle.  
 

3. Älykkäät ratkaisut aluerakentamisessa 

 Älykkäillä ratkaisuilla tehostetaan kaupunkien toimintoja sekä parannetaan turvallisuutta, energia-
tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Älykkäiden ratkaisujen avulla voidaan mm. hyödyntää 
samanaikaisesti useita eri uusiutuvan energianlähteitä ja kerätä energiatietoa sensoreiden avulla. 
Yhteiskäyttöautot ja -pysäköintiratkaisut edistävät älykästä liikkumista. Virossa on kansalaisille yli 
2800 sähköistä palvelua, jotka yhdistää niin sanottu X-Road-palveluväylä.  
 

4. Asumisen laatu 

 Asumisen laatutekijöitä tulee tarkastella eri kohderyhmien – esim. asukas, rakentaja, tilaaja, yh-
teiskunta – näkökulmista. Käyttäjiltä tulee kerätä systemaattisesti palautetta, jota voidaan hyödyn-
tää asumisen laatukriteereiden määrittelyssä.  

 KESTI-hankkeen vierailukohteissa läpileikkaavia asumisen laatuun liittyviä teemoja olivat kulttuu-
rin ja historian vaaliminen, pyöräilyn ja jalankulun mahdollistava kaupunkitila, viherrakentaminen, 
asukkaiden hyvinvointia lisäävät julkiset tilat sekä tilat kohtaamisiin, asukkaiden osallistaminen ja 
toimintojen sekoittuminen.  
 

5. Tilankäytön tehostaminen 

 Tilankäytön tehostaminen liittyy maankäytön tehostamiseen, täydennysrakentamiseen ja yksittäi-
siin tiloihin.   

 Hampurin, Kööpenhaminan, Malmön ja Lundin kaupungit kasvavat sisäänpäin. Suunnittelua voi-
daan ohjata ns. viiden minuutin periaatteen avulla, jossa tärkeimmät palvelut ja joukkoliikenteen 
pysäkit löytyvät viiden minuutin kävely- tai pyörämatkan päästä. Uudistuvilla alueilla toteutetaan 
tehokkaasti tilojen uusio- ja väliaikaiskäyttöä.  
 

6. Puurakentaminen 

 Teollisen tuotannon ratkaisut ja järjestelmät ovat tehneet puurakentamisesta Ruotsissa kilpailu-
kykyisen ja nostaneet sen osuuden kerrostalorakentamisessa 20 prosenttiin. 

 Hampurin IBA-alueella on esillä kokeellista puurakentamista, jossa taloihin on integroitu älykkäitä 
energiaratkaisuja. Viro on neljänneksi suurin puutalojen viejä Euroopan unionissa.  
 

7. Verkostot 

 Hankkeen myötä syntyi monialainen verkosto, jossa on mukana 18 kaupunkia, 75 yritystä ja or-
ganisaatiota sekä 6 yliopistoa ja korkeakoulua.  

 Matkojen lisäksi hankkeessa järjestettiin 12 verkostoitumistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui 
250 henkilöä. 
 

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

 Kaupungit, kunnat, yliopistot, korkeakoulut ja yritykset käyttivät jo hankkeen aikana sen tuottamaa 
tietoa ja verkostoja suunnittelu- ja kehittämistyössään.     

 Hankkeen matkoilta kerätty tieto on koottu julkaisuksi, josta saa ajankohtaista ja yksityiskohtaista 
tietoa kohdekaupunkien aluerakentamisesta. 

 Eri maista kerättyä tietoa on analysoitu teemoittain ja eri muuttujista on tehty vertailu. Materiaa-
lien avulla on mahdollista saada pintaa syvemmällä olevaa tietoa aluerakentamiskohteiden rat-
kaisuista Itämeren alueella. 

 Hankkeessa kerättyä tietoa asumiseen laatuun vaikuttavista tekijöistä voidaan hyödyntää asumi-
sen laatukriteereiden määrittelytyössä.  

 Hankkeessa syntyneitä saavutettavuuden ja kestävän kehityksen tarkastelulistoja on mahdollista 
hyödyntää yhdistettäessä saavutettavuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia alue-
rakentamisessa.  

 Hankkeen aikana löydettiin uusia tarpeita, joita hyödynnetään uusien kestävään aluerakentami-
seen liittyvien hankkeiden valmistelussa.  

  


