
 

OSALLISTU KESTÄVÄN ALUERAKENTAMISEN BENCHMARKING-MATKALLE! 

– Kohteina Malmö ja Lund 20.–21.3.2013 
 

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -

verkostohankkeessa edistetään uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista 

asumisen toimialalla. Hankkeessa tunnistetaan viisi parhaiten onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä 

aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdä niihin kumppanianalyysimatkat. Paikan päällä 

kohteissa tehdään benchmarking-syväanalyysia vertailemalla muun muassa niiden kehitysprosesseja, 

kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta. Tavoitteena on saada tietoa pintaa syvemmältä. 

Hankkeen myötä kaupunkien aluerakentaminen kehittyy ja Itämeren alueelle syntyy ylikansallinen 

verkosto.  

Hankkeen ensimmäinen matka suuntautuu Malmööseen ja Lundiin 20.–21.3.2013. Matkan aluksi 

tutustumme Malmön kaupunkikehittämiseen ja sen tunnettuihin ja palkittuihin projekteihin, joita ovat mm. 

Augustenborgin ekokaupunki, Hyllie, Länsisatama/Bo01 ja Kestävä Rosengård. Seuraavana päivänä Lundissa 

kohteena on erityisesti Brunnshög-projekti, jonka tavoitteena on laajentaa yliopistokampusta ekologisen 

asumisen, tieteen ja yrittäjyyden alueeksi. Kohteissa näemme ja kuulemme aluerakentamisen 

onnistumisista ja haasteista sekä verkotumme paikallisten kaupunkisuunnittelijoiden, yritysten ja 

asukkaiden kanssa. Tarkempi matkaohjelma päivitetään hankkeen verkkosivuille ja lähetetään 

ilmoittautuneille. Työkielenä on englanti. 

Matkajärjestelyt  

Jokainen matkaan lähtijä varaa itse lennot ja majoituksen suosituksen mukaisesti. Ohjelma alkaa Malmössä 

ke 20.3 klo 9 ja päättyy Lundissa to 21.3 klo 16.30. Lennämme Helsingistä/Turusta Kööpenhaminan 

Kastrupiin, josta kuljemme junalla Malmööseen. Myös seuraavan päivän paluumatka Lundista Kastrupiin 

taitetaan junalla. Junamatkat ovat omakustanteisia (n. 35 euroa, maksu paikan päällä 

luottokortilla/paikallisella valuutalla). 

Suosituslennot: 

Helsingistä 

1. 20.3.2013 DY3161   Helsinki   07:00   Kööpenhamina   7:40 (suora lento) 

21.3.2013 DY3160   Kööpenhamina 20:30   Helsinki     23:05 (suora lento) 

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Augustenborg-Eco-City.html
http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour.html
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Sustainable-Rosengard.html
http://web.lund.se/kultur2/kulturdefault____61907.aspx
http://kestavaaluerakentaminen.wordpress.com/


 

 Turusta 

1. 20.3.2013 SK2711   Turku 6:40   Kööpenhamina 7:10 (suora lento) 

21.3.2013 SK2710   Kööpenhamina 22:40   Turku 1:10 (suora lento) 

 

Suositushotelli Malmön keskustassa (esteetön): 

1. Hotel Mäster Johan 

Mäster Johansgatan 13 

211 21 Malmö  

http://www.masterjohan.com/ 

Suoraan hotellista varattaessa voi hyödyntää hankkeen kiintiötä ja sopimushintaa. Varausnumero: 123828.  

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen 

Matkan osallistumismaksu on 400 euroa (+ alv) sisältäen ohjelman, linja-autokuljetuksen vierailukohteissa 

sekä illanvieton. Maksu peritään ilmoittautumisen jälkeen ja se on suoritettava 8.3.2013 mennessä.  

Matkalle voidaan ottaa maksimissaan 25 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen on sitova ja se on tehtävä 28.2 mennessä.  

Ole nopea ja ilmoittaudu tästä linkistä! 

Lisätietoa: 

Anniina Tuomi 
Projektipäällikkö 
KESTI-hanke 
Culminatum Innovation Oy Ltd 
Uudenmaan asumisen osaamiskeskus 
 
anniina.tuomi@culminatum.fi 
+358 40 562 6397 
 
HUOM! Vaikka et pääse mukaan tälle ensimmäiselle matkalle, ei hätää! Hankkeen seuraavat benchmarking-

matkat järjestetään 22.–23/24.5.2013, 2.–3/4.10.2013, 3.–4/5.12.2013 ja 19.–20/21.3.2014 kohteinaan 

Saksa, Tanska ja Baltian maat ja/tai Puola. Lisätietoa KESTI-hankkeen verkkosivuilla.  

 

http://www.masterjohan.com/
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=966602&chk=CGJDEGWA
mailto:anniina.tuomi@culminatum.fi
http://kestavaaluerakentaminen.wordpress.com/

