
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESTI – Kestävän aluerakentamisen 
uudet teknologiat ja menetelmät 
Itämeren alueella -verkostohanke 

 

1. benchmarking-matka  
Malmö ja Lund 20.–21.3.2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistiinpanot 

1. Mitä uusien tutkimuslaitosten rakentamisella saavutetaan? 
2. Miten tutkimus tukee kestävää aluerakentamista?  
3. Mitä uutta teknologiaa kehittämisprojekteissa 

hyödynnetään? 
4. Mitä uutta opin? 
5. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAX IV ja ESS 

http://ess-scandinavia.se/ 
https://www.maxlab.lu.se/maxiv  

 

MAX IV on Lundin Brunnshögin alueelle nouseva 
tutkimuskeskus. Sen suunnittelusta vastaa Lundin yliopiston 
MAX-lab, jonka painopisteet ovat kiihdytysfysiikassa, 
synkrotronisäteilytutkimuksessa ja ydinfysiikassa. Keskuksen 
tiloja voivat käyttää eri ryhmät, jotka tekevät tutkimusta näillä 
aloilla.  

MAX IV:n välittömään läheisyyteen rakentuva ESS (European 
Spallation Source) tulee valmistuttuaan olemaan merkittävä 
tutkimuksissa tarvittavien neutronien tuottaja. Neutroneja 
voidaan käyttää biologian, nano- ja energiateknologian, 
materiaalitekniikan sekä insinööritieteiden aloilla. ESS on 17 
eurooppalaisen valtion rahoittama ja operoima hanke ja se 
nähdään uutena eurooppalaisena tiedemaailman keskuksena, 
jota tuhannet akatemia- ja teollisuustutkijat käyttävät 
vuosittain. 

 

KESTI-hankkeen 1. benchmarking-matka 
20.–21.3.2013 Malmö ja Lund 

 

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja 
menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa tunnistetaan 
viisi parhaiten onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä 
aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdä niihin 
kumppanianalyysimatkat.  

Tervetuloa hankkeen ensimmäiselle matkalle Malmööseen ja 
Lundiin 20.–21.3.2013! Perillä näemme ja kuulemme 
aluerakentamisen onnistumisista ja haasteista sekä verkotumme 
paikallisten kaupunkisuunnittelijoiden, yritysten ja asukkaiden 
kanssa. Matkan aikana teemme lisäksi benchmarking-syväanalyysia 
vertailemalla mm. kohteiden kehitysprosesseja, 
kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta.  

Benchmarking-syväanalyysilla tarkoitamme järjestelmällistä 
prosessia, jonka avulla tunnistamme, ymmärrämme, opimme ja 
sovellamme Itämeren alueen parhaita menetelmiä ja toimintatapoja 
aluerakentamisessa. Tavoitteenamme on välittää uutta tietoa, saada 
aikaan parannuksia suomalaisessa kaupunkikehittämisessä sekä 
luoda ylikansallinen verkosto Itämeren alueelle.  

Benchmarking-syväanalyysin tukena toimii tämä lehtinen, johon olen 
kerännyt lähtötietoja tutustumiskohteistamme sekä kysymyksiä, 
joiden kautta kohteiden/toimintamallien/menetelmien/teknologioiden 
jne. ainutlaatuisuutta, arvoa, onnistuneisuutta ja sovellettavuutta on 
mahdollista pohtia. Toivomme, että osallistutte tähän 
benchmarkkaus-prosessiin hyödyntämällä omaa asiantuntijuuttanne 
ja osaamistanne sekä kirjaamalla ylös havaintojanne. Vain yhdessä 
meidän on mahdollista oppia ja saada tietoa pintaa syvemmältä!  

Hypätkää kyytiin – tehdään matkasta ikimuistoinen!  

Anniina + KESTI-tiimi 

http://ess-scandinavia.se/
https://www.maxlab.lu.se/maxiv


Yhteystiedot 

 

HOTELLI ja lounas 
 
Hotel Mäster Johan 
Mäster Johansgatan 13 
211 21 Malmö  
+46 40 6646400 
www.masterjohan.com/   
 

BUSSIYHTIÖ:  

Busscentralen  
+46 40 53 53 00 
www.busscentralen.se 
 
 
KESTI-hanke: 
 
Anniina Tuomi, projektipäällikkö +358 40 562 6397 
Satu Åkerblom, ohjelmajohtaja +358 50 384 1667 

Arto Varis, projektipäällikkö +358 50 526 2898 
Leena Tuomi, ohjelmajohtaja +358 40 730 5440 
Hannele Lampo, projektityöntekijä +358 44 907 4545 
Raija Luona-Helminen, projektipäällikkö +358 44 907 4959 

Sirpa Halonen, projektityöntekijä +358 50 598 5493 
 
 
 

 
 
 
 

 

Muistiinpanot 
 

6. Mitä projektilla saavutetaan? 
7. Miten projektin ratkaisuja voitaisiin hyödyntää 

Suomessa/omassa kotikaupungissa? 
8. Mitä uutta teknologiaa projekti tuottaa? 
9. Mitä uutta opin? 
10. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutkimusta valaistuksesta  

Reine Karlsson, professori, Lundin yliopisto 

http://utmaninghallbartlund.se/ 

 

Lundin yliopistolla ja kaupungilla on yhteinen ”Haasteena 
kestävä Lund” -projekti (Utmaning hållbart Lund), joka 
yhdistää eri toimijoita työskentelemään kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Projekti jatkuu ensimmäisessä vaiheessaan 
marraskuuhun 2013. 

Yksi projektin ”haasteista” on ”Sytytä kaupunki” (Lys upp 
staden!), jonka puitteissa Lundin yliopiston Nanoteknologian 
tutkimus ja teollisuus kehittävät uuden sukupolven LED-
lamppuja. LED-lamput valaisevat jopa 100 000 tuntia ja niiden 
avulla voidaan luoda turvallista ja kaunista kaupunkia entistä 
energiatehokkaammin.    

 

 

 

 

Ohjelma  

 

ke 20.3. 07:00 Norwegian DY3161 Kööpenhamina / 6:40 SK2711 

                           Kööpenhamina 
07:40/ 7:10 Saapuminen Kööpenhaminaan 

 08:00 Bussi Malmööseen, Hyllie information center 
09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Malmön kestävä 
kaupunkikehittäminen 
10:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Hyllie aluerakentamiskohteena ja 
ilmastosopimus 
11:00 Bussi hotellille, Hotel Mäster Johan 
11.30 LOUNAS hotellilla (omaehtoinen) 
12:45 Bussi hotellilta Rosengårdiin, Tegelhuset, Dicksons väg 3 
13:00 ESITTELY JA VIERAILU ROSENGÅRDISSA: Rosengårdin 
kehittämisprosessi 
15:00 Bussi Augustenborgiin, Augustenborg Botaniska Trädgård 
15:30 VIERAILU: Augustenborgin ekokaupunki 
17:00 „AFTER WORK“: verkostoitumistilaisuus Augustenborgissa 
18:45 Bussi hotellille 

 

 

to 21.3    8:45 Bussi hotellilta Malmön Clean Tech -keskukseen 

 09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Länsisataman kehittäminen,  
10:00 VIERAILU Länsisatamassa  
11:30 Bussi Lundiin, Västra Stationstorget 10 
12:00 KEVYT LOUNAS JA ALUSTUS 
12:30 KAHVITAUKO JA KESKUSTELUA 

 13:00 ESITYKSET: Koillis-Lund 
 - Tiedon valtaväylä  
 - Raitiovaunu 
 - Brunnshög 

13:30 YRITYSPUHEENVUOROT: Suuriin haasteisiin vastaaminen 
 - Lundin energiakonserni 
 - Luova alue 
 - Solbjer bostads AB 
 - Tutkimusta valaistuksesta 

14:00 SUOMALAISTEN PROJEKTIEN ESITTELY 
14:30 Bussi ESS:n (The European Spallation Source) 
14.45 VIERAILU ESS:ssä 
15:30 KESKUSTELUA: yhteistyömahdollisuudet tulevaisuudessa 
16:30 Bussi Kööpenhaminan lentokentälle (Kastrup) 
20:30 Norwegian DY3160 Helsinki / 22:40 SK2710 Turku 

http://utmaninghallbartlund.se/


Malmön kaupunkikehittäminen 

Tor Fossum, ympäristöstrategisti, Malmön 

kaupunkisuunnittelu 

http://www.malmo.se/ 

Malmö on Etelä-Ruotsin kaupallinen ja kansainvälinen keskus, joka 
on viimeisten vuosikymmenten aikana elänyt suurten muutosten 
aikaa: teollisuuskaupungista on tullut tiedon kaupunki. Perinteisen 
teollisuuden sijasta kaupunki on investoinut uuteen teknologiaan 
sekä korkealaatuiseen koulutukseen. Vuonna 1998 kaupunkiin 
perustettiin yliopisto, jossa opiskelee n. 15 000 oppilasta.  

Koulutuksen lisäksi kaupunki painottaa kestävän kehityksen, 
kulttuurin ja taiteen merkitystä. Tavoitteena on luoda kestävä ja 
vetovoimainen kaupunki, jonka oma organisaatio on 
ilmastoneutraali vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 
mennessä koko kunta toimii 100 % uusiutuvalla energialla. 

Malmö on saanut tunnustusta ja useita kansainvälisiä palkintoja 
kestävästä kaupunkikehittämisestään, jota se on tehnyt erilaisten 
pilottiprojektien välityksellä. Näitä ovat mm. Augustenborgin 
ekokaupunki, Hyllie, Länsisatama/Bo01 ja Kestävä Rosengård, 
joihin matkan aikana tutustumme.  

 

 

 

Muistiinpanot 
 

1. Onko yrityksellä kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
2. Miten yritys tukee kestävää aluerakentamista? 
3. Millaista uutta teknologiaa hyödynnetään? 
4. Mitä uutta opin?  
5. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malmo.se/


Solbjer bostads AB 

Karin Adalberth, toimitusjohtaja 

 

Solbjer bostads AB on uusi yksityinen yritys, joka toimii 

rakennus- ja kiinteistöalalla. Toistaiseksi yritys ei ole 

julkaissut itsestään tietoja julkisesti, mutta Karinin esityksen 

jälkeen tiedämme varmasti yrityksestä paljon enemmän.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perustiedot 

MALMÖn kaupunki* 

Asukasluku: 303,873 (urbaani 280,415)  

Pinta-ala: 158.4 km² (urbaani 77 km²)  

Urbaani väestöntiheys: 3,651/km²  

Metro: 2,522 km²  

Muuta: Asukasluvultaan Ruotsin kolmanneksi suurin 
kaupunki. Kaupungissa asuu 174 eri maan kansalaista ja 
siellä puhutaan n. 150 eri kieltä. Suurimmat väestöryhmät 
tulevat Irakista ja Tanskasta. Suur-Malmön metropolialueella 
(Malmö, Lund +10 muuta kuntaa) lasketaan asuvan yhteensä 
664 00 ihmistä.  

 

LUNDin kaupunki* 

Asukasluku: 110,824 (taajamassa 82,800)  

Pinta-ala: 25.75 km²  

Väestöntiheys: 3,215/km² 

Muuta: Nyky-Ruotsin vanhimpia kaupunkeja: uskomuksen 
mukaan Lund on perustettu v. 990. Toimi tärkeänä kristittyjen 
keskuksena keskiajalla ja oli Tanskan pääkaupunki vuosina 
1134–1416. Sijaitsee n. 15 kilometrin päässä Malmösta. 

*Lähde: Wikipedia 



Hyllie 

Eva Swahn, arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu 

http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-
City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html 

 

Etelä-Malmön laajentamisesta on keskusteltu aina 1960-
luvulta lähtien, mutta vasta päätös uudesta kaupunkitunnelista 
ja rautatieasemasta käynnisti suunnittelutyön toden teolla. 
Tavoitteena on luoda alueesta uusi vetovoimainen 
kaupunkikeskus, jossa sekoittuvat erilaiset toiminnot.  

Vuoden 2012 loppuun mennessä alueelle oli määrä rakentaa 
kauppakeskus, hotelli, messukeskus ja toimistorakennuksia. 
Lisäksi vuoteen 2015 mennessä rakennetaan 2500 uutta 
asuntoa. Alueen kehittämisessä kiinnitetään huomiota 
erityisesti kaupunkimaisemallisiin arvoihin, brändäykseen 
(edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä), kasvunäkymiin, 
ympäristöstrategioihin, viheralueisiin, julkisiin tiloihin, 
liikenteeseen ja infrastruktuuriin.  

 

 

 

 

 

Muistiinpanot 
 

 
11. Mitä projektilla saavutetaan? 
12. Miten projektin toimintamallia voitaisiin hyödyntää 

Suomessa/omassa kotikaupungissa? 
13. Mitä uutta opin? 
14. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html
http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html


Luova alue 

Katarina Scott, projektijohtaja, Lundin kaupunki 

http://thecreativeplot.se/en/the-creative-plot-team  

 

”Luova alue” Lundin kaupungin kulttuuri- ja 
talouskehittämisosastojen käynnistämä ja toteuttama 
sateenvarjoprojekti, jonka tavoitteena on luoda 
elinvoimainen ja luova keskus (”hub”) Lundiin. Projekti 
kannustaa ja tukee uudenlaisia toimintatapoja, jotka kokoavat 
yhteen kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä ja korkeakouluja.  

Luovan alueen projektit mm. kannustavat innovaatioihin ja 
yrittäjyyteen, pyrkivät synnyttämään uusia ja taloudellisesti 
kestäviä organisaatioita ja työpaikkoja sekä auttavat luovan 
alan yrityksiä toimimaan omavaraisemmin ja lisäämään 
kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.   

Projekti liittyy osaltaan Lundin sitoumukseen kehittää 
kaupungin kulttuurielämää ja luovia aloja.  

 

 

Muistiinpanot 

1. Minkä seikkojen suhteen alue on onnistunut? 
2. Mitkä kohteen ratkaisut ovat sovellettavissa 

Suomessa/omassa kotikaupungissa?  
3. Ovatko ratkaisut kustannustehokkaita? 
4. Mitä uutta opin? 
5. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thecreativeplot.se/en/the-creative-plot-team


Rosengård 

Lena Eriksson, suunnittelija ja projektipäällikkö ja 

Moa Björnsson, prosessijohtaja, Malmön 

ympäristöosasto 

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-

Development/Sustainable-Rosengard.html  

Rosengård rakennettiin suurimmaksi osaksi 1960-luvulla uudeksi 

moderniksi asuinalueeksi, joka on sittemmin kärsinyt korkeasta 

työttömyydestä, lukuisista mellakoista ja väkivallasta. Osa 

väkivallanteoista on kohdistunut maahanmuuttajiin ja osa kaupungin 

virkamiehiin. Nykyään Rosengårdissa asuu noin 21 500 asukasta, 

joista noin 86 % on ulkomaalaistaustaisia. 

”Kestävä Rosengård” on projekti, jonka tavoitteena on muuttaa 

Rosengård sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti 

kestävämmäksi asuinalueeksi. Aluetta parannetaan fyysisesti 

yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa 

luomalla uusia yhteistiloja ja työmahdollisuuksia sekä parempaa 

infrastruktuuria, joka yhdistää Rosengårdin kiinteämmin muihin 

Malmön osiin. Merkittävää on, että muutosprosessin käynnistivät 

yksityiset henkilöt, joiden visio kestävästä asumisesta muodostaa 

perustan koko alueen kehittämiselle. 

 

 
 

Muistiinpanot 
 

6. Millaisia etuja toimintamallilla saavutetaan? 
7. Miten toiminta tukee kestävän aluerakentamisen ratkaisuja? 
8. Millaista uutta teknologiaa hyödynnetään? 
9. Mitä uutta opin? 
10. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Sustainable-Rosengard.html
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Sustainable-Rosengard.html


Lundin energiakonserni 

Liisa Fransson, johtaja, tiedeyksikkö 

http://www.lundsenergikoncernen.se/Privat/ 

Lundin Energiqkonserni AB:n omistaa (Kraftringen AB -
holdingyhtiön kautta) neljä eteläruotsalaista kuntaa: Lund 
(82,4%), Eslöv (12,0%), Hörby (3,5%) ja Lomma (2,1%). Yhtiö 
toimittaa energiaa noin 293 000 asiakkaalle ja se työllistää 
400 henkilöä. Toimintaan kuuluvat verkko-operaatiot, sähkön 
myynti ja tuotanto, kaukolämpö, kaukojäähdytys, maakaasu, 
viestintäverkostot, valaistus, sopimukset ja muut palvelut. 

Yhtiöllä on vahva ympäristöfokus: parhaillaan käynnissä on 
suuren biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen suunnittelu 
ja rakentaminen Örtoftaan. Valmistuttuaan voimalaitos 
vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain 350 000 tonnia 
tuottamalla kaukolämpöä Lundiin ja Eslöviin. Lisäksi yhtiö 
kiinnittää huomioita kaikkien valintojensa (mm. matkustus ja 
toimistotyö) ympäristövaikutuksiin ja pyrkii 
ilmastoneutraaliuteen.  

 

 

 

Muistiinpanot 
 

1. Millaisia onnistumisia kehittämisprojektilla on saavutettu? 
2. Mitkä kohteen ratkaisut ovat sovellettavissa 

Suomessa/omassa kotikaupungissa?  
3. Mitä uutta opin? 
4. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lundsenergikoncernen.se/Privat/


Augustenborg 

Jonatan Malmberg, projektipäällikkö, 
Augustenborgin kasvitieteellinen puutarha 
 
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-
Development/Augustenborg-Eco-City.html  

 
”Ekostaden Agustenborg“ on yksi Ruotsin laajimmista kestävän 
kaupunkikehittämisen projekteista, jonka kautta Augusteborgista 
tehdään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi 
asuinalue. Projekti käynnistyi vuonna 1998 ja sitä on rahoittanut 
hallituksen kansallinen investointiohjelma, Malmön kaupungin 
keskeiset yhteistyökumppanit sekä MKB-asuntoyhtiö. 

Augustenborg oli erittäin suosittu asuinalue sen rakentamisen 
jälkeen 1950-luvulla, mutta huonosta ylläpidosta johtuen se kärsi 
myöhemmin tulvista, asukkaiden poismuutosta sekä sen mukanaan 
tuomista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. Projektin 
aloittamisen jälkeen Augustenborg on muuttunut ghettomaisesta 
alueesta jälleen suosituksi asuinpaikaksi.  

Kehittämisessä lähtökohtana on ollut kokonaisvaltainen kestävä 
elvyttäminen.  Alueelle on mm. rakennettu viherkattoja, lisätty 
aurinkoenergiaa, parannettu jätehuoltoa ja tuotu sähköjunia ja 
yhteiskäyttöisiä sähköautoja. Yksi tärkeimmistä tavoitteista 
uudistamisessa on ollut asukkaiden mukaan ottaminen 
kehittämisprosesseihin. Tätä varten on järjestetty koulutusta, 
kulttuuritapahtumia, suunnittelutilaisuuksia ja työpajoja.  Noin 1/5 
asukkaista on laskettu osallistuneen suunnitteluaktiviteetteihin. 
Asukkaiden panostus näkyy erityisesti jätehuollossa ja 
vesijärjestelmän kehittämisessä.  

 

Muistiinpanot 
 

1. Mitä kehittämisprojektilla saavutetaan? 
2. Onko kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
3. Mitkä kohteen ratkaisut ovat sovellettavissa 

Suomessa/omassa kotikaupungissa?  
4. Millaista uutta teknologiaa projektissa hyödynnetään? 
5. Onko kehittäminen kustannustehokasta? 
6. Mitä uutta opin? 
7. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Augustenborg-Eco-City.html
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Augustenborg-Eco-City.html


Brunnshög 

Eva Dalman, projektijohtaja, Lundin kaupunki 

http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____109306.aspx 

Koillis-Lundiin, MAX IV ja ESS-tutkimuslaitosten ympärille on 
syntymässä uusi 100 hehtaarin ja 50 000 asukkaan kaupunginosa. 
Alueella yhdistyvät liiketoiminta, tutkimus, koulutus, asuminen ja 
korkealaatuiset palvelut. Brunnshög-projektin tavoitteena on luoda 
maailman johtava tutkimus- ja innovaatioympäristö, jonka 
visioon kuuluvat:  

 Maailman johtavat tutkimuslaitokset 

 Eurooppalainen malli kestävään kaupunkisuunnitteluun 

 Alueellinen tieteen, kulttuurin ja vapaa-ajankohde 

Suunnitelman mukaan pinta-alasta 70 % varataan erilaisille 
toiminnoille (yritykset, yliopistolaitokset, koulut, kaupat, ravintolat, 
hotellit, kulttuuriset tilat, jne.) ja 30 prosenttia asunnoille (yksiöt, 
perhe- ja opiskelija-asunnot). Ensimmäiset rakennukset ovat jo 
valmistuneet ja vuoteen 2025 mennessä asuntoja arvioidaan olevan 
3000 ja  työpaikkoja 20 000-25 000. Lisäksi ESS on toiminnassa, 
MAX IV laajennetaan ja uusi raitiovaunu kulkee alueella. Mukana 
kehittämistyössä ovat Lundin kaupunki ja yliopisto, Skanska 
Øresund, Ikano Fastighets AB, NCC, Vasakronan, Fastighets AB 
Briggen ja Peab 

 

 

Muistiinpanot 
 

1. Millaisia onnistumisia kehittämisprojektilla on saavutettu? 
2. Onko kansainvälisesti ainutlaatuinen? 
3. Mitkä kohteen ratkaisut ovat sovellettavissa 

Suomessa/omassa kotikaupungissa?  
4. Onko kehittäminen kustannustehokasta? 
5. Mitä uutta opin? 
6. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____109306.aspx


Länsisatama / Bo01 

Ulrika Signal, arkkitehti ja projektipäällikkö, Malmön 
kaupunkisuunnittelu 

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---
Western-Harbour.html  

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Länsisatama on 
muuttunut saastuneesta teollisuuspuistosta kestävän asumisen 
sekä tiedon ja oppimisen alueeksi. Tämä ”huomisen kaupunki“ 
pyrkii päästöneutraliuteen ja hyödyntää paljon uusiutuvaa energiaa 
(aurinko- ja tuulivoimaa sekä lämpöpumppuja). Maamerkkinä toimii 
v. 2005 rakennettu 190 metriä korkea pilvenpiirtäjä Turning torso.  

Länsisatamassa on n. 4000 asukasta ja erilaisia asumis- ja 
omistusmuotoja. Vuonna 2001 alue toimi kotina Bo01-
asuntomessuille. Asuntomessualueella on n. 600 kotia, toimistoja 
ja kauppoja. Tavoitteena on ollut, että asuntomessujen innovatiiviset 
ratkaisut vahvistavat kestävää kasvua koko Malmössa. Kestävyyttä 
tukee vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja erilaisten 
asumis/omistusmuotojen huomioonottaminen. Muotoilun ja 
arkkitehtuurin avulla on pyritty synnyttämään esteettisesti 
miellyttäviä kaupunkitiloja.  

Erilaisista omistusmuodoista huolimatta Bo01-aluetta on kritisoitu 
asukkaiden homogeenisuudesta (vauraita, terveitä, valkoisia 
asukkaita), joka johtuu asuntojen korkeista hinnoista. Lisäksi 
kriitikoiden mukaan kestävyys ja asukkaiden elämäntapa törmäävät, 
kun monissa asunnoissa on energiakustannuksia lisääviä suuria 
lasipintoja merelle ja talojen omistajilla on kalliita luksusautoja.  

 

Muistiinpanot 
 

1. Mitä lisäarvoa raitiovaunulinjan rakentaminen tuo alueelle? 
2. Onko kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
3. Millaista uutta teknologiaa projektissa hyödynnetään? 
4. Onko suunnitelmat kustannustehokkaita? 
5. Mitä uutta opin? 
6. Muuta? 
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Raitiovaunu 

Christian Rydén, liikennesuunnittelujohtaja, Lund 

http://www.sparvaglund.se/ 

Pitkän ja perusteellisen valmistelutyön jälkeen suunnitelmat 
Lundin raitiovaunulinjasta alkavat konkretisoitua. Kaupunki on 
tutkinut eri vaihtoehtoja tulevaisuuden joukkoliikenteen 
järjestämiseksi ja päätynyt siihen, että raitiovaunu vastaa parhaiten 
kaupungin vaatimuksiin luoda kestävää ja houkuttelevaa 
asuinympäristöä. Raitiovaunu mahdollistaa modernin ja suuren 
kapasiteetin liikennöinnin ja sillä on vähäiset ympäristövaikutukset.  

Raitiovaunulinjan rakentaminen on Lundin kaupungin suuri 
infrastruktuurihanke kautta historian. Raitiovaunun myötä kaupungin 
on mahdollista tarjota entistä tehokkaampaa ja 
ympäristöystävällisempää joukkoliikennettä työ- ja vapaa-
ajanmatkustamiseen. Lisäksi raitiovaunun nähdään lisäävän 
kaupungin houkuttelevuutta.  

Hanketta hallinnoi Public Works Department tiiviissä yhteistyössä 
Lundin kaupunkisuunnitteluviraston, Skånetrafiken ja Spårvagnar i 
Skåne kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat mukana muut Koillis-Lundin 
kehittämisprojektit, mm. Kunskapsstråket ja Brunnshög. 

 

Muistiinpanot 
 

1. Miten alue on onnistunut tavoitteissaan?  
2. Onko kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
3. Mitkä kohteen ratkaisut ovat sovellettavissa 

Suomessa/omassa kotikaupungissa?  
4. Millaista uutta teknologiaa alueella on hyödynnetty? 
5. Mitä uutta opin? 
6. Muuta? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sparvaglund.se/


Lundin kaupunkikehittäminen 

Inga Hallén, kaupunkisuunnittelupäällikkö, 
Lund 
 
http://www.lund.se/en/  

Lund on kaupunki, jossa yhdistyvät muinaisaika ja modernius. 
Uskomuksen mukaan kaupunki on perustettu vuonna 990 ja yksi 
sen tunnetuimmista kohteista on vuodesta 1666 toiminut yliopisto. 
Yliopistossa opiskelee noin 42 000 opiskelijaa ja se on Ruotsin 
suurin. Verrattuna moniin muihin Ruotsin kaupunkeihin Lundin 
historiallinen keskusta on hyvin säilynyt. 

Yliopiston lisäksi Ideon Science Park, yliopistollinen sairaala sekä 
monet nuoret innovatiiviset yritykset (mm. tietotekniikka, 
elektroniikka, lääkeala, biotekniikka, energia- ja ympäristöteknologia 
ja nanoteknologia) luovat yhdessä pohjan kaupungin vahvalle 
tutkimus- ja osaamispohjalle. Tätä laajentavat entisestään 
suunnitteilla ja rakenteilla olevat Max IV ja ESS -tutkimuslaitokset 
sekä hyvät yhteydet lähistöllä oleviin (suur)kaupunkeihin 
Malmööseen ja Kööpenhaminaan. 

Kestävä aluerakentaminen on vahvasti esillä Lundin uusissa isoissa 
kehittämishankkeissa kuten Brunnshögissä ja raitiovaunulinjan 
rakentamisessa. Lund on saanut myös kiitosta sen 
pyöräilyinfrastruktuurista. Kaupungissa on noin 5000 
pysäköintipaikkaa pyörille ja 160 km pyöräteitä. Noin 45 % 
asukkaista taittaa työmatkansa pyörällä.  

 

 
 
 
 
 
 

Muistiinpanot 
 

1. Millaisia kestävän aluerakentamisen ratkaisuja projektissa 
hyödynnetään? 

2. Onko kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
3. Mitä ratkaisuja kannattaisi soveltaa Suomessa/omassa 

kotikaupungissa?  
4. Onko kehittäminen ollut kustannustehokasta? 
5. Mitä uutta opin? 
6. Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lund.se/en/


Tiedon valtaväylä 

Dagmar Gormsen, Kunskapsstråket, 

projektipäällikkö 

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-

klimat-och-miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Kunskapsstraket/  

 

Tiedon valtaväylä (”Kunskapsstråket”) on projekti, jonka 

tavoitteena on kehittää Lundin tiede- ja 

innovaatioympäristöä yhdistämällä kaupungin 

historiallinen keskusta tiiviisti sen uusiin 

aluekehittämishankkeisiin Brunnshögiin, MAX IV ja ESS:n. 

Projektissa jaetaan tietoa ja lisätään vuorovaikutusta eri 

toimijoiden ja kaupungin kehittämissuunnitelmien välillä.  

Projektissa pyritään luomaan houkuttelevaa 

kaupunkiympäristöä tiivistämällä ja kehittämällä 

katujärjestelmää, yhdyskuntarakennetta, viheralueita, 

liikenteen solmukohtia (mm. raitiovaunupysäkit), palveluja ja 

asumista erilaisten alaprojektien avulla.   

   

 

 

 

 

 

 

Muistiinpanot 
 

1. Millaisia kestävän aluerakentamisen ratkaisuja kunta on 
hyödyntänyt? 

2. Onko kansainvälistä edelläkävijyyttä? 
3. Mitä ratkaisuja kannattaisi soveltaa Suomessa/omassa 

kotikaupungissa?  
4. Onko kehittäminen ollut kustannustehokasta? 
5. Millainen on kokonaisvaikuttavuus? 
6. Mitä uutta opin? 
7. Muuta? 
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Vihreä: Hyllie Information Center, Hyllie Boulevard 26 
Keltainen: Augustenborg Botaniska Trädgård, Ystadsvägen 56 
Lila: Tegelhuset, Rosengård, Dicksons väg 3 
Punainen: Hotel Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13 
Sininen: Malmö Clean Tech Center, Nordenskiöldsgatan 17 

1km 

Sininen: Alun kokoontumispaikka,Västra Stationstorget 10 
Vihreä: Lunds universitet MAX-lab, Ole Römers väg 1 

Punainen: ESS AB, Tunavägen 24 

1km 


