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JOHDANTO 
 

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

edistetään uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa. Tavoit-

teena on tunnistaa parhaiten onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä aluerakentamiskohteita Itämeren 

alueella sekä tehdä niihin kumppanianalyysimatkat. Matkat suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen kotimai-

seen verkostoon kuuluvien kaupunkien – Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan – tunnistamien tarpeiden pe-

rusteella.   

Hankkeessa kiinnostus kohdistuu erityisesti kestävään kehitykseen, aluerakentamisen organisointiin, ener-

giatehokkuuteen, puurakentamiseen, älykkäisiin ratkaisuihin (asuminen, energia, liikenne ja palvelut), asu-

misen ja rakentamisen laatuun, tilankäytön tehostamiseen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä 

asukkaiden osallistumiseen. Tutustumiskohteissa tehdään benchmarking-syväanalyysia vertailemalla muun 

muassa niiden kehitysprosesseja, kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta.  

Benchmarking-syväanalyysilla tarkoitetaan järjestelmällistä prosessia, jonka avulla tunnistetaan, ymmärre-

tään, opitaan ja sovelletaan Itämeren alueen parhaita menetelmiä ja toimintatapoja aluerakentamisessa. 

Prosessin ytimessä ovat riittävien lähtötietojen keruu, matkojen suunnittelu yhdessä kumppanikaupunkien 

kanssa sekä kerätyn tiedon analysointi, dokumentointi ja tehokas levittäminen.   

Tiedon levittämisen lisäksi KESTIssä rakennetaan tiivistä vuoropuhelua Itämeren alueen toimijoiden kesken. 

Kumppanianalyysimatkoilla verkottuminen paikallisten toimijoiden kanssa toteutetaan erilaisin keskustelu- 

ja työtilaisuuksien välityksellä.  

Verkostoon kuuluvien kaupunkien toimijoiden lisäksi matkoille kutsutaan mukaan suomalaisia sidosryh-

mäyrityksiä, jotka voivat solmia uusia kumppanuuksia, laajentaa liiketoimintaansa ja kehittää omaa osaamis-

taan.  

Hanke on kaksivuotinen ja se käynnistyi lokakuussa 2012. Hankkeen koordinaattorina ja pääkaupunkiseudun 

osahankkeen vetäjänä toimii Uudenmaan liitto. Aiemmin tehtävää hoiti Culminatum Innovation Oy Ltd. Po-

sintra Oy vastaa Porvoon osahankkeesta ja Turun ammattikorkeakoulu Oy Turun osahankkeesta. Rahoitus 

tulee pääasiassa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Muita rahoittajia olivat Helsingin, Porvoon, Turun ja Van-

taan kaupungit. 

KESTIn toinen benchmarking-matka järjestettiin Hampuriin 22.–23.5.2013. Matkalle osallistui 16 aluekehit-

tämisen parissa toimivaa asiantuntijaa Suomesta sekä yksi Hollannista. Matka onnistui erinomaisesti. Perillä 

saatiin kattava tietopaketti aluekehittämisen onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tutustuttiin jalkaisin kohtei-

siin ja tavattiin paikallisia kaupunkisuunnittelijoita ja yrityksiä.  

Benchmarking-prosessia tuki matkalle mukaan tehty muistiinpanovihko, josta löytyi etukäteen kerättyjä läh-

tötietoja ja apukysymyksiä havainnointia varten. Lähtötiedot on kerätty pääosin vierailukohteiden Internet-

sivuilta ja muilta ajankohtaisilta sivustoilta. 

Tämä raportti on koostettu lähtötietojen ja matkalla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Sivuilla 4–23 käydään 

läpi Hampurin kaupunkikehittämisen ydinkohdat, kärkihankkeet ja yritysesittelyt. Yhteenveto muistiinpa-

noista on koostettu kuhunkin kappaleeseen ”MITÄ OPITTIIN?” -luvun alle. Matkalle osallistuneiden ja muis-

tiinpanojen laatijoiden nimet ovat liitteessä 1. Liitteessä 2. on matkaohjelma.  
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HAMPURI 

1 Hampurin kaupunkikehittäminen 

Hampuri on Saksan toiseksi ja Euroopan kolmanneksi suurin kaupunki, tärkein merisatama ja merkittävin 

ulkomaankaupan keskus. Se on myös kaupunkivaltio (Stadtstaat) ja yksi Saksan kuudestatoista osavaltiosta. 

Hampurin kaupungin ja osavaltion hallinnollinen alue on 755 km², jossa elää noin 1,8 miljoonaa ihmistä.  

Toisessa maailmansodassa Hampuriin kohdistui lukuisia ilmahyökkäyksiä, eikä kantakaupungissa ole säilynyt 

rakennuksia tätä edeltävältä ajalta. Sotien jälkeen kaupunkia jälleen rakennettiin voimakkaasti: sen väkiluku 

kasvoi miltei kolmanneksella ja perinteisten elinkeinojen - sataman ja laivanrakennuksen - lisäksi Hampurin 

mediateollisuus kehittyi. Näiden lisäksi talouden perustan luovat ilmailu- ja avaruusteollisuus sekä mikro-

elektroniikka.  

Vaikka Hampuri on Saksan toiseksi suurin teollisuuskaupunki yli 500 yrityksellään, sitä pidetään yhtenä maan 

vehreimmistä kaupungeista. Lähes puolet Hampurin kokonaispinta-alasta on pelto- ja puutarhamaata, puis-

toja ja viheralueita, metsää, suota ja nummea. Vuonna 2011 Hampuri valittiin Euroopan vihreimmäksi kau-

pungiksi. Valintaperusteina pidettiin kokonaisvaltaista kehittämistä, poliittista sitoutumista ja riittävää rahoi-

tusta. Lisäksi kiitosta saivat kaupungin integroitu ja osallistava suunnittelustrategia sekä vahva sitoutuminen 

”vihreään visioon”.  

 

Hampurin vehreys ja vihreys näkyvät kaikkialla. Kuva: Anniina Tuomi 

MITÄ OPITTIIN? 

Hampurin metropolialueella asuu noin 5 miljoonaa asukasta. Asukastiheys on matala verrattuna moneen 

muuhun Euroopan suurkaupunkiin (esim. puolet Münchenistä ja kuudennes Pariisista). Metropolialueen 

muodostavat 4 osavaltiota, 17 seutukuntaa ja 2 kaupunkia Ahrensburg ja Elmshorn.  

Hampuri kasvaa noin 7000–8000 asukkaalla vuodessa. Tämä edellyttää vuosittain noin 6000 uutta asuntoa 

ja uusia työpaikkoja. Kaupungistuminen on voimistunut erityisesti 1990-luvulta lähtien ja maahanmuutto on 

lisääntynyt. Samalla kotitalouksien koot ovat muuttuneet; tällä hetkellä 80 prosentissa Hampurin kotitalouk-



5 
 

sista asuu 1-2 henkilöä. Maalta kaupunkiin paluumuuttajina tulevat ihmiset odottavat paljon kaupunkiasu-

misen laadulta. Lapsien muutettua pois kotoa vanhemmat muuttavat ympäristön omakotitaloista korkeata-

soisiin kaupunkiasuntoihin, varakkaimmat ihmiset veden äärelle.  

 

Uusia asuinrakennuksia HafenCityn kaupunginosassa veden äärellä. Kuva: Marja Straver-Nevalainen 

Hampurille tunnusomaista on asuin-, viher-, satama- ja teollisuusalueiden sijainti rinta rinnan. Elbe-joen 

suulla sijaitseva suuri satama on vain 100 kilometriä Pohjanmereltä. Sen sivujoki Alster on padottu ja se muo-

dostaa kaupungin keskustaan tekojärven. Hampuri omistaa suurimman osan maasta, mikä mahdollistaa 

maan myymisen ja luovuttamisen sekä vaatimuksien asettamisen esimerkiksi sosiaaliselle asumiselle.  

Hampurissa ajatuksena on, että mitä enemmän on asukkaita, sitä enemmän ne tarvitsevat viheralueita. Vih-

reän kaupungin leima halutaan säilyttää. Lisärakentamista suunnataan olemassa oleville asuinalueille. Suun-

nitteilla on kattavan viheralueiden ja kevyen liikenteen väylien verkoston toteuttaminen. Kaupungissa on 

runsaasti puistoalueita, joita on tarkoitus yhdistää.  

Hampuri aloitti uudenlaisen kaupunkidialogin asukkaiden kanssa noin viisi vuotta sitten (vuonna 2008). Tästä 

syntyi strategia, jota on toteutettu viimeisen kahden vuoden ajan. Se ohjaa päätöksentekoa kestävään suun-

taan ja päätökset näkyvät maankäytössä. Erityisesti täydennysrakentamista ja maankäytön tehostamista 

edistetään. Strategiavalmistelun tukena järjestettiin erilaisia kampanjoita. Esimerkiksi yliopiston lisärakenta-

miseen löytyi tila naapurustossa, kun vaihtoehtona olisi ollut sen toteuttaminen muualle.  

Alun perin strategia sisälsi 36 eri kohtaa, jotka lopulta tiivistettiin viiteen kärkitavoitteeseen:  

1. Enemmän kaupunkia kaupungissa: kasvu olemassa olevilla alueilla ja luonnonympäristön suojelu  

2. Laaturakentaminen - koti perheystävällisessä Hampurissa: 1950-luvulla pihat rakennettiin avoimiksi, nyt 

mm. melu sekä eri ikä- ja väestöryhmät huomioidaan paremmin.  

3. Osaamisen hyödyntäminen – alueen talouden edistäminen: keskitytään pitkän aikavälin hyötyihin ja nii-

hin teollisuudenaloihin, joissa ollaan valmiiksi vahvoja kuten ilmailu ja laivanrakennus.  

4. Luovan kaupungin elämäntyylit: kaupunki toimii alustana erilaisille elämäntyyleille ja kehitetään mm. 

avoimia julkisia tiloja 
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5. Metropoli muodostuu kaupungista ja ympäröivästä seudusta: pyritään löytämään win-win-tilanteita ym-

päröivien alueiden kanssa ja tuodaan yrityksiä yhteen esimerkiksi kaupungin oman projektirahoituksen 

avulla. Rahoitusta on vuosittain noin n. 2,5 miljoonaa euroa.  

Kaupungin visio ulottuu vuoteen 2030 asti ja se antaa pääperiaatteet suunnitteluun. Vision mukaan kaupunki 

kasvaa sisäänpäin viheralueita suojellen, vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja ottaa huomioon tulevaisuu-

den trendejä.  

Hampurin kaupunki- ja maisemasuunnittelujohtajan mukaan pitkän aikavälin suunnitelmia on vaikea luoda, 

koska vaalit tuo aina muutoksia kaupungin johtoon ja koalitioihin. Kuitenkin sitoutuminen nykyiseen strate-

giaan on ollut vahvaa. Tätä on edesauttanut strategian luominen uudella tavalla keskustellen ja politiikasta 

erillään. Vaikuttavuuden kannalta on ollut olennaista, että poliittinen päätöksenteko on sitoutunut tavoittei-

siin yli vaalikausien.  

Päättäjien hyväksymä strategia auttaa myös paikallisissa konflikteissa. Viestinnän ja sitouttamisen kannalta 

on ollut tärkeää, että tavoitteet on tiivistetty selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Viestinnässä on nostettu esiin 

muun muassa kaupunkikeskukset, kehittämisen ydinalueet ja julkisisten tilojen laatutavoitteet. 

Kaupungin tavoite hyvästä kaupunkiasumisesta ja erityyppisten asukkaiden tarpeiden tunnistamisesta teki 

suomalaisiin vaikutuksen. Todettiin, että Hampurin strategian kaikki viisi kohtaa sopisivat Suomeen hyödyn-

nettäväksi. Erityisesti Suomessa voitaisiin nostaa luovien toimialojen merkitystä kaupungin laadun paranta-

miseksi (strategian kohta 4) sekä parantaa kuntien ja seutujen välistä yhteistyötä (strategian kohta 5) esimer-

kiksi liikennejärjestelmän, julkisen liikenteen lippujärjestelmän ja yleisesti maankäytönsuunnittelun yhteen-

sovittamisessa.  

Hampurin kärkihankkeet ovat vaikuttavia, ennakkoluulottomia ja huolellisesti mietittyjä kokonaisuuksia, 

jotka sisältävät myös uusia rohkeita kokeiluja. Erilaisille toimille löytyvät perustelut myös muuten kuin vain 

taloudellisesta näkökulmasta. Laajat Wilhelmsburgin ja HafenCityn (ks. luvut 3-4) aluerakentamishankkeet 

osoittavat, että kaupungin vahva visiotyö ohjaa aluerakentamisen tavoitteiden asettamista ja niiden toteu-

tumista.  

Hampurilla on riittävästi omaa ja yksityistä rahoitusta kehittämisprojekteissaan ja asiat saadaan toteutettua 

suunnitellusti. Uuden keskusta-alueen rakentaminen HafenCityyn ja julkisten katu- ja aukiotilojen suunnit-

telu on harkittua. Tekniset ratkaisut ovat perusteellisesti pohdittuja ja rakentamisen laatu korkeaa. Lisäksi 

rakentamisen talous on hyvin hallittu ja kaupungin vastuu asuntohintojen hillinnässä on hyvin hoidettu.  

 

 
 

Avointa katutilaa ja aukioita on kaupungissa paljon. Kuva: Marja Straver-Nevalainen 
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Kaupungin länsiosassa sijaitsevasta Altonasta kehitetään mixed-use aluetta, jossa yhtenä tavoitteena on siir-

tää 5,7 kilometriä moottoritiestä maan alle. Siirrossa maan päältä vapautuva alue muutetaan julkisiksi puu-

tarhapalstoiksi ja viherkatoksi. Tämä vähentää melua ja samalla entiset, moottoritien varrella sijaitsevat puu-

tarhat voitaisiin ottaa asumiskäyttöön. Muutoksen arvioitu kustannus on noin 170 miljoonaa euroa.  

Ydinkeskustassa on otettu käyttöön hyvällä menestyksellä Pohjois-Amerikasta tuttu BID (Business Improve-

ment Districts) -malli, jota voitaisiin hyödyntää myös Suomessa. BID-alueet ovat kaupunginosahallintoa muis-

tuttavia kumppanuusperiaatteella toimivia alueyhteisöjä, joita hallinnoidaan yhteisön jäsenten toimesta so-

pimuspohjaisesti. Niiden toiminnasta vastaa yksityinen ei-voittoa tavoitteleva yhdistys tai yhteisö. 

BID-alueiden perustamisella pyritään vastaamaan kyseisen alueen kehittämisen erityistarpeisiin. Mallissa jo-

kainen kadulla toimiva yrittäjä maksaa kadun ylläpidosta, kunnosta ja vartioinnista. Hampurissa mallin avulla 

on saatu kohennettua julkisia tiloja. Kävelypainotteisuus on lisääntynyt, mutta myös autoilu on mahdollista.   

 

 
 

Ydinkeskustassa kävelypainotteisten katujen kunnossapidosta huolehtivat alueen yrittäjät ja kiinteistöjen omistajat. 
Kuva: Marja Straver-Nevalainen 

 

Lähteet:  
http://www.hamburg.de/  
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2011-hamburg/  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hampuri  
 
Esitys:  
Wilhelm Schulte, kaupunki- ja maisemasuunnittelujohtaja, Hampurin kaupunki 

2 Ilmastosopimus ja -projektit   

Hampuri on asettanut ilmastonsuojelun tavoitteeksi vähentää CO2-päästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 

80 % vuoteen 2050 mennessä. Tätä vauhdittaakseen on mm. laajennettu kaupungin pyörätieverkostoa, pa-

rannettu julkista lähiliikennettä, lisätty sähköautojen käyttöä, saneerattu rakennuksia, perustettu uusia 

biotooppeja ja hyödynnetty jätteitä entistä paremmin energiantuotannossa.  

EUCO2 80/50 -projektissa 14 eurooppalaisen metropolialueen toimijaa kehittivät suunnitelman ilmaston-

muutoksen hillitsemiseksi. Myös Helsingin metropolialue oli projektissa mukana. Projektin tuloksena syntyi 

http://www.hamburg.de/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2011-hamburg/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hampuri
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reMAC - regenerative energy for metropolitan areas and cities -työkalu, joka tukee energiasuunnittelua ja 

osoittaa, mitä alueellinen hiilestä luopuminen maksaa ja miten säästöillä voidaan rahoittaa investointeja.    

TRANSFORM - TRANSFORMation agenda for low carbon cities -projektissa tutkitaan vuosina 2013–2015 älyk-

kään kaupungin prosesseja kuudessa mukana olevassa kaupungissa: Amsterdamissa, Hampurissa, Wienissä, 

Lyonissa, Kööpenhaminassa ja Genevessä. Kaupunkien lisäksi projektissa on mukana yrityksiä. Yhteensä osal-

listujatahoja on 19. Tutkimus kohdistuu kumppanikaupunkien Smart Urban Labs -kehitysympäristöihin ja 

niissä käynnissä oleviin alueen muutosprojekteihin.  

 
MITÄ OPITTIIN? 

Hampurin kaupunki on ottanut vakavasti tavoitteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja lähtenyt toimi-

maan sen mukaisesti. Se on laatinut ”Master Plan Climate Protection” -ohjelman, jonka visio ulottuu vuoteen 

2050 ja toimintasuunnitelma vuoteen 2020. Ohjelmassa on mukana 19 korttelia, joissa pyritään hillitsemään 

ilmastonmuutosta uudisrakentamisella, korjausrakentamisella sekä erilaisilla lieventämis- ja mukauttamis-

toimilla. Kaupungissa tiedetään, että hyvä ohjelma ei riitä, vaan sitä on arvioitava ja muutettava tarpeen mu-

kaan joka vuosi.  

Hampurilla on hyviä kokemuksia yksityisten toimijoiden mukaan saamisesta projekteihin. Osallistumisen 

avulla eri toimijat voidaan sitouttaa yhteiseen ilmastopolitiikkaan. Riittävän konkreettisten tavoitteiden ja 

aikataulun myötä vaikuttavuus kasvaa. Tavoitteiden toteutumista edistää hyvä yhteistyö yritysten kanssa ja 

yritysten sitoutuneisuus tavoitteiden saavuttamiseen.  

Hampurin metropolialueen koordinoimassa EUCO2 80/50 -projektissa järjestettiin 38 työpajaa ympäri Eu-

rooppaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 350 sidosryhmää ja niissä todettiin, että hiilidioksidipäästöjen vä-

hennys 80 % on mahdollista vuoden 1990 tasoon nähden. Vähennyksen kustannuksia ei kuitenkaan tiedetty, 

minkä vuoksi luotiin reMac-laskentatyökalu.  

 

Suomi oli mukana EUCO2 80/50 -projektissa. Kuva: Rainer Scheppelmannin esitys 

reMAc-työkalulla saadaan tietoa taloudellisen päätöksenteon ja oppimisen tueksi. Työkalun avulla voidaan 

kertoa muun muassa päästöistä ja niiden vähentämisestä aiheutuvista taloudellisista säästöistä. Sen avulla 
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voidaan nopeasti laskea takaisinmaksuajat ja perustella investoinnit, vaikkei hiilijalanjälki edes olisi agendalla. 

Tavoitteena on lisäksi löytää uudenlaisia ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi.  

reMACia rahoittavat yritykset, (mm. General Electric), valtiot ja kaupungit, muttei Euroopan unioni. reMaciin 

syötetään alueelliset parametrit, jotta pystytään ottamaan huomioon alueiden erilaiset lähtökohdat. Oh-

jelma on ilmainen, mutta alueellisten lähtötietojen syöttö maksaa noin 2000–5000 euroa. Helsingin kaupun-

gilla on reMAC-lisenssi.  

TRANSFORM-projektissa etsitään paikallisia ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuosiin 2020 ja 

2050 mennessä. Tavoitteena on muuttaa kaupunkeja niin sanotuiksi matalahiilisiksi yhteiskunniksi ja samalla 

välttää vähähiilisyyteen pyrkivien prosessien ylikompensaatio (”overcompensation of decarbonisation”).  

Projektissa kaupunkialueille laaditaan toteutussuunnitelmia sekä laadullisia ja määrällisiä malleja päätöksen-

teon tueksi. Niissä kuvataan, miten tavoitteet saavutetaan. Lisäksi fasilitoidaan päätöksentekijöitä muun mu-

assa laatimalla käsikirjoja. Projektin askeleet vähähiilisen yhteiskunnan luomiseksi ovat: 

1. Paikallinen muutosagenda 

2. Toteutussuunnitelma kaupunkialueille 

3. Laadulliset päätöksentekomallit 

4. Määrälliset päätöksentekomallit 

5. Toteutussuunnitelmien käsikirja 

6. Poliittinen yhteisymmärrysmuistio (”political memorandum of understanding”) 

TRANSFORM-projektissa mukana olevat kaupungit ovat nimenneet testialustoja (”smart urban labs”), jotka 

antavat tuloksia koko kaupungille. Hampurissa testialustat ovat IBA – kansainvälinen asuntomessualue ja 

siellä sijaitseva Wilhelmsburg.  

Lähtökohtana on, että ratkaisujen tulee olla paitsi teknisiä (vähähiilisyys) ja sosiaalisia (arvojen muutos) niin 

myös taloudellisesti perusteltavissa. Tähän pyritään pääsemällä eroon ydinvoimariippuvuudesta, paranta-

malla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvaa energiaa sekä luomalla älykkäitä sähköverkkoja. Haasteina 

ovat ”polkuriippuvuus”, usein liian tiukaksi asetetut aikataulut sekä nopea ja suunnittelematon kaupungistu-

minen. Projektin myötä syntyvästä käsikirjasta ja poliittisesta yhteisymmärrysmuistiosta voisi ottaa mallia 

myös Suomessa.  

 

IBA – kansainvälinen asuntomessualue on yksi TRANSFORM-projektin testialustoista. Kuva: Anniina Tuomi 
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Lähteet:  
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/290edd004aed4a85aac1bfe331fbc821/Jul-
kaisu_02_11_net.pdf?MOD=AJPERES  
http://www.clue-project.eu/ 
http://www.euco2.eu/  
http://eu-smartcities.eu/content/smart-city-integrated-planning-transform-amsterdam-hamburg-vienna-
lyon-copenhagen-genoa  
 
Esitykset:  
Rainer Scheppelmann ja Ulf Skirke, Ilmastonsuojelun ja kestävän kehityksen yksikkö, Hampurin kaupunki 
 

3 IBA (Internationale Bauaustellung) 

IBA on saksalainen konsepti asuntomessuille ja se pidettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1901. IBA Hamburg 

on kestänyt 7 vuotta ja se päättyy vuoden 2013 lopussa. Se tuo esiin kaupunkikehityksen prosessin suunni-

telmista aina rakennusten valmistumiseen asti. IBAn toteutuksesta vastaa IBA Hamburg Gmbh -kehittämis-

yhtiö. Asuntomessunäyttelyn yhteydessä on myös kansainvälinen puutarhanäyttely.  

Hampurissa tapahtumat ja kaupunkitilojen esittelyt aloitettiin maaliskuussa 2013 ja ne kohdistuivat erityi-

sesti Wilhelmsburgin kaupunginosaan. Wilhelmsburg on kahden joen ympäröimä 50 000 asukkaan ja 35.3 

km2 alue, jonka kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota tulvavalleihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Noin 

puolet alueen asukkaista on maahanmuuttajia. 

Wilhelmsburgissa on hyödynnetty puurakentamista ja älykkäitä rakennusmateriaaleja. Älykkään liikenteen 

tavoitteena on kytkeä eri liikennevälineet paremmin toisiinsa ja energiabunkkeri tuottaa alueelle lämpöä ja 

sähköä sekä lisää sen energiaomavaraisuutta. Katuverkkoa kehitetään melun vähentämiseksi.  

MITÄ OPITTIIN? 

IBA-näyttelyssä oli mukana yli 60 projektia Elben saarilla. Asukkaat ovat osallistuneet alueen kehittämiseen 

ja IBAn myötä monet heidän ideansa on toteutettu. Vuoden 2013 loppuun mennessä hanke oli saanut rahoi-

tusta Euroopan unionilta ja kaupungilta 90 miljoonaa sekä yksityisiltä sijoittajilta 900 miljoonaa euroa. Vuo-

sina 2014–2020 alueelle tehdään edelleen investointeja noin miljardilla eurolla. Rahoituksesta vastaavat pää-

asiassa yksityiset sijoittajat.    

IBAn painopisteiksi valittiin ”kaupungit ja ilmastonmuutos”, ”kosmopoliittisuus” ja ”kaupunkivyöhykkeet”. 

Tavoitteena on ollut tukea paikallisten energialähteiden käyttöä, rakentaa ilmastoneutraalisti korkealaatuisia 

urbaaneja asuinalueita sekä arvioida urbaani kehitys uudelleen veden äärellä. Lisäksi tavoitteena oli tehdä 

globalisaatiosta tuottava prosessi, luoda kansainvälinen urbaani yhteisö sekä tehostaa koulutusta, tiedon ja-

koa ja kulttuuria. Ympäristöystävällinen ja vihreä kaupunki sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen on kes-

keistä.  

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/290edd004aed4a85aac1bfe331fbc821/Julkaisu_02_11_net.pdf?MOD=AJPERES
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/290edd004aed4a85aac1bfe331fbc821/Julkaisu_02_11_net.pdf?MOD=AJPERES
http://www.clue-project.eu/
http://www.euco2.eu/
http://eu-smartcities.eu/content/smart-city-integrated-planning-transform-amsterdam-hamburg-vienna-lyon-copenhagen-genoa
http://eu-smartcities.eu/content/smart-city-integrated-planning-transform-amsterdam-hamburg-vienna-lyon-copenhagen-genoa
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Veden halkoman Hampurin kaupungin karttamalli IBA Dockin rakennusnäyttelyssä. Kuva: Anniina Tuomi 

Vuonna 1962 Hampuria koetteli paha myrsky ja tulvat, jotka tappoivat 300 ihmistä ja 12 000 asukasta menetti 

kotinsa. Suurimmat uhriluvut olivat Wilhelmsburgissa. Tulvien jälkeen asukkaat joutuivat muuttamaan pois 

saarilta, koska pelättiin uusia tulvia.  

Tulvien jälkeen Wilhelmsburgiin keskittyi lähinnä teollista toimintaa. Hampurin kasvaessa tuli paineita saada 

asutusta saarelle ja sinne rakennettiin tulvia estäviä penkereitä ja rakenteita. Lisäksi saarten ympärille raken-

nettiin pato. Näiden jälkeen Wilhelmsburgiin muodostui taas asutusta. Erityisesti maahanmuuttajat, opiske-

lijat ja taiteilijat keskittyivät alueelle.  

IBAn myötä Wilhemsburgia on kunnostettu ja sen erilaiset asumis- ja rakennusmuodot täydentävät hyvin 

toisiaan. Kunnostukseen on kuulunut olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja tehokkuuden nosta-

minen muun muassa ullakkorakentamisella. Lisäksi alueen joukkoliikenneyhteyksiä, kevyen liikenteen ratkai-

suja ja palveluja on parannettu. Yhdensuuntaisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön mahdollistaa se, että kau-

punki omistaa maan.  

Kunnostustöiden lisäksi Wilhelmsburgissa on runsaasti uutta kokeellista rakentamista keskittyen kestävään 

kehitykseen ja kestäviin energiantuotantotapoihin. Alueella testataan uusia rakentamisstandardeja ja valta-

kunnan keskitasoon verrattuna rakentaminen on vähintään 30 % energiatehokkaampaa. Tavoitteena on, että 

alueella tuotetaan paikallisesti 100 % uusiutuvaa energiaa (vuoteen 2025 mennessä 100 % sähköstä ja vuo-

teen 2050 85 % lämmöstä). Tähän tavoitteeseen päädyttiin sen jälkeen, kun alueen rakennuskanta ja kau-

punkitila oli analysoitu.  

Wilhelmsburgissa tuetaan uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa ja kiinteistöt voivat syöttää ylimääräi-

sen energian niin sähkö- kuin kaukolämpöverkkoonkin. Isännät nimittivät konseptia integroiduksi energia-

verkoksi. Kyseisen rakenteilla olevan matalalämpötekniikkaa käyttävän kaukolämpöverkon omistaa Hamburg 

Energie, kun taas muualla kaupungissa perinteisen kaukolämpöverkon omistajia ovat myös Vattenfall ja 

E.ON.  



12 
 

Erilaiset energiaratkaisut ja -tehokkuus tulevat esiin alueen kohteissa, joihin ryhmä tutustui:   

IBA Dock: Wilhelmsburgiin rakennettu infokeskus on Saksan suurin kelluva toimistorakennus. Se on kooltaan 

1900 m2 ja tehty kaupungin satamaan hylätyistä konteista. IBA Dock nousee ja laskee joen vuorovesivaihte-

lun mukana jopa kolme metriä päivässä. Rakennuksen energiatuotanto syntyy aurinko- ja vesivoimasta ja 

lämmön tuottaa betoniponttooniin sijoitettu pumppu, joka kierrättää vettä. Kolmikerroksinen paneloitu IBA 

Dock valmistui vuonna 2010 ja maksoi 8 miljoonaa euroa. Rahoittajana toimi Hampurin ilmastosuojelukon-

septi.   

Veden päällä kelluvassa IBA Dockissa on toimistoja ja esittelytiloja. Kuvat: Anniina Tuomi 

Energiavuori: Toisen maailmansodan jälkeen tuhoutuneista rakennuksista syntyneet purkujätteet kerättiin 

kaupungin ulkopuolelle Georgswerderiin. Sinne syntyi suunnittelematon kaatopaikka, jonne erityisesti 1970-

luvulla kerättiin teollisuuden ja yksityistalouksien jätettä. Kaatopaikka suljettiin 1979, mutta sitä ei suojattu, 

joten sadevedet liuottivat jätteistä myrkyllisiä päästöjä pohjaveteen. Asukkaiden aloitteesta käynnistyi vuo-

ren turvallisuuden parantaminen.  

Kukkula suojattiin sadevedeltä ja sen päälle tuotiin uutta puhdasta maata ja istutuksia. Entinen kaatopaikka 

muutettiin puistoksi, jossa on tuulivoimaloita ja aurinkokeräimiä. Lisäksi jätteiden käymisestä syntyvää me-

taanikaasua hyödynnetään lämpöenergiana läheisissä teollisuuslaitoksissa. 

 

Energiavuorella pyörii tuuliturbiinit. Kuva: Anniina Tuomi 
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Energiabunkkeri: Toisen maailmansodan aikana rakennettiin 42 metriä korkea betonibunkkeri, joka toimi 

pommisuojana ja josta torjuttiin ilmahyökkäyksiä. Miltei 70 vuotta käyttämättä ollutta bunkkeria ei ole voitu 

turvallisuussyistä räjäyttää. Sitä alettiin kunnostaa vuonna 2010 vihreän sähkön voimalaitokseksi.  

Energiabunkkeri tuottaa maalämmön, aurinkokerääjien ja tuulivoimaloiden avulla puhdasta energiaa alu-

eelle sekä toimii energiavarastona ja biokaasulaitoksena. Vuonna 2014 valmistuvaan bunkkerin varastoon 

säilötään aurinkolämpöä, teollisuuden hukkalämpöä, hakelämpöä ja biokaasulla toimivan chp-laitoksen tuo-

tanto.  

Energian jakelun aloittaminen riippuu matalalämpötilaisen kaukolämpöverkon valmistumisesta. Verkon 

omistaa Hamburg Energie, joka on ollut mukana projektissa. Bunkkeri toimii paitsi maamerkkinä myös kau-

punkilaisten kokoontumispaikkana. Sen ylimmässä kerroksessa on kahvila ja näköalaterassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodanaikaisessa energiabunkkerissa on aurinkokeräimet ja näköalaterassi. Kuvat: Johanna Rajala (vas.) ja Hanna Tiira  

Älymateriaalitalot: Viisikerroksinen Smart is Green -asuinrakennus tuottaa ja varastoi energiaa kaikkina vuo-

denaikoina. Tämän mahdollistavat energiaälykäs vihreä julkisivu, aurinkokennot, aurinkolämpöenergia, erin-

omainen eristys sekä varasto, joka käsittää materiaalivaihdon. Rakennuksessa on 14 asuinhuoneistoa ja se 

tulee tuottamaan enemmän energiaa kuin tarvitsee erityisesti kesällä. Tämä ylijäämälämpö on mahdollista 

syöttää paikalliseen lämpöverkkoon naapureiden hyödynnettäväksi.  

 

Smart is Green. Kuva: Johanna Rajala 
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BIQ on maailman ensimmäinen oleva passiivirakennus, jonka julkisivussa on bioreaktori. Siellä levää käyte-

tään biomassana, joka tuottaa energiaa. Julkisivu vaihtaa väriä sen mukaan, kun levä kasvaa ja on näin jatku-

vassa liikkeessä. BIQssä on 1600 m2, neljä kerrosta ja 15 asuntoa. Rakennus valmistui maaliskuussa 2013 ja 

maksoi 5 miljoonaa euroa. Rahoittajana oli Hampurin ilmastosuojelukonsepti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIQssä saadaan lämpöä fotosynteesin avulla. Kuvat: Marja Straver-Nevalainen (vas.) ja Anniina Tuomi 

Soft House käsittää 900 m2 ja neljä kolmekerroksista terassitaloa, joiden julkisivun ohuet tekstiilinomaiset 

aurinkokeräimet liikkuvat auringonvalon mukaan sekä tuottavat samanaikaisesti sähköä ja toimivat ”aurin-

gonsuojaverhoina”. Lisäksi käytetään maalämpöä. Perustuksia lukuun ottamatta rakennus on tehty vahvasta 

tukkipuusta. Jokaisella terassitalolla on oma puutarha. Soft House valmistui maaliskuussa 2013 ja maksoi 2,1 

miljoonaa eroa. Rahoittajana oli Hampurin ilmastosuojelukonsepti. 

 

Soft House. Kuva: Anniina Tuomi 
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WOODCUBE tuo esiin puurakentamisen uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on ollut tehdä ensimmäinen mo-

nikerroksinen asuintalo, joka ei tuota kasvihuonekaasuja koko elinkaarensa aikana ja on täysin ”biologisesti 

kierrätettävä”. Rakennusvaiheessa säästettiin 8500 tonnia hiilidioksidipäästöjä verrattuna tavallisiin raken-

nuksiin. Myös käyttövaiheessa älykäs talotekniikka vähentää energiatarpeita ja täten hiilidioksidipäästöjä. 

Biologinen kierrätettävyys tarkoittaa, että elinkaaren lopussa puurakenteita voidaan hyödyntää lämpöener-

gian tuotannossa. 

Viisikerroksessa WOODCUBEssa on seitsemän asuntoa ja yhteensä 1500 m2. Se on passiivitalo, jossa on hyö-

dynnetty perinteisiä massiivipuurakentamisen tekniikoita uudella tavalla. Ulkoseinät, sisäkatot ja lattiat ovat 

kaikki tehty puusta, jota ei ole käsitelty haitallisilla puunsuoja- ja kyllästysaineilla tai liuottimilla. Rakennuk-

sessa ei ole synteettistä eristettä ja vain sen sisin on betonia. Julkisivu on käsittelemätöntä ja luonnollisesti 

vanhenevaa puuta. Puukuitupaneelia sisältävän eristekerroksen avulla rakennuksessa on passiivitaloa alhai-

sempi lämpöenergiatarve. WOODCUBE maksoi kolme miljoonaa euroa. 

 

WOODCUBE. Kuva: Marja Straver-Nevalainen 

WÄLDERHAUS: Näyttelytilana, koulutuskeskuksena, hotellina ja ravintolana toimiva WÄLDERHAUS on puu-
rakennus, joka tuottaa kolmanneksen vähemmän energiaa kuin saksalaiset energiansäästösäädökset vaati-
vat. Energianlähteinä ovat muun muassa omat aurinkosähkö- ja maalämpöyksiköt.  

Rakennuksen paloturvallisuudesta on tehty erilliset tarkat selvitykset. Paloturvallisuussyistä rakennuksen 
kaksi ensimmäistä kerrosta on rakennettu teräsbetonista ja verhoiltu puusta. Kolme ylintä kerrosta on sen 
sijaan massiivipuuta myös kantavien rakenteiden osalta. Yläkerrassa toimivan hotellin kaksoisseinät kestävät 
liekkejä jopa 90 minuuttia ja hyvän akustiikan avulla vältetään meluongelmat. Rakennuksen puiseen julkisi-
vuun on rakennettu koloja, joihin linnut voivat pesiä.  

 

 

 

 

 

WÄLDERHAUS ulkoa ja sisältä. Kuvat: Marja Straver-Nevalainen ja Hanna Tiira 
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Wilhelmsburgin uudet kelluvat talot ovat osa ”kestävää asumista veden päällä” -ajatusta, joka lanseerattiin 

Hampurissa vuoden 2013 kansainvälisessä puutarhanäyttelyssä. Open House on asukkaiden yhdessä suun-

nittelema erittäin energiatehokas rakennus, jossa on vuokra-asuntoja, yksityisellä rahalla rakennettuja town-

houseja ja rakennusliikkeiden pyörittämiä asuntoja.  

 

Asumista veden päällä. Kuva: Anniina Tuomi 

Energiatehokkuuden lisäksi Wilhelmsburgissa on kiinnitetty huomiota asumisen laatuun ja viihtyisyyteen. 

Vaikka rakennusmateriaalien kirjo on laaja, alueen arkkitehtoninen yleisilme on yhtenäinen ja miellyttävä. 

Alueella on paljon puistoja ja viheralueita sekä selkeät ja esteettömät kävelyreitit. Kun työpaikat ja asunnot 

sijaitsevat samalla alueella, liikennetarpeet vähenevät. Jo aiemmin monipuolista palvelutarjontaa on täyden-

netty uudella modernilla koulurakennuksella, jonka oppilaista 80 % on maahanmuuttajia.  

Vierailu IBA-alueella osoitti, että määrätietoinen kehittäminen tuottaa tulosta. Kokonaisvaltaisuus, rohkeat 

kokeilut sekä joustava ja innovatiivinen lähestymistapa kaupunkisuunnittelussa ovat asioita, joita suomalai-

set toivoivat näkevänsä myös kotimaassa. Keskusteluissa todettiin, että esimerkiksi vuonna 2015 järjestettä-

vät Vantaan asuntomessut voisi olla erinomainen tilaisuus esitellä vastaavanlaisia ratkaisuja muun muassa 

paikallisesta tai talokohtaisesta energiatuotannosta ja aurinkokeräimistä. Myös palosuojaratkaisuja ja esi-

merkkejä puurakentamisesta korkeissakin taloissa pidettiin hyvinä ja Suomeen soveltuvina. 

Lähteet: 
http://www.iba-hamburg.de/en/iba-in-english.html  
Towards a new city – A guide tot he Elbe Islands and the projects oft he IBA Hamburg (2012). Klartext.  
 
Esitys ja kiertokävely:  
Ulf Skirke, Ilmastonsuojelun ja kestävän kehityksen yksikkö, Hampurin kaupunki 
Jan Gerbitz, projektikoordinaattori, Internationale Bauausstellung IBA Hamburg GmbH 
Henning Klattenhoff, projekti-insinööri, Assmann Beraten + Planen 

4 HafenCity 

HafenCity on Euroopan suurin kaupunkisuunnitteluhanke, joka tarjoaa mallin ilmastoystävällisestä asuntora-

kentamisesta. Vuonna 2000 Kees Christiaanse/ASTOC voitti alueen suunnittelukilpailun. Valintaperusteena 

oli selkeä visio, kompakti yhdyskuntarakenne sekä kyky tukea kehittämisprosessia koko 25 vuoden ajan.  

http://www.iba-hamburg.de/en/iba-in-english.html
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HafenCityn rakentaminen aloitettiin vuonna 2002. Hanke laajentaa ydinkaupungin aluetta noin 40 prosen-

tilla. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää alueelle oma sosiaalisen elämän muoto, jossa yhdistyvät naa-

purustomaisuus ja metropoliittisuus. Alueen estetiikan ja ekologisen monimuotoisuuden varmistamiseksi 

sen kehittämiseen on otettu mukaan erilaisten toimijoiden (sijoittajat, rakentajat, suunnittelijat ja asukkaat) 

yhteenliittymät. 

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota energia- ja ekotehokkuuteen, yleishyödyllisyyteen, tervey-

teen, mukavuuteen, monikäyttöisyyteen sekä rakennusten ylläpidon helppouteen. 

MITÄ OPITTIIN? 

HafenCity on veden äärellä 157 hehtaarin kokoinen alue, jolla on vahva identiteetti ja historia. Se sijaitsee 

vain 5-10 minuutin kävelymatkan päässä ”sisäkaupungista” ja vanhasta keskustasta. Vielä 2000-luvulla alu-

eella toimi satama ja siellä sijaitsi 1950–70-luvuilta peräisin olevia varastoja mm. kahvipavuille. Varastoja 

pidettiin rumina ja ihmisiä oli vaikea saada vakuuttuneeksi alueen viehätysvoimasta. Myös palvelut puuttui-

vat.   

 

HafenCityn vanhat varastorakennukset on rakennettu punatiilestä. Kuva: Marja Straver-Nevalainen 

Erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden myötä kaupunki sai 2000-luvun puolivälissä nostettua alueen suo-

siota ja kehittämiseen syntyi tarvittava kriittinen massa. Vuodesta 2003 lähtien yrityksiä ja satamatoimintoja 

on siirretty HafenCitysta Wilhelmsburgiin ja alueen muuttaminen mixed use -kaupunginosaksi toteutuu vai-

heittain.  

HafenCityyn on tulossa 12 000 asukasta, 6000 asuntoa ja 45 000 työpaikkaa. Asumismuodot vaihtelevat omis-

tus- ja vuokrataloista ryhmärakentamiskohteisiin ja pyrkimyksenä on luoda naapurustomainen tunnelma kes-

kelle suurkaupunkia. Monilla sisäpihoilla on yksityisiä puutarhoja ja alueen lapset ovat suunnitelleet kaksi 

leikkipuistoa.  

HafenCityn maanomistajana on kaupunki ja sen kehittämisestä vastaa kaupungin oma yhtiö HafenCity Ham-

burg Gmbh. Rakennusalaa on 2,3 miljoonaa km2, josta 48 % on varattu toimistoille, 30 % asuntorakentami-

selle sekä 22 % kaupalle, palveluille, ravintoloille, hotelleille, oppilaitoksille ja kulttuurille.   

HafenCityn kehittämiseen on otettu mukaan erilaisten toimijoiden - sijoittajat, rakentajat, suunnittelijat ja 

asukkaat - yhteenliittymät. Alueella on noin 80 yksittäistä rakennushanketta, jotka yhdistävät alueen osaksi 
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keskikaupunkia. HafenCity Hamburg Gmbh ei itse rakenna, vaan arvioi kehittämissuunnitelmia oman kestä-

vän kehityksen kriteeristön mukaan. Arvioinnin jälkeen kohteille valitaan eri sijoittajia ja kehittäjiä, jolloin 

riskit hajautuvat. Yhdessä hankkeessa voi olla mukana kymmeniä eri toimijoita.    

HafenCityn asemakaavat käydään läpi Hampurin parlamentin asettamassa komissiossa. Suunnittelu- ja laa-

tukilpailun kautta hyväksi arvioidut hankkeet hyväksyy niin sanottu kiinteistökomissio. Hyväksyntää seuraa 

optiovaihe, jonka aikana investorilla on yksinoikeus tarkentaa suunnitelmiansa. Tässä vaiheessa yleensä edel-

lytetään aina arkkitehtikilpailua.  

Maan lopullinen luovutus tapahtuu yhtiön toimesta vasta, kun riittävä varmuus arkkitehtonisesta tasosta on 

olemassa. Varmuus saavutetaan rakennusluvalla, joka pitää olla ennen maan luovutussopimuksen allekirjoi-

tusta. Sen jälkeen investorilla on neljä viikkoa aikaa suorittaa kauppasumma. 

Vuoden 2013 keväällä kaupunginosasta oli valmiina 10 korttelia, mikä vastasi 25 % kokonaisuudesta. Kau-

punki myy kehittämisyhtiönsä kautta maata ja säätelee sen hintaa. Vuonna 2013 keskimääräinen hinta oli 

470 euroa neliömetriltä. 

Sijoittajien vastuulla on alkuvaiheessa omien kiinteistöjensä kustannukset, mutta myöhemmin vastuu anne-

taan kaupungille. Alueen infrastruktuuri tehdään verorahoilla, mutta julkisten tilojen ylläpidon rahoitusta ei 

ole vielä mietitty. Vuonna 2014 HafenCityyn valmistuu muun muassa yliopisto.  Koko alueen on määrä olla 

valmis vuosina 2025–2028.  

HafenCitya rakennetaan muuta kaupunkia tiiviimmin. Suunnittelun alkuvaiheessa tavoitteena oli kunnostaa 

alueen vanhoja rakennuksia, mutta myöhemmin päädyttiin myös uusien rakentamiseen. Uudisrakennukset 

kunnioittavat vanhaa ja tukevat monipuolista arkkitehtuuria. Myös alueen rakenne on monipuolinen, sillä 

jokaisessa uudessa kiinteistössä on palveluja, asumista ja toimistotiloja. 

 

HafenCityn täydennysrakennusalue sijaitsee vanhan keskustan naapurissa. Kuva: Hanna Tiira 

Rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota vuoroveteen, jonka aikana vesimäärät vaihtelevat 3-4 

metriä 7 ja 5 tunnin kiertojaksoilla. Alue kärsii myös ajoittaisista tulvista, joiden vuoksi maata on kohotettu 

hiekan avulla 3,5 metriä. Monet rakennukset sijaitsevat vähintään 4 metriä merenpinnasta. Veden nousuun 

on varauduttu myös rakentamalla kävelyreittejä tulvavaroiksi sekä sijoittamalla autojen pysäköinti maan alle 

vedenkestäviin betonisiin parkkitiloihin. Osa rakennusten ikkunoista on myös vedenkestäviä.   
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Asumiskustannukset pyritään pitämään HafenCityssa kohtuullisina. Alueen keskimääräiset vuokrat ovat 9-11 

euroa neliömetriltä sisältäen lämmityksen ja jätehuollon. Luksusasuntoja myydään jopa 4000–12 000 euron 

hintaan per neliö. Noin 30 % tuotannosta on sosiaalista asumista.   

Julkiset ja puolijulkiset ulkotilat ovat keskeisessä roolissa HafenCitysssä, josta tehdään niin sanottu kävely-

kaupunginosa. Oleskeluun houkuttelevia aukioita on yhdistetty toisiinsa yhtäjaksoiseksi 10,5 kilometrin mit-

taiseksi rantapromenadiksi. Promenadi on suunniteltu niin, että tulvien yllättäessä siitä osa jää veden alle. 

Osa yksityisestä ulkotilasta on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Omistajien on sallittava alueillansa muun mu-

assa kulttuuritapahtumien järjestämistä. Noin neljä prosenttia yksityisestä kokonaisalasta on varattu yksin-

omaan asukkaiden käyttöön. 

 

Rantapromenadi mukautuu veden pinnan korkeusmuutoksiin ja saattaa peittyä kokonaan voimakkaissa tulvissa. Ku-

vat: Marja Straver-Nevalainen (vas.) ja Anniina Tuomi 

Noin kolmasosa maasta on varattu puistoille ja avoimeksi julkiseksi katutilaksi, kun sisäkaupungissa vastaava 

luku on vain 10 %. HafenCityn Central Park tulee käsittämään neljän hehtaarin suuruisen alueen.  

Autoilu on keskitetty pääväylille ja paikoitus autohalleihin. Julkisia liikenneyhteyksiä vahvistetaan rakenta-

malla kolme metropysäkkiä, joista ensimmäinen oli jo vierailun aikana valmistunut. Parkkinormi on sama kuin 

muuallakin Hampurissa: 0,6 autopaikkaa vuokra-asuntoa ja yksi autopaikka omistusasuntoa kohti. Aiemmin 

parkkinormit olivat 0,8-1 autopaikkaa asuntoa kohti.    

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipyörät värittävät Hampurin katukuvaa. Kuva: Anniina Tuomi 



20 
 

Kriittisen massan avulla kehittämisyhtiö on voinut laatia säännöksiä ja vaatia laadukkaita rakentamisen rat-

kaisuja. Säädösten mukaan uusien rakennusten alimmissa kerroksissa ei saa olla asuntoja, vaan ne on varat-

tava vähittäiskaupalle. Kivijalkakauppoja tuetaan myös niin, ettei alueelle ole tulossa ostoskeskusta. Täyden-

nysrakentamisessa energiatehokkuus on varmistettu maan keskiarvoa 30–50 % korkeammilla määräyksillä, 

joita rakentajien on pakko noudattaa. Sertifioinnin lisäksi alueella on oma ympäristömerkki.   

 

HafenCityn uusissa rakennuksissa toistuu vanhoista varastoista tuttu punatiili. Kuva: Marja Straver-Nevalainen 

Tulviin varautumisen lisäksi HafenCityn vierailuista kävijöille erityisesti mieleen jäi korkealaatuinen raken-

nettu ympäristö maustettuna WAU-arkkitehtuurilla. Yksi alueen maamerkeistä on Elbphilharmonie-konsert-

titalo, joka on rakennettu 37 metriä korkean entisen satamavaraston päälle.  

Vuonna 1967 rakennettu varaston käyttötarkoitus muutettiin infokeskukseksi, mutta kansalaisten vaatimuk-

sesta se vaihdettiin musiikkitaloksi. Sveitsiläisarkkitehtien Herzog & de Meuron suunnittelemaa lasijulkisi-

vuista taloa alettiin rakentaa vuonna 2007 ja sen piti valmistua vuonna 2010. Rakentamista rahoitti yksityinen 

pariskunta. Ajan saatossa rakentamiskustannukset ovat kuitenkin kymmenkertaistuneet ja arvioitu valmis-

tusaika on nyt vuonna 2017.  

 

Elbphilharmonie-konserttitaloon tulee kolme konserttisalia, hotelli, 45 asuntoa ja paikoituslaitos. Kuva: Marja Straver-

Nevalainen 
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Unileverin energiatehokas pääkonttori sijaitsee myös HafenCityssa. Sen eteen pysäköi kymmenen kertaa vuodessa 

Queen Mary -risteilyalus, jota pidetään jo itsessään nähtävyytenä. Kuva: Hanna Tiira 

HafenCity on laaja aluerakentamishanke, jossa korostuvat määrätietoisuus ja pitkäjänteisyys. Kotiin viemi-

siksi suomalaiset kaupunkikehittäjät saivat mallin kehittämisestä, jossa on hallittu sekä suuret linjat että huo-

mioitu alueen erityispiirteet ja yksityiskohdat. Vierailu HafenCityssa osoitti, että sosiaalisesti, taloudellisesti 

ja ympäristöllisesti kestävä kehitys on mahdollista myös suuressa mittakaavassa. Se edellyttää sekä poliittista 

tahtotilaa että yhteistyötä laajasti eri toimijoiden välillä. Myös korkealla tavoitetasolla ja sen nostamisella 

hankkeen edetessä on merkitystä.  

HafenCityn tavoin myös suomalaisia kaupunkeja kehitetään yhdistämällä asumista, työpaikkoja sekä yhteisiä 

avoimia tiloja. KESTI-hankkeen kumppanikaupungeissa rakennetaan myös veden äärelle, joten tulviin varau-

tumiseen ja autojen maanalaiseen paikoitukseen voitaisiin erityisesti ottaa Hampurista oppia. Lisäksi olisi 

erittäin mielenkiintoista nähdä, millaisiksi HafenCityn sekä Helsingin entisille satama-alueille rakentuvien Ka-

lasataman ja Jätkäsaaren kaupunkielämä muodostuu.  

 

HafenCitya toukokuun vihreydessä. Kuva: Marja Straver-Nevalainen  

Lähteet:  
http://www.hafencity.com/en/home.html  
Kurunmäki (2011): Aluerakentamisen innovaatiot – prosessinhallinnan näkökulmia suomalaisin ja saksalai-
sin esimerkein 
 
Esitys ja kiertokävely:  
Thorsten Gödtel, HafenCity Hamburg GmbH 

  

http://www.hafencity.com/en/home.html
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5 Hamburg Energie 

Hamburg Energie perustettiin ”uudelleen” vesilaitoksen rinnalle vuonna 2009 ja se on 100 % kaupungin omis-

tama sähköyhtiö. Aiemmin toiminta oli myyty Vattenfallille. Sähköyhtiön tavoitteena on osallistua ilmasto-

talkoisiin tarjoamalla kaupunkilaisille turvallista ja ympäristöystävällistä energiahuoltoa.  

Hamburg Energie haluaa johdonmukaisesti luopua kivihiilen ja ydinvoiman käytöstä ja luoda kasvua kestä-

vyydellä ja uusiutuvalla energiantuotannolla. Investointeja tehdään erityisesti aurinko-, vesi- ja tuulivoimaan. 

Sähköyhtiö on mukana erilaisissa kaupungin päästövähennystavoitteita tukevissa kehittämisprojekteissa. Yh-

tenä esimerkkinä näistä on Smart Power Hamburg – virtuaalinen voimalaitos, jonka avulla tutkitaan, kehite-

tään ja esitellään uusia tapoja tuottaa kaupungille lämpöä ja sähköä. 

MITÄ OPITTIIN? 

Japanin Fukushimassa vuonna 2011 sattunut ydinonnettomuus lisäsi Hamburg Energien asiakasmääriä ja ha-

lukkuutta käyttää yhä enemmän uusiutuvaa energiaa. Sähköyhtiön tavoitteena onkin viiden vuoden sisällä 

kattaa 50 % myymästään energiasta omalla paikallisella uusiutuvan energian tuotannolla. Tähän pyritään 

Suomessa tutun sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi hyödyntämällä geotermistä lämpöä lähes neljän 

kilometrin syvyydestä (70 astetta). Sähköä tuotetaan omalla tuulimyllyllä (nimellisteho 3,4 MW) ja 25 aurin-

kokeräimellä (900kWp).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hamburg Energie hyödyntää mm. aurinko- ja tuulivoimaa. Kuvat: Jan Riepen esitys 

 

Yhteistyöprojektissa ”Smart Power Hamburg” uusiutuvaa energiaa pyritään tuottamaan hajautetusti kytke-

mällä tuottajat, kuluttajat ja energiavarastot älykkääseen verkkoon, jossa roolit voivat vaihtua. Virtuaalivoi-

malaitoksessa hyödynnettäisiin myös kuormanohjausta kytkemällä kulutusta tarpeen mukaan päälle ja pois. 

Kunnallisena esimerkkinä mainittiin uima-altaat, joiden lämpötilaa voitaisiin säätää tarpeen mukaan. 

Energiatuotannon lisäksi sähkölaitos tukee kestävää aluerakentamista kehittämällä kaupunkilaisten osallis-

tumisen malleja, joiden kautta rahoitetaan voimalaitoksia (10 Megawat Project). Tästä esimerkkeinä ovat 

yhtiön omistamat aurinkokennot, joita on sijoitettu yksityisten kiinteistöjen katoille. Lisäksi sopimusmenet-

telyn (contracting) avulla voidaan voimaloita sijoittaa yksityisten kiinteistöjen alueelle. Näiden lisäksi mallia 

Suomeen voitaisiin ottaa älykkäistä verkoista ja maalämmön käytöstä kokonaisissa kaupunginosissa.       

Saksaa pidetään energia-asioissa edelläkävijänä Euroopassa, mutta heilläkin haasteita riittää muun muassa 

energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa ja varastoinnissa. Lisäksi esimerkiksi Hamburg Ener-

gien tavoite käyttää 50 % uusiutuvia energialähteitä jää kauaksi Porvoon energian nykyisestä tuotannosta, 
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jossa hyödynnetään lähes 90 % uusiutuvaa biopohjaista energiaa (haketta). Hamburg Energie ei myöskään 

tarjoa asukkaille reaaliaikaista energiakulutuksen seurantaa, kuten Posintra tekee Skaftkärrin alueen talouk-

sille.  

Lähteet: 
www.hamburgenergie.de  
 
Esitys:  
Jan Riepe, Hamburg Energie GmbH  

http://www.hamburgenergie.de/
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LIITE 1 
 

Matkalle osallistuneet 

 

Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki  

Tuuli Huhtala, projektisuunnittelija, Helsingin kaupunki   

Markku Hyvönen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 

Mariann Kylmäniemi, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu  

Raija Luona-Helminen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu  

Vuokko Löksy, rakennussuunnitteluasiantuntija, Kone Corporation Oy  

Eero Löytönen , kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoon kaupunki  

Oskari Orenius, maakunta-arkkitehti, Uudenmaan liitto   

Juha Pulkkinen, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki   

Aila Radden, opas 

Johanna Rajala, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki  

Marja Straver-Nevalainen, kaupunkisuunnittelija, MN Stedebouw/DN Urbland  

Hanna Tiira, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki  

Anniina Tuomi, projektipäällikkö, Culminatum Innovation Oy Ltd  

Leena Tuomi, ohjelmajohtaja, Posintra Oy  

Arto Varis, projektipäällikkö,  Posintra Oy  

Satu Åkerblom, ohjelmajohtaja, Culminatum Innovation Oy Ltd  
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LIITE 2 

Matkaohjelma 

 

KESTI – KESTÄVÄN ALUERAKENTAMISEN BENCHMARKING-MATKA 

Hampuriin 22.–23.5.2013 

 

Keskiviikko 22.5.2013  

 

07:50 Finnair AY2853 Helsinki / 6:45 SK2711 Turku 
08:50 / 9:15 Saapuminen Hampuriin 
  
09:30 Linja-auto lentokentältä Hampurin keskustaan, Kaupunkikehitys- ja ympäristöministeriö, 

Stadthausbrücke 8, Room B 201 
 
10:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Ilmastosopimus sekä EU-projektit CLUE ja TRANSFORM, Rainer 

Scheppelmann ja Ulf Skirke, Ilmastonsuojelun ja kestävän kehityksen yksikkö 
 
11:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Hampurin kestävä kehittäminen, Wilhelm Schulte, Kaupunki- ja mai-

semasuunnittelujohtaja  
 
12:30 LOUNAS (omakustanteinen) 
 
13:30 Linja-auto IBA-alueelle, Wilhelmsburg, Am Zollhafen 12  
 

14:00 ESITYS JA VIERAILU IBA:ssa: Energiabunkkeri, Wilhelmsburgin keskus (älykkäiden materiaa-

lien talot), puurakennukset, Ulf Skirke, Jan Gerbitz, Henning Klattenhoff 

 

17:15 „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus, Wälderhaus, Am Inselpark 19 

(Am Containerbahnhof)  

 

18:15 Linja-auto hotellille, BARCELÓ HAMBURG, Ferdinandstrasse 15 
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Torstai 23.5.2013 

     

09:30 Linja-auto hotellilta HafenCityyn, InfoCenter Kesselhaus, Am Sandtorkai 30 

  

10:00 ESITYS JA VIERAILU HafenCityssa,  Thorsten Gödtel, B.Sc 

 

12:30 LOUNAS (omakustanteinen) 

 

14:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Hamburg Energien kaupunkikehitysprojektit, Jan Riepe, Ballindamm  

 

15:00 Linja-autokierros Hampurin keskustassa 

 

16:30 Linja-auto Hampurin lentokentälle 

 

19:10 Finnair AY2856 Hampurista Helsinkiin  

/ 19:10 BT254 Hampurista Turkuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


