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JOHDANTO 
 

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -

verkostohankkeessa edistetään uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista alue-

rakentamisessa. Tavoitteena on tunnistaa parhaiten onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä alueraken-

tamiskohteita Itämeren alueella sekä tehdä niihin kumppanianalyysimatkat. Matkat suunnitellaan ja toteu-

tetaan hankkeen kotimaiseen verkostoon kuuluvien kaupunkien – Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan – 

tunnistamien tarpeiden perusteella.   

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 osaa-

mistaan.  

Hanke on kaksivuotinen ja se käynnistyi lokakuussa 2012. Hankkeen koordinaattorina ja pääkaupunkiseu-

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

Posintra Oy vastaa Porvoon osahankkeesta ja Turun ammattikorkeakoulu Oy Turun osahankkeesta. Rahoi-

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

Vantaan kaupungit. 

KESTIn kolmas benchmarking-matka järjestettiin Kööpenhaminaan 9.–10.10.2013. Matkalle osallistui 19 

aluekehittämisen parissa toimivaa asiantuntijaa Suomesta. Matka onnistui erinomaisesti. Perillä saatiin 

kattava tietopaketti aluekehittämisen onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tutustuttiin jalkaisin kohteisiin ja 

tavattiin paikallisia asukkaita, kaupunkisuunnittelijoita ja yrityksiä. 

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

lähtötietoja ja apukysymyksiä havainnointia varten. Lähtötiedot on kerätty pääosin vierailukohteiden Inter-

net-sivuilta ja muilta ajankohtaisilta sivustoilta. 

Tämä raportti on koostettu lähtötietojen ja matkalla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Sivuilla 5-21 käy-

dään läpi Kööpenhaminan aluekehittämisen kärkihankkeet ja sivuilla 21–24 kerrotaan Tanskan vammaisjär-

jestön maailman saavutettavimmasta toimistotalosta. Yhteenveto muistiinpanoista on koostettu kuhunkin 
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kappaleeseen ”MITÄ OPITTIIN?” -luvun alle. Matkalle osallistuneiden ja muistiinpanojen laatijoiden nimet 

ovat liitteessä 1. Liitteessä 2. on matkaohjelma.  
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KÖÖPENHAMINA 

1 Kestävän ja älykkään kaupungin kehittäminen  

Kööpenhamina on ykköspaikalla lukuisissa kansainvälisissä älykkään ja vihreän kaupungin vertailuissa ja 

toimii testialustana uusille kestäville ratkaisuille. Tämä houkuttelee kaupunkiin asukkaita ja uusia innovatii-

visia yrityksiä. Kööpenhaminassa asuu 540 000 ja koko metropolialueella 1,2 miljoonaa asukasta. Arvioi-

daan että vuonna 2025 asukkaita on 100 000 enemmän. 

Kööpenhaminan tavoitteena on olla maailman paras pyöräilykaupunki vuonna 2015 ja ensimmäinen hiili-

neutraali pääkaupunki vuonna 2025. Tämän saavuttamista tukevat lukuisat projektit, joissa kehitetään 

muun muassa kestävää aluesuunnittelua, uusiutuvia energiamuotoja, jätehuoltoa, katuvalaistusta, melun 

vähentämistä sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämistä. 

 

Kööpenhaminaa pidetään yhtenä maailman älykkäimmistä kaupungeista. Kuva: Anniina Tuomi 

MITÄ OPITTIIN? 

Tanskassa ei enää tehdä laajoja maakuntasuunnitelmia, vaan maalle on laadittu yksi aluekehittämistä oh-

jaava yleissuunnitelma. Joka kolmas vuosi päivitetään kuntasuunnitelmat. Viranomaiset ja kehittäjät (”de-

velopperit”) laativat yhdessä kuntasuunnitelmia tarkemmat ja teknisemmät asemakaavat. 

Kööpenhamina on osa pääkaupunkialuetta, johon kuuluu 29 kuntaa. Laajempaan liiketoiminta-alueeseen 

lasketaan kuuluvaksi myös rajan takainen Malmö. Viimeisten 10–15 vuoden aikana erityisesti perheitä on 

muuttanut Kööpenhaminaan. Kaupungin kasvuun vastataan täydennysrakentamisella ja uudella Nordhav-

nin alueella (ks. luvut 2–4).  

Kööpenhaminan kehittäminen perustuu vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin (action plans) ja älykkään kau-

pungin arvoketjuun (a smart city value chain). Toimintasuunnitelmien taustaksi laaditaan erilaisia tutkimuk-

sia. Kaupungin poliitikot ovat olleet erityisen tyytyväisiä mm. investointitutkimukseen, joka tuo esiin uusien 

asukkaiden verotulot ja osoittaa näin aluerakentamiseen panostamisen tarpeellisuuden.  

Älykkään kaupungin arvoketjun peruspilarit ovat elämän laatu, kasvu ja kestävyys. Arvoketjun avulla kerro-

taan niin sanottua Kööpenhaminan tarinaa, johon kuuluvat osaaminen, innovaatiot, turvallisuus, vähähiili-

syys ja puhdas luonto. 
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Älykkään kaupungin arvoketju. Kuva: Søren Nørgaard Madsenin esitys 

Kööpenhaminan ilmastosuunnitelman 2025 mukaan kaupunki on maailman ensimmäinen hiilineutraali 

pääkaupunki vuonna 2025. Tämä otetaan huomioon kaikessa kehittämisessä: Kaupunki pyrkii tekemään 

samanaikaisesti useita toimenpiteitä - muun muassa puhdistaa ja täyttää satama-alueita, vähentää energi-

ankulutusta matalaenergiarakentamisella sekä lisää tuulivoiman, biomassan ja maalämmön käyttöä. Tavoit-

teena on rakentaa 100 uutta tuulivoimalaa kaupungin ympärille.  

 

Kööpenhaminassa panostetaan matalaenergiarakentamiseen. Kuva: Anniina Tuomi 

Ilmastosuunnitelma 2025 ohjaa kaupungin hallintoyksikköjen toimintaa. Siihen kuuluu muun muassa julki-

set hankinnat, julkinen liikenne ja julkisten rakennusten kunnostustyöt. Suunnitelman toteuttamisessa kes-

keistä on uuden datan ja teknologian luominen sekä niiden hyödyntäminen. Merkittävässä roolissa ovat 

kaupunkilaisten ja liike-elämän sitouttaminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöprojektit. Muu-

tamassa vuodessa innovatiivisia ratkaisuja on syntynyt lähes 50 ja kumppanuuksia yli 200. Yliopistojen lisäk-

si kumppaneita ovat olleet muun muassa ABB, Siemens ja Schneider Electric.  

Vuosina 2013–2025 kaupungin Ilmastosuunnitelman 2025 mukaisten investointien arvioidaan olevan 0,4 

miljardia euroa ja yksityisten suorien investointien lähes yhdeksän kertaa enemmän eli 3,25 miljardia eu-

roa. Välillisten yksityiset energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvät investoinnit ovat arviolta 33 miljardia 

euroa.  
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Kööpenhamina ei ole luonut erityistä konseptia testialustana toimimiseen, vaan ratkaisut ja kumppanuudet 

ovat syntyneet tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Pienten kotimaanmarkkinoiden vuoksi monet Tanskassa 

testattavista ratkaisuista myydään ulkomaille, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. 

 

Ilmastosuunnitelman 2025 rakenne ja sisältö. Kuva: Søren Nørgaard Madsenin esitys 

Kööpenhamina tunnetaan pyöräilystä ja pyöräily liittyy kiinteästi kaupungin ilmastopolitiikkaan. Leimallista 

on, että esimerkiksi New Yorkissa ja Melbournessa käytetään termiä ”copenhagenization”, kun kuvataan 

vihreää kasvua ja pyöräilykulttuurin edistämistä. Kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittäminen alkoi jo 

sata vuotta sitten ja viimeisen vuosikymmenen aikana siihen on investoitu yli 100 miljoonaan euroa. Kau-

pungin pyöräilyn edistämisstrategia on laadittu vuosille 2011–2025. 

Pyöräilyhankkeet ovat saaneet myös vastustusta, mutta kaupunki on toiminut strategiansa mukaisesti. Pyö-

räilyn pääväylä tulee keskustan ytimeen, josta on edelleen hyvät yhteydet muualle kaupunkiin. Pääväylän 

varrella on hyvät mahdollisuudet pyöräpysäköintiin. Pyörätiet ovat aina kaksisuuntaisia ja ne ovat erotettu 

jalankulusta ja ajoneuvoliikenteestä.  

Kevyenliikenteen sillat yhdistävät asuinalueita keskustaan ja kauppakeskuksiin. Pyöräilyn infrastruktuuri on 

suunniteltu yhtä korkeatasoisesti kuin moottoriliikenteen ratkaisut. Pyöräily on keskustassakin nopeaa ja 

helppoa suurista liikennemääristä huolimatta.  

Pyöräilyreittien turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. KESTI-matkalaisten havaintojen perusteel-

la ne koetaan turvallisina, sillä vain pieni osa pyöräilijöistä käyttää kypärää. Kolmasosa metropolialueen 

asukkaista ja yli puolet (55 %) kaupungin asukkaista pyöräilee päivittäin. Kaupungin virkamiehiä kannuste-

taan pyöräilemään eivätkä he saa enää liikkua taksilla. Kaupungin tavoite on, että liikenteestä 1/3 taitetaan 

pyörällä, 1/3 joukkoliikenteessä ja 1/3 autolla. 
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Pyöräilijät ovat olennainen osa Kööpenhaminan katukuvaa. Kuva: ©Sami Heikinheimo, Archtours Ltd 

Pyöräilyn lisäksi kaupunki panostaa julkiseen liikenteeseen. Pysäköinti Kööpenhaminan keskustassa ei ole 

halpaa – maksua voi kertyä jopa neljä euroa tunnilta. Autopaikkanormi edellyttää yhtä autopaikkaa 150 m² 

asuntoneliömetriä kohden ja yhtä autopaikkaa 200 m² toimistoneliömetriä kohden. Linja-auto-, metro- ja 

juna-asemien ympäristössä autopaikkavaatimukset ovat pienempiä. 

Vuosina 2007–2020 Kööpenhaminan metroon investoidaan 4 miljardia euroa. Kaupungin ja yksityisten si-

joittajien lisäksi myös valtio osallistuu kustannuksiin. Tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä metro 

yhdistää kaikki kaupungin sisäiset asuinalueet.  

 

Metro kulkee monessa kohtaa maan päällä sillalla. Kuva: ©Sami Heikinheimo, Archtours Ltd 

Digitalisaatio on Kööpenhaminassa sekä työkalu että ajattelutapa. Investointeja kohdistetaan yhä enem-

män digitaaliseen infrastruktuuriin. Syksyllä 2013 kaupunki budjetoi digitaalisen infrastruktuurin lisäksi va-

roja erityisesti avoimen datan portaalin kehittämiseen.  

Avoimen datan portaalin kautta dataa jaetaan ilmaiseksi kaupunkilaisille. Tavoitteena on, että jatkossa yksi-

tyinen ja julkinen data toimivat paremmin yhteen ja kansalaiset osallistuvat sovellusten kehittämiseen yhä 

enemmän. Lopputuloksena uudet ja asukaslähtöisesti luodut sovellukset ja teknologia helpottavat ja suju-

voittavat kaupunkilaisten arkea. 

Mallia avoimen datan käytön lisäämiseen ja sovellusten kehittämiseen on saatu muun muassa Tukholmasta 

ja San Franciscosta. Suosituimpien sovellusten avulla kööpenhaminalaiset voivat ilmoittaa tienpinnan vau-

rioista kaupungille kuvaviestin avulla tai katsoa vapaiden pysäköintipaikkojen sijainteja älypuhelimella. 
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”Ckan” on avoimen lähdekoodin tietokanta, jonka kautta asukkaat saavat helposti käyttöön kaupungin sel-

vitykset ja julkaisut.  

Tavoitteena on että Kööpenhaminassa on 5-10 kuluttua vierailijoille ilmainen langaton verkko ja sensorit 

katuvaloissa, vesijärjestelmissä ja rakennuksissa. Sensorien avulla on tarkoitus kerätä energiatietoa ja ohja-

ta esimerkiksi ambulanssien ja poliisien kulkua. Tekniikka tähän on jo olemassa, mutta taustalle tarvittavaa 

dataa ei ole vielä yhdistetty. Arvioiden mukaan edellä mainittujen toimenpiteiden alkuinvestointi olisi 67 

miljoonaa euroa ja liiketoimintaa synnyttäessään se maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Helsingin seudulla 

avoimen datan hyödyntäminen on Kööpenhaminaa edellä.  

Kööpenhaminassa uskalletaan ottaa riskejä ja tehdä investointeja, joiden hyödyt alkavat näkyä vasta kym-

menien vuosien kuluttua. Kööpenhaminan kaupunkisuunnittelun pitkäjänteisyydestä, strategisesta näke-

myksestä sekä sen laaja-alaisesta markkinoinnista ja toteuttamisesta voitaisiin ottaa oppia myös Suomessa.  

Lähteet:  
www.kk.dk  
 
Esitykset: 
Søren Nørgaard Madsen, Kööpenhaminan kaupunki 
Kim Spiegelberg Stelzer, digitalisoinnin päällikkö, Kööpenhaminan kaupunki 
 

2 Nordhavn 

Nordhavn on yksi pohjoismaiden laajimpia kestävän kehityksen aluerakennusprojekteja. Kööpenhaminan 

kaupungin visiona on tehdä alueesta kestävän kaupunkisuunnittelun esimerkki. Tavoitteena on hiilineutraa-

li ja vihreä älykkään asuinalue, joka suunnitellaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen ehdoil-

la.  

Alueelle on suunniteltu rakennettavan asuntoja 40 000 asukkaalle ja työpaikkoja 40 000 seuraavan 50 vuo-

den aikana. Alueen valmistuessa kokonaiskerrosala on 3-4 miljoonaa m². Nordhavnin avulla vastataan osit-

tain Kööpenhaminan kasvuun ja asuntotarpeeseen. 

Veden ympäröimän tiiviin teollisuus- ja satama-alueen kehittäminen aloitettiin vuonna 2009 kansainvälisel-

lä suunnittelukilpailulla, joka koski Nordhavnin eteläosassa olevaa Århusgaden aluetta. Kilpailun kriteereinä 

olivat muun muassa vihreä liikkuvuus, dynaamisuus, elinvoimaisuus, saavutettavuus ja ympäristöystävälli-

syys. 

 

 

 

 

 

Nordhavn on entinen satama-alue, joka rajautuu kolmelta puolelta mereen. Kuva: Kirsten Ledgaarin esitys 

http://www.kk.dk/
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Uusien asuntojen ja toimistojen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2012. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle 

tulee 3000 uutta asukasta ja 6000–7000 työpaikkaa. Toinen vaihe alkaa vuonna 2018.  

Nordhavnista tulee kestävä, elinvoimainen ja avoin kaupunginosa, jossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa 

ja uudenlaisia energiantuotantomuotoja, kierrätetään, edistetään julkista liikennettä, pyöräilyä ja jalankul-

kua sekä luodaan mahdollisuuksia erilaisille vapaa-ajan toiminnoille ja uusille aloitteille. Alusta lähtien alu-

een kehittämiseen on otettu mukaan kaupunkilaisia, tulevia käyttäjiä ja muita sidosryhmiä. 

MITÄ OPITTIIN? 

Nordhavnin alueen kehittämisestä on vuodesta 2007 vastannut kehittämisyhtiö By og Havn. Se on 55 % 

Kööpenhaminan kaupungin ja 45 % Tanskan valtion omistama yhtiö, jonka tehtävinä ovat olleet esimerkiksi 

metroverkon ja Ørestadin kaupunginosan kehittäminen (lue lisää Ørestadista luvussa 3).  

Julkisesta omistuspohjasta johtuen politiikka vaikuttaa By og Havnin toimintaan. Muuten se toimii pääasias-

sa kuten yksityinen yritys. Sillä on oma toimitusjohtaja ja hallitus ja se voi myydä omistamaansa maata il-

man kilpailutusta. Kaupunki ja valtio ovat taanneet yhtiön lainat. 

By og Havn rakentaa Nordhavniin infrastruktuurin ja myy rakennusoikeudet sijoittajille ja rakennuttajille. 

Myöhemmin yhtiö ostaa kauppapaikat takaisin ja huolehtii niiden ylläpidosta. Tällä varmistetaan se, että 

alueen palvelut ovat mahdollisimman monipuoliset.  

Nordhavnin aluetta on täytetty vuosina 1980 ja 1996. Täyttömaata on saatu kaupungissa rakenteilla olevas-

ta metrotunnelista sekä muilta rakennustyömailta yhteensä 200 hehtaaria. Suunnitteilla on, että nykyiset 

risteily- ja tavarasatama siirretään kauemmas täyttömaalle ja niiden paikalle rakennetaan asuntoja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risteily- ja tavarasatama siirretään alueen kärkeen täyttömaalle. Kuvat: Kirsten Ledgaarin esitys 

Nordhavn toimii testialustana uusille kestäville ratkaisuille. Alueen alkuperäisissä suunnitelmissa ei ollut 

älykkääseen kaupunkiin liittyviä kehittämisideoita, mutta niitä on tuotu mukaan viime vuosina. Nordhavniin 

kehitetään muun muassa omaa älykästä sähköverkkoa (smart grid) ja itse sähköä tuottavaa katuvalaistusta.  

Energiayhteistyöstä vastaavat By og Havn, valtio-omisteinen Dong, Kobenhavns E, Kööpenhaminan kau-

punki ja ympäristöministeriö. Alueella hyödynnetään kaukolämpöä, joka saa energiansa sähköntuotannosta 

ja jätteenpoltosta. Rakenteilla on kaukolämpöallas, jossa vesi lämmitetään tuulivoiman tuottamalla ylimää-

räisellä energialla yön aikana. Tuulivoimaloiden öisin tuottamasta ylimääräisestä sähköstä riittää myös au-

tojen lataukseen. Kaukojäähdytystä tehdään merivedestä tai juomakelvottomasta pohjavedestä.  



11 
 

Kaikista Nordhavinin rakennuksista tulee energiatehokkaampia kuin valtion vaatimukset edellyttävät ja 

jokainen rakennus sertifioidaan. Alueella hyödynnetään Tanskan valtion valitsemaa saksalaista DGNB-

sertifikaattijärjestelmää. Suunnitelmien perusteella koko alueelle on myönnetty kultainen DGNB-

sertifikaatti. Tilanne arvioidaan uudelleen, kun alueesta on valmistunut neljäsosa ja taas uudelleen kun 

kolmeneljäsosaa alueesta on valmis. Asuntokohtaisia tunti tunnilta seurattavia energiankulutuksen mitta-

reita ei ainakaan alkuvaiheessa ole. 

Nordhavnissa olemassa olevaa rakennuskantaa aiotaan säilyttää ja muuttaa asunnoiksi ja toimistoiksi. Van-

hoja varastoja korotetaan uusilla osilla. Suurin osa taloista tulee olemaan 5-6 kerroksisia. Alueen vanhat 

korkeat siilot halutaan säilyttää, minkä vuoksi osa rakennuksista on korkeampia. Tyyliltään Nordhavniin 

tulevat rakennukset edustavat tanskalaisia perinteitä. Tanskan vähäisistä metsistä johtuen puurakentamista 

ei juuri ole.  

 

 

 

 

 

 

 

Nordhavnissa uusi ja vanha sekä tiivis ja avoin kohtaavat. Kuvat: Kirsten Ledgaarin esitys 

Kööpenhaminassa sademäärät ovat lisääntyneet ja Nordhavnissa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien 

hallintaan. Tanskalaiset säädökset kieltävät sadevesien hyödyntämisen viherkattojen kautta. Tämän vuoksi 

alueelle ei tule viherkattoja vaan viherseinät, joiden avulla sadevettä voidaan käyttää esimerkiksi wc-

pönttöjen huuhtelussa.  

Viherseinien lisäksi alueelle rakennetaan vettä ohjaavia kanavia. Puita ei voida istuttaa paljon, sillä alueen 

kadut ovat kapeita ja maan alla on paljon putkia. Erillisiä toimenpiteitä tulvien varautumiseksi ei myöskään 

tehdä, sillä olemassa olevat rakennukset halutaan säilyttää nykyisellä korkeudella 2,5 metriä merenpinnas-

ta. 

Nordhavnin suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu jalankulkijat ja pyöräilijät. Tavoitteena on, kuten muu-

allakin Kööpenhaminassa, että alueella liikkuvista kolmasosa pyöräilee tai kävelee, kolmasosa käyttää julkis-

ta liikennettä ja kolmasosa omia autoja. Kadut ovat tunnelmallisia ja kapeita ja usein kävelijät, pyöräilijät ja 

autoilijat voivat liikkua niillä rinta rinnan.  

Alueen suunnittelussa on toteutettu niin sanottua viiden minuutin periaatteetta; joukkoliikenteen pysäkit 

löytyvät aina viiden minuutin kävely- tai pyörämatkan päästä. Myös palveluja kuten koulu, päivähoito ja 

kaupat on viiden minuutin matkan etäisyydellä. Nordhavnin kaupalliset palvelut sijoitetaan pääasiassa kivi-

jalkaliikkeisiin. Alueelle ei ole suunnitteilla ostoskeskusta. Julkisista instituutioista ainakin kansainvälinen 

koulu on muuttamassa Nordhavniin. 
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Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on helppo ja nopea liikkua alueella. Sen sijaan autot saattavat joutua mutkittelemaan 

päästäkseen perille. Kuva: Kirsten Ledgaarin esitys 

Nordhavnissa pääasiallisiksi liikenneväyliksi on suunniteltu nostettu metroraide ja pyöräilyverkosto. Vuo-

teen 2018 mennessä Nordhavniin on valmistunut kaksi metroasemaa. Asemat ovat osa uutta City ring -

metroreittiä, joka yhdistää kaupungin keskustaa lähinnä olevat alueet.  

By og Havn rahoittaa metroa myymällä hallitsemiensa alueiden rakennusoikeuksia kiinteistökehittäjille. 

Lisäksi valtio osallistuu kustannuksiin ja Nordhavniin tulevat yritykset ja asukkaat on velvoitettu maksamaan 

metron rakentamisesta aiheutuvia kuluja seuraavien 30 vuoden aikana. Perusteluna on käytetty sitä, että 

metron myötä toimivat julkiset liikenneyhteydet ovat jo valmiina, kun ensimmäiset asukkaat pääsevät 

muuttamaan alueelle.  

Autojen pysäköintipaikat sijoitetaan pysäköintitaloihin ja maan alle. Yhteiskäyttöpysäköinnin avulla asuk-

kaat voivat käyttää parkkipaikkoja iltaisin ja yritykset päivällä.  

 

Metro kulkee pääasiassa maan pinnalla ja pyöräilytieverkosto metron alla tai vieressä. Kuva: Kirsten Ledgaarin esitys 
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Lähteet:  
http://www.nordhavnen.dk/  
 
Esitys:  
Kirsten Ledgaar, ympäristöpäällikkö, By & Havn 

3 Ørestad 

Ørestad sijaitsee viiden kilometrin päässä Kööpenhaminan historiallisesta keskustasta ja muutaman minuu-

tin kestävän metromatkan päässä Kastrupin lentokentältä. Tällä hetkellä siellä on 8000 asukasta ja 10 000 

työpaikkaa. Tavoitteen mukaan 15–20 vuoden päästä alueella on 25 000 asukasta, 20 000 opiskelijaa ja 60 

000–80 000 työpaikkaa. Yli puolet alueen 3,1 miljoonasta neliömetristä on myyty sijoittajille. 

Suomalainen arkkitehtiryhmä Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi, Hannu Tikka ja Matti Kaijansinkko voitti 

vuonna 1994 Ørestadin kansainvälisen kaupunkisuunnittelukilpailun. Kilpailun jälkeen perustettiin työyh-

teenliittymä, jossa oli mukana suomalaisten lisäksi tanskalaisia arkkitehteja.  

Suunnitelman mukaan Ørestadista tulee moderni vastine Kööpenhaminan vanhalle keskustalle. Alueelle on 

asetettu vaatimukset korkeasta arkkitehtuurin ja ympäristön laadusta. Suunnittelussa on ollut mukana usei-

ta ulkomaalaisia arkkitehtejä mm. amerikkalainen Daniel Libeskind ja ranskalainen Jean Nouvel.  

Ørestadissa on neljä aluetta, jotka ovat eri kehitysvaiheissa: Ørestad Nord on melkein kokonaan rakennettu 

ja käytössä, Amager Fælled aluetta on osittain kehitetty, Ørestad City on jo käytössä ja Ørestad Sydin en-

simmäiset asukkaat ovat muuttaneet. Alueella on erinomaiset liikenneyhteydet: viisi metroasemaa, hyvät 

tiet, kanaalit, vesialueet ja pyöräilyreitit tekevät siitä yhtenäisen.  

MITÄ OPITTIIN? 

Huono taloustilanne ja työttömyys ajoivat ihmisiä pois Kööpenhaminan kaupungista 1980- ja 1990-luvun 

taitteessa. Itä- ja Länsi-Saksan yhdistyttyä Berliinistä tuli uusi pääkaupunki maantieteellisesti lähelle Köö-

penhaminaa. Kilpaillakseen Berliinin kanssa ja houkutellakseen investoijia ja yrityksiä Kööpenhaminassa 

päätettiin laajentaa lentokenttää ja rakentaa Kööpenhaminan ja Mälmön välille Øresundin silta. Sillan ra-

kentaminen alkoi vuonna 1991 ja se valmistui vuonna 2000  

 

Øresundin silta yhdistää Kööpenhaminan ja Malmön. Kuva: iStock 

http://www.nordhavnen.dk/
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Ørestad sijaitsee Øresundin alueella, jossa asuu kaikkiaan neljä miljoonaa asukasta. Ørestadin kehittämisen 

käynnisti vuonna 1992 perustettu kaupungin ja valtion omistama Ørestad Company, joka alkoi kunnostaa ja 

täyttää entistä armeija- ja kaatopaikka-aluetta. Ørestad Company yhdistyi 2000-luvulla By og Havniin, joka 

vastaa nykyisin alueen kehittämisestä. Yhdistymisen aikaan metroverkon kehittämiseen perustettiin oma 

erillinen yhtiö, joka saa tulonsa aluerakentamiskohteiden tuotoista ja matkalipuista. 

Ørestad on viisi kilometriä pitkä ja 600 metriä leveä ja sen kokonaispinta-ala on 300 hehtaaria. Alueen 

suunnittelu aloitettiin liikenneratkaisuista ja kansainvälisestä suunnittelukilpailusta. Voittaneen ehdotuksen 

pohjalta laadittiin yleiskaava, joka toimii pohjana asemakaavoille. Kehittämisyhtiö ja investoijat laativat 

asemakaavat yhdessä.  

Metro integroi Ørestadin tiiviisti osaksi Kööpenhaminaa, sillä pohjoisin aseman sijaitsee vain noin kilomet-

rin päässä historiallisesta keskustasta. Metro on täysin automatisoitu. Junissa ei ole kuljettajaa, mutta hätä-

tapauksissa metrojunaa saa ohjattua manuaalisesti.  

Ørestadissa sijaitsee yksi metron tarkkailuasemista. Metroa toimii yhdessä paikallisjunaverkon kanssa. Köö-

penhaminan joukkoliikennejärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista. Tavoitteena on että metro 

kulkee aina tarvittavan tiheästi ympäri vuorokauden.  

 

Metrosilta Ørestadissa.. Kuva: Camilla Stenberg 

Yli puolet Ørestadin asukkaista on alle 40-vuotiaita. Asukkaat arvostavat on luonnonläheisyyttä, alueella 

sijaitsevaa uimarantaa ja asuntojen halpoja hintoja. Asuntojen neliöhinnat ovat 3000–4000 euroa, mikä on 

1000 euroa vähemmän kuin muilla vastaavilla asuinalueilla.  

Ørestad on niin sanottu mixed-use-alue, jossa yhdistyvät työ, asumisen eri omistusmuodot, vapaa-aika ja 

muut julkiset ja yksityiset palvelut. Alueella on 800 oppilaan alakoulu ja lukio. Parin vuoden kuluessa sinne 

valmistuu uusi urheilu- ja konserttihalli.  

Ørestadissa rakennukset ovat kooltaan suuria ja arkkitehtuuriltaan monumentaalisia. Suuret lasi-ikkunat, -

ovet ja -parvekkeet kuvastavat tanskalaista avointa ja läpinäkyvää asumiskulttuuria. Ørestadin rakentami-

nen on edelleen kesken, mikä näkyy korttelien hajanaisuutena. Rakentamista on viivästyttänyt muun muas-

sa 2000-luvun talouskriisi.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Automaattirata
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuljettajahytti&action=edit&redlink=1
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Ørestad on laaja ja vielä keskeneräinen alue.  Oikealla Hotell Cabin Metro. Kuvat: Arto Varis 

 

Katutilojen käytön kehittämisessä haasteena on ollut se, ettei yrittäjiä ole saatu riittävästi kivijalkakauppoi-

hin ja -kahviloihin. Alueelle on rakennettu alkuperäisten suunnitelmien vastaisesti suuri Fields-ostoskeskus, 

joka vaikeuttaa kivijalkakauppojen syntyä jatkossakin. 

Rakentamisen aikataulujen pitkittyessä Ørestadissa on huomattu, että alueen asemakaavat ovat liian yksi-

tyiskohtaisia ja samanlaisia. Osa kaavojen sisältämistä ajatuksista on ehtinyt vanhentua ja asukkaiden asu-

mismieltymykset muuttua. Kaavoissa on mahdollista vaihtaa toimintojen paikkaa, mutta suurempien muu-

tosten tekeminen kestää noin vuoden julkisesta kuulemisesta alueen poliittisen komitean hyväksyntään.  

Asukkaiden toiveiden muuttumisesta kertoo esimerkiksi se, että aiemmin uudelle urheilukentälle suunnitel-

lulle tontille rakennetaan nyt kolmikerroksisia kaupunkipientaloja. Niitä toivovat nuoret perheet, jotka haa-

veilevat pienestä puutarhasta. Radiorækkerne-kaupunkipientaloprojekti käynnistyi vuonna 2010 ja raken-

taminen aloitettiin elokuussa 2012.  

Asunnot ovat tilaratkaisultaan kompakteja ja valoisia. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi kaikki pin-

tamateriaalit on valmiiksi valittu. Asunnot ovat käyneet hyvin kaupaksi. Jo ennen niiden valmistumista kaksi 

kolmannesta oli myyty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiorækkerne-kaupunkipientaloissa asutaan tanskalaiseen tapaan tiiviisti. Kuvat: Anniina Tuomi 
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Ørestadissa arkkitehtuuri on monimuotoista ja siellä sijaitsee kansainvälisesti tunnettuja ja palkittuja koh-

teita. 8-talo (8tallet) on kahdeksikon muotoinen rakennus, jonka on suunnitellut Bjarke Ingels Group (BIG) -

arkkitehtitoimisto. Se valmistui vuonna 2010 ja siinä on 476 omistus- ja vuokra-asuntoa. Kokonaispinta-ala 

on 61 000 m². 

 Talo on erilaisten asuntotyyppien kokonaisuus. Rakennuksen sisäpuolella kulkee kilometrin mittainen käve-

lyraitti, jolla avautuu sen tasossa olevien asuntojen omat pihat. Katutasossa olevassa jalustassa ja raken-

nuksen pohjoislenkissä on asuntojen lisäksi noin 10 000 m² toimisto- ja liiketiloja. Kahdeksikon keskellä on 

erilaisia asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja. Rakennuksen lounaiskulma laskee alaspäin. Sen 

päällä on viherkatto, joka toimii passiivisen viilentäjänä.  

 

 

 

 

 

 

 

8-taloa yhdistää kilometrin mittainen kävelyraitti, joka toimii asukkaiden luonnollisena kohtauspaikkana. 
Kuvat: Anniina Tuomi 

 

8-talo on rakennettu alueen ensimmäisen suuren myös arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen asuinkerrostalo-

kompleksin viereen. Muuten alueella on tällä hetkellä vain peltoa ja väliaikaisia pysäköintipaikkoja. Kun 

naapuriin aletaan rakentaa uusia taloja, pysäköintipaikat siirtyvät maan alle. Normiston mukaan pysäköinti-

tilojen on sijaittava enintään 200 metriä asutuksesta.  

VM-talot (VM husene) on kahden asuinrakennuksen kokonaisuus, jossa on yhtensä 25 000 m2. Ilmasta kat-

sottuna talot näyttävä V- ja M-kirjaimilta. M-talossa on 95 asuntoa ja se valmistui vuonna 2004. V-talossa 

on 114 loft-tyyppistä asuntoa ja se valmistui vuonna 2005.  

Rakennusten muotojen kautta on pystytty maksimoimaan luonnonvalo ja näkymät ympäristöön kaikkiin 

asuntoihin. Etelänpuoleinen V-talo on pilareiden päällä, jolloin talojen väliin jäävä pihakin saa valoa. Talois-

sa on suuret avoparvekkeet ja lasiseinät. Rakentamisen loppuvaiheessa ihmiset pääsivät tutustumaan taloi-

hin etukäteen, minkä johdosta kaikki asunnot saatiin myytyä tai vuokrattua nopeasti. Talot ovat suunnitel-

leet JDS Architects ja Bjarke Ingels Group (BIG). 
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V-talossa on teräväkärkiset lasiparvekkeet. Kuva: Arto Varis 

Mountain Dwellings-talo on 480 autopaikkaa käsittävä parkkihalli, jonka päälle on rakennettu 80 asuntoa. 

Niissä on iso etelään avautuva terassipuutarha, jossa on automaattinen kastelujärjestelmä. Asuntojen au-

topaikat ovat samalla tasolla kuin asunnot. Parkkihallissa liikutaan eritasojen välillä vinosti kulkevalla hissil-

lä. Hallin julkisivu on verhoiltu metroradan puolella alumiinilevyllä, johon tehdyt reiät muodostavat kuvan 

Himalajan Mount Everest -vuoristosta. Rakennuksen ovat suunnitelleet Bjarke Ingels (BIG), JDS ja Plot ja se 

valmistui vuonna 2008.  

 

Terassoitu vuoritalo kätkee alleen 480-paikkaisen parkkihallin. Kuvat Camilla Stenberg (vas.) ja Anniina Tuomi 

Lähteet: 
http://www.orestad.dk/ 
 
Esitys: 
Christian Sonne, opas, By & Havn 
 

  

http://www.orestad.dk/
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4 Carslberg 

Carlsbergin vanhaa panimoaluetta muutetaan parhaillaan asuinalueeksi, joka on nimetty ”meidän kaupun-

giksi”. Alueen kehittämisessä keskitytään saavutettavuuteen, monitoiminnallisuuteen sekä taloudelliseen, 

ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. 

Carlsbergin rakentaminen aloitettiin vuonna 2009 ja valmistuessaan siellä on 3000 uutta asuntoa ja 10 000 

uutta työpaikkaa. Tavoitteena on tarjota erilaisia asumis- ja omistusmuotoja samoissa rakennuksissa ja 

saada alueelle asukkaita erilaisista taustoista ja ikäpolvista. Tarjolla on myös erittäin alhaisen hinnan vuok-

ra-asuntoja, joissa tulisi asumaan 8-10 % asukkaista.  Asuntojen osuus alueen kokonaispinta-alasta (567 000 

m²) on 45 %, liiketoiminnan ja kauppojen 45 % ja loput 10 % osoitetaan muun muassa kulttuurille, urheilulle 

ja oppilaitoksille.  

MITÄ OPITTIIN? 

Nordhavnin tavoin Carslbergin kehittämisessä näkyy hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet. Siitä on tulos-

sa Tanskan ensimmäinen alue, jossa kaikki uudet asunnot ovat matalaenergiarakennuksia.  

Alueen suunnittelusta ja investoinneista vastaa yksityisomisteinen Carlsberg Byen -kehittämisyhtiö. Yhtiö 

perustettiin vuonna 2012 ja se muodostuu konsortioista, johon kuuluvat Carlsberg Breweries, yleishyödylli-

nen järjestö Realdania, eläkeryhmät PFA Pension ja PenSam sekä vakuutusyhtiö Topdanmark. Kaupunki 

omistaa Carlsbergin alueen maan ja vastaa sen ylläpidosta. Alueen valmistuttua kiinteistöt myydään sijoit-

tajille. 

Carslbergin alue on täynnä historiaa. J.C. Jakobsen perusti ensimmäisen panimon alueelle vuonna 1847 ja 

laajamittaista tuotantoa jatkettiin aina vuoteen 2008 asti. Nykyään 33 hehtaarin panimoalueella sijaitsee 

vierailijakeskus, museo ja pienpanimo. Näytteillä on mm. maailman laajin pullokokoelma, johon kuuluu yli 

16 000 erilaista olutpulloa.  

 

Carlbergin alue on rakennettu pääosin punatiilestä. Kuva: Anniina Tuomi 

Carlsbergin yleiskaavan on tehnyt vuonna 2007 alueen arkkitehtuurikilpailun voittanut Entasis-toimisto. 

Entasiksen ydinosaaminen on rakennusten suunnittelussa, mutta Carlsbergin kilpailun kautta se laajensi 
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toimintaansa myös kaavasuunnittelun puolelle. Kilpailun voitto pelasti taantuman vuoksi taloudellisissa 

vaikeuksissa olleen suunnittelutoimiston.  

Entasiksen laatima yleiskaava perustuu visioon ”meidän tilasta” (our space). Tavoitteena on synnyttää virik-

keellistä kaupunkitilaa ja kohtaamispaikkoja. Alue rakennetaan tiiviiksi ja sinne tulee avointa katutilaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Maanpäälliset kadut aiotaan rakentaa panimokellariverkoston reittejä mukaillen. Kuva: Anniina Tuomi 

Puolet panimoalueen rakennuksista tulee määräysten mukaan säilyttää. Entasiksen suunnitelmassa kes-

keistä on eri toimintojen toisiinsa sovittaminen ja kullekin käytettävissä olevalle tilalle sopivimman toimin-

nan löytäminen samalla, kun huolehditaan koko alueen tasapainosta. Rakennuksille on tehty suunnitelma 

myös monipuolista väliaikaiskäyttöä varten. Niissä toimii mm. kahvila ja valokuvagalleria ja entisessä virvoi-

tusjuomatehtaassa järjestetään tanssi- ja teatteriesityksiä.  

 

 

 

 

 

 

 

Entisestä suuresta panimorakennuksesta aiotaan tehdä brändi- ja kokemuskeskus. 
Kuva: ©Sami Heikinheimo, Archtours Ltd 

 

Entasis on tehnyt käsikirjan ohjeeksi eri toimijoille ja suunnittelijoille. Kirjassa on kuvattu paikan lähtökoh-

dat. Tarkan ja sitovan suunnitelman sijaan siinä on strategisia tavoitteita, joiden toteutumisen ohjaamiseen 

Entasis on jatkossakin sitoutunut. Kirja sisältää muun muassa alueen kestävyyteen, monimuotoisuuteen, 

rakennustyyppeihin ja -materiaaleihin, akustiikkaan, mikroilmastoon, kävelykokemukseen, pysäköintiin ja 

tunnelmaan liittyviä asioita.  
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Kehitysyhtiö Carlsberg Byen on laatinut alueen toteuttamissuunnitelman, jossa otetaan huomioon Entasik-

sen esittämät strategiset tavoitteet muun muassa ihmislähtöisen ja vihreän alueen toteuttamisesta. Tavoit-

teena on luoda vaihteleva ja monimuotoinen kaupunkitila, jossa ihmiset tapaavat kasvotusten kadulla ja 

jossa pieni poika oppii tulevaisuudessa tarvittavia taitoja kävellessään kouluun. 

Carlsberg Byen laatima toteuttamissuunnitelma sisältää 20 eri hanketta. Alueen viihtyvyyttä ja saavutetta-

vuutta lisätään tiheällä polkupyöräverkolla, hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä ja pysäköintipaikkojen sijoit-

tamisella pääasiassa maan alle. Tämä on kallista – yhden parkkipaikan hinnaksi arvioidaan noin 67 000 eu-

roa – mutta tärkeää sujuvan liikkumisen kannalta. Carlsbergiin on tulossa muun muassa 25-kerroksisia tor-

nitaloja, kansainvälinen koulu.  

Suomalais-tanskalainen MASU Planning- toimisto voitti Carlsbergin asema-aukion kilpailun vuonna 2011. 

Kansirakenteiden päällä sijaitsevalla aukiolla on kaupunginosia ja toimintoja yhdistävän rooli. Lisäksi siitä on 

tavoitteena tulla laadukas ja oleskeltava kaupunkitila.  

MASU Planning teki yhdessä tanskalaisen CB8-toimiston kanssa konseptin asema-aukion ympärillä oleville 

kortteleille. Tulevat käyttäjät ja asukkaat olivat mukana suunnittelupajoissa. Konseptin mukaan nykyistä 

metroasemaa siirretään ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi, Tanskan viidenneksi vilkkain asema. Aukiolle 

tulee viisi toimistorakennusta ja maanalaiset kolmekerroksiset pysäköintihallit. Tavoitteena on, että kulku-

reitit ovat esteettömiä ja joka puolella näkyy vihreää.  

Lähteet:  
http://www.carlsbergbyen.dk/   
http://entasis.dk/ 
http://www.masuplanning.com/ 
 
Esitykset ja kiertokävely:  
Trude Mardal, partneri, Entasis 
Malin Blomqvist, maisemasuunnittelija, partneri, Masuplanning 
 

5 Kuninkaallinen kirjasto ja ”Musta Timantti” 

Kööpenhaminan kuninkaallinen kirjasto valmistui vuonna 1906 ja sen laajennusosa Musta Timantti vuonna 

1999. Laajennusosan nimi viittaa kiillotettuun mustaan graniittiseen ulkokuoreen sekä monikulmaiseen 

muotoon. Musta timantti on ensimmäinen uusi suuri rakennus Kööpenhaminan rantaviivassa. Se jakautuu 

kahteen osaan, jota yhdistävät rakennuksen sisällä olevat näyttävät sillat. Rakennukset tilat ovat esteettö-

miä. Laajennusosan on suunnitellut tanskalainen arkkitehti Schmidt Hammer Lassen 

Kirjastopalveluiden lisäksi Mustassa Timantissa on 600-paikkainen auditorio, jossa pidetään konsertteja, 

teatteriesityksiä ja konferensseja. Lisäksi siellä on näyttelytiloja, kirjakauppa, ravintola, kahvila, kattoterassi 

sekä kaksi museota: kansallinen valokuvausmuseo ja sarjakuvamuseo. Kuninkaallisesta kirjastosta ei voi 

lainata kirjoja suoraan hyllystä, vaan kirjat on tilattava joko verkossa tai paperilomakkeen avulla. Kirjat voi 

noutaa tilauksesta seuraavana päivänä.  

 

http://www.carlsbergbyen.dk/
http://entasis.dk/
http://www.masuplanning.com/
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Kirjaston laajennusosa sijaitsee kanaalin rannassa. Kuva: Anniina Tuomi 

 

MITÄ OPITTIIN? 

Musta Timantti on korkea ja valoisa rakennus, joka sijaitsee erinomaisella paikalla kaupungin läpi kulkevan 

kanaalin rannalla. Se on yhdistetty vanhaan kuninkaalliseen kirjastoon ja toimii työympäristönä opiskelijoil-

le ja tutkijoille sekä kohtaamispaikkana kaupunkilaisille. Kirjastossa on avoin ja lämminhenkinen tunnelma. 

Suuren lasiseinän kautta avautuu kaunis kanaalimaisema ja ulkona terassilla voi seurata ohi lipuvia jokilai-

voja ja kaupunkielämää.  

Lähteet: 
www.kb.dk/  
 
Kiertokävely: 
Opas, kuninkaallinen kirjasto  

6 Vammaisjärjestön maailman saavutettavin toimisto 

Noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kööpenhaminan keskustasta Taastrupissa sijaitsee Tanskan vammais-

järjestöjen ”maailman saavutettavin toimistotalo”. Se toimii suunnannäyttäjänä sosiaalista, taloudellista ja 

ympäristöllistä kestävyyttä tukevassa rakentamisessa. Lähtökohtana ovat olleet tasa-arvo, kaikille soveltu-

vat tilat, sosiaalinen osallisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen. Toimistotalossa toimii 25 organisaatiota ja 

310 työpaikkaa. Palvelut – muun muassa ruokala, konferenssi- ja hyvinvointikeskus - on sijoitettu alimpiin 

kerroksiin. Yhtenäistä tilaa on paljon, mikä luo synergioita eri organisaatioiden välille.  

MITÄ OPITTIIN? 

Tanskan vammaisjärjestöt toimivat aiemmin vanhassa autotehtaassa lähellä Kööpenhaminan keskustaa. 

Tiloja haluttiin laajentaa, mutta hyötyihin nähden se todettiin liian kalliiksi. Meritähden muotoinen uusi 

toimitalo valmistui vuonna 2012 ja sen rakentaminen maksoi 2225 euroa neliöltä. Toimistorakennusten 

http://www.kb.dk/
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kustannukset ovat tyypillisesti 2000–4500 euroa neliömetriä kohden. Rahoitusta saatiin useilta yksityisiltä 

toimijoilta.  

Rakennus on matalaenergiatalo, jonka energiankulutus on 35 % pienempi kuin tavallisen toimistorakennuk-

sen. Toimistotalon suunnittelun lähtökohtana oli, että ratkaisut ovat suurelta osin parempia kuin tanskalai-

set rakentamismääräykset ja standardit edellyttävät.  

Rakennus kuuluu maan tiukimpaan matalaenergialuokkaan 2015. Energiansäästöä syntyy muun muassa 

materiaalien uusiokäytöstä ja saamalla hiilivapaata lämpöä jätteenpolttolaitoksesta. Sadevesiä hyödynne-

tään wc-pönttöjen huuhtelussa. Kohtuullisiin ylläpitokustannuksiin vaikutta myös se, että talossa on yhtei-

nen vastaanotto sekä atk- ja toimistopalvelut. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulan opastaulussa on kohokirjaimet ja orientoitumista helpottavat värikoodit.  Kuva: Hannele Lampo 

Esteettömyys ja saavutettavuus otettiin alusta asti huomioon. Vaatimuksena oli, että kaikki pystyvät käyt-

tämään rakennusta tarpeidensa mukaan. Järjestön tavoitteena oli löytää arkkitehtuurikilpailun kautta 

suunnittelun ja rakentamisen hallitseva kokonaistoteuttaja, mutta sellaista ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi 

suunnittelijoille pidettiin kahden päivän koulutus. Sen tarkoituksena oli saada suunnittelijat ajattelemaan ja 

näkemään asiat oikealla tavalla esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Tämän jälkeen raken-

nuttajat kilpailutettiin tiukkojen kriteerien avulla.  

 

Jokaisen käyttäjän on pystyttävä käyttämään rakennusta tarpeensa mukaan. Kuva: Hannele Lampo 
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Suunnittelijoiden koulutuksen myötä syntyi uusia edistyksellisiä ratkaisuja. Uudet ratkaisut ovat oleellisia 

erityisesti länsimaissa, joissa väestö vanhenee. Esimerkiksi 10 vuoden kuluttua viidennes tanskalaisista on 

yli 80-vuotiaita ja 10–40 % jollain tavoin liikuntarajoitteisia.  

Kaikille tasa-arvoista suunnittelua voidaan perustella paitsi moraalisesta myös kaupallisesta näkökulmasta. 

Vammaisjärjestön mukaan esimerkiksi Scandic-hotelliketju on lisännyt viidenneksen myyntiään muuttamal-

la hotellinsa esteettömiksi.  

Juna-asemalta on esteetön reitti pääsisäänkäynnille. Paikoitusalueella on liikuntarajoitteisille paikkoja 

enemmän kuin määräykset vaativat. Piha-alueella on korotettuja penkkejä, koirapuisto ja allergikot huomi-

oon ottaen valittu puusto.  

 

Paikoitusalue ja kulkureitit ovat esteettömiä. Kuva: Hannele Lampo 

Talo on eräänlainen esteettömän toimiston näyttely. Kaikkien yksityiskohtien suunnittelussa on pyritty sii-

hen, että ne sopivat kaikille ja erityisesti eri tavoin liikkumis- ja toimintarajotteisille henkilöille. Sisäänkäyn-

nit ovat esteettömiä. Sisätiloissa käytetyt värit ja kontrastit helpottavat tiloissa orientoitumista ja toimimis-

ta. Esimerkiksi valokatkaisimet ja pistorasiat erottuvat selkeästi taustoistaan.  

Valot syttyvät ja sammuvat ja verhot laskeutuvat automaattisesti. Hissikuilu ja hissiaula on eristetty muusta 

talosta siten, että niissä voi olla ja liikkua myös tulipalon aikana. Talon keskiosassa on atrium, johon tulee 

luonnonvaloa. Sen äänimaisema on saatu kaiuttomaksi porras- ja kerroskaiteiden reikälevypaneelien avulla.  

  

 

 

 

 

 

 

Käytävätiloissa on näkövammaisen liikkumista helpottava kontrastiraita kohokuvioineen ja hissit voidaan ”kutsua” 

pyörätuolin pyörien avulla. Kuvat: Hannele Lampo 
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Lähteet: 
http://www.handicaporganisationerneshus.dk/  
 
Esitys ja kiertokävely: 
Jesper Boesen, hallintopäällikkö, Danske Handicaporganisationer (DH)  

http://www.handicaporganisationerneshus.dk/
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LIITE 1 
 

Matkalle osallistuneet 

Sami Heikinheimo, hallintojohtaja, Archtours Oy 

Raila Heiskanen, projektipäällikkö, Posintra Oy  

Markku Hyvönen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu  

Jyrki Kauhanen, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki  

Hille Kaukonen, kaavakehitysjohtaja, Skanska  

Minna Koskinen, kaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki  

Juha Kostiainen, johtaja, kaupunkikehitys, YIT 

Hannele Lampo, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu  

Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki, Asuntotuotantotoimisto  

Raija Luona-Helminen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu   

Vuokko Löksy, rakennussuunnitteluasiantuntija, Kone Oyj  

Esko Ovaska, TKI-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 

Roope Ritvos, kehityspäällikkö, Forum Virium Helsinki 

Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA   

Camilla Stenberg, kaavoittaja, Porvoon kaupunki   

Anniina Tuomi , projektipäällikkö, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Eero Valtonen, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu  

Arto Varis, projektipäällikkö, Posintra Oy  

Satu Åkerblom, ohjelmajohtaja, Culminatum Innovation Oy Ltd    
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LIITE 2 

Matkaohjelma 

 

 

KESTI – KESTÄVÄN ALUERAKENTAMISEN BENCHMARKING-MATKA 
Kööpenhaminaan 9.–10.10.2013 

 
Keskiviikko 9.10.2013  

 

07:00 Norwegian DY3161 Helsinki / 06:45 SAS SK2711 Turku 
07:40 / 07:15 Saapuminen Kööpenhaminaan 
  
08:10 Linja-auto lentokentältä kaupungintalolle, Rådhuspladsen 1, neuvotteluhuone Udvalgsværel-

se D 
 
09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Kestävä ja älykäs Kööpenhamina, Søren Nørgaard Madsen ja Kim 

Spiegelberg Stelzer, Kööpenhaminan kaupunki    
   
10:30 Linja-auto By og Havnin toimistolle, Nordre Toldbod 7  
 
11:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: Nordhavnen, ympäristöjohtaja Kirsten Ledgaar, By og Havn 
 
12:30 LOUNAS (omakustanteinen) 
 
14:00 ESITYS JA VIERAILU: Ørestad, Christian Sonne, By og Havn 
 
16:30 Linja-auto Kuninkaalliseen kirjastoon, Søren Kierkegaards Plads 1 
 

17:00 „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus ja tutustumiskierros esteettömässä 

Kuninkaallisessa kirjastossa „The Black Diamond“ 

 

19:00 Linja-auto hotellille, Scandic Copenhagen, Vester Soegade 6 

http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage.aspx
http://www.nordhavnen.dk/EnglishFrontpage.aspx?sc_lang=en
http://www.byoghavn.dk/da-dk/english.aspx
http://www.orestad.dk/da-DK.aspx?sc_lang=en
http://www.kb.dk/en/dia
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Tanska/Koopenhamina/Scandic-Copenhagen/#.Ui84qn_4tHZ
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Torstai 10.10.2013 

     

09:15 Linja-auto hotellilta Entasiksen toimistolle, Flæsketorvet 75 

  

9:30 ESITYS JA VIERAILU: Carlsberg  

- Yleiskaava, Trude Mardal, Arkkitehtitoimisto Entasis  

- Aloituskortteli, Malin Blomqvist, Masuplanning 

- Tutustuminen alueeseen (Visit Carlsberg) 

 

12:30 LOUNAS (omakustanteinen) 

 

14:00 Linja auto maailman esteettömimpään toimistotaloon ”Handicaporganisationernes hus” Ble-

kinge Boulevard 2, Taastrup 

 

14:30 ESITYS JA VIERAILU:  Handicaporganisationernes hus, hallintopäällikkö Jesper Boesen 

 

16:30 Linja-auto Kööpenhaminan keskustaan  

 

17:00 Vapaa-aika Kööpenhaminan keskustassa 

 

18:00 Linja-auto keskustasta lentokentälle 

 

20:30 Norwegian DY3160 Kööpenhaminasta Helsinkiin  

/ 22:50 SAS SK2710 Kööpenhaminasta Turkuun 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlsbergbyen.dk/
http://entasis.dk/
http://www.masuplanning.com/suo/#/
http://www.visitcarlsberg.dk/Pages/front.aspx
http://www.handicaporganisationerneshus.dk/in-english

