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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. 

Hankkeen ensimmäinen benchmarking-matka järjestettiin Malmööseen ja Lundiin 20.–21.3.2013. Matkalle 

osallistui 17 kestävästä aluerakentamisesta kiinnostunutta ja innokasta toimijaa pääkaupunkiseudulta, Por-

voosta, Tampereelta ja Turusta. Räntäsateesta ja viimasta huolimatta matka onnistui erinomaisesti.  

Kohteissa saatiin kattava tietopaketti aluekehittämisen onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tutustuttiin jal-

kaisin kohteisiin ja tavattiin paikallisia asukkaita, yrityksiä ja kaupunkisuunnittelijoita.  

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. 
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Tämä raportti on koostettu lähtötietojen ja matkalla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Yhteenveto muistiin-

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

muistiinpanojen laatijoiden nimet ovat liitteessä 1. Liitteessä 2. on matkaohjelma.  

Raportti etenee matkaohjelman (liite 2) mukaisesti. Sivuilla 5–17 käydään läpi yleisesti Malmön kaupunkike-

hittämisen lähtökohdat ja haasteet sekä kärkihankkeet. Sivuilla 18–28 esitellään ja käydään läpi Lundin kau-

punkikehittämisen ydinkohdat, kärkihankkeet ja yritysesittelyt.   
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1. MALMÖ 

1.1 Malmön kaupunkikehittäminen 

Malmö on Etelä-Ruotsin kaupallinen ja kansainvälinen keskus ja asukasluvultaan Ruotsin kolmanneksi suurin 

kaupunki. Itse kaupungissa asuu 304 000 asukasta ja 174 eri maan kansalaista. Siellä puhutaan noin 150 eri 

kieltä. Kaupungin asukkaista 48 % on alle 35-vuotiaita ja se kasvaa 5 000 asukkaalla vuodessa. Niin sanotulla 

Suur-Malmön metropolialueella (Malmö, Lund +10 muuta kuntaa) lasketaan asuvan yhteensä 664 00 ihmistä.  

Malmö on viimeisten vuosikymmenten aikana elänyt suurten muutosten aikaa. Se menetti 1980-luvulla 30 

000 työpaikkaa, kun telakkateollisuus kärsi suurista vaikeuksista. Tämä johti uudenlaiseen kaupunkistrategi-

aan, jonka tavoitteena oli muokata teollisuuskaupunki tiedon kaupungiksi. Perinteisen teollisuuden sijasta 

kaupunki on investoinut uuteen teknologiaan sekä korkealaatuiseen koulutukseen. Vuonna 1998 kaupunkiin 

perustettiin yliopisto, jossa opiskelee n. 15 000 opiskelijaa.  

 

Malmön katukuvassa kohtaavat vanha satamateollisuus ja moderni arkkitehtuuri. Tyhjentyneen varastorakennuksen 
takana näkyy kaupungin maamerkkinä toimiva Turning Torso, joka oli kuvanottohetkellä kokonaan myynnissä. Kuva: 

Anniina Tuomi 

Koulutuksen lisäksi kaupunki painottaa kestävän kehityksen, kulttuurin ja taiteen merkitystä. Tavoitteena on 

luoda kestävä ja vetovoimainen kaupunki, jonka oma organisaatio on ilmastoneutraali vuoteen 2020 men-

nessä ja vuoteen 2030 mennessä koko kunta toimii 100 % uusiutuvalla energialla. Malmö on saanut tunnus-

tusta ja useita kansainvälisiä palkintoja kestävästä kaupunkikehittämisestään, jota se on tehnyt erilaisten pi-

lottiprojektien välityksellä. Näitä ovat mm. Augustenborgin ekokaupunki, Hyllie, Västra Hamnen/Bo01 ja Kes-

tävä Rosengård.  

MITÄ OPITTIIN? 

Vuonna 1995 luotiin Malmölle uusi visio, jossa tavoitteena on tehdä Malmöstä kestävän kehityksen mallikau-

punki vuoteen 2020 mennessä.  Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen on ollut kaupungissa vahvaa eri toi-

mialoilla ja erityisesti vuodesta 1994 kaupunginjohtajana toiminut Ilmar Reepalu on edistänyt tavoitteen to-

teuttamista.  
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Kaupunkisuunnittelu on ollut muutosta ajava voima, joka toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kaupungin yk-

sikköjen (mm. liikenne, kiinteistö ja ympäristö) kanssa. Malmö on kasvava kaupunki ja yleiskaavavalmiste-

lussa tehty linjaus rakennettavien alueiden ja peltomaiseman tiukasta rajauksesta ohjaa täydentämään ja 

tiivistämään nykyistä yhdyskuntarakennetta. Tällainen ratkaisu on toteutettavuudeltaan haastava, mutta tu-

kee kestävän kehityksen mukaista energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen tavoitetta.  

Malmön rakentamiseen ja kestävään kehitykseen liittyvät säädökset ovat tiukemmat kuin Ruotsissa keski-

määrin. Tulevaisuuden kehityksen kannalta on ristiriitaista, että Ruotsin hallitus ajaa lakia kansallisista sää-

döksistä, jotka kieltäisivät kaupungeilta omat tiukemmat säädökset.  

Malmön esittelykohteissa korostuivat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ikään kuin itsestään 

selvinä, mutta silti kunnianhimoisina tavoitteina. Näihin on pyritty vastaamaan mm. tuulivoiman, sadevesijär-

jestelmän, autottomien kaupunginosien, ryhmärakennuttamisen, erilaisten ympäristösertifikaattien ja osal-

listamisen keinoin. Lisäksi Solar City -hankkeella pyritään lisäämään aurinkoenergian käyttöä asuinrakennuk-

sissa. Kestävä suunnittelu ja toteutus ovat Malmössä arkipäivää ja tuloksia mitataan kansainvälisin mittarein 

(esim. BREEAM-sertifiointi).  

 

Malmön kaupunkikehittämisprojekteja kartalla. Kuva: Kristina Nilssonin esitys  

Lähteet:  
http://www.malmo.se/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6 
 
Esitys:  
Tor Fossum, ympäristöstrategisti, Malmön kaupunkisuunnittelu 

 

http://www.malmo.se/
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1.2 Hyllie 

Etelä-Malmön laajentamisesta on keskusteltu aina 1960-luvulta lähtien, mutta vasta päätös uudesta kaupun-

kitunnelista ja rautatieasemasta käynnisti suunnittelutyön toden teolla 2000-luvulla. Tavoitteena on luoda 

alueesta uusi vetovoimainen kaupunkikeskus, jossa sekoittuvat erilaiset toiminnot.  

Vuoden 2013 alkuun mennessä alueelle on valmistunut rautatieasema, kauppakeskus, hotelli, messukeskus 

ja toimistorakennuksia. Lisäksi vuoteen 2015 mennessä rakennetaan 2 500 uutta asuntoa. Alueen kehittämi-

sessä kiinnitetään huomiota erityisesti kaupunkimaisemallisiin arvoihin, brändäykseen (edellyttää yhteis-

työtä eri toimijoiden välillä), kasvunäkymiin, ympäristöstrategioihin, viheralueisiin, julkisiin tiloihin, liikentee-

seen ja infrastruktuuriin. 

MITÄ OPITTIIN? 

Etelä-Malmössa sijaitsevan Hyllien rakentaminen aloitettiin 1960-luvulla. Nyt alueen täydennysrakentamista 

toteutetaan vaiheittain, jotta haluttua rakentamisen järjestystä pystytään hallitsemaan. Rakennuttajat ovat 

olleet alueen kaavoituksessa tiiviisti mukana. Ensimmäiseksi alueelle tehtiin rautatieasema, jonka toteutumi-

nen nähtiin edellytyksenä uuden asuinalueen rakentumiselle.  

Rautatieaseman rakentaminen yhtäaikaisesti muiden toimintojen kanssa muutti alueen houkuttelevaksi ra-

kentajien silmissä ja sitoi sen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Vuoden 2012 ja 2013 aikana val-

mistuneet kauppakeskus, hotelli, messukeskus ja toimistorakennukset muuttivat alueen profiilia merkittä-

västi, sillä aiemmin Hylliessa ei juurikaan ollut palveluja. Myös työpaikat ovat lisääntyneet tuhansilla.  

 

 
 

Uusi Malmö Arena toimii mm. messukeskuksena. Kuva: Pekka Mikkola 

 
Kaupunki suunnittelee paraikaa 14 rakentajan kanssa asuinkortteleita, joihin jokaiseen tehdään ”tasku-

puisto”. Vaikka alueen asuntorakentaminen puuttuu vielä osittain, on rakentamisen järjestys kuitenkin py-

ritty suunnittelemaan niin, että alue toimii keskeneräisenäkin.  
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Ilmakuvat Hylliestä vuosina 2004 ja 2012. Kuvat: Ella Swahnin esitys. 

 
Hyllielle on onnistuttu määrittelemään selkeät kehitystä ohjaavat tavoitteet. Vaikka alue ei ole vielä valmis, 

yksi sen neljästä tavoitteesta on toteutunut: uuden rautatieaseman myötä Hyllien keskustaan on syntynyt 

liikenteen solmukohta. Muut tavoitteet ovat integraatio (fyysiset ja sosiaaliset haasteet), vihreä kaupunki 

(lähellä Øresundia, vieressä maaseutu) ja ilmastoviisaus. Malmön kaupungin tiivistämisessä yhdeksi näkökul-

maksi on nostettu hyvän viljelymaan säilyttäminen, minkä vuoksi Hyllie ja koko kaupunki kasvaa sisäänpäin.  

Hyllie sijaitsee 15 minuutin pyörämatkan päässä keskustasta, mutta henkisesti se on kuitenkin kauempana. 

Liikenneyhteyksiä hankaloittaa alueen ympärillä kulkeva kehätie, jonka yli tullaan rakentamaan kaksi siltaa. 

Myös kehätien kattamisesta on keskusteltu, mutta suurista kustannuksista johtuen päätöksiä ei ole tehty.  

Tällä hetkellä julkisten rakennusten ja vähittäiskaupan suuryksikön sijoitus on melko kaukainen ja repaleinen 

olemassa olevaan asutukseen nähden. Vaikka julkiset liikenneyhteydet ovatkin hyvät, hajanaisuus aiheuttaa 

asiointiliikennettä kauppakeskukseen, mikä ei ole kovin kestävää. Alueen rakentuessa tämä irrallisuus kui-

tenkin todennäköisesti vähenee, ja toisaalta valmiit palvelut voivat myös edistää alueen rakentumista. Pyö-

räilyreittejä rakennetaan kevyenliikenteen alueisiin, minkä kautta pystytään toteuttamaan maaston ta-

soeroissa esteettömyyttä. 

Kestävän kehityksen tavoitteet juurtuneina syvälle koko kehitysprosessiin mahdollistavat keskittymisen ke-

hittämisen erityisalueisiin. Hyllien tapauksessa sosiaalinen kestävyys on nostettu tärkeimmäksi tavoitteeksi 

kestävässä suunnittelussa. Näin ollen osallistaminen on otettu vakavasti ja sitä on myös yritetty edistää kaikin 

tavoin. Ihmisiä on käyty hakemassa heidän kodeistaan ja osallistumisesta on jopa maksettu. Opiskelijatapaa-

misia järjestetään melkein kerran viikossa, ja ihmisten tavoittamiseksi käytössä on myös blogeja ja muuta 

sosiaalista mediaa. Osittain osallistamisen vaikeus liittyy siihen, että alueelta puuttuu naapurusto.   

Ruotsissa on pitkälti samoja ongelmia kuin Suomessa: tuulipuistoalueita kohtaan on ennakkoluuloja ja asuk-

kaiden osallistaminen on hankalaa. Myös korkeat talot ovat olleet keskustelun aiheena, mutta niitä ei ole 

näillä näkymin tulossa Hyllieen. Ympäröivien alueiden eli pohjoisen ja idän integroinnissa sekä niiden kehit-

tämisessä on vielä haastetta. Esimerkiksi uuden kunnallisen uimahallin toivotaan lisäävän sosiaalista integ-

raatiota monikulttuurisella alueella.  

Hyllien alueella asenne kehittämiseen on optimistinen ja suunnitelmilla pyritään todella luomaan jotakin 

uutta eikä vain säilyttämään vanhaa. Ihmiset ovat innostuneita ja sitoutuneet kehittämistyöhön. Tavoitteet, 

strategiat ja arviointimenetelmät on otettu kehittämisen lähtökohdiksi ja suunnitteluun on integroitu useita 

tahoja. Hylliessä on myös ymmärretty, että kehittämisosaaminen voidaan tuotteistaa ja siitä voidaan olla 
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ylpeitä. Suunnitelmat ovat nähtävillä varta vasten rakennetussa esittelytilassa, joka toimii kehittämisen ja 

rakentamisen myötä päivitettävänä alueen pienoismallina. 

Lähteet: 
 
http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Develop-
ment/Hyllie.html 
 
Esitys:  
Ella Swahn, arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu 

1.3 Rosengård 

Rosengård rakennettiin suurimmaksi osaksi 1960-luvulla uudeksi moderniksi asuinalueeksi, joka on sittem-

min kärsinyt korkeasta työttömyydestä (yli 50 % alueen asukkaista on työttömiä), lukuisista mellakoista ja 

väkivallasta. Osa väkivallanteoista on kohdistunut maahanmuuttajiin ja osa kaupungin virkamiehiin. Nykyään 

Rosengårdissa asuu noin 21 500 asukasta, joista noin 86 % on ulkomaalaistaustaisia.  

”Kestävä Rosengård” on projekti, jonka tavoitteena on muuttaa Rosengård sosiaalisesti, taloudellisesti ja ym-

päristöllisesti kestävämmäksi asuinalueeksi. Aluetta parannetaan fyysisesti yhdessä asukkaiden, yritysten ja 

muiden organisaatioiden kanssa luomalla uusia yhteistiloja ja työmahdollisuuksia sekä parempaa infrastruk-

tuuria, joka yhdistää Rosengårdin kiinteämmin muihin Malmön osiin.  

Alueelle on pyritty luomaan uusia kohtaamispaikkoja sekä aktivoimaan jo olemassa olevia toimintoja. Myös 

täydennysrakentaminen on tavoitteena. Merkittävää on, että Rosengårdin muutosprosessin käynnistivät yk-

sityiset henkilöt, joiden visio kestävästä asumisesta muodostaa perustan koko alueen kehittämiselle. 

MITÄ OPITTIIN? 

Rosengårdin alueen rakentaminen oli osa Ruotsissa 1960-luvulla käynnistynyttä ”miljoonaohjelmaa”. Ohjel-

man tavoitteena oli rakentaa 1960- ja 70-luvuilla miljoona kohtuuhintaista asuntoa nopeasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasemmalla Rosengårdin kehittämisalueet kartalla ja oikealla näkymää alueelle kevyenliikenteen väylältä. 
Kuvat: Anniina Tuomi 

 

http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html
http://www.malmo.se/English/Technical-visits/Theme-Sustainable-City/Sustainable-Urban-Development/Hyllie.html
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Rosengård nostetaan usein kansalliseksi esimerkiksi Ruotsin sosiaalisista ongelmista ja jakautuneisuudesta, 

mutta Malmön kaupungin virallista ilmettä se ei edusta. Se sijaitsee vain 10 minuutin pyörämatkan päässä 

keskustasta, mutta henkisesti matka on pidempi. Rosengård nähdään toiminnallisesti toimimattomana kau-

punginosana, jossa puistot on ennemmin esteitä kuin oleskelupaikkoja.  

Sosiaaliset ongelmat ja korkea työttömyys vaikuttavat myös siihen, että Rosengårdissa asuvien eliniänodote 

on matalampi kuin Malmössa keskimäärin. Lisäksi aluetta halkova liikenneväylä haittaa sen kehittämistä: väy-

län yli menevien siltojen kantavuus ei mahdollista puoliskoja yhdistävää joukkoliikennettä. Kaiken kaikkiaan 

alueen toiminnot ovat eriytyneet, kun koulut, urheilupuistot ja kodit sijaitsevat kaukana toisistaan.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosengårdia jakaa leveä liikenneväylä. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Rosengårdissa asuu 111 eri kansallisuutta ja siellä puhutaan 50 eri kieltä. Alueella on viisi omakoti- ja viisi 

vuokrataloaluetta. Eri kansallisuudet asuttavat alueen eri osia. Monet asuinrakennukset ovat huonossa kun-

nossa, mutta niiden kunnostaminen maksaa paljon (arvion mukaan 50 000€/asunto). 

Aluetta kehitetään projekteittain ja Rosengårdissa vahvuutena onkin projektirahoituksen hankkiminen. Ke-
väällä 2013 alueella oli käynnissä yli 40 projektia ja se on mukana myös EU:n investointiohjelmassa (Delega-
tion of Sustainable Development) vuosina 2010–2014. Projektit on organisoitu kolmen eri ohjelman alle.  
 
Aluepohjaisesta ohjelmasta vastaa Rosengårdin aluetoimikunta, suunnitteluprosessista kaupunkisuunnitte-
lutoimisto ja investointiohjelmasta kaupungin ympäristöosasto. Investointiohjelman kokonaisrahoitus on 
750 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 660 miljoonaa kruunua on projektien omarahoitusta ja loput tulevat 
ulkopuolisilta tahoilta. Myös Ruotsin valtio rahoittaa osaa Rosengårdin hankkeista. 

 

Rosengårdissa on keksitty vaihtoehtoisia tapoja kehittää asuinalueesta ”mixed-use”-alue, jossa uudet liiketi-

lat nitoutuvat oivaltavasti vanhaan asumiseen ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Tämä Bokaler-konsepti (Bo 

och arbete - asuminen ja työpaikka samassa osoitteessa) on vaatinut taloudellisia ponnistuksia, mutta sa-

malla on saatu aikaan uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea elävämpää katukuvaa.  

Alueella on hyvin monenlaisia asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä mahdollistavia toimintoja ja prosesseja, ku-

ten ilmastoviisas ruokakeskus, yhteispuutarha ja kirjasto. Lisäksi puistoja on kehitetty ja tapaamispaikkoja 

lisätty.  
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Rosengårdissa tuetaan yrittäjyyttä rakentamalla liiketiloja rakennusten alimpiin kerroksiin. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Osallistamisessa on käytetty useita erilaisia metodeja ja hyödynnetty olemassa olevia yhdistyksiä ja organi-

saatioita, sillä näiden kautta osallistumisen nähdään olevan tehokkainta. Erilaisia tapahtumia on järjestetty 

160, joihin on osallistunut 8000 kaupunkilaista. Osallistaminen on ollut kohdennettua, minkä johdosta etni-

sillä alueilla myös naisia ja tyttöjä on saatu mukaan suunnitteluun. Rosengårdin tapaus osoittaa, että hanke-

suunnitelmiin kannattaa jättää jouston varaa ainakin osallistamisen suhteen, sillä sen onnistumista ei aina 

voi ennakoida ja aivan uusiakin tapoja saattaa ilmaantua projektin aikana.  

Tiedottaminen on nähty tärkeänä osana alueen kehittämistä ja sitä on tehty erityisesti blogien ja internetin 

välityksellä. Lisäksi dokumentoinnin merkitys on suuri, jotta hankkeista voidaan hyötyä laajemminkin. Panos-

tukset infrastruktuuriin tukevat alueen sosiaalista kehitystä, ja hankkeiden avulla entinen ongelmalähiö on jo 

nyt astunut melkoisen harppauksen kohti imagoltaan hyväksyttävää asuinaluetta.  

Rosengårdin rakentaminen ja kehittäminen tehdään holistisella otteella, jolloin ei mietitä vain rakennusta 

vaan elämisen ympäristöä kokonaisuudessaan. Oleellista Rosengårdissa on päättäjien sitouttaminen hank-

keeseen, jolloin tarvittava budjetointi on ollut mahdollista. Työtä kuitenkin tarvittaneen yhteiskunnan taholta 

alueen jatkokehittämisessä, jottei alueen kohentuminen pysähtyisi ja alkaisi taantua.  

Rosengårdin esimerkki osoittaa, että asuinalueen fyysinen ja ajatuksellinen etäisyys kaupungin keskustaan 

ovat kaksi eri asiaa. Tämän vuoksi esimerkiksi miellyttävä kevyen liikenteen yhteys kannattaa suunnitella in-

tegraation eikä vain päästöttömän liikkumisen edistämiseksi. Lisäksi vierailu Rosengårdissa toi esiin sen, että 

sosiaalinen kestävyys on mahdollista, kun eri kulttuurit nähdään rikkautena, toimijat ovat sitoutuneita yhtei-

siin tavoitteisiin ja verkostoja luodaan siellä, missä ihmiset ja asukkaat ovat.  

Lähteet: 
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Sustainable-Rosengard.html  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Roseng%C3%A5rd 
 
Esitys ja kiertokävely:  
Lena Eriksson, suunnittelija ja projektipäällikkö ja Moa Björnsson, prosessijohtaja, Malmön ympäristöosasto 

  

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

”Ekostaden Augustenborg“ on yksi Ruotsin laajimmista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista, jonka 

kautta Augustenborgista tehdään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi asuinalue. Pro-

jekti käynnistyi vuonna 1998 ja sitä on rahoittanut hallituksen kansallinen investointiohjelma, Malmön kau-

pungin keskeiset yhteistyökumppanit sekä MKB-asuntoyhtiö (MKB=Municipal Public Housing Company). 

Augustenborg oli erittäin suosittu asuinalue sen rakentamisen jälkeen 1950-luvulla, mutta huonosta ylläpi-

dosta johtuen se kärsi myöhemmin tulvista, asukkaiden poismuutosta sekä sen mukanaan tuomista talou-

dellisista ja sosiaalisista ongelmista. Projektin aloittamisen jälkeen Augustenborg on muuttunut ghettomai-

sesta alueesta jälleen suosituksi asuinpaikaksi.  

Kehittämisessä lähtökohtana on ollut kokonaisvaltainen kestävä elvyttäminen.  Alueelle on mm. rakennettu 

viherkattoja, lisätty aurinkoenergiaa, tuotu sähköjunia ja yhteiskäyttöisiä sähköautoja. Lisäksi siellä on pa-

nostettu avoimeen hulevesijärjestelmään ja parannettu jätehuoltoa sekä biojätteen kierrätystä.  

Yksi tärkeimmistä tavoitteista uudistamisessa on ollut asukkaiden mukaan ottaminen kehittämisprosessei-

hin. Tätä varten on järjestetty koulutusta, kulttuuritapahtumia, suunnittelutilaisuuksia ja työpajoja.  Noin 1/5 

asukkaista on laskettu osallistuneen suunnitteluaktiviteetteihin. Asukkaiden panostus näkyy erityisesti jäte-

huollossa ja vesijärjestelmän kehittämisessä.  

MITÄ OPITTIIN? 

Augustenborgin hulevesijärjestelmä, vihreät rakenteet, kierrätysastiat, uudenlainen pesula sekä piha- ja par-

vekepuutarhat ovat asioita, joista meillä suomalaisilla voisi olla paljon opittavaa. Aluetta on kehitetty koko-

naisvaltaisesti ”low tech – high knowledge” -periaatteella jo 1990-luvulta lähtien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoin hulevesijärjestelmä ja vihreät rakenteet näkyvät Augustenborgissa myös talvella. Kuvat: Anniina Tuomi 
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Augustenborgissa on tehty paljon työtä kestävyyden saavuttamiseksi ja aikaan onkin saatu paljon bottom-up 

-projekteja. Täten ihmiset ovat sitoutuneempia asuntoihinsa ja alueen kehittämiseen. Augustenborgissa on 

onnistuttu tavoitteiden toteutuksen jalkauttamisessa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Kehittäminen 

on myös kustannustehokasta, sillä hyöty esimerkiksi kierrätyksestä tulee rahana takaisin yhteisölle itselleen. 

 

Kierrätysastiat on sijoitettu pienten rakennusten sisälle. Rakennuksilla on viherkatot. Kuva: Anniina Tuomi 

Asuinalue on saanut kansainvälistä huomiota osakseen mm. pohjoisten viherkattojensa vuoksi. Lisäksi Au-

gustenborg osoittaa hyvin sen, miten vanhasta alueesta saadaan uudistamalla jälleen toimiva. Tulvien estä-

miseksi alueelle rakennettiin kanavia ja kosteikkoja, jotka samalla lisäävät ympäristön esteettisyyttä ja näin 

luovat laadukkaampaa ja arvokkaampaa kaupunkia. Suomalaisia vieraita kanavaratkaisujen turvallisuus mie-

titytti, mutta paikalliset toimijat vakuuttivat huolen olevan turha. Myös ryhmän tapaama asukaspariskunta 

vakuutti viihtyvyyttään ja alueen turvallisuutta. Erityisen tyytyväisiä he kertoivat olevansa yhteispuutar-

haansa sekä kasvatuslaatikkoihin, joita saa pyydettäessä kaupungilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukkaat voivat viljellä kasveja ja vihanneksia kaupungilta saatavissa kasvatuslaatikoissa. Kuva: Anniina Tuomi 
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Syksyllä 2013 MKB aloittaa Augustenborgissa pilottikohteensa Green House’n rakentamisen. Tavoitteena on 

tehdä pyöräily-ystävällinen passiivitalo, jossa on useita sisäänkäyntejä ja parvekkeet on suunniteltu ruoan ja 

kasvien kasvattamista varten. Tuloksena on kerrostalo, jossa jokainen asunto on kuin omakotitalo. Asuntojen 

erikoisuutena on eteiskonsepti, jonka tavoitteena on, että asukas voi tulla sisään likaisilla vaatteilla ja poistua 

puhtailla.  

 

Augustenborgin kasvitieteellistä kattopuutarhaa esitellyt Jonatan Malmberg kertoi, että puutarha tekee myös sosiaa-
lista tutkimusta. Suunnitteilla olevassa EU Life+ -hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Lähteet:  
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Augustenborg-Eco-City.html  
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/green-city/augustenborg-green-roofs-
and-storm-water-channels/ 
 
Esitys ja kiertokävely:  
Jonatan Malmberg, projektipäällikkö, Augustenborgin kasvitieteellinen puutarha  

1.5 Västra Hamnen / Bo01 

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Västra Hamnen on muuttunut saastuneesta teollisuuspuistosta 

kestävän asumisen sekä tiedon ja oppimisen alueeksi. Tämä ”huomisen kaupunki“ pyrkii päästöneutraliuteen 

ja hyödyntää paljon paikallista uusiutuvaa energiaa. Maamerkkinä toimii v. 2005 rakennettu 190 metriä kor-

kea pilvenpiirtäjä Turning Torso, jossa on asuntoja sekä toimisto- ja yhteistiloja.  

Vuonna 2001 Västra Hamnenissa toteutettiin Bo01-asuntomessut. Asuntomessualueella on n. 600 kotia, toi-

mistoja ja kauppoja. Tavoitteena on ollut, että asuntomessujen innovatiiviset ratkaisut vahvistavat kestävää 

kasvua koko Malmössä. Kestävyyttä tukee vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja erilaisten asumis-/omistus-

muotojen huomioonottaminen. Muotoilun ja arkkitehtuurin avulla on pyritty synnyttämään esteettisesti 

miellyttäviä kaupunkitiloja.  

Erilaisista omistusmuodoista huolimatta Bo01-aluetta on kritisoitu asukkaiden homogeenisuudesta (vau-

raita, terveitä, valkoisia asukkaita), joka johtuu asuntojen korkeista hinnoista. Lisäksi kriitikoiden mukaan kes-

tävyys ja asukkaiden elämäntapa törmäävät, kun monissa asunnoissa on energiakustannuksia lisääviä suuria 

lasipintoja merelle ja talojen omistajilla on kalliita luksusautoja. 

  

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Augustenborg-Eco-City.html
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/green-city/augustenborg-green-roofs-and-storm-water-channels/
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/green-city/augustenborg-green-roofs-and-storm-water-channels/
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MITÄ OPITTIIN? 
 
Västra Hamnen on 187 hehtaarin alue, jossa on nykyisin 2 785 asuntoa, 4 835 asukasta, 260 yritystä ja 8 000 

työntekijää. Siellä sijaitsee myös Ruotsin nopeimmin kasvava korkeakoulu, jossa on 10 300 opiskelijaa. Puolet 

Västra Hamnen asunnoista on vuokra-asuntoja ja puolet asumisoikeusasuntoja.  

Asuntojen hinnat vaihtelevat kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista niin sanotun kovan rahan asuntoihin. 

Myös ryhmärakentamista on toteutettu. Osa asunnoista sijaitsee vain 2,5 metriä merenpinnan yläpuolella, 

mutta uudemmat asunnot on rakennettu kolmen metrin korkeuteen. Tällä pyritään suojautumaan ilmaston-

muutoksen vaikutuksilta ja tulvilta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Västra Hamnen on moni-ilmeinen asuinalue, jonka rakenne estää tuulta ja luo miellyttävää mikroilmastoa. Kuvat: Ville 

Vastamäki ja Anniina Tuomi 

 
Västra Hamenenin alue on rakennettu pieninä projekteina ja rakentamiseen on osallistunut 20 rakennuttajaa 

ja yli 30 arkkitehtitoimistoa. Osa rakennuksista on syntynyt arkkitehtikilpailujen tuloksina. Lukuisten kehittä-

jien ja suunnittelutoimistojen myötä Västra Hamnenista on muodostunut moni-ilmeinen urbaani alue, jossa 

on kiinnitetty erityistä huomiota passiivirakentamiseen ja uusiutuvaan energiaan. Rakennuksista muodostu-

vat muurimaiset korttelit estävät tuulta ja luovat alueelle kortteleiden sisäosiin mikroilmastoa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Turning Torso kurottautuu korkeuksiin alueen tunnelmallisten sisäpihojen takana. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Asuntomessualue Bo01:tä pidetään kansainvälisenä kestävän kehityksen esimerkkialueena. Alueen energi-

asta 100 % on paikallista uusiutuvaa energiaa ja jätehuoltoon, biodiversiteettiin sekä liikkuvuuden hallintaan 
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on panostettu. Maaperä puhdistettiin satamatoimintojen loputtua ja viimeksi aluetta on täytetty 1980-lu-

vulla. Näin ollen rakentamisprosessi on mukautunut ympäristöön. Asuntomessujen vuoksi Bo01:n rahoitus-

lähteet ovat olleet muusta rahoituksesta poikkeavat.  

 
 

Bo01-asuntomessualueen talot ovat aivan Itämeren rannalla. Kuva: Ville Vastamäki 

 
Västra Hamnenissa kaikki sähkö tuotetaan tuulivoimalla ja lämpö otetaan lämpöpumpuilla maasta, merestä 

ja auringosta. Sadevesistä 15 % saadaan haltuun viherkatoilla ja muilla viheralueilla, jolloin hulevesijärjestel-

män kuormitus vähenee huomattavasti. Alueen bussit käyttävät biokaasua, jonka tuottamiseen käytetään 

mm. suoraan alueen asukkaiden keittiöistä kerättyä biojätettä. 

Alueen suunnitteluprosessissa on otettu huomioon arvot ja käyttäjäkokemukset sekä vaikutukset asukkaisiin. 

On ymmärretty, että ihmisten käyttäytymisen muuttuminen kestävämpään suuntaan edellyttää myös fyysi-

sen rakenteen (liikenne-, jäte- ja energiajärjestelmät) tukea. Alueella on huomattu, että asukkaiden käytös-

malli esimerkiksi auton omistamisen suhteen muuttuu vähitellen, kun siihen on mahdollisuus.  

Västra Hamnenissa on väljempi autonormi kuin muualla Malmössä (normaalisti 0,6-1,1 autoa/asunto). Pysä-

köintiohjeet riippuvat asunnon sijainnista julkisen liikenteen pysäkkeihin nähden sekä siitä, miten yhteiskäyt-

töautoja on tarjolla. Alueen rakentajayritykset on pakotettu mukaan yhteiskäyttöautojärjestelmään, johon 

asukkaat saavat ilmaisen jäsenyyden ensimmäiseksi viideksi vuodeksi. Samalla on säästynyt rahaa autopaik-

kojen rakentamisesta. Västra Hamnenissa sijaitsevalle Fullriggaren alueelle on rakennettu pysäköintitalo, 

jonne on sijoitettu osa yhteiskäyttöautojen parkkipaikoista. Pysäköintitalon alakerrassa on lisäksi päivittäis-

tavarakauppa.  

Suomalaisen aluekehittäjän näkökulmasta Västra Hamnenin pysäköinnissä ja yhteiskäyttöautojärjestelmässä 

on tavoiteltu edistyksellisyyttä, joka ei ole kuitenkaan täysin toteutunut. Alueen asukkaat omistavat edelleen 

paljon autoja, joskin ilmainen jäsenyys yhteiskäyttöautojärjestelmään on vähentänyt omistusta. Erityisesti 

Fullriggaren alueella järjestelmä on ollut menestys ja sinne on tulossa myös yhteiskäyttöjärjestelmä polku-

pyörille.  

Västra Hamnenissa on käytössä Saksasta lainattu laskentamalli Biotope Area Factor (BAF), joka ilmaisee eko-

logisesti tehokkaan maanpinnan suhteen kokonaispinta-alaan. Laskentakaavan tuloksena syntyy ns. viher-

kerroin. Suosituskerroin vaihtelee alueen tyypistä riippuen, minkä vuoksi asuinalueella kerroin on suurempi 

kuin kaupallisella alueella. Laki ei pakota käyttämään kerrointa, mutta Västra Hamnenin alueella suunnitteli-

jat on ohjeistettu käyttämään sitä. Tämä on johtanut siihen, että poliitikot suosivat laskentamallia ja se myös 
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kirjataan suunnitelmiin. Sen sijaan, että kaava määräisi, miten tulee tehdä vihreämpää ja parempaa ympäris-

töä, se esittää vaatimuksen eri vaihtoehtojen yhteisvaikutuksesta ja jokainen hanke saa itse tehdä omat rat-

kaisunsa toteutuksen suhteen. Toteutuksen valvominen on hankalaa, mutta viheralueiden hyödyt on helppo 

todeta; ne toimivat hiilinieluina, tuulensuojana ja äänieristeenä, auttavat vesienhallinnassa ja suodattami-

sessa, lämpötilan- ja kosteudenhallinnassa sekä lisäävät hyvinvointia. 

Västra Hamnenin kehittäminen on perustunut arvopohjaiseen suunnittelustrategiaan ja sen mukaisesti ete-

nevään prosessiin, johon kaupunki on sitoutunut. Arvopohjaisessa suunnittelussa suunnitelman ydin muo-

dostetaan määrittelemällä avainkysymykset, periaatteet ja haasteet. Tämän jälkeen voidaan tehdä visio, ja 

koska kaikkea ei voida tehdä, on priorisoitava. Priorisoimista seuraa strategia ja lopulta strategiset projektit 

eli toteutus. Hankkeen eri osien hallinta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on ihailtavaa ja tämän mallin 

mukaista strategiaprosessia voitaisiin hyödyntää myös Suomessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talojen pihoilla on mahdollisuus rentoutua. Kuva: Anniina Tuomi  

 
Västra Hamnen on ollut kaupungille suuri askel, joka on vaatinut uskallusta ja osaamista. Alueelta puuttuu 

vielä palveluja ja kulttuuria, ja alueen profiloituessa ylemmän keskiluokan alueeksi on edessä myös sosiaali-

sen kestävyyden toteutumisen haaste – miten saada aikaan kaikille avointa julkista tilaa. Kuitenkin kaupun-

kisuunnittelijoiden yllätykseksi osa julkisista tiloista löysi nopeasti käyttäjänsä, kun malmöläiset alkoivat 

käydä uimarannalla ja piknikillä alueen puistoissa. Parhaimmillaan uimarannalla käy jopa 15 000 ihmistä päi-

vässä.  

Lähteet: 
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour.html  
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/master-plan/malmo-bo01---an-ecologi-
cal-city-of-tomorrow/ 
 
Esitys ja kiertokävely:  
Kristina Nilsson, arkkitehti ja Lars Böhme (BAF), Malmön kaupunkisuunnittelu  

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour.html
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/master-plan/malmo-bo01---an-ecological-city-of-tomorrow/
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/show-theme/master-plan/malmo-bo01---an-ecological-city-of-tomorrow/
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2. LUND 

2.1 Lundin kaupunkikehittäminen 

Lund sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Malmösta ja siellä asuu 111 000 asukasta. Asukkaat edustavat 130 

eri kansallisuutta. Lund on Nyky-Ruotsin vanhimpia kaupunkeja.  Uskomuksen mukaan se on perustettu 

vuonna 990 ja kaupunkiin rakennettiin rautatie jo 150 vuotta sitten.  

Kaupungin yksi tunnetuimmista kohteista on vuodesta 1666 toiminut yliopisto. Siellä opiskelee noin 42 000 

opiskelijaa ja se on Ruotsin suurin. Lundin väkiluku kasvaa 1-2 prosentin vuosivauhtia ja suurin osa kasvusta 

tulee opiskelijoista. Moniin muihin Ruotsin kaupunkeihin verrattuna Lundin historiallinen keskusta on hyvin 

säilynyt ja jäljellä on myös keskiaikaista katuverkkoa. 

Lundissa yhdistyvät muinaisaika ja modernius. Yliopiston lisäksi Ideon Science Park, yliopistollinen sairaala 

sekä monet nuoret innovatiiviset yritykset (mm. tietotekniikka-, elektroniikka-, lääke-, biotekniikka-, energia- 

ja ympäristöteknologia ja nanoteknologian aloilta) luovat yhdessä pohjan kaupungin vahvalle tutkimus- ja 

osaamispohjalle. Tätä laajentavat entisestään suunnitteilla ja rakenteilla olevat Max IV ja ESS -tutkimuslai-

tokset sekä hyvät yhteydet lähistöllä oleviin (suur)kaupunkeihin Malmöön ja Kööpenhaminaan. 

Kestävä aluerakentaminen on vahvasti esillä Lundin uusissa isoissa kehittämishankkeissa kuten Brunnshö-

gissä ja raitiovaunulinjan rakentamisessa. Uudet aluekehityshankkeet suunnitellaan niin, että niillä on yhteys 

joukkoliikenteeseen. Lund on saanut kiitosta mm. sen pyöräilyinfrastruktuurista. Kaupungissa on noin 5 000 

pysäköintipaikkaa pyörille ja 160 km pyöräteitä. Noin 45 % asukkaista taittaa työmatkansa pyörällä. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lundissa tavoitteena on, että kaikki on saavutettavissa polkupyörällä. Kaupungin keskustassa sijaitseva tori toimii sa-

tojen pyörien parkkipaikkana. Kuva: Anniina Tuomi 

 

MITÄ OPITTIIN? 

Lundin kaupungin leviämisen on todettu uhkaavan maan parhaita maatalousmaita. Näin ollen kaupungin ke-

hittämistavoitteiksi on asetettu maatalousmaan säästäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä keskus-

tan hallittu laajentaminen. Näihin tavoitteisiin pyritään paremmalla maankäytön suunnittelulla, kuten ohjaa-

malla rakentaminen julkisten liikenneyhteyksien varrelle sekä kestävän liikenteen strategialla, jonka myötä 
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jo nyt ajetaan vähemmän autolla kuin 4-5 vuotta sitten. Toimenpiteinä ovat pyöräily-yhteyksien ja -kulttuurin 

kehittäminen sekä suunniteltu raitiotie, joka kokoaa ihmisiä ja siirtää heitä paikasta toiseen. Reitin varrelle 

rakentuu toiminnallisia ja tieteellisiä keskuksia (vrt. luku 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Havainnekuva tulevaisuuden Lundista. Kuva: Eva Dalmanin esitys 

 

Joukkoliikenteen suunnittelu on erityisen tärkeää, sillä päivittäin Lundiin saapuu 32 000 ja Lundista lähtee 20 

000 työmatkalaista. Raitiovaunun nopeudeksi on määritelty 20–25 km/h, jolloin se voi kulkea muun liiken-

teen seassa. Mikäli rahoitus järjestyy, raitiovaunu kulkee nykyistä linja-autoliikenteen reittiä. Raitiovaunun 

tuominen kaupunkiin muuttaa liikenne rakennetta ja koko kaupunkia huomattavasti. 

Kansainvälisten tutkimuslaitosten MAX IV:n ja ESS:n rakentaminen Lundiin tuo tulevaisuudessa mahdolli-

suuksia edelläkävijyyteen. Lund visioi tulevansa maailman parhaaksi tutkimus- ja innovaatioympäristöksi. Vi-

siota tukevat Lundin yliopisto ja teknillinen korkeakoulu, jotka ovat arvostettuja oppilaitoksia. Kampusalueen 

kunnostamiseen mm. valaistuksen parantamiseen ja ympäristön houkuttelevuuden lisäämiseen panoste-

taan. 

Lundissa on ymmärretty, että kaupungin kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää vahvaa viestintää ja 

kommunikaatiota, jotta eri projektit kiinnittyvät toisiinsa. Lisäksi yhteistyötä Malmön ja muiden Skånen kau-

punkien kanssa tehdään entistä enemmän. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan Lundin kehittämisprojekteista 

tarkemmin.  

Lähteet:  
http://www.lund.se/en/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lund  
 
Esitys:  
Inga Hallén, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Lund 

2.2 Tiedon valtaväylä 

Tiedon valtaväylä (”Kunskapsstråket”) on projekti, jonka tavoitteena on kehittää Lundin tiede- ja innovaatio-

ympäristöä yhdistämällä kaupungin historiallinen keskusta tiiviisti sen uusiin aluekehittämishankkeisiin 

Brunnshögiin, MAX IV:n ja ESS:n. Projektissa jaetaan tietoa ja lisätään vuorovaikutusta eri toimijoiden ja kau-

pungin kehittämissuunnitelmien välillä.  

http://www.lund.se/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lund


20 
 

Projektissa pyritään luomaan houkuttelevaa kaupunkiympäristöä tiivistämällä ja kehittämällä katujärjestel-

mää, yhdyskuntarakennetta, viheralueita, liikenteen solmukohtia (mm. raitiovaunupysäkit), palveluja ja asu-

mista erilaisten alaprojektien avulla.   

MITÄ OPITTIIN? 

Tiedon valtaväylä kuvataan kartalla nauhamaisena alueena, johon sijoittuu 25 000 työpaikkaa, 40 000 opis-

kelijaa ja palveluja. Suuren ihmis- ja yritysmäärän vuoksi edellytykset alueen kehittämiselle ovat olemassa, 

mutta suunnitelmien toteutuminen vaatii suuria resursseja ja sitoutumista koko kaupungin tasolla. Projek-

tissa tehdään yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa, sillä yhdistämällä eri toimijoita voidaan maksimoida 

synergiaa. Tavoitteena on mm. hallita alueen investointeja ja luoda uudenlaisia kohtaamispaikkoja (esim. 

aurinkosähköä hyödyntävä Ideon Gateway). Projektin rahoitus tulee osittain Ruotsin hallituksen kestäviä in-

vestointeja tukevasta ohjelmasta (v. 2010–2014).  

 

Tiedon valtaväylä visualisoituna. Kuva: Kunskapsstråket-verkkosivut  

Kehittämistä on tehty useissa alaprojekteissa, joiden aiheina ovat olleet esimerkiksi energiatehokkuutta pa-

rantavat investoinnit yliopistorakennuksiin ja kampusalueelle (valaisimien hankkiminen, ilmastoinnin paran-

taminen ja energiatehokkaan valaistuksen lisääminen), pyöräily- ja kävelyolosuhteiden edistäminen (opas-

teiden, pinnan ja tuulensuojien parantamisella) sekä kokeilu tiivistetystä opiskelija-asumisesta, jossa väliai-

kaisasumisen yksikkö on pieni ja tehokas. Lisäksi käynnissä on Green City -projekti, jossa kehitetään ilmastoa 

suojelevia viljelmiä, vihreitä julkisivuja ja kaupunkiviljelyä. 

Lähteet: 
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Stadsbyggnadspro-
jekt/Kunskapsstraket/  
 
Esitys:  
Dagmar Gormsen, Kunskapsstråket, projektipäällikkö 
 

2.3 Brunnshög 

Koillis-Lundiin, MAX IV ja ESS-tutkimuslaitosten ympärille on syntymässä uusi 100 hehtaarin ja 50 000 asuk-

kaan kaupunginosa. Alueella yhdistyvät liiketoiminta, tutkimus, koulutus, asuminen ja korkealaatuiset palve-

lut. Brunnshög-projektin tavoitteena on luoda maailman johtava tutkimus- ja innovaatioympäristö, jonka vi-

sioon kuuluvat:  

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Kunskapsstraket/
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Kunskapsstraket/
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 Maailman johtavat tutkimuslaitokset 

 Eurooppalainen malli kestävään kaupunkisuunnitteluun 

 Alueellinen tieteen, kulttuurin ja vapaa-ajan kohde 

Suunnitelman mukaan pinta-alasta 70 % varataan erilaisille toiminnoille (yritykset, yliopistolaitokset, koulut, 

kaupat, ravintolat, hotellit, kulttuuriset tilat, jne.) ja 30 prosenttia asunnoille (yksiöt, perhe- ja opiskelija-

asunnot). Ensimmäiset rakennukset ovat jo valmistuneet ja vuoteen 2025 mennessä asuntoja arvioidaan ole-

van 3000 ja työpaikkoja 20 000-25 000. Lisäksi ESS on toiminnassa, MAX IV laajennetaan ja uusi raitiovaunu 

kulkee alueella. Mukana kehittämistyössä ovat Lundin kaupunki ja yliopisto, Skanska Øresund, Ikano Fasti-

ghets AB, NCC, Vasakronan, Fastighets AB Briggen ja Peab. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunnshög sijaitsee Lundin koillisosassa. Kuva: Eva Dalmanin esitys 

MITÄ OPITTIIN? 

Brunnshög 225 hehtaarin alue, jota rakennetaan vuosina 2011–20150. Tavoitteena on, että valmistuttuaan 

alueella on 4 000 asuntoa ja 40 000 ihmistä työskentelemässä, asumassa ja opiskelemassa. Asuntorakenta-

misen on tarkoitus olla monimuotoista ja palvelujen laadukkaita. 

Brunnshögissa on allekirjoitettu ns. Brunnshögin sopimus, joka vahvistaa kaupungin, energiayhtiön ja jäteyh-

tiön yhteistyön alueen kehittämissä. Sopimuksessa määritellään, että alueen kaikki energia tulee olla paikal-

lisesti tuotettua ja uusiutuvaa. Sähköä saadaan aurinko- ja tuulivoimasta ja talot voidaan lämmittää tutki-

muslaitoksista saatavalla hukkalämmöllä ja lämpimällä vedellä, jota voidaan hyödyntää myös erilaisissa va-

paa-ajan hankkeissa (esim. Lund World Park). Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa vihertaloja sekä tuottaa 

biokaasua jätteistä ja jätevedestä. Poikkeusluvan avulla alueelle on määrä rakentaa 20 ekotehokasta opiske-

lija-asuntoa, jotka eivät täytä esimerkiksi esteettömyyden vaatimuksia.  
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Brunnshög-hanke on kunnianhimoinen kokonaisuus, jonka kehittäjiltä välittyi vahva tulevaisuudenusko.  

Hankkeen myötä kaupunki kasvaa, saa kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä sekä sen kehittämismahdolli-

suudet kasvavat. Toisaalta aluesuunnittelussa ei hyödynnetä tarpeeksi tiukkaa sisäistä kasvua, josta Lundissa 

on puhuttu, vaan tutkimuslaitokset levittävät kaupunkirakenteen etäälle nykyisen kaupunkirakenteen tiivis-

tämisen sijaan. 

 

Uusia asuinrakennuksia Brunnshögin laitamilla. Kuva: Pekka Mikkola 

Lähteet:  
http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____109306.aspx 
 
Esitys:  
Eva Dalman, projektijohtaja, Lundin kaupunki 

2.4 MAX IV ja ESS 

MAX IV on Brunnshögin alueelle nouseva tutkimuskeskus. Sen suunnittelusta vastaa Lundin yliopiston MAX-

lab, jonka painopisteet ovat kiihdytysfysiikassa, synkrotronisäteilytutkimuksessa ja ydinfysiikassa. Keskuksen 

tiloja voivat käyttää eri ryhmät, jotka tekevät tutkimusta näillä aloilla.  

MAX IV:n välittömään läheisyyteen rakentuva ESS (European Spallation Source) tulee valmistuttuaan ole-

maan merkittävä tutkimuksissa tarvittavien neutronien tuottaja. Neutroneja voidaan käyttää biologian, 

nano- ja energiateknologian, materiaalitekniikan sekä insinööritieteiden aloilla. ESS on 17 eurooppalaisen 

valtion rahoittama ja operoima hanke ja se nähdään uutena eurooppalaisena tiedemaailman keskuksena, 

jota tuhannet akatemia- ja teollisuustutkijat käyttävät vuosittain. 

http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____109306.aspx
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Vasemmassa kuvassa sijaitseva MAX IV rakennetaan aivan oikean kuvan etualalla näkyvän ESS:n läheisyyteen. Kuvat: 

Eva Dalmanin esitys 

MITÄ OPITTIIN? 

MAX IV:tä rakennetaan parhaillaan ja sen pitäisi valmistua vuonna 2016. ESS:n rakentaminen alkaa vuonna 

2014. MAX IV:n kustannukset ovat 2,6 miljardia kruunua ja ESS:n 14,7 miljardia kruunua. 

Uusien tutkimuslaitosten rakentamisella saavutetaan työpaikkoja sekä kansainvälistä mainetta. Erityisesti 

ESS:n saamista kaupunkiin pidetään voittona, sillä se lisää kaupungin kasvua. Tavoite kaupungin tiivistämi-

sestä ei näiden laitosten kohdalla toteudu, sillä ne sijoitetaan huomattavan kauas nykyisestä kaupunkiraken-

teesta.  

 

 

 

 

 

 

 

MAX IV:n rakentaminen on täydessä vauhdissa. Kuva: Anniina Tuomi  

Lähteet:  
http://ess-scandinavia.se/ 
https://www.maxlab.lu.se/maxiv  
 
Esitys ja kiertokävely:  
Eva Dalman, projektijohtaja, Lundin kaupunki 

2.5 Raitiovaunu 

Pitkän ja perusteellisen valmistelutyön jälkeen suunnitelmat Lundin raitiovaunulinjasta alkavat konkretisoi-

tua. Kaupunki on tutkinut eri vaihtoehtoja tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämiseksi ja päätynyt siihen, 

http://ess-scandinavia.se/
https://www.maxlab.lu.se/maxiv
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että raitiovaunu vastaa parhaiten kaupungin vaatimuksiin luoda kestävää ja houkuttelevaa asuinympäristöä. 

Raitiovaunu mahdollistaa modernin ja suuren kapasiteetin liikennöinnin ja sillä on vähäiset ympäristövaiku-

tukset.  

Raitiovaunulinjan rakentaminen on Lundin kaupungin suurin infrastruktuurihanke kautta historian, kustan-

nuksiltaan 120 miljoonaa euroa. Raitiovaunun myötä kaupungin on mahdollista tarjota entistä tehokkaam-

paa ja ympäristöystävällisempää joukkoliikennettä työ- ja vapaa-ajanmatkustamiseen. Lisäksi raitiovaunun 

nähdään lisäävän kaupungin houkuttelevuutta.  

Hanketta hallinnoi Public Works Department tiiviissä yhteistyössä Lundin kaupunkisuunnitteluviraston, Skå-

netrafiken ja Spårvagnar i Skåne kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat mukana muut Koillis-Lundin kehittämispro-

jektit, mm. Tiedon valtaväylä ja Brunnshög. 

MITÄ OPITTIIN? 

Raitiovaunulinjan merkitys olisi suurin Tiedon valtaväylälle, jonka 25 000 työntekijää ja 40 000 opiskelijaa 

aiheuttavat tällä hetkellä liikenneruuhkia. Raitiovaunu lisäisi alueen houkuttelevuutta yritysten silmissä enti-

sestään. Kaiken kaikkiaan raitiovaunutie on sijoittajille turvallinen, sillä matkustajia on jo valmiiksi paljon 

suunnitellulla reitillä ja raiteet ja reitit ovat hyvin pysyviä.  Raitiovaunun ensimmäinen linja toteutetaan valit-

tuun keskustan laajenemissuuntaan (keskustasta koilliseen) ja myöhemmin linja tullaan yhdistämään myös 

Malmöön ja Helsingborgiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raitiovaunulinjan ensimmäinen suunniteltu reitti. Kuva: Eva Dalmanin esitys 

Raitiovaunun etuna pidetään sitä, että sen avulla pystytään liikuttamaan suuria ihmismassoja. Lisäksi se on 

hiljainen, vähäpäästöinen ja miellyttävä käyttää. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että raitiovaunua 

pidetään linja-autoa houkuttelevampana joukkoliikennevälineenä. Raitiovaunun halutaan kulkevan hiljaa 

(20–25 km/h), jottei se tekisi rajoja kaupunkitilaan.  

Ensimmäisen suunnitelmissa olevan reitin olisi tarkoitus olla käytössä jo vuonna 2017. Se olisi pituudeltaan 

5,5 km ja raitiovaunu pysähtyisi 9 asemalla. Reitin alkupää nitoo yhteen kaupungin tärkeät toiminnot, mutta 

loppupää vie kauas keskustasta, tutkimuslaitosten luo. Suunnitelmasta on olemassa poliittinen tahto, mutta 

varsinaista toteutuspäätöstä ei vielä ole, koska rahoitus on epäselvä. Tällä hetkellä käydään keskusteluja hal-

lituksen kanssa: haussa on 50 %:n kustannusosuus. Asukkaat eivät kannata raitiotietä yhtä paljon kuin päät-

täjät, mutta sen rakentaminen tukisi energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittämistä.  
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Lähteet: 
http://www.sparvaglund.se/ 
 
Esitys:  
Christian Rydénin (liikennesuunnittelujohtaja) puolesta Eva Dalman   

2.6 Lundin energiakonserni 

Lundin Energiakonserni AB:n omistaa (Kraftringen AB -holdingyhtiön kautta) neljä eteläruotsalaista kuntaa: 

Lund (82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) ja Lomma (2,1 %). Yhtiö toimittaa energiaa noin 293 000 asiak-

kaalle ja se työllistää 400 henkilöä. Toimintaan kuuluvat verkko-operaatiot, sähkön myynti ja tuotanto, kau-

kolämpö, kaukojäähdytys, maakaasu, viestintäverkostot, valaistus, sopimukset ja muut palvelut. 

Yhtiöllä on vahva ympäristöfokus: parhaillaan käynnissä on suuren biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen 

suunnittelu ja rakentaminen Örtoftaan. Valmistuttuaan voimalaitos vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain 

350 000 tonnia tuottamalla kaukolämpöä Lundiin ja Eslöviin. Lisäksi yhtiö kiinnittää huomioita kaikkien valin-

tojensa (mm. matkustus ja toimistotyö) ympäristövaikutuksiin ja pyrkii ilmastoneutraaliuteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiakonsernin yhteistyö Koillis-Lundissa ja Brunnshögissä. Kuva: Liisa Franssonin esitys 

MITÄ OPITTIIN? 

Energiakonsernin hyödyntämä toimintamalli lisää yhteistyötä alueen yritysten kesken. Sähkön käytön vähen-

tämistarve ja jätehuollon kytkeminen energiahuoltoon tukevat puolestaan energiakonsernin laajaa vastuun-

ottoa ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Yhteistoiminta eri energiantuotantotapojen kesken mahdollistaa kai-

ken tuotetun tai syntyneen energian maksimaalisen hyödyntämisen sekä älykkäät sähköverkot. Etuna on 

myös se, että sähköverkko on täysin omassa omistuksessa.  

Science Village 
Scandinavia 

 LOI SVS/LE/E.ON 

 Concept for sustainable energy and 
transport solutions 

 LOI district heating/low grade heat 

 Research project Power Quality 

 Cooperation low-grade waste heat 

 Partnership for developing solutions to utilize 
low grade waste heat 

 Partners in “Lund Innovation”,  

 Innovation platform for sustainable urban de-
velopment 

3 

 Contract district heating,  
cooling and waste heat 

http://www.sparvaglund.se/
https://www.maxlab.lu.se/
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Energiakonserni aikoo hyödyntää ESS:n ja MAX IV:n korkealaatuista hukkalämpöä muun muassa kaukoläm-

mössä ja sähkölaitesovelluksia korvataan hukkalämmöllä ja kaukojäähdytyksellä. Myös matala lämpö voi-

daan hyödyntää. Brunnshögin sopimukseen sisältyy suunnitelma uusista taloista, joissa käytetään 150 % uu-

siutuvaa energiaa. Tällöin sähkö korvattaisiin lämmöllä esimerkiksi lämmitys- ja viilennysjärjestelmässä sekä 

isoissa kodinkoneissa. 

Lähteet: 
http://www.lundsenergikoncernen.se/Privat/ 
 
Esitys:  
Liisa Fransson, johtaja, tiedeyksikkö 

2.7 Solbjer bostads AB 

Solbjer bostads AB on uusi yksityinen yritys, joka toimii rakennus- ja kiinteistöalalla yhteistyössä Lundin kau-

pungin kanssa. Toistaiseksi yritys ei ole julkaissut itsestään tietoja julkisesti, mutta Karin Adalbertin esitys toi 

siitä lisätietoja. Solber bostadtsin ideana on tehdä paremmin eristettyjä taloja, joihin laitetaan mm. poissa-

olokytkimet sekä tuotetaan itse energiaa ja lämpöä aurinkopaneeleilla ja -keräimillä.  

MITÄ OPITTIIN? 

Solbjer bostads:n tarkoituksena on rakentaa MAX IV:n ja ESS:n tutkimuslaitosten lähelle 10 plusenergiataloa, 

jotka liitetään kaukolämpöön. Toistaiseksi valmistunut esimerkki plusenergiatalosta on Villa Åkarp. Koska 

(hukka)lämpöä on alueella riittävästi, taloissa tuotetaan sähköä (pv-paneelit).  

Talot ovat 10-kerroksisia ja asunnot kooltaan 130–140 m2. Asunnon hyvästä sisäilmasta, mukavuudesta ja 

roskien lajittelusta huolehditaan. Lisäksi kärkitekijänä on rakennuksen esteettisyys. Solbjer bostadsin asiak-

kaina on yksityisiä perheitä ja etuina uniikki konsepti, energiatehokkuus, alhaiset käyttökulut, paikallinen 

energiantuotanto ja nopea sähkön latausmahdollisuus.  

Esitys:  
Karin Adalberth, toimitusjohtaja 

2.8 Luova alue 

”Luova alue” on Lundin kaupungin kulttuuri- ja talouskehittämisosastojen käynnistämä ja toteuttama sateen-

varjoprojekti, jonka tavoitteena on luoda elinvoimainen ja luova keskus (”hub”) Lundiin. Projekti kannustaa 

ja tukee uudenlaisia toimintatapoja, jotka kokoavat yhteen kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä ja korkeakou-

luja.  

Luovan alueen projektit kannustavat innovaatioihin ja yrittäjyyteen, pyrkivät synnyttämään uusia ja taloudel-

lisesti kestäviä organisaatioita ja työpaikkoja sekä auttavat luovan alan yrityksiä toimimaan omavaraisemmin 

ja lisäämään kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.   

MITÄ OPITTIIN? 

Ruotsissa kulttuuriala ja luovat alat kasvavat tällä hetkellä voimakkaasti. Luova alue -projekti liittyy osaltaan 

Lundin sitoumukseen kehittää kaupungin kulttuurielämää ja luovia aloja. Esittelyn perusteella hanke oli hyvin 

http://www.lundsenergikoncernen.se/Privat/
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onnistunut. Kehittämistä tukevia toimintamalleja kuten avointa ohjelmaa, jossa kaikki on sallittua ja jousta-

vaa, voitaisiin hyödyntää Suomessakin.   

Projektin myötä Lundiin on syntynyt uusi luovien alojen hautomo (inkubaattori), jonka verkostossa on yli 50 

yritystä ja 5 startupia. Yrityskehityksen lisäksi mukana on myös tutkimus ja jatkossa panostetaan yhä enem-

män avoimeen innovointiin. Tätä toteutetaan kuntalaisten kanssa käytävällä avoimella keskustelulla. Yhteis-

työtä tehdään sekä kansallisesti että kansainvälisesti mm. lasten ja nuorten InnoCarnival-projektissa, jossa 

ovat mukana Malmö ja Hong Kong.  

Lähteet: 
http://thecreativeplot.se/en/the-creative-plot-team  
 
Esitys: 
Katarina Scott, projektijohtaja, Lundin kaupunki 

2.9 Valaistustutkimus  

Lundin yliopistolla ja kaupungilla on yhteinen ”Haasteena kestävä Lund” -projekti (”Utmaning hållbart Lund”), 

joka yhdistää eri toimijoita työskentelemään kestävän kehityksen edistämiseksi. Projekti jatkuu ensimmäi-

sessä vaiheessaan marraskuuhun 2013. 

Yksi projektin ”haasteista” on ”Sytytä kaupunki” (”Lys upp staden!”), jonka puitteissa Lundin yliopiston Na-

noteknologian tutkimus ja teollisuus kehittävät uuden sukupolven LED-lamppuja. LED-lamput valaisevat jopa 

100 000 tuntia ja niiden avulla voidaan luoda turvallista ja kaunista kaupunkia entistä energiatehokkaammin.    

Kuva: Lundin teknisen korkeakoulun verkkosivut 

MITÄ OPITTIIN? 

Sytytä kaupunki -projektissa laajennetaan yleisön ymmärrystä valon merkityksestä ja käyttöalueesta. Tarkoi-

tus on tehdä yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa ja löytää poikkitieteellinen lähestymistapa valoon ja sen 

avaamiin mahdollisuuksiin sekä kieleen, jolla valosta puhutaan. Hyvä valo on erilaista esteettisestä, lääketie-

teellisestä, psyykkisestä, biologisesta ja oppimisen näkökulmista. Lisäksi valo on myös teknologiaa, tieteenfi-

losofiaa ja arkkitehtuuria.  

Valaistus on osa hyvää ja kestävää kaupunkia ja koko ala on suuressa murroksessa. Tutkimus, kehittäjät sekä 

valaistuksen tekijät ja käyttäjät ovat luoneet uudenlaista teknologiaa ja ymmärtäneet esimerkiksi valaistuk-

sen myönteiset terveysvaikutukset. Parhaillaan siirrytään hehkulampuista LED-valaisimiin. Siirtyminen toimii, 

jos eri käyttäjät, kuten liikenne, koulut, sairaalat ja terveydenhuolto ovat mukana prosessissa alusta alkaen.   

Valaistuksen kaupallinen hyödynnettävyys lisääntyy, minkä vuoksi Suomessakin tulisi panostaa valaistukseen 

enemmän kuin pakollisena pahana. Älykäs valaistus (Smart lightning) on 5 % teknologiaa ja 95 % ymmärtä-

mistä ja soveltamista. Kun teknologia ja tuotanto on Aasiassa, Euroopan vahvuus on jälkimmäisissä.  

http://thecreativeplot.se/en/the-creative-plot-team
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Lähteet: 
http://utmaninghallbartlund.se/      
http://www.lth.se/lli  
 
Esitys: 
Reine Karlsson, professori, Lundin yliopisto 
  

  

http://utmaninghallbartlund.se/
http://www.lth.se/lli
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LIITE 1 
 

Matkalle osallistuneet 

 

Andersson Sanna, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki 

Eloranta Riitta, kustannuspäällikkö, Helsingin kaupunki / Asuntotuotantotoimisto 

Hagman Tove, liiketoimintajohtaja, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Halonen Sirpa, koulutuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 

Hurme Taru, suunnittelujohtaja, Tampereen kaupunki 

Kujala Anna-Riitta, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki 

Lampo Hannele, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 

Luona-Helminen Raija, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 

Mikkola Pekka, kaavoittaja, Porvoon kaupunki 

Nordberg Olli, aluesihteeri, Kynnys Ry 

Nordberg Merja, avustaja, Kynnys Ry 

Orenius Oskari, maakunta-arkkitehti, Uudenmaan liitto 

Tuomi Anniina, projektipäällikkö, Culminatum Innovation Oy Ltd 

Tuomi Leena, ohjelmajohtaja, Posintra Oy 

Varis Arto, projektipäällikkö, Posintra Oy 

Vastamäki Ville, kehittämisinsinööri, Helsingin kaupunki / Talous- ja suunnittelukeskus 

Åkerblom Satu, ohjelmajohtaja, Culminatum Innovation Oy Ltd 
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LIITE 2 

Matkaohjelma 

 

 

KESTI – KESTÄVÄN ALUERAKENTAMISEN BENCHMARKING-MATKA 

Malmööseen ja Lundiin 20.–21.3.2013 

 

Keskiviikko 20.3.2013  

 

07:00 Norwegian DY3161 Kööpenhamina / 6:40 SK2711 Kööpenhamina 
07:40 / 7:10 Saapuminen Kööpenhaminaan 
  
08:00 Bussi Malmööseen, Hyllie information center, Hyllie Boulevard 26 
 
09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Malmön kestävä kaupunkikehittäminen, Tor Fossum, ympäristö-

suunnittelija, Malmön kaupunkisuunnittelu 
 
10:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Hyllie aluerakentamiskohteena ja ilmastosopimus, Ella Swahn, ark-

kitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu 
 
11:00 Bussi hotellille, Hotel Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13 
 
11.30 LOUNAS (omaehtoinen) 
 
12:40 Bussi hotellilta Rosengårdiin, Tegelhuset, Dicksons väg 3 
 

13:00 ESITTELY JA VIERAILU ROSENGÅRDISSA: Rosengårdin kehittämisprosessi, Lena Eriksson, suun-

nittelija ja projektipäällikkö ja Moa Björnsson, prosessijohtaja, Malmön ympäristöosasto 

 

15:00 Bussi Augustenborgiin, Augustenborg Botaniska Trädgård, Ystadsvägen 56 
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15:30 VIERAILU: Augustenborgin ekokaupunki, Jonatan Malmberg, projektipäällikkö, Augustenbor-

gin kasvitieteellinen kattopuutarha 

 

17:00 „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus Augustenborgissa 

 

18:45 Bussi hotellille 

 

Torstai 21.3.2013 

     

08:45 Bussi hotellilta Malmön Clean Tech -keskukseen, Nordenskiöldinkatu 17 

  

09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Västra Hamnenin kehittäminen,  

Kristina Nilsson, arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu 

 

10:00 VIERAILU Västra Hamnenissa, Anne Brontér, maisema-arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnit-

telu 

 

11:30 Bussi Lundiin, Västra Stationstorget 10 

 

12:00 KEVYT LOUNAS JA ALUSTUS, Inga Hallén, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Lund 

 

12:30 KAHVITAUKO JA KESKUSTELUA 

 

13:00 ESITYKSET: Koillis-Lund 

 Tiedon valtaväylä, Dagmar Gormsen, projektipäällikkö, Kunskapsstråket, Lund 

 Raitiovaunu, Christian Rydén, liikennesuunnittelujohtaja, Lund 

 Brunnshög, Eva Dalman, projektipäällikkö, Lund 

 

13:30 YRITYSPUHEENVUOROT: Suuriin haasteisiin vastaaminen 

 Lundin energiakonserni, Liisa Fransson, tutkimus- ja kehitysjohtaja 

 Luova alue, Katariina Scott, projektijohtaja, kulttuuriosasto, Lund 

 Solbjer bostads AB, Karin Adalberth, toimitusjohtaja 

 Tutkimusta valaistuksesta, Reine Karlsson, professorin, Lundin yliopisto 

 

14:00 SUOMALAISTEN PROJEKTIEN ESITTELY 

 

14:30 Bussi MAX IV ja ESS:n 

 

14.45 VIERAILU MAX IV ja ESS 

 

15:30 KESKUSTELUA: yhteistyömahdollisuudet tulevaisuudessa 

 

16:30 Bussi Kööpenhaminan lentokentälle (Kastrup) 

 

20:30 Norwegian DY3160 Helsinki / 22:40 SK2710 Turku 


