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

 

 

 

Pietari 15.–16.5.2014 

Matkaraportti 
 

 

Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto 

 

  



2 
 

SISÄLLYS 

 
JOHDANTO ......................................................................................................................................................... 3 

1 ALUERAKENTAMINEN VENÄJÄLLÄ JA PIETARISSA .......................................................................................... 5 

1.1 Venäjän markkinat suomalaisesta näkökulmasta ................................................................................... 5 

1.2 Pietarin kaupunkikehittäminen ............................................................................................................... 6 

1.3 SRV, Finndomo ja NCC Pietarissa ........................................................................................................... 11 

2 PULKOVO ...................................................................................................................................................... 15 

3 EXPOFORUM ................................................................................................................................................. 18 

LIITE 1............................................................................................................................................................... 21 

LIITE 2............................................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuva: Anniina Tuomi  



3 
 

JOHDANTO 

 

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

edistetään uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa. Tavoit-

teena on tunnistaa parhaiten onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä aluerakentamiskohteita Itämeren 

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

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

rusteella.   

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

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

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

asukkaiden osallistumiseen. Tutustumiskohteissa tehdään benchmarking-syväanalyysia vertailemalla muun 

muassa niiden kehitysprosesseja, kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta.  

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

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

Prosessin ytimessä ovat riittävien lähtötietojen keruu, matkojen suunnittelu yhdessä kumppanikaupunkien 

kanssa sekä kerätyn tiedon analysointi, dokumentointi ja tehokas levittäminen.   

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

Kumppanianalyysimatkoilla verkottuminen paikallisten toimijoiden kanssa toteutetaan erilaisin keskustelu- 

ja työtilaisuuksien välityksellä.  

Verkostoon kuuluvien kaupunkien toimijoiden lisäksi matkoille kutsutaan mukaan suomalaisia sidosryh-

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

taan.  

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

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

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

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

taan kaupungit. 

KESTIn viides benchmarking-matka järjestettiin Pietariin 15.–16.5.2014. Matkalle osallistui 23 aluekehittämi-

sen parissa toimivaa ja Venäjästä kiinnostunutta asiantuntijaa Etelä- ja Itä-Suomesta. Perillä saimme kattavan 

tietopaketin aluekehittämisen onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tutustuimme jalkaisin kohteisiin ja tapa-

simme paikallisia kaupunkisuunnittelijoita ja yrityksiä.  

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

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

sivuilta ja muilta ajankohtaisilta sivustoilta.  

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

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

muistiinpanojen laatijoiden nimet ovat liitteessä 1. Liitteessä 2. on matkaohjelma. 
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Sivuilla 5–15 käydään läpi Venäjän markkinatilanne suomalaisten näkökulmasta, Pietarin kaupunkikehittämi-

sen ydinkohdat ja kärkihankkeet sekä esitellään suomalaisten ja pohjoismaalaisten yritysten toimintaa kau-

pungissa. Sivuilla 15–20 kerrotaan toisen matkapäivän tutustumiskohteista Pulkovon lentokentästä sekä ta-

pahtuma- ja messukeskus Expoforumista.  
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1 ALUERAKENTAMINEN VENÄJÄLLÄ JA PIETARISSA 
 

1.1 Venäjän markkinat suomalaisesta näkökulmasta 

MITÄ OPITTIIN? 
 
Venäjä on Suomen suurin tuontimaa ja kolmanneksi suurin vientimaa. Venäjän osuus viennistä vuonna 2013 

oli 9,6 % (tammi-helmikuu 2014 8,1 %) ja kumulatiiviset investoinnit Suomesta Venäjälle yli 12 miljardia eu-

roa. Arviolta 500–600 suomalaista yritystä toimii Venäjän markkinoilla. Yritykset työllistävät noin 50 000 hen-

keä.  

Parhaillaan ongelmia Venäjän kaupassa aiheuttavat hidastunut talouskasvu, ruplan kurssin heikkeneminen 

sekä toimintaympäristön epävarmuus poliittisen tilanteen vuoksi. Niin sanottu Krimin kriisi vaikeuttaa ulko-

maisen rahoituksen saantia ja kiihdyttää pääomien vientiä. Myös teknologinen eristyneisyys länsimaista on 

lisääntynyt. Kasvu tapahtuu markkinoiden sisällä.   

Suomalaisten yritysten vienti Venäjälle on notkahtanut ja kaupan yritykset ovat kärsineet pahiten. Parhaiten 

menestyvät palvelualojen toimijat. Odotukset viennin ja liiketoiminnan kehittymiselle ovat kuitenkin varo-

vaisen optimistisia, eivätkä suomalaisyritykset ole vähentämässä investointejaan maahan.  

Erityisesti venäläisen keskiluokan kasvu ja muuttuvat kulutustottumukset luovat liiketoimintamahdollisuuk-

sia. Kuluttajatutkimuksissa on havaittu, että ruokaan ja vaatteisiin käytetään suhteellisesti vähemmän rahaa 

kuin 10 vuotta sitten ja liikkumiseen sekä asumiseen enemmän.  

Suomen brändi on Venäjällä vahvan myönteinen. Suomalaisia tuotteita ja palveluja pidetään ekologisina, 

puhtaina, korkealuokkaisina ja luotettavina. Myös täysin venäläiset yritykset nimeävät tuotteitaan suomen 

kieleltä kuulostavilla sanoilla.   

Vähittäiskaupan ostovoima on Pietarissa kaksin- ja Moskovassa nelinkertainen Suomeen verrattuna. Kauppa 

on hajautunutta ja koko maassa 7 suurimmalla päivittäistavarakauppiaalla on yhteensä vain 20 % markkina-

osuus. Toimitiloissa vuokrataso on Pietarissa kaksi ja Moskovassa kolme kertaa Helsinkiä korkeampi. 

 

 
 

Galeria-ostoskeskus Pietarin historiallisessa keskustassa. Kuva: Anniina Tuomi 
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Suomalaiset rakennusteollisuuden yritykset ovat yhä kiinnostuneempia kasvattamaan osuuttaan Pietarin 

asuntomarkkinoilla. Venäjän rakennusmääräykset ja säädökset on tarkoitus modernisoida lähivuosina. Venä-

jän parlamentin duumassa on käsittelyssä lakiesitys, jonka tavoitteena on rakentamisen lupaprosessien te-

hostaminen, EU-normien käytön salliminen ja energiatehokkuuden parantaminen.  

Rakennusmääräysten modernisointia ja poliittisten ja sosiaalisten muutosten ennakointia varten RYM (Ra-

kennetun ympäristön ohjelma) on NCC:n johdolla luonut uuden tutkimushankkeen, jolla on vahva kytkös Ve-

näjän markkinoihin. Jo valmisteluvaiheessa hanke on tehnyt yhteistyötä Pietarin kaupungin rakennuskomi-

tean kanssa. Suomalaisista tutkimuslaitoksista mukana ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen 

teknillinen yliopisto ja VTT. 

Tekes-rahoitteisen Future Housing in Russia -ohjelman tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten rakennuste-

ollisuuden yritysten Pietarin asuntomarkkinoille tuloa ja lisätä kasvua. Ohjelmassa kasvatetaan markkinaym-

märrystä ja kehitetään liiketoimintakonsepteja. Neljän miljoonan euron ohjelma käynnistynee syyskuussa 

2014 ja kestää kaksi vuotta.  

 
Lähteet:  
http://www.rym.fi/ 
 
Esitykset:  
Martta Halonen, erityisasiantuntija, konsuli, Suomen Pietarin konsulaatti  
Olli Pekkarinen, ohjelmapäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 

1.2 Pietarin kaupunkikehittäminen 

Suomenlahden pohjukassa sijaitseva viiden miljoonan asukkaan Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki. 

Kaupungissa on 342 siltaa ja 42 saarta. Koko historiansa ajan Pietari on ollut yksi maan tärkeimmistä liiken-

teen solmukohdista ja satamista.  

 

 
 

Moika on yksi Pietarin läpi virtaavan Neva-joen haaroista. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Pietaria pyritään kehittämään monitoiminnalliseksi kaupungiksi, jossa turvataan laadukas ympäristö ja kult-

tuuriperintö muun muassa korjaus- ja täydennysrakentamisella sekä liikenneinfrastruktuurin kehittämisellä. 

http://www.rym.fi/


7 
 

Kaupungissa on sisäinen joukkoliikenneverkosto. Metroa täydentää 75 kilometrin mittainen lähijunaverkosto 

ja 300 kilometrin raitiovaunuverkko. Lisäksi on johdin- ja linja-autoja. 

Neuvostoliiton romahduksen jälkeen joukkoliikenne on alkanut rappeutua ja yksityisautojen määrä kasvaa 

jatkuvasti. Liikenneruuhkat ja paikoitusongelmat ovat jokapäiväisiä. Uusia metro- ja lähijunaverkostoja suun-

nitellaan parhaillaan.    

 

 
 

Iltapäiväruuhkaa kaupungin keskustassa. Kuva: Anniina Tuomi 

 
Pietarissa on noin kaksi miljoonaa asuntoa, joihin liittyy suuri korjausvelka. Lisäksi on paljon purkuvalmiita 

kohteita. Viime vuosien aikana kaupungissa on ryhdytty jälleenrakentamaan ja kunnostamaan erityisesti ker-

rostalolähiöitä. Kerrostalolähiöt koostuvat pääasiassa vuosina 1958–1970 rakennetuista viisikerroksisista 

hruštšovkoista, joiden elinkaareksi suunniteltiin rakennushetkellä noin 30 vuotta.  

Näillä kerrostaloalueilla asuu noin 600 000 pietarilaista eli 11 % kaupungin väestöstä. Korjausrakentamisen 

vauhti on ollut verkkaista, sillä sen osuus asuntotuotannosta on pysynyt vuosittain alle kahdessa prosentissa.  

Vuonna 2009 perustettu SPb Renovation toteuttaa Pietarissa laajaa korjaus- ja jälleenrakentamiseen sekä 

uudistuotantoon keskittyvää ohjelmaa yhdessä kaupungin kanssa. Tavoitteena on parantaa asumisen laatua 

ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Ohjelman kustannukseksi on arvioitu 7,2 miljardia euroa. 

MITÄ OPITTIIN? 

Neuvostoaikana kaupunkien kehittämisestä vastasi valtio. Viimeisten vuosikymmenten aikana Pietarin kau-

punkisuunnittelussa on etsitty tasapainoa viranomaisten, investoijien ja asukkaiden tarpeiden välille. Työ on 

kesken ja eri toimijoiden roolit määrittyvät tapauskohtaiseksi.  

Pietarin historiallisessa keskustassa ja sen ulkopuolella vallitsee eri normit ja säädökset rakentamiseen liit-

tyen. Normiston avulla määritellään muun muassa se, kuinka paljon eri palveluja (esim. päiväkoteja, kouluja 

ja puistoja) tulee alueilla olla tiettyä asukasmäärää kohden. Normistoa ja säädöksiä ollaan parhaillaan uusi-

massa. Uudistuksen myötä muun muassa vaatimukset palvelutasosta ovat puolitoistakertaiset kansalliseen 

minimiin verrattuna. 

Kaupunki tukee, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia talotyyppejä eri alueilla. Ennen vuotta 1985 pientaloja ei 

saanut rakentaa, mutta nykyään alueita varataan myös pientalorakentamiseen. Pientalokyliä on yhteensä 73.    
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Kymlenon alueella on 12 suomalaisvalmisteista pientaloa.  Kuva: Alexey Molodcovin esitys, Finndomo 

Pietarin kaupungin kehittämistä ohjaa kymmeneksi vuodeksi laadittava suunnitelma, jossa huomioidaan 25 

vuoden aikaperspektiivi. Edellinen kehittämissuunnitelma tehtiin vuonna 2005 ja sitä päivitettiin vuonna 

2008. Suunnitelman tausta-aineistoksi kerätään muun muassa sosioekonomisia ennusteita ja sen toteutu-

mista arvioidaan 150 eri kriteerillä.     

Vuonna 2005 suunnitelmaa laatiessa arvioitiin, että Pietarissa asuisi 4,6 miljoonaa asukasta vuonna 2014. 

Kasvu on kuitenkin ollut arvioitua nopeampaa ja virallisen tilaston mukaan asukkaita on jo 5,1 miljoonaa. 

Tässä luvussa ei ole mukana laittomasti kaupungissa oleskelevat. Parhaillaan laadittavaan uuteen vuonna 

2015 valmistuvaan kehittämissuunnitelmaan on asetettu arvio, jonka mukaan kasvu jatkuu ja Pietarissa asuu 

5,9 miljoonaa asukasta vuonna 2025.  

Vuonna 2005 laadittuun suunnitelmaan oli asetettu tavoitteeksi, että Pietarissa jokaista asukasta kohden on 

25 m². Vuonna 2013 päästiin lähestulkoon tavoitteeseen, sillä neliöitä oli tällöin 24,9 per asukas. Määrää 

halutaan kasvattaa edelleen: Tavoitteena on, että vuonna 2020 jokaista pietarilaista kohden on 35 m². Jotta 

tavoitteeseen päästään, kaupungin rakennusvauhdin tulee olla 3-4 miljoonaa m² vuodessa. Luku sisältää 

kaikki rakennusmuodot ja korjauksen. Kaupungin rahoittamaa sosiaalista asumista on tästä noin 250 000 m².      

Valtavasta laajuudesta ja asukasmäärästä johtuen Pietarin kaupunki ei mielellään toteuta yksittäisiä kohteita 

vaan kokonaisia alueita. Eri alueille on määrätty erilaisia talotyyppejä, mutta virkamiesten mukaan byrokra-

tiaa ei ole ainakaan enempää kuin Euroopan unionissa. Esimerkiksi alle kolmekerroksiset talot eivät vaadi 

erillistä asiantuntijalausuntoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Pietarin kasvu edellyttää uusia rakennuksia ja vanhojen korjausta. Kuva: Anniina Tuomi 

Kaupungin rajojen ulkopuolelle on syntymässä uusi satelliittikaupunki Yuzhniy, jonka infrastruktuuria, liiken-

nettä ja energiankäyttöä suunnitellaan parhaillaan. Kehitettävää maata on yli 5000 hehtaaria ja tavoitteena 
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134 000 asukasta, 25 000 työpaikkaa, 100 000 m² teollisuutta ja kuusi kaupunginosaa. Rakentamisen on ar-

vioitu kestävän 30 vuotta. 

Kaupungin sisäiset kärkiprojektit ovat historiallisen keskustan sekä 22 korttelin ja 9 alueen kunnostaminen 

ja korjaaminen. Marraskuussa 2013 hyväksytyn kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Kesäpuistosta Pa-

latsinaukioon ulottuva alue sekä lähellä kuuluisaa Vaskiratsastajan patsasta sijaitseva Uuden Hollannin alue 

kunnostetaan. Pääsääntöisesti historialliset rakennukset pyritään pitämään ennallaan ja joitakin osia kuten 

pihoja nykyaikaistetaan. 

Työ on haastavaa, sillä suurin osa alueilla sijaitsevasta 418 rakennuksesta on käytössä: Niissä asuu ja työs-

kentelee ihmisiä. Lisäksi puolet on suojeltuja historiallisia muistomerkkejä. Vuoden 2014 aikana saadaan val-

miiksi laaja kuntokartoitus, jonka avulla korjausten laajuutta arvioidaan. Ainakin osa rakennuksista on tarkoi-

tus muuttaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Rahaa työlle on varattu 2 miljardia euroa vuoteen 2018 

asti. 

 

Kaupungissa on käynnissä historiallisten rakennusten kuntokartoitus. Kuva: Anniina Tuomi 

Laaja 22 korttelin kunnostusohjelma käsittää sekä talojen purkamista että peruskorjausta. Koska maan hinta 

on kova, kannattaa myös purkaa, ajaa maan tasalle ja tehdä uutta. Vuonna 2009 perustettu SPb Renovation 

vastaa korjaus- ja jälleenrakentamiseen sekä uudistuotantoon keskittyvästä ohjelmasta yhdessä kaupungin 

kanssa. Ohjelman kustannukseksi on arvioitu 8,5 miljardia euroa. 

Asumisen laatua ja kaupunkilaisten hyvinvointia parantavan ohjelman myötä vapautuville alueille rakenne-

taan yli 9 miljoonaa m² uusia asuntoja. Uuden kodin saa vastikkeetta 150 000 asukasta ja loput asunnoista 

myydään. Osassa alueita asukasluvun arvioidaan kasvavan 2-4 kertaisesti. Alueiden palvelutason säilyttä-

miseksi tärkeänä nähdään liikenteen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen.   

Korjausrakentamisohjelmassa on mukana useita kansainvälisiä yrityksiä muun muassa Englannista ja Rans-

kasta. Ohjelman lähtökohtana on laaja-alainen suunnittelu, koordinointi ja toteutus ja se tarjoaa myös suo-

malaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Suunnittelussa hyödynnetään BIM (Building Information 

Modeling) -tekniikkaa. 
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Historiallisen keskustan ulkopuolelle nousee satoja uusia korkeita kerrostaloja. Kuvat: Arto Varis 

 SPb Renovation haluaa rakentaa jokaiseen kortteliin oman konseptin ja elämäntyylin, joka tukee kestävää 

asumista ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle ja vähittäiskaupalle. Yhteisiä julkisia tiloja 

lisätään siirtämällä kadunvarsipysäköintiä talojen kellarikerroksiin. Viihtyvyyttä luodaan maisemasuunnitte-

lun avulla. 

Tavoitteena on lisätä asumisen turvallisuutta, luotettavuutta ja energiatehokkuutta ja tuoda aiemmin saman-

laisiksi rakennettuihin taloihin yksilöllisyyttä ja eurooppalaista arkkitehtuuria. Uudistusten ja asukkaiden 

opastuksen myötä energiaa arvioidaan säästyvän 30 %. Asunnot suunnitellaan niin, että ne ovat valmistuttu-

aan muuttovalmiita. Kolme ensimmäistä kohdetta valmistuu heinäkuussa 2014.  

Venäjällä on valtavat luonnonvarat, mutta matala energiaintensiteetti (kolme kertaa alhaisempi kuin EU:ssa). 

Rakennuskomitean edustajan mukaan energiatehokkuutta pyritään lisäämään rakennusmääräysten moder-

nisoinnilla. Määräykset ovat nykyisellään tiukkoja ja esimerkiksi lämmöntalteenottimia on toistaiseksi saanut 

asentaa vain poikkeusluvalla kahteen NCC:n uuteen asuinrakennukseen (ks. luku 1.3).  

Lähes nollaenergiarakentamiseen ja uusiutuviin energialähteisiin virkamiehet suhtautuivat epäilevästi. Erityi-

sesti tekniikka sekä huollon ja ylläpidon kustannukset ja kannattavuus arveluttavat. Energian edullisuus ja 

kulttuurinen toimintapa eivät myöskään tue kuluttajien ympäristömyönteisiä valintoja. Toisaalta ulkomaiset 

investoijat edellyttävät nykyään rakennuksilta sertifikaatteja ja voivat näin lisätä tietoa energiatehokkuu-

desta. 

Pietarin kaupunki on tehnyt paljon yhteistyötä suomalaisten ja erityisesti Helsingin kaupungin kanssa. Käyn-

nissä on muun muassa EcoPark-hanke, jonka päätavoitteena on parantaa energiatehokkuutta raja-alueyh-

teistyöalueilla Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. 

EcoParkin tarkoituksena on perustaa energiatehokkuuteen, rakentamiseen ja ammattikoulutukseen keskit-

tyvä tietoalusta, yhdistää raja-alueilla toimivia rakennusalan oppilaitoksia ja perustaa rakennus- ja kiinteistö-

alan tutkimuskeskus rakennustoiminnan kehittämiseksi Kouvolassa, Helsingissä, Lappeenrannassa, Pietarissa 

ja Leningradin alueella. 

Pietarin kaupungin virkamiehet toivovat yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Heidän mukaansa suo-

malaisilta voidaan oppia esimerkiksi, miten viranomaiset ja asukkaat toimivat yhteistyössä ja miten asukkai-

den tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon. Tällä hetkellä kaupungin 300 suunnittelijaa saavat asukkaisiin 
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ja heidän tarpeisiin liittyvää tietoa pääasiassa tieteellisten tutkimusten kautta. Tutkimuksia laativat kaupun-

gin tutkimusinstituutin lisäksi valtion yliopistot ja muut oppilaitokset.   

Lähteet:  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki)  http://www.taloustutkimus.fi/ajankohtaista/uutiskirje/uu-
tiskirje-1-2011/asuntokiinteistojen-korjausraken/  http://spbren.ru/ http://www.acade-
mia.edu/2204954/Sustainable_cities_problems_of_integrated_interdisciplinary_research  
http://www.rnei.de/wp-content/uploads/2013/10/SustainableRussia-WEB11.pdf  
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/EcoPark  
 
Esitykset:  
Igor Ivanovich Shikalov, Pietarin rakennuskomitean Pitkän aikavälin kehityksen hallinnon johtaja  
Bakej Juri Konstantinovich, Pietarin kaupungin pääsuunnittelija, Pietarin yleiskaavan tutkimus- ja projekti-
keskus  
Dmitry Kosyakov, johtaja, SPB Renovation 

1.3 SRV, Finndomo ja NCC Pietarissa  

SRV on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, joka kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä inf-

rarakentamis- ja logistiikkakohteita. Yritys toimii Suomen lisäksi Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. Ulko-

maan toiminnot muodostavat 10 % sen liikevaihdosta.  

Finndomo on Omatalo Oy:n tytäryhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy loma-asuntoja, rivitaloja ja kerrosta-

loja Pohjoismaissa ja Venäjällä. Yrityksen mallistossa on valikoima 1-, 1½- ja 2- kerroksisia taloja, jotka muun-

tautuvat rakennuspaikan ja asiakkaan toiveiden mukaan. Valittavissa on erilaisia talon ulkoasuja ja valmius-

aste.  

 

Finndomon mallistoa. Kuva: Alexey Molodcovin esitys 

NCC on pohjoismainen rakennuskonserni, joka kehittää ja rakentaa asuntoja, liikekiinteistöjä, teollisuuslai-

toksia, julkisia rakennuksia, maanteitä ja maa- ja vesihuoltorakenteita. Lisäksi se tarjoaa rakentamisessa käy-

tettäviä materiaaleja sekä vastaa päällystys- ja tiepalveluista. Venäjällä yritys on toiminut vuodesta 1972. 

MITÄ OPITTIIN? 
 
Pietarin keskustassa rakentaminen on tiukasti säädeltyä, mutta ydinkeskustan ulkopuolella on vapaampaa. 

Yhteinen sääntö on kuitenkin se, että jokaiseen asuinhuoneistoon on tultava 2,5 tuntia auringonvaloa tiet-

tynä normipäivänä (juhannuksen tienoilla).  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(kaupunki)
http://www.taloustutkimus.fi/ajankohtaista/uutiskirje/uutiskirje-1-2011/asuntokiinteistojen-korjausraken/
http://www.taloustutkimus.fi/ajankohtaista/uutiskirje/uutiskirje-1-2011/asuntokiinteistojen-korjausraken/
http://spbren.ru/
http://www.academia.edu/2204954/Sustainable_cities_problems_of_integrated_interdisciplinary_research
http://www.academia.edu/2204954/Sustainable_cities_problems_of_integrated_interdisciplinary_research
http://www.rnei.de/wp-content/uploads/2013/10/SustainableRussia-WEB11.pdf
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/EcoPark
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Rakentamista ohjaavat markkinat ja tällä hetkellä halutaan rakentaa mahdollisimman suuria yksikköjä. Pai-

kalliset lupakäytännöt ovat toimineet suomalaisten edustajien mukaan hyvin ja nopeasti. Tähän vaikuttaa 

muun muassa se, että yksittäiset asukkaat eivät yleensä voi jarruttaa prosesseja.  

Mitä suurempi hanke, sitä ylemmän tason virkamiesten tuki on saatava. Kai-

ken kaikkiaan Venäjällä korostuvat verkostot ja paikallistuntemus. Kun raken-

nuslupa on saatu, rakentaminen on nopeaa; noin kolmanneksen nopeampaa 

kuin Suomessa. Rakentamisen kustannukset ovat 20–30 % Suomen kustan-

nuksia alhaisemmat. 

Sanotaan, että Venäjällä hukataan saman verran energiaa kuin Ranskassa ku-

lutetaan. Asukkaille kaasu on ilmaista ja energian käyttöä mitataan asunto-

kohtaisesti. Pietarissa on keskitetty lämmöntuotanto. Sähkö, vesi ja kaasu 

maksavat asukkaille noin 100 euroa kuukaudessa. Energian hinta on kuitenkin 

nousussa. Vierailun aikana polttoaine maksoi 0,8 senttiä litralta.   

Rakennusten isännöinnissä ja ylläpidossa olisi paljon kehitettävää ja liiketoi-

mintapotentiaalia. Pietarissa asukas omistaa vain sen, joka sijaitsee asunnon 

seinien sisäpuolella. Täten yhteiset tilat, rakenteet ja pihojen huolto eivät ole 

yleensä kenenkään vastuulla.  

      Kuva: Olli Pekkarinen 

Venäjä on strategisesti SRV:n tärkein kasvualue. SRV on erikoistunut Venäjällä kauppakeskusten ja monitoi-

mitilojen, toimistojen, hotellien sekä erilaisten tuotanto- ja logistiikkatilojen kehittämiseen ja rakentamiseen.  

Lounais-Pietarissa sijaitseva Baltic Pearl on uusi rakenteilla oleva asuinalue, johon myös SRV on tehnyt kiin-

teistöinvestointeja yhteensä 10 miljardilla eurolla. Investoinnit koskevat kauppakeskuksen ja yksittäisten ker-

rostalojen rakentamista.  

Laajaa 200 hehtaarin Baltic Pearlin aluetta kehittää shanghailainen yritys ja sinne tavoitellaan 35 000 uutta 

asukasta. Alun perin alueen piti olla valmis vuonna 2010, mutta tällä hetkellä siitä on toteutettu 40 %.  

Finndomo korostaa pientalojen markkinoinnissaan energiatehokkuutta ja ekologisia materiaaleja. Taloja on 

myyty kymmeniä ympäri Pietaria ja sen rajojen ulkopuolella. Yrityksen edustajien mukaan Venäjällä omako-

titalot ovat suurempia ja halvempia kuin Suomessa: Venäläisen asuintalon keskikoko on 250 m² ja hinta 700 

euroa per m². Suomessa vastaavat luvut ovat 137 m² ja 1100 euroa per m². Tavallista on, että pariskunnan 

kodissa on noin 600 m² ja mökissä 400.  

Tutustumiskohteena ollut Swedish Krona on NCC:n Primorskyn kaupunginosassa sijaitseva uudisrakentamis-

kohde, joka käsittää 10 rakennusta, viisi rakennusvaihetta ja 900 asuntoa. Kohteen suunnittelu alkoi vuonna 

2006 ja rakentaminen 2009. Ensimmäisen vaiheen 9-10 kerroksiset asunnot valmistuivat vuonna 2011 ja koko 

kohteen pitäisi olla valmis vuonna 2015. 

Aluerakentamiskohteissa kaavoituksesta vastaa alueen kehittäjä. NCC pyrkii tekemään asemakaavoituksen 

aina yhdessä naapureiden kanssa. Yhteistyössä julkiset kuulemiset on helpompi hoitaa ja ne menevät yleensä 

nopeammin läpi kuin Suomessa.  



13 
 

 

NCC ei käyttänyt kaikkea rakennusoikeutta, vaan halusi lisätä asukasystävällisyyttä muun muassa avaralla pihalla. 

Kuva: Anniina Tuomi 

Yhtä Swedish Kronan taloista vuokraa Sato ja muiden talon asunnot ovat myynnissä. Asunnot on suunnitellut 

arkkitehti Jukka Tikkanen. Arkkitehtuuri on skandinaavista ja myös asuntopohjat ovat länsimaisia. Asunnot 

kuuluvat ns. comfort-luokkaan (ei ole eliittikohde) ja niissä on suomalaiset Skaala-ikkunat.  

 

Swedish Kronan ensimmäiset rakennukset valmistuivat v. 2011. Haasteita Venäjällä rakentamisessa aiheuttavat ajoit-

tain tavarantoimitukset ja sopivien materiaalien löytyminen. Kuva: Anniina Tuomi 

Asunnot ovat 47–72 m² ja niiden keskikoko on 56–57 m². Venäjällä uudet asunnot myydään usein viimeistelyä 

vaille eli niissä on vain harmaat betoniseinät. Swedish Kronassa on mahdollista ostaa ns. valkoisten seinien 

viimeistelypaketti, jonka myötä asuntoihin tehdään muun muassa pohjamaalaus, tarvittavat vesieristeet ja 

tasoitteet. Kaikki kalusteet pitää hankkia itse. Viimeistelypaketteja on ostettu noin viidennekseen asunnoista. 
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Vasemmalla viimeistelemättömän ja oikealla viimeistellyn asunnon kylpyhuone. Kuvat: Olli Pekkarinen 

NCC ei tee ennakkomyyntiä, vaan asuntoja aletaan myydä siinä vaiheessa, kun rakennuslupa on saatu ja ra-

kentaminen aloitetaan. Rakentamisen alkuvaiheessa hinnat ovat halvempia. Neliöhinnat ovat 2600–3000 eu-

roa ja viimeisteltynä 215 euroa (per m²) päälle. Edustajan mukaan asuntokauppa käy kohtuullisen hyvin ja 

niissä asuu myös muutamia suomalaisia. Asunnoissa on viiden vuoden takuu. 

Swedish Kronassa jokainen asunto on oma kiinteistö ja kiinteistön ylläpidosta vastaa huoltoyhtiö. Vastike 70 

m2 asunnossa on noin 64 euroa kuukaudessa. Yhtiövastikkeet kootaan niin sanottuun rahastoon, mutta se ei 

välttämättä riitä esimerkiksi julkisivun kunnostukseen. Perinteisesti asukkaat olettavat, että kaupunki huo-

lehtii julkisivukorjauksista.  

Pietarin kaupunki edellyttää, että kiinteistökehittäjät huolehtivat uusien alueiden infrastruktuurin ja palvelu-

jen rakentamisesta. Swedish Kronaan on tulossa muun muassa kauppoja ja päiväkoti, joka luovutetaan kau-

pungille tai myydään yksityiselle toimijalle.  

NCC on rakentanut alueelle liittymät kunnallistekniikkaan sekä huolehtinut kaukolämmöstä, vedestä ja vie-

märöinneistä. Jätteiden kierrätystä ei ole eikä keskustassa yleisimmin käytettyä maakaasua saanut alueelle.   

Swedish Kronan kolmannen ja neljännen vaiheiden talojen energiatehokkuus on 50–60 % Venäjän normia 

parempi eli noin 120 kWh/m²/vuosi. Taloissa on erikoisluvalla rakennetut lämmöntalteenottojärjestelmät, 

jotka ovat ensimmäiset laatuaan Pietarissa. Toimittajan mukaan laitteiden hyötysuhde on 80 %. Useimmiten 

ilmanvaihto hoidetaan uusissakin kohteissa painovoimalla.  

Jokaisessa asunnossa on omat mittarit päivä- ja yösähköä ja veden kulutusta varten. Talossa on verkkokaa-

pelit (10–100 megabittiä), joiden avulla asukkaat pääsevät suoraan nettiin ja voivat katsella kaapeli-TV:ta. 

Kukin asukas tekee käytöstä oman sopimuksen ja maksaa 7-8 euroa kuukaudessa.  
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Swedish Kronassa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen: alue on aidattu ja siellä on videovalvonta. 

Pysäköintitilat 400 autolle on rakennettu maan alle. Autopaikkojen määrä on kirjattu kaavaan; alueella tulee 

olla yksi autopaikka 80 myytävää neliömetriä kohden.  

Autohallipaikat myydään asukkaille erikseen, eivätkä ne ole menneet yhtä hyvin kaupaksi kuin asunnot. Kun 

hallipaikka maksaa noin neljänneksen (32 000 euroa) koko asunnon hinnasta, se säästetään ja pysäköidään 

mieluummin kadulle.  

Rakennuksissa on tilat lastenvaunuille ja pyörille, muttei yhteisiä saunoja tai kerhohuoneita. Myöskään asun-

tokohtaisia saunoja ei ole, sillä ne eivät ole tavallisia Venäjällä. Asukkaat voivat ostaa käyttöönsä erillisiä säi-

lytysvarastoja, jotka kuuluvat NCC:n omaan konseptiin.   

 

 

 

 

 

 

 

Alueelle kuljetaan lukittavan portin kautta. Pihassa on katoksia polkupyörille. Kuvat: Anniina Tuomi  

SRV:n, Finndomon ja NCC:n suomalaiset edustajat kertoivat, että Venäjällä maan osto on haastavaa: aina ei 

voi tietää, kuka on oikea omistaja ja kuka sitä myy. Useimmiten maan omistaa kaupunki ja yksityiset henkilöt. 

Maa Swedish Kronan rakentamista varten ostettiin yksityisiltä toimijoilta.   

Lähteet:  
www.srv.fi   
www.finndomorus.ru  ja www.omatalo.com 

http://fi.wikipedia.org/wiki/NCC , http://www.nccr.ru/en/about-ncc/history/russia/   ja 
http://www.nccr.ru/en/our_projects/housing_partnering/swedish_krona/   
 
Esitykset ja vierailu NCC:n Swedish Kronassa:   
Jussi Kuutsa, maajohtaja, Venäjä, SRV 
Tapio Pitkänen ja Alexey Molodcov, Omatalo ja Finndomo    
Marko Santala, projektijohtaja, NCC 

2 PULKOVO 
 
Kaupungin kehätien ulkopuolella 23 kilometriä keskustasta on Pietarin kansainvälinen lentoasema Pulkovo. 

Joulukuussa 2013 lentoasemalla otettiin käyttöön uusi matkustajaterminaali, joka lisää kilpailua Aasian kaut-

takulkumatkustajista. Useat aasialaiset ja Persianlahden suuret lentoyhtiöt ovat neuvotelleet suorien lento-

jen aloittamisesta Pietariin. 

http://www.srv.fi/
http://www.finndomorus.ru/
http://www.omatalo.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/NCC
http://www.nccr.ru/en/about-ncc/history/russia/
http://www.nccr.ru/en/our_projects/housing_partnering/swedish_krona/
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Pietarin kautta kulki vuonna 2013 lähes 13 miljoonaa matkustajaa. Tämä on vain kaksi miljoonaa matkustajaa 

vähemmän kuin Helsinki-Vantaalla. Matkustajamäärä on muutamassa vuodessa moninkertaistunut, sillä 

vielä vuosikymmen sitten matkustajamäärä oli vain vajaat viisi miljoonaa. 

Pietarin lentoliikenteen kehittämiseen on parin vuoden aikana investoitu yli miljardi euroa. Uuden terminaa-

lin lisäksi lentoasemalle valmistui 200 huoneen hotelli. Uuden terminaalin matkustajakapasiteetti 17 miljoo-

naa ja siitä on tulossa Venäjän nykyaikaisin. Matkustajamääriä lisännee entisestään Venäjän suunnitelma 

myöntää lentomatkustajille kolmen vuorokauden viisumivapaa oleskelu muun muassa Pietarissa ja Mosko-

vassa.  

Pulkovon uuden terminaalin suunnittelusta vastasi brittiläinen arkkitehtitoimisto Grimshaw ja koko lentoase-

man toiminnasta vastaa Northern Capital Gateway.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lentoaseman uusi sisääntulo. Kuva: Arto Varis 

 
MITÄ OPITTIIN? 
 
Pulkovon lentoaseman rakentaminen alkoi vuonna 1931 ja se valmistui 1932. Ennen 2000-lukua mittavat 

korjaustyöt oli tehty 1970-luvulla, jolloin sinne valmistui toinen terminaali. Lentoliikenteen kasvun myötä 

vanhat tilat eivät enää toimineet ja tilat päätettiin kokonaan modernisoida. 

Northern Capital Gateway on valtion ja yksityisten toimijoiden omistama organisaatio, joka on hallinnoinut 

lentokenttää vuodesta 2007 lähtien. Samana vuonna se järjesti kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun, jonka 

voitti lontoolainen Grimshaw-toimisto.  

Grimshawin suunnitelmien mukaan lentokentän vanhat osat on suljettu ja niiden viereen valmistui kokonaan 

uusi terminaali vuoden 2013 lopussa. Suljettu vanha osa korjataan perusteellisesti ja yhdistetään uuteen ter-

minaaliin vuoden 2014 loppuun mennessä. Tällä välin käytössä on väliaikainen rakennus 3-4 kuukauden ajan.    
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Uusi terminaali on valoisa ja avara. Nevan aaltoja kuvaava katto maksoi 40 miljoonaa euroa. 
Kuvat: Olli Pekkarinen (vas.) ja Anniina Tuomi 

 

Lentokenttärakennusten hinta-arvio on 1,2 miljardia euroa ja rakentajana on italialaisturkkilainen konsortio. 

Kustannuksista 60 % katetaan lainarahalla ja 40 % on muuta rahaa. Muun muassa yksityiset pankit ja lento-

yhtiöt ovat sijoittaneet Pulkovoon. Yksityinen duty free -yrittäjä ja Mc Donald’s ovat ensimmäiset laatuaan 

venäläisellä lentoasemalla.   

Pulkovon lentokentän pinta-ala on kaikkiaan 15 hehtaaria. Uudisosassa on 45 hissiä (aiemmin koko asemalla 

oli 4), 70 rullaportaat, 88 check-in -tiskiä, 110 passintarkastuspistettä ja 18 lähtöporttia. Lentokoneiden läh-

töpaikkoja on 14 ja kiitoteitä kaksi. Yli puolet (60 %) matkustajista pääsee lentokoneisiin siltoja pitkin ja loput 

kuljetetaan linja-autoilla.   

Paitsi lentokoneisiin, erilaisia siltoja ja käytäviä pitkin pääsee nyt myös muihin lentoaseman osiin kuten ho-

telliin, toimistoihin ja parkkihalleihin. Tämä on uutta Venäjällä. Pulkovon esteettömyyttä ja saavutettavuutta 

tukee myös erityinen avustaja, joka aloitti työnsä paralympialaisten aikaan. Tehtävänä on auttaa ja opastaa 

erityisryhmiä.  

 

Erityisavustajan toimipiste. Kuva: Anniina Tuomi 

Puolet lähtevistä lennoista on maan sisäisiä ja 40 % niistä vastaa Rossiya Airlines sekä Transaero Airlines. 

Ulkoisten lentojen pääsuunta on USA ja ulkomaisista yhtiöistä kentällä operoivat muun muassa airBaltic, Air 

Berlin, Finnair, Lufthansa ja Norwegian.   
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Lentoaseman liikenneyhteydet Pietarin keskustaan ovat tällä hetkellä linja-autojen varassa. Aseman ja kes-

kustan välille on kuitenkin suunnitteilla pikajuna tai metro. Alun perin linjan piti olla valmis uuden osan val-

mistuttua, mutta toistaiseksi vain pysäkki on katsottu valmiiksi.  

Lähteet: 
http://yle.fi/uutiset/pietarin_lentoasema_laajenee/6965664 , http://www.prnewswire.com/news-re-
leases/opening-of-a-new-pulkovo-terminal-1-234448421.html , http://www.dezeen.com/2014/02/27/pul-
kovo-international-airport-terminal-by-grimshaw/   
 
Esitys ja kiertokävely:  
Anna Fedoseeva, lehdistösihteeri, Northern Capital Gateway 

3 EXPOFORUM 
 
Pietarin uusin ja nykyaikaisin tapahtuma- ja messukeskus Expoforum sijaitsee noin 9 kilometrin päässä Pul-

kovon lentokentältä. Keskukseen tulee hotelleja, kahviloita, ravintoloita, varastoja, liiketilaa sekä parkkipaik-

koja.  

Expoforumin sisäpinta-ala on 10 hehtaaria ja ulkonäyttelyala 4 hehtaaria. Kaikkiaan alueen koko on 55 heh-

taaria. Keskuksen ensimmäinen vaihe – muun muassa 3 näyttelypaviljonkia, kaksi hotellia ja 6000 parkkipaik-

kaa – valmistuu vuoden 2014 aikana. Toisen vaiheen kolmen näyttelypaviljongin pitäisi valmistua vuonna 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoforumin alueella on laajennusvaraa myöhemmälle kehittämiselle. 
Kuvat: Anniina Tuomi (vas.) ja Arto Varis 

 

Tapahtumien aikaan alueelle on linja-autokuljetus kolmelta lähellä sijaitsevalta metroasemalta. Suunnitteilla 

on myös, että korotettu pikajuna yhdistäisi lentokentän ja Expoforumin alueen Pietarin historialliseen kes-

kustaan.   

Expoforumia kehittää vuonna 2008 perustettu ExpoForum jsc -yritys, joka vastaa myös tapahtumajärjeste-

lyistä.    

  

http://yle.fi/uutiset/pietarin_lentoasema_laajenee/6965664
http://www.prnewswire.com/news-releases/opening-of-a-new-pulkovo-terminal-1-234448421.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/opening-of-a-new-pulkovo-terminal-1-234448421.html
http://www.dezeen.com/2014/02/27/pulkovo-international-airport-terminal-by-grimshaw/
http://www.dezeen.com/2014/02/27/pulkovo-international-airport-terminal-by-grimshaw/


19 
 

MITÄ OPITTIIN? 

Expoforumin rakentaminen alkoi vuonna 2007. Pääsuunnittelijat ovat Evgeny Gerasimov and Partners ltd, 

Tchoban and Partners ltd ja NPS Tchoban Voss Planungsgesellschaft GmbH. Rakentajana on SSMO 

LenSpecSMU jsc. Hanketta rahoittavat Pietarin kaupunki ja kaasuyhtiö Gazprom.  

Alueella on laaja parkkipaikka-alue ja oma energiakeskus. Siellä sijaitseva kirkko kunnostetaan. Energialäh-

teenä on maakaasu, mutta kaukana tulevaisuudessa siellä saatetaan hyödyntää myös aurinkovoimaa.  

 

 

 

 

 

 

 
Kehittämisestä vastaava ExpoForum jsc huolehtii alueella sijaitsevan kirkon kunnostuksesta. 

Kuva: Arto Varis 

 

Keskuksesta tulee kolme kertaa Vasilin saarella sijaitsevaa vanhaa Lenexpo-messukeskusta suurempi. Expo-

forumin avaamisen jälkeen Lenexpo suljetaan ja sen tilalle rakennetaan kauppoja, palveluja ja asuntoja.    

Expoforumin toinen puoli on yksikerroksinen ja 11 metriä korkea ja toisella puolella on yhteensä seitsemän 

kerrosta. Ylimmässä kerroksessa on muun muassa 350-paikkainen ravintola. Näyttelytilat ovat suuria ja 

muuntojoustavia; yhteen halliin mahtuu istumaan jopa 9000 vierasta ja sitä voi jakaa eri tavoin käytön mu-

kaan.  

  

 

 

 

 

 

Näyttelyhallit yhdistävä lasikäytävä on 600 metriä pitkä ja sitä on tarkoitus hyödyntää epämuodollisissa tapaamisissa. 

Kuvat: Anniina Tuomi 

Korkeat rekka-autot mahtuvat ajamaan suoraan sisään Expoforumiin, sillä oviaukot ovat suuria ja lattia on 

rakennettu maanpinnan tasolle. Näyttelytilojen lattian alle rakennetaan ”kanavat” sähköä, tietoliikenneyh-

teyksiä, vettä, ilmastointia ja jätevettä varten. Messukeskuksen yhteydessä sijaitseviin Hilton ja Hampton 

Hilton hotelleihin mahtuu yhteensä 440 vierasta. Rakenteilla on lisäksi runsaasti toimistotilaa. 
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Rekka-auto ajamassa sisään rakenteilla olevaan näyttelyhalliin. Kuva: Olli Pekkarinen 

Pietarin aiempi kehityssuunta on ollut pohjoisessa, mutta nyt kasvua odotetaan myös etelässä uuden mes-

sukeskuksen ympäristössä. Muutamia kaupunkipientaloja on jo rakennettukin Expoforumin viereen.  

Tavoitteena on, että vuonna 2025 alueella olisi metroasema ja suora yhteys lentoasemalle. Myös yksiraiteista 

junaa (monarail) on suunniteltu. Expoforumin ensimmäinen tapahtuma Gas Forum järjestetään 7.-

10.10.2014. 

 

Expoforumin hienoissa julkisivuissa on Pietarin kartta. Kuva: Anniina Tuomi 

Lähteet:  
http://www.expoforum.ru/en/project 
 
Esitys ja kiertokävely:  
Catherine Nedelina, kansainvälisen markkinoinnin päällikkö, Expoforum International Ltd 

  

http://www.expoforum.ru/en/project


21 
 

LIITE 1 
 

Matkalle osallistuneet 

 

Sirpa Halonen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Maria Hult, assistentti, Kouvola Innovation Oy Ltd 

Kaisa Jokela, projektisuunnittelija, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Sofya Kalyakina, projektiassistentti, FCG Arkkitehdit / Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Maija-Riitta Kontio, yleiskaavoittaja, Porvoon kaupunki 

Mariann Kylmäniemi, päätoiminen tuntiopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Timo Kärki, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Merja Laitinen, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö 

Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö 

Evilina Lutfi, projektipäällikkö, Green Net Finland 

Vuokko Löksy, rakennussuunnitteluasiantuntija, Kone Oyj 

Denis Mustonen, suunnittelija, Helsingin kaupunki 

Esko Ovaska, TKI-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Olli Pekkarinen, ohjelmapäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Arja Sippola, kaupunkikehitysjohtaja, FCG Arkkitehdit / Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Juha Soilu, johtaja, kansainväliset toiminnot, Vahanen International Oy 

Jaana Solasvuo, Turun seudun esteettömyysasiamies, Turun kaupunki 

Karoliina Tanskanen, kehityspäällikkö, Venäjän liiketoiminnot, Miktech Oy 

Anniina Tuomi, projektipäällikkö, Uudenmaan liitto 

Leena Tuomi, ohjelmajohtaja, Posintra Oy 

Arto Varis, projektipäällikkö, Posintra Oy 

Kati Velin, projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy Ltd 

Rosa Vihavainen, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto 
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LIITE 2 

Matkaohjelma 

Torstai 15.5.2014  

 

06:12 Juna Helsingistä 

10:48 Saapuminen Pietariin, Finlyandsky vokzal Финля́ндский вокза́л 

11:00 Linja-auto asemalta lounaspaikkaan 

 

12:00 Lounas Pyhän Marian kirkon kryptassa (omakustanteinen), Bolshaya Konyushennaya ulitsa 8  

 

13:00 Seminaarin 1. osa: Suomi-sessio (Suomen kulttuuri-instituutin sali, Bolshaya Konyushennaya 

ulitsa 8)  

- Terveiset Suomen konsulaatista, Martta Halonen, Team Finland  

- Suomalaiset rakennusteollisuuden yritykset: tutkimusohjelma kasvun aikaansaamiseksi Pie-

tarin asuntomarkkinoilla, Olli Pekkarinen, LUT / RYM 

- Rakennusyhtiöiden puheenvuorot  

Case SRV, Jussi Kuutsa 

Case Finndomo - energiatehokkaat pientalot Venäjän markkinoilla,  

Irina Lanina ja Tapio Pitkänen   

14:30 Kahvit  

 

14:45 Seminaarin 2. osa: Pietari-sessio (Suomen kulttuuri-instituutin Sali, Bolshaya Konyushennaya 

ulitsa 8)  

- Osanottajien ja KESTI-hankkeen esittely, Anniina Tuomi, Uudenmaan liitto 

- Pietarin kaupunkikehittäminen ja investoinnit  

- ’Ecology of Big City’ -tapahtuma, Catherine Nedelina, ExpoForum-International Ltd 

- SPb Renovation – suuri korjausrakentamisprojekti 22 korttelissa, Dmitry Kosyakov, PMO 

 

17:00 Seminaari päättyy  

17:30 Majoittuminen Oktjabrskaja-hotelliin , Ligovski 10 

18:20 Linja-auto hotellilta kanavarantaan, Moyka 62, Набережная реки Мойки 62 

19:00 Kanavaristeily ja verkostoitumistilaisuus  

20:30 Linja-auto hotellille  

 

Perjantai 16.5.2014  

 

08:45 Linja-auto hotellilta Pulkovon lentokenttäalueelle, Pulkovo airport, 1-St floor arrivals hall 

 

09:45 Kohdevierailu Pulkovon lentokenttäalueen modernisointikohteessa, Igor Laptev ja Anna Fe-

doseeva, Northern Capital Gateway   

 

http://www.srv.fi/
http://www.finndomorus.ru/
http://www.oktober-hotel.spb.ru/
http://yle.fi/uutiset/pietarin_lentoasema_laajenee/6965664
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11:15 Linja-auto EXPOFORUMiin 

 

11:30 Tutustuminen EXPOFORUM-kongressikeskuksen rakentamiseen, Catherine Nedelina 

 

12:30 Linja-auto lounaspaikkaan, Hotel Park Inn Pulkovskaya 1, Pl. Pobedy 

 

12:45 Lounas Paulaner Bräuhaus -ravintolassa (omakustanteinen) 

 

14:00 Linja-auto NCC:n asuntorakentamiskohteeseen, Fermskoe shousse 10, фермское шоссе 10 

 

15:00 Kohdevierailu NCC:n asuntorakentamiskohteessa ’Swedish Krona’, Marko Santala ja Alexan-

der Boytsov 

 

16:30 Linja-auto keskustaan, Ploschad Iskustv 

 

17:00 Vapaata virkistäytymistä 

 

19:00 Linja-auto rautatieasemalle, Finlyandsky vokzal Финля́ндский вокза́л 

 

20:25 Paluujuna Pietarista 

 

23:01 Saapuminen Helsinkiin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.expoforum.ru/en
http://www.nccr.ru/en/our_projects/housing_partnering/swedish_krona/

