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JOHDANTO 
 

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

edistetään uudenlaisten kestävien teknologioiden ja menetelmien soveltamista aluerakentamisessa. Tavoit-

teena on tunnistaa parhaiten onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä aluerakentamiskohteita Itämeren 

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

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

rusteella.   

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

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

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

asukkaiden osallistumiseen. Tutustumiskohteissa tehdään benchmarking-syväanalyysia vertailemalla muun 

muassa niiden kehitysprosesseja, kustannustehokkuutta ja kokonaisvaikuttavuutta.  

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

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

Prosessin ytimessä ovat riittävien lähtötietojen keruu, matkojen suunnittelu yhdessä kumppanikaupunkien 

kanssa sekä kerätyn tiedon analysointi, dokumentointi ja tehokas levittäminen.   

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

Kumppanianalyysimatkoilla verkottuminen paikallisten toimijoiden kanssa toteutetaan erilaisin keskustelu- 

ja työtilaisuuksien välityksellä.  

Verkostoon kuuluvien kaupunkien toimijoiden lisäksi matkoille kutsutaan mukaan suomalaisia sidosryh-

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

taan.  

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

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

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

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

taan kaupungit. 

KESTIn neljäs benchmarking-matka järjestettiin Tallinnaan 19.–20.3.2014. Matkalle osallistui 20 aluekehittä-

misen parissa toimivaa ja Virosta kiinnostunutta asiantuntijaa Etelä- ja Itä-Suomesta. Perillä saatiin kattava 

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

paikallisia kaupunkisuunnittelijoita ja yrityksiä.  

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

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

sivuilta ja muilta ajankohtaisilta sivustoilta. 

Tämä raportti on koostettu lähtötietojen ja matkalla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Sivuilla 5–13 käydään 

läpi Viron aluekehittämisen kärkihankkeet ja kerrotaan puurakentamisesta. Pääkaupunkia Tallinnaa ja siellä 

sijaitsevaa lähes nollaenergian koetaloa käsitellään sivuilla 13–20. Raportti päättyy lukuun Rakveren kaupun-

gista sivuilla 21–22.    
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Yhteenveto muistiinpanoista 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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1 ALUEKEHITTÄMINEN VIROSSA  

1.1 Viro 2030+ -suunnitelma 

Eteläisessä naapurimaassamme Viron tasavallassa asuu noin 1,3 miljoonaa asukasta. Suurin etninen ryhmä 

ovat virolaiset, joita on 68,7 % väestöstä. Suurimman vähemmistön muodostavat Viron venäläiset, joita on 

24,8 %. 

Viro julistautui itsenäiseksi vuonna 1991 ja liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Vuoden 2011 alussa Viron 

valuutta vaihtui kruunusta euroksi. Maa on omavarainen sähkön tuotannon suhteen ja sähköä riittää vien-

tiinkin. Koska Virossa ei ole paljon mineraalivaroja, sen talous perustuu pitkälti kevyeen teollisuuteen ja pal-

veluihin, joita ovat matkailu, kauppa ja pankkitoiminta.  

Hallitus hyväksyi Viron kansallisen aluesuunnitelman (National Spatial Plan) elokuussa 2012. Viro 2030+ on 

jatkoa aiemmalle vuonna 2000 hyväksytylle Viro 2010 -suunnitelmalle, jonka pääperiaatteet liittyen alueelli-

seen saavutettavuuteen, liikkuvuuteen ja yhdyskuntarakenteen tasapainottamiseen ovat edelleen voimassa. 

Viro 2030+ -suunnitelma pyrkii turvaamaan laadukkaan elinympäristön parantamalla suunnittelua ja kehit-

tämällä älykästä julkista liikennettä, jossa huomioidaan päivittäiset työssäkäyntialueet. Lisäksi tavoitteena on 

parantaa elämänlaatua harvaan asutuilla alueilla. 

MITÄ OPITTIIN? 

Viron sisäministeriö on vastannut kansallisen ja strategisen tason Viro 2030+ -suunnitelman laatimisesta. Li-

säksi se on osallistunut valtakunnallisiin, mutta aluetasolla toteutettavien maakaavojen (county plan) tekoon. 

Aluetasolla pääsuunnitteluvälineet ovat yleiskaava (general plan) sekä asemakaava (detailed plan).  

Viro 2030+ -suunnitelmaa valmisteltiin kolme vuotta. Mukana olivat viranomaiset, eri alojen asiantuntijat, 

tiedemiehet sekä visionäärit. Lain mukaan suunnitelmasta tulee tiedottaa vähintään yhdessä kansallisessa 

sanomalehdessä. Tällä kertaa tehtiin vielä enemmän: laadittiin julkaisuja, perustettiin oma blogi ja järjestet-

tiin keskustelutilaisuuksia. 

Viro 2030+ -suunnitelma ohjaa aluesuunnittelua. Sen taustalla ovat muun muassa globaalit ja eurooppalaiset 

trendit sekä Euroopan unionin säädökset. Suunnitelma koskee maa- ja merialueita, maan sisäisiä yhteyksiä 

sekä ulkoisia yhteyksiä muuhun Eurooppaan. Suomessa vastaavaa valtakunnallista suunnitelmaa ei ole, 

mutta suunnitelmaan sisältyviä kansallisia suuntaviivoja annetaan myös Suomessa.  

Muun Euroopan tavoin Virossa maaseutu autioituu ja ihmisiä muuttaa yhä enemmän kaupunkeihin. Lisäksi 

niin sanottu hopeanharmaa talous eli ikääntyvän väestön tuomat tarpeet ja mahdollisuudet vaikuttavat kan-

santalouteen ja aluekehitykseen.  

Viro 2030+ -suunnitelmassa tavoitellaan kestävää ja tasapainoista kehitystä sekä vaihtelevaa ja puhdasta 

elinympäristöä. Monissa Euroopan maissa trendinä olevan tiivistämisen sijaan visiossa painotetaan alhaisen 

tiheyden taajamia (low density urbanised space) sekä koko maan pitämistä asuttuna ja elinvoimaisena. Tämä 

toimii missiona alueellisille suunnitelmille. 
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Viro 2030+ -suunnitelma koskee maa- ja merialueita. Kuva: Tavo Kikaksen esitys 

Viro 2030+ -suunnitelman tavoitteeseen pitää myös kaupunkien ulkopuoliset alueet elinvoimaisina pyritään 

vastaamaan muun muassa sähköisillä palveluilla sekä työssäkäyntimahdollisuuksien ja liikkumisen paranta-

misella. Erityisesti suurimpien työssäkäyntialueiden Tallinnan ja Tarton ulkopuolisia alueita halutaan vahvis-

taa. Lisätietoa liikkumisesta ja sähköisistä palveluista on luvuissa 1.2–1.4.   

Virossa energiatuotanto painottuu vahvasti öljyyn. Muiden ja erityisesti uusiutuvien energiamuotojen käytön 

lisäämisellä maa haluaa päästä energiaomavaraisemmaksi. Energiankulutusta pyritään vähentämään Euroo-

pan unionin tavoitteiden mukaisesti. Energiakulutuksen vähentäminen on parhaillaan laadittavaan asumis-

strategian päätavoite.  

Virossa on 7000 suojeltua rakennusta, joiden energiatehokkuutta olisi parannettava. Kredex antaa valtion 

tukea esimerkiksi kerrostalojen energiatehokkaisiin korjauksiin. Tuen määrä riippuu siitä, kuinka paljon ener-

giatehokkuuden arvioidaan korjauksen kautta paranevan.  Maksimissaan tuki on 25 % kustannuksista. 

Lähteet: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viro 
http://eesti2030.wordpress.com/in-english/   

http://fi.wikipedia.org/wiki/Viro
http://eesti2030.wordpress.com/in-english/
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www.eesti2030.ee  
 
Esitys: 
Tavo Kikas, asiantuntija, suunnitteluosasto, Viron sisäministeriö 

1.2 Rail Baltica 

Rail Baltica on Baltian maiden yhteinen raideliikenneprojekti, jonka pyrkimyksenä on yhdistää Viro, Latvia ja 

Liettua. Tällä hetkellä toimivaa matkustajayhteyttä ei ole. Virossa laaditaan parhaillaan teknisiä suunnitelmia 

junaradan kulkureitistä. 

 

Suunnitelmien mukaan Rail Baltica kulkee suoraviivaisesti läpi Viron, Latvian ja Liettuan. Kuva: Toomas Haidakin esitys 

Radan suunnittelu on edennyt nihkeästi: Latviassa Rail Balticia pidetään utopistisena hankkeena, eikä Liettua 

ei ole liittynyt kolmen maan yhteisyritykseen, joka pitäisi perustaa radan rakentamista varten. Suomi ja Puola 

ovat tulossa mukaan yritykseen. EU:lta on luvassa kolmen miljardin euron (85 % rakennuskuluista) taloudel-

linen tuki uudelle radalle, joka yhdistäisi Baltian maat länsieurooppalaiseen rataverkkoon. (HS 12.1.2014). 

MITÄ OPITTIIN? 

Virossa on totuttu siihen, että ihmiset tekevät pitkiäkin työmatkoja. Liikkuvuuden ja liikenneväyläratkaisujen 

toimivuudella on erittäin suuri merkitys pyrittäessä parantamaan ihmisten elämänlaatua. Erilaisia kestäviä 

liikkumisratkaisuja onkin suunnitteilla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Esimerkiksi maan junarata ei 

kulje strategisesti oikeissa paikoissa vaan se on aikoinaan piirretty kuin viivoittimella. Lisäksi Virosta puuttuu 

kunnollinen lentokenttä.  

http://www.eesti2030.ee/
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Ensimmäiset ideat Rail Baltica -radan rakentamisesta syntyivät jo vuonna 1994. Varsinainen valmistelutyö 

radan toteuttamiseksi aloitettiin vuonna 2011, jolloin tehtiin kannattavuustutkimus (feasibility study). Radan 

suunnittelu- ja rakentaminen on toteutuisi vuosina 2014–2025.  

Rail Baltica on Baltian maiden suurin infrastruktuurihanke, joka toisi lento-, linja-auto ja rekkaliikennettä ym-

päristöystävällisemmän vaihtoehdon liikkumiseen. Rail Baltica -junarataa käytettäisiin sekä rahti- että henki-

löliikenteeseen.  Junan maksiminopeus olisi 240 kilometriä tunnissa. Nopeuden kasvattaminen lisää merkit-

tävästi kustannuksia. 

Toteutuessaan rata yhdistää Baltian tiiviimmin muuhun Eurooppaan ja irrottaa rahtiliikenteen meriliikenteen 

hitaudesta ja haavoittuvuudesta. Tallinnasta pääsisi 2020-luvun alussa junalla kahdessa tunnissa Riikaan ja 

neljässä tunnissa Puolan rajalle. Suomi saisi Rail Baltican myötä suoran kulkureitin Keski-Euroopan suurille 

markkinoille.  

Tallinnan nykyistä raitiovaunulinjaa halutaan laajentaa ydinkeskustasta ja satamasta Ülemisten kaupungin-

osaan. Rail Baltican toteutuessa ihmiset purkautuisivat junasta uuteen liikenteen solmukohtaan tulevassa 

Ülemistessä. Lisää Ülemisten kehittämissuunnitelmista on luvussa 2.3. 

 

Tallinnan raitiovaunulinjaa suunnitellaan laajennettavan. Kuva: Anniina Tuomi 

 

Lähteet: 
http://www.railbaltic.info/en/ 
http://www.hs.fi  
 
Esitys: 
Toomas Haidak, johtaja, investointi- ja liikenneosasto, viestintä- ja taloussuhteiden ministeriö  
 

1.3 ELMO-ohjelma  

 
Viron sähköisen liikkuvuuden ohjelman ELMOn tavoitteena on nopeuttaa sähköautojen käyttöä Virossa ja 

helpottaa valtion tavoitetta lisätä uusiutuvan energian käyttöä vuoteen 2020 mennessä.  

http://www.railbaltic.info/en/
http://www.hs.fi/
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Projekti käynnistyi vuonna 2011 ja päättyy 2014. Ensimmäisessä vaiheessa sosiaalisten suhteiden sekä vies-

tintä- ja taloussuhteiden ministeriöt tilasivat Mitsubishilta 507 sähköautoa ja kehittivät tukijärjestelmän, 

jonka kautta yksityiset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat hankkia niitä.  

MITÄ OPITTIIN?  

ELMO-ohjelma käynnistettiin kestävää kehitystä tukevana projektina. Sen kuluessa on huomattu, että koko 

autoinfrastruktuuri ja liikkuminen ovat muuttumassa merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden kuluessa 

ja sähköautot ovat osa tätä muutosta.  

ELMO-ohjelman budjetti on 9 miljoonaa euroa ja se muodostuu pääasiassa päästörajoitusten myynnistä sekä 

luovutuksesta autoja valmistavalle Mitsubishille. Ohjelmassa on rakennettu koko maan kattava latausver-

kosto ja Tarton demokeskus, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta sähköautojen käytöstä.  

Niin sanottuja pikalatauspisteitä on 165 kappaletta 40–60 kilometrin välein. Ne on sijoitettu muun muassa 

huoltoasemille, parkkipaikoille ja kahviloiden yhteyteen. Latausverkoston on oltava tiivis, sillä yhdellä latauk-

sella voi ajaa 100–150 kilometriä. Keskimääräinen latausaika on 24,5 minuuttia ja sen voi maksaa kännykällä 

tai RFID-tunnistautumisen avulla.  

 

 

 

 

 

 

ELMO-ohjelman sähköauto Tallinnassa Kalamajan puutaloalueella. Kuva: Anniina Tuomi 

Ohjelmaan kuuluu tukijärjestelmä, joka kattaa noin 50 % uuden sähköauton ostohinnasta. Keskimääräinen 

tuki on 16 500 euroa ja maksimissaan 18 000 euroa autoa kohti. Kotilatauspistettä varten on lisäksi mahdol-

lista saada 1000 euroa avustusta.  

ELMO-ohjelmassa jaettava tuki riittää 500–600 uuden sähköauton ostoon vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Marraskuusta 2012 lähtien hallitus on tukenut myös ladattavien hybridiautojen ostoa. Tukea on ollut mah-

dollista saada 7-30 % uuden auton ostohinnasta. 

Demokeskuksen ja markkinoinnin lisäksi ELMO-ohjelmassa pyritään lisäämään sähköautojen käyttöä yhteis-

käyttöautopalvelun (car sharing) kautta. Tällä hetkellä sähköisiä yhteiskäyttöautoja on 24 kappaletta ja lisää 

halutaan. Yhteiskäyttöauton vuokra on ensimmäiseltä tunnilta kuusi euroa ja seuraavilta tunneilta kolme eu-

roa. Maksimihinta on 30 euroa päivässä. Lataus ja pysäköinti on ilmaista. 

Asiantuntijoiden mukaan yhteiskäyttöautoilu lisääntyy tulevaisuudessa merkittävästi, sillä sen avulla voidaan 

vähentää liikennettä ja parkkipaikkojen tarvetta. Lisäksi tulevaisuudessa yleistyvä kuskittomuus sopii hyvin 

yhteiskäyttöautoihin. Tällä hetkellä Pariisissa on suurin kalusto sähköisiä yhteiskäyttöautoja, noin 2000 kap-

paletta.   
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Nähtäväksi jää, miten Viron koko maan kattava latausverkosto tukee autojen ostoa ja käyttöä tulevaisuu-

dessa. Suomessa sähköautot eivät ole yleistyneet Mikäli sähköautoihin halutaan panostaa myös meillä, Vi-

rosta kannattaa ottaa oppia erityisesti latausverkoston rakentamiseen, latauspisteiden sijoittamiseen ja käyt-

töön liittyen. 

Lähteet: 
http://elmo.ee/home/  
 
Esitys: 
Toomas Haidak, johtaja, investointi- ja liikenneosasto, viestintä- ja taloussuhteiden ministeriö 

1.4 Sähköiset palvelut 

Tallinna on päässyt Intelligent Community Forumin älykkään kaupungin listalle. e-Estonia kuvaa digitaalista 

yhteiskuntaa, jossa virolaiset elävät. Kansallisia menestystarinoita ovat esimerkiksi Skype sekä henkilökohtai-

nen sirukortti, jolla jokainen virolainen voi muun muassa äänestää sähköisesti ja saada sähköisiä reseptejä. 

Myös sähköinen allekirjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti onnistuvat vaivatta.  

Digitaalisen yhteiskunnan synnyn on mahdollistanut avoin ja hajautettu X-Road järjestelmä, joka yhdistää eri 

palveluita ja tietokantoja. Avoimuus on lisännyt joustavuutta ja edesauttanut uusien palveluiden liittämisen 

järjestelmään vuosien varrella. 

ICT Demokeskus on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka mukana olevat yritykset omistavat. Se pe-

rustettiin vuonna 2009 ja siellä esitellään Viron kansallisia ICT-ratkaisuja. Keskuksesta löytyy mm. e-hallintoa, 

yksityisiä yrityksiä sekä koulujen ja kotien ICT-ratkaisuja esittelevät osastot. 

MITÄ OPITTIIN? 

Virossa ei ole merkittäviä luonnonvaroja, minkä vuoksi presidentti Toomas Hendrik Ilves on puhunut kansan 

tuottavuuden ja sähköisten palvelujen puolesta. Internet nähdään maassa sosiaalisena oikeutena ja siellä on 

kattavat laajakaistayhteydet sekä 1007 julkista langattoman verkon aluetta. Viron sähköiset järjestelmät yh-

distää niin sanottu X-Road, jota myös Suomi ja muutamat muut Euroopan maat saavat nykyisin hyödyntää. 

 

X-Road eri järjestelmät ja tietokannat. Kuva Anna Piperalin esitys 

http://elmo.ee/home/
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Virossa on kansalaisille yli 2800 sähköistä palvelua. Maan asukkaista 93 % omistaa sähköisen henkilökortin, 

jonka lisäksi palveluja voi käyttää myös mobiililaitteella. Kannustimena sähköisen henkilökortin hankintaan 

toimi 2000-luvun alussa annettu alennus, jonka sai käyttämällä korttia maksuvälineenä julkisessa liiken-

teessä.  

Sähköisten palvelujen käyttö säästää ympäristöä, sillä paperin, polttoaineen ja liikkumisen tarve vähenevät. 

Lisäksi ne vähentävät julkishallinnon kustannuksia ja lisäävät viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä. Sähköisen 

portaalin kautta kansalainen saa näkyviin kaiken hänestä kerätyn viranomaistiedon. Rekisteristä näkyvät 

muun muassa häntä hoitaneet ja hänen tietoja tutkineet lääkärit.  

Virolaiset eivät voi mennä sähköisesti naimisiin, erota tai asioida maistraatissa. Myöskään pankkitilin avaa-

minen ja uuden henkilökortin hankkiminen eivät onnistu ilman fyysistä asiointia. Käytännössä kaiken muun 

voi hoitaa sähköisesti. Esimerkiksi Venäjän rajanylitykseen voi nykyään varata ajan sähköisen järjestelmän 

kautta.  

Arvioiden mukaan Virossa sähköisten ratkaisujen avulla voidaan säästää 1-2 % bruttokansantuotteesta ja 

osuus voi kasvaa edelleen palvelujen kehittyessä. Työn alla ovat myös muun muassa rajojen väliset ja rajat 

ylittävät sähköiset palvelut sekä virtuaalinen kansallisuus, jonka avulla yritetään houkutella lisää yrityksiä Vi-

roon. Sairaaloiden digitalisoituminen alkoi vuonna 2010. 

ICT-demokeskuksessa esitellään ”Smart Vormsi” -energiasaarta, jossa halutaan lisätä paikallista energiantuo-

tantoa ja saada uusia asukkaita. Tätä varten Hiidenmaan ja Viron mantereen välissä sijaitsevalla saarella tes-

tataan erilaisia energiaratkaisuja ja älykkäitä teknologioita.  

Saari on todella tuulinen (keskimäärin 5-6 m/s), mutta tuulivoiman hyödyntäminen on vaikeaa: saaren maa 

on pilkottu erittäin pieniin osiin, minkä vuoksi tuuliturbiinien asentaminen ei onnistu. Sen sijaan aurinkovoi-

malle saari vaikuttaisi soveltuvan. Tuulen johdosta saarella on vähemmän pilviä ja lisäksi tuuli viilentää au-

rinkopaneeleja ja lisää näin auringontuotantoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT Demokeskuksessa esitellään Viron sähköisiä palveluja ja muun muassa Smart Vormsi -energiasaarta kosketusnäy-

tön avulla. Kuvat: Anniina Tuomi 
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Lähteet: 
http://e-estonia.com/ict-demo-center/ http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/06/12/190693661/tal-
linn-the-former-soviet-city-that-gave-birth-to-skype  
 
Esitykset:  
Anna Piperal, projektipäällikkö, Viron ICT Demokeskus 
Priit Kongo, toimitusjohtaja, Net Group  

1.5 Puurakentaminen  

Hieman alle puolet (2,2 miljoonaa hehtaaria) Viron maapinta-alasta on metsää ja puustoa on noin 330 m³ 

asukasta kohden. Suomen vastaava luku on noin 400 m³. Yleisimmät puulajit ovat mänty (30 % puustosta), 

kuusi (23 %) ja koivu (23 %).  

Virossa metsä- ja puuteollisuus muodostavat noin neljänneksen bruttokansantuotteesta. Se työllistää välilli-

sesti ja välittömästi 30 000 ihmistä, joista 84 % asuu Tallinnan ulkopuolella. Eniten maasta viedään höylättyä 

ja sahattua puuta, puuhuonekaluja ja -osia sekä komponentteja (ml. liimapuu, ikkunat ja ovet).  

Puuala alkoi kehittyä Virossa 1950-luvulla, kun hirsiä ja paneeleja alettiin tehdä valmistaloihin. Keskimäärin 

85–90 % Virossa rakennetuista puutaloista viedään ulkomaille, pääasiassa Norjaan, Saksaan ja Iso-Britanni-

aan. Viro on neljänneksi suurin puutalojen viejä Euroopan unionissa. Vuonna 2013 ensimmäisen seitsemän 

kuukauden aikana puutalojen vienti kasvoi 14 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.  

MITÄ OPITTIIN?  

Viron puurakentamisperinteet ulottuvat kauas vuosisatojen päähän. Kuitenkin Suomessa puukerrostalojen 

rakentaminen ja säädökset ovat etelänaapuria askeleen edellä.  

Virossa säädökset kieltävät yli kaksikerroksisten puutalojen rakentamisen ja puutaloja koskevia palomääräyk-

siä vasta mietitään. Täten virolaisten tuottajien onkin helpompi viedä puutaloja ulkomaille kuin myydä ne 

kotimaassa. Haasteita asettavat tuotannon tehostaminen, tuotekehitys ja markkinointi. 

 

Perinteisiä puutaloja Tallinnan Kalamajassa. Kuva: Anniina Tuomi 

Vauhdittaakseen energiatehokasta puurakentamista Estonia Enterprise käynnisti EU-rahoitteisen puukluste-

riohjelman vuosille 2010–2015. Ohjelmassa on järjestetty yritysten välisiä liiketoimintatapaamisia sekä tehty 

yhteismarkkinointia, -myyntiä ja -ostoja.  

http://e-estonia.com/ict-demo-center/
http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/06/12/190693661/tallinn-the-former-soviet-city-that-gave-birth-to-skype
http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/06/12/190693661/tallinn-the-former-soviet-city-that-gave-birth-to-skype
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Puurakentamista tukee maan Puutaloyhdistys, johon kuuluu 140 jäsenyritystä. Näistä 35 on varsinaisia puun 

tuottajia ja loput pienempiä ”käsityöläisyrityksiä”. Useasta pienemmästä yrityksestä muodostuva Kodumaja 

on Viron suurin puutalojen tuottaja ja sen toiminta muodostaa viidesosan maan tuloista. Kokonaisviennin 

arvo vuonna 2012 oli yli 200 miljoonaa euroa.  

Virossa puuta tuotetaan paljon, mutta sitä myydään halvalla (Virossa 1,955$, Suomessa 2,553$ ja Ranskassa 

5,791$/tonnia taloa). Puumateriaalien hinnat ovat samoja Virossa ja Pohjoismaissa. Arvioiden mukaan 

puusta rakentaminen on vain 10–20% muuta rakentamista kalliimpaa. Pohjoismaissa tehdään puusta enem-

män paperia ja tarvitaan vähemmän työvoimaa kuin Virossa.  

Puurakentamisen edistämiseksi Puutaloyhdistys toivoisi maahan Helsingin Jätkäsaaren rakentuvan Wood Ci-

tyn kaltaisia kokeiluprojekteja, joissa julkinen sektori toimii hankkijana ja suunnannäyttäjänä. Virossa ”Smart 

House from Estonia” -kilpailun voitti vuonna 2013 moderni puutalo. Toinen tunnettu puurakennus on Tallin-

nan Mustamäellä sijaitseva lähes nollaenergiarakentamisen koetalo (lue lisää luvussa 2.4).   

Lähteet: 
http://www.puitmajaliit.ee/fi 
http://www.estoniantimber.ee/index.php/component/content/article/5   
www.passionhouses.com  
 
Esitys: 
Lauri Kivil, toimitusjohtaja, Viron puutaloyhdistys 

2 TALLINNA  

2.1 Tallinnan kaupunkikehittäminen  

Tallinna on Viron pääkaupunki ja maan pääasiallinen portti merelle. Kaupungin väkiluku on 430 594. Tallinna 

on jaettu kahdeksaan kaupunginosaan, joilla on kullakin oma hallinto. Kukin kaupunginosa jakaantuu vielä 

asuntoalueisiin. Sen asukastiheys on suunnilleen sama kuin Helsingissä, noin 2700 asukasta/km². 

 

Tallinnan kaupungin silhuetti mereltä päin katsottuna. Kuva: Anniina Tuomi 

http://www.puitmajaliit.ee/fi
http://www.estoniantimber.ee/index.php/component/content/article/5
http://www.passionhouses.com/
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Kaupungin sisäistä joukkoliikennettä hoitavat useat linja-auto- ja johdinautoreitit, joiden lisäksi on neljä rai-

tiovaunulinjaa. Tammikuusta 2013 lähtien kaupungin asukkaille on tarjottu ilmainen julkinen liikenne. Tavoit-

teena on tukea tasa-arvoista liikkumista, vähentää yksityisautoilua, saasteita ja melua, parantaa asukkaiden 

elämänlaatua sekä houkutella ihmisiä siirtämään viralliset kirjansa ja samalla veronmaksunsa Tallinnaan. 

Arviot joukkoliikenteen käytön kasvusta vaihtelevat suuresti eri tutkimuksissa. Kaupungin omien arvioiden 

mukaan joukkoliikenteen käyttö on maksuttomuuden aikana lisääntynyt 12,6 prosenttia ja yksityisautoilu on 

vastaavasti vähentynyt 9 prosenttia.  

Ruotsin kuninkaallisen teknillisen instituutin mukaan bussien matkustajamäärät lisääntyivät vain runsaat 

kolme prosenttia ja yli puolet tästäkin kasvusta johtuu muista tekijöistä – esimerkiksi parantuneesta reittiva-

likoimasta. Lisäksi on huomattu, että maksuttomuuden jälkeen tallinnalaiset kävelevät vähemmän. (Talous-

sanomat 5.2.2014.) 

Helsingin Sanomien (20.2.2014) mukaan kokeilu ilmaisesta joukko-liikenteestä on kiihdyttänyt muuttoliikettä 

lähikunnista pääkaupunkiin. Vuonna 2013 Tallinnaan muutti yli 10 000 uutta asukasta, kun aiempina vuosina 

jäätiin huomattavasti maltillisempiin lukuihin. Tämä on luonut tyytymättömyyttä lähikunnissa.  

MITÄ OPITTIIN? 
 
Tallinna on menettänyt viimeisten vuosikymmenten aikana asukkaita ympäryskuntiin ja suurimmat kasvu-

keskukset ovatkin kaupungin ulkopuolella Harjun maakunnassa. Yli 20 % kasvun on aiheuttanut 2000-luvun 

alkupuolella käynnistynyt asuntorakentamisen buumi, jolloin keskimäärin nuoremmat ja varakkaammat os-

tivat halpaa maata ja rakensivat omakotitalonsa kaupungin hälinän ulottumattomiin.    

Muuttoliikkeestä huolimatta Tallinna on säilynyt Viron suurimpana työssäkäyntialueena. Työmatkaliikenne 

kulkee idästä länteen keskustan kautta. Paikoin liikenne ruuhkautuu erityisesti satamarahdin tukkiessa ka-

tuja. Rahtia kuljettavia rekkoja ei kuitenkaan voida lähettää pois kaupungista, sillä niiden kulku lautoilla las-

kee risteilymatkojen hintoja. 

 

Tallinnan satamassa on vilkas rahti- ja risteilymatkustajien liikenne. Kuva: Anniina Tuomi 
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Asukkaiden lisäämiseen tähtäävän ilmaisen joukkoliikenteen kokeilun tuloksista tai vaikutuksista ei kerrottu 

matkalaisille. Selville kuitenkin saatiin, että julkista liikennettä priorisoidaan yksityisautoiluun verrattuna ja 

useiden eri joukkoliikennemuotojen koordinointia pidetään haastavana.  

Ilmaisen joukkoliikenteen lisäksi Tallinnan kaupungin houkuttelevuutta pyritään lisäämään muun muassa pa-

rantamalla asuinalueita, ottamalla ranta-alueita käyttöön ja kunnostamalla julkisia ulkotiloja. Haasteita aset-

taa se, että 80 % maasta on yksityisessä tai valtion omistuksessa ja vain noin 2 % kaupungin kehitettävissä. 

Neuvostovallan aikaisesta keskushallintojohtoisesta aluekehittämisestä on siis siirrytty tilanteeseen, jossa 

maanomistajia on paljon ja kaupungin tehtävänä on hoitaa lähinnä rakennusvalvontaa. 

Kaupungin ylin strategisen tason työväline on niin sanottu laaja suunnitelma (comprehensive plan). Vuonna 

2001 laadittu suunnitelma on vanhenemassa. Uutta laajaa suunnitelmaa ei kuitenkaan tehdä vielä, vaan kau-

punki on päättänyt uudistaa kahdeksaa kaupunginosaansa koskevan yleiskaavan. Yleiskaava sisältää tarkem-

pia teemakaavoja, joissa on mukana muun muassa kadut ja kevyen liikenteen väylät. Liikkumista koskevia 

teemakaavoja päivitetään parhaillaan.  

Asemakaavojen tekemisestä vastaavat maanomistajat. Edellä mainittujen suunnitelmien ja kaavojen lisäksi 

kaupunki on tehnyt niin sanottuja rakennekaavoja (structure plan). Ne eivät ole lain määräämiä, mutta niitä 

on laadittu yksityisten maanomistajien toiveesta. Rakennekaavat täyttävät yleiskaavan ja asemakaavojen vä-

liin jäävää aukkoa ja sisältävät sääntöjä ja ohjeita strategisesti tärkeille alueille.  

Neuvostoliiton aikana kaupungin ranta oli valtion omistuksessa ja suljettu. Nykyään se on yksityisessä omis-

tuksessa, mutta avattu vain osittain julkiseen käyttöön. Rannan avaamiseksi kokonaan kaupunki on hyödyn-

tänyt rakennekaavaa ja laatinut suunnitelman 27 kilometrin pituiselle rantabulevardille. Maanomistajat ovat 

sitoutuneet toteuttamaan bulevardin, mutta rakentamisaikataulua kaupunki ei voi määrätä. 

 

Neuvostoliiton valtakauden jälkeen Tallinnan edustan ranta on ollut yksityisessä omistuksessa lähes käyttämättä. 

Kuva: Anniina Tuomi 

Rantabulevardin lisäksi kaupunki kohentaa ranta-aluetta kunnostamalla vanhoja rakennuksia ja ulkotiloja 

sekä rakentamalla uutta. Monista neuvostoaikaisesta rakennuksesta halutaan päästä eroon ja lisäksi suun-

nitteilla on muun muassa uusi kaupungintalo, johon ei kuitenkaan ole tällä hetkellä varaa. 



16 
 

Tallinnan kaupunki pohtii parhaillaan yksityisen kehittäjän ehdotusta, jonka mukaan parkkinormeja voitaisiin 

keventää, jos rakentamisen uudistuotanto sijoittuu lähelle julkisia joukkoliikenneyhteyksiä tai kehittäjä pa-

nostaa muuten julkiseen liikenteeseen. Tällä hetkellä parkkinormit vaihtelevat hieman alueittain ja ovat yksi 

auto 30 m² kohden tai 1,3 autoa asuntoa kohden. 

Lähteet:  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tallinna 
http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/ 
http://www.hs.fi 
http://www.talouselama.fi   
 
Esitys: 
Kerttu Märtin, koordinaattori, kaupunkisuunnitteluosasto, Tallinnan kaupunki 

2.2 Kalamaja 

Lähes koko Tallinnan historian ajan Kalamaja on palvellut kaupungin pääasiallisena kalasatamana. Kalamaja 

tarkoittaa ”kalataloa”. Alue oli 1300-luvulta lähtien kalastajien, kalakauppiaiden ja veneenveistäjien aluetta. 

Kaikki muuttui vuonna 1870, kun Tallinna–Pietari-rata valmistui. Tällöin Pohjois-Tallinnaan perustettiin val-

tavia tehtaita ja niihin alkoi virrata tuhansia uusia työläisiä. 

Työläisten asunnoiksi rakennetuista puutaloista tuli Kalamajan rakennushistoriallista perintöä. Rakennuskan-

nasta ainutlaatuisinta ovat 1920- ja 30-lukujen ns. tallinnalaistalot. Nämä kaksi- ja kolmikerroksiset puupien-

kerrostalot koostuvat kahdesta symmetrisestä siivestä, joita erottaa porraskäytävä talon keskellä. Näitä ta-

loja on Tallinnassa nyt noin 500 ja asukkaita alueella 8200. 

Kestävä korjausrakentaminen on Virossa uutta. Kalamajassa vuonna 2001 avatussa kestävän korjausrakenta-

misen tietokeskuksessa annetaan neuvoja kustannustehokkaaseen korjaamiseen sekä myydään materiaaleja 

ja työkaluja. Korjattavaa on paljon: muun muassa useat trendikkääksi muuttuneen Kalamajan kaupunginosan 

asunnoista ovat edelleen huonossa kunnossa. 

 

Kestävän korjausrakentamisen tietokeskus sijaitsee perinteisessä tallinnalaistalossa. Kuva: Anniina Tuomi 

MITÄ OPITTIIN? 

Kalamaja on palanut useita kertoja. Viimeisin suuri tulipalo sattui Venäjän vallan aikana Krimin sodassa 1850-

luvulla. Kaupunginosassa on parhaillaan käynnissä gentrifikaatio, jonka myötä kiinteistöjen hinnat ja vuokrat 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tallinna
http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/
http://www.hs.fi/
http://www.talouselama.fi/
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ovat nousseet. Asumisen laatu ei sen sijaan ole parantanut samassa suhteessa, vaan osa rakennuksista on 

edelleen todella huonossa kunnossa.  

Kalamajassa sijaitseva kestävän korjausrakentamisen tietokeskus pyrkii lisäämään alueella ja koko Virossa 

tarvittavaa puurakentamisosaamista ja kunnostusta. Tietokeskuksessa halutaan osoittaa, ettei aina tarvitse 

rakentaa uutta, vaan myös vanhaa voidaan korjata kustannustehokkaasti.  

Tietokeskus myy muun muassa osittain palaneista taloista kerättyjä rakennusmateriaaleja ja jakaa rakennus-

perintöön liittyvää tietoutta. Keskuksen projekteissa on ollut mukana myös suomalaisia toimijoita ja opiske-

lijoita, muun muassa Turku Science Park ja Turun ammattikorkeakoulu. 

 

Palaneista puutaloista kerätään korjausrakennusmateriaaleja. Kuva: Anniina Tuomi 

Kalamaja rajautuu rantaan. Ranta avattiin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen vuonna 1991, mutta se oli 

joutomaata vuoteen 2011 asti. Vuonna 2011 Tallinna toimi Turun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkina 

ja juhlavuonna rannalle rakennettiin yleiset laiturit. Vasta laitureiden rakentamisen jälkeen kaupunkilaisten 

kerrottiin ymmärtäneensä asuvansa rantakaupungissa.  

Linnalabor Urban Lab on kaupunki-innovaatioiden koealusta, joka pyrkii muun muassa edistämään ranta-

alueiden avaamista yhä laajemmin kaupunkilaisille. Yksityisessä omistuksessa olevan rannan kehittämisestä 

on erilaisia ja ristiriitaisia suunnitelmia. Kevääseen 2014 mennessä erilaisia valituksia ja ehdotuksia oli lähe-

tetty kaupungille yli 300. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi Linnalabor opettaa virolaisille urbanismia. 

Urbanismi on Virossa uutta, sillä perinteisesti virolaiset ajattelevat olevansa maalaiskansaa. 

Lähteet: 
http://www.tourism.tallinn.ee/fin/nahtavyydet/nahtavyydet/kalamaja   
http://www.linnalabor.ee/en/  
 
Kiertokävely: 
Keiti Kljavin, Kaur Sarv ja Teele Pehk, Linnalabor  

2.3 Ülemiste City 

Ülemiste City on entinen suuri tehdasalue, joka on muutettu yrityspuistoksi. Siellä on yrityshautomo, 280 

yritystä ja 6000 työntekijää. Suurin osa yrityksistä toimii ICT-alalla ja monet niistä ovat pieniä start-up-yrityk-

siä. Ülemiste Cityssa on noin 65 000 m² toimistotilaa sekä 120 000 m² teollisuus-ja varastotilaa. Alue sijaitsee 

3,5 kilometrin päässä Tallinnan keskustasta ja 100 metrin päässä lentokentästä.  

http://www.tourism.tallinn.ee/fin/nahtavyydet/nahtavyydet/kalamaja
http://www.linnalabor.ee/en/
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Aluetta laajennetaan parhaillaan ja seuraavan kymmenen vuoden aikana Ülemiste Citysta on tarkoitus tulla 

mixed-use-alue, jossa yhdistyvät yritystoiminta, asuminen ja vapaa-ajanpalvelut (mm. urheilu ja kulttuuri). 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Ülemiste Cityssa asuu 5000 henkilöä ja työskentelee 15000 työntekijää.  

MITÄ OPITTIIN? 

Ülemistessä toimi 1800-luvun lopussa junavaunutehdas, jossa valmistettiin junia koko Venäjälle ja vientiin. 

Myöhemmin Neuvostoliiton aikana alueella tehtiin sotavarusteita ja muun muassa vuoteen 1985 asti ydinre-

aktoreita avaruusaluksiin. Yksi ensimmäisistä ulkomaisista toimijoista alueella oli suomalainen Hackmann. 

Ülemiste City muuttuu nopeasti. Sen kiinteistökehittäminen alkoi vuosina 2005–2006 ja uusin rakennus, Vi-

ron tulli on vuodelta 2013. Vuodesta 2010 lähtien aluetta ovat kehittäneet yhdessä Technopolis Ülemiste ja 

Mainor Ülemiste. Technopolis Ülemiste omistaa 51 % ja vastaa 2/3 alueen kehittämisestä. Mainor Ülemiste 

omistaa puolestaan 49 % ja kehittää kolmasosaa koko alueesta.  

Alueella on rakennusoikeutta yli 700 000 m². Määrä on valtava, sillä tällä hetkellä koko Tallinnan kaupungissa 

rakennusoikeutta on 600 000 m². Kaupungin toimistoalasta noin 15 % sijaitsee Ülemiste Cityssa. Tavoitteena 

on, ettei 36 hehtaarin alue jää vain teollisuuden tai yritysten käyttöön, vaan sinne tulee enenevässä määrin 

myös asuntoja ja palveluja. 

Pitkästä teollisuushistoriasta johtuen Ülemisten alue on saastunut ja melkein jokainen sen tontti tulee puh-

distaa öljystä ja muista epäpuhtauksista. Alueen Viron valtion aikaiset rakennukset tulee määräysten mukaan 

säilyttää ja niitä aiotaan myös hyödyntää. Sen sijaan neuvostoaikaiset rakennukset saa hävittää. 

 

Alueen vanhoja rakennuksia on otettu uusiokäyttöön. Kuva: Hannele Lampo 

Alueen kehittämiseksi Technopolis ja Mainor tekivät laajan benchmarking-analyysin, jossa käytiin läpi tekno-

logiapainotteisia kaupunkeja ja kaupunginosia ympäri maailmaa. Analyysin kohteina olivat muun muassa 

Boston, Eindhoven, San Francisco, Sophia Antipolis (Nizza), Ruoholahti (Helsinki) ja Ørestad (Kööpenhamina).  

Analyysin perusteella luotiin visio, jonka mukaan Ülemiste Citysta tulee monitoiminnallinen, vihreä ja älykäs 

aluerakentamiskohde, jonne on helppo päästä ja jonka arkkitehtuuri on houkuttelevaa ja muista alueista 

erottuvaa. Saavutettavuus varmistetaan toimivilla julkisilla liikenneyhteyksillä sekä riittävällä paikoitustilalla. 

Erottuvuutta korostaa alueelle rakennettava symboli. 
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Vision luomisen jälkeen Technopolis ja Mainor järjestivät arkkitehtuurikilpailun syksyllä 2013. Kilpailun voitti 

ruotsalaissuomalaisen Tengbom Eriksson Architects -toimiston ehdotus ”Mingle”. Minglen mukaisesti Üle-

miste Cityyn on tulossa kävelykeskusta sekä pääasiassa yksinkertaisia ja matalia rakennuksia. Korkeammat 

rakennukset sijoittuvat alueen reunoille suojaamaan sitä vieressä kulkevan junaradan melulta.  

 

Tengbom Eriksson Architects -toimiston kilpailutyö Mingle. Kuva Tengbom Eriksson Architects -kotisivut 

Alueen energiatehokkuus huomioidaan muun muassa sertifiointien kautta; uudet toimistorakennukset ovat 

saaneet LEED kultatason sertifioinnin. Lisäksi Ülemiste Cityyn tulee aurinkopaneeliseiniä ja viherkattoja eri 

tasoihin. Pysäköinti 5000 autolle järjestetään joko alueen ulkopuolelle tai maanalaisiin pysäköintihalleihin.  

Ülemiste Cityssa on jo kouluja, päiväkoti ja kauppoja ja sinne on tulossa julkisia rakennuksia kuten urhei-

luareena, kulttuurikeskus, elokuvateatteri, ravintoloita ja kuntokeskus. Suunnitteilla on, että alueesta tulisi 

koko Tallinnan liikenteen solmukohta. Periaatepäätös raitiovaunulinjan jatkamisesta keskustasta alueen vie-

ressä sijaitsevalle lentokentälle on jo tehty ja tulevaisuudessa Ülemisten yläpuolella saattaa kulkea junarata.  

Tallinnassa toimistovuokrat uusissa ja uudenveroisissa tiloissa ovat 10–13 euroa neliömetriä kohden. Kehit-

tyessään alueesta voi muodostua kilpailija Suomen pääkaupunkiseudun aluerakentamiskohteille edullisen 

vuokratason johdosta. Toimistovuokrissa ero on noin 30–40 % Tallinnan eduksi. 

Lähteet:  
http://www.ulemistecity.ee 
http://balticbusinessnews.com/article/2014/2/12/ulemiste-city-to-become-tallinn-s-most-modern-district-
in-10-years  
https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=11410844  
http://www.eriarc.fi/2013/12/the-mingle-bells-are-ringing-for-tengbom-eriksson-architects-today/  
 
Esitykset: 
Toomas Aak, Mainor Ülemiste AS:n hallituksen puheenjohtaja 
Martin Seppälä, hallituksen jäsen, Technopolis Ülemiste 

2.4 Lähes nollaenergiarakentamisen koetalo 

Rakennusten energiankulutus muodostaa 40 % kokonaisenergiankulutuksesta, minkä vuoksi rakennuksissa 
nähdään suuri energiasäästöpotentiaali. Uusilla ratkaisuilla voidaan lisätä energiaomavaraisuutta ja talous-
kasvua sekä synnyttää uusia työpaikkoja.  

http://www.ulemistecity.ee/
http://balticbusinessnews.com/article/2014/2/12/ulemiste-city-to-become-tallinn-s-most-modern-district-in-10-years
http://balticbusinessnews.com/article/2014/2/12/ulemiste-city-to-become-tallinn-s-most-modern-district-in-10-years
https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=11410844
http://www.eriarc.fi/2013/12/the-mingle-bells-are-ringing-for-tengbom-eriksson-architects-today/
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n mukaan uudet julkiset rakennukset ovat 31.12.2018 jälkeen 
lähes nollaenergiataloja ja kaikki uudet rakennukset ovat 31.12.2020 jälkeen lähes nollaenergiataloja. Direk-
tiiviä toimeenpanevat kansalliset säädökset tuli antaa ja julkaista viimeistään 9.7.2012.   

MITÄ OPITTIIN? 

Lähes nollaenergiarakentamisen koetalo on passiivitalo, jossa yhdistyvät keskitetty ja hajautettu tuotanto. 
Se avattiin keväällä 2013. Koetalo rakennettiin Tallinnan teknillisen yliopiston rahoituksella sen omalle ton-
tille. Kustannukset olivat noin 60 000 euroa.   

Koetalossa tutkitaan energiatehokkuutta parantavia teknisiä ja kaupallisia rakentamisen ratkaisuja, joilla on 
kysyntää tai jotka ovat markkinoilla, mutta eivät toimi. Perustutkimuksen rahoitus tulee yliopistolta. Koeta-
lossa tehdään opinnäytetöitä ja jatkotutkimusta. Lisäksi yritykset voivat tilata tutkimuksia omalla rahallaan. 
Ensimmäisiä tuloksia saadaan vuoden 2014 aikana. 

Lähes nollaenergiarakentamisen koetalossa on 200 anturia ja siellä testataan muun muassa erilaisia katto- ja 
ulkoseinäpintoja, eristeitä, ilmanvaihtoa, valaisimia, ikkunoita ja maalämpöpumppuja. Talo on eteläsuuntaan 
ja sen seinillä ja ympärillä on aurinkokeräimiä ja -paneeleja. Niiden kautta lämmitetään sisätilat ja käyttövesi 
sekä saadaan sähköä. Suomesta on nelinkertaisia ikkunoita testattavana. 

 

 

 

 

 

 

Koetalossa on erilaisia ulkoseinän pintoja ja pihalla aurinkokeräimiä. Ikkunoihin on suunniteltu aurinkosuojia, jotka 
toimisivat samaan aikaan sälekaihtimina ja aurinkopaneeleina. Kuvat: Anniina Tuomi 

Pohjois-Virossa maa on savea ja Etelä-Virossa kalkkikiveä. Toisin kuin Suomessa, Virossa ei voida hyödyntää 
porakaivolämpöpumppuja, sillä kova graniitti on vasta noin sadan metrin syvyydessä. Koetalossa on käytössä 
horisontaalinen sekä viiden metrin syvyyteen asennettu maalämpöpumppu.  

Teknisen tilan tarve rakennuksen sisällä on suuri. Tilaa vievät erityisesti mittarit, teknisten laitteiden käyttö-
moottorit, nestepumput ja lämpöpumput, joita tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Ratkaisuja testattaessa 
tärkeää onkin selvittää, miten rakennetaan kustannustehokkaasti ja miten laitteiden toimivuus varmistetaan 
ulkoisen sähkönsyötön katketessa.  

Lähteet: 
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2013/032013/technical-definition-for-
nearly-zero-energy-buildings/ 
http://www.sitra.fi/sites/default/files/u489/jarekkurnitski_2012-6-7.pdf  
 
Kiertokävely: 
Targo Kalamees, professori, Tallinnan teknillinen yliopisto 

  

http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings/
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings/
http://www.sitra.fi/sites/default/files/u489/jarekkurnitski_2012-6-7.pdf
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3 RAKVERE  
 

Rakvere sijaitsee Pohjois-Virossa 98 kilomeriä Tallinnasta. Se on Viron seitsemänneksi suurin kaupunki ja 

siellä on 17 000 asukasta.  

Rakveressa laadittiin vihreä toimintasuunnitelma 2000-luvulla ja kaupunki haluaa Viron johtavaksi energian-

säästökaupungiksi. Rakvere on mukana useissa rajat ylittävissä projekteissa lisätäkseen tietoisuutta energi-

ansäästämisestä ja tehdäkseen konkreettisia toimia urbaanissa ympäristössä: mm. vihreää energiaa katuva-

loissa ja foorumeita asukkaille.  

Rakveren alueellinen Älytalo-osaamiskeskus keskittyy älytalokonseptin kehittämiseen ja älykkäisiin raken-

nusteknologioihin. Keskus edistää aluekehittämistä ja innovaatiotoimintaa yhdessä kumppaneidensa kanssa. 

Kumppaneita ovat yliopistot, ammatilliset oppilaitokset, yritykset ja paikallisviranomaiset. Osaamiskeskusoh-

jelmaa rahoittavat Rakveren kaupunki ja Euroopan aluekehitysrahasto Viron sisäministeriön ja Enterprise Es-

tonian kautta. 

MITÄ OPITTIIN? 

Suur-Rakveressa asuu 21 000 asukasta ja sen suomalaisia kumppanikaupunkeja ovat Lapua ja Lappeenranta. 

Kaupungin kehittämisen moottorina on toiminut entinen kaupunginjohtaja Andres Jaadla, joka on eri yhteis-

työelinten kautta saanut kaupungille kansainvälistä näkyvyyttä ja investointeja.  

 

Entinen kaupunginjohtaja Andres Jaadla on toiminut Rakveren kehittämisen moottorina. Kuva: Anniina Tuomi 

Jaadlan johdolla Rakvere osallistui vuosina 2008–2009 kaupunginjohtajien liittoon (Covenant of Mayors), 

jossa oli mukana 370 eurooppalaista kaupunkia. Osallistumisen myötä Rakveressa laadittiin kestävän ener-

gian toimintasuunnitelma, jossa vihreää kasvua tuetaan nollaenergiarakentamisella, julkisten rakennusten 

kunnostuksella, lämmön ja veden talteenotolla, biomassalla toimivalla kaukolämmöllä sekä kaupunkisuun-

nittelun ja liikennejärjestelmien kehittämisellä. 

Konkreettisia toimia energian säästämiseksi ovat olleet muun muassa uusiutuvan energian tuominen katu-

valoihin, viinatehtaan prosessilämmön hyödyntäminen, musiikkikoulun uudistaminen sekä puistojen ja pyö-

räteiden parantaminen. Suunnitteilla on energiatehokkaiden mikrolinja-autojen hankkiminen vanhan kalus-

ton tilalle.  
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Musiikkikoulu on yksi energiatehokkaasti korjatuista julkisista rakennuksista. Kuvat: Andres Jaadlan esitys 

Vuonna 2015 Rakvereen valmistuu älytalo, joka toimii osaamisen, innovaatioiden ja älykkään kaupunkiym-

päristön keskuksena. Älytalon tavoitteena on luoda koheesioita ylemmän korkeakouluasteen ja yrittäjyyden 

välille. Talon suunnittelussa käytetään rakennuksen tietomallintamista eli BIM (Building Information Mode-

ling) -tekniikkaa. 

Kaiken kaikkiaan Rakveren vihreä kasvun ohjelmaan liittyi vuosina 2010–2012 43 projektia ja se vähensi kau-

pungin hiilidioksidipäästöjä 42 %. Investointeja kaupunki sai yli 47 miljoonaa euroa, mikä on melkein Rakve-

ren kolmen vuoden budjetti (268€/asukas). Monet projektit ovat olleet Euroopan unionin rahoittamia.  

Lähteet: 
http://rakveresmarthouse.weebly.com/ 
http://www.urbenergy.eu/36.0.html  
 
Esitys: 
Andres Jaadla, kehittämisen ja opetuksen johtaja, Rakveren Älytalo 

  

http://rakveresmarthouse.weebly.com/
http://www.urbenergy.eu/36.0.html
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LIITE 1 
 

Matkalle osallistuneet 

Pekka Hautala, projektijohtaja, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Raila Heiskanen, projektipäällikkö, Posintra Oy  

Hilkka Jokela, kaavoittaja, Porvoon kaupunki  

Ly Kalam-Salminen, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Päivi Keränen, projektituottaja, Metropolia ammattikorkeakoulu    

Heli Korpinen, partner, Väinö Korpinen Oy 

Merja Laitinen , erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö 

Hannele Lampo, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu  

Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto 

Rauli Lautkankare, päätoiminen tuntiopettaja, Turun ammattikorkeakoulu  

Vuokko Löksy, rakennussuunnitteluasiantuntija, Kone Oyj 

Kaija Matinheikki, yliopettaja T&K, Metropolia ammattikorkeakoulu  

Esko Ovaska, TKI-päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu  

Tapio Pitkänen, toimitusjohtaja, Omatalo Oy  

Merita Soini, Lehtori, hybridikampus projektipäällikkö, Metropolia ammattikorkeakoulu    

Anniina Tuomi , projektipäällikkö, Uudenmaan liitto 

Leena Tuomi, ohjelmajohtaja, Posintra Oy  

Arto Varis, projektipäällikkö, Posintra Oy  

Anna-Maria Vilkuna, TKI-vastaava, Metropolia ammattikorkeakoulu    

Satu Åkerblom, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto    
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LIITE 2 

Matkaohjelma 

 

Keskiviikko 19.3.2014  

 

10:30 Laiva Helsingistä Tallinnaan M/S Superstar 
 
11:00 LOUNAS laivalla (vapaavalintainen)  
 
12:30 Saapuminen Tallinnaan, D-terminaali 
 
12:40 Linja-auto satamasta Viron sisäministeriöön, Pikk 61 
  
13:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: Aluekehittäminen Virossa; Eesti 2030+ -suunnitelma, Tavo Kikas,  
 sisäministeriö    
 
13:45 ESITYS JA KESKUSTELUA: Tallinnan yleisesittely ja ilmainen julkinen liikenne, Kerttu Märtin, 

Tallinnan kaupunki 
 
14:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: ELMO – sähköisen liikkuvuuden ohjelma ja Rail Baltica, Toomas 

Haidak, viestintä- ja taloussuhteiden ministeriö 
 
14:50 Linja-auto Kalamajaan, Klaus Kohvik, Kalasadama 8 
 
15:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: Puurakentaminen Virossa, Lauri Kivil, Viron puutaloliitto 
 
16:00 ESITYS JA VIERAILU: Kalamaja ja kestävä korjausrakentaminen, Keiti Kljavin, Estonian  
 Urban Lab 
 
18:30 „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus Kalamajassa, Telliskivi F hoone, Tel-

liskivi 60A 

 

20:15 Linja-auto Kalev Spa -hotellille , Aia 18 

 

 

Torstai 20.3.2014  

     

08:30 Linja-auto Kalev Spa -hotellilta lähes nollaenergian koetaloon, Mäepealse tn. 3 

  

09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Energiatehokas rakentaminen; lähes nollaenergitalo, Targo  

Kalamees, Tallinnan teknillinen yliopisto  

 

10:00 Linja-auto ICT-demokeskukseen, Lõõtsa 6 

 

10:30 ESITYS JA VIERAILU: Viron sähköiset palvelut, Anna Piperal, ICT-demo-keskus  

http://eesti2030.wordpress.com/in-english/
http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/
http://elmo.ee/home/
http://www.railbaltic.info/en/
http://www.puitmajaliit.ee/fi
http://www.tourism.tallinn.ee/fpage/explore/attractions/kalamaja
http://www.renoveeri.net/?id=20&PHPSESSID=48f9daa715496f288ff2ae2aa754776a
http://kalevspa.ee/fi/
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/2013/032013/technical-definition-for-nearly-zero-energy-buildings/
http://e-estonia.com/ict-demo-center/
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12:00 LOUNAS JA VIERAILU Ülemiste City -businesskampuksella (omakustanteinen) 

 

13:30 ESITYS JA KESKUSTELUA: Vihreä kasvu ja Älytalo-konsepti Rakveressa, Andres Jaadla, Älyk-

kään rakentamisen osaamiskeskus 

 

14:30 Linja-auto satamaan, D-terminaali 

 

16:30 Laiva Tallinnasta Helsinkiin M/S Star 

 

18:30 Saapuminen Helsinkiin  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulemistecity.ee/en/smart-business-center-tallinn
http://rakveresmarthouse.weebly.com/

