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Åsa nystedt

Ekologista kaupunkisuunnittelua
PietariinEnergiatehokas korjausrakentaminen 

on mahdollisuus  
suomalaisille yrityksille.

Pietarissa Päivittäiset Palvelut löytyvät läheltä mutta 
pietarilainen suosii kuitenkin yksityisautoilua. Energiatehokkaas-
sa rakentamisessa on kehittämiseen varaa sekä teknisesti että 
hallinnollisesti. Energiatehokas korjausrakentaminen on huikea 
mahdollisuus suomalaisille yrityksille.

VTT toteutti vuoden 2010 aikana kehitysprojektin, missä sel-
vitettiin, mitä ekologinen kaupunkisuunnittelu tarkoittaa Pietarin 
olosuhteisiin sovellettuna.

Kulmakivet ekologisessa kaupunkisuunnittelussa (ks. kaavio) 
ovat pieni energiankulutus, tiivis kaupunkirakenne, päivittäisten 
palvelujen tarjoaminen alueella, yksityisautoilun minimointi, 
uusiutuvan energian osuuden maksimointi sekä sosiaalisten ja 
kulttuuristen asioiden huomiointi.

Pääperiaatteet ovat samat kuin meillä Suomessa, mutta niiden 
painotus ja kehitystarpeet ovat hieman erilaiset. Pietari on hyvin 
tiiviisti rakennettu kaupunki, joten kaupunkirakenteen tiivistämi-

nen ei ole mikään iso kehityskohde. Päivittäiset palvelut löytyvät 
läheltä asuinrakennuksia, se onkin normeissa vaatimus. Sen sijaan 
energiatehokas rakentaminen on Pietarissa vielä lapsen kengissä.

Normit tukevat ekologista kaupunkisuunnittelua palvelujen 
sijainnin osalta mutta energiatehokkaan rakentamisen saralla ne 
jarruttavat kehitystä. Normit eivät nimittäin hyväksy koneellista il-
manvaihtoa lämmöntalteenotolla, mikä on keskeinen komponentti 
hyvin eristetyssä ja ilmatiiviissä rakennuksessa.

Rinat A
bdurafikov

Energiatehokas  
rakentaminen on Pietarissa 

vielä lapsen kengissä.



12 Maankäyttö 3|2011

EcoGrad-konseptin peruselementit

Tiivis kaupunkirakenne Liikenne
• Palvelut lähellä asukkaita • Toimivat julkiset liikenneyhteydet
• Minimoidaan liikkumisen tarve • Hyvä kevyen liikenteen verkosto

• Keskitetyt pysäköintiratkaisut
Integroitu 

suunnittelu

Energiantuotanto Ekologiset vesiratkaisut
• Perustuu uusiutuviin energialähteisiin

Ekologiset jäteratkaisut
Energian kulutuksen minimointi

• Energiatehokkaat rakennukset Sosiaaliset näkökohdat

Ympäristön 
huomioiminen

kiinteistöjen huOltO avainaseMassa
Kiinteistöjen huolto on nykyään usein melko hatarasti hoidettu. 
Usein asukkaat itse huolehtivat kerrostalojensa huollosta. Yleiset 
tilat, kuten rappukäytävä ja piha, voivat näyttää hyvin rähjäisiltä 
mutta itse asunnot ovat erittäin hienoja. Huollon puute tulee on-
gelmalliseksi, jos rakennuksissa on paljon tekniikkaa. Koneellinen 
ilmanvaihto vaatii säännöllistä huoltoa, rakennuksiin asennettu 
energiantuotto samoin, sähkönkäytön automatisointiratkaisut 
saattavat vaatia erityishuoltoa jne. Suunnittelussa tulee siis huo-
mioida, että mikäli näitä elementtejä lisätään ratkaisuihin, tulee 
myös kiinteistöjen huolto sisällyttää konseptiin.

kOrjausrakentaMisessa suuret 
MahdOllisuudet
Ekologista kaupunkisuunnittelua ei ole pelkästään uusien alueiden 
suunnittelua. Myös olemassa olevaa kaupunkirakennetta voi pa-
rantaa ja kehittää ekologisempaan suuntaan. Pietarissa on satoja 
kortteleita, joissa on iso korjausrakentamisen tarve. Miten nämä 
korjaukset toteutettaisiin niin, että ekologiset arvot ja asuinmuka-
vuus paranisivat mahdollisimman paljon, on seuraavan kehityspro-
jektimme pääteema. Haasteita on tällä saralla paljon, mutta myös 
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, joilla on tarjottavanaan 
energiatehokasta teknologiaa ja kokemusta korjausrakentamisesta.

asukaskysely Paljasti PiittaaMattOMuutta 
uusiutuvia energialähteitä kOhtaan
EcoGrad-hankkeessa toteutettiin asukaskysely yhteistyössä 
Finec:in (St. Petersburg State University of Economics and Finan-

ce) kanssa, jonka tuloksena saatiin selville, muun 
muassa, että asukkaat (92 %) eivät pidä tärkeänä 
uusiutuvan energian käyttöä talojen lämmityk-
sessä. Koneellinen ilmanvaihto on suurelle osalle 
(80 %) tuntematon asia. Raitis ilma mielletään 
tärkeäksi asiaksi (80 %), mutta vain alle puolet 
vastaajista (40 %) on valmiita maksamaan siitä. 
Asukkaiden ottaminen mukaan kehitysprosessiin, 
eli nk. LivingLab-toimintaan, on tärkeä osatekijä 
ekologisessa suunnittelussa. Asukkaiden osallis-
tumista tulisi kehittää edelleen Venäjällä ja liittää 
se osaksi suunnitteluprosessia.

liikenneratkaisut Ovat 
haasteellisia
Asukaskyselyssä selvitettiin myös liikenteeseen 
liittyviä käytäntöjä ja asenteita Venäjällä. Yli puolet 
vastaajista (56 %) omistaa auton, koska he arvosta-
vat mukavuutta. Lopuilla vastaajista ei ole autoa, joko taloudellisista 
syistä, koska he eivät sitä tarvitse, tai he (4 %) pelkäävät autolla 
ajamista. Auton omistajat käyttävät autoaan yleensä päivittäisissä 
matkoissaan, koska se on kätevämpää kuin julkisen liikenteen 
käyttäminen. Kuitenkin kolme neljästä vastaajasta asuu talossa, 
jonka vierestä kulkee julkinen liikenneyhteys. Suurin osa vastaajista 
pitää julkista liikennettä kalliina. Vain muutamat vastaajat käyttä-
vät polkupyörää, koska suurin osa vastaajista asuu liian kaukana 
yliopistolta tai työpaikasta. Yleensä pietarilaiset liikkuvat omilla 
autoillaan tai julkisella liikenteellä.

kysyMyksiä kyllä ei
Onko termisen viihtyvyyden kanssa ollut ongelmia? 8 % 92 %

On tärkeää pystyä säätämään lämpötilaa 80 % 20 %

Raitis ilma sisätiloissa on tärkeää 80 % 20 %

Valmius maksaa raittiista sisäilmasta 40 % 60 %

Onko koneellinen ilmanvaihto tuttu asia? 20 % 80 %

Olisiko teille arvokasta että talonne lämpiäisi uusiutuvalla energialla? 8 % 92 %

Onko oma puutarha tärkeä? 36 % 64 %



13Maankäyttö 3|2011

Mielenkiintoinen asia on, että pysäköinti on ilmaista koko 
Pietarissa. Nykyiset lait eivät salli pysäköinnin veloittamista. Tämä 
kertoo paljon suhtautumisesta autoiluun. Yksityisautoilu koetaan 
vapauden symboliksi. Autoissa kuitenkin usein istutaan täydellises-
sä liikenneruuhkassa tuntikausia ja sama matka hoituisi metrolla 
alle puolessa tunnissa. Tämä ajattelutapa tulee varmasti ajan myötä 
muuttumaan, kun liikenneruuhkat edelleen pahentuvat, julkinen 
liikenne paranee ja yleinen tietoisuus liikenteen aiheuttamista 
ympäristöongelmista kasvaa.

Kevyt liikenne vaatii vielä paljon asennemuutosta ja teknisiä 
ratkaisuja. Polkupyöriä varastetaan ja liikenne on keskustassa niin 
vilkasta, että pyöräily koetaan usein vaaralliseksi. Pyöräilijöille ei ole 
omia kaistoja vaan he joutuvat ajamaan autojen seassa. Kuvaavaa 
on, että esittäessämme pyöräilyä vaihtoehtona purskahtivat 
kuulijat nauruun.

ekOlOginen Pietari MahdOllinen
Pietarissa on paljon elementtejä, jotka mahdollistavat kaupungin 
kehittymisen ekologiseen suuntaan. Tiivis kaupunkirakenne ja 
lähipalvelut ovat keskeisiä tekijöitä tällä kehityspolulla. Pietarin hal-
linnon suhtautuminen ekologisen kehitykseen on hyvin positiivista 
ja luo mahdollisuuksia kehittämään asioita eteenpäin.
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Yksityisautoilu koetaan 
vapauden symboliksi.

Kirjoittaja on erikoistutkija 
VTT:llä, joka vetää tiimiä 
”ekotehokkaat alueratkaisut”. 
siinä tutkitaan ekologista 
kaupunkisuunnittelua eri 
suunnilta keskittyen alueiden 
energiaratkaisuihin. sähkö
posti asa.nystedt vtt.fi.

Kehittämisen alueet ovat liikenneratkaisut, korjausrakentamisen 
prosessit, kiinteistöjen huoltokonseptit ja isompana kehityskohtee-
na energiantuotannon modernisointi.


