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Northern Triangle and Growth Corridor 

 

 



Plenty of urban regeneration and densification opportunities 

Located at the river mouth, next to archipelago 

 







Northern Triangle and Growth Corridor 

 

 



BioTurku – Leading biotech cluster 

Companies, Universities and Research institutes 

Home to 50 % of Finnish drug and diagnostics industry 

Close to 100 biotech companies and organisations 

 



ICT Turku: Also serious games 



Vetovoimaisuuden haasteet 

• Kuva Vares 

  ELOKUVATUOTANNOT 

Moviemaking and other creative 

industries… 

  ”TURKU SCENE” 



Vetovoimaisuuden haasteet 
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• Turun kaupunki on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään nopeasti 

ja paljon 
• Kokonaisvähennys on 39 prosenttia ja asukaskohtainen vähennys 44 prosenttia 

(vuoden 2000 tasosta vuoteen 2013) 

• Kehityspolku hiilineutraaliksi kaupungiksi 2040 

• Suurimmat päästölähteet energia ja liikenne 

• Kestävää energia- ja liikennejärjestelmää kehitetään voimakkaasti 
• Yhdyskuntarakennetta ohjataan seudulla ja kaupungin alueella 

• Kaukolämmössä siirrytään kokonaan uusiutuvaan energiaan (nyt noin 30%) 

• Uutta uusiutuvan energian tuotantoa edistetään 

• Joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistetään 

• Liikenteen uudet energiamuodot – painopisteenä sähköinen liikenne 

• Tavoitteena kestävä kasvu kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa 

tukemalla 
• Tukena kehittämiskumppanuudet Maailman liike-elämän kestävän kehityksen 

neuvoston (WBCSD Urban Infrastructure Initiative) ja Siemensin kanssa sekä 

kaupunkitutkimusohjelma ja muut kehittämishankkeet 

Tuloksellista ympäristöpolitiikkaa 
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Turun kaupunkistrategia vuoteen 2029 hyväksyttiin valtuustossa 24.6.2014. 

Strategian mukaan: 

• Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään 

kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. 

• Energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan. 

• Uusiutuvien energiamuotojen osuutta kasvatetaan ja energiajärjestelmän 

älykkyyttä kehitetään.  

• Ympäristönsuojelu on Turulle tärkeää ja Turku toimii aktiivisesti erityisesti 

Itämeren ja Saaristomeren suojelussa.  

Kaupunkistrategiasta 
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Resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan , esim: 

• Resurssi- ja materiaaliviisaus ulotetaan läpimenevästi toimintatapoihin, 

rakennusmateriaaleihin ja maa-aineksiin.  

• Rakentamisen resurssiviisauden nostamista kilpailueduksi uudenlaisille 

liiketoiminnoille tuetaan.  

• Edistetään materiaalikierrätystä ja jätteiden energian hyötykäyttöä 

kaatopaikkaläjityksen minimoimiseksi.  
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Turku has set ambitious targets to reduce environmental impacts and 

to increase quality of life 

Turku Sustainability Objectives  

 Reduction of greenhouse gas emissions by -30% per 

inhabitant until 2020 (from 1990 levels) and at least -

20% in total 

 Carbon-neutrality by 2040 

 Improve energy efficiency by 9% from 2005 until 2016 

 50% or more of district heating from renewables by 

2020 

 Electricity purchased by the city 100% from renewables 

by 2013 

 Consideration of sustainability criteria in all public 

tenders from 2013 on 

 Sustainable development in daycare centers and 

educational institutions 

 Sustainable development budgeting and eco-support 
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Current situation and future vision of a sustainable 

City and region of Turku 

• Dense urban structure  

• 65 % of the population in sustainable mobility 
zones 

• 55 % of the jobs in the city-centre 

 
 

 

• 30 % of all journeys made walking, 13 % by bike 
and 13 % by PT 

• 3 % increase in  PT-journeys in 2012 

• GHG emissions reduced 16% since 1990 

• Unified urban structure 

• Population and job growth in sustainable 
mobility zones 

• Prevent urban sprawl 

• Decrease in number of granted building 
permits into sparsely populated areas 

 

• Sustainable mobility system 

• Smart and renewable energy 

• 30% GHG emission reduction from 1990-level 
by 2020 – Carbon-neutrality by 2040 

Current situation Future vision 

• Expanding urban sprawl 

• Increasing car traffic 

• Dependency on fossil-fuels  

• Dense urban structure 

• Increase of PT and renewable energy 

• Unified and dense urban structure 

• Population and job growth in sustainable mobility zones 

• Turku is a city of walking, cycling and PT   

• Smart energy system based on renewables 

• Attractive and economically viable city 

 

• Expanding urban sprawl since 1980’s 

• 39 % of the population in areas with less than 
20 inh./ha 

 

– + 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 
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DRAFT REPORT 

  

© Siemens AG / City of Turku 2014. All rights reserved. 
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DRAFT REPORT 

  

© Siemens AG / City of Turku 2014. All rights reserved. 
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DRAFT REPORT 

  

© Siemens AG / City of Turku 2014. All rights reserved. 



Turku Region Structural Model 2035 

Source: Turku region Structural Model 2035 

 111 new development areas or 

areas with significant changes 

 The population is estimated to 

grow by 75 000 inhabitants 

 78 000 new dwellings are needed 

 20 000 new jobs (net increase) 

needs to be created 
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DRAFT REPORT 

  

© Siemens AG / City of Turku 2014. All rights reserved. 

• Renewal of area already completed 

• Work in progress 

• No activities planned 

• Need for action 

• To be discussed 
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• Nyt tehdään uusi vahva kehitysaalto jossa sähkö tulee kaupunkiliikenteen hallitsevaksi 

energialähteeksi. 

• Raitiotie 

• Strateginen kaupunkikehityshanke – yleissuunnitelma valmistuu 2015 (useita hallituksen ja valtuuston 

päätöksiä 2009-2014) 

• Sähköbussit 

• Kaupunginhallitus priorisoi (päätös 8.10.2013 § 412) 

• Ensimmäinen kokeilu heinäkuussa 2013 

• Pilottilinjat valmistelussa ja tutkimus yhdessä Tampereen teknisen yliopiston kanssa 

• Sähköautot 

• Ensimmäinen auto ajossa jo melkein 20 vuotta, ensimmäiset latauspisteet 90-luvulla 

• Priorisointi omissa ja palveluntarjoajien hankinnoissa (Kh 8.10.2013 § 412) 

• Mahdollistetaan latausverkosto ja palveluliiketoiminnan kehittäminen 

• Sähköpyörät ja muut sähköiset henkilökulkuvälineet 

• Suuri potentiaali ja hyviä kokemuksia myös kaupungin käytössä 

Sähköisen liikenteen edelläkävijä 
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1. Sähköisen liikenteen integrointi aluekehitykseen ja kaavoitukseen 

 Toimintamallin kuvaus ja pilottikohteiden valinta 

 Kumppaniverkoston kokoaminen pilottikohteisiin ja suunnittelu  

2. Sähköisen liikenteen integrointi liikennesuunnitteluun 

 Toimintamallin kuvaus ja pilottikohteiden valinta 

 Kumppaniverkoston kokoaminen pilottikohteisiin ja suunnittelu 

3. Latausverkoston rajapintojen avaaminen 

• yhteistyössä Turku Energian ja Virtapisteen kanssa paikallisten yhtiöiden palvelukehityksen mahdollistamiseksi 

4. Kotilatauksen ja kiinteistöjen energianhallinnan  palvelut 

5. Liikenteen ja kiinteistöjen energiankäyttö- ja päästövaikutusten suunnittelu- ja todentamismallit  

Älykäs sähköinen liikenne –hanke tukee Turun kehitystyötä 



Energy Use 

Energy Supply 

Transport & Logistics 

WBCSD Expertise 

Ideas Thematic Clusters 

Support of Sustainable Action Plan 

Development 

Climate and Environment Plan 

Heat machines & chillers, Heat metering & 

management, Building control & management, 

Municipal energy management, Public 

lighting, Performance contracting 

CHP, geothermal, Biogas, Heat machines & 

chillers, Smart grid, Material and energy flow 

analysis 

Smart parking, Traffic Management, Green 

logistics, Light rail, Green procurement, 

Public private partnerships 

WBCSD UII Pilot Project analyzed challenges and 
proposed solutions…  

…and led to implementation of 

several ideas plus further cooperation 



Kolmivuotinen strateginen yhteistyö 

Turku ja Siemens allekirjoittivat kolmivuotisen 

strategisen yhteistyösopimuksen helmikuussa 2012. 

Konkreettista yhteistyötä kestävän kehityksen 

edistämiseksi 

 Pikaraitiotieselvitys 

 Skanssi ja Linnakaupunki – uudet 

kaupunginosat 

 Rahoitusmahdollisuudet 

 Vanhat asuinalueet ja olemassa olevan 

kiinteistökannan energiatehokkuus 

 Energiajärjestelmä 

 Kestävästi kasvava Turku - synteesi 

Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. 
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Molempien osapuolten vahvuuksiin perustuva 

kestävän kehityksen kumppanuus 

Turun kaupunki Siemens 

 Teknologiayritys, jolla laajin ympäristöportfolio 

 Vahvasti sitoutunut kehittämään kestäviä 

kaupunkeja –ratkaisuja kaupunkien haasteisiin 

tuottava liiketoimintasektori 

 Ensimmäinen sija monialayrityksissä Dow-Jones 

Sustainability Index – kestävyysindeksissä 

 Turku esimerkki keskikokoisten kaupunkien  

kestävässä kehityksessä 

 Tuo teknologian avulla ratkaisuja moniin 

ilmastonmuutokseen haasteisiin 

 Kaupunkikehitys Turussa luo uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia 

 Sitoutuminen kestävään kehitykseen – osa kaupungin 

visiota, arvoja, strategiaa ja ohjelmia 1990-luvulta alkaen  

 Kunnianhimoinen Ilmasto- ja ympäristöohjelma –  

kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen 30 % vuoden 1990 

tasosta vuoteen 2020 mennessä 

 Onnistuneet toimenpiteet ovat jo alentaneet päästöjä 

tavoitteen mukaisesti ja Turku on matkalla hiilineutraaliksi 

 Kohti vihreää taloutta – taloudellisen kasvun ja ekologisen 

kestävyyden yhdistäminen 

 Kestävän kaupunkikehityksen hankkeet – seudullinen 

yhteistyö, kaupunkisuunnittelu, asuminen, liikkuminen, 

energia, vesi… 

 Elinvoimainen talous ja kehityshakuinen alue – kestävän 

ja vetovoimaisen kaupungin luominen 

 Verkostoituminen ja yhteistyö – oppiminen toisilta ja 

esimerkkinä oleminen 



Integroitu pikaraitioratkaisu hyödyttää eniten 

 Yhdistetään maankäytön suunnittelu ja liikenteen 

suunnittelu.  

 Luodaan todellista intermodaalisuutta: 

rautatieasemasta tehdään junan, pikaraitiotien ja 

bussireittien välinen solmukohta.  

 Suunnitellaan liikenteen ohjaus niin, että se antaa 

etusijan joukkoliikenteelle 

 Säännellään auton käyttöä vähentämällä 

pysäköintipaikkoja.  

 Annetaan etusija pehmeille liikennemuodoille 

(pyöräily, kävely) kaupungin keskustassa  

 

Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. 



Integroitu pikaraitioratkaisu hyödyttää eniten 

 Väestö otetaan tiiviisti mukaan 

pikaraitiotiesuunnitelman kaikkiin vaiheisiin  

 Tarjotaan laadukkaita palveluja  

helposti muistettavat, ennalta suunnitellut 

aikataulut 

 lyhyet vuorovälit myös ruuhka-aikojen 

ulkopuolella 

 Matkalippujen hinnat räätälöidään.  

 Kaupunkiympäristöä muokataan joko 

arkkitehtuuriltaan (asemien muotoilu) tai 

asemien/reittien ilmeen kautta.  

 Lisätään sosiaalista osallisuutta suosimalla 

sosiaalista asuntotuotantoa reittien varrella, ja 

palvellaan pienituloisten asuntoalueita.  

 

 

Public © 2012, Siemens Osakeyhtiö. All rights reserved. 
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Turun kestävät kaupunginosat – kestävän kasvun ajureita 

Taloudellista elinvoimaa, vetovoimaista asumista ja onnistunutta ilmastopolitiikkaa 

• Kansainväliset kokemukset osoittavat hyvien kaupunginosaprojektien 

vahvistavan merkittävästi kaupunkien vetovoimaa ja kestävää kasvua 

• Tähän pyritään myös Turun hankkeilla 

• Tiiviit ja vireät urbaanit alueet vetävät ihmisiä ja liiketoimintaa 

• Väestönkasvu ja taloudellinen toimeliaisuus ohjataan keskustaan ja 

alueiden keskuksiin 

• Viihtyisiä elinympäristöjä luodaan kaiken ikäisille, etsitään uusia keinoja 

tuoda julkiset ja kaupalliset palvelut kävelyn ja pyöräilyn ulottuville sekä 

tuottaa kohtuuhintaista kaupunkiasumista  

• Skanssi ja Linnakaupunki ovat kestävän 

kaupunginosasuunnittelumme kärkihankkeet 

• Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa nämä alueet niin hyvin, että niistä tulee 

kansainvälisesti tunnettuja kestävän kaupunkikehityksen 

esimerkkialueita. 

Facts 
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Analyysin tueksi tutkimme kymmenen referenssikohdetta Euroopasta 
Yhteistyö Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa 
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1. Eco-Viikki 

Helsinki, Finland 

2. Vuores 

Tampere, Finland 

3. Skaftkärr 

Porvoo, Finland 

4. Hammarby Sjöstad 

Stockholm, Sweden 

5. Stockholm Royal Seaport 

Stockholm, Sweden 

6. Bo01 

Malmö, Sweden 

7. Hyllie 

Malmö, Sweden 

8. Rieselfeld 

Freiburg, Germany 

9. Vauban 

Freiburg, Germany 

10. Aspern – Vienna’s Urban 

Lakeside 

          Vienna, Austria 

 

11. Skanssi & Castle Town  

  Turku, Finland            

Energia 

Liikkuminen 

Asukkaat 

Rakentaminen 

Ympäristöratkaisut 

Talous… 

Energy 

People 

Facts 
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Kestävien kaupunginosien toteuttaminen 

– Oppeja kymmenestä kohteesta Euroopassa 

Sources of pictures: Lennart Johansson, City of Stockholm 

 

• Kokonaisvisio  ja keinot sen 

toteuttamiseen 

• Asukkaiden osallistaminen alusta alkaen 

• Yhteistyökumppaneiden täysi 

sitoutuminen ja hyvä yhteistyö  

• Alueen erikoislaatuisuuden – esim. 

vesielementit tai energiaratkaisut - 

korostaminen alusta alkaen 

• Kestävien ratkaisujen, teknologioiden ja 

käytäntöjen toteuttaminen ja toimivuus 

alusta alkaen – esim. 

joukkoliikenneyhteydet 

• Riittävän perusteellinen tutkimuspohja ja 

kannattavuuslaskelmat 

• Uuteen teknologiaan liittyvien taloudellisten 

kannattavuusriskien huomioiminen 

• Mahdollisuus tarvittaessa muokata 

aluetta tulevien trendien mukaisesti 

 

• Taloudellinen kasvu 

• Väestönkasvu 

• Kaupungin vetovoima ja imago 

paranevat 

• Kasvihuonepäästöt vähenevät 
 
 

 

 

Kaupunkitason vaikutukset  

Vihreä kasvu 
 

Huomioitava koko hankkeen ajan: 
Kestävä kaupunginosa 

 

• Asukkaiden kestävät valinnat ja 

elämäntapa: kannustetaan ja ohjataan 

hyviin arkipäivän valintoihin 

• Jatkuva seuranta ja ohjaus myös 

kohteiden /alueen valmistuttua 

• Selkeät ja riittävät seurantatavoitteet 

• Saavutettujen tulosten hyvä 

dokumentaatio ja julkistaminen  

mahdollisuus viestintään, vertailuihin ja 

arviointiin 

• Alueen positiivisen imagon vaaliminen 

houkuttelee uusia asukkaita 

• Onnistunut väestöryhmien integraatio luo 

tasapainoisen alueen 

• Kestävät ja vetovoimaiset kaupunginosat 

voivat myös merkittävästi vähentää painetta  

yhdyskuntarakenteen hajoamiseen 

kaupungin ulkopuolelle 

Huomioitava alueen valmistuttua: 
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Skanssista rakennetaan kestävän kehityksen mukainen, innovatiivinen ja 

moderni kapunginosa 

Suvaitsevainen, monipuolinen ja eri ikäluokat 

huomioonottava yhteisö 

Avoin yhteisö 

Älykkäitä palveluita, ostoksia, kuluttajille 

suunnattuja pieniä liikkeitä 

Älykästä työskentelyä ja kauppaa 

Ympäristöystävällistä liikennettä, viheralueet 

helposti saavutettavissa 

Viheralueita 

Innovatiivinen ja moderni suunnittelu 

Edelläkävijä arkkitehtuuria 

Kestävän kehityksen huomioiva, luonnollinen 

valinta, vapaa-aika. 

Luonnollinen valinta 

Skanssi kuvin 

Sivu 32 
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Sivu 33 

Linnakaupunki tarjoaa elämänmyönteistä ja innovatiivista ympäristöä 

asumiselle ja liiketoiminnalle 

Yhteisö, eläväinen, suvaitsevainen, monipuolinen, 

tiivis, viihdettä, yöelämää 

Kaupungin hohto 

StartUp-kulttuuri, pieniä yrityksiä, älykkäitä 

palveluita 

Liiketoimintahautomo 

Helposti saavutettavissa, julkinen liikenne, 

pyöräteitä, sataman läheisyys 

Keskustan läheisyys 

Innovatiivinen, moderni, kestävän kehityksen 

mukainen 

Kiinnostava Linnakaupunki 

Linnakaupunki kuvin 

Source: Siemens, http://cte.umd.edu gotikanime1111.deviantart.com biketempe.org 
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Siemens ja Turku analysoivat yhdessä uusia ratkaisuja Skanssia ja 

Linnakaupunkia varten 

Tutkimustuloksia 

 Apuna Siemensin asiantuntemus ja kehitystyö 

 Tutkimuksessa löydettiin 16 keinoa parantaa 

kaupunginosien ympäristöystävällisyyttä: 

 Liikenteestä 7,1 t.-tonnia vähemmän CO2 

päästöjä vuodessa 

 Energiasta 6,7 t.-tonnia vähemmän CO2 päästöjä 

vuodessa (vain aurinkokennot) 

 Rakennuksissa 3,7 t.-tonnia pienemmät 

vuosittaiset CO2-päästöt 

 Etenemissuunnitelma kohti kestävän kehityksen 

kaupunginosia 

 Turku jatkanee ekokaupunginosien kehittämistä ja 

ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä teknologioita 

 

 Sivu 34 
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Kaupungin osien mittarit kestävän kehityksen tavoitteista 

T
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Linnakaupungin ja 

Skanssin mittarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia 

Rakennukset 

Liikenne 

Vesi ja jätteet 

Sosiaaliset 

näkökulmat 

Sidosryhmät ja 

ympäristöpolitiikka 

Kaupungin tason asiat Vaikutus 

kaupunkisuunnitteluun 

Kestävän kehityksen vaikuttajat 

Sivu 35 



Julkinen © Siemens Osakeyhtiö ja Turun kaupunki 2013. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Kaupunginosille valitaan oleellisimmat ratkaisut 

Valintaa edeltävä vaihe 

Prioirisoidaan 

ja otetaan 

mukaan 

suunnitelmiin 

Työpajojen metodologia 

• Kaikki 

kaupunkiratkaisut 

alueellisesti, 

kaupunkeihin ja 

kaupunginosiin 

suodatin1 suodatin 2 suodatin 3 

• Yleiset 

kapunginosille 

soveltuvat ratkaisut 

• Kaupungin 

strategiaan sopivat 

ratkaisut 

• Kaupunginosan 

profiiliin soveltuvat 

ratkaisut 

Sivu 36 
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Kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja Skanssiin ja Linnakaupunkiin 

Infrastr. areas Solutions 

Aurinkopaneelit 

Hajautettu energianhallinta 

Sähkönjakeluautomaatio 

 

Autojen ja pyörien yhteiskäyttö 

Sähköautojen pysäköinti ja lataus 

Sähköinen julkinen liikenne 

 

Yhdenmukainen talotekniikan  

automaatio 

Yhdenmukaiset turvajärjestelmät 

 

Sitoutuminen energiatehokkuuteen 

Alueen yhteiset tilat 

 

Energia 

Liikenne 

Rakennukset 

Sosiaaliset 

näkökulmat 

Energiavarastot 

Tietoliikennejärjestelmät 

 

 

Matkaketjut 

Integroitu liikennetiedon hallinta-alusta 

 

 

Älykkäät rakennukset 

Säätietoja hyödyntävä ennakoiva 

taloautomaatio 

 

Väestörakenteen muutokseen ja tuleviin 

trendeihin sopeutuminen 

Perhekeskeisyys osana brändäystä 

 

Sivu 37 
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Valituilla ratkaisuilla suuri vaikutus 

CO2-päästöjen pieneneminen (ei käytösmuutoksia) Explanation 

560
tonnia  

vuodessa 

-49% 

Muokattu-

taso 

19.181 

Äly-

palvelut 

Liiken-

ne 

7.132 

Älyraken-

nukset 

3.747 

Ener-

gia 

6.728 

Lähtö-

taso 

37.348 
Hiilidioksidipäästöt olisi 

puolitettavissa 

Paikallinen energiantuotanto 

kannattaa tuonnin 

vähentyessä 

Tehokkailla 

talotekniikkaratkaisulla 

välittömät vaikutukset 

Liikenneratkaisut vähentävät 

autojen tarvetta 

Sijoitukset, vaikutus vuosikustannuksiin ja tulot 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

2036 2034 2032 2030 2028 2026 2024 
Vuosi- 

tulot 

6,5 

1,1 
0,7 

4,7 

OPEC/

vuosi 

0,4 

0,3 
0,1 

CAPEX 

yhteen-

laskettu 

10,6 

6,6 

4,0 

Liikenne ja logistiikka Rakennukset  Energia  

Tulot OPEX CAPEX 

Level in 2030 M€ M€ 

Sivu 38 
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Skanssin ja Linnakaupungin liikenneratkaisut kestävään kehitykseen 

Matkaketju 

Pyörien yhteiskäyttö 

Autojen yhteiskäyttö 

Sähköautojen pysäkönti ja lataus 

Sähkölinja-autot 

Integroitu liikennealusta 

Matkustaja 

Matkan sunnittelu 
Ensimmäinen 

osuus 

Liikennevälinees

sä 

Viimeinen osuus 

ja matkan 

jälkeinen aika 

Strateginen ja 

pitkän tähtäimen 

suunnittelu 

Toimintojen 

suunnittelu 
Liikennöinti Huolto 

Liikkennöitsijän suunnittelu ja toiminnallinen prosessi 
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Liikenneratkaisuilla suuria päästövähennyksiä 

Liikenneratkaisujen päästövähennykset Explanation 

722 

Matka-

ketjut 

Mukautettu-

taso 

499 

Sähkö-

bussit 

-68% 

1000 

tonnia  

vuodessa 

560 

IMP 

3.982 

12.400 

Sähkö-

autojen 

yhteis-

käyttö 

Pyörien 

yhteis-

käyttö 

760 

Lähtö-

taso 

Lataus-

järjes-

telmät 

217 

5.660 

 CO2-päästöjä mahdollista pienentää 

9.590 tonnia vuodessa 

 Sähköautojen latausjärjestelmillä 

suurin säästöpotentiaali 

 Latausjärjestelmissä ja 

matkaketjuissa huomioitu vain 

teknologian vaikutus 

 Muissa vähennyksissä huomioitu 

käytöstapojen muutos 
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Costs Income 

Project balance 

Sustainability: 

Balance between  

environment, social/health 

and economy 

New forms of financing, 

new technologies 

and cooperation 

Investments: 

infrastructure, energy,  

urban space,  temporary 

activities etc. 

Added value 

OBJECTIVE 1: Design and regenerate city districts and building stock by 

ambitious yet feasible projects 

Co-creating the 

vision 

Defining the 

challenges together  
Profile, targets, 

 KPI 

Infrastruc- 

ture Plg.  

Re-evaluate and 

improve 

Reali- 

zation 

Modern city and district development is shaped together with stakeholders based on a wide range of competencies and resources. The process is 

highly co-operative and transparent. 
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Kestävä kehitys 

Turvataan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
myös tulevien sukupolvien elämän mahdollisuudet 
tasapainoisella ja jatkuvalla muutoksella. 
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