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Eesmärk: 
Helsingis ja Helsingi lähiümbruses on säästlikud sademeveelahendused (sustainable urban 
drainage systems, SUDS) kasutusel nii elamupiirkondades kui ka avalikes hoonetes ja 
linnaruumis. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda võimalikult paljude erinevate 
looduslähedaste sademeveelahendustega. Soome ja Eesti kliima sarnasuse tõttu on paljud 
sealsed lahendused meil otseselt rakendatavad. 

Õppereisi käigus külastasime: 
Helsingi linn:  

• LIFE+ Viikki Säynäslahdenpuro sademevee märgala 
• Viikki keskkonnamaja 
• Eko-Viikki elamupiirkond 
• REDI kaubanduskeskuse rohekatus “Bryga” 
• Helsingi Korkeasaari loomaaed 
• Kuninkaantammi  elamupiirkond  
• Pasila park 

Helsingi linna lähiümbrus:  
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Nummela märgalasid tutvustasid  Dr. Outi Wahlroos ja Prof. Harri Vasander, kes on olnud seotud nii 
märgalade loomise kui ka seirega. 

Nummela Niittu märgala park (Nummela Niittu Wetland Park) (Vihti) 

Nummela Niittu märgala valmis 2015. aastal.  Tegemist on ligikaudu 7 ha suuruse alaga, mille  
väljapaistvaim osa on silmailu pakkuv piisakujuline tiik, mis puhastab taimestiku abil majapidamiste 
hallvett. Vee kvaliteeti on järjepidevalt seiratud ning see on paranenud. Vee puhastamisel 
taimedega tuleb tunda erinevate liikide puhastusomadusi. Tiigi keskel asuvad  saarekesed pakuvad 
elupaiku veelindudele. Samuti pakub uusi elupaiku märgala juurde rajatud savine oja, mis on 
Lõuna-Soomes ohustatud elupaigatüüp. Kalad ei pääse tiiki ega savisele alale, mistõttu on need 
saanud koduks kahepaiksetele. Ühele poole heinamaast koguneb sademevesi umbes viis korda 
aastas ja see hoiab ümbritsevad elumajad üleujutustest puutumata. Kui arendusi laiendada, siis 
peab sademevee immutama kohapeal, sest olemasolev lahendus on kavandatud senise vooluhulga 
alusel. Seega tuleb planeerides, dimensioneerides ja disainides pikalt ette mõelda. 

Jalutuskäik Nummela Niittu märgala pargis. Fotod: Sandra Oisalu,  Jolanda Lipu



Nummela Gateway märgala park   (Nummela Gateway Wetland Park) (Vihti) 

Gateway märgala park on 7 ha suurune ala, mis loodi oaasiks nii loomastikule kui   ka 
ümberkaudsetele  elanikele. Pargis asuvad sisse- ja väljavoolu tiigid, taimestiku saarekesed ja 
märgala järve kaldal, samuti linnuvaatlustorn. Park on kohalike seas populaarne vaba aja veetmise 
ja sportimise koht,  samuti on alale paigaldatud märgala ja sealseid liike tutvustavad infotahvlid. 
Märgala täidab veekvaliteedi parandamise funktsiooni Kilsoi ojast tuleva vee puhastamisel enne 
vastuvõtujärve suubumist.  

 

Jalutuskäik Nummela Gateway märgala pargis. Fotod: Sandra Oisalu, Jolanda Lipu



Kartanonkoski elamupiirkond (Vantaa) 

Kartanonkoski elamupiirkond valmis 
2000. aastate alguses. Värviküllaste 
majade keskel asub kauniks pargiks 
kujundatud märgala ja majade vahel 
looklevad lopsaka taimest ikuga 
kraavid. Kogu kontseptsioon, sealhulgas 
ka sademevee käitlemine,  on loodud 
looduslähedasi lahendusi eelistades. 
Lisaks seal tekkivale sademeveele 
juhitakse majadevahelisele rohalalale 
ka s amas l i nna s a suva Jumbo 
kaubanduskeskuse sademevesi. Vett 
m i t t e l ä b i l a s k v a t p i n d a o n 
Ka r tanonko sk i s vähe , ka kogu 
parkimine on lahendatud nii, et 
majadevahelisele alale autodega ei 
pääse. 

 
 
 

 

Haljastus ja säästlikud sademeveelahendused Kartanonkoski elamupiirkonnas. Fotod: Sandra Oisalu
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Dixi kaubandus- ja büroohoone 
rohekatus Tikkurilas (Vantaa)  

Tikkurila raudteejaama lähistel asuv Dixi 
k a u b a n d u s - j a b ü r o o h o o n e n i n g 
ühistranspordi sõlmjaama kompleks avati 
2015. aastal. Hoone katusel on Soome seni 
suurim (6300 m2) rohekatus. Rohekatus on 
madala haljastusega ning kasutatud on 
murumatte. Kuna rohekatus e i o le 
külastuskäikudeks avatud, siis vaatlesime ka 
meie oma õppekäigul seda kõrvaloleva 
kontorihoone rõdult (Niros OÜ).  

Rohekatus Dixi kaubanduskeskuse katusel.  
Foto: Sandra Oisalu 

Tikkurilankoski kärestiku tammi 
lammutustööd (Vantaa) 

Vantaa jõe Tikkurilankoski kärestik asub 
Tikkurila raudteejaama vahetus läheduses. 
Paik on kultuuriliselt ja ajalooliselt oluline, 
sest kärestikule ehitati 1912. aastal tamm, 
mis varustas kõrvalolevat linaõlivabrikut 
veega. Töö lõpetanud vabrikuhoone on jõe 
kõrval veel praegugi, külastuse eesmärk oli 
aga vaadelda käimasolevaid tammi 
eemaldustöid, millega luuakse meriforellile 
parem rändetee. Samuti oli võimalik näha 
varasemalt kasutusel olnud kalapääsu. 

Ehitustööd paisu eemaldamiseks Tikkurilankoskil.  
Foto: Sandra Oisalu 



Viikki Säynäslahdenpuro sademevee märgala (Helsingi) 

Viikki Säynäslahdenpuro märgala loodi 
LIFE+ Citywater projekti pilootalana, 
et katsetada vee puhastamist 
taimestiku abil. Märgalale koguneb 
vesi Säynäslahdenpuro oja kaudu 120 
ha suurusest tiheasustusega Viikki 
piirkonnast ja suundub märgalalt 
edasi Vanhankaupunginlahti lahe 
Natura 2000 alale. Vee puhastamine 
ja vee kvaliteedi parandamine on 
olnud edukas ning vee kvaliteedi 
erinevus märgala erinevates osades 
on ka visuaalselt märgatav. Märgala 
pakub elupaika mitmetele erinevatele 
veelindudele, keda oli võimalik ka 
õppekäigu ajal näha.  

Viikki Säynäslahdenpuro sademevee märgala. Fotod: Jolanda Lipu



Viikki keskkonnamaja (Helsingi) 

Viikki keskkonnamaja on 
Soome energiatõhusaim 
ä r i h o o n e . K ü l a s t u s e 
alguses andsid Helsingi 
L i n n a v a l i t s u s e 
kliimaspetsialistid Susanna 
K a n k a a n p ä ä j a J a r i 
V i i n a n e n  ü l e v a a t e 
H e l s i n g i l i n n a 
k l i i m a m u u t u s t e g a 
kohanemise plaanidest 
( S ü s i n i k u n e u t r a a l n e 
H e l s i n g i 2 0 3 5 )  j a 
eesmärkidest, sealhulgas 
k a s a d e m e v e e g a 
toimetulekust. Järgnenud 
r i n g k ä i g u j o o k s u l 
tutvusime keskkonnamaja 
erinevate energiatõhusate 
lahendustega. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkäik Viikki keskkonnamajas. Fotod: Jolanda Lipu, Sandra Oisalu



Eko-Viikki elamupiirkond (Helsingi) 

Eko-Viikki elamupiirkond valmis 1990-ndate aastate lõpul. 
Kogu kontseptsioon on loodud säästlikke lahendusi silmas 
pidades  - elanikud tegelevad aiandusega, enamike 
majade katustel on päikesepaneelid ja sademevesi 
kasutatakse valdavalt kohapeal ja järele jääv vesi 
juhitakse Viikinojja või kogutakse ja kasutatakse 
aiasaaduste kastmiseks. Sademevee immutamiseks on 
elamupiirkonnas   looklev oja ja nõvad (viibekraavid) ehk 
madalad laugete nõlvade ja taimestikuga kraavid.  

Jalutuskäik Eko-Viikki elamupiirkonnas. Fotod: Jolanda Lipu



REDI kaubanduskeskuse rohekatus “Bryga” (Kalasatama, Helsingi) 

Helsingi Kalasatama piirkonnas asuv REDI kaubanduskeskus valmis 2018. aasta sügisel. Hoonel on 
avalikuks ruumiks kavandatud rohekatus nimega Bryga, mis on kaetud nii kõrg- kui ka 
madalhaljastusega. Rohekatusele pääseb ka kõrvalolevate majade kõrgematelt korrustelt, 
kasutades hoonetevahelist ühendusteed, mistõttu kõrvalmajade elanikud kasutavad rohekatust 
pargina. 

REDI kaubanduskeskuse rohekatuse erinevad haljastuslahendused. Fotod: Sandra Oisalu, Jolanda Lipu      



Korkeasaari loomaaed (Helsingi) 

Helsingi Korkeasaari loomaaed asub järskude 
nõlvadega saarel, mistõttu sademevesi voolab 
otse merre koos pinnase ülemiste kihtidega. 
Selle probleemiga võitlemiseks on rakendatud 
erinevaid lahendusi. Näiteks on loomaaias 2008. 
aastal ehitatud merikotka puur, mis asub 
liivasel nõlval ning vee voolu aeglustamiseks on 
puuris taimedega kaetud nõvad, kõrghaljastus 
ja märgala. Lahendused parandavad ka linnu 
olmetingimusi, sest mõjuvad keskkonda 
rikastavalt - näiteks kasutab kotkas märgala 
veesilmana. Piisoni puuris on kasutatud 
spetsiaalset   pinnast (engineered soils- 
töödeldud mullad), et ohjata äravoolu ja 
toetada puuri istutatud puid, rohekatust, 
nõvasid ja märgalasid.  

Säästlikud sademeveelahendused Helsingi Korkeasaari loomaaias. Fotod: Jolanda Lipu, Sandra Oisalu



26.09.2019 

Kuninkaantammi elamupiirkond (Kaarela) 

Kuningaantammi elamupiirkond on üks Helsingi 
säästva   sademeveelahenduse näidetest, kus on 
kasutatud mitmeid erinevaid lahendusi - 
taimestikuga kaetud nõvad, vett läbilaskev 
pinnas (nt murukivi), rohekatused, roheseinad ja 
suur märgala metsatukas, kus on looklevad ojad 
ja sillad nende ületamiseks. Külastuse hetkel käis 
elamupiirkonnas veel ehitustegevus. 

 
 

Jalutuskäik Kuninkaantammi elamupiirkonnas. Fotod: Jolanda Lipu, Sandra Oisalu    



Pasila park (Helsingi) 

Õppekäigu lõpetasime jalutuskäiguga läbi Pasila pargi, kus on samuti rakendatud erinevaid 
säästlikke sademeveelahendusi. 

Jalutuskäik läbi Pasila pargi. Fotod: Sandra Oisalu



Täpsemat teavet õppereisil külastatud kohtadest leiate allolevatelt veebilehtedelt: 

Nummela Niittu ja Gateway märgalad ning Viikki Säynäslahdenpuro märgala:  
http://www.helsinki.fi/urbanoases/Nummela/Prototypes/index_proto.html 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21513732.2015.1006681 

Kartanonkoski elamupiirkond: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kartanonkoski 

Dixi kaubandus- ja büroohoone rohekatus: 
https://www.rostek.fi/tikkurila-dixi 
https://www.caverion.ee/references/dixi 

Vantaa jõe Tikkurilankoski kärestiku kalapääs (Vantaa): 
https://damremoval.eu/vantaa-river-dam-removal-finland-big-challenge-great-expectations/ 

Viikki keskkonnamaja 
https://mysmartlife.eu/interventions/viikki-environment-house/ 
https://www.stadinilmasto.fi/files/2014/08/Viikki.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=uk7W2R9I5XQ 

Eko-Viikki elamupiirkond: 
https://www.integratedstormwater.eu/sites/ 
https://www.scandinavian-architects.com/en/kirsti-siven-and-asko-takala-helsinki/project/eko-
viikki-ecological-experimental-housing-helsinki 
https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/eco-viikki-and-urban-sustainability-
transformation 
http://www.ubcwheel.eu/index.php/gpdp:gpdb/article/1946 

REDI kaubanduskeskuse rohekatus “Bryga”: 
https://leca.fi/referenssit/kauppakeskus-redin-viherkansi-kutsuu-viihtymaan/ (soome keeles) 

Korkeasaari loomaaed:  
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/120462396/Appendix_2_Report.pdf?api=v2 

Kuninkaantammi elamupiirkond: 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2016-5-en.pdf 
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kuninkaantammi (soome keeles) 
https://www.bonava.fi/asunnot/helsinki/kaarela/kuninkaantammi/urbaani-ja-ekologinen-
kuninkaantammi (soome keeles)

http://www.helsinki.fi/urbanoases/Nummela/Prototypes/index_proto.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21513732.2015.1006681
https://en.wikipedia.org/wiki/Kartanonkoski
https://www.rostek.fi/tikkurila-dixi
https://www.caverion.ee/references/dixi
https://damremoval.eu/vantaa-river-dam-removal-finland-big-challenge-great-expectations/
https://mysmartlife.eu/interventions/viikki-environment-house/
https://www.stadinilmasto.fi/files/2014/08/Viikki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uk7W2R9I5XQ
https://www.integratedstormwater.eu/sites/
https://www.scandinavian-architects.com/en/kirsti-siven-and-asko-takala-helsinki/project/eko-viikki-ecological-experimental-housing-helsinki
https://www.scandinavian-architects.com/en/kirsti-siven-and-asko-takala-helsinki/project/eko-viikki-ecological-experimental-housing-helsinki
https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/eco-viikki-and-urban-sustainability-transformation
https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/eco-viikki-and-urban-sustainability-transformation
http://www.ubcwheel.eu/index.php/gpdp:gpdb/article/1946
https://leca.fi/referenssit/kauppakeskus-redin-viherkansi-kutsuu-viihtymaan/
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/120462396/Appendix_2_Report.pdf?api=v2
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2016-5-en.pdf
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kuninkaantammi
https://www.bonava.fi/asunnot/helsinki/kaarela/kuninkaantammi/urbaani-ja-ekologinen-kuninkaantammi
https://www.bonava.fi/asunnot/helsinki/kaarela/kuninkaantammi/urbaani-ja-ekologinen-kuninkaantammi

