
Eesti Korteriühistute Liidu õppereis 2016 

8.-10. juuni 2016 

SOOME: PORVOO- TURU- HELSINGI 

Reisi kava (õppeprogrammi kellaajad täpsustuvad enne reisi): 

8. juuni, kolmapäev 

Kell 8.00 väljub laev Tallinna sadama A-terminalist (täpse kohtumisaja lepime kokku juuni algul).  Kes 

soovivad, võivad kohe ka ette tellida hommikusöögi laeval (info allpool). Helsingisse jõuame kell 10.30. 

Alustame kohe sõitu Porvoosse, kuhu jõuame plaanide kohaselt kell 12, et teha lõunasöögipeatus.  

Porvoo on Soome vanuselt teine linn, kus täna elab üle 50 000 elaniku.  Linn on seadnud endale 

eesmärgiks saada kõige energiatõhusamaks linnaks Soomes. 

Kell 13:00-16.00 õppeprogramm Porvoos:  

- Külastame innovaatilist linnapiirkonda Skaftkärr, 

mida peetakse Soome energiatõhusa 

linnaplaneerimise üheks parimaks näiteks 

- Külastame Porvoo Energiat, mis kasutab 

kortermajade kütmiseks enam kui 90% osas 

taastuvenergiat 

Seejärel tutvume koos giidiga Porvoo ajaloo ja 

vaatamisväärsustega . 

Õhtuks läheme Helsingi südalinna hotelli Hotel Arthur (aadress Vuorikatu 19, http://www.hotelarthur.fi),  

kus majutume 2-kohalistesse tubadesse. 

9. juuni, neljapäev 

Hommikusöök hotellis ja väljasõit Turusse kell 8:00.  

Turu on Soome vanim linn ja kunagine pealinn, kus 

täna elab ligi 185 000 elanikku. 1960ndatel viidi linnas 

läbi ulatuslik hoonefondi muutus, kus elamispindade 

puuduse tõttu ehitati seniste hoonete asemele palju 

kortermaju.  Täna on Turust kujunenud nende majade 

renoveerimisega üks energiatõhusa renoveerimise idee 

eestvedaja Soomes ja Läänemere piirkonnas laiemalt. 

Kell 10:30 – 15:00 õppeprogramm Turus: 

- Jürkkälä renoveeritud kortermajade külastus (fassaadidel kasutatud päikesepaneele) 

Lõunapaus 

-  AS Oy Raskinpolku renoveeritud kortermajade külastus 

Seejärel tutvume giidiga Turu ajaloo ja vaatamisväärsustega ning praeguste plaanide kohaselt jõuame 

külastada ka Naantali. Õhtul läheme ööbima taas Helsingi südalinna hotelli Hotel Arthur. 

http://www.hotelarthur.fi/


10. juuni, reede 

Hommikusöök hotellis. 

10:00-15:30 õppeprogramm Helsingis:  

- Helsingi nutika linnaosa Smart Kalasatama külastus 

Lõunapaus 

- Energiatõhusate hoonete külastus Helsingis 

(aadressid täpsustuvad). 

Seejärel vaba aeg Helsingis koos giidiga ja omal käel. 

Laev väljub Helsingist kell 21:30 ning on Tallinnas kell 24:00. Kes soovivad, võivad kohe ette tellida ka 

õhtusöögi laeval (info allpool). 

REISI MAKSUMUS: 

EKÜL liikmetele 310.- (sellest 255.- reis ja 55.- õppeprogramm) 

mitteliikmetele 355.- (sellest 255.- reis ja 100.- õppeprogramm) 

Hind sisaldab: koolitusprogramm kolmes linnas koos tõlkega eesti keelde, linnaekskursioonid koos giidiga, 

koht reisibussis, laevapiletid, ööbimine kesklinna hotellis 2-kohalises toas koos hommikusöögiga. 

 

HOMMIKU- JA ÕHTUSÖÖK LAEVAL 

Kui soovite tellida ette 8. juuniks hommikusöögi laeval ja/või 10. juuniks õhtusöögi laeval, andke sellest 

palun teada aadressil anu@ekyl.ee. Sel juhul lisatakse nende maksumus kohe Teie reisi arvele. 

Söökide hinnad: 

Hommikusöök ette tellides 10.00, laeval ise kohapealt ostes 10.50 

Õhtusöök ette tellides 25.00, laeval ise kohapealt ostes 29.00 

 

Küsimused ja lisainfo: 

Anu Sarnet, tel. 627 5742 või anu@ekyl.ee 
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