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Tule mukaan
luomaan
kestäviä
kaupunkeja!

Kaupunkien ja kuntien ratkaisut
kirittävät koko Suomea kestävän kehityksen tiellä. Kestävyystavoitteiden
saavuttaminen edellyttää kaupunkien,
kuntien ja valtion tiivistä yhteistyötä.
Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen

Kestävä kaupunki -ohjelma
vauhdittaa kaupunkien ja
kuntien kestävää kehitystä.
Tämä esite on sinulle, joka kehität kestävää
kaupunkia. Se tiivistää Kestävä kaupunki
-ohjelmassa kahden ensimmäisen vuoden aikana tuotetun tiedon sekä työkalut, joita ohjelma
tarjoaa.
Ohjelma on vahvistanut kuntien kestävyyden
johtamista muun muassa tukemalla kestävyyden tavoitteenasettelua ja seurantaa sekä
julkaisemalla Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista edistävän työkirjan. Ohjelmaan osallistuneet kunnat ovat ratkoneet yhdessä esimerkiksi osallisuuteen, viherympäristön
hyvinvointivaikutuksiin ja sosiaalisesti kestävään
kiertotalouteen liittyviä haasteita. Kestävän
kaupunki- ja kuntakehityksen käytännön ratkaisuja on testattu ja kehitetty 26 kokeiluhankkeessa. Toimintamallin kehittäminen hyvien käytäntöjen skaalaamiseksi on käynnistetty.

Kestävä kaupunki -ohjelma edistää valtion ja
kaupunkien yhteistyötä sekä tukee kaupunkien
omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehitystä. Vuosina 2019–2023 toteutettavan ohjelman
pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö ja yhteistyössä ovat
mukana kaupungit, kunnat, useat ministeriöt ja
muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat.
Teetkö töitä kestävän kaupunkikehityksen
parissa ja haluaisit verkottua ja tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien, kuntien ja kestävän
kaupunkikehityksen osaajien kanssa?
Tiedot avoimista hauista ja osallistumisen
mahdollisuuksista löydät nettisivuiltamme.
Ota yhteyttä ja tule mukaan yhteistyöhön!
www.kestavakaupunki.fi, kestavakaupunki.ym@gov.fi
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Kysy meiltä lisää Kestävä kaupunki -ohjelmasta!
Virve Hokkanen
ohjelmapäällikkö
p. 029 525 0034
virve.Hokkanen@gov.fi

Iina Heikkilä
asiantuntija

Suvi Anttila
erityisasiantuntija

Jenni Hepo-oja
suunnittelija

Olli Maijala
neuvotteleva virkamies
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Tavoitteellista yhteistyötä
Kestävä kaupunki -ohjelma yhdistää kestävyyden eri näkökulmia
edistämällä ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävää kehitystä.
Kunnat ja kaupungit ovat aktiivisia kehittäjiä ja
mahdollistajia. Suomessa on myös paljon
kestävää kehitystä edistävää yhteistyötä ja
verkostoja, jotka tuovat kunnat ja muut toimijat yhteen. Kestävä kaupunki -ohjelmassa
tehdään yhteistyötä useiden kuntaverkostojen
kanssa. Kestävä kaupunki -ohjelma on osa
Marinin hallituksen hallitusohjelmaa.
Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa
EU:n kaupunkiagenda, YK:n maailmanlaajuinen Uusi kaupunkikehitysohjelma sekä

YK:n Agenda 2030, joka on määritellyt kestävälle kehitykselle maailmanlaajuiset tavoitteet.
Kestävä kaupunki -ohjelma on osa Marinin
hallituksen hallitusohjelmaa ja valtioneuvoston
yhteistä kaupunkipolitiikan kokonaisuutta.
Kestävä kaupunki -ohjelma pyrkii ratkomaan
kestävyyshaasteita, jotka ylittävät teema- ja
toimialarajat tai jäävät niiden väliin. Kestävyyshaasteiden ratkaiseminen vaatiikin usein
toimiala- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

Kestävä kaupunki -ohjelma toteuttaa monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
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Syyskuuhun 2021 mennessä
mukana kokeiluissa ja kehittämishankkeissa on ollut jo noin
80 kaupunkia ja kuntaa
yhteistyökumppaneinaan noin
50 eri organisaatiota.

Kestävä kaupunki -ohjelman osallistuja
Kumppanina kokeilussa
Välillisesti kuntayhtymän kautta
Kuntaraja-aineisto: Tilastokeskus, Kuntapohjaiset
tilastointialueet [12.3.2020]
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Kestävyyden johtaminen
Kestävä kaupunki -ohjelma tukee
kestävyyden huomioimista
kaupunkien toiminnan suunnittelussa
ja seurannassa.
Ohjelman hankkeissa kehitetään tietoa, työkaluja ja verkostoja kestävyyden johtamisen
avuksi. Niillä saadaan mukaan eri kestävyyden
näkökulmat: ympäristöllinen, sosiaalinen ja
taloudellinen. Hankkeisiin sisältyy asiantuntijatukea, sparrausta ja indikaattorityötä.

Yhteistyössä luomme
konkreettisia työkaluja
tavoitteiden asetteluun ja
mittaamiseen.

Esimerkkejä toteutetuista hankkeista
seuraavalla sivulla!

Rautjoki Laura, YM:n kuvapankki
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Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa

Hankkeeseen osallistuneiden 36 kunnan keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Ympyrän koko kertoo
tavoitteen merkityksestä kunnan elinvoimalle, pitovoimalle ja vetovoimalle.

Hanke auttoi kuntia tunnistamaan kunnan toiminnan yhteydet kestävän kehityksen tavoitteisiin
sekä aktivoi kestävän kehityksen mittaamiseen osana kuntastrategian toimeenpanoa ja seurantaa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Hanketta toteutti MayorsIndicators.

Vipinää kestävään kehitykseen - Agenda 2030 työkirja kunnille

Kunnille luotuun työkirjaan on koottu työkaluja, toimintamalleja sekä inspiroivia esimerkkejä,
joiden avulla kunnat voivat edistää kestävää kehitystä. Hankkeen toteutti Demos Helsinki.
Työkalupaketti pohjautuu valtioneuvoston VN TEAS -rahoituksella toteutetun Kestävyyden
johtaminen paikallistasolla (KESTO) -hankkeen tuloksiin.
Tutustu johtamisen työkaluihin.

Tutustu Kestävyyden tavoitteenasetanta ja mittaaminen -hankkeen tuloksiin.
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Uusia ratkaisuja kokeiluilla
ja piloteilla
Kokeiluhankkeiden laaja
kirjo tuo kuntien käyttöön
paljon tärkeää tietoa testattujen ratkaisujen toimivuudesta.

Kokeilujen avulla kehitetään kuntien
toimintaa ja asukkaiden parempaa
arkea kokeilemalla uusia ja laajentamalla nykyisiä ratkaisuja. Kestävä
kaupunki -ohjelman kolmella kokeiluhakukierroksella on käynnistynyt
yhteensä 26 kokeilua, jotka edistävät
kestävää kaupunkikehitystä, kuten

Ympäristöministeriö tukee
kehittämistyötä rahoituksen
lisäksi viestintä- ja
vaikuttavuustuella.

asukkaiden osallisuutta, hyvinvointierojen kaventumista sekä terveellistä
viherympäristöä. Kestävä kaupunki
-ohjelman tukemien hankkeiden
toteuttajina on kuntien ja kaupunkien
kanssa yhteistyössä ollut muun
muassa yliopistoja, maakuntien liittoja
sekä eri alojen yhdistyksiä ja yrityksiä.

Tutustu kokeiluhankkeiden poimintoihin sivuilla 9, 10 ja 11.
Lue kokeiluhankkeista lisää!
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Kestävän kaupunkikehityksen
kokeilut
Ohjelman ensimmäisissä kokeiluhankkeissa yhdistyi
vähähiilisyyden ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen.

Tampereen kaupungin,
MDI Oy:n ja WSP Oy:n
yhteishankkeessa järjestettiin 3.–9.-luokkalaisille
yhteiskuljetus koululta
harrastusten pariin ja
takaisin valitulle jättöpaikalle.
Kokeilulla vähennettiin yksityisautoilua ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä säästettiin vanhempien
aikaa. Pidemmällä aikavälillä palvelu
tarjoaa lapsille tasapuolisempia
mahdollisuuksia matalan kynnyksen
harrastuksiin.

BikeLab Hämeenlinna
-kokeilun
tavoitteena oli edistää
työllisyyttä ja pyöräilyä
luomalla malli, jolla
matalan kynnyksen
pyöräpajasta voi siirtyä
opiskelemaan polkupyörämekaniikkaa ammatilliseen osatutkintoon. Samalla tuetaan nuorten
hyvinvointia ja yrittäjyyttä. Pysyväksi muodostunut koulutus lisää
pyöräalan osaamista pyörämekaanikkokoulutuksen kautta.

10

Sosiaalista kestävyyttä
edistävät kokeilut
Kokeiluhankkeissa kehitettiin muun muassa nuorten ja
maahanmuuttajien osallistumista lähiympäristönsä kehittämiseen, työkaluja asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaan ja
kestävän asumisen kummitoimintaa pitkäaikaisasunnottomien
tuetussa asumisessa.

Pupu, bunny, arnab
– osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä
Jyväskylän kaupunki, Monikulttuurikeskus Gloria ry ja
Mapita Oy toteuttivat hankkeen,
jonka tavoitteena oli luoda vieraskielisille ja kulttuuritaustoiltaan moninaisille
asukkaille parempi mahdollisuus osallistua lähiympäristön kehittämiseen ja
saada tietoa ympäristössä tapahtuvista
muutoksista.

Hyvät Eväät
Hämeenlinnan kaupungin
Hyvät Eväät -hankkeessa
lapsille ja lapsiperheille
tarjottiin loma-aikoina terveellinen puistolounas ja sen
yhteydessä perhekeskuksen
palveluja. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa osallisuutta ja maahanmuuttajien työllisyyttä sekä luoda palveluille
yhteisiä alustoja.
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Viihtyisää ja terveellistä
viherympäristöä edistävät
kokeilut
Hankkeissa muun muassa kehitettiin perusturva-alueen
viherympäristöjä, testattiin puurakenteista ulkoviherseinää ja
luotiin luontoavusteisen työyhteisökehittämisen malli.

Esteetön aistipolku
Jämsässä toteutettiin kaupungin keskustan puistoympäristöihin esteetön aistipolku (Path of Senses), johon tuotiin
aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-,
haju-, näkö-, kuulo- ja tuntoaistille.
Aistipolun luontoon pohjautuvia aistielämyksiä rikastutettiin esimerkiksi taidetta
ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla.

Espoon kaupungin kokeilussa
kehitettiin monistettava ja skaalattava
tarkastelukehikko kaupunkialueiden
erilaisten suunnittelutavoitteiden
yhteensovittamiseen. Työssä tutkittiin,
miten viheralueet suunnitellaan
entistä kokonaisvaltaisemmin tuottamaan monipuolisia hyötyjä esimerkiksi
hulevesien hallinnan avulla. Samalla
tuotettiin lähialueen asukkaille hyvinvointia ja elämyksiä luonnon monimuotoisuus huomioiden.
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Haasteiden kimppuun
Haastekimpputyössä tunnistetaan ja ratkotaan yhdessä
kuntien kestävyyshaasteita.
Haastekimpputyössä tuetaan kaupunkeja ja
kuntia tunnistamaan sekä kestävää kehitystä
rajoittavia tekijöitä että mahdollisuuksia, joita
kestävä kehitys tuo mukanaan.

Haastekimpputyötä koordinoi vuosina 20192020 Suomen ympäristökeskus (SYKE). Haastekimpputyön vuosien 2022-2023 teemat
valitaan vuoden 2021 aikana.

Työn teemoja vuosina 2019-2020 olivat kiertotalous ja yhteiskäyttö, asemanseudut, lähivihreä ja
kaupunkivedet sekä osallisuus ja yhteisöllisyys.

Tutustu esimerkkeihin haastekimppujen
tuottamista ratkaisuista ja oppaista seuraavalla
sivulla!

Teemu Kuusimurto, YM:n kuvapankki
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Laaja-alaisten kestävyyshaasteiden ratkomiseen tarvitaan
yhteistä näkemystä.

Osallisuus ja yhteisöllisyys
Haastekimpputyössä koottiin inspiraatiopaketti
”Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kaupungeissa ja kunnissa”. Opas sisältää vinkkejä
osallisuuden edistämiseen kunnissa. Lisäksi
avoimen haun kautta valittiin 16 kuntaa, jotka
saivat sparrausta eri ihmisryhmien osallisuuden edistämiseen sekä osallistumis- ja yhteisöllisyyskäytäntöjen kehittämiseen. Osallisuusoppaan toteuttivat SYKE ja Kuntaliitto.

Lähiluonnosta hyvinvointia ja terveyttä
Haastekimpputyössä koostettiin tiivis tietopaketti kaupunkien viherympäristöjen terveysja hyvinvointihyödyistä. ”Elämänmittainen
lähivihreäpolku” on tarkoitettu erityisesti
kuntien ja kaupunkien työntekijöille ja päättäjille kestävien kaupunkien kehitystyön tueksi.

Reilu kiertotalous
Reilu kiertotalous kunnissa -hankkeessa
kartoitettiin kiertotaloutta ja sosiaalista kestävyyttä hyödyntäviä käytäntöjä ja jaettiin ne
kaikkien käyttöön julkaistavan käsikirjan
muodossa. Hankkeen toteutti Motiva Oy. Työn
jatkona syksyllä 2021 käynnistyy Reilun kiertotalouden valmennus, jossa käsikirjan oppeja
sovelletaan käytännössä.

Asemanseutuyhteistyön kehittäminen
Asemanseutuyhteistyön kehittämishankkeessa
laadittiin ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luotiin
asema-alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi. Hankkeessa olivat mukana Porin,
Lappeenrannan, Kokkolan, Vantaan Tikkurilan,
Helsingin Malmin, Lahden ja Hämeenlinnan
asemat. Hankkeen toteutti Sitowise Oy.
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Rautjoki Laura, YM:n kuvapankki

Hyvät käytännöt
kiertoon
Kestävän kaupunkikehitykset hyvät
käytännöt halutaan saada käyttöön
laajasti.
Kaupunkien ja kuntien kehittämistyössä syntyy
paljon onnistuneita toimintamalleja ja hyviä
käytäntöjä. Kuntien kestävyyshaasteet ovat
monesti samankaltaisia, eikä kaikkien kannata
ratkaista niitä yksin. Jotta hyvät käytännöt
saadaan laajaan käyttöön, kehitetään Kestävä
kaupunki -ohjelmassa toimintamalli hyvien

Kun hyvien käytäntöjen monistamiseen kehitetään uusi toimintamalli,
kunnat pääsevät hyödyntämään
toistensa hyviä ratkaisuja laajasti.

käytäntöjen kokoamiseen ja skaalaamiseen.
Toimintamallin kehitystyö on käynnistetty VIPU
– Kestävän kaupungin vipuvarret -hankkeessa,
jota toteuttaa Demos Helsinki, FCG sekä Tyrsky
Consulting. Skaalaamme ohjelman kokeiluhankkeissa kehitettyjä ratkaisuja myös yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.
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Kestävä kaupunki -ohjelma on luonut
keskustelulle uuden alustan. Tervetuloa
verkostoitumaan, keskustelemaan ja
ideoimaan Virtuaalikortteliin!

Virtuaalikortteli
Virtuaalikortteli toimii Kestävä kaupunki -ohjelman tiedonvaihto- ja vuorovaikutusalustana. Alustalle ovat tervetulleita
kaikki kestävästä kaupunkikehityksestä kiinnostuneet tahot.

• www.jssuomi.fi

www.kestavakaupunki.fi

