Kestävä kaupunki –ohjelma lyhyesti
• Tausta: Ympäristöministeriön koordinoima ohjelma edistää kuntien kestävää kehitystä sekä käytännön kehittämisen että
johtamisen tasolla. Teemat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys, sosiaalinen kestävyys. Taustalla YK:n kaupunkikehitysohjelma,
Agenda 2030 ja EU:n kaupunkiagenda. Osa valtioneuvoston kaupunkipolitiikkakokonaisuutta.
• Haastekimpputyö: Työstetty kuntien yhteisiä haasteita virtuaalialustalla ja tilaisuuksissa. SYKE fasilitoi. Osallistunut n. 30 kuntaa
ja muita toimijoita. Ratkaisutoimina mm. lähivihreäopasvideo, tekeillä osallistamisopas, kilpailutuksessa asemayhteistyöhanke.
• Kokeilut: Käynnistynyt 19 kokeilua, joissa n. 30 kuntaa ja n. 40 muuta organisaatiota. Tuettu tilaisuuksilla ja viestitty ohjelman
kanavissa. Hankittu kokeiluille ulkopuolista sparrausta. Valmisteltu laajempaa tukiohjelmaa, seuraava haku alkuvuodesta.
• Kestävyyden johtaminen: Verkotettu keskenään kuntaverkostoja (13 kpl). Koottu kaupunkikehityksen indikaattorikehittäjät (n.
15 organisaatiota). Käynnissä kestävyyden tavoitteenasettelua ja seurantaa tukeva hanke, jossa mukana 36 kuntaa.
• Hyvien käytäntöjen skaalaaminen: Valmisteltu kokonaisuutta, jossa kootaan kestävän kaupunkikehityksen hyviä käytäntöjä ja
kehitetään toimintamalli (mm. viestintä, asiantuntijatuki, vertaisoppiminen) laajemman käyttöönoton tueksi.
• Viestintä: Tapahtumat (15 kpl), Twitter, uutiskirje, Virtuaalikortteli (yht. yli 1100 seuraajaa), nettisivut (n. 200 kävijää/kk)

• Aikataulu ja määrärahat: Kesto 5 v. 2019-2023. Rahoitus n. 4,3 M€ + kuntien ym. rahoitusosuudet 1,5 M€ = yhteensä 6 M€.
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Ohjelman osiot
Haastekimpputyö

5 v/2019-2023

YM n. 4,35 M€ +
kokeilujen omarah.
n. 1,5 M €

Nettisivut
www.kestavakaupunki.fi

YM koordinoi

Kestävyyden johtaminen

Kokeilut ja
kehittämishankkeet

Uutiskirjeen tilaus ja
virtuaalialustan tunnukset
www.kestavakaupunki.fi
 Ota yhteyttä
Virtuaalikortteli
virtuaalikortteli.kestavakau
punki.fi

Twitter
@kestavakaupunki,
#kestäväkaupunki

Hyvien käytäntöjen
skaalaus
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KESTÄVÄN ASEMAYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 1/2
Tavoite
Ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä asema-alueiden yhteiskehittämisen
toimintamallit erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.
Yhteiskehittämisen toimintamallilla pyritään erityisesti
• vahvistamaan asemanseutujen kehittämiseen investoivien tahojen yhteistä visiota ja sitoutumista
• mahdollistamaan laajaa yhteistyötä asemanseutujen kehittämisessä
• lisäämään kestävyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta selkeyttämällä kunnossapidon ja kehittämisen
kokonaisvastuuta
Toimijat
Kustannusten korvaamiseen osallistuvat
• Ympäristöministeriö/Kestävä kaupunki –ohjelma 47 %
• Tampereen seudun kuntayhtymä/MAL-verkosto (AIKO) 28 %
• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 17 %
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY 8 %
Toteuttaja kilpailutetaan pienhankintana (alle 60 000 €)
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Sisältö
• MAL-verkoston sekä 1-2 muun asemanseudun menestystekijöiden ja kehittämistarpeiden kartoitus
o Tilannekuva kustakin, keskinäinen vertailu tärkeimpien tietojen osalta, tukea mahdolliseen jatkoseurantaan

• Räätälöity yhteiskehittämisen toimintamalli valtakunnalliselta tai alueelliselta vaikuttavuudeltaan 6-7:lle eri
tyyppiselle asemanseudulle. Työssä voidaan hyödyntää ja testata mm. seuraavia tai niiden yhdistelmiä:
o Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvauksesta:
o Asemanseudun vaikuttavuustimantti
o Asemanseudun kehittämisen viitekehys
o Asemanseudun kehittämisprosessin yleiskuvaus
o Asemanseutujen kehittämiskonsepteista Tanskassa selvityksestä
o Kehittämisehdotukset Suomen asemanseuduille
o Ilmastoviisaiden asemanseutujen kehittämistyökalu
• Valtakunnallinen asemanseutujen yhteiskehittämisen toimintamalli
o Auttaa tunnistamaan millainen toimintamalli sopii eri tyyppisille asemanseuduille ja mitä valtakunnallisesti
yhteisiä piirteitä asemanseutujen yhteiskehittämiseen tulisi sisältyä. Huomioi miten ylätason tavoitteet ja
strategiat yhdistetään paikalliselta tasolta nouseviin tarpeisiin ja ehdotuksiin.
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