Kestävä kaupunkikehittäminen

Tapausten jäsentely
Verkoston synty valtiolähtöisenä (top-down)
tai kuntalähtöisenä (bottom-up)

LUKUOHJE

Tarkasteltujen verkostojen, ohjelmien ym.
keskeisiä piirteitä on koottu kuvanmukaiseen
tietolaatikkoon nopean selailun ja vertailun
helpottamiseksi

Toiminnan ilmiökenttä: fokusoitu vai laajaalainen
Pääasiallinen toimintatapa: edunvalvonta,
kehittämistyö, tiedon jakaminen (avainsanat)

€

Resurssit

[esimerkki]
top-down
fokusoitu
edunvalvonta, tiedon jakaminen
€ jäsenmaksut

Ruotsin
ilmastokunnat
Klimatkommunerna (SE)
https://klimatkommunerna.se/

luokittelu

bottom-up
kuntien ilmastotyö laajaalaisesti
tiedon jakaminen, kuntien
kirittäminen
€

asukaslukuun suhteutetut
jäsenmaksut kunnille ja alueille

• v. 2001 Lundin alullepanema verkosto kuntien ja
seutujen ilmastotyöhön
• Verkostosta yhdistykseksi v. 2008
• Tukee strategista ilmastotyötä kunnissa sekä kuntien
roolia kansallisessa ilmastopolitiikassa
• Kattavan tietopankin ylläpito
• Jäseniltä edellytetään:
• kasvihuonekaasupäästöjen säännöllinen
seuranta
• asetettu vähennystavoite
• toimintasuunnitelman laatiminen ja
toimenpiteiden toteuttaminen päästöjen
vähentämiseksi
• edistymisen raportointi
• Teema-alueina mm. kestävät kulkutavat,
rakentamisen materiaalit, koulujen ja
elinkeinoelämän osallistaminen, uusiutuvat
polttoaineet ajoneuvoissa, fossiilivapaat investoinnit
ja sijoittaminen, elintarvikkeiden hankinnan ja
julkisten ruokaloiden ilmastovaikutukset,
työmatkojen ilmastovaikutusten kompensaatio,
sähkön tuotanto uusiutuvalla energialla
• Testi jäsenyyttä hakeville! Perustason täytyttävä

Kaupunkikehittämisen
teemaverkosto
Forum for stedsutvikling
(NO)
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/id520595/

luokittelu

top-down
laaja: kaupunkikehittäminen
tiedon jakaminen, vuorovaikutus
€

jäsenten vuosittaiset
rahoitusosuudet

• v. 2006 käynnistynyt valtion ja alueiden viranomaisten
tiedonvaihdon verkosto kaupunkikehittämisen
teemassa (vuosina 1992-2010 Landskonferansen)
• mukana mm. ilmasto- ja ympäristöministeriö (klima- og
miljødepartementet KLD), Norjan tiehallinto (Statens
Vegvesen), kulttuuriperintöviranomainen
(Riksantikvaren), valtion asuntopankki Husbanken,
arkkitehtuuri- ja design-säätiö Norsk Form, kunta-ja
uudistusministeriö (kommunal- og
moderniseringsdepartementet KMD),
ympäristöviranomainen Direktoratet for
naturforvaltning, kulttuuriministeriö
(kulturdepartementet), maaseudun kehittämiskeskus
Distriktssenteret & Norjan kansanterveyslaitos
Helsedirektoratet
• Myös maakuntien (fylkeskommunene) vahva rooli
verkostossa alueellisina toimijoina

• Verkostolla ei omaa hallinnoijaorganisaatiota, vaan
kokoaa yhteen jäsenten toimialojen puitteissa
tehtävää kaupunkikehittämistyötä
• Verkoston kautta järjestetään vuosittain kansallisia ja
alueellisia konferensseja sekä verkostotapaamisia
kunnille ja muille paikallisille toimijoille
• Tapaamisten ohella valtakunnallinen verkkosivusto
toimii tiedonjaon alustana kuntien ja maakuntien
kaupunkikehittämisestä vastaaville toimijoille

Kuva: https://hallbarstad.se/wp-content/uploads/2015/10/illustration-om-oss.jpg

Kestävien kaupunkien
neuvosto
Rådet för hållbara städer
(SE)
https://hallbarstad.se

luokittelu

top-down
laaja: kestävä
kaupunkikehittäminen
viranomaisten välinen koordinaatio,
strategisten toimenpiteiden
tunnistaminen

€

Boverket koordinoi, viranomaiset
mukana toimialansa puitteissa

• Ruotsin hallituksen perustama kestävän
kaupunkikehittämisen neuvosto
• aiemmin työtä tehty Plattformen för hållbar
stadsutvecking puitteissa 2014-2017
• Tarkoituksena tukea kuntien pitkäjänteistä työtä
kestävän kaupunkikehittämisen ja Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi (osa 11: kestävät
kaupungit ja yhteisöt)
• Neuvoston toiminnan kautta (2017-2022) toteutetaan
hallituksen kestävän kaupunkikehittämisen politiikkaa,
jonka tarkoituksena tukea kaupunkien kehittämisen
edellytyksiä
• Taustalla Ruotsin ensimmäinen kansallinen
kaupunkikehittämisen strategia Strategi för
levande städer– politik för en hållbar
stadsutveckling
• tavoitteena elinvoimaiset, vihreät, terveelliset ja
turvalliset (sis. inkluusio) kaupungit kohtaamisille
ja innovaatioiden synnylle
• Foorumi Hållbar Stad tuo yhteen kestävän
kaupunkikehittämisen toimijoita
• Foorumi tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen
• 30 yhteistyökumppania, mm. kuntia, tutkimuslaitoksia,
yhdistyksiä…

➢ vrt. YM:n Kestävä kaupunki -ohjelma

Neuvoston kokoonpano: Neuvosto koostuu 11 viranomaisjäsenen
johtavista viranhaltijoista sekä kuntien ja alueiden edustajista. Neuvoston
rinnalla toimii kolme työryhmää: jäsenorganisaatioiden asiantuntijoista
koostuva työryhmä laatii strategian sekä tuo esiin toimenpiteitä ja
yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi neuvoston keskustelukumppaneina
toimii ns. kuntatyöryhmä sekä elinkeinotyöryhmä. Ruotsin
asuntoviraston (Boverket) alainen kanslia koordinoi neuvoston työtä.
• Neuvoston viranomaisjäsenet: Boverket, Energimyndigheten, Formas,
Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes:
Statens centrum för arkitektur och design, Sveriges Kommuner och
Landsting, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova

Vuosittaiset toimenpiteet ja raportointi: Vuosittaisessa toimenpidelistauksessa neuvosto esittää tarvittavia toimenpiteitä
viranomaistoimijoiden yhteistyössä toteutettaviksi, nimeää strategisesti
tärkeitä toimenpiteitä, jotka kuitenkin ylittävät viranomaistoimijoiden
toimivaltarajoja, sekä tunnistaa selvitystarpeita keskeisissä
kaupunkikehittämisen kysymyksissä. Vuoden 2018 toiminnan teemoina
oli kestävää kaupunkikehittämistä koskevan tiedon kehittäminen ja
parempi hyödyntäminen, uusien yhteistyön mallien kehittäminen
sektorirajojen ylittämiseksi sekä paikallisen toiminnan tukeminen
hallinnon eri tasojen yhteistyönä.
• Nostoja v. 2018 toimenpiteistä (Åtgärder 2018): Kartoitus ja yleiskuvan
laatiminen kestävän kaupunkikehittämisen hankkeista ja aloitteista,
esteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen kestävyystyössä, yhteyksien
parantaminen tutkimusyhteisöihin ja muuhun yhteiskuntaan mm.
kansallisen kestävää yhdyskuntasuunnittelua koskevan tutkimusohjelman
kautta. Tunnistettu strategisesti tärkeäksi luoda uusia tapoja hyötyjen
mittaamiseen sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Selvitettävinä kysymyksinä edistymisen seuranta sekä digitalisaation
vaikutus kestävään kaupunkikehittämiseen.

Hållbar Stad -foorumi
Kunnat ja seudut: Malmö stad, Lunds kommun, Huddinge kommun,
Mälardalsrådet, Jämlikt Göteborg
Virastot ja laitokset: Riksantikvarieämbetet, K2 – Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik, Nationellt centrum för
klimatanpassning
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset: Kungliga tekniska högskolan (KTH),
Nordregio, Mistra Urban Futures, Movium, RISE
Yritykset: Vattenfall, Stockholmshem, Stena Fastigheter, URBIO, Härifrån,
Ekologigruppen
Järjestöt, yhdistykset: Världsnaturfonden WWF, Sveriges Arkitekter,
Arkitekter utan gränser, Spårvagnsstäderna, C/O City,
Naturskoleföreningen, SABO, Hållbart byggande i Syd, Form/Design
Center, IQ Samhällsbyggnad

➢ Kestävien kaupunkien neuvosto on osa valtion
vahvaa intressiä kestävän kaupunkikehittämisen
teemassa. Toiminta on alkanut sektorirajojen
ylittämiseen ja integroivaan kaupunkikehitykseen
perustuvasta viranomaisten välisestä
koordinointityöstä (ks. Kanninen 2017, 75)

