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Kestävä kaupunki –ohjelma 
kaupunkien ja kuntien monialaisen kestävyyden vauhdittajana 

• Tukee kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti kestävää kehitystä tavoitteena sekä 
ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. 

• Vahvistaa kuntien ja valtion yhteistyötä, tukee kuntien omaa toimintaa kohti 
kestävää kaupunkikehittämistä ja etsii kumppanuuspohjaisesti uusia toimintatapoja.

• Käynnistynyt n. 40 kehittämishanketta ja kokeilua sekä sparraustoimia ja opastyötä. 
Mukana 06/2020 mennessä n. 70 kuntaa ja n. 50 muuta organisaatiota.

• Kesto 5v/2019-23. Ympäristöministeriö koordinoi, mukana kaupunkeja, kuntia, 
tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita. Osa kaupunkipolitiikan kokonaisuutta.
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Kehittämistyön tausta

• Kaupungit kehittäjiä, kokeilijoita ja 
mahdollistajia, sitoumuksia ja 
aktiivisia verkostoja

• YK:n Agenda 2030 -tavoitteet, YK:n 
kaupunkikehitysohjelma, EU:n 
kaupunkiagenda

• Hallitusohjelma: sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävä yhteiskunta
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Tavoitteet
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1. Uudet ratkaisut kohti 
kestävää kasvua ja 

elämäntapoja

2. Kaupunkien kestävän 
kehityksen johtaminen

strategisesti

Kuvat: 
Laura Rautjoki / YM  kuvapankki
Kerttu Malinen / YM kuvapankki
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Kestävän kaupungin aihealueita



Ohjelmakokonaisuus

Haastekimpputyö
Yhteisten haasteiden 

työstäminen

Kestävyyden 
johtaminen

Tavoitteenasettelusta 
seurantaan 

Kokeilut
Uusien ratkaisujen 

testaaminen

Hyvien käytäntöjen 
skaalaus

Käyttöönoton
tuki ja verkostot
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Mukana olevat kunnat
06/2020 mennessä

• Osallistujina kokeiluissa ja 
kehittämishankkeissa n. 70 kuntaa

• Hankkeissa yhteistyötahoina n. 50 
eri organisaatiota
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Sosiaalista kestävyyttä edistävät kokeilut
Toteuttaja Hanke Tavoite

Helsingin kaupunki
Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen 
asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä 

Malli vieraskielisen väestön parempaan tavoittamiseen kaupunkisuunnitteluhankkeissa; toimivampi 
tiedotus, dialogi ja matalan kynnyksen vaikuttamis- ja palautemahdollisuudet.

HSY Kestävän asumisen kummikokeilu
Kestävän asumisen kummitoiminnan malli nuorten ja pitkäaikaisasunnottomien kohteissa. Kestävän arjen 
neuvontapalvelut yhdistetään asuinyhteisöjen asukaslähtöiseen kehittämiseen. 

Hämeenlinnan 
kaupunki

Hyvät Eväät
Lapsille ja lapsiperheille loma-aikoina terveellinen puistolounas ja sen yhteydessä perhekeskuksen 
palveluja. Vahvistaa osallisuutta ja maahanmuuttajien työllisyyttä, luo yhteisiä alustoja palveluille. 

Jyväskylän kaupunki
Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus 
monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä

Vieraskielisten ja kulttuuritaustoiltaan moninaisten asukkaiden parempi mahdollisuus osallistua 
lähiympäristön kehittämiseen ja saada tietoa ympäristössä tapahtuvista muutoksista. 

Kangasalan kaupunki Kävelevät kaupunkilabrat nuorille
Nuorten osallistumista lisäävä avoin menetelmäpakki, jolla saadaan tietoa nuorten kokemuksista 
kaupunkitilasta, kutsutaan mukaan suunnitteluun ja edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

Sipoon kunta
Osallistuvan budjetoinnin käyttö Sipoon Nikkilän 
keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa

Lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja edistää moniroolisen kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
ymmärrystä talouskysymyksistä. 

Tampereen 
kaupunkiseudun 
kuntayhtymä

Asuinalueiden eriytymiskehityksen 
seurantatyökalun seudullistaminen ja 
hyödyntäminen seudullisen asuntopolitiikan 
määrittämisessä ja hyvinvointipalv. 
Suunnittelussa

Laajentaa seitsemään kuntaan Tampereen kaupungin toimintamalli, jolla saadaan päivittyvää tietoa 
eriytymiskehityksen tekijöistä ja esiintyvyydestä. Hyödynnetään seudullisen asuntopolitiikan 
suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Myös osa MAL-sopimuksen toteutusta.  

Vaasan kaupunki Vähänkyrön kulttuurikehä

Kehittää sosiaalista kestävyyttä, paikallisidentiteettiä ja paikkakunnan houkuttelevuutta nostamalla esiin 
historiakohteita ja yhteisötaideteoksia ja lanseeraamalla kulttuurikehä fyysisenä ja karttapohjaisena 
digiversiona. Monialaista yhteiskehittämistä asukkaiden kanssa (historia, viestintä, digipalvelut, 
viherrakentaminen ja kulttuuri). 

Hämeenlinnan 

kaupunki

Bike Lab Hämeenlinna Kehittää työttömiä nuoria työllistävää ja ammatillisen osatutkinnon tarjoavaa pyöräpajatoimintaa. 

Tampereen 

kaupunki

”NääsMaaS” – Tampereen koululaisten 

kyytipalvelu kouluista harrastuksiin

Testaa koululaisten harrastuskyytipalvelua aiempaa laajemmassa mittakaavassa.
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Ohjelman muu sosiaalista 
kestävyyttä tukeva työ

• Osallisuusopas ja –sparraus

• Opas lähivihreän terveyshyödyistä (09/20)

• Reilu kiertotalous –hanke

• Sosiaalista kestävyyden kokeilut (listaus) 

• Kestävyyden tavoitteenasettelun ja 
seurannan hanke & SGD-johtamisopas
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kuvapankki

https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/reilu_kiertotalous_kunnissa


Yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, puh. 02952 50034, etunimi.sukunimi@ym.fi

Www-sivut www.kestavakaupunki.fi

Virtuaalikortteli virtuaalikortteli.kestavakaupunki.fi

Twitter @kestavakaupunki, #kestäväkaupunki 

Uutiskirje (tilaukset nettisivuilta)
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