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Näkökulma - Miten kestävyys ilmenee?
UUMA3:n tavoitteena on jatkaa UUMA2:n tavoitteiden
toteuttamista siten, että uusiomaarakentamisesta tulisi
kiertotaloutta edistävä toimintatapa, joka olisi tasavertainen
luonnonkiviainesten käytön kanssa. Näillä toimenpiteillä on
mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja
ympäristöllisiä hyötyjä.

LUONNOS
Aikataulu - milloin tehty,
aktiivinen?
2018- (aktiivinen)

Aktiivinen

www-osoite
http://www.uusiomaa
rakentaminen.fi/uuma
3-ohjelma

Yhteyshenkilö
Pentti Lahtinen ja
Marjo Koivulahti
(Ramboll)

Muita tietoja
Mukana oli 30 eri organisaatiota
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Maarakennusalan neuvottelukunta
MANK ry

www.mank.fi
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KUUMA-kunnat

KUUMA-kunnissa tehdään työtä ilmastonmuutoksen
Aktiivinen
hillitsemiseksi. Työllä edistetään yhteisen ilmasto-ohjelman
toteutumista. Ilmastotyössä ovat mukana kaikki KUUMA-kunnat:
Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi kunnat ovat solmineet Työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksia,
tekevät kiinteistöihin energiakorjauksia ja kouluttavat
toimipisteisiin ekotukihenkilöitä.

https://www.kuumail
masto.fi/

Hinku-kunnat/-foorumi

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen
hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu
vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä
vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja
metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan
hiilineutraaliutta.

http://www.hinkufoorumi.fi/fi-FI/

SYKE koordinoi

FISU-verkosto

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien
verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja
globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

http://www.fisunetwo
rk.fi/fiFI/Tietoa_Fisusta

SYKE ja Motiva koordinoi

Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen
vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne tunnistavat
uusia yhteistoimintamahdollisuuksia ja tekemisen tapoja.
Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda
työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia
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Palaute ja täydennykset tervetulleet. Päivitetään kevään 2019 aikana.
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Kuutos-kaupunkien kaupunginjohtajien Kaupunginjohtajien ilmastoverkostoon kuuluu kuuden ison
ilmastoverkosto
kaupungin kaupunginjohtajat, jotka tekevät yhteistyötä
kaupunkiensa ilmastotoimien edistämiseksi. Verkoston mukaan
paikallinen osaaminen on keskiössä kaupunkien kestävyyden
sekä hiilineutraaliuden rakentumisen kannalta.

2011 http://era17.fi/maank
aytto/kaupunginjohtaji
sta-suunnannayttajia/

Verkoston tavoitteena on profiloida Suomen kuntia
kansainvälisiksi edelläkävijöiksi esimerkiksi puurakentamisen,
hiilivapaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä puhtaiden
teknologioiden aloilla. Tiedonvaihto kaupunkien välillä ja
erilaisten aloitteiden tekeminen ovat osa verkoston toimintaa.
Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on kaupunkien sekä Sitran
toteuttama ja se sisältyy ERA17-ohjelmaan. Kaupunginjohtajien
ilmastoverkosto on lisäksi kansainvälisen Covenant of Mayorsverkoston jäsen.

Kuntaliitto ja Kehto-foorumi

Kehto-foorumi on tehnyt mm. Keke yhteiskuntasitoumuksen

Suomen kuntatekniikan yhdistys

Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on insinöörien,
arkkitehtien ja muiden vaativissa tehtävissä toimivien
kuntatekniikan ammattilaisten yhdysside ja tiedonvaihtofoorumi.
Tiedonvaihtoa myös kestävyysteemassa

https://kuntatekniikka
.fi/skty-2/

YGOforum

YGOFORUM on laajapohjainen ja puolueeton jäte- ja
sivutuotemateriaalien infrarakennuskäytön yhteistyöforum. Sen
jäseninä ovat alan toimijoita edustavat
organisaatiot. Päätavoitteena on edistää materiaalien kestävää
kierrätystä rakennemateriaaleina sekä alan yhteistyötä
aihealueen kehittämiseksi.

https://ygoforum.web
node.fi/

Rakennustietosäätiö RTS. Toimikunnat,
infra-puolella
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21 KEHTO-kaupunkia ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu,
Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli,
Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku,
Vaasa ja Vantaa. Yhdessä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa ne
muodostavat Kehto-foorumin, joka harjoittaa kuntatekniikan
palvelujen kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
kansainvälistä yhteistyötä sekä antaa suosituksia, ohjeita ja
lausuntoja. KEHTO-kaupungit rahoittavat erikseen sovittuja
kehittämishankkeita ja jokainen kaupunki harkitsee
osallistumisensa hankkeisiin tapauskohtaisesti.
Mukana myös KEHTO-Foorumissa

Miten kestävyys näkyy tässä työssä?

Palaute ja täydennykset tervetulleet. Päivitetään kevään 2019 aikana.

