
Viisi askelta 

kohti kestävää

kaupunkikehitystä



Viisi askelta kohti

kestävää

kaupunkikehitystä 

Rakennetun ympäristön ratkaisut
suunnitellaan kestämään useita sukupolvia.
Samaan aikaan maailma ympärillämme
muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Uudet tarpeet
yhteiskunnassa, ilmastonmuutoksen
vaikutukset elinympäristöömme ja paine
tehostaa hupenevien resurssien käyttöä
raamittavat tulevien vuosien
yhdyskuntasuunnittelua. 

Miten pilotoinneista päästään kestävään
kaupunkikehitykseen? Mitä resilientti
kaupunkimpäristö vaatii rakentuakseen?

Kestävän kaupunkikehittämisen

asiantuntija Elisa Lähde rohkaisee

lähtemään matkalle viiden askelen kautta. 
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Hänen viime vuonna julkaistu

väitöstutkimuksensa käsitteli

vihreän infrastruktuurin

yhteistoiminnallista kehittämistä
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kaupunkisuunnittelua. 
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Kestävää kehitystä on jo pitkään
pilotoitu erilaisilla kokeiluilla ja
tutkimushankkeilla. Nämä ovat olleet
tärkeitä askeleita eteenpäin, mutta nyt
kokeiluista on aika siirtyä kohti joka-
päiväistä tekemistä.
 – Elisa Lähde



1. Uskalla ajatella isosti 

Kestävyystavoitteet tulee sitoa osaksi
kaikkea tekemistä. Mitä isommasta
hankkeesta on kyse, sitä tärkeämpää se
on. 

Hankkeet, joihin investoidaan euromääräisesti
paljon, ovat hedelmällistä maaperää
kestävyysmuutoksen eteenpäin viemisessä.
Kun vaikutukset ulottuvat yksittäistä korttelia
kauemmas, on myös potentiaalinen
vipuvaikutus kestävyysvaikutuksen eteenpäin
saamiseksi suurempi. 

Esimerkiksi isoissa infrastruktuurihankkeissa
voidaan tuottaa merkittäviä positiivisia
ympäristövaikutuksia ja ihmisten hyvinvointia
tukevia ratkaisuja. Tämä kuitenkin edellyttää,
että kestävyystavoitteet asetetaan
suunnittelun keskiöön yhdessä teknisten
ratkaisuiden kanssa.

Pilotoinneista kohti 

kaupunkikestävää kehitystä

Jotta pilotoinneista päästään valtavirtaan,
tarvitaan tietoista kestävyysmuutoksen
johtamista eli tilan tekemistä uusille ajattelu-
ja toimintatavoille. Lisäksi organisaatioilta
vaaditaan kykyä ottaa vastaan kokeiluissa
syntyneitä innovaatioita.  

Käytännössä tämä tarkoittaa verkostomaista
yhteistoiminnallista tekemistä hankkeen
sisällä siilomaisten hierarkioiden sijaan sekä
rohkeutta epäonnistua ja jatkaa matkaa
eteenpäin. Kestävyysmuutoksen tiellä on
nimittäin monia rakenteellisia haasteita, joiden
takia kaikkea on vaikea saada tehtyä kerralla
oikein. 
 



2. Rakenna siltoja 

Hyvä rumpu kuuluu kauas ja innostus ruokkii innovaatioita.
Rakenna siltoja ihmisten välille - panosta yhteistyöhön ja
avoimeen vuorovaikutukseen!

Kestävyyskriisi on yhteinen ja sen ratkaisu kuuluu kaikille. Kukaan ei
pysty yksin löytämään ratkaisuja monitahoisiin ja systeemisiin
haasteisiin. 

Isot kaupunkikehitys- ja infrahankkeet vaativat paljon eri tekniikan
alojen yhteensovittamista ja niihin on kytketty valmiiksi joukko erilaista
asiantuntijuutta. Olennaista on saada kaikki mukana olevat
hankeosapuolet sitoutettua vastuulliseen suunnitteluun ja
toteutukseen.

Sitouttaminen ei koske vain hankkeen sisäistä toimintaa, vaan myös
muille sidosryhmille on tärkeää ja usein palkitsevaa kertoa millaisia
kestävyystavoitteita hankkeella on ja millä toimenpiteillä niihin pyritään.
Tässä korostuu viestinnän rooli.

Mieti, miten saat hankeosapuolet sitoutettua
asetettuihin tavoitteisiin. 

Ketkä ovat hankkeen sidosryhmiä? Miten saat
valjastettua heidän verkostonsa viestimään
aktiivisesti ja innostumaan agendasta.

Älä unohda asiakkaita – kaupunkilaisia tai
kuntalaisia. Anna hyvän kuulua, sillä innostus ruokkii
innovaatioita. 

Ironisesti voi kysyä, vähenivätkö hiilipäästöt yhtään, jos

siitä ei kerrottu hankkeen somessa. Todennäköisesti

päästöjä saadaan kuitenkin sitä paremmin kuriin, mitä

enemmän asiasta jaksetaan viestiä sisäisesti ja ulkoisesti.

Parhaimmillaan asiantuntijapooli innostuu ja tuottaa

ennennäkemättömiä innovaatiota kestävyysmuutoksen

vauhdittamiseksi. 

 - Elisa Lähde

Viestinnän voima



3. Nosta lentokorkeutta 

Älä tyydy valmiisiin toimintamalleihin ja raja-arvojen
saavuttamiseen rimaa hipoen. Ole valmis nostamaan
lentokorkeutta. 

Kestävyys terminä sekoittuu usein vastuullisuuden kanssa, mutta niiden
välillä voidaan määritellä myös selkeä ero: 

Kestävyys on tavoite, jota kohti pyritään vastuullisella toiminnalla. 

Hiilipäästöjen vähentämisen ja vähähiilisten ratkaisuiden lisäksi
kestävässä kehityksessä on siis kyse huomattavasti laajemmasta
kokonaisuudesta. 

Meillä Suomessa on erilaisten hankkeiden ympäristövaikutuksiin
kiinnitetty huomiota jo pitkään. Kaupunkikehittämisen ja rakentamisen
kontekstissa vastuullinen toiminta pitää siis sisällään paljon tuttua.

Esimerkiksi meluhaittojen hillintään löytyy valmiita toimintamalleja
luvituksesta ja syntyvien haittojen mallintamisesta aina vaikutusten
hillinnän toimenpiteisiin ja vaikuttavuuden seurantaan asti. Aihepiirin
ympärillä on löydettävissä asiantuntijuutta, normitusta, raja-arvoja ja
kaupallisia ratkaisuja. Hiilineutraaliuuden osalta vastaava kehitys on
käynnistynyt ja etenee vauhdikkaasti. 



Melu- tärinä- ilma- ja vesistövaikutusten
ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös
valosaasteeseen. 

Puolet maapallon resursseista käytetään
rakentamiseen. Käännä katse kohti
rakennushankkeiden resurssitehokkuuden
parantamista. Purkutuotteiden kierrätys ja
uusiokäyttö on merkittävä ekoteko. 

Kaikissa maankäytön kehittämis- ja
rakentamishankkeissa tulisi miettiä
mahdollisuuksia olemassa olevien
elinympäristöjen vaalimiseen ja uusien
luomiseen, vaikka alueelta ei löytyisikään
suojelua vaativaa lajistoa. 

Kiihtyvä ilmastonmuutos vaatii riski-ja
resilienssitarkasteluja, jotta varmistetaan
ratkaisujen toimivuus myös tulevaisuudessa.
Hillinnän ohella on tärkeää sopeutua tuleviin
muutoksiin. 

Tässä muutama tärppi: 

Uudet aihealueet osaksi vastuullisuustyötä

Kestävään kehitykseen tähtäävä vastuullinen toiminta sisältää
myös paljon uusia aihealueita, joiden hahmottaminen osaksi
kokonaisuutta on osa vastuullisuustyötä. 



Rakennuksille on käytössä laaja joukko erilaisia koti- ja ulkomaisia
sertifiointijärjestelmiä 
Infrarakenteiden puolella CEEQUAL -sertifikaattia on otettu
käyttöön yhä enemmän
GBC Finlandiin on perustettu CEEQUALille hiljattain oma
asiantuntijaryhmä. 

4. Tiedä mitä teet

Resursoi riittävästi ja etsi oikeat työkalut kaupunkikestävyyden
kehittämiseen.

Edellä mainittujen kokonaisuuksien läpikäynti voi piirtää silmien eteen
suomalaisen korpinevan eli upottavan ja vetisen suon. Miten ihmeessä
kestävän kehityksen laajaa ja osittain epäselvää kokonaisuutta voi
hallita osana suuria ja joskus myös hyvinkin epäselviä
hankekokonaisuuksia? 

Olennaista on tekemisen riittävän resursoinnin ohella löytää oikeat
työkalut tekemisen sisällölliseen määrittelyyn. Erilaisten sertifikaattien
käyttö takaa tiedeperusteisen kokonaisuuden hallinnan. 

Ota sertifikaatit avuksi

Sertifikaatit sisältävät kattavan kriteeristön, jota vasten hankkeen
tekemistä voi peilata. Kriteerit on jaettu teemoihin, joiden kautta
vastuullisuuden linkittyminen eri hanketehtäviin on helpompaa
hahmottaa. Lisäksi kriteerit perustuvat tutkimustietoon ja niitä
päivitetään jatkuvasti sertifikaattien ylläpitäjien toimesta.

Sertifikaattien käyttö toki maksaa, mutta vastineeksi saa
mainehyötyjen ja vertailtavuuden lisäksi myös sparrausapua
tekemiseen. 

Vinkki vitonen:

Sertifikaattien kriteeristöt ja manuaalit saa usein
ladattua ilmaiseksi netistä. Ratkaisuja voi alkaa
kehittämään strukturoitua kestävyyskriteeristöä
soveltamalla, vaikka hankkeeesa ei olisikaan tehty
päätöstä sertifioinnista.



viivyttävät hulevesiä ja vähentävät tulvariskiä

tasaavat mikroilmastoa esimerkiksi myrskyjen ja hellejaksojen aikana

luovat uusia elinympäristöjä ja laajentavat olemassa olevia

sitovat hiiltä ja epäpuhtauksia sekä ilmasta että maaperästä 

parantavat paikallista äänimaisemaa

mahdollistavat paikallista ruuantuotantoa

5. Satsaa vihreään

Jos kestävän kaupunkiympäristön luomisessa on mahdollisuus lyödä vain
yksi kortti pöytään, kannattaa muistaa, että vihreä on uusi musta.

Vihreä infrastruktuuri on koko kaupungin läpi kulkeva ekologinen
järjestelmä, jolla on merkittävä rooli ennakoimattomaan tulevaisuuteen
sopeutumisessa eli kaupunkiresilienssin luomisessa. 

Vihreän infrastruktuurin hyödyt

Erilaiset kasvulliset rakenteet, kuten korttelipuistot, viherkaistat,
katupuut, sadepuutarhat ja viherkatot tuottavat paljon erilaisia hyötyjä.
Virkistysarvojen lisäksi ne: 

Lue lisää vihreästä infrastruktuurista ja
ekosysteemipalveluista:
www.vihreainfra.fi 



Harmaa infra kytkeytyy vihreään

Kaupunkiekologisen tutkimuksen myötä
ymmärrys vihreän infrastruktuurin hyödyistä
on kasvanut. Järjestelmätasolla sitä pystytään
jo vertaamaan perinteiseen harmaaseen
infrastruktuuriin – teknisiin verkostoihin,
katuihin ja rakennuksiin. 

Merkittävin ero harmaaseen infraan on se,
että vihreän infran kohdalla luodaan
staattisten teknisten järjestelmien sijaan
elollisia järjestelmiä. Samalla ollaan
kytköksissä suoraan biosfäriin ja elämää
ylläpitäviin prosesseihin. 

Vihreän infrastruktuurin integrointi osaksi
rakennettua ympäristöä vaatii
asiantuntijuutta, yhteistyötä ja myös
ajattelutavan muutosta.
Onkin selvää, että sen suunnitteluun,
rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan
tulevaisuudessa entistä enemmän resursseja. 

Vanhaa kiinalaista sananlaskua mukaellen:  

Mikään ei kestävyyden kannalta ole niin tärkeää

kuin puutarhanhoito. Ja se se onkin kovin

tärkeää. 

Tulevaisuuden suurin haaste on kääntää

aiemmin paikallisekologiaa heikentäneet

rakentamisen käytännöt sitä vaaliviksi.

 - Elisa Lähde



Haluatko kuulla lisää?

Luomme positiivista muutosta. Autamme yrityksiä ja
yhteisöjä saavuttamaan kestävän kehityksen

tavoitteet kannattavasti.
 

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä. 
Kerromme mielellämme lisää.

www.wsp.com/fi-FI

https://www.wsp.com/fi-FI

