
Lisätietoja VIPU-hankkeesta ja hyvien käytäntöjen skaalaamisesta
Kestävän kaupungin vipuvarret -hanke (VIPU) kehittää skaalaamisen toimintamallia ja sparraa hyvien, mahdollisimman poikkihallinnollisten 
kestävän kehityksen käytäntöjen siirtämistä paikallisesta kontekstista toiseen. VIPU-hanketta toteuttaa Demos Helsingin koordinoima 
ryhmittymä, johon kuuluvat myös FCG Oy ja Tyrsky-Konsultointi. Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki 
-ohjelmaa, joka vauhdittaa laaja-alaisesti kestävää kaupunkikehitystä yhdessä kaupunkien, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

VIPU-hankkeesta antaa lisätietoja Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Kaisa Schmidt-Thomé
Yhteystiedot: kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi 040-0708 178

Vipuvoimaa kestävien
käytäntöjen skaalaamiseen

Skaalauskahvit 13.-16.4. klo 8.30-10

Mistä on kestävät kaupungit tehty? Toimivista käytännöistä, innokkaista kehittäjistä ja yhteistyöstä, jossa pistetään hyvä kiertämään! 
Miten kestäviä kaupunkeja tehdään? Yksi tie on hyvien käytäntöjen skaalaaminen omassa kaupungissa tai paikkakunnalta toiselle. 

Tule mukaan kuuntelemaan omaa suosikkiasi tai 
aloittamaan päiväsi seurassamme neljänä päivänä 
peräkkäin - verkossa.

● Tarjolla on innostavia esimerkkejä kestävän kaupunkikehityksen 
hyvistä käytännöistä tekijöiden itsensä esitteleminä. 

● Käymme keskustelua siitä, ovatko hyväksi havaitut 
toimintatavat siirrettävissä paikkakunnalta toiselle: miten 
toimintatapoja voitaisiin soveltaa myös sinun paikkakunnallasi? 

● Tunnustelemme yhdessä, mikä näissä esitellyissä käytännöissä 
on erityisen kiinnostavaa ja lupaavaa skaalausta ajatellen. 
Kutsumme uusia tulokkaita mukaan skaalauksen piiriin ja 
samalla sparraamaan toinen toisiaan.

lImoittautuminen aamuisiin tapaamisiin täällä 
Lähetämme ilmoittautuneille tapahtumalinkin sähköpostitse. Jos 
ilmoittaudut useampaan aamuun, saat kuhunkin oman, erillisen linkkinsä. 

Tiistaina 13.4. Lähiluonnon saavutettavuus 
Lähiluonto on noussut viimeisen vuoden aikana entistä 
suurempaan rooliin ihmisten arjessa, vapaa-ajalla ja 
hyvinvoinnissa. Luontoon pääsyllä on kiistattomat terveyshyödyt 
ja pääsy luontoon nähdään myös oikeutena. Miten pääsyä 
lähiluontoon voidaan helpottaa ja miten luonto tuodaan 
kaupunkiin? 
Aamuvirkut lavalla: 

● Espoon rantaraitti - ranta kuuluu kaikille. 
Esittelijänä Lennart Pettersson, Visit Espoo

● Meijän Polku - bussilla luontopoluille. 
Esittelijänä Jyrki Saarela, Keski-Suomen Liikunta

● Hyvinkään omenapuut - pyörällä yhteiseen puutarhaan. 
Esittelijänä Sari Kekki, Hyvinkään kaupunki

● Jalotus -  kiertotalous ja urbaani maatalous. 
Esittelijänä Anna Evilä, Jalotus

Aamua juontaa Satu Lähteenoja, Demos Helsinki 

Keskiviikkona 14.4. Osallisuus, liikunta ja kestävyys
Teemassa nostetaan esiin käytäntöjä, joissa kestävät ratkaisut on 
kehitetty kansalaisyhteiskunnan aloitteesta tai kanssa, esimerkiksi 
liikuntapaikkoja ja -palveluita, jotka vaikuttavat terveyteen ja 
hyvinvointiin sekä kestävyyden kaikkiin ulottuvuuksiin.
Aamuvirkut lavalla: 

● Moniäänistä yhteiskehittelyä - design sprintit ja 
kaupunkivisiot 
Esittelijänä Inari Virkkala, Uusi kaupunki -kollektiivi

● Hiedanrannan skeittikäytännöt, Tampere
Esittelijänä Mikko Kyrönviita, Tampereen yliopisto

● Hiilineutraali Honka – koripalloseura hiilineutraaliksi 
Esittelijänä Meri Löyttyniemi, Tapiolan Honka, Espoo

● BikeLab – kumppanikäytännöstä uudeksi 
ammattikunnaksi
Esittelijänä Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki

Aamua juontaa Jani Päivänen, FCG Oy

Torstaina 15.4. Kestävyyden digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Kestävyyden johtaminen ja seuranta edellyttää kykyä käsitellä ja viestiä 
suurta määrää tietoa. Digitalisaation ja big datan avulla voidaan onneksi 
seurata tuotantoa, kulutusta, päästöjä ja käyttäytymistä entistä 
tehokkaammin. Tänä aamuna tutkaillaan muutamia saatavilla olevia 
sovelluksia ja työkaluja.
Aamuvirkut lavalla:

● Ilmastotoimenpiteiden seuranta – Helsingin ilmastovahti
Esittelijänä Petteri Huuska, Helsingin kaupunki

● Helsingin kiertotalousvahti  
Esittelijänä Leona Silberstein, Helsingin kaupunki

● Kokemuksia henkilökohtaisesta hiilibudjetista 
Esittelijänä Anna Huttunen, Lahden kaupunki

● ”Ympäristövahtien” kehitystyö jatkuu 
Esittelijänä Sonja-Maria Ignatius, Kausal Oy

Aamua juontaa Jani Päivänen, FCG Oy. 

Perjantaina 16.4. Kestävä rakentaminen ja asuminen
Rakentamisella on suuri ympäristökuormitus ja rakennuksilla keskeinen rooli 
arkielämässämme. Miten uudisrakentamisessa voidaan nostaa tavoitetasoa 
kestävyyden suhteen? Millä prosesseilla ja kumppanuuksilla laatuvaatimukset 
saavutetaan? Miten erilaiset toimijat saadaan haastettua mukaan? 
Aamuvirkut lavalla:

● Puurakentamisen onnistumisia Jyväskylässä, tapaus Kuokkala. 
Esittelijänä Leila Strömberg, Jyväskylän kaupunki

● Kiertotalouden haaste rakentamisessa, tapaus Hiedanranta
Esittelijänä Reijo Väliharju, Hiedanrannan kehitys Oy

● Taloyhtiöiden energiaekspertit -malli Tampereella,
Esittelijä Silva Vuopponen, Tampereen kaupunki

● Kehittyvä kerrostalo -toimintatapa osana Helsingin 
tontinluovutusmenettelyjä 
Esittelijänä Riikka Karjalainen, Helsingin kaupunki

● Binckhorstin kumppanuusmalli, Den Haag
Esittelijänä Riikka Tuomisto, Den Haagin kaupunki

Aamua juontaa Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki
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