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Kestävän kaupungin vipuvarret - kestävyyden käytäntöjä 

Osana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa VIPU-hankkeessa etsittiin ja löydettiin 
kiinnostavia kestävän kehityksen käytäntöjä. Mielenkiintoisia käytäntöjä yhdistää se, että niiden 
avulla voidaan samanaikaisesti edistää useampaa kuin yhtä kestävyyden ulottuvuutta. Erityinen 
huomio on kiinnitetty käytäntöjen skaalaamisen mahdollisuuksiin.
VIPU-käytännöt on jaettu neljään kategoriaan:

- Lähiluonnon saavutettavuus
- Osallisuus, liikunta ja kestävyys
- Kestävyyden digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
- Kestävä rakentaminen ja asuminen

Tässä esityksessä esitellään lyhyesti kestävyyden käytäntöjä Lähiluonnon saavutettavuus –teeman 
alta. Lisää tietoa jokaisesta teeman käytännöstä löytyy sekä linkkien ja yhteyshenkilöiden kautta.
Lisää materiaaleja, videoesittelyjä ja muut kolme teemaa käytäntöineen löydät osoitteesta 
kestavakaupunki.fi/skaalaus



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?



Meijän polku - Luontopysäkit
Meijän polku on 30 vuoden aikajänteellä (2017-2047) toimiva keskisuomalainen kansanterveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen tähtäävä liike, joka pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia liikunnan, levon, luonnon ja 
yhteisöllisyyden avulla. Luontopysäkit yhdistävät Jyväskylän paikallisliikenteen verkoston Jyväskylän 

luontokohteisiin ja tuovat näin lähiluonnon kohteet asukkaille helpommin saavutettaviksi.



Tieto luonnon 
hyvinvointivaikutuksista siirtyy 
hitaasti käytäntöön
Luonnossa liikkumisen myönteiset 
vaikutukset ihmisten hyvinvointiin 
tunnistetaan laajalti, mutta tieto siirtyy 
hitaasti käytäntöön. Kaupungeissa 
ihmisten kynnys lähteä luontoon on 
edelleen paikoin liian korkea. Ratkaisuksi 
tähän ongelmaan Meijän polku -liike 
ehdotti Luontopysäkkejä Jyväskylän 
seudun joukkoliikenteelle Linkille. 
Luontopysäkkien avulla Jyväskylän 
seudun joukkoliikenteen reittiverkosto 
yhdistettiin alueen luontokohteisiin, jolloin 
luonto tuli entistä paremmin kaikkien 
asukkaiden saataville. Käytännössä tämä 
tarkoitti Jyväskylän luontokohteiden ja 
niiden äärelle johtavien 
joukkoliikenneyhteyksien kartoitusta, 
uuden reittitiedon ja materiaalien 
tuottamista sekä Luontopysäkkien 
viestinnällistä lanseeraamista 
paikallisesti.

Luontopysäkit tuovat Jyväskylän 
luontokohteet yhä useamman 
saataville
Jyväskylässä on kattava linja-autojen eli 
linkkien verkosto ja linkit ovatkin 
aktiivisesti käytetty liikkumisen muoto. Iso 
osa paikallisista luontokohteista sijaitsee 
jo olemassaolevien linja-autoreittien 
varrella, joko aivan vieressä tai alle 500 
metrin päässä. Luontokohteiden 
saavutettavuuden lisäämiseksi ei siis 
tarvitse luoda uutta infrastruktuuria, vaan 
parantaa viestintää jo olemassaolevista 
kulkumuodoista. Viestinnässä 
panostetaan useisiin eri kohderyhmiin, 
mutta erityisesti heihin, joilla on 
mahdollisuus käyttää linkkejä ruuhka-
aikojen ulkopuolella.
.



Luontopysäkit skaalautuu helposti toimivan 
joukkoliikenteen kaupunkeihin
Luontopysäkit on helposti skaalattava ja 
edullinen hyvinvointi-innovaatio, jota voidaan 
soveltaa kaikissa kunnissa, joissa on toimiva 
paikallisjoukkoliikenne ja sen reittien varrella 
olevia luontokohteita. Jatkoajatuksia konseptista 
voivat olla esimerkiksi erilaiset keinot, joilla 
Luontopysäkit voivat hyödyttää matkailua sekä 
erilaisten toimijoiden yhteistyön että brändityön 
kautta. Tärkeää on myös se, että itse 
luontokohteisiin, reitteihin ja palveluihin, 
panostetaan, jotta Luontopysäkeiltä pääsee 
aidosti mukaviin ja kiinnostaviin paikkoihin.

Lisää tietoa: 
Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä
etunimi.sukunimi@kesli.fi
Keski-Suomen liikunta
https://www.meijanpolku.fi/luontopysakit/
Videokertomus: https://youtu.be/xZYxBHECCt0

https://www.meijanpolku.fi/luontopysakit/
https://youtu.be/xZYxBHECCt0


Hyvinkään omenapuut
Hyvinkään omenapuut ovat loistossaan erityisesti keväällä puiden kukkiessa. Vanhojen puiden 
suojelemiseksi on Hyvinkäällä tehty arvokasta työtä, johon pääsee tutustumaan pyöräretkellä. 
Kolmikilometrinen pyöräilyreitti kulkee keskustan omenapuiden kautta, tarjoten samalla tietoa 

omenapuista ja niiden historiasta tarinakartan avulla. Käytäntö yhdistää kestävyyden eri 
ulottuvuuksia parantaen lähiluonnon saavutettavuutta sekä liikuntamahdollisuuksia.



Hyvinkään vanhat kasvikannat 
suojelussa
Hyvinkään kaupungin alueella on 
runsaasti vanhoja kasviyksilöitä ja -
kantoja, joiden takana on muun 
muassa vuosina 1874-1962 Hyvinkään 
keskustassa toiminut Valtion 
Rautateiden Keskuspuutarha. 
Keskuspuutarha on jättänyt jälkeensä 
harvinaisia kasvilajikkeita, jotka 
rikastuttavat lajien geeniperimää ja 
monimuotoisuutta. Erityisesti vanhoista 
kasveista nousevat esiin vanhat 
omenapuut, jotka tuovat oman 
leimansa Hyvinkään kaupunkikuvaan. 
Vanhoja omenapuita suojellaan, ja 
uusia puita istutetaan uusille 
viheralueille. Lisäksi erilaiset 
tapahtumat lisäävät kävijöiden 
omenapuutietoutta. Jotta tämä tieto 
olisi vieläkin helpommin saatavilla, 
omenapuut yhdistettiin Hyvinkäällä 
toiseen kaupungin valttikorttiin: 
pyöräilyyn. 

Pyöräilyreitistä ja tarinakartasta 
puhtia omenapuihin tutustumiseen
Pyöräilyn ja omenapuiden 
yhdistämisestä syntyi 3,1 km pitkä 
omatoimipyöräilyreitti, jolla kuka 
tahansa voi vapaasti tutustua 
Hyvinkään omenapuihin ja niiden 
historiaan, nauttien samalla 
ulkoilmasta ja liikunnasta. 
Pyöräilyreittiä on tuotu kaupunkilaisten 
ja vierailijoiden saataville tarinakartan 
avulla. Tarinakartta toteutettiin ESRIn 
työpajan oppien avulla ArcGIS 
Storymaps -sovelluksessa. Lopullinen 
tarinakartta on nettisivu, jolla kuka 
tahansa voi tutustua omenapuiden 
historiaan ja nykytilaan, sekä löytää 
vaikkapa ne puut, joista voi poimi 
omppuja itselleen.
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Skaalaamista yhteistyöllä
Pyöräilyreitti ja tarinakartta yhdistävät luonnon, 
hyvinvoinnin ja kestävän liikkumisen. Ne tuovat 
sekä omenapuut että niihin liittyvän tiedon 
helposti saavutettavaksi. Lisäksi julkinen palvelu 
mahdollistaa kaupungin kestävän kehityksen 
työn näkyväksi tekemistä. Ideassa on paljon 
skaalauspotentiaalia myös muihin kaupunkeihin. 
Skaalatessa on hyvä pitää mielessä ainakin kaksi 
asiaa. Runsaasta materiaalista, jota voisi tuoda 
yleiseen jakoon, on löydettävä kiinnostava ja 
tärkeä kärki, jota lähteä edistämään. Toiseksi 
korostuu organisaatioiden välinen yhteistyö, niin 
kuntien välillä kuin oman kunnan eri yksiköiden 
välillä.

Lisää tietoa: 
Tarinapolku löytyy osoitteesta: https://arcg.is/eWmy41
Videokertomus: https://youtu.be/UyXt882gaCk
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https://arcg.is/eWmy41
https://youtu.be/UyXt882gaCk


Jalotus ry
Jalotus on kestävän elämän aktiivinen yhteisö, jossa toteutetaan konkreettisia kestävien 

elämäntapojen kokeiluja. Täällä kestävyys ei jää sanahelinäksi, vaan kestävät elämäntavat tuodaan 
ihmisen lähelle, helposti ymmärrettäväksi. Toteuttajat ja osallistujat, opit ja mahdollisuudet 

kohtaavat Jalotuksessa mahdollistaen kestävään arvopohjaan rakentuvaa elämää.



Uusvanha kestävän elämän 
kartanomiljöö
Vanha kartanomiljöö kilometrin 
päässä Keravan 
päärautatieasemalta on saanut 
uusvanhan elämän Jalotuksen
myötä. Entisaikaisessa 
maatalouskulttuurissa on eletty 
sujuvasti kiertotaloudessa ja niinpä 
vanha maatalousympäristö inspiroi 
perustaja Anna Evilää kehittämään 
alueelle kiertotaloustoimintaa. 
Uniikki ympäristö on muuttunut 
vähällä käytöllä olleesta suljetusta 
alueesta paikaksi, johon kuka vain 
voi tulla kokemaan tuulahduksen 
menneistä ajoista tai nykyajan 
kestävästä elämästä. 

Nopeasti kehittyvää, kokeilevaa 
toimintaa
Jalotus ei ole valmis paketti, vaan 
elävä kokeiluympäristö, jonka 
toimintaa on vaikea määritellä 
yksiselitteisesti. Toiminta on 
kehittynyt nopein syklein, kun uusia 
ajatuksia ja mahdollisuuksia on 
noussut esiin. Tällä hetkellä yhteisö 
järjestää tapahtumia ja kursseja, 
tarjoaa oppimisympäristön sekä 
erilaisia tuotteita ja palveluita 
useiden kestävyyteen liittyvien 
teemojen parista, mukaan lukien 
luontoyhteys, omavaraisuus ja 
ravinnekierrätys. Esimerkkejä 
Jalotuksen toiminnasta ovat 
ravinnekierrätyshanke, fillariverstas, 
luontoleirit ja viljelylaatikot.



Merkityksellisen elämän kokemus luo 
vetovoimaa
Toiminta on vetänyt ihmisiä puoleensa -
merkityksellinen elämä ja ilmastoahdistusta 
lievittävä toiminta ovat asioita, joita on vaikea 
saada muualta. Nopea kasvu on kuitenkin tuonut 
mukanaan myös haasteita: kasvu on jättänyt 
varjoonsa toiminnan organisoinnin, 
konseptoinnin, viestinnän ja hallinnon 
rahoittamisen. Suurimpana haasteena on 
toiminnan jatkuvuus. Väliaikainen vuokrasopimus 
ja pääosin vapaaehtoistyölle perustuva 
koordinointi eivät takaa vakaata toimintaa. 
Seuraavaksi onkin mietittävä toimintaa 
perusteellisesti: tarvitaanko toimintaa, kuka on 
valmis maksamaan tällaisesta toiminnasta? 
Tulisiko toimintaa pienentää vai skaalata? 
Kiinnostusta tämäntyyppiselle toiminnalle kyllä 
löytyy. Yksilön näkökulmasta Jalotuksen toiminta 
on kuitenkin melko helposti skaalattavissa: pieniä 
toiminnan palasia on helppo tuoda vaikka omalle 
pihalle tai mökille.

Lisää tietoa: 
www.jalotus.fi
Videokertomus: https://youtu.be/Yw7I2Aqk860

http://www.jalotus.fi
https://youtu.be/Yw7I2Aqk860


Espoon rantaraitti
Espoon rantaraitti on kevyen liikenteen väylä, joka kulkee pitkin Espoon merenrantaa. Raitti sitoo 

yhteen monenlaisia Espoon rannalta löytyviä ympäristöjä ja palveluja, tarjoten esimerkiksi 
uintimahdollisuuksia, kahviloita ja ravintoloita sekä pääsyn saaristoon. Raitin varrelta löytää 

hyvinkin erilaisia ympäristöjä aina Laajalahden kosteikoista kallioisiin merinäkymiin ja urbaaneihin 
alueisiin.
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Rannat kaikkien kaupunkilaisten käyttöön
Ennen Rantaraittia osa reitille halutusta rannasta oli 
yksityisessä maanomistuksessa. Kun rannat 
päätettiin avata kaikkien kaupunkilaisten käyttöön, 
tarvittiin vahva poliittinen tuki, johon nojautua raittia 
toteutettaessa. Vahvan tuen avulla Rantaraitista on 
vähitellen rakentunut yhtenäinen verkosto, joka toimii 
yhteensitovana tekijänä alueen toimijoille ja 
ympäristöille. Metro ja kaupunkipyörät liittävät itse 
Rantaraitin laajemmin pääkaupunkiseutuun. Espoon 
kaupungin saaristoliikenne ja Skipperin
kaupunkiveneet antavat monipuoliset mahdollisuudet 
liikkua saaristossa.
Rantaraitin varrella on paljon liikuntamahdollisuuksia, 
kuten uimalaiturit, rantalentiskenttiä, ulkokuntosaleja. 
Kaupunki hakee jatkuvasti uusia toimijoita raitin 
varrelle. Uusista toiminnoista espoolaiset ovat eniten 
toivoneet yleistä saunaa, ja kaupunki selvittää 
paraikaa mahdollisuuksia sen toteuttamiseen.
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Vahvat perustelut projektin toteuttamiseksi
Rantaraitin kaltaista merkittävää muutosprojektia 
skaalattaessa, on oltava valmiina useita 
perusteluja, joilla hanketta voidaan lähteä 
edistämään poliittisesti. Lähiluonnon 
saavutettavuutta voikin perustella monella tapaa. 
Hankkeesta, jonka keskiössä on kaikille avoin 
luonto, hyötyvät ennen kaikkea kaupunkilaiset 
itse terveyshyötyinä ja elämänlaatuna. Lisäksi 
Rantaraitti tuo laajempaa kiinnostusta ja 
investointeja varrelleen: Espoossa on syntynyt 
positiivinen kierre ja alueelle uutta liiketoimintaa. 
Hienot virkistysolosuhteet ja helppo pääsy 
luontoon ovat tärkeitä myös kansainvälisten 
huippuosaajien ja heidän perheidensä 
houkutteluun ja viihtyvyyden varmistamiseen -
viime kädessä jopa kansainvälisten suuryritysten 
sijoittumiseen. Lisäksi tämänkaltainen 
reittiverkosto tarjoaa pienemmille palveluille 
mahdollisuuksia rannalla sekä näkyvyyttä niin 
kaupungille kuin yrityksillekin. Kaupungin 
suhteellisen pienilläkin panostuksilla voidaan 
saada runsaasti näkyvyyttä mediassa ja aikaan 
paljon positiivisia mielikuvia.

Kuva: dspmedia, Visit Espoo
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Lisää tietoa: 
Lennart Pettersson
etunimi.sukunimi@visitespoo.fi
VisitEspoo
https://www.visitespoo.fi/fi/palvelu/espoon-rantaraitti/
Videokertomus: https://youtu.be/QDAlqyRDdEU

https://www.visitespoo.fi/fi/palvelu/espoon-rantaraitti/
https://youtu.be/QDAlqyRDdEU

