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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05. 
 
2. Kaupunkipolitiikka ja kulttuuriympäristöt 
 
Virve Hokkanen esitteli Kestävä kaupunki –ohjelmaa, sen tavoitteita, teemoja (vähähiiliset kaupungit, älykkäät 
kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit) ja toimintatapoja sekä kaupunkien roolia 
kestävyyden edelläkävijöinä ja erilaisia kaupunki- ja kuntaverkostoja, joiden kanssa ohjelmassa on tehty 
yhteistyötä. Mukaan Kestävä kaupunki –ohjelman toimintaan pääsee monilla tavoin, kuten Virtuaali-kortteli 
keskustelualustalla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Työn alla oleva hyvien käytäntöjen alusta pyrkii jatkossa 
monistamaan ja laajentamaan onnistuneita toimintatapoja.  
 
Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu ohjelman jatkaminen. 
 
Lisätietoja Kestävä kaupunki –ohjelmasta: 

 www.kestavakaupunki.fi 

 virtuaalikortteli.kestavakaupunki.fi (Tunnuspyynnöt www.kestavakaupunki.fi > Ota yhteyttä) 

 Twitter: @kestavakaupunki, #kestäväkaupunki 
 
Olli Voutilainen työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli kaupunkiohjelmaa ja sen tavoitteita kaupunkipolitiikan 
vahvistamiseksi. Ohjelma sisältää strategisia painopisteitä ja linjauksia, joiden kattavuutena on koko 
kaupunkikehitys. Monipuolisilla toimilla tuetaan esimerkiksi innovaatioiden syntyä, digitaalisen tiedon 
hyödyntämistä ja sosiaalista kestävyyttä. Ohjelmaa toteutetaan erilaisten kaupunkien ja valtion instrumenttien 
avulla. Talent Boost -ohjelmalla houkutellaan kansainvälisiä osaajia kasvukeskuksiin. Ohjelma valmistui edellisen 
hallituskaudella ja nähtäväksi jää, miten uusi hallitus lähtee ohjelmaa toteuttamaan.  
 
Edelläkävijyydestä kestävää kasvua – Kaupunkiohjelma 2018-2022 löytyy sivulta 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161136 
 
Tuija Mikkonen esitteli kulttuuriympäristöstrategian päätavoitteita ja sisältöjä sekä strategian kytköksiä 
kaupunkipolitiikkaan. Strategian toimeenpanosuunntelmassa on mainittu yhtenä toimenpiteenä (7.3) urbaanin 
kulttuuriympäristön innovatiivinen ja tasapainoinen kehittäminen kaupunkisuunnittelussa. 

http://www.kestavakaupunki.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161136


 
Srategia ja sen toimeenpanosuunnitelma löytyvät sivulta www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia . 
 
Keskusteltiin muun muassa modernin rakennusperinnön hoidon haasteista, tekeillä olevasta 
arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta ja hallitusohjelman kaupunkistrategiakirjauksesta. 
 
Kestävä kaupunki –ohjelman uutiskirjeessä, blogissa, haastekimpputyössä tai tapahtumissa voisi nostaa 
kulttuuriympäristöteemaa esiin. Hyviä käytäntöjä voi nostaa esiin Kestävä kaupunki Virtuaalialustalla tai lähettää 
Virvelle sähköpostilla (virve.hokkanen@ym.fi). Pohdittiin myös, voisiko Kestävä kaupunki -ohjelman sosiaalinen 
kestävyys –kokeiluhakuun lisätä myös kulttuuriympäristönäkökulman tai voisiko kulttuuriympäristö nousta esiin 
esim. kaupunkien ja valtion välisissä MAL-sopimuksissa. 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 
 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Palataan koordinaatioryhmän elokuun kokouksessa 
sidosryhmätapaamisten jatkotoimiin. 
 
4. Keskustelua uudesta hallitusohjelmasta 
 
Keskusteltiin hallitusohjelman kulttuuriympäristökytköksistä. Palataan koordiaatioryhmän elokuun kokouksessa 
hallitusohjelman toteuttamiseen. 
 
5. Keskustelua syksyn kokousteemoista 
 
Syyskaudella koordinaatioryhmässä käsitellään mm. strategian arviointia, hallitusohjelmaa sekä mm. edellisessä 
kokouksessa ideoitua rakennerahastoseminaaria. 
 
6. Mahdolliset muut asiat 
 
Päivitetään excel –taulukko strategian toimeenpanosta 16.9.2019 Apoli-kokoukseen mennessä. Taulukkoa 
hyödynnetään strategian toimeenpanossa niiltä osin kuin tarvitaan vielä uusia toimenpiteitä.  
 
7. Seuraavat kokoukset 
 
Seuraava kokous on 29.8.2019 klo 9-11. Asialistalle otetaan strategian arvioinnin aloittaminen ja hallitusohjelma. 
 
Syksyn toinen kokous 30.10.2019 klo 9-11, jonka teemana voisi olla esim. maisemaobservatorion toiminta ja muut 
maisema-asiat. 
 
Syyskauden viimeinen kokous on 4.12.2019 klo 9-11. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56. 
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