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4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011

• Etelä-Suomen EAKR-ohjelma,
toimintalinja Suurten
kaupunkiseutujen kehittäminen

• Kansallinen rahoittaja
Uudenmaan liitto

• Toteuttajat
– Pääkaupunkiseudun

Kierrätyskeskus Oy
– Helsingin kaupunki
– Espoon kaupunki
– Vantaan kaupunki



4V:n tavoitteet ja toiminta-alue

Edistää ja tukee
• yhteisöllisyyttä
• osallistumista ja oman elinympäristön viihtyisyyden ja

turvallisuuden lisäämistä
• kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa

Pilottialueet
• Helsinki: Mellunkylä, Roihuvuori ja Herttoniemi
• Espoo: Leppävaara, Suvela ja Kirkkojärvi
• Vantaa: Korso ja Länsimäki

ja näiden lähialueet



Toiminta 4V:ssä

• Kohderyhmät: Asukastyö ja
asukkaat, kasvattajat,
vuokratalojen asukkaat ja
henkilöstö

• Vahvistetaan kestävän
elämäntavan osaamista;
kehitetään malleja, ohjelmia ja
verkostoja osallistuvan
asumisen ja elinympäristön
parantamisen tueksi

• Lähtökohtana paikalliset tarpeet
ja osallistuminen



Kestävä kehitys

”Tyydytetään nykyisten
asukkaiden tarpeet
vaarantamatta tulevien
sukupolvien mahdollisuutta
tyydyttää omat tarpeensa.”

Kuntaliitto: ”Kestävän kehityksen kunnassa taloudellinen toiminta
sopeutetaan luonnon reunaehtoihin asukkaiden

vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
korostavalla tavalla. Samalla kunta pyrkii ottamaan huomioon omien

päätöstensä vaikutukset muihin kuntiin ja maailmanlaajuisiin
ympäristöuhkiin.”



Selvitys ”Kestävän kehityksen ja
yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja
tiedot sekä tuen tarve”

• Keke laaja kokonaisuus: monta tasoa perheistä
jätehuoltoon ja kaupunkisuunnitteluun

• Ympäristövastuullisuus: ympäristöstä huolehtimista, sos.
vastuuta, alueen turvallisuus, iloinen asia!

• Yhteistoimintaa: paikan henki, oma identiteetti,
kaupunginosan "oma juttu",

• Aktiivisia asukkaita, jotka ylpeitä kaupunginosastaan ja
haluaisivat osallistua

• Yhteistyöhaluiset ja keskustelevat virkamiehet, jotka
jalkautuvat

• Kaupunginosan yhteiset tapahtumat, tiloja asukkaiden
käyttöön, kerhoja



Hankkeen tuotoksia

• Keke mukaan kuvioihin, Opas
kestävään järjestötoimintaan
– Lähtökohtana järjestöjen oman

toiminnan kehittäminen
kestäväksi, sisältää mm.
hyviä käytäntöjä ja tarkistuslistoja

• Koulun ja päiväkodin kestävän
kehityksen ohjelma
– Lähtökohtana koko yhteisön osallistuminen ja suunnitelmallinen oman

toiminnan kehittäminen, sisältävät hankkeen aikana löytyneitä ja
testattuja hyviä käytäntöjä



Hankkeen tuotoksia

• Kestävän asumisen työkalupakki
henkilöstölle
– Lähtökohtina kestävän

kehityksen toteuttaminen, seuranta ja
arviointi sekä osallistavat asukaslähtöiset työtavat
kaupunkien omistamissa vuokrataloissa, sisältää mm.
hyviä käytäntöjä ja tarkistuslistoja

• Onko keke kotona? Opas kestävään asumiseen
– Lähtökohtina antaa vinkkejä ekologisesti, taloudellisesti

ja sosiaalisesti kestävään asumiseen, sisältää mm.
hyviä käytäntöjä



Hankkeessa testattuja menetelmiä
• Alueellinen yhteistyö ja vertaistukiverkosto

– Alueellinen vanhempainilta Mellunkylässä (mukana mm. srk, poliisi)
– Alueelliset tapahtumat: Meistä on moneksi (Espoo)

Korsoilta (Vantaa), Aatteiden käytävä (Helsinki)

• Asukkaiden osallistaminen omaa aluetta ja sen toimintaa koskevaan
suunnitteluun
– Korson keskustasuunnitelman päivitys: kaupunki- ja luontokävely,

yhteinen pyörälenkki, työpajoja (lukio, ala-aste)
– Wikisuunnittelutyöpajat Vermon asuinalueesta: 3 työpajaa eri teemoilla

ehdotuksia uuden asuinalueen kaavaan

• Tekemällä osallistuminen
– tarina-, sarjakuva- sekä animaatiojoulukalenteripajat



KIITOS!
www.4v.fi


