
Kuntien ilmastokonferenssi 2.-3.6.2021

Miten ilmastojohtamista on lähdetty 
rakentamaan 3.6.2021

Antero Alenius, kunnanjohtaja, Hämeenkyrön 
kunta



”Ihmisiä suviyössä” nostalgia

• Vahva luontosuhde ja valtakunnallisesti arvokkaat kansallismaisemat

• Suojelusta ja säilyttämisestä tulevaisuuden turvaamiseen

• Pirkanmaan ensimmäinen Hinku-kunta 2017, hinkutyöryhmä

• Aluksi ajankohtaista kiinteistötehokkuus ja energia, säästöt ja 
päästöt osana kunnan isoa investointiohjelmaa



Aikaansaadut tulokset





Strategiassa ”maisemista” tulevaan 
kehitykseen
• Kuntastrategian visiossa Pirkanmaan vihreä helmi: puhtaan ilman, 

veden, luonnon, ruoan kasvava kunta 2030

• "Kannustetaan asukkaita, yrityksiä kestävään kehitykseen ja uusien 
energiamuotojen käyttöön. Liikenteen päästöjen vähentäminen: 
joukkoliikenne, kevyt liikenne, vähäpäästöinen energia, 
mahdollisuuksia ympäristötietoisiin elintapoihin."

• "Kunnan kaikki toiminta on kustannustehokasta ja resurssit viisaasti 
käyttävää. Maltillisesti kasvava toimintakate."



Enemmän konkretiaa ilmasto-ohjelmalla 2020
• Lähti liikkeelle tiekartasta, laajeni kuntastrategian ohjelmaksi

• Mukana luottamushenkilöt, osallistettiin yleisöä, nuoria

• Keskeiset kolme teemaa ohjelmassa

• Kestävä liikkuminen ja liikenne (suurin päästölähde)

• Rakentaminen, asuminen ja energiankäyttö

• Maa- ja metsätalous ja muut elinkeinot

• Kompensoiti

Kumppanuus Iin kunnan kanssa Ilmastoareenassa 2019



Ilmastojohtamisen tasot
Kuntastrategian taso

Tarkennetaan ilmasto-ohjelmalla

• Liikenne, infra

• Asuminen, rakentaminen

• Elinkeinot

Tavoitteet ja toimenpiteet talousarviossa

Kunnan viestinnällinen ilmastorooli: kasvatus, kumppanuudet



Hämeenkyrönväylä 2020 – 2023
Merkittävät vaikutukset liikenteen päästöihin



Tieliikenteestä 41 % päästöistä

• Joukkoliikenteen palveluseteli: Hämeenkyrö-
lippu otettu käyttöön

• Seutulipun päätyttyä lipputuki kuntalaisille 

40 %

• Sähköautojen julkinen latauspiste 2018

• Kunnan leasingvuokraama sähköauto 2019

• Valtatie 3 investoinnit 2018-2022 ja 
kiertotalouden ja metsittämisen 
mahdollisuudet





Taimiteko: 3 ha ja 6000 tainta, 10 
kesätyöpaikkaa





Rakeistettu tuhka uusiomateriaalina



Kaavoitus ja asuminen

• Koko kunnan strateginen yleiskaava 2015 > Väylien varteen
• asumisen, kunnallistekniikan, liikenteen ohjaamien hyvien kulkuyhteyksien 

mukaisesti

• Päätaajamien kehittäminen uudistuvan liikenteellisen rakenteen 
mukaisesti



Mahnalan ympäristökoulu, sekä
uudisrakennus että saneeraus



Luonnon elinvoima on osa Hämeenkyrön 
elkinkeinoja

 Maisemat, marjatilat > virkistyminen, puhdas ilma, rauhallisuus, 

matkailu

 Vesistöt > veneily, kalastus, talviuinti

 Metsät, virkistys, marjastus, metsästys, ratsastus, pyöräilyreitit, 

hiilinielu

 Kaupungin läheinen maaseutu > lähiruoka

 Yhteistä edellisille terveyshyötyjen merkitys

 Kaupungin läheisen maaseudun voimavara



Ilmastokasvatusta Hämeenkyrössä

• Mahnalan Ympäristökoulu jo parikymmentä vuotta. 
Uudisrakennus 2018, saneeraus parhaillaan.

• Kunnan kaikki päiväkodit Vihreän lipun päiväkoteja

• Osa perusopetuksen opetusohjelmaa

• Yksityinen Pilke-hirsipäiväkoti valmistunut

• Nyt kehittämiskohteena ammatillinen koulutus > Sasky Osaran
oppilaitos > ilmastokestävyys



Osaran osaamiskeskus > ilmastokestävä maatalous

• Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

• Luontoalan ammattitutkinto (haetaan järjestämislupaa OKM:stä)

• Maatalousalan perustutkinto

• Maatalousalan ammattitutkinto (valmistelussa, järjestämislupa olemassa)

• Hevostalouden perustutkinto (haetaan järjestämislupaa OKM:stä)

• https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/kestavan-

tulevaisuuden-indikaattoreiden-taustamateriaali/

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/kestavan-tulevaisuuden-indikaattoreiden-taustamateriaali/


Ilmastotyön pettymykset
Happigeneraattorilla tuotettu happi olisi edullista ja poistaisi 

kuljetustarpeet > Sääntely ei mahdollista laitetta kuntatasolle

Vähäpäästöiset polttoaineet ja kaasu > vaikea edistää

Kiertotalous myös rakentamisessa yhteinen tavoite, 
Elvytyssuunnitelmissa ilmastovaikutukset ja investointien 
vauhdittaminen tavoite > silti yritysalueen infran rakentaminen 
kiertotalousosaamista hyödyntäen ei menesty julkisessa 
rahoitushaussa. Suomen kestävän kasvun ohjelman suhde 
investointeihin?





Uusi toimintamalli, yhteinen ”brändi”



Yritysyhteistyö



Kiitos mielenkiinnosta


