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Ilmastotiedon hyödyntämisen perusta

• Monitasoinen ja laaja-alainen työ vaatii monipuolista seurantaa ja seurantatietoa 

• Ilmastotoimenpiteet näkyviin budjetoinnissa ja suunnittelussa

• Ilmastotyön toimeenpanon seurannan kytkeminen kunnan muuhun talouden- ja 
toiminnan seurantaan 

• Johdonmukainen päästöjenseuranta antaa selkeän tiedon päästökehityksen 
suunnasta ja ilmastotyön tuloksellisuudesta

• Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää kunnalta riittävästi tietoa erilaisten 
toimenpiteiden päästövaikutuksista, kustannuksista sekä muista 
oheisvaikutuksista – vaikuttavuutta tekoihin, mutta epävarmuutta on siedettävä
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Päätösten
vaikutusten
ennakkoarviointi on 
samalla tavalla
relevantti kuin
muissakin
kunnallisissa
päätöksissä



Mitä tietoa käytetään 
ja seurataan?

1. kunnan alueen päästöt
2. kunnan toimenpiteet

3. toimenpiteiden vaikutukset
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ESIM: Hämeenkyrön alueelliset päästöt

Suomen ympäristökeskus: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/



HIILINEUTRAALIKSI VUOTEEN 20XX!
• Usein tavoitteena on, että kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä 80 %. 

• Hiilineutraalisuutta varten tarvitaan myös 20 % hiilinieluja tai kompensaatioita.

• Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että kaupungin alueella 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteiden, nielujen ja kompensaatioiden yhteenlaskettu 
päästö on nolla. Hiilinielu on menetelmä tai ratkaisu, jolla hiiltä saadaan sidottua 
pysyvästi varastoon esimerkiksi maaperään, metsään tai suohon. Kompensaatiolla
tarkoitetaan ratkaisuja, jolla päästöjä voidaan vähentää muualla kuin kunnan 
alueella tai uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista yli tarpeen

• MUTTA: Kompensaation laskumenetelmät vielä vakiintumatta: hiilinielut, Syken
mallissa esim. kunnan alueella tuotetusta tuulivoimasta lasketaan kunnalle 
päästöhyvityksiä, Suomessa kompensaatioille toivotaan yhteisiä pelisääntöjä 

• MYÖS: Valtakunnallisesti kuntien päästölaskenta vielä vakiintumatta, mutta 
kunnissa sitouduttu tiettyihin päästölaskennan palveluihin. Laskenta kehittyy 
edelleen. 

6



Toimenpiteiden suunnittelu 
ja seuranta
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Ilmastotoimien taloussuunnitelma
• Tehty nelivuotiselle taloussuunnitelmakaudelle vuosille 

2021-2024

• Käyttötalouden osalta mukana on peruskaupunki ja 
investointien osalta koko kaupunkikonserni tytäryhtiöineen

• Mukana ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen 
että kestävän liikkumisen

Naistenlahti 3

Raitiovaunukalusto-
ja järjestelmä

Linja-auto-
varikko



Ilmastojohtaminen – vielä tiivistäen 2022
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Resurssiviisas Ii - tiekartta
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Erilaiset julkiset ilmastovahdit:
https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/; https://ilmastovahti.tampere.fi/; https://lahdenymparistovahti.fi/; 
https://ilmastovahti.hel.fi/; https://www.joensuu.fi/web/ilmastovahti Järvenpää, Kerava, Vantaa, Hämeen
alueellinen…
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https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/
https://ilmastovahti.tampere.fi/
https://lahdenymparistovahti.fi/
https://ilmastovahti.hel.fi/
https://www.joensuu.fi/web/ilmastovahti


Ilmastotieto yksittäisissä päätöksissä
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Ilmastotieto yksittäisissä päätöksissä
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• VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN 
VAIKUTTAA PALJON ERI 
RAJAUKSET JA OLETUKSET

• TYÖKALUT HELPOTTAVAT 
TIEDON TUOTTAMISTA, MUTTA 
PIILOTTAVAT TEHTYJÄ 
OLETUKSIA



Arviointitiedon 
monitahoisuus vs. 

Päätöksenteolle riittävä ja 
ymmärrettävä



INVESTOINTIEN 
ILMASTO- JA 

KIERTOTALOUS-
NÄKÖKULMIA

Arviointikehikko

Luonnon monimuotoisuus
• Maaperän ja kasvillisuuden hiilinielun säilyvyys ja/tai 

kompensointi
• Luonnon ekosysteemien toiminnan palauttaminen, säilyttäminen 

ja vahvistaminen
• Viherkerroinlaskenta suunnittelussa
• Säilytettävät ja suojeltavat elinympäristöt ja eliölajit
• Pilaantuneiden maiden ja haitallisten vieraslajien huomioiminen

Materiaalitehokkuus
• Vaatimukset kiertotalouden huomioimiseksi 

suunnittelussa
• Materiaalipassi
• Kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö, 

neitseellisten materiaalien säästö
• Jätemäärän vähentäminen rakentamisessa
• Maa- ja kiviainesten käsittely, 

massakoordinointi, maa-ainesten 
hyödyntämisaste

• Rakenteiden ja materiaalien uudelleenkäyttö 
elinkaaren jälkeen

• Rakennustuotteiden ja kalusteiden hankinta

Tarveharkinta ja 
saavutettavuus
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
• Resurssien ja tilojen jakaminen, yhteiskäytön 

mahdollistaminen
• Saavutettavuus myös kevyen liikenteen 

kannalta, jalankulku- ja pyöräilyreitit

Elinkaarisuunnittelu
• Olemassa olevien rakennusten ja resurssien hyödyntäminen, 

säilytettävät osat
• Vaikutustarkastelut (mm. eri raekokojen hiilijalanjälkitarkastelut)
• Tilan, infrastruktuurin ja rakennusten elinkaaren pidentäminen, 

käyttöikätavoite
• Rakennuksen laajennusmahdollisuuksien huomioiminen
• Tilojen ja talotekniikan muuntojousto
• Tilojen ja infrastruktuurin monikäyttöisyys ja -toiminnallisuus
• Purettavuuden, siirrettävyyden, uudelleen käytettävyyden 

huomiointi suunnittelussa
• Korjattavuuden sekä materiaalien ja rakenteiden 

kulutuskestävyyden huomiointi suunnittelussa
• Käytettävyyden, huollettavuuden ja siivottavuuden huomiointi

Vesiviisaus
• Veden kierrätysratkaisut
• Ilmastovaikutusten 

huomioiminen 
hulevesisuunnittelussa

• Ilmastonmuutokseen 
varautuminen ja riskien hallinta 
(mm. kuumuus, kuivuus, 
rankkasateet, tulvat) 

Energiaviisaus
• Paikallisesti tuotettu hiilineutraali energia
• Energiatehokkuus (plus- ja nollaenergiatason 

rakennukset)
• Kysyntäjousto, lämpöenergian kierrätys ja 

varastointi
• Energiamittarointi, datan julkisuus

• Tavoite-energiankulutus/energialuokka. 20.12.2021 15



Erilaisia käytäntöjä tuoda tieto 
päätöksentekijälle

Vihdin ilmastotyötä 
seurataan poliittisessa 
ilmastotyöryhmässä

Toimenpideohjelman 
toteutumista seuraa 
useamman kerran 
vuodessa erillinen 
poliittisten puolueiden 
edustajista koostuva 
ilmastotyöryhmä.
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Turun vuosittaiseen 
ilmastofoorumiin 
kutsutaan valtuutetut

Turun ilmastofoorumin 
tavoitteena on kertoa, 
missä mennään 
kaupungin 
ilmastosuunnitelman 
toteutuksessa.

Tampere: Ilmastoasiat ovat 
normaaleja asioita

Ilmastoasioita johdetaan 
kuten muitakin asioita.

Kaikissa yksiköissä.

Ei erillisiä ilmastotyö-tai
johtoryhmiä. 

Raportointi johtoryhmille, 
lautakunnille ja 
kaupunginhallitukselle 
normaalisti.



Hyvä tietopohja tukee 
vuorovaikutusta ja 

viestintää



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Pauliina Jalonen
pauliina.jalonen@kuntaliitto.fi
@jalonpa

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

