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Vihreä ja Kestävä Kemi

❖ Siirtyminen perinteisestä teollisuuskaupungista kehittyväksi kierto – ja

biotalouskaupungiksi, (kiertotalouskeskus, EU:n mallialue), hyödynnämme nousevia

vahvuuksia ja luomme uutta

❖ Kestävä kehitys, luontoarvot, ilmastonmuutos nousevia megatrendejä

❖ Lapin matkailu saa vetovoimansa luonnosta

❖ Terveellinen, asuttava, viihtyisä, vetovoimainen, elinkelpoinen kaupunki

❖ Agenda 2030 – Suomi 100 juhlapäätös

❖ Vihreä Kemi toimintamalli osaksi strategiaa ja arkea

❖ Uusi vihreä brändi käyttöön 2019

❖ ISO 14001 ympäristösertifikaatti 2019, 

❖ Toiminnan vakiinnuttaminen ja sertifioinnin

laajentaminen 2020 eteenpäin





Kaupunginvaltuusto päätti Suomi 100- vuotta juhlapäätöksenä sitoutua toiminnassaan 

edistämään Agenda 2030 – ohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja ohjelman tavoitteet 

huomioidaan myös Kemin uuden kaupunkistrategian laadinnassa.



Vihreä ja kestävä Kemi pähkinänkuoressa

• Vihreä ja kestävä Kemi Vihreä ja kestävä Kemi on uusi huomisen haasteisiin vastaava päivitetty 

versio kaupungista sen organisaatiosta, toimintatavoista, toimintakulttuurista, imagosta ja 

brändistä.

• Vihreä ja kestävä kaupunki, resurssiviisaus, Lean-ajattelu, Agenda 2030  muodostavat hyvin 

toisiaan tukevan kokonaisuuden, jossa ympäristösertifikaattityön ISO 14001:n avulla tuodaan 

systemaattisesti ja tehokkaasti kaupunkiorganisaatioon uusi resurssiviisas ympäristöystävällinen 

toimintakulttuuri.

• Uusi toimintamalli tulee ulottaa kaikkeen kaupungin toimintaan, ympäristöasioiden lisäksi myös 

vaikkapa talouteen, hankintoihin, energiankulutukseen, kulttuuriin ja toimintapolitiikoihin. 

Käytännössä koko kaupungin tapa toimia tulee pohtia uudelleen, jotta siitä saadaan kestävää, 

tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluja tuottavaa ja resursseja mahdollisimman vähän 

kuluttavaa.

• Kemin kaupungin on omalla toiminnallaan yhdessä sidosryhmien kanssa tuettava bio- ja 

kiertotalouden kehittymistä ja kokeiluja alueella riittävän korkealla asetettujen tavoitteiden kautta. 

• Vihreä ja kestävä Kemi on olennainen osa kaupunkistrategiaa, josta se ohjaa kaupungin 

toimintaa. 



Kaupunkistrategia 2030



Kaupunkistrategia 2030



•Kemi on sitoutunut kestävän kehityksen 
tavoitteisiin:
•Tavoitteet osana kaupunkistrategiaa  ja sen 
toimenpideohjelmaa
•Kestävä kehitys ja SDG ovat Vihreä ja kestävä Kemi 
hankkeen punaisena lankana
•SDG ollut teemana kouluilla ja erilaisissa 
kuntalaistapahtumissa 
•Kemi mukana VNK:n rahoittamassa KESTO-
hankkeessa (Kestävän kehityksen johtaminen ja 
toimeenpano paikallistasolla)
•Esitelmöitsijä Baltic 2030 Capacity Building 
Programme – Localising SDGs seminaarissa
•Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at 
local level, Nordregio, (first movers)
•Yhteiskuntasitoumus: vähennämme muovin käyttöä
•Vuosittainen investointimääräraha



Oivalluksia ja arjen pieniä tekoja sekä valintoja!

- Jätteiden lajittelu

- Muovin vähentäminen

- Energian käyttö ja tuotanto

- Ruoka: hävikki, kasvis

- Hankinnat, strategia

- Liikenne: sähkö, pyöräily, biodiesel

- Viestintä ja opastus

- Kaupunkiympäristö, maankäyttö

- Sosiaalinen kestävyys

- Taloudellinen kestävyys

- Ekologinen kestävyys

- Hankkeistaminen

- Mittarit; ISO 14001
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• Oivalluksia ja arjen pieniä tekoja sekä valintoja!



Ympäristöjärjestelmässä organisaatio:

• sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen

• tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset

• selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä

• asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista

• varaa resurssit

• ylläpitää henkilöstön osaamista

• ohjaa prosesseja ja toimintoja

• varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin

• tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia

• ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen

• ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä

• arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

























































Easy living in Kemi





KEMI KONSERNI

Tytärosakeyhtiöt

Kemin Keilatalo Oy

Kemin Teollisuuskylä Oy

Kiinteistö Oy Kemin Matkailu

Kemin Vapaavarasto Oy

Tietotalo Oy

Perämeren Jäähalli Oy

Kiinteistö Oy Kemin kauppapuisto Oy

Osakkuusyhtiöt

Meri-Lapin Vesi Oy

Kemin Liikennetalokiinteistö Oy

Perämeren Jätehuolto Oy

Lounais-Lapin ajoharjoitteluratasäätiö

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy

Säätiöt

Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö

Kemin Opiskelija-asuntosäätiö

Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö


