
Kunnat työssä ilmaston puolesta
Kooste kuntien ilmastoteoista ja verkostoista



Kunnat aktiivisina ilmastotoimijoina
ja verkostoitujina

Kunnat ovat keskeisiä kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja
ympäristösopimusten toimeenpanijoita. Kunnissa valtioiden sopimat
päästövähennystavoitteet muuttuvat teoiksi.

• Useampi kuin joka toinen suomalainen asuu kunnassa, joka on asettanut itselleen
ilmastotavoitteen.

• Kunnat eivät ole jättäytyneet urakkansa kanssa yksin, vaan ovat yhdistäneet voimansa
maailmanlaajuisesti.

• On olemassa lukuisia ilmastoverkostoja ja -sitoumuksia, joiden avulla tavoitteita
edistetään kunnan päätöksenteossa sekä toiminnassa.

• Kuntien ilmastoverkostoissa tavoitellaan alueellisen hyvinvoinnin parantamista ja
elinkeinoelämän piristämistä.

• Työtä tehdään yhdessä naapurikuntien, yritysten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa.



Kuntien ympäristö- ja ilmastoverkostoja

Alueelliset
• Energiatoimistot (7 aluetoimistoa)

• Kuumailmastotyö (10 kuntaa)

Kansalliset
• Energiatehokkuussopimukset 2017–2025
• FISU-verkosto (8 kaupunkia)

• HINKU-foorumi (34 kuntaa)

• Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto
(6 kaupunkia)

• Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus (81 kuntaa, 1 maakunta)

• Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja
(56 kuntaa ja 2 kuntayhtymää)

• Motivan Ekohankintaverkosto (18 kuntaa)

• Smart & Clean (pks – isot kaupungit)

Kansainväliset
• Climate-KIC
• Energy Cities (2 kaupunkia)

• Covenant of Mayors -sitoumus
(10 isoa kaupunkia ja 1 maakunta)

• EUROCITIES – Environment Forum
(6 kaupunkia)

• ICLEI (14 kaupunkia)

• UBC (12 kaupunkia)



Kunnat tekevät ilmastotyötä monella sektorilla
• Energia
• Jätehuolto
• Kaavoitus
• Kasvatus ja neuvonta
• Kestävät julkiset hankinnat
• Kuntalaisten ja yritysten välinen yhteistyö
• Liikenne ja liikkuminen
• Ruoka
• Sähköinen asiointi ja älykäs teknologia
• Varautuminen



Esimerkkejä erilaisista kunnista ja ilmastoteoista

Joensuun Ilmastotori

Kaupungin koordinoimassa
hankkeessa kannustetaan

alueen yrityksiä, yhteisöjä ja
asukkaita ympäristömyönteisiin

arjen tekoihin

Helsingin Fiksu
Kalasatama

Kaupungin, sen energiayhtiön ja
teknologiayritysten yhteistyöllä

syntynyt älykkäiden
energiajärjestelmien mallialue

Pellon sähköautojen
pikalatausasema

Kunnan ja energiayhtiön
yhteistyöllä toteutettu

pikalatausasema mahdollistaa
sähköautoilijoiden sujuvan

matkanteon pohjoisen
tärkeimpien reittien varrella

Kuva: Laura Oja



Pudasjärven
hirsirakennukset

Kaupunkistrategiassa on linjattu,
että julkiset rakennukset tulee
rakentaa ensisijaisesti hirrestä

Kiuruveden lähi- ja
luomuruoka

Lähi- ja luomuruoka on otettu
osaksi kaupunkistrategiaa ja
tavoitteena on lisätä niiden

osuutta kunnan
ruokapalveluissa

Kuopion SaVE-hanke

Kaupunkisuunnittelu-projektin
osana toteutetussa hankkeessa

selvitettiin aurinko- ja
geoenergian käyttö-

mahdollisuuksia sekä älykkään
rakennusautomaation

hyödyntämistä Savilahden
alueella

Kuva: Heidi Huhtilainen Kuva: Lentokuva Vallas Oy



Lue lisää kuntien ilmastoteoista ja -verkostoista
www.kuntaliitto.fi/ilmastoverkostot



Monta tapaa tehdä ilmastotekoja


