
Kunnat ovat keskeisiä kansallisten ja kansainvälisten ympäristö, ilmasto- ja kestävän 

kehityksen sopimusten sekä lainsäädännön tavoitteiden toimeenpanijoita. Viime 

vuosikymmeninä on luotu lukuisia ilmastoverkostoja ja -sitoumuksia, joiden avulla 

tavoitteita edistetään kunnan päätöksenteossa sekä toiminnassa. Kaikki kunnat ei-

vät kuulu tunnettuihin verkostoihin, mutta ne voivat silti tehdä ilmastotyötä laajasti 

eri toimialoillaan.

Useampi kuin joka toinen suomalainen asuu kunnassa, joka on asettanut itselleen 

ilmastotavoitteen. Kunnat ovat sitoutuneet tavoitteisiinsa esimerkiksi tekemällä 

energiatehokkuussopimuksen, ilmastostrategian tai ympäristöohjelman. Ilmastota-

voitteet on voitu sisällyttää myös suoraan kuntastrategiaan.

Kuntaliitto haluaa tuoda kuntien käytännön ilmastotekoja monipuolisesti näkyvil-

le. Esimerkkien toivotaan tukevan kaikkia kuntia arvokkaassa työssään ilmaston 

puolesta sekä innostavan uusiin tekoihin. Lisätietoa verkostoista ja tässä esitellyistä 

sekä muista kuntien ilmastoteoista löydät verkkosivuiltamme www.kuntaliitto.fi/

ilmastoverkostot

Kunnat työssä ilmaston puolesta



Kiuruvedellä syödään luomua ja 
lähiruokaa

Vuonna 2000 koko Kiuruveden kouluruokailuhenkilöstö kävi Suonenjoen luomukeit-

tiökurssin, mistä alkoi lähi- ja luomuruoan kehittäminen kunnassa. Lähi- ja luomu-

ruoka on otettu osaksi kaupunkistrategiaa ja tarkoituksena on lisätä niiden osuutta 

kunnan ruokapalveluissa.

”Koko ajan tulee uutta tietoa eri  
tasoilla ruuan vaikutuksista muun muassa 

ilmastoon ja sen muuttumiseen. On  
osattava löytää se oleellinen tieto ja  

soveltaa se käytäntöön.”

MONTA TAPAA TEHDÄ ILMASTOTEKOJA



Joensuun Ilmasto torilla kuntalaiset 
ja yritykset tekevät yhdessä vähä-
hiilisemmän arjen ratkaisuja

Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hankkeessa kannustetaan Joensuun alueen 

yrityksiä, yhteisöjä ja kuntalaisia ympäristömyönteisiin arjen tekoihin. Vuoden 2016 

ilmastovastuuhankkeessa yhteisöjen ja yritysten välisellä yhteistyöllä istutettiin 

kirsikkakuja, jossa puut sitovat hiiltä ja jonka antimet ovat satoaikana kaikkien käy-

tettävissä.

”Keskeisin asia onnistumisen kannalta oli,  
että hanketta ideoitiin isommalla porukalla ja  

avoimin mielin. Kaikki ehdotukset sekä innovaatiot 
kirjattiin ja niistä koostettiin hankehakemus.”



Kuopion Savilahdessa selvitettiin 
vähähiilisiä energiaratkaisuja

Vuonna 2016 toteutettiin Savilahden vähähiilinen energiamalli-yhteishanke, jossa 

selvitettiin vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen, kuten aurinko- ja geoener-

gian käyttömahdollisuuksia sekä älykkään rakennusautomaation hyödyntämistä 

Kuopion Savilahden alueella.

”Hankkeen rahoituksen varmistuminen ja  
hankeosapuolien onnistunut yhteistyö olivat  

keskeisiä asioita onnistumisen kannalta.”



Pohjoisen sähköautoilijat saavat  
Pellosta pikaista virtaa

Kunnan ja energiayhtiön yhteistyöllä toteutettu pikalatausasema mahdollistaa säh-

köautoilijoiden sujuvan matkanteon pohjoisen tärkeimpien reittien varrella.

”Sähköautojen latauspisteen perustaminen  
oli yksi osa uudistusta, jolla haluttiin  

korostaa ekologisten arvojen tärkeyttä  
sekä satsaamista asiakaspalveluun.”



Hirsirakennukset toimivat hiilinieluina 
Pudasjärvellä

Pudasjärvi linjasi kaupunkistrategiassaan vuonna 2015, että julkiset rakennukset 

tulee rakentaa ensisijaisesti hirrestä.

”Erityisen tärkeää oli koko kuntakoneiston  
sitoutuminen tehtyihin ratkaisuihin ja  

asteittainen eteneminen koko ajan uutta oppien.”



Helsingin Kalasatamaan nousee älykäs 
kaupunkialue 

Kalasatamasta tehdään älykkäiden energiajärjestelmien mallialue, jonne rakenne-

taan Suomen ensimmäinen kaupunginosan kattava älykäs energiaverkko.

”On tärkeää saada eri sidosryhmät mukaan ja  
luoda yhteiskehittämisen toimintamalleja siten,  

että kaikki mukana olijat hyötyvät.”
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