
tehdään kunni a ja kaupungei a 
- yhde ä kuntalaisten kan a.

Johdanto 
Hiilineutraali Suomi tehdä ä n kunnissa ja kau-
pungeissa – yhdessä  kuntalaisten kanssa. Seu-
raavien neljä n vuoden aikana kunnissa on tehtä -
vä  rohkeita ja johdonmukaisia pä ä tö ksiä , jotka 
tekevä t hiilivapaasta ja kestä vä stä  asumisesta, 
liikkumisesta ja kuntapalveluista totta.

Päätavoite 
Kunnat ja kaupungit asettavat tai pä ivittä vä t ilmas-
totavoitteensa linjaan Pariisin ilmastosopimuksen ja 
Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen kanssa ja 
laativat tai tarkistavat aikataulutetun ohjelman tavoit-
teen saavuttamiseksi. Vertaisoppimista lisä tä kseen 
kunta liittyy Hinku*-verkostoon, jos ei siihen jo kuulu.

* Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnä n edellä kä vijö iden 
verkosto, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystä vä llisiä  tuotteita ja palveluita tarjoavat  
yritykset sekä  energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittele-
maan 80 % pä ä stö vä hennystä  vuoteen 2030 mennessä  vuoden 2007 tasosta.
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Liikenne 
Tavoite: 
Ympä ristö ystä vä llinen liikkuminen on helppoa 
ja henkilö autoilun mä ä rä  kunnassa laskee.

Toimenpiteet: 
• Kuntaa suunnitellaan kestä vä n liikkumisen ehdoilla. 
Mahdollisuudet ilmastoystä vä llisiin liikkumismuotoihin 
varmistetaan kaavoituksella, liikenteen palveluilla (kuten 
kaupunkipyö rä t) sekä  kestä villä  pysä kö intiratkaisuilla. 
Osana markkinaehtoiseen pysä kö intiin siirtymistä  pois-
tetaan parkkipaikkanormit kaavoista.

• Liikenneverkon suunnittelussa ja parantamisessa prio-
risoidaan kä velyä , pyö rä ilyä , liikkumispalveluita ja jouk-
koliikennettä  sekä  kaupunkirakennetta, joka nä mä  mah-
dollistaa. 

• Suurilla kaupunkiseuduilla laaditaan tai pä ivitetä ä n 
raitiotiesuunnitelmat, sekä  otetaan tarvittaessa kä yt-
tö ö n ruuhkamaksut, sen mahdollistavan lain valmistut-
tua. Vauhditetaan sä hkö autojen latausinfrastruktuuria 
ja muiden kestä vien kä yttö voimien kuten biokaasun 
hyö dyntä mistä  sekä  varmistetaan mahdollisuudet suju-
vaan pyö rä pysä kö intiin ja talvipyö rä ilyyn (pyö rä teiden 
talvikunnossapito). Kunta mahdollistaa työ ntekijö illeen 
työ suhdepyö rien hankinnan.

• Arvioidaan lentoliikenteen ostopalveluihin kä ytettyjen 
kunnan verovarojen tarkoituksenmukaisuus, ilmastokes-
tä vyys ja vaihtoehdot ja lakkautetaan kestä mä ttö mä t 
tuet sekä  pä ivitetä ä n kunnan matkustusohjeet tuke-
maan ilmastotavoitteita. 

• Julkisen linja-autoliikenteen kilpailutuksessa lisä tä ä n 
pä ä stö ttö mien ajoneuvojen kysyntä ä .

Energia  
Tavoite: 
Kunnan alueen rakennukset ovat energiatehok-
kaita ja sä hkö ä  ja lä mpö ä  tuotetaan pä ä asiassa 
polttoon perustumattomalla, kestä vyyskriteerit 
tä yttä vä llä  uusiutuvalla energialla.  

Toimenpiteet: 
• Kunnan ilmastostrategiassa sitoudutaan ilmastohyö dyt 
takaavan ja luonnon monimuotoisuutta turvaavan uusiu-
tuvan energian hyö dyntä miseen. Kunta luopuu kivihiilen 
ja turpeen poltosta vuoteen 2025 mennessä , asettaa 
bioperä isille polttoaineille kestä vyyskriteerit sekä  laatii 
suunnitelman ö ljystä  ja kaasusta luopumiseksi. 

• Kunnallisten energiayhtiö iden sekä  kunnan tai kau-
pungin alueella kaukolä mpö ä  tarjoavien yritysten edel-
lytetä ä n tekevä n aikataulutetun suunnitelman polttoon 
perustumattomaan lä mmitykseen siirtymisestä . Uusia 
investointeja polttovoimaloihin ei tehdä .

• Kunta asettaa kansallisia normeja selvä sti vahvemmat 
energiatehokkuusvaatimukset kunnan omille uusille 
ja peruskorjattaville kiinteistö ille. Yksityisomistuksessa 
olevan rakennuskannan energiaremontteja vauhdite-
taan asuinalueille ja taloyhtiö ihin jalkautuvien energi-
aneuvojien avulla. Kunta hyö dyntä ä  saatavilla olevaa 
valtion rahoitusta ja EU-rahoitusta lä mmityksen hiilidiok-
sidipä ä stö ttö mä ksi tekemiseen. 



Julkise  hankinna  
Tavoitteet:
Kuntalaisilla on mahdollisuus elä ä  ilmastoystä -
vä llisesti ja kestä vä n luonnonvarojen kulutuksen 
puitteissa. Kuntien julkiset hankinnat ja sijoituk-
set tukevat kansallisten ilmasto- ja monimuotoi-
suustavoitteiden saavuttamista. 

Toimenpiteet: 
• Luonnonvarojen kestä vä  kä yttö  ja ilmastotavoitteet 
ohjaavat palvelujen ja investointien suunnittelua ja to-
teutusta. Kuntien hankintakriteeristö ihin kirjataan kestä -
vyyteen ja vastuullisuuteen liittyvä t ohjeet ja niiden seu-
ranta. Hankinnoissa ostettavilta tuotteilta edellytetä ä n 
hiilijalanjä lkitietoja.

• Kuntien investointistrategiassa sitoudutaan irrotta-
maan sijoitetut varat fossiilisista polttoaineista ja tur-
peesta.

• Elvytysvarat investoidaan ilmaston kannalta kestä viin 
kohteisiin.

• Rakentamisessa otetaan huomioon kestä vyys pitkä llä  
aikavä lillä . Kunnat edellyttä vä t rakentamisessa kiertota-
louteen perustuvaa materiaalien kä yttö ä  ja luonnonva-
rojen kä ytö n vä hentä mistä . Kunnissa investoidaan ra-
kennusten energiaremontteihin.

• Kunnissa asetetaan johdonmukaiset ja mitattavat ta-
voitteet elä inperä isten tuotteiden mä ä rä n vä hentä mi-
selle ja ympä ristö llisesti kestä ville ruokahankinnoille. Ta-
voitetaso asetetaan nykyisen lihankulutuksen pohjalta, 
kuitenkin niin, että  siirtymä  tapahtuu riittä vä n nopeasti. 
Esimerkkinä  tavoite voi olla kasvisruoan osuuden lisä ä -
minen julkisissa hankinnoissa niin, että  aterioista vä hin-
tä ä n 50 prosenttia on kasvisruokaa. Kunnissa tarjotaan 
julkisten ruokapalveluiden toteuttajille lisä ä  resursseja ja 
keinoja (mm. koulutus, reseptien suunnittelu, kokeilut) 
herkullisen kasvisvoittoisemman ruoan tarjoamiseen. 
Kasvisruokaa on tarjolla kaikille ilman, että  sitä  tarvitsee 
erikseen ilmoittaa.

• Kunnissa laaditaan ruokahä vikille vä hentä misohjelma, 
jolla hä vikkiä  vä hennetä ä n 50 prosenttia vuoteen 2025 
mennessä  verrattuna vuoden 2017 tasoon.

Metsä  ja  
monimuotoisuus 
Tavoitteet:
Kunta valjastaa luonnon ilmastoratkaisut kä yt-
tö ö nsä  ja pysä yttä ä  metsä luonnon ja muun 
luonnon kö yhtymisen. Kunnan metsien hiiliva-
rastot ja -nielut kasvavat niin, että  hiilinegatiivi-
suus voidaan saavuttaa.  

Toimenpiteet: 
• Kuntien metsä talouden tuotantotavoitteista luovu-
taan tai niitä  lasketaan ja metsiä  ja niiden kä yttö ä  tar-
kastellaan ilmasto ja monimuotoisuus huomioon ottaen. 
Metsien hiilivarastot turvataan ja kunnan hiilinieluille 
asetetaan mitattavat tavoitteet ja niihin pä ä semistä  
seurataan. Vaalikaudella kunta kaksinkertaistaa suoje-
lualueidensa pinta-alan ja tavoittelee vä hintä ä n 30 % 
suojelualaa. Kaikki vanhat yli 140-vuotiaat metsä t suo-
jellaan. Avohakkuut kuntien omistamissa metsissä  lope-
tetaan ja kunta siirtyy monesti kokonaistaloudellisesti 
kannattavampaan jatkuvapeitteiseen kasvatukseen.

• Metsä  nä hdä ä n muunakin kuin puina, monimuotoinen 
metsä luonto tekee hyvä ä  myö s luonnossa liikkujalle. 
Kaavoituksella turvataan kuntalaisten lä himetsä t ja oi-
keus lä hiluontoon sekä  hillitä ä n metsä katoa. Kaavoituk-
sessa varmistetaan myö s ketojen, niittyjen ja vapaiden 
rantojen sä ilyminen ja lisä ä minen.

• Kunta toteuttaa luonnonhoitoa, ennallistamista ja 
suojelua, ja selvittä ä  lisä rahoitusmahdollisuudet nä ihin 
METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta. 



Kuntalaisten osa isuus ilmastotoimi a  
Tavoite:
Kunnan ilmastotoimien keskiö ssä  on aktiivinen 
kuntalainen ja ilmastotoimet lisä ä vä t kuntalais-
ten osallisuutta. 

Toimenpiteet: 
• Kunnat tarjoavat vuorovaikutuksellisia kanavia, joi-
den kautta kuntalaiset voivat osallistua kuntansa ilmas-
totoimien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
Osallistumiskanavia voivat olla esimerkiksi foorumit, 
kuntalaiskuulemiset, työ pajat, ä ä nestykset ja erilaiset 
sä hkö iset alustat.

• Kunnat mahdollistavat sekä  lyhytkestoista (rajatut 
kysymykset) että  pitkä jä nteisempä ä  osallistumista (esi-
merkiksi kunnan ilmastostrategia). 

• Kattava, saavutettava ja oikea-aikainen tiedotus kun-
nan ilmastosuunnitelmista ja -toimista mahdollistaa 
kuntalaisten tosiasiallisen osallisuuden ja vaikuttami-
sen kuntansa asioihin. Ilmastoasioista viestitä ä n ym-
mä rrettä vä llä  ja selkeä llä  tavalla erilaiset kielitarpeet 
huomioiden. 

• Mikä li kunnan ilmastotoimenpide vaikuttaa kieltei-
sesti työ llisyyteen lyhyellä  aikavä lillä , otetaan työ nteki-
jä t mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Heille tarjotaan riittä vä  tuki uudelleenkouluttautumi-
seen ja työ nhakuun. Ilmastotoimia ei tehdä  heikossa 
asemassa olevien ihmisten kustannuksella.


