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Nykyisin useat kunnat ja kaupungit tavoittelevat hiilineutraaliutta sekä toteuttavat 

ilmastotoimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kunnianhimoisesti samaan aikaan kuin 

kansalliset ja kansainväliset toimet kangertelevat. Tässä tutkielmassa tarkastelin kuuden eri 

Kohti hiilineutraalia kuntaa– eli Hinku–verkostoon kuuluvan kunnan ilmastotyötä. Tarkastelun 

toteutin kunnan asiantuntijoiden näkökulmasta perustuen heidän kokemuksiinsa 

verkostomaisesta työskentelystä Kohti hiilineutraalia kuntaa –verkostossa sekä näkemyksiinsä 

kuntansa ilmastotyöstä. Lisäksi käsittelin ilmastotyön vaikuttavuutta sekä sen esteitä ja 

vauhdittajia. 

Tutkielma oli luonteeltaan laadullinen. Aineistoa varten haastattelin kuudesta eri kunnasta 

kahdeksaa asiantuntijaa, joilla oli kokemusta ja tietoa kuntansa ilmastotyöstä ja Kohti 

hiilineutraalia kuntaa–verkostoon kuulumisesta. Aineiston analysoin teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysilla. 

Tutkielmassa selvisi, että kunnat ovat ilmastotyössään eri vaiheissa. Kohti hiilineutraalia kuntaa 

–verkostoon liittyminen on vasta kunnolla käynnistänyt ilmastotyön joissakin kunnissa kuin 

taas toisissa ilmastotyö on kuulunut kunnan strategioihin jo pitkään. Kunnissa toteutetuista 

ilmastotoimista vaikuttavimmat liittyivät asiantuntijoiden mielestä yksimielisesti sekä energia– 

että liikennesektoriin. Myös resurssiviisauteen, hiilinielujen ja biodiversiteetin turvaamiseen 

sekä viestintään ja osallistamiseen liittyvät ilmastotoimet nähtiin jonkin verran vaikuttavina tai 

vaikeasti arvioitavina. Kuntien ilmastotyötä vauhdittavat ja estävät tekijät voidaan jakaa 

institutionaalisiin, poliittisiin sekä sosio–teknisiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi kunnan 

resurssit, sitoutuminen sekä vaikutusmahdollisuudet. 

Kuntien tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä ilmastotyö voi niille 

päästövähennyksien lisäksi tarjota eikä mitä kaikkea se rajoittaa. Kuntien ilmastotyö tarjoaa 

niille synergiaetuja, joita ovat muun muassa työpaikkojen lisääntyminen, osaamisen 

lisääntyminen, mainehyödyt sekä terveyshyödyt. Lisäksi verkostomainen ilmastotyö auttaa 

kuntaa nopeammin eteenpäin ilmastotyössään, sillä verkostoista saa tukea ja kokemusta, jolloin 

kunnan ei tarvitse kehittää kaikkia toimintamalleja tai ilmastotoimia itse. Tehokkaaseen ja 

onnistuneeseen verkostomaiseen ilmastotyöhön tarvitaan sekä kunnan sisäisen organisaation 

että kunnan yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden sitoutuneisuutta. 

 

Avainsanat: Hiilineutraalius, ilmastotyö, kunnat, Hinku–verkosto, verkostomaisuus, 

monitasohallinta  
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1 Johdanto 
 

 

Hiilineutraaliuden saavuttaminen on tällä hetkellä varsin haluttu tila erilaisten toimijoiden 

kuten valtion, kuntien sekä yritysten keskuudessa, ja sen saavuttamisesta ensimmäisenä myös 

kilpaillaan. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaisi vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan 

niitä ilmakehästä (Berninger 2012, 17). Hiilineutraaliuden saavuttaminen onkin tärkeää 

ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Ilmastonmuutokseen liittyvällä hillinnällä tarkoitetaan 

sitä, kuinka kasvihuonekaasujen aiheuttamia päästöjä pyritään vähentämään, estää pääsemästä 

ilmakehään tai kuinka nykyisiä päästöjä ilmakehästä yritetään poistaa erilaisin keinoin. 

(Bulkeley 2013.)  

 

Ilmastonmuutos on vakiinnuttanut asemansa lähes päivittäisessä terminologiassa etenkin sen 

jälkeen, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 2018 paljon 

huomiota saaneen 1,5 asteen erikoisraporttinsa. Raportissa paneudutaan ilmaston 

lämpenemisen aiheuttamiin vaikutuksiin, jos maapallon keskilämpötila nousee yli 1,5 asteen 

verrattuna esiteolliseen aikaan. Keskilämpötilan nousu jo 1,5 asteella aiheuttaa mittavia 

haasteita niin ihmiskunnalle kuin ekosysteemeille, mutta on silti parempi vaihtoehto ja sisältää 

pienemmät riskit kuin yli 1,5 asteen lämpeneminen. (IPCC 2018.) Ajallisesti ja 

maantieteellisesti ilmastonmuutos vaikuttaa olevan silti varsin monelle etäinen asia, joka ei 

juuri nyt kosketa itseä. Toki ilmastonmuutoksen laajuutta, vaikutuksia sekä sen seurauksia voi 

olla vaikea hahmottaa, sillä vaikutukset ja seuraukset eivät näy hetkessä. Lisäksi ymmärrystä 

haittaa se, että osa poliitikoista haluaa torjua mahdollisesti koko ajatuksen ilmastonmuutoksesta 

ja siitä, että se olisi ihmisen toiminnan seurausta. On myös luonnollista, että kaikilla ihmisillä 

ei ole omassa arjessa edes kunnolla aikaa miettiä ilmastonmuutosta, sillä mielessä ovat muut 

arjesta ja elämästä selviytymiseen liittyvät seikat. (Bulkeley 2013.) 

Ilmastonmuutosta vauhdittavat kasvihuonekaasupäästöt eivät kuitenkaan synny itsestään vain 

”jossain”, vaan ihmisten jokapäiväisten päätösten, valintojen ja toiminnan tuloksena. Nämä 

erilaiset prosessit, jotka synnyttävät kasvihuonekaasuja, liittyvät energiankulutukseen niin 

kodeissa, autoissa kuin teollisuuden prosesseissa, jossa kulutushyödykkeitä valmistetaan. 

Lisäksi maaperän hyödyntämisestä sekä käytöstä aiheutuu myös päästöjä sekä siitä, kuinka 

hoidamme metsiämme, viljelemme, kaupungistumme ja rakennamme uutta infrastruktuuria. 
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(Bulkeley 2013.) Ilmaston lämpenemisen hillitseminen edellyttääkin toimia niin 

kansainvälisellä, kansallisella kuin paikallisellakin tasolla.  

Niin globaalisti kuin kansallisestikin laaditut päätökset toimeenpannaan ja lopulta 

konkretisoituvat paikallisesti. Näin ollen pienempien alueellisten toimijoiden, kuten kuntien, 

toiminta on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumisessa. Kunta on myös lähellä sen asukkaita ja sillä on mahdollisuuksia vaikuttaa 

asukkaidensa kulutustottumuksiin, liikkumiseen sekä energiankäyttöön. Sovitettaessa nämä 

toimet yhteen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden sekä yritysten vaatimusten kanssa, edistetään 

kunnissa samalla kestävän kehityksen periaatteita tukevaa ilmastonmuutoksen hillintää. 

(Virtanen 2011, 241.)  

Joukko Suomen maakuntia ja kuntia tavoittelevatkin tänä päivänä sitoutuneemmin ja 

tavoitteellisemmin hiilineutraaliutta kuin esimerkiksi Suomen valtio. Tavoitteet on tehty oman 

alueen näkökulmasta eivätkä ne ole välttämättä suoraan yhtenäiset Suomen valtion tavoitteiden 

kanssa. (Seppälä et al. 2019, 14.) Useat kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta esimerkiksi jo 

vuoteen 2030 mennessä, kun Suomen valtio tavoittelee vuoteen 2035 mennessä. Kuntien 

ilmastotyötä vauhdittamaan luotiin alun perin Suomen ympäristökeskuksen johtama Kohti 

hiilineutraalia kuntaa –hanke eli lyhyemmin Hinku, joka jatkaa edelleen toimintaansa 

verkostona, ja jota tukee Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia– eli Canemure–hanke. 

Hinku–verkosto perustettiin vuonna 2007, ja sen tavoitteena on auttaa kuntia saavuttamaan 

hiilineutraalius vähentämällä kuntien hiilidioksidipäästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 

2030 mennessä ja kompensoimalla loput 20% päästöistä. (hiilineutraalisuomi.fi 2020 a.) 

 

Tässä Pro gradu –tutkielmassa tarkastelen kuuden Suomen Hinku–kunnan ilmastotyöhön 

perehtyneiden asiantuntijoiden kokemuksia ja käsityksiä liittyen oman kunnan 

hiilineutraaliuden tavoitteluun ja ilmastotyöhön Hinku–verkostossa. Olennaisena osana 

hiilineutraaliuden tavoittelua ovat siihen tähtäävät toimenpiteet sekä niiden monet vaikutukset, 

ja lisäksi kunnan ilmastotyöhön suhtautuminen, joka voi joko tukea tai estää kunnan 

ilmastotyön edistymistä. Kunnan on tärkeää siis ymmärtää, millä keinoin se voi itse parhaiten 

edistää ilmastotyötä ja saada eniten päästövähennyksiä aikaan. Aiheen ja idean tutkielmaani 

sain Pirkkalan kunnalta, joka on liittynyt vastikään (2019) myös Hinku–verkostoon ja tarvitsee 

oman Hinku–tiekartan sekä konkreettisia toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja 
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päästöjen vähentämiseen. Ehdotuksia Pirkkalan toimenpiteiksi löytyy liitteestä 2. Tämän 

tutkielman kautta oli siis myös tarkoitus edistää Pirkkalan ilmastotyötä.  

 

Käytän myös pääsääntöisesti tutkielmassani termiä kunta, sillä se on mielestäni yleispätevämpi 

termi kuin kaupunki, ja lisäksi tutkielmaan valitut kunnat kuuluvat Kohti hiilineutraalia kuntaa 

–verkostoon. Jokaisella Suomen kunnalla on kuitenkin oikeus päättää siitä, kutsutaanko sitä 

kaupungiksi, jos kunta mielestään täyttää kaupunkimaisen yhdyskunnan vaatimukset 

(Kuntalaki 2015/410 4§). Tutkielmaan valitut kunnat ovat Hämeenkyrö, Hamina, Rauma, 

Lahti, Turku ja Tampere, ja ne kuuluvat Kohti hiilineutraalia kuntaa– eli Hinku –verkostoon. 

Aineiston tutkielmaani hankin haastattelemalla kuntien ilmastotyön asiantuntijoita ja aineiston 

analysoin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.  

 

Ilmastonmuutoksen ollessa ajankohtainen ja vakava ongelma, näen relevanttina tutkia niitä 

kuntia, joissa tavoitellaan hiilineutraaliutta kunnianhimoisemmin ja nopeammin samaan 

aikaan, kun kansainväliset ja välillä kansalliset toimet kangertelevat ilmastonmuutoksen 

hillinnässä. Kunnissa tehdään myös päätöksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla on lisäksi tarkoitus 

saavuttaa kansallisia päästötavoitteita, esimerkiksi koko Suomen tavoite hiilineutraaliudesta 

vuonna 2035. Uskon myös, että pienemmillä toimijoilla kuten kunnilla on yhdessä 

verkostomaisesti toimiessaan mahdollisuus skaalata hyväksi havaittua toimintaansa 

laajemmallekin ja saada aikaan suuriakin päästövähennyksiä hiilineutraaliutta tavoitellessaan. 

Koen itse kiinnostavaksi myös erityisesti kuntien roolin, aktiivisuuden ja 

vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. 

 

Tutkimuskysymyksinäni toimivat seuraavat kysymykset:  

Miten Hinku–verkostoon kuuluminen näkyy kunnan toiminnassa ja ilmastotyössä 

monitasohallinnan näkökulmasta?  

Miten Hinku–kuntien ilmastotyön asiantuntijat arvioivat ilmastotyön onnistuneisuutta ja 

toimenpiteiden vaikuttavuutta kunnissaan?  

Mitä vauhdittajia ja esteitä liittyy Hinku–kunnissa tehtävään ilmastotyöhön? 

 

Aiemmin ilmastotyötä ja hiilineutraaliuden tavoittelua on tarkasteltu esimerkiksi kuntalaisten 

ja yhteisöjen toimijuuden sekä osallisuuden näkökulmista Hinku–kunnissa (Heiskanen, Jalas, 

Rinkinen & Kuusi 2015; Heiskanen & Matschoss 2016). Myös laajemmassa Euroopan 

mittakaavassa on tutkittu kaupunkien aikomuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen 
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strategioidensa kautta (Reckien ym. 2018; Croci, Lucchitta, Janssens–Maenhout, Martelli, & 

Molteni 2017). Lisäksi kansainvälisten kuntaverkostojen hyötyjä ja tavoitteellisuutta on tutkittu 

(Rashidi & Patt 2018; Bulkeley & Betsill 2013; Gustavsson, Elander & Lundmark 2009; 

Bansard, Pattberg & Widerberg 2016). Hiilineutraaliuden tavoittelua on tutkittu myös eri 

toiminnoissa ja toimialoilla kuten liikenteessä ja energiasektorilla (Dahal, Juhola & Niemelä 

2018; Shafiei, Davidsdottir, Leaver, Stefansson & Asgeirsson 2017). 

 

Tutkielmani rakentuu ja etenee seuraavasti: johdannon jälkeen luvussa 2 kartoitan kuntien 

ilmastotyön ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyviä seikkoja ja taustoja. Luvussa 3 

käsittelen työni teoreettista viitekehystä, joka liittyy enimmäkseen erilaisiin hallinnan 

muotoihin sekä ilmastotyötä vauhdittaviin ja estäviin tekijöihin. Luvussa 4 tarkastelen 

lähemmin aineiston valintaani sekä analyysimenetelmääni, teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Luvussa 5 paneudun tutkielmani havaintoihin ja tuloksiin tarkemmin. Luku 6 koostuu tulosten 

yhteenvedosta ja tutkielmani johtopäätöksistä. 
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2 Ilmastotyöllä kohti hiilineutraaliutta 
 

 

Tässä luvussa esittelen globaalia ilmastopolitiikkaa, joka toimii taustana myös nykyiselle 

ilmastotyölle. Käsittelen kuntien asemaa ja roolia ilmastopoliittisena toimijana ilmastotyössä ja 

ilmastoverkostoissa. Käyn myös tarkemmin läpi Hinku–verkoston merkityksen kuntien 

ilmastotyön kannalta sekä avaan käsitettä hiilineutraalius.  

 

2.1 Globaalin tason ilmastopolitiikasta taustaa kansallisen tason toimiin  

Käsittelen seuraavaksi ilmastopolitiikan syntyä globaalisti sekä kansainvälisiä ilmastopoliittisia 

sopimuksia, sillä niillä on oleellinen vaikutus myös Suomeen ja paikallisten tahojen eli kuntien 

ja kaupunkien ilmastopolitiikkaan, sillä Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä 

ilmastopoliittisia sopimuksia. Kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteena on säilyttää 

maapallomme ilmastojärjestelmä vakaana. Lisäksi nykypäivänä sen ohelle on noussut tärkeäksi 

tavoitteeksi myös ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä siihen sopeutuminen. Tärkeitä 

kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaavia sopimuksia ovat muun muassa YK:n 

ilmastosopimus (1992), Kioton pöytäkirja (1997) sekä Pariisin ilmastosopimus (2015). 

(Ilmasto–opas 2019.) 

Ilmastopolitiikan sanotaan saaneen alkunsa 1970–luvun lopulla, jolloin järjestettiin Genevessä 

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) toimesta konferenssi, joka käsitteli 

ilmastonmuutosta. Jo tuolloin todettiin hiilidioksidipitoisuuden nousseen ilmakehässä ja 

ihmistoiminnan nähtiin mahdollisesti olevan sitä voimistava tekijä. Kansainvälinen 

ilmastopolitiikka otti myöhemmin vuonna 1992 merkittävän askeleen, kun YK:n ympäristö– ja 

kehityskonferenssi järjestettiin Rio de Janeirossa, jossa hyväksyttiin samalla myös YK:n 

ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus eli United Nations Framework Convention on Climate 

Change, UNFCCC. Sopimuksen keskeinen tavoite on ilmakehän kasvihuonekaasujen määrän 

vakauttaminen vaarattomalle tasolle. (Virtanen 2011, 44.)  

Myöhemmin Rion sopimus todettiin kuitenkin riittämättömäksi niin maailmalla kuin 

Suomessakin, sillä sopimuksessa ei ollut riittävän sitovia velvoitteita sen allekirjoittaneille 

maille. Rion sopimusta täydentämään hyväksyttiin vuonna 1997 Kioton ilmastokokouksessa 

Kioton pöytäkirja, joka kylläkin tuli voimaan vasta vuonna 2005. Yhteensä 190 maata sitoutui 
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tähän juridisesti sitovaan sopimukseen. Kioton pöytäkirja velvoitti kehittyneitä maita 

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 prosenttia vuosina 2008–2012 verrattuna vuoden 

1990 tasoon. Kehittyville maille ei asetettu sitovia velvoitteita toisin kuin teollisuusmaille, 

joille asetettiin tiukemmat raportointivelvoitteet kuin aiempi YK:n ilmastosopimus oli asettanut 

(Virtanen 2011, 44, 50.)  

Kioton pöytäkirjaan merkittyjen tavoitteiden saavuttamiseksi taloudellisesti sekä 

kustannustehokkaasti laadittiin ohjauskeinoiksi tähän niin kutsutut Kioton mekanismit. 

Mekanismien avulla maat voivat täydentää omia kansallisia päästövähennystavoitteitaan 

osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön. Kioton mekanismeja ovat seuraavat kolme: 

1. Yhteistoteutus  

2. Puhtaan kehityksen mekanismi 

3. Kansainvälinen päästökauppa. 

Yhteistoteutuksella tarkoitetaan sitä, että teollisuusmaa rahoittaa jossakin toisessa 

teollisuusmaassa käynnissä olevia hankkeita, joilla pyritään vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä tai vastaavasti lisäämään hiilinieluja. Puhtaan kehityksen mekanismi 

on muutoin samanlainen kuin edeltävä yhteistoteutuskin, mutta siinä tuettavien hankkeiden 

tulee sijaita kehitysmaissa ja olla muutoinkin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia sekä 

niitä tukevia. Kansainvälisellä päästökaupalla tarkoitetaan puolestaan sitä, kuinka 

teollisuusmaat voivat käydä kauppaa päästöyksiköillään. Maa, joka on ylittänyt 

päästömääränsä, voi ostaa päästöyksiköitä toiselta maalta, joka on puolestaan alittanut 

päästömääränsä. Päästötavoitteita ei voi kuitenkaan saavuttaa pelkästään kyseisiä mekanismeja 

käyttämällä, vaan päästöjä täytyy ensisijaisesti vähentää omilla kansallisilla toimilla. (Virtanen 

2011, 52.) 

Osapuolikokouksia on järjestetty ensimmäisen YK:n ilmastosopimuksen solmimisesta 

tasaiseen tahtiin. Merkittäväksi nousi 21. osapuolikokous vuonna 2015 Pariisissa, jolloin 

sovittiin uudesta kattavammasta sekä juridisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Sopimus 

täydentää vuonna 1992 solmittua YK:n ilmastosopimusta ja se koskee vuoden 2020 jälkeistä 

aikaa. Sopimuksen voimaan astumiseen vaadittiin vähintään 55 osapuolta, joiden 

yhteenlasketut päästöt kattavat vähintään 55 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Sopimus 

astui voimaan vuonna 2016 ja sen on ratifioinut 187 YK:n ilmastosopimuksen 197:stä 

osapuolesta. (Ilmasto–opas 2019.) 
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Pariisin ilmastosopimuksella tavoitellaan sitä, että maapallon keskilämpötilan nousu jäisi 

selkeästi alle kahden asteen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyritään siihen, että lämpötilan 

nousu saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Sopimuksella pyritään myös siihen, että 

kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuinen huippu saavutettaisiin lähivuosina, jonka 

jälkeen toivottavaa olisi päästöjen kääntyminen laskuun, jotta kasvihuonekaasupäästöt sekä 

niitä imevät hiilinielut olisivat tasapainossa vuosisadan jälkipuoliskolla. Lisäksi sopimukseen 

sisältyy ilmastonmuutokseen sopeutuminen pitkällä aikavälillä ja myös niiden toimien 

vahvistaminen, joiden avulla voidaan ohjata rahavirtoja kohti vähähiilistä kehitystä. 

Osapuolilta edellytetään säännöllisesti, viiden vuoden välein, uusia ja edistyneempiä tavoitteita 

verrattuna edellisiin. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistymistä ja toteutumista 

seurataan myös viiden vuoden välein, ensimmäisen kerran vuonna 2023. (Ilmasto–opas 2019.) 

Edellä mainitut kansainväliset sopimukset ohjaavat myös Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa. 

EU:n ilmastopolitiikassa keskeistä on lainsäädäntökokonaisuus nimeltään ilmasto– ja 

energiapaketti, joka on jatkoa sitoumukselle kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseksi. 

Uudessa ilmasto– ja energiapaketissa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 

prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. 40 prosentin tavoite on 

linjassa kahden asteen lämpenemistavoitteen kanssa. Tämän paketin on kuvattu olevan 

merkittävä käänne EU:n ilmastopolitiikassa, sillä näin ollen EU sopii koko alueensa 

päästövähennyksistä ja toimii globaalina edelläkävijänä. (Virtanen 2011, 57–58; TEM 2017, 

20–23.) Vuonna 2020 Euroopan unioni esitteli myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

eli Green Dealin. Se edistää muun muassa kiertotalouteen siirtymistä, mikä tehostaisi resurssien 

tehokasta käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden ennallistamista. Tarkoitus on myös tukea 

jäsenmaita taloudellisesti ja teknisesti, jotta siirtymä olisi oikeudenmukainen kaikilla alueilla. 

(Euroopan komissio 2020.) Euroopan unionin ilmastopolitiikasta sovitut linjaukset, tavoitteet 

ja toimenpiteet ohjaavat runsaasti myös Suomen valtion ilmastopolitiikkaa, sen valmistelua ja 

toteutusta (Virtanen 2011, 57). 

Suomessa puolestaan Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kohdassa 3.1 linjataan 

Suomen hiilineutraaliuden saavuttamisen tavoitteeksi vuosi 2035 ja hallituksen toimilla 

tavoitellaan myös hiilinegatiivisuutta pian tämän jälkeen (Valtioneuvosto 2019). 

Hiilinegatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että jo ilmakehään varastoitunutta hiilidioksidia 

poistetaan sieltä (Berninger 2012, 18). Nykyinen Suomen ilmastolaki tavoittelee 80 prosentin 

vähennystä kasvihuonekaasuihin vuonna 2050 verrattuna vuoden 1990 tasoon, mikä on linjassa 
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kansainvälisellä sekä EU:n tasolla asetettujen tavoitteiden kanssa. Lisäksi laki velvoittaa 

ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän ja ilmastotavoitteiden toteutumisen seurantaan. 

Suunnittelujärjestelmä pitää sisällään pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman, 

keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ja sopeutumissuunnitelman 

sekä energia– ja ilmastostrategian (EIS). Ilmastolakia uudistetaan kuitenkin parhaillaan niin, 

että se vastaa hallituksen tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuonna 2035. Lisäksi 

energia– ja ilmastostrategia (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 

(KAISU) tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana. Lakiin lisätään muun muassa 

päästövähennystavoitteet, jotka seuraavat hiilineutraalisuuspolkua. (Ympäristöministeriö 

2020a.) 

 

2.2 Kunnan asema ja rooli ilmastotyössä 

Suomen Perustuslaissa on kunnille säädetty itsehallinto, joka kuuluu kunnan asukkaille. 

(Suomen Perustuslaki 731/1999 121 §). Kunnassa työskennellään strategisesti, ja strategisen 

suunnittelun avulla on tarkoitus ohjata kunnan toimintaa sekä sen taloutta kokonaisuutena. 

Strategian laadintaprosessissa joudutaan myös tekemään valintoja sen suhteen, mihin kunnan 

käytettävissä olevat resurssit tarkemmin suunnataan. (Kuntaliitto 2015.) Kuntien ilmastotyö 

puolestaan perustuu lähinnä vapaaehtoisuuteen sekä verkostomaisuuteen, sillä esimerkiksi 

vuonna 2015 voimaan astunut ilmastolaki ei velvoita kuntia suoraan toimenpiteisiin, vaan 

ainoastaan valtion virkamiehiä (Luoma 2018; Ilmastolaki 609/2015 2§). Toki ilmastolain 

uudistus on tällä hetkellä käynnissä, joten nähtäväksi jää, mitä laki velvoittaa tulevaisuudessa. 

Tällä hetkellä ilmastolaissa määritellään, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilmakehään 

vähentyvät 80 prosenttia verrattuna vuoteen 1990 (Ilmastolaki 609/2015 6§). 

Sen sijaan kunnat ovat laatineet viime aikoina omia ilmastostrategioitaan, joiden kirjo vaihtelee 

laajoista strategioista suppeampiin toimenpideohjelmiin. Ilmastostrategia tai –ohjelma luo 

perustan kunnan ilmastotyöhön ja pyrkii sitouttamaan kunnan eri toimialat osaksi sitä sekä 

tarjoamaan niille resursseja ilmastotyöhön. Ilmastostrategia luo myös suunnitelmallisuutta ja 

tavoitteellisuutta kunnan ilmastotyöhön. (Mattson 2011, 8.) Ilmastostrategia määrittelee myös 

kunnan päästövähennystavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategiaa pidetään 

yleisesti ottaen menestyksekkään ilmastotyön perustana. Itse strategian luomisprosessi voi olla 

jopa tärkeämpi kuin lopputulos, sillä prosessiin pyritään yleensä sisällyttämään mukaan suuri 
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joukko eri alojen ihmisiä, jolloin strategian sisällöstä tulee monipuolinen ja se leviää myös 

kunnan sisäisessä organisaatiossa mahdollisesti tehokkaammin. (Berninger 2012, 32.) Toki on 

varmasti mahdollista, että ilmastotyötä tapahtuu kunnissa ilman ilmastostrategian olemassaoloa 

tai että ilmastotyötä ei tehdä strategiasta huolimatta. 

Ilmastostrategian tekeminen alkaa yleensä kunnan nykytilanteen kartoittamisella, sillä tarvitaan 

tietoa siitä, kuinka suuria kunnan alueella aiheutuvat päästöt ovat ja mistä toiminnoista ne ovat 

lähtöisin. Lisäksi alueelliset erot ja olosuhteet vaikuttavat ilmastostrategian luomiseen ja 

sisältöön: tiheästi asutun kaupungin haasteet eroavat jonkin verran harvaan asutun 

maalaiskunnan vastaavista. Keskinäinen vertailu kuntien kasvihuonekaasupäästöistä on myös 

jonkin verran ongelmallista, sillä asukaskohtaisiin päästöihin vaikuttaa suuresti esimerkiksi se, 

millaista teollisuutta kunnan alueella on. Voi kuitenkin olla hedelmällistä verrata päästöjä 

muihin saman kokoisiin tai muutoin saman tyyppisiin kuntiin sekä Suomen keskiarvoon. Näin 

on mahdollista pohtia sitä, mistä esimerkiksi suuret asukaskohtaiset päästöt johtuvat. Tärkeää 

on kuitenkin myös kunnan omien päästöjen ajallisen kehityksen seuraaminen sekä vertaaminen 

asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. (Berninger 2012, 32–33.) 

Kunnat ovat siis keskenään erilaisia ja eri kokoisia, joten ne tarvitsevat myös erilaisia 

strategioita ja toimia ilmastotyöhönsä. Pienemmillä kunnilla saattaa usein olla pulaa 

esimerkiksi resursseista ilmastotyöhön liittyen. Usein kunnan ilmastotyöhön tarvitaankin 

erityisesti resursseja, osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Luoma 2018.) 

Suuremmilla kunnilla sanotaan olevan enemmän kapasiteettia ja resursseja ilmastonmuutoksen 

hillintään kuin pienemmillä kunnilla. Taloudellisesti vauraammat kunnat myös omaksuvat 

enemmän ilmastotoimia kuin heikommassa taloudellisessa asemassa olevat. (Rashidi & Patt 

2018, 518.) Pienemmillä kunnilla usein on vastaavasti sitoutuneempaa kuntalaisten toimintaa, 

sillä heillä on enemmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta kuin mahdollisesti suuremmissa 

kunnissa. Pienemmät kunnat ovat usein myös sitoutuneempia kuntien välisissä 

ilmastoverkostoissa ja suuremmat kunnat ovat puolestaan kansainvälisissä verkostoissa. 

(Hoppe 2016.)  

Rashidi & Patt (2018) ovat tutkineet kansainvälisiä kuntien välisiä ilmastoverkostoja, joiden 

toimintatapoja voidaan soveltaa myös kansallisiin ilmastoverkostoihin. Ilmastoverkostoja 

määrittelee usein kolme yleistä piirrettä. Ensiksikin verkostoihin liittyminen on vapaaehtoista. 

Toiseksi, ne eivät ole hierarkkisia vaan toimivat horisontaalisesti eli ne ovat itsehallinnollisia 

sekä päätökset toimeenpannaan yleensä jäsenkuntien kesken. Kolmanneksi ilmastoverkostot 
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auttavat kuntia omaksumaan käytäntöjä liittyen ilmastonmuutoksen hillintään sekä 

toteuttamaan niitä. Verkoston jäsenyys nostaa merkittävästi kunnan hallinnon omaksuttujen 

käytäntöjen määrää. Yleisesti ottaen ilmastoverkostoon liittyminen auttaa tuottamaan kunnalle 

ilmastostrategian, joka johtaa päästövähennyksiin. Kuntien ilmastoverkostot luovat pohjan 

myös globaalille ilmastonmuutoksen hallinnalle silloin, kun globaalit toimet kangertelevat. 

Tämä mahdollistaa kuntien itsenäisen ja proaktiivisen uusien ilmastotoimien omaksumisen 

käyttöönsä. Ilmastotyöstä saatavien synergiaetujen huomioon ottaminen voi muokata myös 

globaaleja ilmastostrategioita. (Rashidi & Patt 2018.) Joillekin kunnille synergiaedut toimivat 

jopa suurempana motivaationa ilmastotyön tekemiseen, sillä ilmastotyötä seuraavat 

synergiaedut näyttäytyvät usein konkreettisempina kuntalaisille kuin itse ilmastonmuutoksen 

hillintä ja siitä aiheutuvat päästövähennykset (Ryan 2015). 

Ilmastotavoitteiden konkreettiseksi saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin niin muutoksia 

käytökseemme kuin instituutioiden toimintaankin sekä teknologisia innovaatioita ja 

hallinnollisia uudistuksia. Kunnilla on päästöjensä vähentämiseksi monia keinoja, joista suurin 

osa kohdistuu energiasektorille, liikenteeseen ja kuljetuksiin, maankäyttöön sekä jätteiden 

oikeaoppiseen käsittelyyn ja niiden synnyn ehkäisyyn. (Bai 2007, 16.) Lisäksi kunnat voivat 

tukea kuntansa muiden toimijoiden kestäviä valintoja sekä kohdentaa omat julkiset hankintansa 

kestävämpiin vaihtoehtoihin. Päästöjen vähentäminen kohdentuu siis kunnan monelle eri osa–

alueelle, mikä vaatii yhteistyötä monien eri alojen ja toimijoiden kesken. (Kuntaliitto 2018; 

Deloitte 2018.) 

Vaikuttavimpina päästövähennystoimenpiteinä voidaan nähdä muun muassa kaavoituksen sekä 

maankäytön muokkaaminen ilmastotyötä tukevaksi, omistajaohjauksen kautta vaikuttaminen 

energiayhtiöiden polttoaineiden valintaan sekä julkisen liikenteen kehittäminen sekä kestävä 

rakentaminen. Kestävällä kaupunki– ja maankäytön suunnittelulla voidaan edistää pitkällä 

aikavälillä ilmastoystävällistä asumista, elämistä, liikkumista ja työntekoa. Suorien ja selkeiden 

vaikuttavien päästövähennystoimenpiteiden lisäksi tärkeä rooli on myös viestinnällä ja 

ympäristökasvatuksella, joiden kautta on mahdollista aktivoida niin kuntalaisia kuin kunnassa 

toimivia yrityksiäkin. Tärkeää olisi myös skaalata toimenpiteitä laajemmin kuntakentän eri 

toimialoille. (Deloitte 2018, 35; Virtanen 2011, 242–243.)  

Paikallisilla ilmastohankkeilla pyritään usein lisäämään myös alueellista omavaraisuutta ja 

kohentamaan alueen taloutta. Paikallistalouden näkökulmasta tarkasteltuna ilmastotoimilla 

tarkoitetaan useimmiten paikallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä lähituotannon 
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mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi paikalliseen talouteen liitetään 

mahdollisuuksia houkutella kunnan aktiivisella maineella uutta liiketoimintaa tai asukkaita 

kyseiselle alueelle. Myös paikallisen riippumattomuuden korostaminen on joskus motiivina 

sekä kuntien tai seutujen ulkoisen kuvan kohentamiseen. (Heiskanen, Jalas, Rinkinen & Kuusi 

2013, 33.) 

Kuntien vaikutusmahdollisuuksia pohdittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon muutamia 

seikkoja. Kunnalla on mahdollisuuksia vaikuttaa eri tekijöihin niin lyhyellä, keskipitkällä kuin 

pitkälläkin aikavälillä, mutta joihinkin päätöksiin ja tekijöihin kaivataan kansallisen tason 

sääntelyä. Esimerkiksi kunnan sisäisessä liikenteessä aiheutuviin päästöihin on helpompi 

vaikuttaa kunnan omalla kaavoituksella ja järkevällä liikennesuunnittelulla, kun taas kuntien 

vaikutusmahdollisuudet läpikulkuliikenteeseen ovat rajalliset ja siihen vaikuttaminen vaatisi 

politiikkatoimia kansallisella tasolla. (Virtanen 2011, 258–259.) 

Kunnat ja kaupungit nähdään myös osaltaan suurina päästöjen aiheuttajina ja näin 

ilmastonmuutoksen vauhdittajina, sillä kasvihuonekaasujen ja kaupunkien välillä on selkeä 

yhteys. Kaupungeissa kulutus on usein suurta ja useat teollisuuden toimijat sijaitsevat niissä. 

Puolet maailman väestöstä elää tällä hetkellä kaupungeissa ja tämän osuuden odotetaan 

kasvavan runsaasti tulevina vuosikymmeninä. (Bai 2007, 4.) Toisaalta paikallisten hallintojen 

on tunnistettu olevan potentiaalisia ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä niillä on usein halua 

profiloitua edelläkävijöiksi. Lisäksi hallinto tuntee oman alueensa ja resurssinsa usein hyvin, 

joten sen on helppo lähteä ratkomaan oman alueensa ongelmakohtia. (Croci, Lucchitta, 

Janssens–Maenhout, Martelli & Molteni 2017, 162.)  

 

Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen 

varautuminen on tärkeää tulevaisuuden kannalta, sillä ilmastonmuutoksella on vaikutuksia 

Suomen kuntiin ja erityisesti esimerkiksi niiden infrastruktuuriin ja alueen luontoon sekä 

ympäristöön. Siksi onkin tärkeää sisällyttää sopeutuminen kuntien ilmastostrategioihin, jotta 

kunnat pystyvät alustavasti varautumaan jo mahdollisiin haasteisiin, joita ilmastonmuutos 

aiheuttaa. Ilmastonmuutos aiheuttaa Suomessa todennäköisesti lisääntyviä myrskyjä sekä 

tulvia, mikä pakottaa kuntia miettimään maankäyttötapojaan uudelleen sekä kehittämään 

varalle hälytys– ja valmiusjärjestelmiä. Kuntien on oltava valmiita reagoimaan mahdollisesti 

pitkäänkin jatkuviin poikkeustilanteisiin, joita erilaiset katastrofitilanteet voivat sattuessaan 

aiheuttaa. Esimerkiksi tulvat voivat vaurioittaa rakennuksia ja jätevesijärjestelmää sekä näin 
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ollen aiheuttaa näin ylimääräisiä kustannuksia kunnille. Tärkeää on myös esimerkiksi pystyä 

turvaamaan vedenjakelun jatkuminen. On myös huomioitava alueille mahdollisesti leviävät 

vieraslajit ja miten ne vaikuttavat ekosysteemissä, esimerkiksi levittävätkö ne tauteja. (Virtanen 

2011, 251–252.) 

 

 

2.3 Hiilineutraaliuden saavuttaminen kunnissa Hinku–verkoston avulla 

 

Tässä osiossa käyn läpi hiilineutraaliuden käsitettä ja sitä, mitä kaikkea siihen sisältyy sekä 

olennaisesti liittyy. Käyn myös läpi Hinku–verkoston syntyä sekä toimintaa. 

2.3.1 Hiilineutraalius 

Hiilineutraaliuden määritelmät vaihtelevat eivätkä aina ole kovin täsmällisiä, etenkin mitä tulee 

hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyviin rajaehtoihin (Seppälä et al. 2019, 28). Euroopan 

Parlamentti on määritellyt hiilineutraaliuden seuraavasti: ”Hiilineutraalius tarkoittaa, että 

hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa 

ilmakehästä hiilinieluihin. Nollapäästöjen saavuttamiseksi kaikki maailman 

kasvihuonekaasupäästöt on siis kyettävä ottamaan talteen.” (Euroopan Parlamentti 2019.) 

Hiilineutraali yhteiskunta, systeemi tai tuote tarkoittaa siis sitä, että sen hiilijalanjälki koko sen 

elinkaaren ajalta on siis nettona nolla (Deloitte 2018, 17). Hiilinielun tarkoituksena on sitoa 

enemmän hiilidioksidia itseensä kuin päästää sitä ilmakehään. Tärkeimpinä luonnon 

hiilinieluina toimivat metsät, meret sekä maaperä. Hiilidioksidia vapautuu kuitenkin näistä 

lähteistä takaisin ilmakehään metsäpalojen, hakkuiden tai maankäytön muutosten takia. 

Toistaiseksi ilmakehästä ei saada hiilidioksidia sidottua yhtä tehokkaasti millään ihmisen 

aikaansaamalla keksinnöllä kuin luonnon hiilinielut hiilensidonnan tekevät. (Euroopan 

Parlamentti 2019.) 

 

Hiilineutraaliuden määritelmiin liitetään useimmiten kaikki ihmisperäiset kasvihuonekaasut eli 

hiilidioksidi (CO2), dityppioksidi (N2O), metaani (CH4) sekä fluoratut kasvihuonekaasut eli F–

kaasut (Seppälä et al. 2019, 7). Näitä kasvihuonekaasuja muodostuu fossiilisten polttoaineita 

käytettäessä, maatalouden prosesseissa sekä jätteiden hävityksestä. Kasvihuonekaasupäästöjen 

ohella hiilineutraaliutta tavoitellaan poistumilla, joilla tarkoitetaan hiilinieluilla ilmakehästä 

poistettuja päästöjä. Nieluilla tarkoitetaan mitä tahansa prosessia, toimintaa tai mekanismia, 
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jolla pystytään sitomaan ilmakehästä kasvihuonekaasua, kasvihuonekaasun esiastetta tai 

aerosolia. (Seppälä et al. 2019, 8.) 

Yksilön, palvelun, tuotteen, organisaation tai tietyn alueen kuten kunnan ja valtion 

hiilineutraaliustavoitteissa pyritään pääsääntöisesti saavuttamaan nettonollapäästötila. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tietyllä tavalla rajatun oman alueen toiminnan aiheuttamat 

kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin poistumat. Kuntien, alueiden ja valtioiden osalta 

tarkastellaan maantieteellisten rajojen sisällä tapahtuvien vuosittaisia päästöjä ja poistumia. 

Poikkeuksena ovat näiden rajojen ulkopuolelle sijoittuvat kompensaatiotoimet, joilla 

hyvitetään oman alueen päästöjä hyväksytyillä päästövähennystoimilla ja poistumien tai 

hiilinielujen kasvattamistoimilla. (Seppälä et al. 2019, 8.)  

Hiilineutraaliuden tavoitteluun pätee tietty lähestymistapa. Ensin arvioidaan 

kasvihuonekaasupäästöt, sen jälkeen vähennetään päästöjä ja lopuksi hyvitetään mahdollisesti 

jäljelle jääneet päästöt. Mikäli tietyn alueen päästöt ovat suuremmat kuin poistumat, voidaan 

loput päästöt siis kompensoida ja sitä kautta saavuttaa alueen hiilineutraalius. Tällöin alueen 

ulkopuolella toteutetaan päästövähennykset tai nielujen lisäykset, jotka vastaavat 

päästövähennyksiltään laskennallisesti vähintään yhtä suuri kuin alueelle jäävien päästöjen 

määrä. Kompensaatiolla tarkoitetaan yleisesti sitä, että jokin toimija hankkii 

päästövähennysyksiköitä oman alueensa ulkopuolelta, ja näillä hyvittää jäljelle jääneet 

päästönsä. Päästövähennysyksiköllä tarkoitetaan yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

suuruista määriteltyä yksikköä, jonka avulla voidaan päästöjen hyvitysnäkökulmasta käydä 

kauppaa. Hankittavat päästövähennysyksiköt, joita kompensaatioksi hankitaan, perustuvat joko 

lain velvoittamiin tai vapaaehtoisiin markkinoihin. Lain velvoittamia markkinoita on 

esimerkiksi EU:n päästökauppa ja vapaaehtoisia markkinoita sijaitsee niin kotimaissa kuin 

ulkomaillakin ja niissä vaihdetaan erilaisista hankkeista syntyneitä päästövähennysyksiköitä. 

Kompensointi kotimaisilla päästövähennyskohteilla on ollut viime aikoina kasvussa. Etenkin 

metsien ja soiden arvo sekä hyödyntäminen kompensaatiota tuottavina alueina on pantu 

merkille. (Seppälä et al. 2019, 9; 21–25.) 

Hiilineutraaliuden tavoittelu nähdään Suomelle tai muille vauraammille maille vain 

välietappina ilmastonmuutoksen hillinnän polulla kohti hiilinegatiivista tilannetta. Vauraiden 

maiden tulee YK:n ilmastosopimuksen velvoittamana muutenkin vähentää päästöjään 

kehittyviä maita nopeammin, jotta 1,5 asteen tavoite saavutetaan yhteisesti, ja samalla 

vauraiden maiden tulisi saavuttaa hiilineutraalius ennen globaalia tavoitevuotta. Mitä aiemmin 
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hiilineutraalius saavutetaan globaalisti, sitä vähemmän tarvitaan hiilensidontaan tai 

kasvihuonekaasujen poistoon ilmakehästä erikoistunutta teknologiaa tulevaisuudessa. (Seppälä 

et al. 2019, 11–12.) 

2.3.2 Hinku–verkoston toiminta 

Kohti hiilineutraalia kuntaa– eli Hinku–hanke aloitti toimintansa jo vuonna 2008, jolloin viisi 

pienehköä kuntaa lähti mukaan kokeilumielessä. Hanke käynnistettiin yritysjohtajien sekä 

Suomen ympäristökeskuksen toimesta kokeiluhankkeeksi Suomen kuntien ilmastotyötä 

helpottamaan. (Riekkinen et al. 2020, 7.) Tällä hetkellä Hinku–kunnissa asuu lähes kaksi 

miljoonaa suomalaista. Vuosien varrella verkosto on kasvanut ja tällä hetkellä (marraskuussa 

2020) Hinku–verkostossa on mukana jo yli 70 kuntaa sekä neljä maakuntaa, jotka ovat 

sitoutuneet vähentämään päästöjään vuoden 2007 tasosta 80% vuoteen 2030 mennessä. Hinku–

verkosto on siis etenkin ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneiden toimijoiden verkosto. 

Se tuo yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä palveluja ja tuotteita 

tarjoavat yritykset sekä asiantuntijoita energia– ja ilmastoalalta. Hinku–verkostossa päästöjä 

pyritään vähentämään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla 

energiatehokkuutta. Lisäksi kunnan yrityksiä ja asukkaita kannustetaan ilmastotekoihin. 

(hiilineutraalisuomi.fi 2020 a.) 

 

Jos kunta haluaa ryhtyä Hinku–kunnaksi, on sen täytettävä Hinku–kriteerit, jotka on laatinut 

SYKE sekä Hinku–verkoston johtoryhmä. Hinku–kriteerit tarkoittavat kuntien 

ilmastonmuutoksen hillintään keskittyviä linjauksia sekä toimia, joiden avulla kunta sitoutuu 

vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa muihin 

toimijoihin siten, että tavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on saavuttaa 

hiilineutraalius. Muilla toimijoilla tarkoitetaan niin kunnan asukkaita, yrityksiä, maa– ja 

metsätalousyrittäjiä kuin vapaa–ajanasukkaitakin, mutta tärkein on kuitenkin valtuuston 

hyväksyntä sekä sitoutuminen yhteiseen hiilineutraaliuden tavoitteluun. (Riekkinen et al. 2020, 

16.) Hinku–kriteerien täyttämisen tulisi seurata seuraavanlaista prosessia: 

” 

1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä 

päätöksenteossaan. 
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2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen 

sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 

toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät 

kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan 

toimenpideohjelmaan. 

3. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä. 

4. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. 

Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia 

kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä 

tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä. 

5. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä: 

o Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä 

investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa. 

o Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka 

osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä 

pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut 

investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen. 

o Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain 

ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. 

Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut 

päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan. 

o Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen 

saavutuksista. 

o Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään 

ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.” (hiilineutraalisuomi.fi 2020 

d.) 

 

 

Kuntien ja alueiden ilmastotyön helpottamiseksi ja Hinku–verkoston toiminnan parantamiseksi 

perustettiin myöhemmin myös Canemure eli Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia –hanke, 
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jossa monet eri alueet tai maakunnat ovat laatineet omia ilmasto–ohjelmia. Ilmastonmuutoksen 

hillinnässä myös alueellinen yhteistyö onkin tärkeää. Canemure on EU:n kuusivuotinen Life–

hanke, joka tukee ja toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa ja vie käytäntöön energia– ja 

ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) 

tavoitteita. Hanketta koordinoi SYKE ja se koostuu 22 partnerin ja 15 osarahoittajan 

konsortiosta. Canemure–hankkeessa työskentelevä asiantuntijaverkosto tuottaa työkaluja ja 

palveluita esimerkiksi kunnille, valtionhallinnolle sekä kansalaisille helpottamaan ilmastotyötä. 

Lisäksi se jakaa tietoa eri teemoista liittyen ilmastonmuutoksen hillintään niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin. Teemat liittyvät esimerkiksi ilmastotiekarttoihin, kestävän liikkumiseen, 

kestäviin hankintoihin sekä kuluttajien käsissä oleviin ilmastoratkaisuihin. Tietoa myös 

kerätään esimerkiksi päättäjien tueksi juurikin erilaisilla kaupunkivertailulla ja 

päästölaskentamenetelmillä. (hiilineutraalisuomi.fi 2020 b.) 

 

Hinku–hankkeessa kuntien päästöjä lasketaan Suomen Ympäristökeskuksen Alueellinen 

Laskenta eli ALas–menetelmällä. Alas 1.1 kattaa 310 kuntaa ja vuodet 2005–2018. Uudet 

tulokset julkaistaan vuosittain ja päästöjen määrä ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina 

(CO2e). Hinku–hankkeessa kuntien päästöistä lasketaan ainakin tieliikenteen, maatalouden, 

jätehuollon, eri lämmitysmuotojen ja kuluttajien sähkönkäytön aiheuttamia päästöjä. 

Menetelmällä lasketaan eri sektoreiden hiilidioksidi–, metaani– ja dityppioksidipäästöjä sekä 

F–kaasuja. Myös energiankulutusta lasketaan eri toiminnoille.  Suomen kuntien päästöjakauma 

näkyy kuvassa 1. Hinku–verkostossa laskenta noudattaa tiettyjä perusteita, joihin ei lasketa 

mukaan päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden 

sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä läpiajoliikenteestä bussien, 

kuorma– tai pakettiautojen aiheuttamia päästöjä. ALas–versio 1.1 ei myöskään sisällä 

lentoliikennettä, ulkomaan laivaliikennettä, jäänmurtajia, teollisuusprosesseja tai LULUCF–

sektoria. Lisäksi tuulivoimasta lasketaan kunnille päästöhyvityksiä sähkön päästökertoimen 

mukaisesti. (hiilineutraalisuomi.fi 2020 c.) 
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Kuva 1: Kaikkien Suomen kuntien päästöjakauma 2018. (SYKE 2020.) 

 

ALas–menetelmällä lasketaan suurimmaksi osaksi käyttöperusteisia päästöjä, mutta myös 

jonkin verran kulutusperustaisia. Käyttöperusteisten päästöjen laskemisessa on ideana laskea 

alueen tuotantokohtaisia päästöjä ja kulutusperustaisessa tavassa taas puolestaan eri 

toiminnoista johtuvaa kulutusta, riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta. 

(hiilineutraalisuomi.fi 2020 c.) Kulutusperusteinen laskenta antaa jatkossa laajemman kuvan 

kunnan tai kaupungin ilmastovaikutuksista, mikä auttaa ilmastotoimien kohdentamista 

tarkemmin oikeisiin kohteisiin. (Seppälä et al. 2019, 44.) 
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Kuva 2: Hinku–kuntien kasvihuonekaasupäästöjen pidemmän ajan trendi on ollut laskeva. 

(SYKE 2018.) 

 

Hinku–verkostoon kuuluvien kuntien päästövähennys on ollut noin 26% vuodesta 2007 

vuoteen 2016. Hinku–kuntien kasvihuonekaasupäästöt ovat siis olleet jo pidempään laskussa, 

mikä käy ilmi yllä olevasta kuvaajasta kuvassa 2. Vuonna 2016 koko Suomen päästöt nousivat 

hetkellisesti kuusi prosenttia, mutta Hinku–kuntia tarkastellessa nousu oli samaan aikaan vain 

kaksi prosenttia. Hinku–kunnat ovat siis koko Suomea aktiivisempia päästövähennystoimissa. 

(SYKE 2018.) On myös tutkittu, että Hinku–verkostoon liittyminen edistää kunnan 

ilmastotyötä ja sillä on päästöjä laskeva merkitys. Kunnilla, jotka ovat liittyneet Hinku–

verkostoon, on päästötaso noin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä se olisi ilman 

verkostoon kuulumista. (Riekkinen et al. 2020, 3, 35.) 
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3 ILMASTOTYÖN MONITASOINEN HALLINTA 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani teoreettista viitekehystä. Käyn läpi monitasohallintaa ja 

sen merkitystä ilmastotyössä. Lisäksi avaan ilmastotyön hallinnan eri muotoja ja tapoja 

kunnissa eri näkökulmista. Tarkastelen myös ilmastotyöhön vaikuttavia vauhdittajia ja esteitä. 

 
3.1 Monitasohallinnan konteksti ilmastotyössä 

Hallinta on moniulotteinen käsite, jota määritellään monin tavoin. Karpin ja Sinervon tulkinnan 

mukaan hallinta voidaan nähdä johtamismuotona, joka tavoittelee monipuolista ymmärrystä 

yhteiskuntien toiminnassa yhä globaalistuvassa ympäristössä, jossa myös eri toimijoiden väliset 

riippuvuudet ovat kasvaneet jatkuvasti. Kun toimintaympäristö monimutkaistuu jatkuvasti, 

pyritään toimijoiden ja tasojen puolesta laajaan asioiden hahmottamiseen, jolloin 

muutosprosessien johtamiseen tarvittava asiantuntemus saattaa olla pirstoutuneena monelle eri 

toimijalle. (Karppi & Sinervo 2009, 8.) Hallinnan käsitteellä voidaan tarkoittaa myös monia 

sääntöjärjestelmiä sekä mekanismeja, joiden avulla valtaa voidaan käyttää sekä päätöksiä tehdä 

tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Hallinta ei ole sama asia kuin virallinen hallintokoneisto, 

joka on käsitteenä paljon suppeampi. Hallinnalla tarkoitetaan hallinnon hajauttamista tämän 

virallisen hallintokoneiston ulkopuolelle. Tällöin julkisen hallinnon riittämättömyyttä saapuu 

paikkaamaan usein erilaisia toimijoita ja hallinnon muotoja sen rinnalle. (Bache & Flinders 

2004, 31–34.) 

Monitasohallinnan käsitteen esitteli ensimmäisenä Gary Marks, kun Euroopan unionin 

rakennerahastojen hallinnointi päätettiin tehokkuuden vuoksi hajauttaa monen eri tason 

toimijoiden hoidettavaksi. Marks määrittelee nykyään monitasohallinnan kansallisvaltion 

päätöksentekovallan jakautumiseksi eri alueellisille ja toiminnallisille tahoille. (Bache & 

Flinders 2004, 2–3.) Monitasohallinta jaotellaan kahteen eri tyyppiin. Tällä jaottelulla pyritään 

vastaamaan siihen, tulisiko hallinnan rajautua muun muassa tietyn alueen vai tietynlaisten 

ongelmien mukaan. Monitasohallintaa on pidetty keskushallintoa tehokkaampana hallinnan 

keinona. (Hooghe & Marks 2004, 15–17.) 

Monitasohallinnan ensimmäistä tyyppiä voidaan kutsua myös yleisten tavoitteiden 

toimivallaksi. Siinä jonkin asiakokonaisuuden päätöksentekovaltaa hajautetaan usealle eri 

alueelliselle tasolle, jotka ovat toisiinsa nähden keskenään yhteydessä sekä hierarkkisessa 
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järjestyksessä. Näitä tasoja ovat esimerkiksi paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen taso. 

Monitasohallinnan ensimmäiseen tyyppiin kuuluu erityisesti laaja–alaisia hallittavia asioita 

eikä niinkään yksityiskohtaisia ja tarkkaan määriteltyjä aiheita. Kuitenkin kaikkia lainsäädäntöä 

koskevia aiheita tarkastellaan jokaisella tasolla, mutta eri näkökulmista sekä eri tavoin. Tasoja 

on loppujen lopuksi vähän, mutta jokaista tasoa kohden löytyy paljon tarkasteltavia asioita. 

Ensimmäisen tyypin tutkimuskohteena on useimmiten esimerkiksi valtion taso eikä tietty 

poliittinen aihealue. (Hooghe & Marks 2003, 236–237.) 

Monitasohallinnan toista tyyppiä voidaan kutsua myös tehtäväkohtaiseksi hallinnaksi. Toisin 

kuin monitasohallinnan ensimmäisessä tyypissä, toisessa tyypissä monitasohallinta ei jakaudu 

maantieteellisesti tai hierarkkisesti, vaan lähinnä toiminnallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lainsäädännössä käsiteltävät asiat on jaettu määrittelemättömän monelle tasolle. Toisen tyypin 

toimivalta on hajautettu erilaisille julkisille ja yksityisille toimijoille toisin kuin ensimmäisen 

tyypin tarkkaan määritellyt kansainväliset, kansalliset tai paikalliset toimijoiden tasot. 

Monitasohallinnan toiselle tyypille on ominaista myös hallinnan moninapaisuus, sillä asioiden 

hoito on jakautunut eri aloille sillä tavoin, missä kulloinkin asia on helpointa ja tehokkainta 

hoitaa. Näin ollen kansalaisia palvelee juuri tiettyyn asiakokonaisuuteen erikoistunut hallinnan 

ala eikä saman hallinnan eri hierarkkinen taso. Näin toimivaltaisuus on niillä tahoilla, joilla on 

paras osaaminen aiheesta. Tällainen asiantuntijuuteen ja erikoistumiseen liittyvä hallinnan tapa 

on toimiva erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä, jossa tarvitaan monialaisia ratkaisuja 

monimutkaiseen ongelmaan. (Hooghe & Marks 2003, 237–239.) 

Monitasohallinta voidaan nähdä myös kahdesta erisuuntaisesta ulottuvuudesta koostuvana 

hallintotapana. Nämä ulottuvuudet ovat vertikaalinen ja horisontaalinen. Vertikaalisessa 

hallinnassa hallinnon tehtävät jaetaan ylempien ja alempien alueellisten tasojen välillä. Näillä 

hallinnon tasoilla tarkoitetaan esimerkiksi kansainvälistä, kansallista ja paikallista tasoa 

mukaan lukien niiden institutionaaliset ja taloudelliset aspektit. Kun valtaa hajautetaan 

vertikaalisesti, on tarkoituksena käsitellä ongelmaa sille sopivilla tasoilla, joilla siihen 

pystytään vaikuttamaan tehokkaimmin. Horisontaalisella eli vaakasuuntaisella hallinnalla 

tarkoitetaan tiettyjen samojen alueellisten hallinnon tasojen toimijoiden yhteistyötä yhteisten 

asioiden hoitamiseksi. Tällaisten alueellisten samojen tasojen yhteistyön on ennustettu 

kasvavan lähitulevaisuudessa, jotta tiettyjä asiakokonaisuuksia hallinnoitaisiin 

mahdollisimman hyvin. (OECD 2014.) Edellä mainitut monitasohallinnan ulottuvuudet voivat 

auttaa ymmärtämään ja analysoimaan, kuinka resurssit, kompetenssit sekä toimivalta 
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jakautuvat vertikaalisesti hallinnon tasojen välillä tai horisontaalisesti läpi eri toimijoiden 

alojen. (Bulkeley & Betsill 2013, 142.) 

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta monitasohallinta on olennaista, sillä sen avulla voidaan 

tehdä tehokasta ja kokonaisvaltaista ilmastotyötä. Tällöin yhteiskunnan instituutiot ja toimijat 

eivät ole hierarkkisessa järjestyksessä suhteessa toisiinsa vaan päätöksentekoon liittyvät tasot 

määrittyvät asiasisällön perusteella. Globalisaation edetessä monitasohallinnan määritelmä on 

muuttunut säännöllisistä neuvottelujärjestelmistä enemmän kansallisen ja muiden tahojen 

toimijoille. (Bache & Flinders 2004, 2–3.) Monitasohallinnan ensimmäinen ja toinen tyyppi 

edustavat siis erilaisia hallinnan tapoja, mutta ne esiintyvät samanaikaisesti. Ensimmäinen 

monitasohallinnan tyyppi on pysyvämmän hallinnon muoto, kuten kansanedustuslaitos tai 

oikeusjärjestelmä. Se ikään kuin luo raamit muun hallinnon luomiseksi. Monitasohallinnan 

toisen tyypin mukaan tarkoitus ei ole tehdä monitasohallinnasta niinkään pysyvää vaan 

ennemminkin joustavaa ja eri tilanteisiin mukautuvaa. Tarkoituksena on päästä tehokkaasti 

lopputuloksiin kulloinkin kyseessä olevassa asiassa. (Hooghe & Marks 2003, 236–239.)  

 

3.2 Ilmastotyön hallinnan muodot kunnissa 

Kaikista tavallisimmassa tapauksessa hallinnalla tarkoitetaan kunnassa toisten toimintaan 

puuttumista tai sen ohjaamista tiettyyn suuntaan. Usein hallintaan liitetään myös toisten 

hallitsemista tai määräämistä, jolloin hallinta myös usein assosioidaan nykyiseen hallintoon. 

Nämä määritelmät ja mielikuvat nousevat usein esille ilmastonmuutoksen hillinnän vastustajien 

toimesta. Toisaalta hallinnalla voidaan tarkoittaa myös vähemmän itsestään selviä puuttumisen 

keinoja kuten ohjaamista ja vaikuttamista toisten käytökseen. Kummatkin tavat ovat hyviä 

tapoja auttaa ymmärtämään ilmastonmuutokseen vastaamista. (Bulkeley 2013.) Hallinnalla 

tarkoitetaankin nykyään laajaa ja monipuolista joukkoa eri toimijoita kuten hallintoa, yrityksiä 

ja yhdistyksiä, jotka toimivat mittakaavoilla kuten paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 

kansainvälisellä tasolla. Ne myös operoivat tavallisten poliittisten areenoiden välissä. (Bulkeley 

& Betsill 2013.) Eli ilmastotyön hallinta on myös kehittynyt monitasohallinnan suuntaan.  

Bulkeleyn (2013) mukaan ilmastotyön hallinnassa kunnissa on havaittavissa kaksi erilaista 

kehitysvaihetta: kunnallinen vapaaehtoisuus ja strateginen urbanismi, joita näkyy edelleen 

ilmastotyön eri vaiheissa olevissa kunnissa. Kunnallinen vapaaehtoisuus kuvastaa ilmastotyön 

hallinnan alkuvaihetta kunnassa, jolloin ilmastotoimet ovat usein vapaaehtoisia ja keskittyvät 
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pelkästään ilmastonmuutoksen hillintään eikä siihen sopeutumiseen. Kunnallisen 

vapaaehtoisuuden aika sai globaalisti alkunsa monista eri kansainvälisistä kuin kansallisistakin 

kokouksista, edellisten pohjalta luoduista verkostoista sekä vapaaehtoisista kuntien 

virkamiehistä, joilla oli kiinnostusta ja pyrkimys mahdollistaa kuntien puitteet 

ilmastonmuutoksen hillintään. (Bulkeley 2013.) Kunnan eteneminen ilmastotyössä voi siis 

joskus olla yhden tai muutaman henkilön varassa. Heiltä täytyy löytyä sekä riittävä mandaatti 

ilmastotyön puskemiseen eteenpäin sekä omakohtaista intoa ja motivaatiota asiaan. (Keskinen 

2017, 275.) Kunnallisen vapaaehtoisuuden ensimmäisinä tavoitteena oli tuoda kunnan 

viranomaisten toimesta ilmastonmuutosta näkyvämmäksi ongelmaksi ja perustella 

kapasiteettia, jota tarvittaisiin sen ratkaisemiseen. (Bulkeley 2013.) Ilmastotyön alkuaikoina 

vapaaehtoiset törmäsivät kuitenkin vaikeuksiin perustella ilmastonmuutoksen hillinnän toimien 

tärkeyttä poliittisesti, sillä paikalliset hallinnot käyttivät voimavaransa mieluusti muihin kunnan 

perustehtäviin (Bai 2007, 17–18). Ilmastotyötä vauhdittaakseen ilmastonmuutoksen hillintää 

perusteltiinkin usein ja perustellaan vieläkin myös esimerkiksi terveyssyillä tai liikenteen 

sujuvuudella (Bulkeley 2013). Toki mitä tahansa näistä edistämällä edistetään myös muita 

tavoitteita ja näin ollen saadaan aikaan usein synergiaetuja. 

Kunnallista vapaaehtoisuutta seuraa kunnissa useimmiten strategisen urbanismin aika. 

Globaalisti kohti strategista urbanismia vei erityisesti Kioton ilmastosopimus, joka aiheutti 

runsaasti ristiriitoja monitasoisessa kansainvälisessä ja kansallisessa ilmastopolitiikan 

hallinnassa. Samaan aikaan kansallinen haluttomuus ilmastotyössä lisäsi puolestaan kunnallista 

toimintaa. Lisäksi ilmastonmuutoksesta alkoi ilmestyä runsaasti tutkimustietoa sekä 

yhteisymmärrys ilmastotoimien tarpeesta lisääntyi. Ilmastonmuutos alkoi myös esiintyä 

useammin kuntien ja kaupunkien poliittisena agendana. Kuntia lähti yhä enemmän 

ilmastotyöhön mukaan, sillä ne kokivat sen tärkeäksi oman kasvunsa ja kehityksensä takia. 

Vähitellen kunnallinen vapaaehtoisuus alkoi siis muuttumaan strategiseksi urbanismiksi. 

(Bulkeley 2013.) 

Strategiseksi urbanismiksi kutsutaan tilaa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä ja kunnalliseen 

hallintoon kuuluvat perustehtävät sulautuvat hiljalleen yhteen. Lisäksi kunnan virkahenkilöt ja 

kunnan muut toimijat ovat ottaneet suoremman ja poliittisemman lähestymistavan 

ilmastonmuutokseen hillintään kunnassa. Tällöin kunnan strategioissa huomioidaan 

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja kuntien resilienssi. Ilmastotoimille varataan 

myös oma budjetti kuntien strategioihin. (Hodson & Marvin 2010.) Strategiseen urbanismiin 
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siirtyminen kunnissa sujuu yleisesti nopeammin, jos kuntapäättäjät sekä muut ratkaisevassa 

asemassa olevat kuntatoimijat osoittavat halukkuutta ilmastonmuutoksen hillintää kohtaan sekä 

sen ottamista luonnolliseksi osaksi muita kunnan toimintoja. (Bulkeley 2013.) 

Ajan kuluessa muodollisen ja virallisen hallinnon rooli on heikentynyt, jolloin on muodostunut 

uusia hallinnan muotoja. Kunnat ovat itsessään dynaamisia tiloja ja toimijoita, joista löytyy 

näitä erilaisia hallinnan muotoja. (Bulkeley 2013.) Paikallinen hallinto on hajautunut ja kunnan 

toimintoja on myös ulkoistettu eri tahoille. Paikallisen hallinnon rooli on muovautunut 

vastuiden ja palveluiden koordinointiin valtion ja kansalaisten välillä. Hierarkkinen hallinto on 

korvautunut verkostomaisemmalla mallilla sekä erilaisilla kumppanuuksilla. (Un–habitat 2011, 

117.)  

Paikallisella tasolla voidaan erottaa neljä eri hallinnan muotoa liittyen ilmastonmuutoksen 

hillintään. Nämä eri muodot tukevat useimmiten toisiaan ilmastotyötä tekevissä kunnissa ja 

jokaista näistä neljästä eri muotoa on yleensä havaittavissa kunnan ilmastotyössä. Hallinnan 

muodot ovat: 

1. kunnallinen itsehallinto,  

2. kunnallinen tarjoaminen  

3. kunnallinen määrääminen sekä  

4. kunnallinen mahdollistaminen. (Bulkeley 2013.) 

Kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan keinoja, joilla kunnat pyrkivät hallinnoimaan 

toimintojaan. Keinot voivat sisältää niin omaisuuden ja infrastruktuurin hallintaa, vastuullisia 

ja kestäviä hankintoja kunnalle, esimerkiksi uusiutuva energiaa, sekä erilaisia demonstratiivisia 

projekteja. Kunnallisen itsehallinnon keinot on todettu käteviksi kunnalle esimerkin 

näyttämiseen ja esimerkillä johtamiseen. Lisäksi ne vahvistavat kunnan jalansijaa myös 

tulevien ilmastotoimien osalta. Kunnallisen itsehallinnon etuina on ehdottomasti kunnan 

toimintojen suora valvonta, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan ja mitattavan toiminnan. 

Tässä kyseisessä hallinnan muodossa kunnalla on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 

alueen kasvihuonekaasupäästöihin, sillä se ei pysty vaikuttamaan kaikkien toimintojen 

päästöihin suoraan hallintonsa kautta. (Bulkeley 2013; Boehnke et al. 2019, 641.)  

Kunnallisen tarjoamisen tapa tarkoittaa puolestaan kestävien ja hiilineutraalien tai vähähiilisten 

systeemien kehittämistä ja tarjoamista kunnan infrastruktuurissa. Myös tuotteet ja palvelut 
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pyritään tuottamaan hiilineutraalisti. (Bulkeley 2013.) Kunta voi myös tarjota esimerkiksi tietoa 

ja neuvontaa kuntalaisille liittyen erilaisiin hankkeisiin (Keskitalo et al. 2016). Kyseinen 

hallinnan muoto on siitä tärkeä, että sillä on potentiaalia vaikuttaa tuotannon ja kulutuksen 

nykyisiin käytäntöihin. Useissa kehittyneissä maissa niin vesitalous, jätehuolto sekä 

energiantuotanto ovatkin kunnan omassa valvonnassa, joten kunnilla on myös mahdollisuus 

vaikuttaa niihin merkittävästi. (Bulkeley 2013.) 

Kolmas hallinnan muoto on kunnallinen määrääminen. Tämä tapa on tehokas, vaikka sitä 

sovelletaankin kunnissa ehkä vähiten näistä neljästä. Kuntaa pyrkii valvonnan ja ohjauksen 

kautta säätämään toimia ilmastoystävällisemmäksi kunnassa. Vaikka kyseinen tapa ei ole 

laajasti käytössä, on siitä mahdollista tunnistaa kolme eri mekanismia: taloudellinen, johon 

sisältyvät erilaiset tuet ja maksut, maankäytön suunnittelu sekä standardien asettaminen 

esimerkiksi rakennuksille. (Bulkeley 2013.) Taloudellisella määräämisellä voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi kuntien keräämiä maksuja, kuten ruuhka– ja paikoitusmaksuja, joilla pyritään 

tekemään yksityisautoilua kannattamattomammaksi nykyisestä, ja näin hillitä 

kasvihuonekaasupäästöjen syntyä kunnassa. (Virtanen 2011, 245.) Toisella mekanismilla eli 

maankäytön määräämisellä voidaan ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta. Tiivis 

yhdyskuntarakenne mahdollistaa esimerkiksi tehokkaamman julkisen liikenteen käytön sekä 

vähentää pitkiä välimatkoja. (Virtanen 2011, 242.) Kolmas mekanismi koostuu määräyksistä ja 

standardeista, jotka kohdistuvat esimerkiksi uuteen rakennuskantaan tai korjattaviin 

rakennuksiin. Kunnilla on tätä kautta mahdollisuus vaikuttaa rakennusten rakenneratkaisuihin, 

sijoittelemiseen tontille sekä rakennusteknisiin seikkoihin, kuten energialähteiden valintaan. 

(Virtanen 2011, 246.) 

Kunnallisen määräämisen tapa on riippuvainen kunnan kyvystä säädellä ja antaa sanktioita 

toimijoille, jotka eivät noudata sääntöjä. Se voi myös mahdollisesti tuottaa lisätuloja kunnalle, 

joita voidaan ohjata kunnan ilmastotyöhön ja ilmastoystävällisten ratkaisujen tukemiseen 

kunnassa. Toisaalta sen suora luonne voi herättää paljonkin vastustusta niiden keskuudessa, 

kehen säännöt osuvat eniten. Huolestuttavaa onkin, jos toimet kohdistuvat taakaksi esimerkiksi 

väestön köyhimmälle osalle. Määräystoimenpiteet saattavat asettaa kunnat ja kuntalaiset 

eriarvoiseen asemaan, sillä esimerkiksi toistaiseksi perittävät paikoitus– tai ruuhkamaksut ovat 

samoja kaikille tulotasosta riippumatta. Kunnan aikomukset ja säännöt ovat selkeät, jolloin 

määrääminen voi olla hyvin tehokasta, kun se kohdennetaan esimerkiksi tietynlaisen 
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teknologian käyttöön tai kannustamiseen käyttäytymisen muuttamiseksi 

ilmastoystävällisemmäksi. (Bulkeley 2013; Deloitte 2018.)  

Neljäs hallinnan muoto on kunnallisen mahdollistamisen tapa, johon ovat siirtymässä erityisesti 

ne kunnat, jotka ovat tehneet ilmastotyötä jo pidemmän aikaa ja edenneet siinä pisimmälle. 

Rajoitusten, sopimusten tai säätelyn sijasta mahdollistaminen keskittyy tuomaan yhteen sekä 

koordinoimaan eri toimijoita. (Bulkeley 2013; Bulkeley & Kern 2006.) Kunnallisen 

mahdollistamisen tavassa kunnat toimivat usein myös fasilitaattorin roolissa, jolloin ne 

mahdollistavat muiden kunnan toimijoiden ilmastotyötä kunnan rajojen sisällä. Näitä ovat 

esimerkiksi erilaiset ilmastokumppanuudet, julkinen sitoutuminen ilmastotyöhön eri tahoilta, 

kuntalaisten johtama yhteistoiminta tai asukastoiminta esimerkiksi energialähteen vaihtoon 

liittyen sekä erilaisten projektien luominen. (Boehnke et al. 2019, 641.) Mahdollistaminen voi 

tarkoittaa lisäksi myös informaatio–ohjausta, koulutuksia sekä kannustimia, esimerkiksi 

lainojen myöntämistä hintavampiin ilmastotoimiin (Bulkeley 2013). 

Kunnallisen mahdollistaminen nähdään erittäin tärkeänä kehittyneissä maissa ja myös 

mahdollisesti parhaana erilaisten projektien toteuttamiseen. Mahdollistamisen tapa on viime 

aikoina otettu käyttöön erityisesti rakennus– ja liikennesektorilla, missä sen avulla on 

mahdollista kannustaa käytäntöjen muutosta, mikä voi saada aikaan suuria muutoksia 

kasvihuonekaasujen määrissä. Kunnallinen mahdollistaminen tukeutuu enemmän kannustimiin 

ja houkuttimiin kuin suoraan toiminnan puuttumiseen tai sanktioihin. (Bulkeley 2013.) 

 

3.3 Ilmastotyön vauhdittajat ja esteet kunnissa 

Eri hallinnan muotojen lisäksi kunnan ilmastotyöhön vaikuttaa runsaasti myös muita käytäntöjä 

sekä toimijoita, jotka voivat toimia joko vauhdittajina ilmastotyössä tai sitten estää ilmastotyön 

toteuttamista kunnolla. Bulkeley (2013) luettelee kolme eri osa–aluetta näille vauhdittajille 

sekä esteille: instituutionaaliset, poliittiset sekä sosiotekniset tekijät.  

Institutionaalisiin tekijöihin kuuluvat kunnassa käytettävissä olevat tiedolliset ja taloudelliset 

resurssit sekä tavat, jolla vastuut jaetaan sekä kohdennetaan eri toimijoiden välillä. Laajasti 

tarkasteltuna institutionaaliset tekijät ovat niitä, jotka muovaavat paikallisen instituutioiden ja 

hallinnon toimintakykyä ilmastonmuutokseen vastaamisessa. Paikallisiin instituutioihin ja 

hallintoihin luetaan kuuluvaksi viralliset organisaatiot, epäviralliset toimintatavat, koodistot 

sekä säännöt. Toisin sanoen ne ovat paikallisen hallinnon heikkoudet ja vahvuudet. (Bulkeley 
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2013.) Lisäksi institutionaalisiin tekijöihin liittyy osaksi myös monitasohallinnan kontekstin 

vertikaaliset ja horisontaaliset suhteet, jonka puitteissa ilmastotyötä kehitetään. (UN–Habitat 

2011, 115.) 

Institutionaalisista tekijöistä tiedon lisääntyminen ja konsensus ilmastonmuutoksesta 

aiheutuvista haitoista on toiminut suurena vauhdittajana kuntien ilmastotyön lisääntymisessä 

sekä kasvihuonekaasujen vähentämispyrkimyksissä. Toisaalta asiantuntemuksen ja osaamisen 

puute on puolestaan toiminut esteenä etenkin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, jolloin 

kunnilla ei ole esimerkiksi kapasiteettia tai keinoja kehittää toimivaa arviointia potentiaalisista 

ilmastonmuutoksen aiheuttamista paikallisista vaikutuksista. (Bulkeley 2013.) Ryan (2015) 

puolestaan kertoo kolmen suurimman esteen ilmastotyön kunnolliselle toteutumiselle olevan 

riittämätön taloudellinen tuki, riittämättömät henkilöstöresurssit sekä informaation 

puutteellisuus. Näiden osa–alueiden ollessa riittämättömät myös ilmastotyön mahdollistaminen 

kunnassa hankaloituu, mutta tämä ei tarkoita sitä, että jokaisella edellä mainituista esteistä olisi 

samanlainen painoarvo jokaisessa kunnassa tai jokaisen ilmastotoimenpiteen kohdalla. Riippuu 

siis osaksi kunnasta, kuinka ilmastotyötä pystytään kunnan omista lähtökohdista ja resursseista 

käsin toteuttamaan. (Ryan 2015, 526–528.)  

Poliittisilla tekijöillä viitataan puolestaan sekä mahdollisuuksiin että rajoitteisiin tehdä 

ilmastotyötä nykyisessä poliittisen johtajuuden tahtotilassa sekä taloudellisessa tilanteessa. 

Poliittiset ja taloudelliset intressit muokkaavat ja määrittelevät tilaa, mihin kunnan kehitystä 

halutaan viedä tulevaisuudessa. (Bulkeley 2013.) Vaikka kunnan institutionaalisten tekijöiden 

kapasiteetti mahdollistaisi ilmastotyön toteuttamisen kunnassa, voivat poliittiset toimijat tai 

muut sidosryhmät joko tukea, hidastaa tai estää sitä toteutumasta (Ryan 2015, 526–527). 

Monissa kunnissa perustelut kuten ”ei meidän asiamme” ja ”ei meidän aikanamme” voivat olla 

yleisiä ja muovata käsitystä siitä tulisiko kuntien osallistua ilmastotyöhön ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi vaiko ei. Toki tämänkaltainen ajattelu on yleisempää esimerkiksi kehittyvissä 

maissa, joissa resursseista on enemmän pulaa ja muut huolenaiheet ovat sillä hetkellä 

painavampia. (Bai 2007, 17–18.) Samanlaista ajattelua voi silti havaita myös kehittyneiden 

maiden keskuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnän voidaan esimerkiksi kokea olevan 

ristiriidassa kasvavan talouden kanssa, jolloin sen tarpeellisuudesta käydään kiistoja. Myös 

esimerkiksi teknologisia innovaatioita, kuten tuulivoimaa voidaan vastustaa sen sijoituspaikan 

suhteen ja NIMBY– eli ”not in my backyard” –ilmiö onkin usein havaittavissa tuulivoiman 
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suunnittelun yhteydessä (Polzin, Nolden & von Flotow 2018, 105). Erilaisille hankkeille 

tarvitaan siis myös paikallisten asukkaiden ja yhteisön tuki. 

Kunnan johdon ja poliittisen johdon sitoutuminen ilmastotyölle on myös välttämätön 

vauhdittaja onnistuneelle ilmastotyölle (Parviainen 2015, 46.) Vahva ilmastojohtajuus 

kunnassa voi usein myös kompensoida ylempää tulevan lainsäädännön puutteita tai ohjausta 

ilmastotyön integroinnissa (Keskitalo et al. 2016, 7). Ilmastojohtajan roolin kunnassa ottavat 

useimmiten joko kunnanjohtaja, asiaan liittyvät virkahenkilöt tai valitut paikallispoliitikot. 

Poliittiset johtajat voivat toimia omasta kiinnostuksestaan ja motivaatiostaan käsin tai 

esimerkiksi vain toiveestaan edistää omaa urakehitystään. Sitoutunut ilmastojohtajuus voi 

kuitenkin viedä ilmastotyötä vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen tarvitaan 

institutionaalista kapasiteettia esteiden voittamiseksi. (Ryan 2015, 524; Bulkeley 2013.) 

Sosiotekniset tekijät viittaavat aineellisten ja teknisten ominaisuuksien yhteisvaikutuksiin 

kunnassa, kuten niihin keinoihin, joilla energiaa tuotetaan, vesihuolto on järjestetty sekä 

rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan. Sosioteknisiin tekijöihin kuuluvat luonnollisesti 

myös sosiaaliset, kulttuurilliset, poliittiset sekä taloudelliset keinot, jotka ylläpitävät ja 

uudistavat tällaista kaupunkijärjestelmää. Tämä yhdistelmä sosiaalisia ja aineellisia tekijöitä 

tuottaa yhdessä kaupunkimaisemaa, jossa luodaan mahdollisuuksia sekä rajoitteita 

ilmastotyölle. Muutoksien läpivientiä ja laajuutta voivat hidastaa kulttuurin kautta omaksutut 

kyseenalaistamattomat käytännöt yhdessä taloudellisten ja poliittisten investointien 

sijoittumisessa tietynlaisen infrastruktuurin ja rakenteiden tarjoamiseen. (Bulkeley 2013.) 

Myös taipumus odottaa uuden innovatiivisen teknologian kehitystä taloudellisten säästöjen 

toivossa esimerkiksi energiatehokkuudessa ja siksi turvautuminen vanhaan estävät 

tehokkaampaa ilmastotyötä. Sijoitukset kunnallisen kapasiteetin ja pätevyyden kasvattamiseen 

niin teknologiassa kuin hankinnoissa puolestaan edistävät ilmastotyötä ja kunnan 

modernisoitumista. (Polzin, Nolden & von Flotow 2018, 105.) On siis mahdollista tunnistaa 

uusia tapoja, joilla ilmastonmuutos voi muuttaa käsitystä jäykistä tai perinteisistä 

sosioteknisistä verkostoista, kuten esimerkiksi uudet, vaihtoehtoiset tavat tuottaa energiaa, 

uudenlaisten kulutustottumuksien omaksuminen sekä vaihtoehtoiset tavat edistää kestävyyttä. 

(Bulkeley 2013.) 

Taulukko 1. Vauhdittajat ja esteet kuntien ilmastotyölle (Bulkeley 2013). 
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 Vauhdittajat Esteet 

Institutionaaliset 

tekijät 

Maanomistaminen. Kunnan 

osuus kehitysprojekteissa. 

Kannustavat kansalliset ja 

paikalliset hallinnot. Päästöjen 

mittaaminen. Kumppanuuksien 

muodostaminen. Jäsenyys 

kansainvälisissä ja 

kunnallisissa verkostoissa. 

Mahdollisuus ulkopuoliseen 

rahoitukseen. 

Rajalliset mahdollisuudet luoda 

tai tulkita uudelleen kestävämpiä 

malleja kunnalle. Tiedon 

puuttuminen alueiden 

haavoittuvuudesta. Hankaluudet 

seurata nykytilannetta ja ennustaa 

tulevaisuuden päästökehitystä. 

Rajalliset taloudelliset resurssit. 

Vastuiden ja laajan ongelman 

yhteensovittaminen. 

Siiloutuneisuus ja sektoreiden 

eristäytyminen. Yritysten ja 

kuntalaisten sitoutumisen 

puuttuminen. 

Poliittiset tekijät Poliittinen tahto ja johtajuus 

löytyy. Poliittiset voitot. 

Ilmastotyön synergiaetujen 

tiedostaminen. 

Avainhenkilöstön vaihtuvuus. Ei 

poliittista tahtoa tai johtajuutta. 

Ristiriidat pitkän aikavälin 

strategioissa ja lyhytnäköisessä 

politiikassa. Konfliktit 

taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristösektorin tavoitteissa. 

Muiden poliittisten agendojen 

priorisointi. Ilmastonmuutoksen 

tahallinen laiminlyönti.  

Sosiotekniset 

tekijät 

Uudet sosio–kulttuuriset 

näkökulmat ja käytännöt 

tuotannolle sekä kulutukselle. 

Markkinarako vaihtoehtoisille 

teknologioille ja sosiaalisille 

organisaatioille. Toimiva ja 

hyvin huollettu infrastruktuuri. 

Vajavainen infrastruktuuri ja 

kykenemättömyys vastata 

kuntalaisten perustarpeisiin. 

Jäykät infraverkostot sekä 

institutionaalinen kulttuuri, jotka 

estävät muutokset. Tuotanto ja 

kuluttaminen perustuvat 

olettamukseen fossiilisten 

polttoaineiden jatkuvasta 

saatavuudesta. 

 

Eri kuntien välillä esiintyy vaihtelevia haasteita ilmastotyössä. Lisäksi kunnilla on paljon 

hyödyntämätöntä potentiaalia siinä, millaisia vaikutustapoja ne voisivat hyödyntää 

ilmastotyössään. Suurilla kunnilla hankaluudet päästövähennystoimissa painottuvat 

luonnollisesti suuriin investointeihin niin lämmityksen kuin liikenteenkin osalta, jolloin 

tarvitaan mahdollisesti suuria taloudellisia panostuksia sekä lisää henkilöstöresursseja. 

Pienemmät kunnat toteuttavat mahdollisesti pienempiä projekteja. Pienemmillä kunnilla 

haasteita ilmenee puolestaan resursseissa ja sitä kautta ilmastotyön organisoimisessa. Toisaalta 
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pienemmät kunnat voivat kokonsa ja organisaationsa puolesta toimia joissain tilanteissa 

ketterämmin kuin suuremmat kunnat. Näiden lisäksi todettiin, että kaavoituksen ja julkisten 

hankintojen, omistajaohjauksen ja taloudellisten ohjauskeinojen ilmastokriteerit ovat 

alihyödynnettyjä keinoja päästövähennysten toteuttamisessa ja niitä voisi hyödyntää 

enemmänkin. (Deloitte 2018, 3, 35; Polzin, Nolden & von Flotow 2018, 105.) 
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4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tässä luvussa avaan tarkemmin tutkielmassani käytettyä ainestoa ja menetelmiä. Kerron, miten 

toteutin tutkielmani aineistonkeruun sekä aineiston analyysin. Tutkimukseni on kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus, jossa tarkoituksena on ymmärtää ja luonnehtia ilmiöitä tarkasti. 

Tärkeää on myös löytää ilmiöön vaikuttavia tekijöitä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2007) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ilmiötä pyritään kuvaamaan siis myös 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa tyypillisesti 

käytetään ihmistä tiedon lähteenä ja valitaan tutkittava kohdejoukko huolella. Tarkoitus on 

tutkia aineistoa mahdollisimman tarkkaan ja huolellisesti eikä esimerkiksi lähteä testaamaan 

jotakin hypoteesia. Tutkimus on usein myös joustavaa ja suunnitelmia saatetaan muuttaa 

olosuhteiden muuttuessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157–160.)  

Tutkielmani perustuu konstruktionistiseen tieteenfilosofiaan. Konstruktionismin perusajatus 

kytkeytyy käsitykseen siitä, että jokapäiväistä elämismaailmaamme pidetään itsestään selvänä 

todellisuutena, mutta todellisuutta tuotetaan myös ihmisten ajattelulla ja toiminnalla. 

Konstruktionistisen metodologiassa painotetaan muun muassa kielen keskeistä roolia 

todellisuuden rakentumisessa, sillä kieli mahdollistaa kokemusten jäsentämisen sekä 

kokemusten tyypittelemisen. (Häkli 1999, 133–135.) Tutkielmassani tarkastelen juuri 

haastateltavien omia kokemuksia kuntien ilmastotyöstä heidän kertomustensa kautta, jolloin 

paneudun myös kielen rakentamaan todellisuuteen, kokemusten jäsentämiseen sekä niiden 

tyypittelyyn. Konstruktionismi keskittyy yleisimmin kielen välittämän todellisuuden 

tutkimiseen, mutta myös tieto itsessään, tieteelliset teoriat, sosiaaliset ilmiöt tai aineellisten 

rakenteiden synty voivat olla tutkimuskohteena (Sismondo 1993).  

 

Konstruktionistisen metodologian näkökulmasta mielenkiintoista on esimerkiksi tutkia, kuinka 

tietynlaiset tyypittelyt ovat syntyneet sekä yleistyneet. Lisäksi on kiinnostavaa, onko näiden 

tyypittelyiden taustalla tietoista politiikkaa tai yhteiskunnallista vallankäyttöä. (Häkli 1999, 

136.) Usein konstruktionistisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tyypittelyjen ja 

kategorioiden synnyn lisäksi valtasuhteisiin, jotka olennaisesti liittyvät niiden tuottamiseen, 

ylläpitämiseen ja käyttöön (Hirst 1987). Olennaista on kysyä, miksi, miten ja milloin totutut 

tavat maailman jäsentämiseen sekä hahmottamiseen ovat syntyneet (Häkli 1999, 142). 
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4.1 Aineisto ja aineistonkeruu 

Aineistona gradussani toimii kuuden valitsemani Hinku–verkostoon kuuluvan kunnan 

ilmastotyöhön perehtyneiden asiantuntijoiden haastattelut. Kunnista kolme ovat 

suurempikokoisia suomalaisia kuntia ja kolme pienempikokoisia. Tutkittavien kuntien valinnan 

kriteereinä oli kuuluminen Hinku–verkostoon, ja pienemmillä kunnilla rajaus koski lisäksi 

myös sitä, että verkostoon oli liitytty ennen vuotta 2018, jolloin toimintaa oli ehditty käynnistää 

ja ilmastotoimiakin tehdä. Suuremmilla kunnilla ilmastotyö toki on ollut käynnissä jo 

muutenkin pidempään.  

 

Suurempikokoisiksi tutkittaviksi kunniksi valikoituivat Tampere, Turku sekä Lahti siksi, että 

ne ovat tehneet Suomessa pitkään ilmastotyötä, ja nämä kolme kuntaa identifioivat itsensä usein 

edelläkävijöiksi Suomen ilmastotyössä. Lisäksi niillä on mahdollisesti suuren kokonsa vuoksi 

käytettävissä myös suuremmat resurssit ilmastotyön toteuttamiseen kuin pienemmillä kunnilla. 

Vaikka nämä kolme kuntaa ovat liittyneet Hinku–verkostoon vasta vuonna 2019, on kaikissa 

niissä tehty ilmastotyötä jo kauan ennen Hinku–verkostoon liittymistä.   

 

Pienemmistä kunnista tutkittaviksi valikoituivat Hamina, Hämeenkyrö sekä Rauma erinäisten 

reittien kautta. Kaikki nämä pienemmät kunnat ovat liittyneet Hinku–verkostoon ennen vuotta 

2019, joten ne todennäköisesti ovat ehtineet jo tehdä toimia ilmastotyön ja päästövähennyksien 

eteen. Lisäksi kaikki kunnat ovat esimerkiksi asukasluvultaan lähempänä Pirkkalan 

asukaslukua kuin kolme suurempaa kaupunkia, joten niillä on myös siinä mielessä enemmän 

yhteistä sen kanssa. Täysin samankokoisten tai saman elinkeinorakenteisten kuntien 

löytäminen ja suostuminen tutkittavaksi osoittautui kuitenkin hieman haasteelliseksi, joten 

päädyin siis etsimään lähes samankaltaisia kuntia sekä huomiomaan sitä seikkaa, että 

ilmastotoimia oli niissä tehty jo pidempään. Sekä suurempia että pienempiä kuntia 

tarkastelemalla selviää myös eroja koon tuomissa mahdollisuuksissa kuin haasteissakin. Alla 

olevassa taulukossa (Taulukko 2) on listattuna perustietoja tutkittavista kunnista. Tiedot 

kertovat kuntien koosta ja elinkeinorakenteesta, mitkä vaikuttavat myös kunnissa koettuihin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen hiilineutraaliuden tavoittelemiseen. 
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Taulukko 2. Kuntien avainlukuja. (Tilastokeskus, kuntien avainluvut 2017; 

hiilineutraalisuomi.fi.) 

 Hämeen- 

kyrö 

Hamina Rauma Lahti Turku Tampere 

Väkiluku, 

2019 

10 404 20 111 39 205 119 823 192 962 238 140 

Taajama–aste 

%, 2018 

61,3 87,5 92,7 97,5 99,1 98,6 

Alkutuotannon 

työpaikkojen 

osuus, %, 2017 

9,1 3,3 1,1 0,5 0,3 0,2 

Jalostuksen 

työpaikkojen 

osuus, %, 2017 

26,2 20,5 32,0 25,2 16,5 18,7 

Palveluiden 

työpaikkojen 

osuus, %, 2017 

62,2 74,7 65,8 73,1 82,2 80,1 

Hinku–

verkostoon 

liittymisvuosi 

2017 2017 2013 2019 2019 2019 

 

Laadullisena metodina käytin aineiston hankinnassa puolistrukturoituja teemahaastatteluita, 

jotka on kohdennettu asiantuntijoihin. Koin, että haastattelemalla asiantuntijoita saisin parhaan 

ja syvällisimmän kuvan heidän kokemuksistaan Hinku–kuntien ilmastotyöstä ja sen 

vaikuttavuudesta. Alastalo, Åkerman ja Vaittinen (2017, 181) toteavat, että 

asiantuntijahaastattelu ei ole oma haastattelumenetelmänsä vaan pikemminkin piirre toisessa 

haastattelumenetelmässä eli tässä tapauksessa puolistrukturoidussa teemahaastattelussa. 

Asiantuntijuus määrittyy useimmiten toiminnassa ja vuorovaikutuksessa eikä siis ole pysyvä 

tai synnynnäinen ominaisuus. Asiantuntijuus itsessään on usein tiede–, instituutio– tai ammatti–

perustaista. Asiantuntijalla on siis tietoa tietystä aihealueesta, jollaista maallikolta ei löydy. 

Asiantuntijahaastatteluista kerätty tieto on aina tilanteista riippuvaa, paikantunutta, 

vuorovaikutuksen läpäisemää sekä valtasuhteiden muovaamaa. (Alastalo, Åkerman & 

Vaittinen 2017, 181–182.)  
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Valitsin teemahaastattelun haastattelumenetelmäksi, sillä koin sen sopivimmaksi 

menetelmäksi, jolla voi tutkia eri teemoja aiheestani. Teemahaastattelussa on nimensä mukaan 

erilaisia teemoja, joiden avulla haastattelu etenee. Teemat ovat samat kaikille haastateltaville, 

mutta esimerkiksi kysymyksien järjestys voi vaihdella. Mahdollisuus on myös tarkentavien 

kysymyksien esittämiseen haastattelun edetessä. Teemahaastattelussa teemat valitaan 

viitekehyksen mukaan ja pyritään sitä kautta saamaan merkityksellisiä vastauksia ratkaisuksi 

tutkimusongelmaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkimuksessani teemahaastatteluiden teemat 

liittyivät kunnan tai kaupungin taustaan ilmastotyössä, ilmastotyön näkymiseen kunnan 

toiminnassa sekä hiilineutraaliuteen pyrkiviin ilmastotoimiin. Haastattelurunko löytyy 

tutkimukseni liitteistä. 

Haastateltavia oli kahdeksan henkilöä kuudesta eri kunnasta.  Kahteen haastatteluun (Rauma ja 

Hamina) tuli mukaan alkuperäisen yhden haastateltavan sijaan kaksi haastateltavaa, sillä he 

kokivat tahoillaan, että kunnan ilmastotyöstä saisi siten monipuolisemman käsityksen, ja tietoa 

siitä oli useammalla henkilöllä.  Haastateltavat koostuivat kuuden valitun kunnan ja kaupungin 

erilaisista ilmastotyön asiantuntijoista, jotka olivat mukana kuntansa tai kaupunkinsa Hinku–

työryhmässä. Haastateltavien nimikkeet ja toimialat vaihtelivat jonkin verran riippuen siitä, 

kuka vastasi ilmastotyöstä tai oli eniten perehtynyt Hinku–hankkeeseen. Näin ollen 

näkökulmatkin poikkesivat hieman toisistaan riippuen siitä, miten haastateltava näki kunnan 

ilmastotyön ja millainen hänen roolinsa kunta– tai kaupunkiorganisaatiossa oli. Usein 

ilmastotyötä koordinoidaan kunnan ympäristöhallinnosta käsin ja ilmastotyötä tehdään siksi 

usein myös normaalien viranomaistehtävien ohella (Parviainen 2015, 25). Useimmiten 

haastateltavat olivat siis kunnan tai kaupungin ympäristöön liittyvästä yksiköstä. Kyseisestä 

yksiköstä myös tavoittelin aina ensimmäiseksi haastateltavaa, mutta välillä minut ohjattiin 

sieltä asiantuntevampien henkilöiden luokse muualle.  

Suoritin kuusi haastattelua, joista kaksi toimi ryhmähaastattelun muodossa. Haastattelut 

suoritin etänä videohaastatteluina Microsoft Teams–videotyökalun kautta kesäkuussa 2020. 

Vallitseva koronavirustilanne pakotti suorittamaan haastattelut etänä. Haastattelut kestivät noin 

45–60 minuuttia. Haastattelujen jälkeen litteroin ne ja litteroitua materiaalia kertyi 60 sivua. 

 

4.2 Aineiston analyysi ja analyysimenetelmä 
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Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia, jota on kolmea erilaista tyyppiä: 

teorialähtöinen, teoriaohjaava sekä aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tässä tutkielmassa 

käytössäni oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Teoriaohjaavassa analyysissa teoria voi toimia 

analyysin tukena, mutta analyysi ei täysin pohjaudu kuitenkaan siihen. Analyysissa on 

kuitenkin kytkentöjä teoriaan. Aikaisempi tieto ohjaa analyysin suorittamista, mutta aikaisempi 

tieto ei testaa teoriaa vaan pikemminkin johdattelee uusille ajatuksia uusille urille. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 81-82.) Omaa teoriaohjaavaa analyysiani ohjasivat etenkin monitasohallinnan 

käsite, teoriat ilmastotyön hallinnan eri muodoista ja tavoista sekä ilmastotyön vauhdittajista ja 

esteistä.  

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin eri vaiheiden eli pelkistämisen, ryhmittelyn ja käsitteiden 

luomisen suorittamisen jälkeen olin jakanut haastattelumateriaalia erilaisten teemojen alle. 

Tällä tavoin pyrin ymmärtämään sekä selittämään kyseessä olevaa tutkimusilmiötä paremmin. 

Aineiston ja viitekehyksen perusteella muodostin seuraavat pääluokat: kuntien suhtautuminen 

Hinku–verkostoon ja ilmastotyöhön, Hinku–kuntien ilmastotoimet ja niiden vaikuttavuus sekä 

kuntien ilmastotyön vauhdittajat ja esteet, joilla pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Näitä 

käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Koin haastatteluaineiston varsin yhtenäiseksi. 

Etenkin pienempien kuntien vastaukset muistuttivat toisiaan ja suurempien kuntien vastaukset 

vastaavasti toisiaan. Tähän voi olla useita syitä, mutta ainakin kyseiset haastatellut asiantuntijat 

kokivat itse kuntansa aktiivisiksi ilmastotyötä tekeviksi toimijoiksi, ja vähemmän aktiiviset 

kunnat eivät ehkä olisi edes suostuneet tarkasteltaviksi tähän kyseiseen tutkielmaan.  
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5 ASKELEITA KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA 
 

 

Tässä luvussa esittelen teoriaohjaavan sisällönanalyysini tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa 

tarkastelen kuntien organisaatioiden suhtautumista Hinku–verkostoon ja sen 

liittymisprosesseihin sekä yleisesti ilmastotyöhön. Toisessa alaluvussa käyn läpi kuntien 

hiilineutraaliuteen tähtääviä ilmastotoimia ja niiden koettua vaikuttavuutta. Lisäksi 

kolmannessa alaluvussa kerron kokemuksia kuntien ilmastotyöhön vaikuttavista vauhdittajista 

sekä esteistä. 

 

5.1 Kuntien suhtautuminen Hinku–verkostoon ja ilmastotyöhön 

5.1.1 Liittyminen Hinku–verkostoon 

Kunnilla on ollut erilaisia aloitteita, prosesseja ja syitä koskien Hinku–verkostoon liittymistä. 

Aloite Hinku–verkostoon liittymiseen tulee useimmiten kunnan johdolta, viranhaltijoilta, 

verkostoa koordinoivan Suomen Ympäristökeskuksen taholta tai valtuustolta (Riekkinen et al. 

2020, 37). Usein myös moni näistä tahoista oli haastateltavien mukaan vaikuttanut samaan 

aikaan kunnan liittymisprosessiin. Kolmessa pienemmässä kunnassa, eli Hämeenkyrössä, 

Haminassa ja Raumalla, liittyminen oli tapahtunut esimerkiksi kunnanjohtajan aloitteesta tai 

valtuustoaloitteesta käsin. Kunnanjohtajan vaihtuminen ja oma kiinnostus ilmastotyötä ja 

Hinku–verkostoa kohtaan oli vaikuttanut esimerkiksi oleellisesti Hämeenkyrön ja Rauman 

liittymisprosesseihin. Hämeenkyrössä pitkään jatkunut ympäristökasvatus on myös 

mahdollisesti pohjustanut aloitetta liittymiselle, jos asenteet ovat olleet positiivisia verkostoa 

kohtaan. Suuremmissa kunnissa, eli Lahdessa, Tampereella ja Turussa, Hinku–verkostoon 

liityttiin vasta vuonna 2019 eli Hinku–verkoston aktiivivuotena, jolloin kuntia liittyi muutenkin 

mukaan ennätysmäärä. Ennen vuotta 2019 Hinku–verkosto miellettiin usein pienien kuntien 

verkostoksi. Kolmessa suuressa kunnassa haastateltujen asiantuntijoiden mukaan Hinku–

verkostoon liittyminen meni sujuvasti ja oli ikään kuin ”läpihuutojuttu”, sillä kunnissa oli 

ilmastotyötä tehty jo pitkään. 

”Et meillä on nyt niinkun kestävän elämäntavan kasvatus jo tuolta varhaislapsista 

alkaen osa normaalia toimintaa et tää on varmaan hyvä semmonen tausta sille et miten 
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me olemme päätyneet tähän tilanteeseen [Hinku–verkostoon liittymiseen].” – 

Hämeenkyrö 6/2020 

Hinku–verkostoon liittymisen motivaatioina nähtiin yleisesti kuntia hyödyttävät 

päästölaskelmat, verkoston tarjoama tuki ja uudet ideat sekä seudullinen yhteistyö, jos lähes 

koko seutu tai maakunta on liittyneenä Hinku–verkostoon. Etenkin pienemmille kunnille on 

verkoston kautta mahdollisuus saada tietoa ja kokemusta, jota ei välttämättä oman kunnan 

organisaatiosta löydy. Monitasohallinnan horisontaalisen vuorovaikutuksen ansiosta kunnat 

saavat siis lisättyä omaa kapasiteettiaan, kun erilaisten verkostojen avulla saadaan kartutettua 

niin asiantuntemusta, tietoa ja kokemustakin sekä mahdollisesti ulkoisia rahoitusvaihtoehtoja 

kunnan sisäiseen ilmastotyöhön (Bulkeley 2013). 

Suurempien kuntien motiivit Hinku–verkostoon liittymiselle erosivat hiukan kolmen 

pienemmän kunnan vastaavista. Suuremmat kunnat lähtivät verkostoon mukaan tärkeimpänä 

motivaationaan tavoitella seutuna hiilineutraaliutta ja mahdollisesti saavuttaakseen yhdessä 

Hinku–maakunnan tittelin. Lisäksi käytäntöjen yhtenäistäminen kunnissa ja päästöjen seuranta 

koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Horisontaalisen vuorovaikutuksen avulla myös toimivat käytännöt 

saadaan siirrettyä helposti kunnasta toiseen ja toisten hyväksi havaitsemia käytäntöjä myös 

parannella (Rashidi & Patt 2018, 510). Hinku–verkostoon liittyminen luo kunnille myös 

mahdollisesti tiettyä imagoa, jota liittymisellä tavoitellaan. Näin kunta voi saavuttaa maine–

etuja ja näyttäytyä haluttavampana kuntana niin asukkaille, yrityksille kuin sijoittajillekin 

kilpailussa muiden kuntien kanssa. Etenkin suuremmille kunnille Hinku–verkostoon 

liittyminen voidaan nähdä enempi symbolisena tekona kuulua yhteen ilmastoverkostoon 

muiden joukossa, mutta toki liittymisestä on niillekin varmasti konkreettisia hyötyjä. 

”Mut sit ku seutuna lähettiin sinne, niin se tuntu järkevältä. Tokihan meillä se tavote oli 

jo siinä kohtaa siinä viimisimmässä kaupunkistrategiassa, että ei ollu silleen iso kynnys 

lähtee siihen mukaan. Kylhän toi [hiilineutraaliuden saavuttaminen] vaatii silti kuntien 

välistä yhteistyötä, niin tuntu sikskin järkevältä. Ja yhtenä tavotteena oli varmasti sit 

sitouttaa näitä seudunkin kuntia tavottelemaan sitä hiilineutraaliutta.” – Tampere 6/2020 

”Hinkuun liittyminen ja sen tavoitteet on ollu erittäin pienessä osassa Lahdessa. Että 

tavallaan nää on muitten verkostojen ja oman kaupungin strategian takia, ei Hinkun takia 

tehtyjä.” – Lahti 6/2020 
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Kunnan liittyessä Hinku–verkostoon sen täytyy luoda vuosittain Hinku–tiekartta eli 

suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista sekä toimenpiteistä, joilla pyritään 

vaikuttamaan koko kunnan alueen päästöihin. Nämä Hinku–tiekartat esiintyvät kunnissa usein 

joillakin toisilla nimillä ja esimerkiksi suurten kuntien haastatellut asiantuntijat kertoivat, että 

he hyödyntävät jo aiemmin kansainvälisten ilmastoverkostojen yhteydessä luotuja strategioita 

tai ohjelmia myös Hinku–tiekarttana, sillä sisältö niissä ajaa käytännössä saman asian. Suurien 

kuntien tiekartat olivat toistaiseksi myös laajempia kuin pienempien. Pienet kunnat puolestaan 

ovat luoneet tiekarttansa enemmän tyhjästä, sillä aiempia ilmastostrategioita ennen Hinku–

verkostoon liittymistä ei kunnissa välttämättä ole ollut. Kuntien haastateltavat kertoivat, että 

Hinku–tiekartta onkin tuonut konkreettisuutta kunnan ilmastotyöhön. Aiemmin kunnan 

strategiassa saattoi olla mainintoja esimerkiksi kestävästä kehityksestä, mutta konkreettiset teot 

puuttuivat. Kun konkreettiset toimenpiteet löytyvät kirjattuina niin strategiaan kuin 

vuosittaiseen talousarvioon, on niiden toteuttamiseen myös enemmän paineita.  Kunnan 

hankkeita sekä ilmastotoimia pystyttiin perustelemaan myös paremmin sillä sitoumuksella, että 

kunta oli liittynyt Hinku–verkostoon ja se antoi selkänojan toteuttaa ilmastotoimia. 

Ilmastotoimet pystyttiin myös näkemään tasavertaisina niin taloudellisten kuin esimerkiksi 

työllistävienkin toimenpiteiden ohella.  

”Se et on tämmönen strateginen ohjelma takana, niin sit sitä voi käyttää selkänojana ja 

et sit sitä ohjelmaa myös sit noudatetaan. Muuten se syö sit kunnan omaa uskottavuutta.” 

– Hamina 6/2020 

Haastateltujen asiantuntijoiden kokemusten ja käsitysten pohjalta voisi arvioida, että kyseiset 

kunnat ilmentävät jo suuresti Bulkeleyn (2013) määrittelemän strategisen urbanismin piirteitä, 

mutta myös kunnallisesta vapaaehtoisuudesta on merkkejä. Esimerkiksi juuri pienissä kunnissa 

on vaadittu yksittäisten ihmisten aktiivisuutta ja vapaaehtoisuutta, jotta ilmastotyö on levinnyt 

laajemmalti koko kunnan organisaation keskuuteen ja jotta ylipäätään on liitytty Hinku–

verkostoon ja mahdollisesti muihin verkostoihin. Kolmessa suuressa kunnassa ilmastotyötä on 

sen sijaan tehty pitkään ja se on ollut kunnan strategioissa ja talousarvioissa mukana jo vuosia, 

mikä ilmentää enemmän strategisen urbanismin piirteitä. Hinku–verkostoon liittyminen sujui 

myös varsin ongelmitta ja yhteisellä päätöksellä eikä yksittäisten ihmisten aktiivisuutta erikseen 

tarvittu edistämään ja perustelemaan verkostoon liittymistä sekä sen tarjoamia hyötyjä vaan 

ilmastotyö otettiin kunnissa vakavasti. 
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5.1.2 Asennoituminen ilmastotyöhön 

Ilmastotyön tekemisen nähdään haastateltujen asiantuntijoiden mukaan muuttuneen erityisesti 

viimeisimpinä vuosina vakavasti otettavaksi työksi eikä pelkästään kaiken muun työn sivussa 

tehtäväksi puuhasteluksi. Näin ainakin kunnan virkamiesten keskuudessa, jossa tietoisuus on 

lisääntynyt etenkin IPCC:n vuonna 2018 julkaistun raportin jälkeen. Lisäksi ilmastotyölle 

budjetoidaan kunnan talousarviossa oma rahamäärä ja haastateltujen asiantuntijoiden kertoman 

perusteella niin hiilineutraalius kuin ilmastonmuutoksen hillintä löytyvät moneen kertaa 

kunnan strategiasta oman ilmastostrategian lisäksi. Asenneilmapiirin voi siis nähdä muuttuneen 

suuresti aiemmasta.  

”Jos mietitään kymmenen vuotta sitte ku joku puhu energiansäästämisestä tai jostakin 

tämmösistä päästöistä, niin viherpiipertäjiks kaikki tuota haukuttii. Mutta nykyään kaikki 

haluais olla viherpiipertäjii pikemminkin.” – Rauma 6/2020 

”10 vuotta on kuitenki silleen pitkä aika, että ku aattelee 10 vuotta taaksepäin niin oli 

tosi eri ääni kellossa. Se on just semmonen aikaväli, että sanotaan että lyhyen aikavälin 

muutoksia yliarviodiaan ja pitkän aikavälin muutoksia aliarvioidaan.” – Tampere 6/2020 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kunnissa koettiin onnistuneisuutta ja kehitys nähtiin 

positiivisena ilmastotyön suhteen. Onnistumisia olivat esimerkiksi energiaan liittyvät toimet 

sekä kunnan organisaation sitouttaminen ilmastotyöhön. Myös haasteita löytyi esimerkiksi 

tieliikenteeseen liittyvistä toimenpiteistä, oikeanlaisesta viestinnästä ja resurssipulasta. 

Varsinaisia epäonnistumisia ei niinkään nähty tapahtuneen, vaan jotkin toimenpiteet ottivat 

vain oman aikansa ja kaikkea ei vielä ollut ehditty tehdä. Haastatellut asiantuntijat olivat siis 

positiivisella mielellä tulevaisuuden kehityskulusta ja he kokivat kuntansa aktiiviseksi 

toimijaksi ilmastotyössä ja/tai Hinku–verkostossa. Kritiikkiä joiltakin haastatelluilta nousi 

kuitenkin siitä, että kunta saattoi kuulua Hinku–verkostoon vain näön tai maineen vuoksi, mutta 

olla silti tekemättä toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Toisaalta kyseessä saattoi 

myös olla pula kunnassa olevista resursseista ilmastotyön koordinoimiseen tai muusta 

vastaavasta. 

”--ilmastotyötä voidaan pitää onnistuneena tavallaan siitäkin riippumatta et vaikkei 

Hinku–tavoitteeseen suoraan päästä, et jos näit asioita, joita on ohjelmassa, ollaan saatu 

eteenpäin. Ja toisaalta taas toisinpäin et työtä voidaan pitää epäonnistuneena, et jos 



 

 39 

päästövähennykset tulee pääasiassa tämmösten valtakunnallisten juttujen myötä ja sit 

taas paikallisella tasolla ei taas saada asioita eteenpäin.” – Hamina 6/2020 

Kaikille kunnille oli tärkeää toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä. Haastateltavat asiantuntijat 

kokivat, että myös heidän on yksityishenkilöinä näytettävä esimerkkiä ja tehtävä ilmastotekoja 

arjessaan, sillä he ovat myös usein Hinku–verkoston ja kunnan ilmastotyön kasvot. Haastatellut 

asiantuntijat uskoivat myös, että esimerkin näyttämisen kautta kuntalaiset innostuvat myös 

tekemään ilmastotekoja ja vähentämään päästöjään. Positiivisena lisänä kunnan 

edelläkävijyyteen nähtiin myös kunnan brändin ja mainepääoman kasvattaminen, jos kunta 

nähdään vastuullisena ja ilmastoystävällisenä toimijana. Tämä mahdollisesti houkuttaa myös 

asukkaita, sillä samalla sen koettiin myös kertovan kunnan turvallisuudesta, välittämisestä, 

aktiivisuudesta, yhteisöllisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä sekä luonnonrauhasta. Lisäksi 

kunta viestii olevansa perillä nykyisistä yhteiskunnan haasteista ja etsivänsä yhdessä ratkaisuja 

niihin.  

”Itse mä pidän sitä erittäin tärkeänä et näyttää niinku kuntalaisille esimerkkiä, jota 

kannattais seurata. On se sitte kyse kaupungista tai valtiosta, niin kyl ne on niitä 

edelläkävijöitä, jotka sitte valuttaa sitä tietoa sinne alaspäin taas kuntalaisille.” – Rauma 

6/2020 

”Koko kaupungin yhtenäisesti pitää näyttää esimerkkii ja loppujen lopukshan yksittäiset 

ihmiset tekee sen esimerkin ja tuota ite olen esmes nytte tänä vuonna lisännyt pyöräilyä 

huomattavasti, että käyn lähikaupassa pyörällä. -- Nyt kun meillä on tää pyöräilyohjelma 

alotettu, niin tuntee ite, että on pakko itekin tehä sen eteen jotain.” – Hamina 6/2020 

Kolmen suuremman kunnan asiantuntijat kokivat kuntansa olevan edelläkävijöitä myös 

suhteessa Hinku–verkostoon, sillä niillä oli kunnianhimoisempia tavoitteita liittyen 

hiilineutraaliuden saavuttamiseen sekä pidempi historia ilmastotyön tekemisessä. Suuremmat 

kunnat olivat myös brändänneet itseään liittyen ilmastoon ja ympäristöön jo pidempään, 

esimerkiksi Lahti Suomen tunnetaan ympäristökaupunkina ja se valittiin myös Euroopan 

ympäristöpääkaupungiksi vuodeksi 2021. Päästövähennyksiäkin oli niille kertynyt ilmastotyön 

seurauksena jo runsas määrä. Hinku–verkostoon kuuluminen mahdollistaa suuremmille ja 

pidempään ilmastotyötä tehneillä kunnille mahdollisuuden toimia esimerkkinä pienille ja 

vähemmän ilmastotyötä tehneille kunnille. Toki tulee muistaa, että kunnat ovat keskenään 
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erilaisia ja niillä on erilaisia haasteita ilmastotyössään eli kaikki toimet eivät välttämättä ole 

sovellettavissa jokaiseen kuntaan. 

”Kyl se [edelläkävijyys hiilineutraaliuteen pyrkimisessä] on meillä niinku 

kaupunginstrategiassa ja poliittisella agendalla aika vahva asia. Ja se on myös asia, 

mihin me on myös profiloitu laajemminkin.” – Turku 6/2020 

 

5.2 Hinku–kuntien ilmastotoimet ja niiden vaikuttavuus 

Haastattelujen yhtenä teemana pyrin kartoittamaan Hinku–kunnissa tehtyjä ja tulevia 

ilmastotoimia sekä niiden vaikuttavuutta ja vaikutuksia haastateltujen asiantuntijoiden 

näkökulmasta. Ilmastotyö ja toimenpiteet painottuivat erityisesti viiteen eri kategoriaan, jotka 

olen jaotellut tässä seuraavasti: energiantuotanto ja –käyttö, liikenne ja liikkuminen, 

resurssiviisaus kunnan materiaalivirroissa, hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden 

turvaaminen eri keinoin sekä kuntalaisten osallistaminen ja heille viestiminen eri keinoin.  

Huomionarvoista on myös, kuinka vaikuttavuus koettiin eri tavoin eri henkilöiden tahoilta. 

Vaikuttavuutta pohdittiin esimerkiksi suurimpien päästövähennyksien kautta, mutta myös 

kuntalaisten näkökulman kautta: mikä heille näkyy eniten ja näyttäytyy näin vaikuttavana 

ilmastotoimena kunnassa? Mitkä ilmastotoimet tuovat ylipäätään näkyvyyttä? Vaikuttavuutta 

pohdittiin myös synergiaetujen kautta eli saadaanko tiettyjä toimenpiteitä tekemällä samalla 

myös esimerkiksi taloudellisia etuja, kansanterveydellisiä etuja tai vaikuttaako se positiivisesti 

alueen elinkeinoelämään. Vaikuttavuutta oli ylipäätään hankala arvioida tai mitata joidenkin 

ilmastotoimien kohdalla, sillä vaikuttavuutta ei välttämättä erikseen arvioitu tai toimia oli tehty 

vielä niin vähän aikaa, jolloin vaikutuksetkin olivat vielä epäselvät. Myös toimet, kuten 

neuvonta kuntalaisille liittyen esimerkiksi energiatehokkuuteen, nähtiin hyödyllisenä, mutta 

sen vaikutuksia oli hankala arvioida, koska kunta ei suoraan voinut itse vaikuttaa sen pohjalta 

tehtäviin tai tekemättömiin toimiin. 

”Sitä aina haetaan, että mitkä on vaikuttavimpia toimenpiteitä. Mut oikeesti tosi vähän 

on semmosia erittäin vaikuttavia toimenpiteitä. Tiettyihin teemoihin ne tiivistyy kyllä, että 

mille pitää tehä jotain.” –Tampere 6/2020 
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5.2.1 Energiantuotanto ja –käyttö 

Energiantuotantoon, rakennusten energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan liittyvät 

toimenpiteet nähtiin haastateltujen asiantuntijoiden toimesta yleisesti ja yksimielisesti 

vaikuttavimpina niin päästöjä vähentävästi kuin osittain myös taloudellisena säästöinä kaikissa 

tarkastelluissa kunnissa. Energiasektoriin liittyvät toimenpiteet koettiin usein myös suhteellisen 

helppoina toteuttaa, vaikka ne vaativat välillä kalliimpia investointeja, jotta voitiin saada 

päästövähennyksiä sekä taloudellisia säästöjä aikaan. Lisäksi paremmilla energiavalinnoilla 

vaikutetaan myös ilman laatuun ja sitä kautta myös esimerkiksi kuntalaisten terveyteen.  

”Energianlähteet on aika vaikuttavia toimenpiteitä, että ne on semmosia yksittäisiä 

toimenpiteitä, joissa tosi paljon muuttuu kerralla.” – Tampere 6/2020 

Kunnilla onkin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa energialähteiden valintaan, sillä ne omistavat 

usein konserniyhtiöinä energiaa tuottavat energialaitokset. Useassa kunnassa oli rakennettu tai 

rakenteilla myös uusia voimalaitoksia, joiden tarkoituksena on tuottaa lämpöä ja sähköä 

uusiutuvalla energialla kuten esimerkiksi bioenergialla. Tämä voi tarkoittaa usein esimerkiksi 

puun tai puujätteen polttoa, mikä sekään ei ole täysin ongelmatonta, sillä metsien palautuminen 

hakkuista kestää ja samalla menetetään hiilinieluja. Toisaalta puunpoltto nähtiin 

asiantuntijoiden mukaan myös eräänlaisena välivaiheena osassa kunnista ja myöhemmin 

tarkoituksena olisi siirtyä esimerkiksi geoenergiaan eli maalämpöön. Myös jätteenpoltosta tai 

jätteen kaasutuksesta (vain Lahdessa) saadaan kunnissa nykyisin tuotettua sähköä ja lämpöä. 

”--tän lämmön ja sähkön paikalliseen tuotantoon liittyvät toimenpiteet on kaikkien 

vaikuttavimpia” – Lahti 6/2020 

”Päästöjen kannaltahan varmaan merkittävin toimenpide on tää tosiaan, mitä puhuttiin, 

niin on tää biolämpölaitos. Se yksittäisenä toimenpiteenä tiputti kuitenkin tota Haminan 

päästöjä sillain et se jo näkyy sillain pikkusen noissa päästölaskelmissa.” – Hamina 

6/2020 

Fossiilisista polttoaineista, etenkin kivihiilestä, maakaasusta sekä öljystä luopuminen, on ollut 

monessa kunnassa haastateltujen asiantuntijoiden mukaan yleistä viime aikoina. Tärkeässä 

roolissa kuntien ilmastovaikutusten vähentämisessä nähdäänkin fossiilisten energialähteiden 

vaihtaminen uusiutuvaan energiaan. Haastatellut asiantuntijat kertoivat kunnissa olevan 

käytössä uusiutuvista energianlähteistä ainakin aurinko–, tuuli–, geo– ja bioenergiaa. Kaikissa 
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kunnissa on aktiivisesti vaihdettu energialähteitä uusiutuviin esimerkiksi kiinteistöjen 

lämmityksessä ja hankittu kunnan kiinteistöihin esimerkiksi aurinkopaneeleja. Tämä näkyy 

positiivisena esimerkkinä myös kuntalaisille, jotka mahdollisesti seuraavat kunnan mallia ja 

hankkivat omiin kiinteistöihinsä niitä myös. Lisäksi uusiutuvan energian on ennustettu myös 

luovan lisää työpaikkoja alueellisesti. 

”Ja sitten näitä satsauksista uusiutuvaan energiaan on ollu tälle alueen taloudelle 

hyötyjä, huomattavan isojakin verrattuna fossiilisiin ratkaisuihin. Ja kyl näis on sitä 

hyötyy, että syntyy sitä osaamista ja kykyy tehdä kestävii ratkasui, mitä maailma 

tarvitsee.” – Turku 6/2020 

Energiaa käytetään kunnissa kunnan omistamien rakennusten, julkisten tilojen sekä katujen 

valaisemiseen ja lämmittämiseen. Myös rakentaminen ja palveluiden tuottaminen vaativat 

energiaa. Keskeisiä keinoja energiankäytön päästöjen vähentämiseksi on supistaa toimintoja, 

mikä ei toki aina ole läheskään mahdollista, sekä parantaa energiatehokkuutta eli energian 

säästämiseen tähtääviä toimintoja kunnan rakennuksissa, tiloissa tai laitteissa. Haastateltavat 

asiantuntijat kertoivat kuntien aktiivisuudesta omien kiinteistöjensä korjaamisessa 

energiatehokkaammiksi eli energiaa säästäviksi. Erilaisia keinoja oli monia, joista 

energiatehokkuutta parantavina mainittiin esimerkiksi valaistuksen vaihtaminen ledeihin, 

laitteiden uusiminen sekä erilaiset ikkunaremontit ja yleinen korjausrakentaminen. Korona–

aika oli saanut myös esimerkiksi Tampereella aikaan pohdintoja palveluiden supistamisesta eli 

voisiko nykyisiä kunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä käyttää tehokkaammin kuin rakentaa 

aina uutta infraa uusille palvelutoiminnoille, mikä puolestaan aiheuttaa uusia kustannuksia sekä 

päästöjä. Toisaalta uudemmat rakennukset kuluttavat usein vähemmän energiaa ja ne 

rakennetaan jo valmiiksi energiatehokkaiksi.  

”Se on kyllä yksi tärkeä Hinku–teko se, että me on saatu energiankulutusta selkeästi 

vähennettyä näitten kiinteistöjen korjaamisen avulla.” – Hämeenkyrö 6/2020 

Oleellisesti kunnan energiankulutukseen vaikuttaa myös kunnan yhdyskuntarakenne ja 

toimintojen sijoittuminen sinne. Tarkasteltavista kunnista Hämeenkyrössä päätettiin tiivistää 

kunnan rakennetta sen verran, mikä on sille kuntana mahdollista. Kuntana Hämeenkyröllä on 

kuitenkin haja–asutusaluetta jonkin verran ja sen väkiluku on suhteellisen pieni. Suuremmissa 

kunnissa kuten esimerkiksi Tampereella ja Turussa on puolestaan helpompaa suunnitella 

asutusta ja tulevia asuinalueita joukkoliikennekäytävien varrelle, sillä niitä luonnollisesti 
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suuremmissa kunnissa kulkee enemmän. Sekä Tampereella että tulevaisuudessa Turussa 

ratikkalinja tulee määrittämään tulevia asuinalueita. 

”--sit tämmönen rakentamisen ja asumisen kokonaisuus toisena ja sit liikkumisen 

kolmantena. Ja sit näitä tukee yhdyskuntarakenteen kehitys seudullisesti. Se tukeutuu 

joukkoliikennekäytäviin. Siin on hyvät kevyen liikenteen reitistöt, viherverkostot ja et se 

on riittävän tiivis.” –Turku 6/2020 

5.2.2 Liikenne ja liikkuminen 

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät toimenpiteet koettiin vaikuttavimmiksi energiasektorin 

toimenpiteiden jälkeen. Liikenteen ja liikkumisen hiilineutraaliuteen tähtäävillä toimenpiteillä 

nähtiin toteutuessaan olevan suuri vaikutus päästöihin, mutta niillä nähtiin olevan myös jonkin 

verran terveydellisiä ja hieman taloudellisiakin vaikutuksia. Liikenteen liittyvien 

toimenpiteiden saattaminen käytäntöön oli haastateltujen asiantuntijoiden mukaan 

osoittautunut haasteelliseksi kollektiivisesti kaikilla kunnilla. Ongelma on toki varmasti yleinen 

kaikkialla.  

Asiantuntijoiden mukaan liikenteen päästöjä vähentäviä toimenpiteitä oli kuitenkin saatu 

kunnissa tehtyä jonkin verran, mutta suurin osa niistä odottaa vielä tulevaisuudessa. Ongelmana 

oli myös se, että kunnissa ei oikein tiedetä, mitä voitaisiin ylipäätään kunnan tasolla tehdä. 

Moni asiantuntija mainitsi kuntansa olevansa perinteinen ”autoilukaupunki”, jossa autolla 

liikkuminen paikasta toiseen oli normi. Haasteeksi liikenteen ja liikkumistapojen 

muuttamisessa nousi erityisesti sitkeässä istuvat ihmisten asenteet ja tottumukset 

liikkumistavoista. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan osassa kunnista ei myöskään ollut 

halukkuutta tarttua erilaisiin määräyskeinoihin, kuten ruuhkamaksuihin tai vastaaviin. 

Kuntalaisten elämää ei haluttu hankaloittaa, vaan mahdollistaa. Osa kunnista oli yrittänyt 

edistää omalla toiminnallaan hiilineutraaliutta tukevia liikenneratkaisuja esimerkiksi 

tiedottamalla niiden eduista, mutta toistaiseksi yksityisautoiluun ja liikkumiseen liittyvät 

valinnat ovat tällä hetkellä jokaisen yksittäisen kuntalaisten henkilökohtaisia ratkaisuja, joista 

kertyy yhdessä suuret päästöt. Lahdessa asiaa oli lähdetty edistämään esimerkiksi 

liikuntakasvatuksen keinoin, sillä liikuntamallit opitaan jo nuorena. 

”Nää on sit niitä helppoja asioita, helposti toteutettavissa, jos vaan asenteet kehittyy 

siihen suuntaan, että ymmärretään, että ei sitä totuttua parin kilometrin automatkaa 
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välttämättä aina tarvii tehdä. Vaan kyllä sen ihan oikeesti voi tehdä ihan muillakin 

keinoilla. Niin nää on sitten ihmisten omista valinnoista kiinni.” – Hämeenkyrö 6/2020 

”Sitte vaikeita on tällaset niinku just vaikka autoiluun vaikuttaminen, koska siinä on sitte 

tota... Se ei ole niinku yksi teko, vaan vaikka 50 000 yksittäisen ihmisen tekoa.” – Lahti 

6/2020  

Toisaalta yksityisautoilu tuskin tulee koskaan täysin loppumaan tai sitä on edes kannattavaa 

lopettaa etenkään pitkien välimatkojen alueilla. Mahdollisuutena onkin siis tehdä 

yksityisautoilusta muilla keinoin vähäpäästöisempää. Monet haastatelluista asiantuntijoista 

kertoivat kuntien hankkineen kuntien työntekijöiden omaan käyttöön sähköautoja sekä niiden 

latauspisteitä, joiden kautta vähäpäästöisten valintojen tekemisen esimerkin toivotaan myös 

jälleen välittyvän kuntalaisille.  

Yksityisautoilua pyrittiin myös kunnissa vähentämään muilla keinoilla. Monet kunnat olivat 

hankkineet käyttöönsä kaupunkipyöriä, joiden koettiin olevan yksi kuntalaisille näkyvimmistä 

toimista liittyen hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Joukkoliikenteeseen liittyi myös 

pienemmissä kunnissa kokeiluja, jossa esimerkiksi työmatkalaisille tarjottiin halvempia hintoja 

julkisten liikennevälineiden käyttöön ja näin ollen oman auton jättämisessä kotiin kannustettiin. 

Joukkoliikenteeseen on myös joissain kunnissa tehty runkolinjauudistusta, missä on 

linjakohtaisesti mietitty sopivaa ja vähäpäästöisempää polttoainetta, kuten sähköä, biokaasua 

tai biodieseliä, julkiseen liikenteeseen sen päästöjen vähentämiseksi. 

”Joukkoliikennettä on aika onnistuneestikin kehitetty ja saatu seudullinen joukkoliikenne 

aikaseks. On säihköistetty yks pääbussilinjoista ja sähköistykset jatkuu ynnä muuta.” – 

Turku 6/2020 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan erilaisia toimenpiteitä oli saatu hyvin edistettyä liittyen 

esimerkiksi pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen käytön edistämiseen kunnissa. Esimerkiksi 

infrastruktuuria ja teitä oli parannettu, ja myös kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen kautta 

mietittiin sitä, mikä edistäisi kävelyä sekä pyöräilyä. Hämeenkyrössä oli esimerkiksi pyritty 

tiivistämään yhdyskuntarakennetta joltain osin. Lahdessa, Tampereella ja Turussa oli 

puolestaan pohdittu hieman päinvastaisia keinoja, ainakin haastateltujen asiantuntijoiden 

osalta, eli viheralueiden ja viihtyvyyden lisäämistä kaupunkikeskustaan. Tarkoitus olisi sitä 

kautta lisätä etenkin pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevuutta lyhyillä matkoilla. 
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”Maankäytössä on huomattu, että kyl ne ilmastoasiat menee käsikädessä monen muun 

hyvän asian kanssa. Sillon ku ympäristö on viihtysä ja esteetön ja toimiva ihmiselle niin 

yleensä se on sillon myös ekotehokas. Sillon myös liikkuminen nousee arvoon 

arvaamattomaan, niin sillon kun ympäristö on viihtysä, niin sillon ihmiset liikkuu 

kestävillä kulkuneuvoillakin.” – Tampere 6/2020 

5.2.3 Resurssiviisaus kunnan materiaalivirroissa 

Myös kuntasektorin julkisissa hankinnoissa oli mietitty vähäpäästöisempiä valintoja kuten 

esimerkiksi viestintäteknologiaa, jonka ansiosta moni asia hoituu verkon välityksellä, jolloin 

säästetään materiaalisissa kuluissa. Lisäksi digitaalisella asiakaspalvelulla ja työkaluilla 

vähennetään matkustustarvetta sekä tehostetaan tilankäyttöä. Myös kasvisruoka julkisten 

palveluiden ruokailussa sekä lähiruuan määrän kasvattaminen nousivat usein esiin 

haastateltavien vastauksista. Lähiruoan käyttämistä perusteltiin myös sillä, että se tukee 

taloudellisesti paikallisia tai alueellisia toimijoita, joten hankintoihin käytetty raha jää 

hyödyntämään kyseistä aluetta. Myös vähäpäästöisempien kulkuneuvojen, kuten sähköautojen 

tai kaupunkipyörien, hankinta oli käynnissä monessa kunnassa. 

”Kaupungin omassa toiminnassa on panostettu hankinnoissa ekologisuuteen. Ja sitte on 

kouluissa ja päiväkodeissa ruvettu kiinnittään entistä enemmän huomiota 

hävikkiruokaan. Ja sitte kaupungille on hankittu kaks sähkökäyttöstä työajoneuvoo tonne 

puistotoimeen.” – Hamina 6/2020 

Julkisten hankintojen suora vaikuttavuus nähtiin haastateltavien asiantuntijoiden keskuudessa 

pienempänä kuin aiemmin mainittujen toimenpiteiden, mutta sillä todettiin kuitenkin olevan 

mahdollisia kerrannaisvaikutuksia, sillä sitä kautta ilmastotyötä ja –tekoja voidaan helposti 

tehdä tutuksi kuntalaisille. Näin kunta voi siis edistää hankintapolitiikallaan sellaisten 

tuotteiden ja palvelujen yleistymistä, jotka ovat elinkaarivaikutuksiltaan ilmastoystävällisiä 

sekä energiatehokkaita. Esimerkiksi kouluissa on ruokailujen yhteydessä tilaisuus opettaa 

koululaisia suosimaan ilmastoystävällisiä ruokavalintoja lautasellaan.  

”Jos me ostetaan semmosia elintarvikkeita, jotka on kovin kaukana tuotettuja, niin 

ainahan se rahavirta suuntautuu sitten muualle. Mutta jos se on lähiruokaa tai lähellä 

tuotettua tai kalastuksen tai muin keinoin alueelta saatua, niin totta kai se hyöty silloin 

tulee paikalliseen talouteen.” – Hämeenkyrö 6/2020 
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Jätteenkäsittely ja kiertotalous eivät tulleet esiin kuin muutamassa haastattelussa. Niihin 

liittyvillä toimenpiteillä on kuitenkin oma osansa päästöjen vähentämisessä, vaikkakin 

kiertotalouden vaikuttavuutta oli tässä vaiheessa vielä haastateltavien mukaan hankala arvioida 

ja jätteenkäsittelyn vaikutukset päästöihin nähtiin haastateltujen asiantuntijoiden mielestä 

suhteellisen pieninä. Toki nykyisin jätteenkäsittelystä syntyy vain pieni osa kaikista päästöistä. 

Päästöjä pyritään kunnissa vähentämään silti edelleen esimerkiksi jätteiden lajitteluvelvoitetta 

tiukentamalla, jotta eri jätelajien kerääminen ja lajittelu tehostuisi ja näin ollen hyödynnettävät 

materiaalit saataisiin talteen eivätkä esimerkiksi biojätteet päätyisi polttoon. Tähän 

kannustetaan myös jätetaksoilla. Kuntalaisten ja kuntien toimipisteiden taholta oli sen sijaan 

saatu positiivista viestiä siitä, että esimerkiksi muovin kierrättämisestä oltiin kiinnostuneita ja 

muovinkeräysastioita toivottiin lisään niin kunnan yksikköihin kuin kuntalaisten keskuuteen. 

Haastatellut asiantuntijat näkivät kuitenkin tärkeimpänä toimenpiteenä jätteen synnyn 

minimoinnin ja sen jälkeen oikeaoppinen jätteiden lajittelun sekä kierrättämisen niille kuuluviin 

paikkoihin.  

5.2.4 Hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen  

Hiilinielujen tukeminen ja kasvattaminen sekä myös biodiversiteetin eli luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen nähtiin haastateltujen asiantuntijoiden mielestä jonkin verran 

vaikuttavina toimenpiteinä, mutta toisaalta osin myös vaikeasti arvioitavina. Etenkin kolmessa 

suuremmassa kunnassa havahduttiin siihen, että nykyiset hiilinielut eivät riitä kompensoimaan 

20 prosenttia jäljelle jäävistä päästöistä 80 prosentin päästövähennyksen jälkeen niin kuin 

Hinku–verkoston sitoumukseen kuuluu. Kunnissa todettiin siis, että hiilinieluja tulee pyrkiä 

kasvattamaan erilaisin keinoin. Hiilinielujen määrää kasvattamalla tuetaan usein samalla 

luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja taataan ekosysteemipalvelujen käytettävyys. 

Hiilinielujen lisäämistä voidaan suunnitella kunnissa muun muassa kaavoituksen, maankäytön 

ja ihan yleisesti kaupunkisuunnittelun avulla. Osa haastatelluista asiantuntijoista totesikin 

kaavoituksella ja suunnittelulla olevan tärkeä rooli esimerkiksi viheralueiden ja siten myös 

hiilinielujen lisäämisessä kaupunkitilaan. Samanaikaisesti lisääntyisi myös kaupunkitilan 

viihtyisyys ja näin ollen asukkaat olisivat halukkaampia myös viettämään enemmän aikaa 

siellä.  Erityisesti Turun asiantuntija mainitsi myös viherkatot ja –seinät, pihapuut ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeät hulevesijärjestelmät kuten kosteikot tai 

ruohikot, jotka asfaltin sijaan imisivät veden, osana kuntien monimuotoisia viheralueita. 
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Yhdyskuntasuunnittelulla sekä kaavoituksella pystytään samoin myös vaikuttamaan kunnan 

asuinalueisiin, jotta ne toimisivat ekologisemmin ja olisivat hiilineutraaleja, jopa 

hiilinegatiivisia, kuten suunnitteilla oleva Tampereen Hiedanranta. Myös puurakentamista 

pyrittiin suosimaan mahdollisuuksien mukaan, sillä se itsessään myös sitoo hiiltä. Lahdessa 

taas yritetään säilyttää luonnon monimuotoisuutta kunnostamalla kaupunkipuroja. 

Maa– ja metsätalous ovat myös osaltaan tärkeässä roolissa hiilensidonnan takia. Kovin moni 

tarkastelluista kunnista ei profiloitunut erityisesti maa– ja metsätalousvoittoiseksi kunnaksi, 

poikkeuksena kuitenkin Hämeenkyrö. Osassa kunnista oli silti mietitty maa– ja metsätalouden 

kestävämpää käyttöä ja hiilineutraaliuden saavuttamista sillä sektorilla. Hämeenkyrössä maa– 

ja metsätalous haluttiin nähdä enemmän mahdollisuutena ja osaltaan ratkaisuna nykyisiin 

ilmastovaikutuksiin. 

”--sehän on toisaalta päästölähde, mut toisaalta myös hyvin suuri mahdollisuus tehdä 

hiilensidontaa. Et me halutaan nähdä se maa- ja metsätalous uutena ja kasvavana 

mahdollisuutena, joka löytää koko ajan uusia ratkasuja parantaa tätä tilannetta.” – 

Hämeenkyrö 6/2020 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan haastavaa kunnan kannalta maa– ja metsätaloudessa on 

se seikka, että kunta ei tietysti juurikaan suoraan pysty maa– ja metsätaloussektoriin 

vaikuttamaan, sillä se ei ole itsessään esimerkiksi maatalouden harjoittaja tai tuottaja omalla 

alueellaan. Toisaalta kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi omiin joutomaihinsa, joita 

se voi halutessaan maisemoida ja metsittää ja näin lisätä hiilinieluja alueellaan. Metsät ovat 

Suomen tärkeimpiä hiilinieluja, joten niiden turvaaminen ja määrän mahdollinen kasvattaminen 

sekä lajien monipuolisuuden huomioiminen on lisäksi kunnan alueella tärkeää. Kunnalla on 

myös mahdollisuus viestiä sen alueella sijaitseville maa– ja metsätalousyrittäjille yhteistyöstä 

ja tavoista, joilla he voivat yrittää vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään sekä lisäämään 

hiilensidontaa. 

”Me yritetään kehittää semmost kannustavaa, paikallista, alueellista järjestelmää, jossa 

muutkin maanomistajat/metsänomistajat tulis mukaan tähän hiilinielujen 

vahvistamiseen.” – Turku 6/2020 
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5.2.5 Kuntalaisten osallistaminen ja heille viestiminen  

Monessa kunnassa haastatellut asiantuntijat mainitsivat ilmasto– ja ympäristökasvatuksen 

eräänä kerrannaisvaikutuksiltaan tärkeänä ilmastotoimenpiteenä. Ilmasto– ja 

ympäristökasvatus luo ikään kuin pohjan ihmisten mielissä kaikelle ilmastotyölle. Tämä 

näyttäytyy eri kunnissa hieman eri tavoin. Esimerkiksi Hämeenkyrössä ympäristökasvatusta 

annetaan jo varhaiskasvatuksen tasolla ja paikallisella ympäristökoululla on lisäksi pitkät 

perinteet. Turussa puolestaan on panostettu yliopiston tasolla esimerkiksi ilmastotutkimukseen 

sekä siihen liittyvään opetukseen. Ilmastokasvatus auttaa kansalaisia ymmärtämään 

ilmastonmuutoksen syitä ja sen seurauksia. Lisäksi ilmastokasvatukseen kuuluu vastuulliseksi 

kuluttajaksi kasvaminen. Myös merkittävä osa päästöistä johtuu kuluttamisesta eli siitä, miten 

ihmiset ostavat tuotteita ja palveluita (Salo & Nissinen 2017). Kuntalaisten kestävillä 

kulutusvalinnoilla voidaan siis vaikuttaa muun muassa asumisesta, liikkumisesta sekä 

syömisestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Lisäksi ilmastokasvatus voi 

vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja näin myös valtion 

toteuttamaan ilmastopolitiikkaan. (Ratinen, Kinni, Muotka & Sarivaara 2019, 8.)  

Kunnan ilmastotyöstä viestiminen nähtiin tärkeäksi suurimmaksi osaksi haastateltujen 

asiantuntijoiden keskuudessa, mutta sen vaikuttavuutta oli vaikea arvioida. Usein todettiin 

myös, että kunnan ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta tulisi lisätä, jotta kuntalaiset 

tietäisivät, mitä kunnassa tapahtuu ja mitä kaikkea heidän on mahdollista itse tehdä 

päästövähennysten eteen. Vaikka viestintää joissain kunnissa enemmän toteutettiin kuin 

toisissa, ei ollut varmuutta siitä, tavoittaako se tarpeeksi kuntalaisia ja miten sen saisi 

tavoittamaan heidät paremmin. Tärkeäksi toimenpiteeksi kunnissa nähtiin myös onnistuneista 

päästövähennystoimenpiteistä ja niiden tuloksista viestiminen niin kuntalaisille kuin kunnan 

päättäjillekin, jotta jatkossa myös ilmastoystävällisten päätösten perusteleminen ja tekeminen 

olisi helpompaa. 

”--semmosta niinkun valmiutta tarvis enemmän olla nopeisiinkin ratkaisuihin tehdä, että 

kyllä tää niin kovin paljon koko ajan sitä viestintää, ja perustelemista vaatii ihan 

yksinkertaistenkin asioiden toteuttaminen, vaikka jonkun energiansäästön läpisaaminen, 

niin kyllä se kunnassakin paljon tiedotusta ja viestintää vaatii.” – Hämeenkyrö 6/2020 

Etenkin kolmen suuremman kunnan haastatellut asiantuntijat kokivat, että viestinnällä on myös 

tärkeä rooli kuntalaisten neuvonnassa. Toki kolmella suurella kunnalla on asukkaitakin 
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enemmän, joten suuren massan tavoittaminen on myös tärkeää. Kuntien on myös neuvonnan 

kautta mahdollista tukea niin kuntalaisia, yrityksiä kuin yhteisöjäkin kestävissä valinnoissa, ja 

esimerkiksi monessa kunnassa tehdäänkin energianeuvontaa etenkin öljystä irti pääsemiseksi 

ja lisäksi neuvontaa liittyen korjausrakentamiseen. Haminassa paikallislehdessä oli myös 

aiemmin esimerkiksi matalan kynnyksen neuvontaa liittyen lehdessä julkaistuun Ekovinkki–

palstaan, jonka avulla oli mahdollisuus kannustaa kuntalaisia varsin helppoihin pieniin arjen 

ilmastotekoihin. Lahdessa puolestaan kunta tulee kuntalaisten neuvonnassa ja tukemisessa 

suuresti vastaan lähettämällä jokaiselle henkilökohtaisen kirjeen päästäkseen kuntana irti 

öljylämmityksestä.  

”Ens syksynä lähtis kirjeet, missä sitten kysytään halukkuuksia ja ehkä myös esteitä, että 

miksi on vielä siinä öljyssä ja mitä tarvitsisi, jotta voisi vaihtaa johonkin kestävämpään 

vaihtoehtoon. Sitten neuvontaa näistä tuista, mitä saattaa olla tulossa vielä lisääkin 

öljylämmityksestä luopumiseen.” – Lahti 6/2020 

Kunnan eri toimijoiden, kuten kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten, osallistaminen nähtiin 

haastateltujen asiantuntijoiden mukaan myös merkittävänä, joskaan ei kaikkein 

vaikuttavimpana toimenpiteenä. Tärkeää oli saada muut toimijat kuin pelkästään kunnan 

organisaatio mukaan vähentämään päästöjä sekä tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kuntien 

asukkaita oli pyritty osallistamaan mukaan vähentämään omia henkilökohtaisia päästöjään 

monin eri keinoin. Lahdessa tähän on esimerkiksi käytössä oma Citicap–sovellus, josta voi 

tarkkailla omia päästöjään ja vertailla niitä muiden asukkaiden päästöihin. Kun pystyy 

alittamaan muiden päästöt, saa rahanarvoisia etuja. Turun taktiikkana oli viestiä 

yhteisöllisyydestä ja joukkuehengestä Ilmastojoukkue–teemalla, jossa jokaisella ilmastoteolla 

ja tekijällä on merkitystä, ja ilmastoteot kirjataan yhteiseen järjestelmään. Raumalla puolestaan 

oli asukkaille tarjolla tavaranvaihtokaappia sekä hävikkiruokakaappia kuntalaisten 

kohtaamispaikassa. Monen kunnan haastatellut asiantuntijat totesivat myös, että kuntalaisten 

osallistaminen oli vielä työn alla tai että siinä ei ollut onnistuttu vielä halutulla tavalla. 

”Yritetään semmosta ilmastoteot ja ilmastojoukkue -ajatusta vahvistaa entisestään. Et se 

on kaikkien turkulaisten yhteinen asia ja kansalaisille meil on sit tarjol valtioneuvoston 

kanslian kanssa, toi hiilijalanjäljen laskuri ja sen jälkee voi tehdä henkkoht 

ilmastosuunnitelman sen pohjalta.” – Turku 6/2020 
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Kuntien yritysten ja yhteisöjen osallistaminen toimii haastateltavien asiantuntijoiden mukaan 

parhaiten yhteistyön kautta. Kunnat ovatkin nähneet vaivaa etenkin yritysten kanssa tehtävään 

yhteistyöhön. Yritykset voivat sitoutua tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja näin niille voidaan 

myöntää Hinku–yrityksen tunnus, kun ne tekevät tarvittavia toimenpiteitä sen eteen. 

Esimerkiksi Lahdessa tällaisia yrityksiä olivat paikallinen kauppakeskus sekä taksit. Raumalla 

puolestaan tehtiin yrityskävelyitä, joilla kartoitettiin yritysten mahdollisuuksia vähentää 

päästöjään. Tampereella ja Turussa yritykset voivat hakea kunnan ilmastokumppaniksi. 

Yritykset ovat siis itse osoittaneet myös kiinnostusta Hinku–verkostoa sekä kunnassa tehtävää 

ilmastotyötä kohtaan. Yrityksille kyseessä voi toki myös olla maineen parantaminen tai 

ylipäätään sen ylläpitäminen, mutta myös hyväksikäyttöä tai suoranaista viherpesua tällaisissa 

tilanteissa oli havaittu. 

”Onhan sitäkin tapahtunu, että joku yritys on kovin kiinnostunu tekemään yhteistyötä 

ekotehokkuudessa tai ilmastoasioissa, mut sit vähän niinku pikkuhiljaa paljastuu, että se 

intressi siellä oli joku rahallisempi tai semmonen, että semmosta pientä viherpesua 

havaitsee aina kanssa. Puhutaan ekotehokkuudesta tai ilmastoasioista, mut sit se 

kuitenkin, mitä he haluaa oikeesti, on lisää rakennusoikeutta tai jotain tämmöstä.” – 

Tampere 6/2020 

5.3 Kunnan ilmastotyön vauhdittajat ja esteet 

Kuntien ilmastotyöhön liittyy monenlaisia haasteita niin resursseista sitoutumiseen ja 

ylipäätään niihin seikkoihin, joihin kunnassa on mahdollista vaikuttaa. Ilmastotyöhön liittyy 

myös monia mahdollisuuksia, joita olisi hyvä osata hyödyntää kunnissa paremmin. Tässä 

osiossa tarkastelen tekijöitä, jotka estävät kuntia tekemästä laadukasta ilmastotyötä sekä niitä 

seikkoja, jotka vauhdittavat kunnan ilmastotyöhön liittyviä prosesseja. Jaan vauhdittajat ja 

esteet myös Bulkeleyn (2013) luokituksen mukaan institutionaalisiin, poliittisiin sekä sosio–

teknisiin tekijöihin. Käyn ensin läpi kunnan resursseja, sitten kunnan toimijoiden sitoutumista 

ilmastotyöhön ja lopuksi kunnan vaikutusmahdollisuuksia. 

5.3.1 Kunnan resurssit 

Valtion sekä kunnan nykyinen taloudellinen tilanne vaikuttaa kunnan ilmastotyön käytettävissä 

oleviin resursseihin. Käytettävissä olevat resurssit kuuluvat Bulkeleyn (2013) luokituksen 

mukaan institutionaalisiin tekijöihin. Resurssit ovat kriittisiä ilmastotyölle: jos kunnalla on 
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resurssipulaa ja palveluita karsitaan, ei ilmastotyökään todennäköisesti saa paljoa huomiota tai 

resursseja. (Bulkeley 2013.) Resurssien puute kytkeytyy siis usein paljolti yhteen. Jos kunnalla 

ei ole taloudellisia resursseja, ei myöskään mahdollisesti ole henkilöstöresursseja, saati aikaa 

keskittyä kunnan ilmastotyön toteuttamiseen. Resurssien puute on siis usein mahdollinen este 

kunnan ilmastotyö tekemiselle. Kolmen pienemmän kunnan haastatellut asiantuntijat toivat 

ilmi vahvasti kunnan haasteita liittyen resursseihin, mutta kolmen suuremman kunnan 

asiantuntijat eivät kokeneet niihin liittyviä ongelmia läheskään yhtä paljon. Viime aikoina 

erityisesti pienet kunnat ovat kärsineet resurssipulasta niin taloudellisesti kuin 

henkilöresursseissa mitattuna ja sitä kautta myös ajallisesti. Etenkin tänä vuonna käynnissä 

oleva koronakriisi tulee vaikuttamaan entisestään jo kuntien mahdollisesti valmiiksi hankaliin 

taloudellisiin tilanteisiin.  

”Nää on sikäli hankalia asioita, että eihän meillä ole mitään päätoimista 

ilmastonsuojeluihmistä, ja ympäristösihteerinkään aika ei siihen määrättömästi riitä. Et 

tähän täytyy saada eri toimialojen ihmisiä ymmärtämään, että miten siellä heidän 

toimialalla voitais näitä samoja asioita edistää.” – Hämeenkyrö 6/2020 

Taloudellisilla resursseilla on vaikutusta kuntien tekemiin investointeihin sekä hankintoihin. 

Haastateltavien asiantuntijoiden mukaan kunnissa on päästy eteenpäin kestävyysajattelussa, 

jolloin aina ei tarvitse hankkia halvinta vaihtoehtoa vaan pitkällä aikavälillä myös kalliimpi 

hankinta voi tuoda kunnalle melkoisia säästöjä niin taloudellisesti ja olla samalla ekologisempi 

sekä kestävämpi vaihtoehto ja sitä kautta myös mahdollisesti vaikuttaa kunnan asukkaiden 

terveyteen positiivisella tavalla. Mutta kuntien tiukka taloudellinen tilanne estää edelleen 

joissain kunnissa niiden kalliimpien investointien tekemistä, joten päädytään halvempaan 

ratkaisuun. On myös havaittu, että aina ei tarvitse niinkään sitoutua lisäkustannuksiin 

tehdäkseen päästövähennyksiä vaan niin materiaalien, polttoaineiden kuin eri toimintojenkin 

ylimääräisen kulutuksen vähentäminen tuo sekä taloudellisia säästöjä että vähentää kunnan 

aiheuttamia päästöjä. 

”Ne toimet, joiden konkreettinen takaisinmaksuaika on lyhyt ja jos on mahdollista saada 

energiatukee, niin vähentää entisestään sitä takaisinmaksuaikaa. Vaikeempii on ne, että 

joudutaan investoimaan paljon ja sit kuitenkin takaisinmaksu ois ihan siedettävä, niin kyl 

siin vielä silleen usein käy, että oisko siinä joku toinenki rahotuskeino mahollinen.” – 

Rauma 6/2020 
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”Kaikki haluis laittaa, jos tulis pikkasen viel edullisemmaks, jos enempi rahkeet riittäis.” 

– Rauma 6/2020 

Paikallisen talouden mahdollisuudet on huomioitu ainakin joissakin kunnissa haastateltavien 

asiantuntijoiden mukaan. Paikallisen talouden tukeminen voisi olla samalla myös mahdollisuus 

edistää kunnan ilmastotyötä. Esimerkiksi öljyn vaihtaminen johonkin kotimaiseen 

energiamuotoon tuo taloudellista hyötyä jo paljon enemmän kotimaahan ja voi mahdollisesti 

tukea kunnan taloutta, jos energia tuotetaan tai saadaan omalta alueelta. Myös esimerkiksi 

lähiruoan suosiminen julkisissa hankinnoissa ja palveluissa tuo taloudellista hyötyä alueelle ja 

raha jää silloin paikalliseen talouteen kiertämään sekä lisää mahdollisesti kunnan resursseja. 

”Jos me tämmösiä asioita saatas ihmisille paremmin avattua ja ymmärrettyä, että tää 

ilmastotyö ei välttämättä tarvitsekaan tarkoittaa jotain lisäkustannusta, vaan se loppujen 

lopuks hyödyttää sen oman alueen taloutta ja omien yritysten toimintaa ja muuta niin 

kyllä tää sillon sais paljon niinkun osallistumista varmasti aikaseksi ja tota ihmiset yhä 

enemmän alkais sitte kiinnostuu. ” – Hämeenkyrö 6/2020 

Kolme suuremman kunnan haastateltujen asiantuntijoiden mukaan Lahti, Turku ja Tampere 

olivat myös tehneet jo suunnitelmia ja varautumista ilmastonmuutokseen sopeutumista varten. 

Lisäksi kunnat voivat tulevaisuudessa tarvita tietynlaisen budjetin ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen vaadittaviin toimenpiteisiin. Kun ilmasto väistämättä muuttuu ainakin jonkin 

verran, tulee se vaikuttamaan kunnan infraan esimerkiksi kosteusvaurioiden lisääntyessä. Tulee 

siis uusia huomioon otettavia seikkoja ja mahdollisia lisäkustannuksia, joihin on hyvä varautua 

taloudellisesti. 

Taloudelliset resurssit vaikuttavat suuresti henkilöstöresurssien määrään ja sitä kautta 

käytettävissä olevan ajan määrään. Henkilöstöresursseja eli henkilöstön määrää tarvitaan 

tarpeeksi, jotta voidaan muodostaa Hinkuun liittyviä yhteistyöryhmä, joissa kunnan eri 

toimialojen toimijat ovat edustettuina ja heillä on aikaa pohtia tehtäviä päästövähennyksiä. 

Tällä tavalla jokainen kunnan toimiala pystyy keskenään miettimään, missä asioissa heidän 

sektorillaan voitaisiin tehdä ilmastotyötä, joka johtaisi päästövähennyksiin. Toisaalta 

ongelmaksi saattaa muodostua se, että jokaisella yhteistyöryhmän jäsenellä on usein myös oma 

virkatyö hoidettavanaan, joten aika tai oma kiinnostus ei aina välttämättä riitä Hinku–verkoston 

vaatimiin toimiin. 
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”Vois sanoo, että ongelma on aikapula --. Valitettavasti tää vaan on se tilanne. Ihan 

kaikkee sitä, mitä haluaisi tehdä, ei pysty tekemään. Ei kerta kaikkiaan.” – Rauma 6/2020 

Suuremmilla kunnilla puolestaan resursseja on mahdollisesti enemmän ja esimerkiksi Turulla, 

Tampereella ja Lahdella oli kokonaan määrätty ilmastoyksikkö tai työntekijä, joka keskittyi 

lähinnä ilmastotyöhön. Suuremmat resurssit voivat mahdollistaa ilmastotyön nopeampaa 

etenemistä. Toisaalta Hinku–verkoston tavoitteena on sitouttaa kaikkia toimialoja, joten myös 

isommissa kunnissa kuuluu yleensä eri aloilta ihmisiä verkostoon. Henkilöstöresursseja 

tarvitaan kunnan sisäisen organisaation lisäksi myös neuvontatyöhön kuntalaisia ja yrityksiä 

varten. Resurssipulaa voidaan mahdollisesti helpottaa esimerkiksi määräaikaisten henkilöiden 

tai harjoittelijoiden palkkaamisella tiettyjen hankkeiden tai toimien toteuttamiseen tai käyttää 

apuna sekä konsultteja että alueellisia ilmastoasioiden asiantuntijoita. Pienempien kuntien 

haastatellut asiantuntijat näkivät kuitenkin yhteistyömäisen toimintatavan enemmän 

mahdollistavan kuin yhden ilmastoasiantuntijan palkkaamisen, jolloin ilmastotyön 

vaikuttavuus olisi jäänyt vähäisemmäksi. 

”--jos me toimittaisiin niin, että me palkattaisiin joku ilmastoihminen tätä tekemään, niin 

tota totta kai me saatais siltä apua ja asiantuntemusta, mutta se helposti taas hidastaa 

sitä, että kaikki toimialat ei välttämättä huomaa sitä omaa mahdollisuuttaan, miten voivat 

osallistua ja tehdä, vaan kuvittelevat, että tämä yksi ammattilainen tekee sitten kaiken ja 

niinhän se ei voi olla.” – Hämeenkyrö 6/2020 

5.3.2 Kunnan toimijoiden sitoutuminen 

Kunnan organisaation ja muiden toimijoiden sitoutuminen ilmastotyöhön nähdään Bulkeleyn 

(2013) luokittelun mukaan yleisesti institutionaalisena tekijänä. Lisäksi ne ilmentävät malleja 

monitasohallinnan vertikaalisista ja horisontaalisista suhteista. Vertikaalisilla suhteilla 

tarkoitetaan suhteita eri hallinnonalojen kesken ja horisontaalisilla vuorovaikutusta esimerkiksi 

muiden kuntien, kumppaneiden tai yhteistyötahojen kanssa. Vertikaalisten suhteiden muodot 

vaikuttavat siihen, kuinka kunnissa sitoudutaan ilmastotyöhön ja sen haasteisiin, sillä 

vertikaaliset suhteet määrittelevät paikallisten toimijoiden vastuita ja rooleja, viranhaltijoiden 

valtasuhteita ja velvollisuuksia eri sektoreilla sekä loppujen lopuksi mahdollistavat 

ilmastopolitiikan integroitumisen koko kunnan organisaatioon ja sen eri sektoreille. (UN–

Habitat 2011, 115). Nämä vaiheet ovat vaikuttaneet oleellisesti etenkin haastateltujen 

asiantuntijoiden mukaan kunnan organisaation sitoutumiseen ilmastotyöhön. 
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Ilmastotyön poliittisena vauhdittajana sekä estäjänä voidaan haastateltujen asiantuntijoiden 

kokemuksien perusteella nähdä kunnanjohto ja –johtaja. Johtajan suhtautumisella 

ilmastotyöhön voitiin nähdä olevan ensinnäkin vaikutusta siihen, liittyykö ja integroituuko 

kunta erilaisiin yhteistyöverkostoihin päästöjen vähentämiseksi ja ilmastotyön tekemiseksi, 

tässä tapauksessa Hinku–verkostoon. Lisäksi kunnanjohtajan oma innostus ja kiinnostus 

ilmastotyöhön oli koettu vaikuttavan positiivisesti myös muiden kunnan viranomaisten ja 

organisaation kiinnostukseen päästöjen vähentämisestä ja yhteistyötä kohtaan. Hinku–

verkoston tavoitteena onkin sitouttaa ensimmäiseksi kunnanjohtaja ja johto mukaan 

ilmastotyöhön.  

”Ja sit meil on sekin hyvä puoli, että kaupunginjohto on sitoutunut tähän ja ihan 

kaupunginjohtaja on henkkoht Hinkusta kiinnostunu ja on osallistunu näihin 

valtakunnallisiin tapaamisiin. Ollaan yhessä siellä käyty. Haluaa olla itekin täs esillä ja 

esimerkkinä kuntalaisille ja kunnas toimiville yrityksille.” – Hamina 6/2020 

”--kaupunginjohtajan tuki on perusedellytys laadukkaalle Hinku-työlle.” – Rauma 

6/2020 

Pienten kuntien haastatellut asiantuntijat mainitsivat, että Hinku–verkoston olemus ja 

ilmastotyön tarkoitus on muutaman viime vuoden aikana sisäistetty kunnolla kunnan sisäisessä 

organisaatiossa, ja virkamiestasolla on halua ja kiinnostusta toteuttaa hiilineutraaliuteen 

pyrkiviä toimenpiteitä. Beer & Clower (2014) toteavatkin, että monissa tapauksissa onnistunut 

kunnan sisäisen verkoston aktivoiminen eli poikkileikkaava johtaminen on yhteisen ja 

realistisen tulevaisuuden vision luomista, jota kohti paikalliset toimijat pyrkivät. Lisäksi 

onnistunut sisäisen verkoston aktivoiminen tarvitaan paikalliseen kontekstiin suunniteltuja 

ratkaisuja sekä esimerkin avulla johtamista, joka sitouttaa ja antaa hyväksynnän toiminnalle. 

(Beer & Clower 2014.) Kiinnostus on levinnyt sitä myöten vertikaalisesti koko organisaatioon 

ja kunnan eri sektorit ja toimialat ovat pohtineet omilla aloillaan, mitä mahdollisia toimia he 

voisivat siellä tehdä. Lisäksi kunnan sisäisen verkoston aktivoitumista on lisännyt 

ilmastotoimien sisällyttäminen ilmastostrategiaan ja strategian toteuttaminen on tuonut 

konkretiaa tehtävään työhön. Organisaation sitouttaminen ja innostaminen on siis ehdottomasti 

vauhdittaja kunnan ilmastotyötä ajatellen. 

”--tää niinkun ajattelu alkaa koko ajan leviämään ja yleistyy. Ja kun nähdään et 

julkisuudesta puhutaan ja omatkin mahdollisuudet aletaan ymmärtää niin lisääntyy se 
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pohdinta joka sektorilla. Tekniikassa, sivistyksessä, terveydenhuollossa… Että hei 

meilläkin voi olla jotakin annettavaa tähän asiaan!” – Hämeenkyrö 6/2020 

”ollaan kehitetty tämmönen osallistava toimintasuunnitelma, jolloin me saatiin meiän 

omaa organisaatioo aktivoitua, että jokainen ymmärtää, että heidän pitää näihin 

talkoisiin pystyy tulemaan mukaan.” – Rauma 6/2020 

Kunnat ovat kooltaan ja organisaatiorakenteeltaan sopivia erilaisiin projekteihin, hankkeisiin ja 

kokeiluihin. Hankkeet ja kokeilut ovat välillä hyvinkin onnistuneita itsessään, mutta 

hankaluudeksi nousee niiden skaalaaminen suurempaan mittakaavaan sekä käytäntöön 

saattaminen kunnan toiminnoissa. Hankkeiden tulosten pitempiaikaiseen sitouttamiseen ei 

löydy vastuuhenkilöitä tai resursseja, jolloin ne jäävät vain lyhytaikaisiksi kokeiluiksi. 

Sitoutumisen puute estää hyviäkin ideoita ja mahdollista päästöjä vähentävää toimintaa 

leviämästä ja toteutumasta. Parhaimmillaan projekteista ja hankkeista voi kuitenkin jäädä 

pysyviä toiminta– ja ajattelutapoja kunnan käyttöön ja joiden avulla voidaan kehittää 

ilmastotyötä edelleen. Projektit ja hankkeet voivat siis toimia joko sosio–teknisinä vauhdittajina 

tai esteinä riippuen niiden luonteesta ja toteutuksesta. Projektiluontoisten kokeilujen ja 

toteutusten toivotaan yleisesti tuottavan vastapainoa byrokraattisille rakenteille ketterillä 

toimintaympäristöillä ja vähemmällä byrokratialla (Godenhjelm, Lundin & Sjöblom 2015).  

”Hirveen hyvin on saatu liikkeelle semmosia kokeiluja ja pilotteja ja semmosta niinku et 

on tutkittu asioita ja kokeiltu. Tosi paljonhan meil on ollu semmosia erilaisia projekteja, 

missä just esim Tampere–taloon saatiin aurinkopaneelit ja Vuores–taloon saatiin myös. 

Niihin on oltu kovin tyytyväisiä, mut kuitenkin se semmonen skaalaus – tää on varmaan 

hyvinkin yleistä kuntien kesken – että se skaalaus siihen, että ne yleistyis ne ratkaisut 

muuallakin, on selvästi vaikeempaa. Et jotenki se, että niistä kokeiluista opettu tieto ei 

kauheen helposti leviä kaupunkiorganisaatiossa ja jotenki just se vaatii semmosta 

toimintatapojen muutosta.”  – Tampere 6/2020 

Suurena institutionaalisena vauhdittajana voidaan pitää sitä, kun kunnan eri toimialat ja muut 

kunnan toimijat saadaan toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Eri alojen edustajat 

voivat tuoda omat näkemyksensä esiin ja jalostaa niitä yhdessä. On hyvä saada eri näkökulmia 

mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hinku–verkoston ja yhteistyön hyötynä on myös 

ideoiden saaminen muilta ja soveltaminen oman kunnan tarpeisiin, mikä tekee ilmastotyöstä 

tehokkaampaa, kun kaikkea ei tarvitse kokeilla ja keksiä itse. Ilmastotyön valtavirtaistuminen 
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kunnan organisaatioissa sekä kunnassa ylipäätään tarkoittaisi sekä monitasohallinnan 

ensimmäisen että toisen tyypin toteutumista (Hooghe & Marks 2003). 

”Mut se on vahvistunu täs, että silmät ja korvat kannattaa pitää auki. Ei kannatta teloa 

jotain ideaa, koska jokases asias on joku hyvä kulma, jota mä en välttämät vaan ite ehkä 

nää siin hetkessä.” – Rauma 6/2020 

Kaikilla haastatelluilla asiantuntijoilla ei ollut erityisesti mainittavaa kuntalaisista, mutta lähes 

aina joitakin prosessin vastustajia löytyi, mikä voi tietysti hidastaa ilmastotyön etenemistä, jos 

asenteet sitä kohtaan ovat kielteiset. Tämä voi heijastua toki yksilön omien tekojen 

puuttumisena, mutta myös äänestyskäyttäytymisenä, jolloin kunnan asioista päättävät 

kielteisesti ilmastonmuutoksen hillintään suhtautuvat henkilöt. Puhutaan siis 

institutionaalisesta esteestä. Kunnan sisältä löytyi myös hiilineutraaliudesta ja ilmastotyöstä 

kiinnostuneita yhteisöjä. Esimerkiksi Haminassa nuorisovaltuusto oli oma–aloitteisesti ottanut 

yhteyttä ja pyytänyt saada osallistua Hinku–verkoston toimintaan. Tampereella puolestaan oli 

monia erilaisia toimijoita ja yhdistyksiä, jotka olivat kiinnostuneita tekemään oman osansa sekä 

saamaan neuvontaa liittyen ilmastotyöhön. Turussakin nuoret oli huomioitu erityisen hyvin ja 

siellä pyritään järjestämään ilmastofoorumi erityisesti nuorille, jotta myös nuorten ääni saadaan 

kuuluviin. Eri ryhmien kiinnostusta ja yhteistyötä voidaan siis pitää myös institutionaalisena 

vauhdittajana. 

5.3.3 Kunnan vaikutusmahdollisuudet 

Kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset esimerkiksi liittyen joihinkin hiilineutraaliuteen 

tähtääviin toimenpiteisiin. Useilla kunnilla haasteena oli liikenne, mutta todella haastavan 

ongelman siitä tekee se, jos liikenne on ohikulkuliikennettä valtatiellä, joka sattuu menemään 

kunnan poikki. Tämä voidaan nähdä esteenä ilmastotyölle. Kunnan sisäisillä toimilla on 

vaikeaa vaikuttaa kyseiseen päästölähteeseen, vaan tarvitaan toimia esimerkiksi valtion tasolta. 

Toisaalta Hinku–kuntien kokonaispäästöissä ei laskea kaikkea valtatieliikennettä mukaan. 

”Mehän ollaan tämmönen valtatienvarsikunta, ja meillä liikenteen päästöt on 41% 

kaikista päästöistä. Et se on kans isompi ku monessa muussa kunnassa. Tietysti on 

muitakin samanlaisia tienvarsikuntia, joilla on sama tilanne. -- Tieliikenteeseen on sikäli 

vaikeempi vaikuttaa, kun valtatieliikenteeseen ei voi kunnan keinoin kauheesti 

vaikuttaa.” – Hämeenkyrö 6/2020 
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Samoin mahdollisesti kuntalaisiin ja yrityksiin kohdistuvista toimista kunta ei voi vastata 

täydellä teholla, vaan toimet ovat kuntalaisten ja yritysten omalla vastuulla. Tässäkin voidaan 

tarvita säätelyä, kuten lakimuutoksia, valtion tasolta. Valtio voi käyttää niin kutsuttua keppiä ja 

porkkanaa, jolloin esimerkiksi vähäpäästöisempiä toimenpiteitä suorittavat toimijat saavat 

rahallista tukea ja suuremmat päästönlähteiset toimijat menettävät tukia tai saavat muita 

heikennyksiä toimintaansa. Valtion tukevaa rahoitusta pidetään ilmastotyön institutionaalisena 

vauhdittajana. Myös kuluttajien kohdalla esimerkiksi sähköautoon vaihtaminen voidaan tehdä 

helpommaksi ja tuetuksi. Esimerkiksi öljykattilan vaihtaminen päästöttömämpään 

energiamuotoon on viime aikoina tehty helpommaksi juuri tällaisen porkkanan avulla, sillä 

valtio antaa rahallista tukea tämän energiaremontin suorittaville asuinkiinteistöille vuoden 2021 

alusta lähtien (Ympäristöministeriö 2019). 

Lisäksi elämme nykyään varsin globaalistuvassa maailmassa, jossa yllättävät ja arvaamattomat 

globaalit kriisit ja tilanteet vaikuttavat myös meillä täällä Suomessa. Tilanteisiin voi olla myös 

mahdotonta vaikuttaa etukäteen sekä varautua. Viimeaikaisena esimerkkinä toimii 

maailmanlaajuinen koronapandemia, jolla on ollut vaikutusta suuresti esimerkiksi 

taloudelliseen tilanteeseen ja sitä kautta muihinkin käytettävissä oleviin resursseihin ja 

toteutettaviin hankkeisiin. Koronakriisi voidaan siis ehdottomasti nähdä esteenä tai ainakin 

hidasteena ilmastotyön toteuttamiselle. Koronakriisi muuttaa myös ihmisten suhtautumista 

ainakin hetkellisesti esimerkiksi joukkoliikenteeseen, mikä puolestaan lisää yksityisautoilua ja 

sitä kautta todennäköisesti siitä aiheutuvia päästöjä. Toisaalta myös pyöräily on koronan aikana 

lisääntynyt (Raita–aho 2020). Samaan aikaan koronakriisillä on mahdollisesti valoisakin 

puolensa: on koettu, että nyt on todella mahdollisuus muuttaa toimintatapoja kerralla 

kestävämpään suuntaan. Kun taloutta on yritettävä elvyttää, on Suomessa yritetty huomioida 

niin sanottu vihreä elvytys. Vihreällä elvytyksellä voidaan edistää hiilineutraaliuden 

saavuttamista, kun talouden varoja suunnataan sopiviin kohteisiin. Esimerkiksi tukia 

vähennetään saastuttavimmilta kohteilta ja sijoitetaan varat kehityshankkeisiin ja tukemaan 

vähäpäästöisempää teknologiaa. (Ympäristöministeriö 2020b, 1–13.) Tässäkin tilanteessa 

valtion antama taloudellinen tuki voi toimia ilmastotyön institutionaalisena vauhdittajana ja 

uusien mallien ja teknologioiden kehittäminen sosio–teknisenä vauhdittajana. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tässä luvussa kerron tutkielmani keskeisimmistä johtopäätöksistä ja teen yhteenvetoa niistä. 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella kuuden valikoidun Hinku–kunnan ilmastotyötä ja 

hiilineutraaliuden tavoittelua haastateltujen asiantuntijoiden kokemuksien kautta. Tarkemmin 

tarkasteluun päätyivät etenkin Hinku–verkostoon ja ilmastotyöhön suhtautuminen kunnissa 

monitasohallinnan näkökulmasta, ilmastotoimien koettu vaikuttavuus sekä niihin vaikuttavat 

vauhdittajat ja esteet. 

 

Kunnat ovat ilmastotyössä keskenään eri vaiheissa, johtuen esimerkiksi käytettävissä olevista 

resursseista, erilaisista toimintaympäristöistä sekä kunnan omasta aktiivisuudesta. Pienempien 

kuntien toiminnassa ja suhtautumisessa oli havaittavissa vielä enemmän Bulkeleyn (2013) 

kunnallisen vapaaehtoisuuden piirteitä kuin suurempien kuntien. Suuremmat kunnat ilmensivät 

enemmän Bulkeleyn (2013) strategisen urbanismin piirteitä. Tämä on toisaalta luonnollista, 

sillä suuremmilla kunnilla ilmastotyö on ollut käynnissä pidempään. Kaikki kunnat tarvitsevat 

myös paikallisesti sopivia toimenpiteitä, jotka edistävät oman alueen ilmastotyötä sopivin 

tavoin, ja saavat kunnan alueella olevat muut toimijat mukaan tekemään ilmastotoimia. 

Ilmastonmuutoksen ollessa hyvin kompleksinen ongelma tarvitaan siis monen eri tason 

toimijoita, joten monitasohallinnan toinen tyyppi tulee kyseeseen, kun pyritään laajentamaan 

ilmastotyötä useille eri tasoille ja toimijoille. Toisaalta myös monitasohallinnan ensimmäinen 

tyyppi on tärkeä, sillä esimerkiksi Hinku–verkostossa kunnan johdon on tarkoitus johtaa 

esimerkillä ja näin levittää verkoston periaatteet kunnan organisaatioon. Tehokkaan 

ilmastotyön toteuttamiseen tarvitaan siis monitasohallinnan ensimmäisen ja toisen tyypin 

sekoitusta.  

 

Yhteenvetona kuntien hiilineutraaliuteen tähtäävistä toimenpiteistä voi sanoa, että haastatellut 

asiantuntijat kokivat vaikuttavimmiksi etenkin energiantuotantoon ja liikenteeseen kohdistuvat 

toimenpiteet, joilla on suuri vaikutus päästöjen vähenemisen kannalta. Suuri osa liikenteeseen 

liittyvistä toimenpiteistä koettiin samalla myös haastavimmiksi, sillä useat niistä vaativat 

muidenkin tahojen kuin pelkästään kunnan panosta, esimerkiksi kunnan asukkaiden tekoja sekä 

valtion tason päätöksiä. Resurssiviisaudella materiaalivirtojen hallinnassa, kuten julkisia 

hankintoja pohdittaessa ja jätteenkäsittelyssä, nähtiin haastateltujen asiantuntijoiden 

keskuudessa olevan jonkin verran vaikutusta päästöihin, mutta osaa toimien vaikuttavuudesta 
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oli myös hankala arvioida. Hiilinielujen ja biodiversiteetin turvaaminen nähtiin haastateltujen 

puolesta ristiriitaisesti, osa piti niitä todella vaikuttavina toimina, mutta osa koki hankalasti 

arvioitaviksi ainakin vielä tässä vaiheessa, kun toimia ei ollut toteutettu. Viestinnällä ja kunnan 

muiden toimijoiden osallistamisella nähtiin olevan jonkin verran kerrannaisvaikutuksia, mutta 

toisaalta nämäkin toimenpiteet olivat toistaiseksi hankalasti arvioitavia, kun niitä ei ollut 

toteutettu ja vaikutuksia arvioitu systemaattisesti. Mutta etenkin erilaisella ilmastosivistyksellä 

ja –kasvatuksella nähtiin olevan ainakin positiivisia kerrannaisvaikutuksia ja vaikutus tulisi 

myös näkymään niiden osalta myöhemmin.  

 

Analyysini tulosten perusteella voidaan mielestäni perustellusti todeta, että ainakin nämä 

kyseiset kunnat käyttävät paikallisen ilmastotyön hallintaan kunnassa Bulkeleyn (2013) 

mainitsemaa neljää eri tapaa: kunnallista itsehallintoa, kunnallista tarjoamista, kunnallista 

määräämistä sekä kunnallista mahdollistamista, joskin eri määriä. Kunnallinen itsehallinto 

näkyy mahdollisesti eniten näistä neljästä, esimerkiksi konserniyhtiöiden kuten energialaitosten 

sekä kiinteistöjen omistamisena, jolloin kunnilla on mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi 

uusiutuvan energian lisäämiseen näihin toimintoihin. Myös julkiset hankinnat kuten lähiruoan 

ja kasvisruoan lisääminen sekä sähköautot sopivat kunnan itsehallinnon alle. Kunnallista 

tarjoamista puolestaan on käytössä ainakin osaksi kunnan hankinnoissa sekä esimerkiksi 

jätehuollossa, jotta materiaalivirroista saadaan mahdollisimman resurssiviisaita ja 

vähäpäästöisiä. Lisäksi kunnat usein tarjosivat myös neuvontapalveluja erilaisissa asioissa. 

Kunnallista määräämistä oli toistaiseksi ehkä vähiten havaittavissa, mutta tulevaisuudessa 

erilaiset ruuhkamaksut saattavat myös olla todellisuutta. Määrääminen näkyi ehkä enemmän 

maankäytön määräämisenä, kun esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen reittejä suunniteltiin sekä 

rakennuskantaa tiivistettiin. Kunnallista mahdollistamista ilmeni myös jonkin verran ja etenkin 

koko Hinku–verkosto ja siihen liittyminen kertoi tästä eri toimijoiden koordinoimisesta ja 

yhteistyöstä. Myös kunnissa tehdyt ilmastokumppanuudet esimerkiksi yrityksien kanssa 

kertoivat kunnallisesta mahdollistamisesta.  

 

Mielenkiintoista oli myös, kuinka ilmastotoimien vaikuttavuus koettiin ja nähtiin eri tavoin 

kunnan asiantuntijoiden toimesta. Oli se ilmeinen tapa miettiä toimenpiteiden vaikuttavuutta 

eli kuinka paljon päästöjä saadaan vähennettyä milläkin toimenpiteellä, kun päästövähennykset 

pystytään laskemaan suhteellisen tarkasti. Mutta haastateltavien keskuudessa mietittiin myös 

sitä, mitkä toimenpiteet tuovat samalla päästövähennyksien kanssa myös taloudellisia säästöjä 

kunnalle tai mitkä tuovat eniten näkyvyyttä ja positiivista mainetta. Lisäksi haastatellut pohtivat 
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sitä, näyttäytyvätkö toimenpiteet mitenkään kuntalaisille ja mitkä toimenpiteet koetaan siis 

kuntalaisten näkökulmasta vaikuttaviksi. Lisäksi monien toimenpiteiden vaikuttavuutta oli 

vielä tässä vaiheessa hankala arvioida, mutta niiden uskottiin kuitenkin jonkin verran vievän 

kunnan ilmastotyötä eteenpäin ja vaikutuksien uskottiin näkyvän enemmän tulevina vuosina, 

joten toimenpiteitä kuitenkin toteutettiin. 

 

Kunnan ilmastotyöhön sekä sen hiilineutraaliuteen tähtääviin toimenpiteisiin liittyy paljon 

erilaisia vauhdittajia ja esteitä. Bulkeley (2013) on jakanut vauhdittajat ja esteet kolmeen eri 

luokkaan: institutionaalisiin, poliittisiin sekä sosio–teknisiin. Institutionaalisia tekijöitä olivat 

tässä tutkielmassa esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit sekä kunnan organisaation ja 

kunnan muiden toimijoiden sitoutuminen ilmastotyöhön. Nämä vaihtelivat eri kuntien kesken 

aiheuttaen sekä haasteita että mahdollisuuksia kuntien ilmastotyöhön. Lisäksi kumppanuudet 

sekä yhteistyöt eri sidosryhmien kanssa ja esimerkiksi valtiolta tuleva tukirahoitus toimivat 

ilmastotyön vauhdittajina. Näitä haastateltavat asiantuntijat kertoivat jo hyödyntäneen jonkin 

verran. Poliittisia tekijöistä vauhdittajina nähtiin esimerkiksi sitoutunut ja toimiva poliittinen 

johtajuus sekä ilmastotyön synergiaetujen tiedostaminen ja hyödyntäminen. Monessa kunnassa 

kunnanjohtajan tuki oli ollut edellytys Hinku–verkostoon liittymiselle sekä konkreettisen 

ilmastotyön aloittamiselle tai eteenpäin viemiselle. Sosio–teknisiä vauhdittajia ja esteitä löytyi 

haastateltavien asiantuntijoiden puheiden lähinnä liittyen erilaisiin kunnan kokeiluihin ja niiden 

skaalautuvuuteen. Kokeilut toimivat vauhdittajina, jos ne saadaan skaalattua suurempaan 

mittakaavaan. Lisäksi sosio–teknisenä vauhdittajana voidaan nähdä myös kunnan organisaation 

ja muiden toimijoiden oppiminen ja uusien mallien luominen esimerkiksi kulutukselle ja 

tuotannolle sekä vaihtoehtoisille teknologioille. 

 

Ainakin osa ilmastotyön vauhdittajista ja esteistä on sellaisia, joihin kunta pystyy itse 

vaikuttamaan toiminnallaan ja asennoitumisellaan. Kaikki tämän tutkielman haastateltavat 

asiantuntijat kokivat, että näissä kunnissa oltiin kiinnostuneita Hinku–verkoston tavoitteista, 

ilmastotyöstä yleensä sekä hiilineutraaliuden saavuttamisesta. He kokivat toiminnallaan olevan 

myös merkitystä suuremmassa mittakaavassa. Toimenpiteitä tehtiin aktiivisesti ja prosesseja 

pyrittiin kehittämään ja viemään eteenpäin jatkuvasti. Vaikka kaikilla kunnilla ei ollut 

käytössään samanlaisia resursseja, oli jokaisessa kunnassa tahtotila tehdä ilmastotyötä. 

Jokaisessa kunnassa myös edettiin ilmastostrategian toteuttamisessa, oli eteneminen sitten 

hitaampaa tai nopeampaa. Haastateltavat asiantuntijat totesivatkin kuntien virkahenkilöstön 

asenteissa tapahtuneen muutoksen viimeisen kymmenen vuoden aikana ja etenkin aivan viime 
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vuosina liittyen ilmastonmuutokseen suhtautumiseen sekä ilmastotyön tärkeyteen. 

Tulevaisuudessa tärkeänä voidaan pitää myös ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi 

ilmastonmuutokseen sopeutumista. Tällä hetkellä kaikilta kunnilta ei löydy siihen liittyvää 

strategiaa tai ohjelmaa.  

 

Myös moneen toimenpiteeseen ei kunnalla ole suoria vaikutusmahdollisuuksia. Kunta voi 

välillisesti esimerkiksi viestinnän ja yhteistyön kautta saada tuloksia aikaan niin yritysten kuin 

asukkaidenkin kanssa. Mutta esimerkiksi liikenteeseen liittyvät toimenpiteet koettiin erittäin 

haastaviksi eikä niiden suhteen haluttu kunnissa tehdä vielä mitään kovin radikaaleja päätöksiä. 

Kunnista koettiin, että heidän tarkoituksensa ei ole rajoittaa asukkaidensa elämää, vaan 

enemmänkin mahdollistaa sitä. Tarkemman ja tiukemman säätelyn tulisi siis tulla valtiolta 

liittyen juuri esimerkiksi liikennepolitiikkaan. Toisaalta suomalaiset mielletään usein ihmisiksi, 

jotka eivät pidä pakosta, mutta esimerkiksi Aasian joissakin maissa on otettu käyttöön kieltoja 

ja sakkoja koskien ympäristöön ja ilmastoon liittyviä toimia. Ratkaisuna haastavimpien 

toimenpiteiden toteuttamisessa voisi siis nähdä myös kepin ja porkkanan, mutta toimet tulisi 

toteuttaa kuitenkin siten, että ne eivät heikentäisi jo ennestään heikommassa asemassa olevien 

asemaa ja elämää. 

 

Ilmastotyötä ja ilmastotoimia toteutettaessa kuntien on mahdollista saavuttaa paljon 

synergiaetuja. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset edut, maine– ja brändiedut, osaaminen, 

ympäristön viihtyisyys sekä kuntalaisten terveys ja hyvinvointi. Aiemmin ilmastotyön 

tekemistä jouduttiin usein perustelemaan juurikin näillä synergiaeduilla. Nyt olisi hyvä miettiä 

asiaa siitä näkökulmasta, mitä etuja, tietysti olennaisten päästövähennystavoitteiden lisäksi, 

ilmastotyö voi kunnalle tuoda ja mitä mahdollisuuksia tarjota. Monet ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat haasteet voidaan nimittäin myös kääntää mahdollisuuksiksi ilmastotyössä. Kuntien 

ilmastoasiantuntijat kokivat, että ilmastotyöllä on mahdollista luoda työpaikkoja ja työllistää 

esimerkiksi energiasektorin ja etenkin uusiutuvaan energiaan liittyviin toimintoihin samalla, 

kun luovutaan fossiilisen energian käytöstä. Samaan aikaan tämä tuo positiivisia vaikutuksia 

paikallistalouteen. Lisäksi osaaminen lisääntyy paikallisesti ja samalla myös Suomen tasolla, 

jolloin sitä voidaan jakaa ja myydä mahdollisesti eteenpäin. Kunnat haluavat myös näyttää 

esimerkkiä omalla toiminnallaan, jotta toimintamallit leviäisivät laajemmallekin niin kunnan 

sisällä kuin ulkopuolellakin. Ilmastotyöllä halutaan siis vaikuttaa positiivisesti kuntalaisiin, 

yrityksiin, yhteisöihin, valtioon ja lopulta mahdollisesti kansainvälisiinkin tahoihin.  
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Kunnat tavoittelevat Hinku–verkoston ja mahdollisesti muidenkin verkostojen avulla myös 

helppoja ja käteviä toimintamalleja. Verkostot tarjoavat toimivaa yhteistyötä ja alustan, jossa 

jakaa kokemuksia ja oppia muilta. Lisäksi Hinku–verkosto voi helpottaa kunnan resurssien 

tehokasta käyttöä, sillä kuntien ei tarvitse keksiä kaikkia toimintamalleja ja toimenpiteitä yksin. 

Toki kunnan johdon ja henkilöstön tulee myös perehtyä ja käyttää aikaansa verkostomaiseen 

työskentelyyn, jotta kunta myös hyötyy siitä. Erilaisista projekteista toivotaan myös 

pysyvämpiä malleja ja ketteryyttä toimenpiteiden toteuttamiseen eikä pelkästään 

kertaluontoisia kokeiluja. Välillä kunnat toivovat pikavoittoja ja helppoja ilmastotoimia, mutta 

välillä työ on hidasta ilmastonmuutoksen kompleksisuuden vuoksi. Ilmastotyön helpottaminen 

kuntalaisten keskuudessa vaatii myös ilmastokasvatusta ja asenteiden muutosta. Toisaalta 

kunnissa on kuitenkin ymmärretty, että välillä prosessit vievät pidemmän aikaa ja on edettävä 

pienin askelin, mutta kuitenkin edettävä. 

 

Jatkossa tutkimusta voisi kohdistaa esimerkiksi siihen, miten liikenteeseen liittyviä haasteita 

ratkottaisiin ja kehitettäisiin parempia toimintamalleja, jotka palvelisivat myös eri alueiden 

tarpeita tasavertaisesti. Lisäksi tutkimusta voisi kohdentaa siihen, kuinka voitaisiin muuttaa 

ihmisten asennoitumista liikenteeseen ja liikkumiseen ylipäätään. Myös kuntien muiden 

toimijoiden, kuten asukkaiden, yritysten, yhdistysten sekä maa– ja metsätalousyrittäjien 

osallistamisen helpottamista hiilineutraaliuteen pyrkivään toimintaan voisi tutkia sekä näiden 

tahojen asenteita. Jatkossa voisi myös tutkia ja arvioida sitä, kuinka paljon tällä hetkellä 

hankalasti arvioitavilla toimenpiteillä kuten esimerkiksi energia– tai 

korjausrakentamisneuvonnalla on vaikutusta kuntalaisten käyttäytymiseen ja kuinka paljon ne 

vaikuttavat päästöjen vähentämiseen. Tulevaisuudessa tutkimusta olisi varmasti myös hyvä 

keskittää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kunnissa ja siihen, millaiset ratkaisut tulevat 

silloin toimimaan parhaiten.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelurunko asiantuntijoille  

 

Taustaa  

1. Miksi päätitte liittyä Hinkuun? 

2. Oliko Hinkua ennen käytössä jokin ilmastostrategia/toimenpideohjelma? 

3. Mitä ilmastotoimia olette tehneet ennen Hinkua? 

4. Mikä erottaa teidät muista Hinku–kunnista/kaupungeista?  Mitkä ovat 

kuntanne/kaupunkinne erityspiirteitä? 

 

Hinku–hankkeen vaikutus kunnassa 

5. Miten Hinku–tiekartta näkyy kaupungin muussa toiminnassa? 

6. Miten olemassa oleva tiekartta/toimenpideohjelma/strategia on vaikuttanut 

toimenpiteiden tekemiseen? 

7. Miten tiekarttaa käytetään päätöksenteossa? / Käytetäänkö sitä? 

8. Miten tiekartta vaikuttaa päätöksiin? 

9. Miten toimenpiteet on otettu vastaan kunnassa muuten? Kuntalaiset, yritykset, 

järjestöt tms.? 

 

Hiilineutraaliuteen pyrkivät toimenpiteet 

10. Mitä konkreettisia toimenpiteitä olette jo tehneet? Miten toteutus on edennyt? 

11. Mitä kuntanne aikoo tehdä vielä tulevaisuudessa? 

      12. Mitkä toimenpiteet näkisitte vaikuttavimpina?  

13. Mitkä ovat helpoimpia toimenpiteitä tehdä? Entä mitkä vaikeimpia? Miksi? 

14. Missä on onnistuttu ja missä ei? Miksi? 

15. Mitä haasteita Hinku–tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy? Mistä haasteet 

johtuvat ja mihin liittyvät? 

16. Mitä hyötyjä ilmastotyöstä on seurannut? 

17. Mitkä asiat ovat yllättäneet toimenpiteitä toteutettaessa? 

18. Kuinka tärkeää kunnallenne/kaupungillenne on saavuttaa Hinkun tavoitteet? Tai olla 

edelläkävijäkunta/kaupunki? 

19. Miten näet itse oman roolisi ilmastotyössä?   
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Liite 2. Toimenpidetaulukot Pirkkalan kunnalle 

 

HIILINEUTRAALIUTEEN TÄHTÄÄVIÄ TOIMENPITEITÄ 
 

kursiivilla merkityt kohdat = haastateltujen asiantuntijoiden haastatteluissa ja tiekartoissa 
esiin nousseet päästövähennyksiltään vaikuttavimmat toimenpiteet 
 
 
 

ENERGIANTUOTANTO JA –KULUTUS 

Palveluverkon 
tilankäytön 
tehostaminen. 
Huomioidaan 
joustavuus ja 
yhteiskäyttö. 
Tilankäytön 
tehokkuus pienentää 
uusien tilojen 
tarvetta ja näin 
energiankäyttöä. 

Tehdään 
energiakorjaussuunnite
lma kaupungin 
kiinteistöihin. 
Toteutetaan 
korjausrakentamista ja 
energiatehokkuuden 
parantamista niissä. 

Kehitetään ja lisätään 
taloyhtiöiden, 
isännöitsijöiden ja 
asukkaiden 
energianeuvontaa 

Puurakentamisen 
edistäminen 

Valmistellaan 
geolämmön 
käyttöönottoa 

Älykäs 
energianseurantajärjest
elmä kaupungin 
kiinteistöihin 

Edellytetään 
kaupungin omissa 
kiinteistöissä (myös 
vuokra–
asuntokannassa) 
sähkö ja lämpö 
uusiutuvilla 
energialähteillä 
tuotettuna 

Kaupungin omiin 
kiinteistöihin 
aurinkopaneeleita. 
Näytetään esimerkkiä 
kuntalaisille 

Selvitetään ja 
edistetään ilma–
vesilämpöpumppuje
n käyttöönottoa 
kiinteistöissä 

Katuvalaistus 
muutetaan ledeiksi 

Luovutaan 
öljylämmityksestä 
kaupungin 
kiinteistöissä 

Etsitään asumisen ja 
teollisuuden 
öljylämmityskeskittym
ät. Tuetaan niitä 
siirtymisessä 
vähäpäästöisempään 
energiamuotoon ja 
hyödynnetään 
valtionavustukset. 

Tehostetaan 
energiankäyttöä 
kaukolämpöverkoss
a minimoimalla 
lämpöhävikki. 

Energian varastoinnin 
ratkaisujen lisääminen 
kehittämällä lämmön ja 
kylmän varastointia 
tuotanto– ja 
kulutushuippujen 
tasaamiseksi 

Hyödynnetään 
energiaoptimoijaa 
suurissa hankkeissa 

Investoidaan 
biolämpölaitokseen, 
jos kannattavaa 
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Muut mahdolliset hyödyt 

• Säästö kiinteistöjen huoltokustannuksissa 

• Uutta osaamista ja työtä 

• Energiajärjestelmän monipuolistuminen 

• Elinkaarikustannusten aleneminen 

• Mainehyödyt kunnalle 
 

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 

Joukkoliikenne 

Bussiliikenteen 
muuttaminen 
vähäpäästöiseksi 
vaihtamalla 
polttoaineiden 
lähteitä 

Kutsujoukkoliikent
een kehittäminen 

Tariffipolitiikan 
kehittäminen 
joukkoliikenteessä, 
jotta se olisi 
mielekäs vaihtoehto 
henkilöautolle 

Varmistetaan bussien 
runkolinjastolla riittävä 
vuoromäärä 

Joukkoliikenteen 
työsuhdematkalipp
ujen kehittäminen 
ja hankinta 

   

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

Edistetään kävelyä 
ja pyöräilyä 
esimerkiksi 
erilaisten 
kehittämisohjelmie
n avulla 

Kehitetään 
keskustaa ja 
asutuskeskuksia 
kävely– ja 
pyöräilypainotteis
eksi 

Parannetaan 
infrastruktuuria 
pyöräilijöille 
sopivaksi 

Lisätään turvallisia ja 
laadukkaita pyörän 
pysäköintimahdollisuu
ksia keskustoissa ja 
pyöräreittien varrella 

Toteutetaan 
itsepalveluna 
pyörien 
huoltopisteitä 

Pyöräreittien 
talvikunnossapito 

  

Vähäpäästöisempi autoilu 

Mahdollistetaan 
sähkö- ja 
kaasuautojen 
yleistyminen lataus- 
ja tankkausverkkoa 
laajentamalla 

Vähäpäästöisille 
ajoneuvoille 
maksualennuksia 
pysäköinnissä 

Kaupunkilogistiikan 
kehittäminen 
vähäpäästöisemmäk
si esim. 
jakeluliikenteen 
sähköistäminen 

Kaupungin omaan 
käyttöön 
vähäpäästöisempiä 
ajoneuvoja esim. 
sähkö– tai 
kaasukäyttöiset 
ajoneuvot 

Sähköautojen 
latauspisteiden 
lisääminen 
kaupungin 
kiinteistöjen 
yhteyteen 

Biokaasun 
parempi 
hyödyntäminen 
polttoaineena 

  

Muuta 
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Liikkumiskasvatukse
n lisääminen 
päiväkodeissa ja 
kouluissa. 
Liikkumistottumuks
et opitaan jo 
nuorena. 

Kaavoituksen 
keskittäminen 
keskustaan, 
asutuskeskittymiin 
ja 
joukkoliikennereitt
ien varrelle  

Palveluiden ja 
joukkoliikennepysäk
kien saavutettavuus 
kestävillä 
kulkutavoilla 

Tieliikennehankkeista 
ilmastovaikutustenarvi
ointi 

Arvio 
ruuhkamaksujen 
vaikutuksista ja 
toteutuksesta 

   

Muut mahdolliset hyödyt: 

• Yksityisautoilun väheneminen 

• Joukkoliikenteen kilpailukyvyn paraneminen 

• Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt 

• Viihtyvyyden lisääntyminen 

• Ilman puhdistuminen 

• Taloushyödyt kuluttajille 

• Taloushyödyt kunnalle 

• Sidosryhmäyhteistyön lisääntyminen 

• Meluhaittojen väheneminen 
 
 

HIILINIELUJEN JA BIODIVERSITEETIN TURVAAMINEN 

Arvioidaan 
kunnan 
hiilinielujen määrä 

Lisätään 
sopivien 
alueiden, esim. 
joutomaiden, 
hiilensidontaa 
istuttamalla 
puita 

Vahvistetaan metsien 
sopeutumista 
ilmastonmuutokseen 

Hoidetaan metsiä 
kestävästi ja 
monimuotoisuus 
säilyttäen 

Suositaan 
kasvivalinnoissa 
kestäviä ja 
luonnon 
monimuotoisuutt
a tukevia lajeja 

Lisätään 
viherkerrointa 
esimerkiksi 
viherkatoilla, 
seinillä, 
istutuksilla 
tms. 

Parannetaan hulevesien 
käsittelyä ja kehitetään 
luonnonmukaisia 
hulevesijärjestelmiä 

Tehdään 
sopeutumissuunnitelm
a ilmastonmuutokseen 

Suunnitellaan ja 
kehitetään 
sopeutumistoimia 
keskittyen kunnan 
riskialueisiin 

Kunnostetaan 
kaupunkipuroj
a ja muita 
vesialueita 

Valmistellaan 
mahdollisten 
luonnonsuojelukohteide
n rauhoitusta 

Kunnostetaan ja 
ennallistetaan tärkeitä 
luontokohteita 

Torjutaan 
vieraslajeja 

Suojellaan 
uhanalaisia 

Viestitään maan- ja 
metsänomistajille 
hiilinielujen tärkeydestä 
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lajeja ja niiden 
elinympäristöjä 

Muut mahdolliset hyödyt: 

• viihtyisyys 

• kaupunkilaisten hyvinvointi 

• ekosysteemivaikutukset 
 
 

RESURSSIVIISAUS KUNNAN MATERIAALIVIRROISSA 

Julkiset hankinnat 

Asetetaan kunnan 
hankinnoille 
kriteerejä 
kestävyydestä, 
korjattavuudesta, 
kierrätysmateriaaleis
ta, 
kierrätettävyydestä 
ja 
energiatehokkuudell
e 

Kilpailutuksissa 
huomioidaan 
ympäristökriteeri
t 

Palveluntuottajilta 
vaaditaan todistus 
tai 
ympäristöohjelma 
ympäristön 
huomioimisesta 

Ruokahävikkiä 
vähennetään aktiivisin 
toimenpitein. 
Edellytetään 
ruokapalveluilta esim. 
hävikintorjuntasuunnitel
ma 

Kasvisruoan osuutta 
lisätään kunnan 
ruokapalveluissa 

Kunnan 
ruokapalveluissa 
suositaan 
lähiruokaa 
(huom. nauta ei 
ole 
ilmastoystävällin
en edes 
kotimaisena) 

Kokeillaan 
hankinnoissa 
Green Deal -
sopimuksia 

Kunnan asukkaille 
lainattavia 
yhteiskäyttötuotteita 

Kiertotalous 

Materiaalivirroille 
uusien 
käyttökohteiden 
löytäminen 

Selvitetään 
rakennus- ja 
purkujätteen 
hyödyntämisaste 
ja lisätään sitä 

Koulutetaan 
kierrättämisestä ja 
jätteiden 
lajittelusta 

Tehostetaan jätteiden 
lajittelumahdollisuuksia 
kaupungin kiinteistöissä 
kartoittamalla ohjeistus, 
puutteet sekä tarpeet 

Tiukennetaan 
jätteiden 
lajitteluvelvoitetta 

Vahvistetaan 
jätetaksojen 
kannustavuutta, 
jotta bio- ja 
hyötyjätteiden 
lajittelu 
tehostuisi 

Tekstiilijätteen 
erilliskeräykselle 
vastaanottopaikko
ja 

 

Muuta 
Lisätään digitaalisia 
asiakaspalveluja, 

Etätyön 
lisääminen 

Informaatio–
ohjausta 
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jolloin vähennetään 
matkustustarvetta, 
tehostetaan 
tilankäyttöä ja 
vähennetään 
materiaalinkulutusta 

mahdollisuuksien 
mukaan 

vastuullisesta 
kuluttamisesta 

Muut mahdolliset hyödyt: 

• Taloudelliset säästöt 

• Mainehyödyt 

• Tietoisuuden lisääminen 

• Materiaalin hyödyntäminen 
 
 

VIESTINTÄ JA OSALLISTAMINEN 

Yhteisviljelyä 
esimerkiksi 
päiväkoteihin tai 
palvelutaloihin 

Koulutetaan kaupungin 
henkilöstöä esimerkiksi 
ekotukihenkilötoiminnalla 

Jaetaan matalan 
kynnyksen 
ekovinkkejä 
kuntalaisille 
esimerkiksi 
paikallislehdessä 

Cleantech-
yritystoiminnan 
edistäminen 

Toteutetaan 
energianeuvontaa ja 
korjausrakentamiseen 
liittyvää neuvontaa 
yrityksille, yhteisöille 
ja asukkaille 

Ilmastokumppanuus 
yritysten ja yhteisöjen 
kanssa, jolloin yritykset 
sitoutuvat myös tiettyihin 
päästövähennyksiin 

Uudistetaan 
tapahtumien 
järjestämistä ja 
ohjeistusta 
kestävämmäksi 

Kehitetään ja 
tuetaan 
vähähiilisiä 
hankkeita, 
kokeiluja ja 
ideoiden 
tuotteistamista 
sekä 
kaupallistamista 

Hiilineutraalius-teema 
läpileikkaavaksi 
teemaksi kaikille 
kaupungin toimialoille 

Ilmasto- ja 
ympäristökasvatusta niin 
varhaiskasvatuksessa, 
peruskouluissa kuin 
toisella asteellakin 

Edistetään 
asukkaiden 
ilmasto-
osaamista ja 
kestävää 
kulutusta 
erilaisin 
kampanjoin ja 
tiedottein  

Tiedotetaan 
kunnan 
hiilineutraaliuteen 
tähtäävistä 
toimenpiteistä  

Tiedotetaan 
asukkaille siitä, miten 
he voivat osallistua 
ilmastotalkoisiin 

Järjestetään ilmasto– 
ja/tai ympäristöaiheisia 
tapahtumia kuntalaisille 

Otetaan 
käyttöön 
erilaisia 
kuntalaisia 
osallistavia 
sovelluksia. 
Lahdessa 

Tehdään aktiivista 
yhteistyötä 
erilaisten 
verkostojen 
kanssa ja opitaan 
niiltä 
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esimerkiksi 
CitiCap 

Muut mahdolliset hyödyt: 

• Mainehyödyt kunnalle 

• Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen 

• Yhteisöllisyyden lisääminen 

• Tietoisuuden lisääminen 
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