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Kunnilla on tärkeä rooli ilmastokriisin ja 
luontokadon ratkaisussa

1. Ilmasto: 

Kunnat voivat vaikuttaa päästöihin esimerkiksi lämmityksen, liikkumisen 
ratkaisujen ja julkisten hankintojen kautta.  

2. Luonto: 

Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa luonnon 
monimuotoisuutta esimerkiksi lähimetsissä ja viheralueilla. Kunta voi 
myös huomioida tärkeitä luontoarvoja esimerkiksi kaavoituksen kautta.



Samalla kunnat voivat hyötyä ilmasto- ja 
luontotyöstä

1. Kustannussäästöt (esim. energiatehokkuus, viheralueiden 
hoitokäytännöt)

2. Aluetalouden elinvoiman vahvistaminen (mm. puhtaan 
energian saatavuus, materiaalikierroista liiketoimintaa)

3. Asukkaiden hyvinvointi (mm. metsien virkistys- ja 
terveyshyödyt)

4. Yhteistyö ja kuntalaisten osallisuus (uudet kumppanuudet, 
parhaat käytännöt jakoon)



Mitä siis kuuluu kuntien 
ilmasto- ja luontotyölle?



Mitä selvitettiin?

Ilmastotyö: 
Tavoitteet, päästöt, toimet
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Luontotyö: 
Monimuotoisuustavoitteet, 
toimet

Yhteiset teemat:
Mahdollistajat, 
läpileikkaavat työkalut



Miten selvitettiin?

• Verkkosivuanalyysi: Kaikkien 
Suomen 309 kunnan 
verkkosivut, strategioita, 
toimenpideohjelmia, tiedotteita, 
selvityksiä

• Kuntien päästöaineiston 
analyysi (Syken ALas-malli)

• Kysely & haastattelut

• Toteuttaja: Sitowise Oy

Tiedonkeruu: 



Ilmastotyö



Ilmastotavoitteet

Kaksi kolmesta kunnasta (206 kuntaa 309:stä) on asettanut 
ilmastotavoitteen

Yleisin tavoite on hiilineutraalisuus, yhteensä 130 kunnalla 

Hiilineutraaliutta tavoitellaan tyypillisesti vuonna 2030

Nopeimmin hiilineutraaliutta tavoittelevat Ii, Lahti ja Joensuu
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Jos ilmastotavoitteet toteutuvat, kuntien 
päästöt puolittuvat 2035 mennessä
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-35 Mt CO2-ekv.
-62 %

Kunnat, Hinku-laskenta Suomi

-20 Mt CO2-ekv.
-52 %

Kuntien 
päästö-
vähennys-
tavoitteet

Ilmastopaneelin 
tavoitteellinen taso 
vuodelle 2035: 
enintään 21 Mt 
päästöjä.

Lähteet: Suomen ympäristökeskus, Alueellinen laskentamalli. Tilastokeskus, kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. 
Ilmastopaneeli 1/2021. Kuntien päästöt v. 2035 Sitowise Oy analyysi kuntien ilmastotavoitteista.
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Lämmitys ja tieliikenne suurimmat päästölähteet
kunnissa

Lähde: Suomen ympäristökeskus



Onnistumisia 
ja haasteita? Päästöt ovat laskeneet erityisesti: 

• Lämmityksessä
• Kulutussähkössä 
• Jätteiden käsittelyssä

Haasteellisempina koetaan:

• Tieliikenteen päästöt
• Maatalouden päästöt



Luontotyö



Tyypillisiä luontotoimia kunnissa:

Vieraslajien torjunta

Vesistöjen kunnostus

Aloitteet suojelualueiden perustamiseksi

Virkistysalueiden toteuttaminen
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Velvoitteita lakien perusteella



Luontotavoitteet

Vasta joka viides (64 kuntaa 309:stä) asettanut luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen

Näistä 26:lla kirjattuna myös toimenpiteitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä mittareita edistymisen seuraamiseksi

Väkiluvultaan isot ja kasvavat kunnat tyypillisesti aktiivisempia
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4 Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa vähintään 
3 kuntaa, joilla kuvattuna tavoite + toimenpiteitä + mittarit



Yhteiset teemat
Läpileikkaavat työkalut

Mahdollistajat



Neuvonta ja viestintä yleisimmin hyödynnetty 
työkalu kyselyyn vastanneissa kunnissa

Hyödynnättekö tätä työkalua ilmasto- tai luontotyössä? (“kyllä” vastanneiden osuus)
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Ilmastotyö Luonnon monimuotoisuustyö

Lähde: Selvitystyössä toteutettu kysely 16



1. Johdon tuki

2. Integrointi kunnan 
johtamisjärjestelmään

3. Yhteistyö kuntaorganisaation 
sisällä

4. Kumppanuus ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa

5. Osaamisen vahvistaminen

6. Resurssointi

7. Viestintä työstä ja saavutuksista

- a
7 mahdollistajaa



Lopuksi



Lopuksi

Ilmasto- ja luontotyöhön liittyy monia hyötyjä.

Ilmastotyössä ollaan jo monilta osin liikkeellä, mutta lisää kaasua tarvitaan.

Luontotyö on nouseva teema - on kunnan etu olla mukana kehityksessä jo nyt.

Edistämisen tapoja on monia, monentyyppiset kunnat ovat jo tarttuneet toimiin.
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Selvitys ja 12+1 vinkkiä Sitran verkkosivuilla 

12+1 vinkkiäSelvitys

https://www.sitra.fi/artikkelit/121-vinkkia-kuntien-ilmasto-luonto-ja-kiertotalousratkaisuihin/?preview=true&preview_time=20210516164842
https://www.sitra.fi/artikkelit/121-vinkkia-kuntien-ilmasto-luonto-ja-kiertotalousratkaisuihin/
https://www.sitra.fi/julkaisut/missa-mennaan-kuntien-ilmasto-ja-luontotyossa/


sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
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https://www.youtube.com/user/sitrafund
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