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1 Johdanto

tavoitteista konkreettisia toimenpiteitä ja näin saattaa hiilineutraaliustavoite osaksi koko kunnan toimintaa. Hankerahoituksen

Lempäälän ja Vesilahden kunnat liittyivät Hiilineutraalit kunnat
-verkostoon (hinku) syksyllä 2018. Verkoston tavoitteena on
vähentää kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lempäälän kunta on edistänyt kestävän
kehityksen periaatteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten liittyminen Hinku-verkostoon oli luonnollinen jatke. Myös Vesilahden

avulla Lempäälän kunnalle palkattiin projektityöntekijä, joka
aloitti työnsä elokuussa 2019 kuukauden ajan ja jatkoi tammikuussa 2020 yhdeksän kuukauden ajan. Hankkeeseen osallistuivat omalla työpanoksellaan myös Lempäälän kunnan ympäristöpäällikkö ja LVI-insinööri. Hanketta varten tehtiin hankesuunnitelma, josta löytyy aikataulu eri toimille (Liite 1).

kunta on edistänyt kestävää kehitystä jo 2000-luvun alusta.
Tämä opas toimii neuvona muille kunnille tai yhteisöille, jotka
Hiilineutraaliustavoite on kunnianhimoinen. Päästöjen vähentäminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta myös tulevat sukupolvet
saavat nauttia puhtaasta ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoite
tarvitsee osakseen monialaista ja monipuolista yhteistyötä eikä
se koske vain kuntaorganisaatiota. Tavoitteena on koko kunnan
kattava hiilidioksidipäästöjen vähennys, joten myös yritykset ja
kuntalaiset on saatava mukaan toimintaan. Kunta toimii hank-

haluavat edistää hinku-toimintaansa. Opas sisältää tietoa siitä,
miten Lempäälä ja Vesilahti edistivät ilmastotoimenpiteitään
hankkeen aikana. Oppaassa käsitellään seuraavat asiat: hankkeen onnistumista tukevat tekijät, kuntaorganisaation aktivointi,
ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten aktivointi ja hankkeen onnistumisen pohdinta.

keen vetäjänä ja esimerkkinä, mutta yksityisiä toimijoita ja kuntalaisia tulee kannustaa mukaan erilaisilla tavoilla.
Hinku-verkostoon liittymisen myötä Lempäälä ja Vesilahti aloittivat yhdessä hankkeen nimeltä Tavoitteesta toiminnaksi - Kohti
hiilineutraalia kuntaa 2030, johon saatiin rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tehdä hinku-
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2 Hankkeen onnistumista tukevat tekijät

myös hinku-tavoitteiden edistämiseen. Sitoutunut kuntaorganisaatio viestittää kuntalaisille, että kunta on sitoutunut ilmaston-

2.1 Kuntaorganisaation johdon ja energia- ja ilmastotyöryhmän tuki

muutoksen hillintään tosissaan ja kannustaa näin myös kuntalaisia toimimaan.

Sekä Lempäälän että Vesilahden kuntastrategioissa mainitaan

Ilmastotoimenpiteitä ei tule nähdä menoerinä, vaan mahdolli-

tavoitteet vähähiiliseen tulevaisuuteen ja kestävän kehityksen

suutena ja investointeina tulevaisuuteen. Erityisesti isoja inves-

mukaiset periaatteet.

tointeja tehdessä on syytä arvioida myös sen ilmastovaikutuk-

Lempäälän strategiassa mainitaan tarkemmin hinku-tavoite, eli
80 % päästövähennystavoite. Strategiassa mainitaan myös,
että Lempäälä tekee kestäviä ja vastuullisia hankintoja ja kaavoitus keskitetään joukkoliikenteen varteen. Myös energiantuotannossa ja kierrättämisessä tähdätään edelläkävijyyteen. Vesilahden strategiassa painotetaan vetovoimaista ympäristöä,
joka mahdollistetaan kuntalaisten luontokokemusten sekä kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakentamisen ja liikennejärjestelmän edistämisellä.
Vaikka strategioissa mainitaan ilmaston ja ympäristön kestävä

set.
Lempäälän kunnassa on vuoden 2018 alusta toimintansa aloittanut energiatehokkuus- ja ilmastotyöryhmä, joka edistää ilmasto-, energia- ja kestävän kehityksen työtä Lempäälässä.
Työryhmässä on jäseniä poikkihallinnollisesti kunnan prosesseista, palvelualueista ja yhtiöistä. Myös Vesilahdella toimii kestävän kehityksen työryhmä, johon kuuluu niin kunnan viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin. Lempäälässä ja Vesilahdella
hiilineutraaliustavoitetta koordinoi yhdyskunnan palvelualueen
ympäristönsuojelu.

käyttö ja Lempäälässä vielä tarkemmin hinku-tavoite, tarvitaan
ilmastotoimenpiteille silti kuntajohdon vahva tuki ja kiinnostus.
Kun kunnan johto on sitoutunut ilmastotoimenpiteiden ja päästövähennystavoitteen saavuttamiseen, työntekijät ovat motivoituneempia ja saavat tukea siihen, että työaikaa voi käyttää
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2.2 Hiilidioksidipäästöjen kartoittaminen
Koko hinku-hankkeen ajan, ja myös sen jälkeen, tärkeässä roolissa olivat kasvihuonekaasupäästöjen määrät. Kasvihuonekaasupäästötilastot kertovat, mitä Lempäälässä ja Vesilahdella
pitää tehdä, jotta 80 % päästövähennystavoite onnistuisi.
Benviroc Oy ja CO2-raportti (2018) kartoittivat Lempäälän kunnan hiilidioksidipäästöt vuosilta 2007 ja 2017-2018 ja ennakkotiedot vuodelta 2019 jo ennen ilmastohankkeen alkua ja raportti
julkaistiin kunnan nettisivuilla. Hiillidioksidipäästöjä on tarkoitus
kartoittaa vuosittain.
Lempäälän kunnan sivuilla on myös viikoittain päivittyvä hiilidioksidiraportti (Kuva 1, CO2-raportti 2020). Kun raportti on kunnan sivuilla, myös kuntalaiset pääset sitä tarkastelemaan. Raportista näkee maatalouden, jätehuollon, kaukolämmön, erillislämmityksen, sähkölämmityksen, muun sähkönkulutuksen ja

Kuva 1. CO2-raportti Lempäälä

Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisi helmikuussa 2020
kattavat kasvihuonekaasupäästötilastot kaikista Suomen kunnista. Tilastot kattavat tällä hetkellä vuodet 2007-2018. Tilastot
antavat hyvän kuvan siitä, mistä kunta- ja aluekohtaiset päästöt
johtuvat, millainen on päästöjen kehitys ja paljonko päästöt ovat
asukasta kohden.

tieliikenteen aiheuttamat päästöt prosentteina. Näiden lisäksi
raportissa kerrotaan, kuinka paljon viikossa on yhteensä kerty-

Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästötilasto-

nyt päästöjä (t CO2 ekv). Myös päästöt asukasta kohden ja

jen laskentatapa eroaa jonkin verran Lempäälässä aikaisem-

päästöjen muutos edelliseen viikkoon löytyvät raportista. Ra-

min käytössä olevasta hiilidioksidiraportista. Koimme, että

portin yhteydessä voi tarkastella myös muiden Pirkanmaan

voimme paremmin hyödyntää Syke:n tilastoja, erityisesti, kun

kuntien hiilidioksidipäästöjä. Vesilahdella ei ole tällaista raport-

ne koskevat molempia kuntia sekä Lempäälää, että Vesilahtea.

tia.
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Syke:n tilastojen pohjalta molemmille kunnille tehtiin ympyrä-

Syken tilastojen ja Benviroc Oy:n sekä CO2-raportin tekemän

diagrammi, joka kuvaa päästöjen prosentuaalista jakaumaa.

raportin avulla kuntalaiset pystyvät hyvin näkemään, mistä kun-

Tämän lisäksi tehtiin erillinen kuvaaja siitä, millainen tilanne on

nan suurimmat päästöt syntyvät ja mihin kenties kuntalainen

vuonna 2018 ja kuinka paljon päästöjä on vielä vähennettävä

voisi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kuntalaiset voivat

vuoteen 2030 mennessä (Kuva 2). Nämä kuvaajat laitettiin

myös hyödyntää näitä ja vertailla muiden kuntien tietoja.

myös kuntien sivuille. Selkeä tilasto ja sen yhteydessä esitetty
grafiikka havainnollistavat niin kuntalaisille kuin kunnan työnte-

2.3 Energian- ja vedenkulutuksen kartoittaminen

kijöillekin, millaisesta päästövähennyksestä on kyse. Koska

Yksi keskeisistä Hinku-toimista on kuntien energiatehokkuus-

päästövähennys on melko kunnianhimoinen, selkeä grafiikkaa

sopimukseen (KETS) liittyminen. Lempäälän kunta liittyi KETS-

saattaa kannustaa kuntalaisia toimimaan hiilineutraaliutta edis-

sopimukseen aikaisemmalla sopimuskaudella vuonna 2009.

täen.

Vesilahdella tämä on yksi keskeinen ilmastotoimenpide.
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Kuva 2. Lempäälän päästökehitys ja vuoden 2030 tavoite
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tusta. Katsauksella haluttiin tuoda esiin energian- ja vedenkulu-

sähkön- ja vedenkulutus. Sekä sähkönkulutuksesta että läm-

tus mahdollisimman laajasti ja selkeästi, jotta tiedot voitaisiin

mönkulutuksesta tehtiin kuvaaja, josta näkee kiinteistöryhmit-

jakaa kunnan intranetissä ja nettisivuille.

täiset kulutukset vuonna 2013, 2016 ja 2019. Näiden lisäksi
lämmön- ja sähkökulutuksesta tehtiin kuukausittainen vertailu

Katsauksessa on käsitelty kattavasti kunnan kiinteistöjen vuoden 2019 kokonaisenergiankulutusta (MWh) (Kuva 3). Katsaukseen lisättiin myös kokonaiskulutusten vertailu vuosina
2008-2016 ja 2018-2019. Kokonaiskulutuksen lisäksi katsauk-

vuosilta 2013, 2016 ja 2019. Vedenkulutuksen osalta tarkasteltiin kuukausittaista kokonaiskulutusta (m3) vertailemalla vuosia
2013, 2016 ja 2019. Tämän lisäksi tehtiin kulutuksen vuosivertailu kiinteistöryhmittäin.

sessa vertailtiin energian ominaiskulutuksia vuosina 2008-2016
ja 2018-2019.

Kulutuksia tarkastelemalla saatiin hyvää grafiikkaa, siitä miten
Lempäälässä on edistytty energiatehokkuustoimissa ja mihin
asioihin on hyvä kiinnittää huomiota jatkossa.
Kulutuslaskennan lisäksi laskettiin opetusrakennusten lämmityksestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja päästöt suhteessa oppilaisiin. Hiilidioksidipäästöjä laskemalla saatiin kattava kuvaus
siitä, miten opetusrakennusten päästöt ovat kehittyneet vuosina 2013, 2016 ja 2019 ja miten oppilasmäärän kasvu on vaikuttanut energian- ja vedenkulutukseen.
Katsauksessa käsiteltiin myös kunnan tuottamiin palveluihin liit-

Kuva 3. Lempäälän kuntaorganisaation kokonaisenergiankulutus

tyvää liikkumista ja niistä maksettuja kulukorvauksia. Kuvaajassa tuotiin selvästi esille, kuinka monta kilometriä kunnan pal-

Vaikka kokonaiskulutuksen yhteydessä näkeekin, miten kulutus on jakautunut eri vuosina, katsaukseen eriteltiin lämmön-,
5

veluiden takia vuosittain ajetaan ja kuinka paljon näistä maksetaan kulukorvauksia. Tarkastelulla haluttiin tuoda esiin, kuinka
paljon autoilu tuottaa kunnalle menoja. Koska kilometrimäärä ja
kulukorvaus summa eivät olleet mitenkään alhaiset ja hinku-tavoite edellyttää kestävän liikkumisen lisäämistä, autoilun vähentäminen tulee tarpeeseen.
Vesilahdella kunnan kiinteistöjen kulutustiedot koottiin kestävän kehityksen ekologisten mittareiden yhteyteen (Kuva 4 ja 5).
Kulutustiedot eriteltiin tarkemmin sähkön- ja lämmönkulutuksiin. Molemmista kulutuksista tehtiin tarkempi kuvaaja, mistä
voi nähdä, miten kulutukset ovat vuosien 2012-2019 aikana

Kuva 4.

muuttunet. Vesilahdella ei ennen vuotta 2020 ollut tarkempaa
kulutusseurantaa, joten hinku-hankkeen myötä kulutukset kerättiin ja julkaistiin mittareiden yhteydessä.
Vesilahden kunnan kiinteistöjen kulutusten lisäksi ekologiset
mittarit sisältävät myös kulutuksia, joihin kuntalaisetkin ovat
osallisia, kuten jätteiden määrä tai kevyen liikenteen nousujen
määrä ja autojen määrä kunnassa. Ekologiset mittarit eivät siis
sisällä pelkästään kuntaorganisaation kulutustietoja.

Kuva 5. Ekologisten mittareiden sisällysluettelo
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2.4 Kokonaisvaltainen viestintä haltuun
Ilmastotyössä on tärkeää, että jokainen siihen osallistuva taho

on tärkeää viestiä ilmastotyöstä mahdollisimman monipuolisesti ja korostaa jokaisen osallisuutta.

saa ajankohtaista tietoa ilmastotyöstä. Lempäälässä ja Vesilah-

Hinku-viestinnässä kannattaa harkita myös jotain aivan uutta.

della on pyritty mahdollisimman monipuoliseen viestintään, niin

Lempäälän kunnalle toteutettiin oma hinku-logo (Kuva 6), jota

Twitterissä, Facebookissa kuin kuntien sivuilla sekä intra-

käytetään erilaisten hiilineutraaliutta edistävien tapahtumien ja

netissä.

tiedotteiden yhteydessä, jotka kertovat kunnan ilmastotyöstä ja

Sosiaalisen median kanavissa jaettiin hinku-vinkkejä, ajankohtaista tietoa niin oman kuntamme kuin muiden tahojen ilmasto-

hiilineutraaliustavoitteiden edistymisestä. Logo on kaikkien
kunnan toimialojen käytössä.

ja ympäristötyöstä sekä eri ilmastotapahtumista.
Kuntien sivuille kirjoitettiin ajankohtaisia tiedotteita ilmastohankkeesta sekä sellaisista asioista, jotka koskettavat enemmän kuntalaisia, kuten avustuksesta öljylämmityksen vaihtoon.
Kuntien sivuille tehtiin tiedotteita myös ajankohtaisista ilmastoja ympäristöaiheisista tapahtumista, joissa kunnat olivat mukana
Hankkeen aikana tehtiin myös ajankohtaisia tilannekatsauksia
kunnan henkilöstölle ja energia- ja ilmastotyöryhmälle sekä yhdyskunnan palvelualueen ja kunnan johtoryhmälle.
Viestinnän merkitys ilmastotyön eteenpäin viemisessä on tärkeää. Koska päästövähennystavoitteet koskevat koko kuntaa,

Kuva 6. Lempäälän hinku-logo

7

3 Kuntaorganisaation työntekijöiden aktivointi
Keskeisessä osassa hanketta oli saada koko kuntaorganisaatio
mukaan hinku-toimintaan, jotta ilmastotyöstä tulisi mahdollisimman luonnollinen osa kunnan toimintaa. Usein ilmastotyön
edistäminen saattaa jäädä vain kunnan ympäristönsuojelun va-

tään tarpeen mukaan. Perustietopaketti koostuu aloitussivun lisäksi seuraavista osioista; kestävä liikkuminen, kierrättäminen
ja materiaalitehokkuus, ruoka, energia, rakentaminen, hankinnat, vesi ja kuluttaminen. Jokaisen osion yhteyteen kerättiin
monipuolisesti linkkejä, joiden kautta voi lukea lisätietoa kyseisestä osiosta.

raan. Tämän takia suunniteltiin kattavat tietopaketit kuntaorganisaatioiden sisäiseen käyttöön. Tietopakettien tarkoituksena on kertoa vinkkejä ja neuvoja, miten kunnan työntekijä voi
alkaa toteuttaa ilmastotoimenpiteitä niin kotonaan kuin töissä.
3.1 Kuntaorganisaation ilmastotyön perustietopaketti
Ilmastonmuutoksen torjunta ja ehkäisy vaativat monia välttämättömiä muutoksia. Muutokset liittyvät useaan eri yhteiskunnalliseen tekijään, jonka takia koko kuntaorganisaation haluttiin
mukaan hinku-työhön.
Sekä Lempäälän että Vesilahden kunnissa on käytössä sisäinen intranet, jonne koottiin perustietopaketti (kuva 7). Vesilahdessa tietopaketti lisättiin vielä Vesilahden HINKU Teamsiin.
Tietopaketin tarkoitus on toimia työn tukena ja uusien ideoiden

Kuva 7. Ilmastotyön perustietopaketin sisältö

tuojana sekä työhön että yksityiselämään. Tietopakettia päivit-
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Ilmasto ja ympäristö -aloitussivulle kirjoitettiin yleisesti Kohti

Ruoka-osioon koottiin tietoa ilmastoystävällisestä ja kestävästä

hiilineutraalia kuntaa 2030 –hankkeesta ja esiteltiin lyhyesti,

ruoasta. Esimerkiksi ruoka, sen tuotanto ja jalostus sekä ruoka-

mitä hanke sisältää ja mitä sen aikana tehdään. Myös kuntaor-

hävikki tuottavat paljon kasvihuonepäästöjä, joten niihin on kiin-

ganisaation hinku-viestintäohje laitetiin aloitussivulle. Näiden li-

nitettävä yhä enemmän huomiota. Osiosta löytyy muun muassa

säksi aloitussivulla kerrottiin lyhyesti, mitä yksittäinen kunta voi

kasviruokavinkkejä sekä tietoa ruoka-, tapa- ja ravitsemuskas-

tehdä ja miksi varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat tärke-

vatuksesta. Näiden lisäksi osiossa on tietoa lähi- ja luomuruo-

ässä roolissa. Myös Lempäälä Reilun kaupan kuntana tuotiin

asta sekä ruokahävikin merkitystä ja vinkkejä sen vähentämi-

esille.

seen.

Liikkuminen-osiossa kannustettiin yksityisautoilun vähentämi-

Energiaosion alle tuotiin tietoa eri energianlähteistä ja uusiu-

seen. Tämän rinnalle tuotiin esille eri liikkumisvaihtoehtoja, ku-

tuvien sekä uusiutumattomien energianlähteiden eroista. Näi-

ten kunnan kimppakyytiryhmä, pyöräily ja pyöränhuolto-ohjeet

den lisäksi osiossa käsiteltiin energiantuotantoa ja -kulutusta

sekä kunnassa liikennöivien bussien numerot. Osiossa kannus-

niin Suomessa kuin Lempäälässä ja Vesilahdella. Osa energi-

tetaan myös käyttämään junaa, erityisesti Pirkanmaan omaa lä-

antuotantotavoista kuluttavat paljon luonnonvaroja ja saastutta-

hijunaa. Myös linkit bussikortin tilaamiseen sekä juna- ja bussi-

vat ympäristöä, joten osien alle koottiin paljon vinkkejä ja link-

aikatauluihin löytyvät tästä osiosta. Lisäksi osiosta löytyy kun-

kejä energiansäästämisestä.

taorganisaatiossa junien sarjalippuja antavien yhteystiedot.
Merkittävä ympäristöön ja ilmastoon vaikuttava asia on myös
Kierrättämisen ja materiaalitehokkuuden alle kerättiin katta-

tavaroiden ja palveluiden kuluttaminen. Tämän takia perus-

vasti erilaisia vinkkilinkkejä kierrätyksestä ja lajittelusta. Näiden

tietopakettiin kerättiin tietoa ylikuluttamisen aiheuttamista on-

lisäksi osiossa käsiteltiin monipuolisesti, miksi kiertotaloutta ja

gelmista maapallon kantokyvylle. Osiossa käsiteltiin sitä, miten

kierrättämistä tulisi suosia ja mitä hyötyä niistä on. Myös kierrä-

kestämättömästä ylikuluttamisesta voidaan siirtyä kestävään

tyspisteiden sijainnit tuotiin esille. Osiosta löytyy myös vinkkejä

palveluiden ja tavaroiden kuluttamiseen. Esimerkiksi kirjastot,

koulujen kierrätyskasvatukseen.

yhteiskäyttötavarat ja tavaroiden korjaaminen ja lainaaminen
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tuotiin esille. Näiden lisäksi vaateteollisuus nostettiin yhdeksi

Lisäksi hankintaosioon liitettiin linkkivinkkejä kestävistä julki-

keskeiseksi kuluttamisen teemaksi, koska niin kutsuttu pika-

sista hankkeista ja esimerkkejä kestävistä hankkeista Kuntien

muoti saastuttaa ympäristöä ja ilmastoa huomattavan paljon.

hankintapalvelut Oy:ltä ja Lempäälän kunnan eri toimialoilta.

Kattavien tietopakettien lisäksi osiosta löytyy linkkejä ja vinkkejä, miten kuluttaa kestävästi.

Viimeinen osio perustietopaketissa on vesi. Vaikka Suomessa
onkin hyvä vesitilanne, globaalisti makean veden vesivarannot

Hiilineutraalisuustyössä on otettava huomioon myös rakenta-

ovat rajalliset. Tästä syystä myös Suomessa on otettava huo-

misen vaikutukset. Perustietopakettiin kerättiin tietoa kestä-

mioon kestävä vedenkäyttö. Osiossa kerrottiin veden ja ruoan-

västä rakentamisesta sekä energia- ja materiaalitehokkaan ra-

tuotannon yhteydestä, suomalaisten vedenkulutuksesta, pal-

kentamisen hyödyistä. Hyvä esimerkki kestävästä rakentami-

jonko veden lämmittäminen kuluttaa energiaa ja Lempäälän

sesta on puurakentaminen. Myös yhdyskuntarakentamisessa

Vesi Oy:sta. Lisäksi osioon lisättiin erilaisia vedensäästövink-

on otettava huomioon kestävä kehitys, joten perustietopake-

kejä ja linkkejä, joita toimialat voivat hyödyntää.

tista löytyy myös vinkkejä siihen. Rakentamisenkin osalta on
varauduttava ja sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi muuttuvien säätilojen tuomiin rasituksiin on varauduttava.

3.2 Ilmastotietopaketti Microsoft Teamisiin

Näiden lisäksi osioon on kerätty erilaisia linkkivinkkejä kestä-

Sekä Lempäälän että Vesilahden kuntien Teamsiin perustettiin

västä ja ekologisesta rakentamisesta.

HINKU tiimi, johon kutsuttiin kaikki esihenkilöt. Tiimin kautta
esihenkilöt saavat vinkkejä omien yksiköidensä ilmastotoimen-

Kunnat tekevät noin 75 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista, joten on tärkeää, että myös hankintojen osalta kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, ilmastoon ja ympäristöön. Perustietopaketissa kerrottiin, miten hankinta voi olla niin

piteiden suunnitteluun. Lempäälän tiimiin tehtiin Yleinen-sivun
lisäksi Ilmastotoimenpiteet, Työpajat ja Viestintäohjeet –sivut.
Vesilahden tiimiin tehtiin taas Ilmasto ja ympäristö –sivu ja Ilmastotoimenpiteet –sivu.

ympäristöllisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävä.
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Lempäälän Yleinen-sivun alle lisättiin välilehti, johon koottiin li-

Teamsissä on toimenpidevinkkejä ja ohjeet toimenpidekorttien

sätietoa kunnan ilmastotyöstä, hinku-verkostosta, Tavoitteista

täyttämiseen.

toiminnaksi –hankkeesta, kunnan kasvihuonekaasupäästöistä
sekä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeydestä. Näiden lisäksi välilehdelle lisätiin Motivan julkaisema Ilmastojohtamisen
reseptikirja. Ilmastotoimenpiteet-sivun alle koottiin kattavasti
vinkkejä tavoitteista, toimenpiteistä ja mittareista, joita toimialat
voivat hyödyntää pohtiessaan omia ilmastotoimenpiteitään. Välilehdistä tehtiin mahdollisimman visuaaliset, jotta niitä olisi

Hinku-hankkeen osalta Teamsin tarkoituksena on, että jatkossa
varsinaisen hankkeen jälkeen hinku-toiminta, siitä raportoiminen ja seuranta tapahtuva suoraan Teamsin kautta. Teams
mahdollistaa siis sen, että hankkeen jälkeen ei tarvita erillistä
ympäristönsuojelun vastuulla olevaa koordinointia, vaan jokainen yksikkö on itse vastuussa siitä, että toimenpiteitä tehdään.

mahdollisimman yksinkertaista lukea. Sharepointin kautta pys-

Jatkossa Teams toimii koko hinku-toiminnan alustana. Kunnat

tyy tekemään visuaalisia sivuja, jotka voi lisätä Teamsiin. Edellä

lisäävät ja päivittävät ilmastotoimenpiteensä Teamsiin ja ajan-

mainitun lisäksi Teamsiin vietiin ohjeet ilmastotoimenpidekort-

kohtaisista asioista viestitään myös siellä. Tämän lisäksi Teams

tien täyttämisestä ja mallipohja sille.

toimii myös keskusteluväylänä, jos kuntien toimialoilla herää

Teamsiin lisätyt toimenpidevinkit lisättiin myös Lempäälän kunnan intranettiin, jotta jokaisella kuntaorganisaation työntekijällä

esimerkiksi kysymyksiä aiheesta tai he haluavat jakaa hyviä
ideoita myös muille.

on mahdollisuus miettiä toimenpiteitä.
Vesilahden Teamsin Ilmasto ja ympäristö –sivulle koottiin

3.3 Viestintäohje kuntaorganisaation työntekijöille

hinku-tietopaketin kaltainen teemakohtainen opas, jossa käsi-

Hiilineutraali kunta 2030 –hanke sitoo koko kuntaa, mutta kun-

tellään veden, ruoan, liikkumisen, hankintojen ja kulutuksen

nan ympäristönsuojelun vastuulla on koordinoida hanke alulle

sekä kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden teemojen kautta il-

ja raportoida siitä eteenpäin hankerahoittajalle ja kunnanhalli-

masto- ja ympäristöasioita. Tämän lisäksi myös Vesilahden

tuksille. Tämän takia sekä Lempäälän (Kuva 8) että Vesilahden
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kunnan työntekijöille laadittiin viestintäohje, jotta kunnan toimialojen ja työntekijöiden ilmasto- ja ympäristötoimet tulisivat
myös ympäristönsuojelun tietoon, mutta myös kuntalaisten ja
muiden yhteisöjen tietoon.
Tärkeää viestintäohjeen laadinnassa on selkeys ja että siinä tulee esiin mitä, missä, milloin ja miten kannattaa ilmasto- ja ympäristöasioista viestiä. Viestintäohjeeseen koottiin lyhyesti,
missä kannattaa viestiä ja erityisesti painotettiin sosiaalisen
median eri kanavia ja hashtagien käyttöä. Myös juttuvinkin ja
tiedotteiden teko paikallismedioihin mainittiin. Näiden lisäksi
ohjeeseen koottiin esimerkkejä, mistä ilmasto- ja ympäristöteoista palvelualueiden kannattaa viestiä, esimerkiksi osallistumisesta energiansäästö- tai hävikkiviikkoon.
Viestintäohjeessa myös todettiin, että ilmasto- ja ympäristötekojen tarkoituksena on yhdessä tekeminen ja toisten innostaminen.

Kuva 8. Lempäälän hinku-viestintäohje
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4 Kohti konkreettisia ilmastotoimenpiteitä

4.2 Hiilineutraali kunta –työpajat ja toimenpidekortit
Hankkeen aikana luotiin vuorovaikutuksellinen tapa suunnitella

4.1 Kuntaorganisaation ilmastolupausten koordinointi
Keväällä 2019 huhtikuun ja toukokuun aikana Lempäälän kunnan eri toimialoilta kerättiin ilmastolupauksia. Ilmastolupausten
ideana oli ”herätellä” ja osallistaa eri palvelualueet ja toimialat
ilmasto- ja ympäristötekoihin ennen varsinaisen hankkeen ja

ilmastotoimenpiteitä, joka muotoutui työpajoiksi. Toteutimme
hankkeen aikana useita työpajoja Lempäälässä ja yhden Vesilahdella. Työpajoissa suunniteltiin ja pohdittiin esihenkilöiden
kanssa jokaiselle palvelualueelle ja toimialalle sopivia ilmastotoimenpiteitä.

työpajojen aloitusta. Ilmastolupausten teko toimi samalla myös

Työpajoissa painotettiin myös jokaisen palvelualueen ja toimi-

kunnan HINKU-toimenpiteiden lähtölaukauksena.

alueen omaa itseohjautuvuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että
toimialat suunnittelevat itse varsinaiset toimenpiteensä ilman,

Kunnan toimialueiden laatimat ilmastolupaukset toimivat esi-

että ympäristöpäälliköltä tai projektityöntekijältä tarvitsee kysyä

merkkinä muille ja ennen kaikkea viestittivät kuntalaisille, että

niin sanotusti varmistusta. Jokaisen palvelualueen ja toimialu-

kunta toimii! Hyvä ilmastolupaus on konkreettinen, toteutetta-

een on ymmärrettävä, että hinku-hanke on koko kunnan hanke.

vissa sekä mitattavissa. On myös tärkeää, että se liittyy työnte-

Vaikka toimialojen itseohjautuvuus ja osallistaminen onkin hi-

kijöiden arkeen, kuten kestävään liikkumiseen liittyvää arkilii-

taampi tapa edistää kunnan ilmastotyötä, sen positiiviset hyö-

kunnan edistämistä. Hyviä esimerkkejä ilmastolupauksista,

dyt tulevat näkyviin jälkikäteen. On parempi, että toimialat saa-

joita toimialat tekivät, olivat autottoman päivän pitäminen ja jul-

vat itse suunnitella itselleen sopivat ilmastotoimenpiteet, koska

kisen liikenteen, kävelyn, pyöräilyn, kimppakyydin tai viikoittai-

samalla he myös sitoutuvat niihin. Muuten ilmastotoimenpiteet

sen etätyöpäivän suosiminen.

saattavat jäädä toteuttamatta ja tämä työllistää kunnan ympäristönsuojelua jälkikäteen.

13

Työpajojen toteutus
Ennen työpajojen järjestämistä tulee aikataulu ja työpajojen sisältö suunnitella hyvin (Kuva 9). Esimerkiksi milloin ja montako
työpajaa järjestetään, montako henkilöä työpajaan kutsutaan,
ketä kutsutaan, kutsutaanko vain esihenkilöt vai myös heidän
alaisia. Näiden lisäksi on syytä pohtia, pidetäänkö työpajassa
jonkinlainen esitys, esimerkiksi powerpoint, ennen varsinaista
työpajaosuutta. Myös työpajan suunnitteluun ja varsinaisen työpajan toteuttamiseen käytettävä aika kannattaa miettiä tarkkaan. Kun edellä mainitut kohdat ovat selvillä, voi alkaa miettiä
työpajojen toteutuspäiviä. Toteutuspäivien kanssa on syytä olla
ajoissa liikkeellä ja kalenterikutsut kannattaa lähettää reilusti yli
kuukautta ennen työpajapäivää. Työpajoista kannattaa myös

Kuva 9. Työpajojen suunnittelun rakenne

muistutella niiden lähestyessä.
Jokaisen työpajan alussa pidettiin lyhyt Powerpoint-esitys
Lempäälän ja Vesilahden työpajat järjestettiin ensisijaisesti esihenkilöille. Työpajat piti alun perin järjestää fyysisinä tapaamisina, mutta poikkeustilanteen (covid-19) takia työpajat järjestet-

(Kuva 10). Ensin esityksessä käytiin läpi kuntien strategia. Strategiamuistutusten tarkoituksena oli herätellä työpajalaisia siihen, että hinku-toimista on jo päätetty ylemmällä tasolla.

tiin etätyöpajoina Microsoft Teamsin kautta. Myös etätyöpajat
onnistuivat yli odotusten ja niiden aikana saatiin hyvää keskustelua aikaiseksi ja toimenpiteitä ideoitua.
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Kuva 11. Yksittäinen toimenpidekortti

Kuva 10. Työpajan Powerpoint –esityksen rakenne.

Kuntastrategiamuistutusten jälkeen käytiin lyhyesti läpi kuntien
kasvihuonekaasupäästötilanne ja kuinka paljon kunnilla on
vielä matkaa vuoden 2030 tavoitteeseen. Tässä apuna toimi
Suomen ympäristökeskuksen helmikuussa 2020 julkaisemat ja
kesäkuussa 2020 päivitetyt kasvihuonekaasupäästötilastot.
Lyhyen kuntastrategiamuistutuksen jälkeen pääsimme varsi-

Kuva 12. Yhteenvetokortti

naiseen työpaja-asiaan, eli toimenpiteiden miettimiseen.
Esittelimme lyhyesti toimenpidekortin (Kuva 11 ja 12) rakenteen
ja miten sitä tulisi täyttää ja käyttää.
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Ensimmäisen työpajan pidettiin kasvotusten ja tässä työpa-

Työpajoihin oli varattu aikaa kaksi tuntia, joka osoittautui sopi-

jassa annettiin valmiiksi erilaisia toimenpide-ehdotuksia. Tämä

vaksi ajaksi. Työpajan lopuksi annettiin ohjeet ja aikataulu toi-

ei ollut tarpeeksi osallistava tapa, koska työpajalaiset keskittyi-

menpidekorttien tekemiseen.

vät lähinnä valmiisiin esimerkkeihin eivätkä pohtineet toimenpiteitä lisää omista näkökulmistaan.

Koska Vesilahdella ilmastotyö oli varsin alussa, työpajassa toimenpiteitä pohdittiin Tampereen kaupunkiseudun ilmastotie-

Ensimmäisestä työpajasta oppineena seuraavat työpajat toteu-

kartan teemojen mukaan. Teemat olivat: Eheä maankäyttö ja

tettiin eri teemojen kautta. Jokaiselle toimialueelle on löydettä-

kestävä liikenne, uudistuva energiantuotanto ja –kulutus, re-

vissä ilmastoon ja ympäristöön liittyviä teemoja, jotka painottu-

surssiviisas kuluttaminen ja tuotanto, sopeutuva kaupunkiseutu

vat juuri kyseisellä toimialueella. Aihealueen rajaaminen tee-

sekä kehittyvä ilmastotyö.

moihin helpottaa ideointia, koska työpajalaisten ei tarvitse heti
keksiä kaikesta ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä asioista toi-

Toimenpidekorttien idea

menpiteitä. Teemojen avulla työpajalaiset pääsevät helposti al-

Työpajojen pohjalta palvelualueet ja toimialat tekivät itsenäi-

kuun.

sesti omat toimenpidekortit (kuva 11). Korteista löytyy tiedot toimenpiteestä, tavoitetilasta, tavoitteen nykytilasta, keinot miten

Työpajojen teemat olivat liikkuminen, hankinnat, osallistaminen/tiedon välitys, kiinteistönhoito, energia- ja materiaalitehokkuus sekä sopeutuminen. Esimerkiksi kunnan liikelaitosten työpajassa pohdittiin toimenpiteitä liikkumisen, hankintojen, so-

toimenpide toteutetaan sekä mittari ja aikataulu. Toimenpidekortteja seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kunnanhallitukselle.

peutumisen ja energia- ja materiaalitehokkuuden teemojen
kautta. Jokaisen teeman kohdalla oli valmiiksi kysymykset: Mitä

Korteista tehtiin myös yhteenvetokortti (kuva 12), joka kertoo

on jo tehty/ mitä nyt jo tehdään? Miten jo tehtyä voisi edistää

toimenpiteen tavoitevuoden ja missä vaiheessa toimenpide on.

entisestään? Tuleeko jotain uutta mieleen?

Toimenpidekorteissa on käytössä numero- ja väriasteikko,
jossa 0 tarkoittaa, että toimenpidettä ei ole aloitettua ja sen väri
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on punainen. Numero 1 tarkoittaa, että toimenpide on aloitettu,

syytä ottaa huomioon, että toimenpiteiden vaikuttavuus ilmas-

mutta se ei ole aikataulussa, jolloin väri on oranssi. Numero 2

toon ja ympäristöön eroaa huomattavasti eri toimialojen välillä,

tarkoittaa, että toimenpide on tekeillä ja aikataulussa, jolloin vari

mutta jokaisen osallistuminen yhteiseen tavoitteeseen on tär-

on keltainen. Numero 3 tarkoittaa, että toimenpide on valmis,

keää. Kannattaa siis myös ajatella, että työpajojen kautta vie-

jolloin väri on vihreä. Näiden koodien avulla jokaisen, kuntalai-

dään koko kuntaorganisaatioon ilmasto- ja ympäristötietoa.

sen ja kunnan työntekijän, on helppo seurata toimenpiteiden
etenemistä.

Koska jokainen kunta on erilainen, tässä luvussa esiteltyjä esimerkkien yhteydessä ei ole mainittu toimialuetta, vaan yksittäi-

Ilmastotoimenpiteet
Ilmastotoimenpiteiden tulee olla merkittäviä, jotta päästövähennystavoitteeseen päästään vuonna 2030. Tämän takia työpajoissa kannattaa kannustaa toimialoja asettamaan melko suuriakin tavoitteita. Niiden tulee kuitenkin olla toteutettavissa päivittäisessä työssä. Ilmastotoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on jatkuvaa työtä. Tämän takia työpajoissa on hyvä ko-

siä toimenpiteitä, jotka sopivat useille eri toimialueille. Alla on
erilaisia toimenpide-esimerkkejä:
·

Uuden puun istuttamisen velvoite kuntaorganisaatiossa

·

Hulevesistrategian laatiminen

·

Kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi

·

Kunnan kiinteistöjen kiinteistökatselmukset

·

Uusiutuvan energian käytön lisääminen kaukolämmön
tuotannossa

rostaa, että jo tehtyjen toimenpiteiden tilalle pohditaan uusia.
Kun toiminta on jatkuvaa, se myös normalisoituu päivittäisen

·

Siirtyminen sähköiseen arkistointiin

työn yhteyteen paremmin.

·

Asiakaspalvelun digitalisointi

·

Kestävän kehityksen teemojen korostaminen työllisyy-

Esimerkkejä toimenpiteistä
Koska kuntaorganisaatio koostuu monesta eri toimialasta,

denhoidon pajatyöskentelyssä
·

Tapahtumien tarjoiluissa huomioidaan ilmastoystävällisyys

myös toimenpiteet ovat erilaisia. Työpajoja järjestettäessä on
·

Sähköisen laskutuksen edistäminen
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·

Ilmastoasioiden tiedonlevitys

·

Edistetään ruokakasvatusta ja tuodaan kestävä ruoka
tutuksi

·

Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen

·

Joutsenmerkittyä siivouspalvelua

·

Paikallisten ja kotimaisten taimien hankinta

·

Edistetään lähipalveluita ja –tuotantoa eri tapahtumien
yhteydessä

·

Edistetään yritystonteilla uusiutuvan energian käyttöä

·

Tehdään kestäviä hankintoja

·

Kaavoituksen keskittäminen joukkoliikennereittien varteen

·

Rakentamisen tiivistäminen

·

Kuntalaisille järjestetään yhteiskyyti palveluiden äärelle

·

Etätyöpisteiden lisääminen kunnan vanhoihin kiinteistöihin ja kuntalaisille käyttömahdollisuus

·

KETS-jäsenyyden selvittäminen ja mukaan liittyminen

·

Vihreä lippu –hankkeen selvittäminen

·

Investointien tekeminen luontoliikkumiseen

·

Selvitetään joutomaiden metsitysmahdollisuuksia

·

Edistetään

kouluttautumista/Koulutetaan

henkilöstöä

ympäristökasvattajiksi sivistystoimessa
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5 Kuntalaisten yhdistysten ja yritysten aktivointi
5.1 Kunnan nettisivut kuntoon

Nettisivuille koottiin tietoa myös Lempäälän ja Vesilahden ilmastohankkeesta, johon ympäristöministeriö myönsi avustusta. Tämän lisäksi hiilineutraaliussivuilta löytyy kattavasti tietoa Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun il-

Hiilineutraali kunta –toiminta edellyttää myös tehokasta viestin-

mastotyöstä, jossa Lempäälä on aktiivisesti mukana. Lempää-

tää kuntalaisille ja muille yhteisöille ja yrityksille sekä kunnan

län kunta kuuluu myös kunta-alan energiatehokkuussopimuk-

ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi muille kunnille. Tämän ta-

seen, josta nettivisuilta löytyy myös tietoa. Edellä mainittujen li-

kia sekä Lempäälän että Vesilahden nettisivut muokattiin

säksi sivulta löytyy tietoa ovat reilun kaupan kunnasta, koulujen

HINKU-hankkeen osalta selkeiksi ja kattaviksi. Monipuolinen

Vihreä lippu –ohjelmasta ja kunnan toimialojen tekemistä ilmas-

tieto ja kattavat nettisivut antavat kuntalaisille ja muille kunnille

tolupauksista.

paljon tietoa siitä, mitä Lempäälän ja Vesilahden kunnat tekevät
hiilineutraaliuden tavoitteen edistämiseksi.

Vesilahden osalta päivitettiin lähes samat asiat kuin Lempäälänkin nettisivuille. Nettisivuilta hiilineutraalisuusasiat löytyvät

Lempäälän kunnan hinku-sivut nimettiin Hiilineutraali Lempäälä

Kestävä kehitys –sivulta. Vesilahden sivuja päivitettiin Hinku-

2030 –otsikolla. Suoraan otsikon alla olevalta etusivulta löytyy

verkoston, Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupunki-

kattavasti tietoa Hinku-verkostosta, Sitoumus 2050:stä, Lem-

seudun ilmastotyön sekä Lempäälän ja Vesilahden yhteisen il-

päälän kunnan kestävän kehityksen roolista, Lempäälän ekolo-

mastohankkeen osalta.

gisista mittareista, tietoa energiatehokkuus- ja ilmastotyöryhmästä ja Lempäälän CO2-raportista. Jokaisesta asiasta kirjoitettiin pääpiirteet ja niiden lisäksi löytyy linkkejä, joista voi hakea
lisätietoa.

Lempäälän kunta on tehnyt ennen hinku-verkostoon liittymistä
erilaisia hiilineturaaliutta edistäviä toimenpiteitä. On tärkeää
tuoda myös nämä asiat selkeästi esille. Tämän takia Lempäälän nettisivuille koottiin tietoa näistäkin Mitä jo tehty hiilineutraaliuden eteen? –sivulle.
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Kunnan hiilineutraaliustyössä on tärkeää muistaa se, että kun-

Lempäälän kunnassa toimii tulevaisuusvaliokunta, joka järjes-

talaiset eivät välttämättä tiedä, mitä kaikkea kunta tekee ilmas-

tää erilaisia ilmasto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia kuntalai-

tonmuutokset hillitsemiseksi. Tämän takia kuntien nettisivujen

sille, yhdistyksille ja yrityksille. Vuonna 2019 järjestettiin kunta-

tulee olla ajantasaiset, jotta kuntalaiset saavat ajankohtaista tie-

laisille Kohti hiilineutraalia Lempäälää 2030 –tilaisuus, jonne oli

toa. Nettisivujen tulee olla myös kannustavat, monipuoliset ja

pyydetty esiintymään alan asiantuntijoita. Vastaavanlainen tilai-

visuaalisesti houkuttelevat, jotta kuntalaiset kiinnostuvat niitä

suus, joka keskittyi enemmän energia- ja materiaalitehokkuu-

lukemaan.

teen, järjestettiin yrityksille syksyllä 2019. Yrityksille tehtiin
myös materiaalitehokkuusopas, josta saa tietoa, miten yritykset

Varsinaisten hinku-sivujen lisäksi molempien kuntien nettisivuille tehtiin nuorille suunnatut ilmastosivut nimellä Nuoret ja il-

voivat estää jätteen syntymistä ja miten syntynyt jäte kierrätetään oikein.

mastonmuutos – Polje pyörää, älä mopoa. Lempäälän sivut löydät täältä ja Vesilahden täältä. Sivut suunniteltiin yhteistyössä

Edellä mainitun lisäksi Lempäälän ja Vesilahden kunnat tekevät

17 vuotiaiden kesätyöntekijöiden kanssa, jotta niistä saatiin

paljon yhteistyötä eri sidosryhmissä ilmasto- ja ympäristöasioi-

mahdollisimman helposti lähestyttävät ja nuoria kiinnostavat.

den osalta. Säännölliset yhteistyöpalaverit ja seminaarit Tam-

Sivuille tehtiin myös kesätyöntekijöiden toimesta videoita il-

pereen kaupunkiseudun ilmastotyöryhmän, Pirkanmaan liiton

masto- ja ympäristöaiheista.

ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä tiedonjaon kuntien ja muiden tahojen

5.4 Muu ilmasto- ja ympäristövaikuttaminen

kanssa ja tätä kautta myös tiedon lisääntymisen omassa ilmasto- ja ympäristötyössä.

Lempäälän ja Vesilahden kunnat tekevät paljon myös hankkeen ulkopuolista ilmasto- ja ympäristövaikuttamista, jolla pyri-

Myös nuoret ovat Lempäälän ja Vesilahden alueella aktiivisia

tään levittämään ilmasto- ja ympäristötietoisuutta kuntalaisten

ilmasto- ja ympäristötyössä. Lempäälän lukiossa toimii lukio-

keskuuteen.

laisten ryhmä nimeltä Ilmastosoturit, joiden tehtävän on välittää
tietoa, innostaa muita ympäristön kannalta järkeviä valintoja,
20

vaikuttaa ilmastoasioihin niin paikallisesti kuin kansallisestikin
ja tuoda esille näkökulmaa siitä, että ilmasto- ja ympäristöasioissa on vielä toivoa.

21

6 Hankkeen onnistumisen pohdinta

viestiä, että hiilineutraaliustyö muun työn ohessa on yhtä tärkeää!

Kohti hiilineutraalia kuntaa 2030 –hanke onnistui sekä Vesilahden että Lempäälän osalta hyvin, vaikka kevään ja kesän 2020

Jotta koko kuntaorganisaatio saa tarpeeksi tietoa kunnan hiili-

poikkeusolot toivat hankkeeseen omat piirteensä. Hankkeen ai-

neutraaliustyöstä, kuntaorganisaatiossa on hyvä olla poikkihal-

kana saatiin tehtyä ja toteutettua suunnitelman mukaiset toi-

linnollinen työryhmä hiilineutraaliustavoitteen eteenpäin vie-

menpiteet, vaikka työtä jouduttiin tekemään pääsääntöisesti

miseksi. Koimme, että jo hiilineutraaliustyötä suunnitellessa on

etänä.

hyvä ottaa myös muiden alojen asiantuntijoita mukaan suunnitteluun. Lempäälässä ja Vesilahdella mukana oli lähinnä tekni-

Tässä kappaleessa tuodaan esiin tärkeimpiä hankkeen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka kannattaa huomioida, kun
suunnittelee omaan kuntaan ilmastoaiheista hanketta (Kuva
13).
Tärkeää on hahmottaa, että hiilineutraaliustavoite on koko kunnan hanke ja koskee kaikkia toimialoja. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan kaikkien toimialojen, kuntalaisten ja yritysten
panostusta. Päästövähennystavoitteet eivät onnistu, ellei tavoite ole koko kunnan ja kuntaorganisaation tavoite.

sen puolen osaamista, mutta varsin pian huomattiin, että myös
muita asiantuntijoita tarvitaan. Tämän pohjalta Lempäälän ilmasto- ja energiatyöryhmä laajentui siten, että mukana on
myös sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen sekä kunnan eri
prosesseista edustajia.
Koska ylhäältä alaspäin annetut strategiat ja ohjeet eivät aina
toimi, tärkeää on osallistaa työntekijät toimenpiteiden suunnitteluun, jotta toimenpiteet olisi helppo ottaa mukauttaa työntekoon. Kuntaorganisaation toimialojen hiilineutraaliustoimenpi-

Tavoitteen onnistumisen kannalta myös kuntaorganisaation

teitä mietittäessä voi olla ”kiusaus” tarjota ja tehdä toimialoille

johdon tuki on tärkeää. Kun johto sitoutuu, näyttää se esimerk-

valmiit toimenpiteet aikataulusyistä, mutta tätä ei hankkeen

kiä niin kuntaorganisaation työntekijöille kuin kuntalaisille ja yri-

pohjalta voi suositella.

tyksillekin. Kunnan johtoryhmä voi myös asettaa niin sanottua
lisäpainetta tulosten aikaan saamiseksi. Johdon on tärkeää
22

Työpajat kannattaa myös suunniteltava kunnolla, jotta ne on-

aikaa. Hankkeen aikana huomattiin, että koko kunnan aktivoi-

nistuisivat mahdollisimman hyvin ja ideointi olisi runsasta. En-

minen ilmastotyöhön yhden, melko lyhyen, hankkeen aikana on

simmäisen työpajan jälkeen huomattiin, että aihealueen rajaa-

haastavaa, joten erillinen kuntalaisille suunnattu hanke voisi te-

minen eri toimialoja koskeviin teemoihin teki toimenpiteiden

hostaa koko kunnan ilmastotoimia.

miettimisestä mielekkäämpää. Ei siis kannata yrittää käsitellä
kaikkia hiilineutraaliuuteen kuuluvia asioita yhdessä työpajassa, vaan valita toimialalle sopivat ja tärkeimmät teemat käsiteltäviksi.

Kaiken kaikkiaan hanke onnistui hyvin ja aikataulussa pysyttiin
hyvin. Hanke tavoitti sen, mitä ennen hanketta suunniteltiin, eli
ilmastotyön jalkauttaminen kuntaorganisaation työhön ja ilmastotoimenpiteiden toteuttaminen.

Viestinnän merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. On tärkeää
viestiä sekä sisäisesti että ulkoisesti, missä vaiheessa hiilineutraaliustyötä ja –tavoitetta kunta on. Hinku-tavoitteen ympärille
kannattaa suunnitella esimerkiksi jokin some-kampanja. Esimerkiksi Lempäälän Rakentava Lempäälä (@RALempäälä) kanavalla julkaistiin joka viikko koko hankkeen ajan hinku-vinkki
(#hinkuvinkki).
Jos mahdollista, kannattaa myös palkata, esimerkiksi projektityöntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan hiilineutraaliustoimia. Lempäälässä ja Vesilahdella projektityöntekijän palkkaaminen oli avain siihen, että hanke ei jäänyt vain ympäristöpäällikön oman työn ohessa tehtäväksi. Projektintyöntekijän työpanoksella hankkeeseen voitiin käyttää huomattavasti enemmän

Kuva 13. Hiilineutraaliuustavoitteen kannalta tärkeitä tekijöitä

23

7 Hankkeen jälkeen
Vaikka ilmastohanke on ohi ja toimialueiden alustavat ilmastotoimenpiteet tehty, niin ilmastotyö jatkuu molemmissa kunnissa
osana arkipäivän toimintaa. Toimialat seuraavat omien ilmastotoimenpiteidensä toteutumista ja päivittävät niitä useamman
kerran vuodessa. Toimenpidekortit ja niiden edistyminen käsitellään molempien kuntien kunnanhallituksissa vuosittain. Ympäristöpäällikön tehtävän on hankkeen jälkeen enää muistutella
ilmastotoimenpiteistä.
Sekä Lempäälä että Vesilahti kuuluvat Tampereen kaupunkiseutuun, jonka myötä kunnat tekevät muiden kaupunkiseudun
kuntien kanssa yhtenevät ilmastotiekartat. Vesilahdella ilmas-

Kuva 14. Hinku-vuosikello

totoimenpiteet kootaan suoraan tiekarttaa, kun taas Lempäälässä eri toimialojen ilmastotoimenpiteet kootaan tiekarttaan
isommiksi kokonaisuuksiksi.
Lempäälässä hankkeen jälkeistä ilmastotyön koordinoimista
helpottaa hinku-vuosikello (Kuva 14), johon kirjattiin ilmastotoimenpiteiden päivittämisajankohdat ja ilmasto- ja ympäristöteemapäivät sekä -viikot. Vesilahteen tehdä oma vuosikello loppusyksystä 2020.
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Liitteet

aikataulutettuun toteuttamisrytmiin. Toimenpidekortistoa voidaan hyödyntää ilmastotyön viemisessä eteenpäin myös

Liite 1 Hankesuunnitelma

hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:
1) Ilmastoviestinnän ohjeet 7/2019 - 11/2019

5) HINKU-toiminnan vaikuttavuuden arviointi 4/2020 - 12/2020

Laaditaan molemmille kunnille ilmastoviestinnän ohjeet ja luo-

Hankkeessa kootaan toimialakohtaisia lähtötietoja päästöistä ja

daan graafinen ilme ilmastoviestintämateriaalille.

selvitetään päästövähennystoimien vaikuttavuutta (co2tonnit vs. kustannukset). Hankkeen avulla syntyy ilmastotoi-

2) Ilmastotyön perustietopaketti 6/2019 - 11/2019

mien seurantaan selkeä järjestelmä.

Laaditaan yleistietopaketti ja video-ohjeistus kuntien eri toimialoille toimialakohtaisen ilmastotyön helpottamiseksi ja
konkretisoimiseksi.

6) Ilmastotyön laajentaminen kuntaorganisaation ulkopuolelle
6/2019 - 12/2020
Hankkeen avulla tehdään kuntien ilmastotyötä näkyväksi sekä

3) Vuorovaikutuksellinen ilmastotoimenpiteiden suunnittelu
6/2019 - 8/2020

kuntalaisille että kunnissa toimiville yrityksille ja muille
yhteisöille viestinnän keinoin. Kuntalaisten ja kunnissa toimi-

Hankkeessa kehitetään menetelmä, jonka avulla voidaan suun-

vien yritysten ja muiden yhteisöjen saamiseksi mukaan kuntien

nitella ilmastotoimenpiteitä vuorovaikutuksellisesti sekä

päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen laaditaan kunta-

organisoidaan fasilitoituja työpajoja kuntaorganisaatioiden eri

laisille, yrityksille ja muille yhteisöille myös erikseen heille

sektoreille.

kohdennettuja ohjemateriaaleja.

4) Toimenpidekortit ilmastotyön toteuttamiseksi 1/2020 -

7) HINKU - Tavoitteista toiminnaksi -opas 6/2020 - 12/2020

12/2020
Hankkeessa laaditaan ilmastotyön toimintamallit sekä luodaan

Hankkeen aikana toteutetut keskeiset toimenpiteet, kehitetyt
menetelmät sekä kerätyt havainnot kerätään yhteen raporttiin,

toimenpidekortisto, johon kootaan ilmastotyön toimenpiteitä
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joka toimii ilmastotyön jatkokehittämisen oppaana Lempäälän
ja Vesilahden kunnissa hankkeen päättymisen jälkeenkin.
Oppaan avulla myös muut kunnat saavat vinkkejä siitä, miten
ilmastotyötä pystytään viemään tavoitteista konkreettiseksi toiminnaksi.
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