
#ilmastokunnat
#luontokunnat 

Hiilinielut ja monimuotoisuus kunnan ilmastotavoitteissa



Ohjelma 11.12.2019

#ilmastokunnat
#luontokunnat

11.00 Tilaisuuden avaus Miira Riipinen (Kuntaliitto) ja 

Tuija Mäkinen, Jyväskylän kaupunginvaltuusto

11.10 Miten kunta ja maanomistaja voivat parantaa 

alueen hiilitasetta? Kristiina Regina 

(Luonnonvarakeskus)

11.25 Elonkirjo ehtyy – Miten turvata luonnon 

monimuotoisuutta kuntatasolla? Mikko 

Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto)

11.40 Metsät hiilinieluina Suomessa, Sampo 

Soimakallio (Suomen ympäristökeskus)

11.55 Kunnan oikeudelliset vaikutusmahdollisuudet 

luonnon monimuotoisuuteen ja nieluihin, Pasi 

Kallio (Kuntaliitto)

12.10 Miten tutkimuksen viesteihin voidaan vastata 

päätöksenteossa kuntatasolla? Tuija Mäkinen, 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto

12.20 Yleisökysymyksiä edellisille esiintyjille

Lounastauko klo 12.30 – 13.30 (omakustanne)

13.35 Millaisia toimia kunnissa on tehty?

1. Anne Laita, Jyväskylän kaupunki: 

kaavoituksen kompensaatioista

2. Ilkka Räsänen, Hiilinieluillako Lappeenranta 

hiilineutraaliksi jo nyt?

3. Miika Meretoja, Turku: Seudullisen yhteistyön 

merkitys hiilinieluissa

4. Timo Perätie, Kuopio: miten luonnon 

monimuotoisuus ohjaa kunnan maankäyttöä?

14.20 Kysymyksiä kaikille kunta-alustajille

14.40 Kuntadialogi: miten vastaamme 

hiilineutraaliustavoitteeseen? Keskustelemassa 

Tuija Mäkinen, Sampo Soimakallio, Pasi Kallio ja 

Ilkka Räsänen.

15.35 Loppupuheenvuoro



Kunnat ilmastotyössä - #ilmastokunnat

▪ Suomalaisilla kunnilla on laajat tehtävät  ja laajat 

vaikutusmahdollisuudet

▪ Ilmastotyö on kunnan oma valinta

▪ Kuntastrategia, ilmasto-ohjelma, talousarvio, toimintasuunnitelma

– Kustannustehokkaat, paikallisiin olosuhteisiin sopivat ratkaisut 

kuntalaisten ja yritysten kanssa

▪ N. 70 % suomalaisista asuu kunnassa, joka on asettanut 

ilmastotavoitteet

▪ N. 40 % suomalaisista asuu kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi 

viimeistään vuoteen 2030 (Suomi 2035, EU 2050)

▪ Ajankohtaista:

– Kuntalaisten osallistaminen

– Kompensaatiot - nielut

– Varautumisen vastuut ja tilannekuva

– Kunnan rooli uusissa ohjauskeinoissa
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Kunnat aktiivisina verkostoitujina -
#ilmastokunnat 

Useita alueellisia verkostoja

▪ Mm. Kuumailmastotyö (10 kuntaa) ja Kestävä Seinäjoen 
seutu (5 kuntaa)

▪ Maakuntien verkostot (Canemure)

Kansalliset

▪ Climate Leadership Coalition (4 kuntaa)

▪ Energiatehokkuussopimukset 2017–2025 (88 kuntaa + 6 
kuntayhtymää)

▪ CIRCWASTE (10 kaupunkia)

▪ FISU-verkosto (11 kaupunkia)

▪ HINKU-foorumi (68 kuntaa)

▪ Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto (6 kaupunkia)

▪ Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja (57 kuntaa ja 2
kuntayhtymää, kampanja päättyi 2018)

▪ Motivan Ekohankintaverkosto (18 kuntaa)

▪ Smart & Clean (pks – isot kaupungit) 

Kansainväliset

▪ Climate-KIC (1 kaupunki ja 1 maakunta) 

▪ Energy Cities (2 kaupunkia)

▪ Covenant of Mayors -sitoumus 
(15 kuntaa ja 1 maakunta)

▪ EUROCITIES – Environment Forum
(6 kaupunkia)

▪ ICLEI (13 kaupunkia)

▪ UBC (12 kaupunkia)



Kunnan keinoja luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa - #luontokunnat

▪ Luontotiedon kerääminen (luontoselvitykset, viheryhteyskartoitukset)

▪ Maankäyttö ja suunnittelu

▪ Kaavoitus

▪ Rakentaminen ja ylläpito

▪ Luontopohjaiset ratkaisut

▪ Kunnan omistamien metsien, maiden ja alueen vesistöjen käyttö- ja hoito

▪ Luonnonsuojelualueiden perustaminen ja maiden hankinta 

luonnonsuojeluun

▪ Vieraslajien torjunta

▪ Luontotietoisuuden lisääminen (esim. luontokoulut, -polut,-reitit) ja 

kampanjat
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Luonnonsuojelupolitiikka ja kunnat 
#luontokunnat

▪ Kansallisia ja kansainvälisiä luonnon 

monimuotoisuustavoitteita ei saavuteta, tarve 

kiristyvälle ohjaukselle

▪ Luonnonsuojelulaki uudistetaan –kuntien rooli?

▪ Luonnonsuojeluun 100 m € lisäraha –kuntien 

resurssit ?

▪ Kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen 

toimintaohjelma (HELMI)

▪ METSO-ohjelmaan lisärahoitusta – kuntien 

korvaukset?

▪ Tukea ja näkyvyyttä kuntien 

luonnonsuojelutyöhön 

’Luontokunnat’ –toiminnalla 

626.9.2019
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Tietoa on riittämiin ja
sen soveltaminen on

helppoa.

Tietoa on olemassa,
mutta sen

soveltamisessa on
haasteita.

Tarvittavaa tietoa ei
tunnu olevan tarjolla.

En osaa sanoa.

Koetko, että sovellettavaa tietoa hiilinielujen ja -
varastojen tukemiseksi on riittävästi?
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Kyllä, tietoa on
riittämiin ja sen

soveltaminen on
helppoa.

Tietoa on olemassa,
mutta sen

soveltamisessa on
haasteita.

Tarpeellista
sovellettavaa tietoa ei

ole tarjolla.

En osaa sanoa.

Koetko, että sovellettavaa tietoa luonnon 
monimuotoisuuden tukemiseksi kunnissa on riittävästi?

47 vastaajaa, joista 34 kuntien 

työntekijöitä
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Yhtenäisiä 

laskentamalleja, 

mittareita ja 

visualisointityökaluja
Seurantamenetelmiä 

nielujen ja 

biodiversiteetin 

huomioimiseksi

Koulutusta ja 

selkeitä 

viestipaketteja 

päättäjille ja 

rakentajille

Konkreettisista 

esimerkeistä 

oppimista

Tiiviiseen 

kaupunkiympäristöön 

soveltuvaa tietoa

Sovellettavaa tietoa 

ja esimerkkejä 

maanomistajille

Hiilinielujen ja 

biodiversiteetin 

tukemisen ristiriitojen 

avaamista

Maankäytön suunnitteluun 

soveltuvaa mallinnusta –

missä tehokkaimmat toimet, 

mitä priorisoida? 

Kaupunkiekologista tietoa 

suunnittelujärjestelmiin

Tietoa 

monimuotoisuuden 

taloudellisista 

hyödyistä

Selkeitä ohjeita ja 

toimenpidelinjauksia

Kunnissa kaivataan:



LOZZI
LOUNAS

Kasviskroketteja (G, L, M, Veg, VS) Pico de gallo -
linssisalsaa 2,60 / 5,00 / 5,80 / 6,80

Hapanimelää broilerikastiketta (*, A, G, L, M, VS)
2,60 / 5,00 / 5,80 / 6,80
LOUNAS

Joulukinkkua (G, L, M) Porkkanalaatikkoa (A, G, L)
Lanttulaatikkoa (A, G, L) Sinappikastiketta (A, G, L)
Imellettyä perunalaatikkoa (A, L)
2,60 / 5,00 / 5,80 / 6,80
JÄLKIRUOKA
Ris a´la mandel ja kirsikkahilloa (G, L, A)
1,00

TILIA
LOUNAS

Chili con vege (*, A, G, L, M, Veg, VS)
5,70 / 8,00

Chili con Carnea jauhelihasta (*, G, L, M, VS)
5,80 / 8,00

Kurpitsasosekeittoa (*, A, G, L)
5,40 / 6,50
SALAATTILOUNAS
Salaatti proteiini: Kylmäsavukirjolohta (A, G, L, M)
6,70 / 8,00
PAISTOPISTE
Paistettuja muikkuja, Perunasosetta
Paahdettuja hunaja-punajuuria, Tilliranskankermaa
8,90 / 10,00
JÄLKIRUOKA
Mariannerahkaa (A, G, VL)
1,00 - 1,20

LOZZI

TILIA
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Kyllä Ei En osaa sanoa

Onko kunnassanne tehty toimia luonnon monimuotoisuuden 
tai hiilinielujen- ja varastojen vahvistamiseksi?



Kuntien yleisimmin jo tekemät toimet 
luonnon monimuotoisuuden hyväksi

● Vieraslajien torjuminen 93 %

● Luontopolun/polkujen perustaminen 93 %

● Kunnan luontomatkailukohteiden ja luontoarvojen markkinointi 
80 %

● Vesistöjen kunnostus 77 %

● Luontokartoitukset kaavojen luontoselvitysten ohella 73 %

● Luontotietoisuuden lisääminen 73 %

● Suojeluhankkeiden toteutus 70 %
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Toimet joihin kaivataan tukea ja tietoa
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Tukea kaivataan:

• Toimenpiteet luonnossa 
(rahallinen tuki)

• Rahoituksen haku

• Luontomatkailukohteiden 
markkinointi

• Luontotiedon kokoaminen

• Maastossa suoritettavat 
toimet (käytännön 
koulutus)
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Toimet joihin kaivataan tukea ja tietoa
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Tietoa kaivataan:

• Luontopohjaiset ratkaisut

• Ekosysteemitilinpito

• Maankäytöllisten ratkaisujen 
vaikutus

• Luonnon 
hyvinvointivaikutukset

• Metsänhoitokäytännöt

• Luonnonsuojelutoimenpitei-
den ja hankkeiden toteutus
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Miten parhaiten tuetaan ympäristötutkimuksen 
käyttöä kunnassa sekä eri osapuolten välistä 
vuoropuhelua? 

▪ Tutkijat kylään kuntiin ja tapaamaan päättäjiä ja 

virkamiehiä.

▪ Oman alueen/kunnan seminaareja, 

keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Enemmän kunnan 

tarpeisiin liittyvää ohjeistusta.

▪ Vahvistetaan alueellisia keskustelu- ja 

toimintafoorumeita ja verkostoja. Otetaan sidosryhmät 

laajasti mukaan ja vältetään vastakkainasettelua.

▪ Vahvistetaan ja laajennetaan keskustelufoorumeita 

kansallisella tasolla.

▪ Rakennetaan tutkimuksen käyttö sisään 

päätöksentekoon, esim. TED-talk-tyyppiset lyhyet 

asiantuntijapuheenvuorot pakollisiksi joka kokouksen 

alkuun.
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▪ Tuotetaan tiivistettyä, selväsanaista ja helposti 

jaettavaa tutkimustietoon perustuvaa aineistoa 

etenkin poliitikkojen ja johtavien virkamiesten 

käyttöön.

▪ Osallistetaan kuntalaisia vahvemmin: avoimia 

keskustelutilaisuuksia, luontoiltoja, yleisöluentoja, 

opastuksia ja talkoita.

▪ Kootaan tutkimusta ja avataan tutkimustulosten 

epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia yhteisessä 

foorumissa.

▪ Opitaan toisiltamme: jaetaan kokemuksia ja 

esimerkkejä eri kunnista.

www.menti.com käytä koodia 78 995

http://www.menti.com/


Miten voisimme tukea tutkijoiden, virkamiesten ja 
poliitikkojen vuoropuhelua ja parantaa 
ympäristötutkimustiedon käyttöä kunnissa?  
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www.menti.com käytä koodia 78 995

http://www.menti.com/


Mitä aiot ottaa mukaan tästä seminaarista ja mitä aiot 
tehdä sillä seuraavana työpäivänä?
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www.menti.com käytä koodia 78 995

http://www.menti.com/


KUNTIEN 
ILMASTOKONFERESSI
11.-12.11.2020, TURKU

Yhteistyössä Canemure-hanke (SYKE), 

Kuntaliitto, ympäristöministeriö ja 

Ympäristötiedon foorumi
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Tulevaisuuslaboratorio

- Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on koulutusohjelma, jossa alan 

ammattilaiset pysähtyvät tarkastelemaan tiettyä aihetta ja etsimään 

tulevaisuuden kehityssuuntia yhdessä. Nyt käynnistyvä tulevaisuuslaboratorio 

on luontolabra, joka etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen 

haasteisiin.

- Osallistujat pääsevät edistämään omaa projektiaan osana Sitra Labia, 

enintään 8000 euron kokeilurahoituksen sekä käytännöllisiä lähestymistapoja, 

joista on hyötyä myöhemminkin. Lisäksi lupaamme kiinnostavan verkoston ja 

reilusti uutta ajateltavaa.

- Tilaa Sitra Labin uutiskirje, jos haluat kuulla, kun haku aukeaa:

https://www.sitra.fi/tilaa-uutiskirjeita/

https://www.sitra.fi/tilaa-uutiskirjeita/




Luontokunnat
toiminta?

#luontokunnat

▪ SYKE:n ja Kuntaliiton 

esiselvitys kuntien 

luonnonsuojelutyön nykytilasta 

ja tarpeista luovutettu 

ympäristöministeriölle 30.10.

▪ Esitys Luontokunnat –

toiminnasta:

▪ Fasilitoitu verkostomainen 

matalan kynnyksen toiminta

▪ Yhteiset viestintäkanavat

▪ Yhteisiä kokoontumisia ja 

keskustelumahdollisuuksia

▪ Koulutuksia, 

teemaseminaareja, tietoiskuja

▪ Hankerahoituksen hakua ja 

yhteisiä hankkeita

21Kuva: Kati Ojala


