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SYKSYN KUNNALLISVAALEISSA 
päätetään, miten energiantuotantoa,  
kaavoitusta ja julkisia hankintoja hoidetaan 
seuraavan neljän vuoden aikana. Entä mitä 
tehdään kunnassa syntyville jätteille, entä  
kunnan omistuksessa oleville metsille?

Kunnissa on mahdollisuus tehdä päätöksiä, 
jotka suojelevat yhteistä ympäristöä ja  
rakentavat taloutta kestävään suuntaan.  
Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoi- 
suuden köyhtyminen ja luonnonvarojen 
liikakulutus saattavat tuntua hiukan kaukai-
silta tai liian suurilta ongelmilta päivittäisen 
kunnallispolitiikan näkökulmasta. Ratkaisut 
ovat kuitenkin olemassa ja niiden eteenpäin 
viemiseen tarvitaan kuntia ja valtuutettuja.

Tässä ovat ympäristöjärjestöjen ehdotukset, mi-
ten tehdään hyvää ympäristöpolitiikkaa kunnissa.
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TAUSTA
Kuntien ostovalinnoilla on väliä ympä-

ristön ja ihmisten hyvinvoinnille.  Suomessa 
julkisia hankintoja tehdään noin 22 mil- 

jardilla eurolla vuosittain. Valtaosan eli mel-
kein kolme neljännestä hankinnoista muo-
dostavat kuntien, kuntayhtymien ja muiden 

kunnallisten organisaatioiden hankinnat.

VEROVAROILLA VAIN 
KESTÄVIÄ OSTOKSIA1

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kunnat ryhtyvät hankinnoissaan painot-
tamaan ympäristön kannalta kestävämpiä 
valintoja. Suurina ostajina kunnilla on mah-
dollisuus parantaa ratkaisevasti esimerkiksi 
luomuruoan asemaa markkinoilla. Kuntien 
hankintastrategioissa tai -ohjeissa tulee ottaa 
ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat huomi-
oon.[1] Kestävien hankintojen edistämiselle 
tulee asettaa määrälliset tavoitteet ja aikatau-
lut, ja hankintojen vaikutuksia tulee arvioida 
niiden elinkaaren mukaan. Tavoitteena on, 
että kuntien kaikissa hankinnoissa otetaan 
ympäristönäkökulma huomioon. Ympäristö-
vastuullisuuden tulee ohjata muun muassa 
sähkön hankintaa, julkisten rakennusten 
uudis- ja korjausrakentamista sekä elin- 
tarvike- ja sähkölaitteiden hankintoja.[2]
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TAUSTA
Ilmastonmuutos on vakava uhka niin suo- 

malaisten kuin koko planeetan hyvinvoinnil-
le. Ratkaisut ovat olemassa, mutta se vaatii 

tekoja kaikilta. Hiilineutraalia Suomea ei  
voida saavuttaa ilman vähäpäästöisiä kuntia. 
Kunnissa kasvihuonekaasupäästöjä aiheut-
tavat etenkin energiantuotanto ja -käyttö, 

jätehuolto sekä liikenne. Kunnat ovat mer-
kittäviä energian tuottajia: vuonna 2005 ne 
tuottivat 80 prosenttia Suomen kaukoläm-
mitysenergiasta ja 15 prosenttia sähköstä. 
Esimerkiksi vuonna 2010 kaukolämmöstä 

78 prosenttia tuotettiin fossiilisilla pol- 
ttoaineilla.[3] Demokraattisesti ohjattuina 
yksikköinä kuntien on mahdollista ottaa 

edelläkävijän roolin ilmastonsuojelutyössä.

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kunnissa tulee laatia omat ilmasto-ohjelmat 
ja energiansäästösuunnitelmat. Lisäksi kuntien 
on hyvä liittyä Kuntaliiton ilmastonsuojelu- 
kampanjaan[4] sekä työ- ja elinkeinominis- 
teriön energiatehokkuussopimukseen tai 
Motivan energiaohjelmaan[5]. Tärkeintä 
kunnissakin on energian säästö: Esimerkiksi 
kuntien energiatehokkuussopimusohjelmassa 
säästötavoitteeksi on määritelty 9 % vuosina 
2008–2016[6]. Energiakatselmusten ohessa 
voidaan käyttää ESCO- palveluja[7], joilla ener-
giatehokkuutta parantavat hankinnat voidaan 
tehdä kokonaan tai osittain ilman omaa inves-
tointirahaa. Energiantuotannossa on lisättävä 
uusiutuvien energianlähteiden osuutta. Esi-
merkiksi pientuulivoimaloiden lupaprosessia 
tulee helpottaa. Lisäksi tavoitteena tulee olla, 
että kuntien ostamasta sähköstä vähintään 
60 % vuonna 2015 ja 100 % vuonna 2020  
on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla[8].  
Turpeen poltosta tulee luopua, sillä se rin-
nastuu kasvihuonekaasupäästöiltään fossii-
lisiin polttoaineisiin ja aiheuttaa merkittäviä 
ympäristö- ja vesistöhaittoja. Ydinvoimasta  
on irtauduttava ja kunnallisten sähköyhtiöiden 
on luovuttava omistuksista ydinvoimayhtiöissä.

KUNNASTA ILMASTOPOLI-
TIIKAN EdELLÄKÄVIJÄ2
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TAUSTA
Jätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 17,6 

tonnia asukasta kohden. Yhdyskuntajätteen 
määrä on noin 466 kiloa henkeä kohden[9].

Suomi on heikko yhdyskuntajätteiden kierrät-
täjä suhteessa muihin Pohjois-Euroopan mai-
hin. Suomi kierrättää reilut 30 % yhdyskunta-

jätteestään, kun taas kaatopaikalle päätyy noin 
45 %[9]. Kierrätysastetta pitää parantaa, mutta 

vielä sitäkin tärkeämpää olisi jätteen synnyn 
ehkäisy. Ehkäisyyn on kuitenkin annettu vain 

vähän resursseja, vaikka sillä saavutetut  
ympäristöhyödyt ovat ylivertaisia[10].

VÄHEMMÄN JÄTETTÄ JA 
bIOKAASUT KÄYTTÖÖN

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kuntien, kuntayhtymien jätelaitosten ja vastaa-
vien tahojen tulee laatia strategioita jätteen 
synnyn ehkäisyyn[11]. Strategiassa pitää konk-
reettisesti määritellä, mitä jätteitä kunnassa 
vähennetään, ja miten vähennys toteutetaan. 
Kierrätysastetta voidaan parantaa esimerkiksi 
kierrätyspisteitä ja neuvontaa lisäämällä. Jä-
tesektorin merkittävä päästölähde on kaato-
paikkojen metaani, joka pitää saada talteen ja 
hyötykäyttöön. Kaatopaikkakaasua voidaan 
hyödyntää esimerkiksi sähkönä, lämpönä tai 
jätekuljetusautojen polttoaineena. Jätteen-
polttolaitoksia ei tule rakentaa enää lisää, sillä 
jätteenpolttokapasiteetti Suomessa on jo riit-
tävä. Kapasiteetin lisäys vaarantaa sekä jätteen 
synnyn ehkäisyn että kierrätyksen ensisijai-
suuden. Ensisijaisesti kierrätykseen perustuva 
jätehuollon ratkaisu on ympäristön kannalta 
paras ja taloudellisesti kilpailukykyinen.[12]
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TAUSTA
Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä, ja sektorin  
päästöjen suunta on nouseva[13]. Lähes  

kolme neljännestä (72 %) kotimaan hen- 
kilöliikenteen matkasuoritteesta tehdään  

henkilöautolla, kun julkisen liikenteen osuus 
on noin 19 % ja kevyen liikenteen vain 4 %[14]. 

PUHTAITA bUSSEJA, PYÖRÄ-
KAISTOJA JA RUUHKAMAKSUJA

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Julkista ja kevyttä liikennettä tulee edistää 
kunnissa määrätietoisesti. Pyöräilyn edistä-
miseen tarkoitettu budjetti tulee kasvattaa 
kymmenykseen kunnan liikennebudjetista[15]. 
Kun taajamien julkiseen liikenteeseen hanki-
taan uutta kalustoa, biokaasu-, hybridi-,  
ja sähköbussit tarjoavat hyvän vaihtoeh-
don[16]. Julkista paikallisliikennettä voidaan 
edistää myös hankkimalla kunnan omille 
työntekijöille työsuhdematkaliput[17]. Suu-
remmissa kaupungeissa on tarpeen ottaa 
käyttöön ruuhkamaksut henkilöautomatko-
jen karsimiseksi ja liikenteen sujuvoittami-
seksi. Esimerkiksi Tukholmassa ruuhkamak-
suilla on saatu laskettua hiilidioksidipäästöjä, 
pienhiukkaspäästöjä ja melutasoa[18].
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TAUSTA
Suomalaisista 70 % asuu kaupungeissa. 

Suomalaiset kaupungit ja muut taajamat 
on rakennettu väljästi, ja taajamien asukas-

tiheys on selvästi laskenut viimeisten vuosi-
kymmenten aikana.[19] Positiivisena puolena 
taajamarakenteessa on EU:n mittakaavassa 
runsaasti viheralueita sisältävät asuinalueet  
ja niiden mukanaan tuomat terveyshyödyt.

TIIVIIMPIÄ YHdYSKUNTIA 
LÄHILUONTOA SÄILYTTÄEN

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kaavoituksessa asuin- ja työpaikat sekä pal-
velut ja muut toiminnot sijoitetaan siten, että 
liikkumistarve vähenee.  Arjen liikkumisen 
tulisi hoitua kätevästi jalan, pyörällä tai jouk-
koliikenteellä. Lisäksi on tärkeää säilyttää  
yhtenäisiä rakentamattomia alueita ja niiden 
ekologisia yhteyksiä virkistyskäyttöä ja luon- 
toarvojen suojelua varten.[20] Kaavoitusta 
varten tulee selvittää myös kunnan ekologi-
nen verkosto ja hiljaiset alueet. Lisäksi kuntien 
tulee ohjata kaavamääräyksillä uusien raken-
nusten lämmitystapaa sekä muita energia-  
ja materiaalitehokkaita rakennusratkaisuja.
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TAUSTA
Kunnat omistavat Suomessa runsaasti 

metsämaata. Usein kuntien omistamat alueet 
sijoittuvat lähelle asutusta ja ovat virkistys-
käytön kannalta tärkeitä. Uhanalaisia lajeja  
on kaikissa elinympäristöissä. Osassa elin-

ympäristöjä, kuten kosteikoilla ja perinnebio-
toopeilla lajien säilyttäminen vaatii aktiivista 

luonnonhoitoa. Osassa elinympäristöjä, kuten 
metsissä, missä elää suurin osa sukupuuton 
uhkaamista lajeista, parasta luonnonhoitoa  

on toimenpiteiden minimointi. Kuntien 
omistamien maiden lisäsuojelulla ja luonnon-

arvolähtöisellä käytöllä voidaan parantaa 
uhanalaisen lajiston selviämismahdollisuuksia 

ja samalla tarjota kuntalaisille nykyistä  
vetovoimaisempia virkistäytymiskohteita.

KUNTAMAIdEN JA -METSIEN KÄYTÖSSÄ HUOMI-
OTA LUONNONARVOIHIN JA VIRKISTYKSEEN

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kaavoituksessa virkistykseen varattujen ja 
toisaalta kaikkien kunnan omistamien aluei- 
den ja metsien hoidossa otetaan virkistys-  
ja luontoarvot paremmin huomioon. Virkistys-
metsiltä kaivataan luonnontilaisuuden tuntua, 
johon päästään turhia talousmetsien hoidosta 
opittuja käsittelyjä välttämällä. Osa huomiointia 
on ottaa kuntalaiset mukaan maaomaisuuden 
ja metsien hoidon suunnitteluun. Jos kunnan 
omistamilta metsiltä poistetaan tuottovaati-
mus, metsien hoidossa voidaan aidosti lähteä 
etsimään nykyistä kestävämpiä menetelmiä. 
Yksi virkistys- ja luontoarvoja keskeisellä taval-
la parantava toimintatapa on suojelualueiden 
lisääminen. Talousmetsien virkistys-, maisema- 
ja luontoarvoja voidaan parantaa avohak-
kuista luopumalla. Etenkin kaupunkikunnissa 
metsäomaisuuden hoito voidaan siirtää myös 
kokonaan ympäristötoimiston alaisuuteen, 
jolloin saavutetaan monessa tapauksessa myös 
säästöjä. Kulttuuri- ja perinneympäristöissä 
sekä nurmialueilla lisätään monimuotoisuutta  
ja viihtyvyyttä edistäviä toimia, kuten lampai-
den laidunnusta ja alueiden hoitoa kukkaniit-
tyinä nykyisten jatkuvaa leikkuuta ja  
resursseja vaativien nurmikoiden sijaan.
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TAUSTA
Suomi ei edelleenkään ota pintavesien suoje-
lua vakavasti. Kunnat voivat omilla toimillaan 

merkittävästi parantaa tilannetta. Suomi ei 
kestä enää yhtään kaivos- tai turpeenotto-
hanketta, jotka pilaavat merkittävästi vesis-
töjä. Ne heikentävät kuntalaisten oikeutta 

puhtaaseen ympäristöön ja turmelevat kun-
nan vetovoimaa muiden elinkeinojen, kuten 

matkailun, näkökulmasta. Luonnonvarojen 
lyhytnäköinen hyödyntäminen voi heijastua 

muun muassa alueelle muuton tyrehtymisenä 
sekä väestön ikärakenteen heikentymisenä.

VESIENSUOJELUA 
TEHOSTETTAVA

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kuntien tulee hyödyntää ympäristönsuoje-
lumääräysten mahdollisuudet asukkaidensa 
hyväksi. Kuntien maankäytön suunnittelussa 
tulee turvata sekä pinta- että pohjavesien hyvä 
laatu ja luontoarvojen säilyminen. Suunnitte-
lun perustana tulee olla valuma-alue hallinnol-
listen kuntarajojen sijaan. Pienvedet kuten pu-
rot tulee turvata ja säilyttää. Hulevedet tulee 
ottaa hallintaan, keinoina voivat olla imeytys, 
viivytys, vesien johtaminen avopainanteisiin 
sekä käsittely hulevesikosteikoissa. Kaivosten 
jätevesien ja turvekaivosten vesien käsitte-
lyssä on käytettävä parasta saatavilla olevaa 
vesienpuhdistustekniikkaa. Kaivosten jätevettä 
ja turvesoiden humuspitoista vettä ei pidä 
laskea käsittelemättömänä luontoon. Koska 
jokaiselta kansalaiselta edellytetään jätevesien 
käsittelyä, on sitä vastaavin rajoin vaadittava 
myös yrityksiltä ja muilta elinkeinojen (kuten 
kaivos- ja turvetoiminnan) harjoittajilta.
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TAUSTA  
On tärkeää herättää lapsissa ja nuorissa kiin-

nostus luontoon ja opettaa heille vastuun-
kantoa ympäristökysymyksissä. Sama koskee 

myös aikuisia. Suomen kestävän kehityksen 
toimikunnan koulutusjaosto on linjannut, 
että kaikissa kouluorganisaatioissa tulee  

olla kestävän kehityksen toimintaohjelma.  
Lisäksi 15 prosentilla päiväkodeista, kou-

luista ja oppilaitoksista tulee olla ulkoinen 
sertifikaatti tai tunnustus kestävän kehityks-
en toiminnasta vuoteen 2014 mennessä[21].

YMPÄRISTÖKASVATUS 
KUULUU KUNNILLE

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖT 
ESITTÄVÄT:

Kaikissa kunnissa tulee tukea ympäristö- 
kasvatusta. Käytännössä tarvitaan kun-
tatason strategiatyötä eri hallinnonalojen 
välillä sekä opettajien täydennyskoulu-
tusta. Kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia 
kannustetaan oppilaslähtöiseen kestävän 
kehityksen työhön. Kuntien on rahoitet-
tava ulkopuolisten kestävän kehityksen 
sertifikaattien hakemista sekä koulujen 
ympäristökasvatustyötä tukevien luon- 
to ja ympäristökoulujen toimintaa[22].
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