
PIKAISTA NOSTETTA KUNTATALOUTEEN 
ENERGIA- JA ILMASTOTOIMILLA! 
Ilmastonmuutoksen hallinta edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimia kaikilla politiikan tasoilla. Kuntien toimet 

ovat keskeisiä, jotta Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden 15 vuodessa.  Ilmastotoimia vauhdittamalla kunnat 

voivat elvyttää talouttaan, luoda uusia työpaikkoja ja parantaa elinvoimaisuuttaan. Kuntavaaleissa valittavat 

valtuutetut voivat tarttua mahdollisuuteen kaikissa Suomen kunnissa. Olemme koonneet tähän suositukseen 

tärkeimpiä ja vaikuttavimpia toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa kaikissa kunnissa.  

 

 

  

 

 

 
 
 

   

Edistetään voimakkaasti polttoon perustumattomia ratkaisuja kuntien energiayhtiöissä 
 

Siirrytään ajoneuvojen puhtaisiin käyttövoimiin ja liikkumispalveluihin 
 

Aktivoidaan asukkaiden ja yritysten energiatoimia 

Korjataan kunnan rakennuskanta energiatehokkaaksi 
 

Lähteet: 
* Karhinen, S. (2020). Uusiutuvan energian potentiaali maakunnissa. Suomen ympäristökeskus. 
Saatavilla: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Uusiutuvan_energian_potentiaali. 
**Cameron and van der Zwaan (2015). Employment factors for wind and solar energy technologies: A literature review. 
Saatavilla: https://econpapers.repec.org/article/eeerensus/v_3a45_3ay_3a2015_3ai_3ac_3ap_3a160-172.htm.  
***SULPU ry. Suullinen tiedoksianto 

 

Teho-olettamukset vuodelle 2030 (verrattuna vuoteen 2019) 
✓ Tuulivoimateho kasvaa 12 200 MW. 
✓ Aurinkosähköteho kasvaa 2 050 MW.  
✓ Maalämpöpuppujen teho kasvaa 1970 MW ja Ilmalämpöpumppujen 2400 MW. 
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Investoinnit liikkeelle kunnissa 

Jo lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka ovat sitoutuneet maan hallitustai kunnianhimoisempaan 

aikatauluun ilmastotavoitteiden toteutuksessaii. Samalla EU:n ilmastotavoitteet ovat kiristymässä ja 

vähähiilisten ratkaisujen käyttöönotto vahvistuu muun muassa Euroopan vihreän kasvun sopimuksen myötäiii. 

EU:n ekologisen jälleenrakentamisen ohjelman tavoitteena on tukea taloudellista kasvua investointien ja 

infrastruktuurihankkeiden avulla sekä luoda uusia kestävän talouden työpaikkojaiv. Uusiutuvien 

energiaratkaisujen kysynnän kasvun synnyttää Suomeen uusia paikallisia työpaikkoja, jotka liittyvät 

energiaratkaisujen asentamiseen ja ylläpitoon. Päästövähennysten saavuttaminen edellyttää nopeita tekoja 

puhtaan energiantuotannon, vähäpäästöisen liikkumisen, rakennusten energiatehokkuuden, kestävän 

aluesuunnittelun ja kestävien julkisten hankintojen edistämiseksiv.  

Monet ilmastotoimet maksavat itsensä nopeasti takaisin ja tuottavat säästöjä kuntataloudelle. 
Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja rakennusten energiakorjauksiin luovat uusia paikallisia työpaikkoja. 
Seuraavan vuosikymmenen aikana uusiutuvan energian tuotannon rakentaminen sekä asentaminen, 
huolto ja ylläpito voivat työllistää lähes 20 000 tekijää valtakunnallisestivi. Investointien toteuttamiseksi 
kuntien kannattaa aktiivisesti tarttua kansallisiin avustuksiinvii ja EU:n elvytysrahoitukseenviii. Kunta voi 
omilla toimillaan edistää ja mahdollistaa myös asukkaiden ja yritysten ilmastotoimiaix. 

Esimerkki: Kuntatalouden parantaminen vihrein energiainvestoinnein  

Iin kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasolta jo 
vuoteen 2020 mennessä. Kunta on jo vuosien 2007–2015 aikana vähentänyt 50 prosenttia 
hiilidioksidipäästöjään, vastaten noin 4 500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kunta on 
saavuttanut säästöjä energiatehokkuutta parantamalla ja öljylämmityksestä luopumalla. 
Kokonaisuudessaan Iin kunta on 2012–2016 aikavälillä saavuttanut 1,9 miljoonan euron investoinneilla 
lähes 50 kilotonnin hiilidioksidipäästövähennysten lisäksi 766 000 euron vuotuiset säästöt. 

 

Neljä keskeistä toimenpidekokonaisuutta ovat: 

1. Liikenteen murroksen edistäminen: Puhtaat käyttövoimat ja liikkumispalvelut  

Kunnissa voidaan tehdä aktiivista työtä liikenteen päästöjen vähentämiseksi maankäytön suunnittelijan, ja 

palveluntarjoajan roolissa sekä hankintojen kautta. Kuntien on tärkeää siirtää omaa ajoneuvokantaansa 

kestäviin voimalähteisiin sekä kasvattaa sähkö- ja biokaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuuria. 

Autoilua vähentävien liikkumis- ja kuljetuspalvelujen hyödyntämistä voi edistää niin kaupungeissa kuin haja-

asutusalueillakin.  

Valtuutettujen ja puolueiden tehtävänä on tarjota selkeät linjaukset kestävän liikennejärjestelmän 

toteuttamiseksi. 

 



2. Aktiivinen omistajaohjaus: Irti polttamiseen perustuvista energiaratkaisuista 

Suuri osa Suomen kaukolämpöyhtiöistä on kuntien omistuksessa. Kuntien tulee edellyttää yhtiöitä laatimaan 

ilmastotiekartat hiilineutraaliin tulevaisuuteen, eli konkreettinen ja aikataulutettu suunnitelma turpeen, 

hiilen, maakaasun ja öljyn korvaamiseksi erityisesti maaperän, veden, ilman, auringon ja hukkalämmön 

energiaa hyödyntävillä ratkaisuilla. Näin hillitään myös puun energiakäyttöä ja ylläpidetään metsien 

hiilinieluja. Kaikki yhtiöt eivät näin ole vielä tehneet. Fossiilisen energian käyttö kallistuu edelleen ja sähkövero 

laskee, mikä parantaa esimerkiksi teollisten lämpöpumppujen kilpailukykyä. Uudenlaiset energiaratkaisut 

vaativat aktiivista yhteistyötä uusien toimijoiden kanssa ja kuntien kannattaa kartoittaa 

yhteistyökumppaneiden ratkaisuja energian tuottamiseksi paikallisesti. 

Valtuutetut ovat avainasemassa kuntien energiayhtiöiden omistajaohjaajina.  

Esimerkki: Turpeen korvaaminen hukkalämmöllä ja rakennusten energiatehokkuudella 

Vatajankosken Sähkö Oy:n tavoitteena on tuottaa lämpöä ilman tulta. Vuodesta 2021 alkaen kolmasosa 

Kankaanpään kaukolämmöstä tuotetaan kipsilevytehtaan hukkalämmöllä, jolla korvataan turpeen ja puun 

polttoa. Investointi suojaa yhtiötä polttoaineiden hinta- ja saatavuusriskeiltä sekä auttaa varmistamaan 

kaukolämmön edullisen hintatason ja kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Noin neljännes Kankaanpään 

kaukolämpötehosta on älykaukolämpöpalvelun piirissä, jossa taloyhtiöt ja kunnat määrittelevät omille 

huoneistoilleen lämmitystä ohjaavat tavoitelämpötilat. Palvelu säästää lämpöasiakkaiden ja 

kaukolämpöyhtiön kustannuksia sekä parantaa asuinmukavuutta. 

3. Oma korjausvelka kuntoon: Energiakorjaukset kunnan rakennuskannassa 

Kunnat omistavat edelleen öljylämmitteisiä, alikäytettyjä ja peruskorjausta odottavia kiinteistöjä. Monissa 

kunnissa on huomattava peruskorjausvelka, joka liiallisen energiankulutuksen ohella kasvattaa 

sisäilmaongelmia ja voi lopulta pahimmillaan johtaa koko rakennuksen muuttumiseen käyttökelvottomaksi. 

Energiainvestoinnit etenkin laajempien peruskorjausten yhteydessä ovat taloudellisesti kannattavia. Energia-

avustukset ja Euroopan vihreä elvytys ovat välineitä, joilla kunnissa voidaan toteuttaa lämmitystavan 

muutoksia ja energiatehokkuuden parannuksia. Kuntien kannattaakin kartoittaa koko rakennuskantansa 

tilanne energianäkökulmasta.  

Valtuutetut voivat kuntien budjetoinnissa kiinnittää huomion energiainvestoinneilla saavutettaviin 

kulusäästöihin ja pitkän aikavälin taloudellisiin tuottoihin. Kuntien energiatehokkuussopimukset ovat avain 

valtakunnallisiin energia-avustuksiin. 

Hyvä tietää: Green renovation wave 

EU:n Renovation Wave -aloite on osa 2019 julkaistua Green Deal ohjelmaa. Tavoitteena on elvyttää EU:n 

taloutta kestävillä keinoilla ja rakennusten energiakorjaukset ovat toimenpiteiden ytimessä. Suomessa 

uusi korjausrakentamisen strategia vuoteen 2050 ohjaa rahoitusta hankkeisiin. 



4. Luvitus ja kaavoitus: Asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten energiatoimien aktivointi 

Kunnissa voidaan edistää alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten energiahankkeita mahdollistavalla 

luvituksella ja maankäytön ohjauksella, jota tukee myös uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)x. On 

tärkeää, että kunnan rakennusjärjestyksessä linjatut lupa- ja ilmoituskäytännöt eivät ole tarpeettoman 

raskaita tai kielteisiä esimerkiksi rakennuskannassa toteutettavien aurinko- ja lämpöpumppuhankkeiden 

näkökulmastaxi. Rakennusvalvonnan ilmasto-osaamista kehittämällä voidaan tarjota aktiivisesti tukea 

asukkaille, yhteisöille ja yrityksille.  Rakennusvalvonnan neuvovaa ja ohjaavaa roolia korostamalla voidaan 

saada asukkaiden energiahankkeille oikeanaikaista tukea esimerkiksi suunnitteluosaamisen hankintaan. 

Kaavoituksella ja alueellisilla energiaselvityksillä voidaan mahdollistaa uusiutuvan energian ja hukkalämmön 

hyödyntäminen. Monet kestävät energiantuotantomuodot edellyttävät aktiivista ja ennakoivaa maankäytön 

ohjausta. Etenkin uudisrakentamisen ratkaisuissa voidaan hyödyntää täysimittaisesti energiatehokkuus, 

ilmastoystävälliset rakennusmateriaalit, matalalämpöiset aluelämpöverkot, maalämpö, hukkalämpö ja 

aurinkoenergia. Aluesuunnittelussa voidaan lisäksi edistää esimerkiksi puistojen maa-alan käyttöä 

maalämmön lähteenä tai merilämmön kokeilemista. Kaavoituksella ja tontinluovutusehdoilla on mahdollista 

tukea energiatehokkuutta, uusiutuvan energian sekä energiavarastojen hyödyntämistä rakennus- tai 

korttelitasolla. 

Kuntien yhteistyöllä voidaan saada todistettuja etuja ja lisätä osaamistaxii. Hyvänä esimerkkinä kuntien 

yhteistyöstä toimii kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ja 80 % päästövähennykseen 

sitoutuneiden HINKU-kuntien ilmastoverkostot, joissa onnistuneita käytäntöjä jalkautetaan kaikkiin kuntiin ja 

kaupunkeihin. 

Valtuustoilla ja lautakunnilla on tilaisuus tarkastella luvituksen ja maankäytön periaatteista. Valtuutetut 
voivat antaa signaalin kuntien yhteistyölle esimerkiksi energia- ja ilmasto-osaajien hankkimiseksi. 
 

Tilaisuus on nyt! 

Meneillään olevassa ilmastokriisissä on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen, jos toimimme 

nopeasti. Ilmastotyön toimeenpanon aika on kaikilla sektoreilla tämä vuosikymmen. Tässä 

politiikkasuosituksessa on hahmoteltu suuntaviivoja energiatoimille, jotka voivat auttaa kuntia 

elvyttämään talouttaan, parantamaan työllisyyttä ja saavuttamaan säästöjä. Valtuustojen rooli on 

näyttää kestävä suunta. 

Hyvä tietää: Tuulivoiman kiinteistöverotuotot 

Tuulivoima on tehokas tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä koko maassa. Yleisessä keskustelussa on jäänyt 

vähemmälle huomiolle voimaloiden tuottamat kiinteistöverotuotot kunnille. Yhden suuren (5 MW 

sähköntuotantoteho) tuulivoimalan keskimääräiset kiinteistöveron tuotot ovat noin 34 000 euroa 

vuodessa. Canemure-hankkeen laskeman mukaan suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet tarkoittaisivat 

esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin yli 31 miljoonan euron vuotuisia kiinteistöverotuloja 

vuoteen 2045 saakka. Uudellamaalla vuotuista kiinteistöverotuottoa kertyy 3,7, Varsinais-Suomessa 1,3 ja 

Etelä-Savossa 0,9 miljoonaa euroa. 



Hyvä tietää: Tukea puhtaan energian muotojen vertailulle 

Uudessa selvityksessä on laskettu maakunnittain puhtaan energian investointien päästövähennys- ja 

työllisyysvaikutuksia sekä kustannustehokkuutta. Tutustu paremmin osoitteessa 

https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Uusiutuvan_energian_potentiaali 
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