
PIRKKALAN 
ILMASTO-
TIEKARTTA

2030

1



JOHDANTO

Ilmaston lämpeneminen on suurimpia maailmanlaajuisia kriisejä. Sen aiheuttaja on ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuuden nousu, joka kasvihuoneen tavoin lämmittää maapalloa. Hiilidioksidipitoisuuden nousu 
on kiihtynyt 1800-luvun lopulta lähtien väestönkasvun ja fossiilisen energian käytön lisääntymisen 
seurauksena. Maapallon keskilämpötila on noussut esiteolliseen aikaan verrattuna noin asteella ja eri 
skenaarioissa sen ennustetaan nousevan vuosisadan loppuun mennessä noin 2–5 asteella. Globaalin 
lämpötilan nousun rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää päästöjen laskemisen lisäksi suuria muutoksia 
ihmisten elämäntavoissa ja kulutuskäyttäytymisessä.

Kunnat toimivat vähäpäästöisen elämisen mahdollistajana, vaikuttajana ja esimerkinnäyttäjänä. 
Ilmastotoimia ei tehdä kunnissa pelkästään päästöjen vähentämiseksi, vaan toimilla parannetaan myös 
elinympäristön laatua (viihtyisyys, melu, ilmanlaatu ym.) ja saavutetaan usein muitakin hyötyjä, kuten 
terveys- ja kustannushyötyjä.

Tiekartta on systemaattinen tapa jäsentää kunnan ilmastotyötä. Tiekarttaan on tärkeää sisällyttää riittävän 
konkreettisia toimenpiteitä, mutta myös huomioida kunnan ilmastotyön pitkäjänteisyys ja jatkuva 
kehittäminen.

Ilmastotiekartta tukee Pirkkalan kuntaa sen kestävän kasvun tiellä siten, että tavoitteiden 
toteutuessa hyötyvät niin ilmasto kuin kuntalaiset ja elinkeinoelämäkin.
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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

” Pirkkalalla on hyvät lähtökohdat onnistuneeseen ilmastotyöhön, 

kuten ilmastokestävän yhdyskunnan mahdollistava tiivis 
kuntarakenne, kestävien liikkumismuotojen kehittyminen, 
mahdollisuus hyödyntää vähäpäästöisesti tuotettua kaukolämpöä 
ja kunnan oma energiatehokkuustyö. 



1.1. Tiekarttatyön lähtökohdat 

Lähtökohtana Pirkkalan ilmastotiekarttatyölle ovat Pirkkalan kuntastrategia, Hinku-tavoitteet, 
Tampereen seudun ilmastotavoitteet ja maakunnallinen ilmastotiekartta. Työn tekemisessä on huomioitu 
valtakunnalliset ja seudulliset ilmastotavoitteet, sopimukset (mm. MAL-4 sopimus) sekä Pirkkalan kunnan 
omat ohjelmat, kuten hyvinvointiohjelma ja asuntopoliittinen ohjelma.

Pirkkala pyrkii strategiansa mukaisesti viiden tähden kunnaksi, jossa kestävä kehitys on läpileikkaava teema 
kaikessa työssä. Pirkkalan kuntastrategiassa kestävä kehitys on valittu yhdeksi kunnan kolmesta 
toimintaperiaatteesta (muut ovat korkea laatu ja tahto uudistua). Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin 
kaikkien kunnan työntekijöiden, päättäjien kuin myös asukkaiden ja yritysten panosta.
Pirkkalan kunta on myös määrittänyt ympäristötavoitteensa ja antanut kestävän kehityksen sitoumuksensa 
(Sitoumus2050), jonka mukaan Pirkkalan kunta kasvaa kestävästi ja tekee aktiivisesti kestävän kehityksen 
työtä yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda2030:n tavoitteista suoraan seudun ilmastostrategiaan 
kytkettäviä tavoitteita ovat:
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1.2. Tiekartan tavoitteet

Pirkkalan kunta liittyi valtuuston päätöksellä Kohti 
hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019. 
Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään 
vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan 
hiilinieluihin ja kompensoidaan. 

Myös Tampereen seutu ja Pirkanmaa maakuntana ovat 
liittyneet Hinku-verkostoon. Tampereen kaupunkiseudun 
kuntien osalta päästövähennystavoite pyritään lähtökohtaisesti 
saavuttamaan koko kaupunkiseudun kuntien alueella siten, 
että jokainen kunta tekee voitavansa.

Tiekarttatyön tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa niitä 
Pirkkalan kunnassa (Pirkkalan kunnan toimesta) toteuttavia 
konkreettisia toimenpiteitä, joilla seudullisiin ja maakunnallisiin 
ilmastotavoitteisiin voidaan Pirkkalan osalta päästä.

18.2.20216

SYKE:

Pirkkalan 
päästöt vuonna 
2007: 127 kt CO2-
ekv/v.

Tavoite: päästöt vuonna 
2030: 25,4 kt CO2-
ekv/v
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2. PIRKKALAN ILMASTOPÄÄSTÖT JA HIILENSIDONTA

” Päästölaskelmien tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että kaikkia kulutuksen 

päästöjä ei ole laskennoissa mukana. Maatalouden (ruokailun) päästöt lasketaan 
aluekohtaisesti, jolloin ne näkyvät maatalousvaltaisempien kuntien päästöissä. 
Laskentojen lopputuloksiin ja niiden vertailtavuuteen vaikuttavat paitsi systeemirajaus 
(alue/tuotanto/käyttö/kulutus), myös päästösektorien valinta, paikallisten lähtötietojen 
saatavuus ja laatu sekä erilaiset yksityiskohtaisemmat menetelmäerot päästösektorien 
sisällä.



2.1. Pirkkalan ilmastopäästöjen laskennasta

Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen 
vuodesta 2009 (CO2-raportti). Viimeisimmät CO2-raportin tiedot ovat vuodelta 2018 (ja ennakkotieto 
vuodelta 2019).

Pirkkalan kuntakohtaisia päästötietoja on laskettu myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
toimesta. Suomen ympäristökeskus laskee Suomen kuntien kasvihuonekaasujen vuosipäästöt Alueellinen 
laskenta (ALas) -mallilla. Helmikuussa 2020 julkaistu ensimmäinen laskenta ALas 1.0 kattaa 311 kuntaa ja 
vuodet 2005–2017. 

SYKEn päästölaskenta eroaa hieman CO2-raportin laskennoista. Esim. SYKEn laskentatavassa henkilöautojen 
päästölaskenta perustuu kuntaan rekisteröityihin ajoneuvoihin ja niiden ajosuoritteisiin kunnan rajoista 
riippumatta, kun taas CO2-raportin laskelma perustuu kunnan alueella tapahtuviin ajoihin, jolloin esimerkiksi 
ohitustien liikenteen päästöt lasketaan kunnan päästöiksi.
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2.2. Pirkkalan ilmastopäästöt

18.2.20219

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 97,5 kt CO2-ekv 
ilman teollisuutta (CO2-raportti). Pirkkalan päästöt asukasta kohti vuonna 2018 olivat 
5,0 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2- raportissa mukana olevissa 
kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–15,5 t CO2-ekv. CO2-raportin kuntien keskimääräinen 
asukaskohtainen päästö vuonna 2018 oli 6,8 t CO2-ekv.

SYKEn laskelmien mukaan Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat 
yhteensä 103,1 kt CO2-ekv. Pirkkalan päästöt asukasta kohti vuonna 2018 olivat 5,3 t 
CO2-ekv. (SYKE, 2020). SYKEn laskelmien mukaan Suomen kuntien asukaskohtaiset 
päästöt vaihtelevat noin kolmesta hiilidioksidiekvivalenttitonnista (tCO2e) yli 25 tonnin 
päästöihin. HINKU-kunnissa päästöt asukasta kohden olivat keskimäärin 6,5 
tonnia vuonna 2018. Keskimäärin Suomen kuntien päästöt olivat SYKEn mukaan 
asukasta kohti laskettuna 10,7 tonnia vuonna 2017.

Liikenteestä aiheutuu laskentavasta riippuen 36-46 % Pirkkalan päästöistä (SYKE: 
Pirkkalassa rekisteröityjen ajoneuvojen liikennesuoritteisiin perustuva laskenta/CO2-
raportti: aluekohtainen laskenta, mukana ohitustien päästöt). Rakennusten 
lämmityksestä (sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys, muu lämmitys) aiheutuu 33 
% Pirkkalan päästöistä (SYKE 2020).
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2.3. Päästöjen kehitys

SYKEn Hinku-laskennan perusteella Pirkkalassa kokonaispäästöt ovat vähentyneet 8 % vuosien 2007 ja 2018 
välisenä aikana. Päästöt per asukas ovat vähentyneet vuosien 2007 ja 2018 välillä noin 25 prosenttia.

Kaikissa HINKU-kunnissa päästöt asukasta kohden ovat laskeneet 28 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2018. 
Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön 
tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti 
kaikissa kunnissa.

Pirkkalan ilmastopäästöjen kehitys on kunnan voimakkaan kasvun takia ollut kokonaispäästöjen 
osalta ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana vain vähän laskevaa. Liikenteen ja kaukolämmön 
kokonaispäästöt ovat Pirkkalassa voimakkaan asumisen ja toimitilarakentamisen takia kasvaneet vuodesta 
2007 vuoteen 2017, vaikka samaan aikaan on esimerkiksi Tampereen Sähkölaitoksen toimesta 
kaukolämmöntuotannossa siirrytty vähäpäästöisempiin tuotantomenetelmiin ja valtakunnallisesti lisätty 
polttoaineiden biokomponentin sekoitusvelvoitetta.

18.2.202110
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jätehuolto 4.7 4.7 4.8 5.7 6.3 6.2 6.1 5.6 5.8 5.6

Maatalous 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1 0.9

Tieliikenne 41.7 43.2 42.3 41.9 42.1 38.6 38.9 44.3 42.9 44.7

Erillislämmitys 18.4 21.2 17.2 19 17.4 17.5 16.2 18.1 17.7 17.7

Kaukolämpö 10.7 14.2 13.8 15.2 12.1 13.8 10.8 11.9 12.7 13.7

Maalämpö 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 1.21

Sähkölämmitys 8.2 11.3 8.3 6 6.6 5.1 4.2 4.9 4.7 5.6

Kuluttajien sähkönkulutus 11.9 17.1 14.2 9.6 12 10.1 7.4 8 6.8 8

Päästöt asukasta kohden 5.9 6.6 5.8 5.5 5.3 5 4.5 4.9 4.8 5
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2.3.2. Päästökehitys sektoreittain 2005-2018 (syke, 2020) 
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Pirkanmaan metsien hiilivaraston kehityksestä on tehty 
selvitys Luken toimesta vuonna 2019. Pirkkalassa 
hiilensidontatavoite vuodelle 2030 on noin 7 kt c/v
(CO2-ekv muutetaan hiileksi (C) jakamalla CO2-ekv 
3,66:lla). Tavoitteen saavuttamiseksi puuston 
kokonaispoistuman tulisi pudota merkittävästi.

Kokonaispoistuma ilman hiilensidontatavoitteita (SK) on 
vuosina 2020-2030 noin 40 tm3/v ja 
hiilensidontatavoitteilla (SK-C) kokonaispoistuman tulisi 
vuosina 2020-2030 olla noin 28 tm3/v.

Puuston runkotilavuuden tavoite vuodelle 2030 olisi noin 
973 221 m3 (v. 2015 Pirkkalan puuston runkotilavuus oli 
noin 819 527 m3).

2.4. Hiilensidonta

- 0.005

 0.000

 0.005

 0.010

 0.015

 0.020

 0.025

- 0.010

 0.000

 0.010

 0.020

 0.030

 0.040

 0.050

2015-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039

H
iil

e
n

 m
ää

rä
n

 m
u

u
to

s,
 M

t 
C

/v

K
o

ko
n

ai
sp

o
is

tu
m

a,
 

m
il

j.
 m

3
/v

Kokonaispoistuma ja hiilen määrän muutos 
Pirkkalan kunnan alueella

Poistuma SK Poistuma SK-C Hiilen muutos SK Hiilen muutos SK-C



14

3. ILMASTOTIEKARTAN TEKEMINEN



3.1. Organisointi ja tiekartan tekeminen

Pirkkalaan on tiekartan tekemiseksi perustettu Hinku-valiokunta ja kunnan viranhaltijoista koostuva Hinku-
työryhmä. Kunnan johtoryhmä on toiminut työn ohjausryhmänä. 

Tiekartasta ei haluttu tehdä yksityiskohtaista toimenpidelistausta, vaan enemmän tavoiteluonteinen ohjelma, 
jonka toimenpiteitä voidaan päivittää seurannan ja arvioinnin perusteella. Pirkkalaan on tehty viisaan 
liikkumisen suunnitelma ja luonnon monimuotoisuusohjelma, joissa esitettyjä toimenpiteitä ei ole 
lähtökohtaisesti toistettu tässä tiekartassa.

Toimenpiteissä on huomioitu ilmastotoimia koskeva valtuustoaloite sekä KIVAT-hankkeessa asukkaiden 
esittämiä ilmastotoimenpiteitä. Hinku-valiokunnan toimesta haluttiin painottaa positiivista 
lähestymistapaa kunnan ilmastotoimiin.

Tätä työtä varten ei ole tarkemmin laskettu eri toimenpiteiden vaikutuksia päästövähennystavoitteisiin
nähden. Toimenpiteiden päästövaikutuksia ja kunnan vaikutusmahdollisuuksia on arvioitu vain 
suurempina kokonaisuuksina. Myös toimenpiteiden kustannuksia on tarkasteltu vain suuruusluokittain.

15
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4. TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEET JA 
SEURANTA

” Päästövähennystoimia tarvitaan nopeasti lisää, mutta 

samalla tarvitaan myös visiointia ja pitkäjänteistä kehitystyötä 
vuoden 2030 jälkeiseen aikaan. 



1.1
Vahvistetaan yhdyskuntara-
kenteen eheyttä

EHEÄ MAANKÄYTTÖ
JA KESTÄVÄ LIIKENNE

1.2
Panostetaan kävelyn ja
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen
edistämiseen

1.3
Kehitetään ja otetaan käyttöön
toimintamalleja kestävään ja 
vähäpäästöiseen liikkumiseen

1.4
Kehitetään maaseutualueita
kestävästi

UUDISTUVA ENERGIAN-
TUOTANTO JA RAKENNUKSET

RESURSSIVIISAS KULUT-
TAMINEN JA TUOTANTO

KESTÄVÄ VIHERRAKENNE
JA SOPEUTUVA KUNTA

KEHITTYVÄ
ILMASTOTYÖ

2.1
Edistetään fossiilittomien
energiaratkaisujen käyttöönottoa

2.2
Kunnan energiatehokkuussopi-
muksen mukaiset toimet (KETS)

2.3
Lisätään  rakentamisessa puun  ja
vähäenergisten materiaalien
käyttöä

2.4
Kehitetään ja otetaan käyttöön
uusia toimintamalleja energia-
neuvontaan

3.1
Edistetään materiaalitehokkuutta,
kiertotaloutta ja cleantechiä

3.2
Kehitetään ja otetaan käyttöön
hankintojen ympäristökriteereitä

3.3

Vähennetään jätteen määrää ja
kehitetään jätehuollon toimivuutta

4.1
Parannetaan lähiympäristön
viihtyisyyttä sekä viheralueiden
laatua ja saavutettavuutta

4.2
Lisätään hiilinieluja ja kasvatetaan
puulajisuhteiltaan ja ikärakenteel-
taan monipuolisempaa metsää

5.1
Parannetaan kunnan ilmastotyön
suunnitelmallisuutta ja näkyvyyttä

5.2
Lisätään kunnan henkilöstön,
asukkaiden ja yritysten ympäristö-
tietoisuutta

5.3
Kehitetään kunnan ilmastotyötä 

EHEÄ MAANKÄYTTÖ
JA KESTÄVÄ LIIKENNE

Vuonna 2030 Pirkkalassa asutaan
kestävästi ja palvelut ovat hyvin
saavutettavissa vähäpäästöisesti

UUDISTUVA ENERGIAN-
TUOTANTO JA RAKENNUKSET

RESURSSIVIISAS KULUT-
TAMINEN JA TUOTANTO

KESTÄVÄ VIHERRAKENNE
JA SOPEUTUVA KUNTA

KEHITTYVÄ
ILMASTOTYÖ

Vuonna 2030 Pirkkalassa energiaa
tuotetaan ympäristöystävällisesti
ja rakennuksiin on tehty energia-
remontit

Vuonna 2030 Pirkkalassa kulute-
taan kestävästi ja toiminnat ovat
ympäristöystävällisiä

Vuonna 2030 Pirkkalassa on
laadukkaat ja luonnon kannalta
monimuotoiset  ja kestävät
luonto- ja virkistysalueet

Vuonna 2030 Pirkkalaisten 
ympäristötietoisuus on kasvanut

1. 2. 3. 4. 5.

4.3
Varaudutaan ilmastonmuutoksesta
johtuviin riskeihin

4.1. Toimenpidekokonaisuudet 

ja seutuyhteistyötä



Teema Toimenpidekokonaisuus Tavoite Seuranta

1

Eheä
maankäyt-
tö ja 
kestävä 
liikenne

1.1. Vahvistetaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttä

Asuntotuotannosta (asuinkerrosala) 
vähintään 80 % sijoittuu keskeiselle 
joukkoliikennevyöhykkeelle

Asukkaiden päivittäin tarvitsemat 
palvelut ovat kävellen hyvin 
saavutettavissa

Seuranta keskeiselle joukkoliikennevyöhykkeelle
sijoittuvasta uudesta asuinkerrosalan osuudesta

Asukkaiden osuus (%), joilla on alle kilometrin 
etäisyys kouluihin ja päiväkoteihin 
sekä päivittäistavarakauppaa

Asukkaiden osuus (%), joiden etäisyys on alle 250 
metriä joukkoliikennepysäkille

1.2. Panostetaan kävelyn ja pyöräilyn 
sekä joukkoliikenteen edistämiseen

Pirkkalalaiset tekevät 2030 seudun 
matkoista vähintään 60 % kestävillä 
kulkumuodoilla: kävellen 30 %, pyörällä 
15 %, joukkoliikenteellä 15 %

Laadukkaat ja hyvin hoidetut kävely- ja 
pyöräilyväylät

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät

Kävelyn ja pyöräilyn seuranta seudun kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisesti

Erotettujen kävely- ja pyöräilyvälien pituudet

1.3. Kehitetään ja otetaan käyttöön 
toimintamalleja kestävään ja 
vähäpäästöiseen liikkumiseen

Liikenteen päästöt vähenevät 50% 
vuoden 2017 tasosta vuoteen 2030 
mennessä

Liikenteen ja autokannan CO2-päästöjen seuranta

1.4. Kehitetään maaseutualueita 
kestävästi

Tavoitteena on edistää lähivirkistystä ja 
-matkailua

Arvio lähivirkistyksen ja -matkailun kehittymisestä



Teema Toimenpidekokonaisuus Tavoite Seuranta

2

Uudistuva 
energian-
tuotanto 
ja 
rakennuk-
set

2.1. Edistetään fossiilittomien 
energiaratkaisujen käyttöönottoa 

Paikallisten fossiilittomien
energiaratkaisujen kehittyminen

Sähkölatausasemien kehittyminen

Uusiutuvan energian tuotantomäärät 
Pirkkalassa

Rakennusten lämmitystapajakauma

Sähkölatausasemien määrä

2.2. Kunnan energiatehokkuussopimuksen
mukaiset toimet (KETS)

KETS-tavoitteiden saavuttaminen KETS-raportoinnin mukaisesti

2.3. Lisätään rakentamisessa puun ja 
vähäenergisten materiaalien käyttöä

Puurakentamisen määrä kasvaa ja 
rakentamisen elinkaaripäästöt vähenevät

Kierrätys- ja uusiomateriaalien 
osuus rakentamisessa vähintään 10%

Puurakentamisen osuus julkisessa 
rakentamisessa 
ja kerrostalorakentamisessa

Kierrätys- ja uusiomateriaalien 
osuus julkisessa rakentamisessa

2.4 Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia 
toimintamalleja energianeuvontaan

Olemassa olevien rakennusten 
energiatehokkuuden paraneminen 25 % 
vuoteen 2030 mennessä.

Öljylämmityksestä on käytännössä päästy 
eroon

Asuinsektorin energiankulutus 
(kWh/asukas)

Öljyn energiakäytön määrä rakennuksissa



Teema Toimenpidekokonaisuus Tavoite Seuranta

3

Resurssi-
viisas 
kulutta-
minen ja 
tuotanto

3.1. Edistetään materiaalitehokkuutta,
kiertotaloutta ja cleantechiä

Kiertotalous ja cleantechin liiketoiminta on 
lisääntynyt ja toimintojen 
materiaalitehokkuus on parantunut

Kierrätysmateriaalien osuus kunnan 
infrarakentamisessa

Ylijäämämassojen hyödyntäminen 
asemakaavojen toteuttamisessa

3.2. Kehitetään ja otetaan käyttöön
hankintojen ympäristökriteereitä

Ympäristökriteerit huomioidaan soveltuvin 
osin kunnan merkittävissä hankinnoissa

Kunnan ruokapalvelussa ruokien 
kotimaisuusaste on vähintään 80 %

Arvio ympäristökriteereiden
huomioimisesta merkittävissä 
hankinnoissa

Ruokapalveluiden ruokien kotimaisuusaste

3.3. Vähennetään jätteen määrää ja 
kehitetään jätehuollon toimivuutta

Yhdyskuntajätteen määrän vähentyminen

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 
nostaminen 60 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä

Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste

Bio- ja hyötyjätteiden talteenottoaste



Teema Toimenpidekokonaisuus Tavoite Seuranta

4

Kestävä 
viher-
rakenne 
ja 
sopeutuva 

kunta

4.1. Parannetaan lähiympäristön
viihtyisyyttä sekä viheralueiden laatua ja 
saavutettavuutta

Laadukkaat helposti saavutettavat 
viheralueet

Virkistysalueiksi kaavoitettujen alueiden 
osuus asemakaavoitetusta pinta-alasta

4.2. Lisätään hiilinieluja ja kasvatetaan 
puulajisuhteiltaan ja ikärakenteeltaan 
monipuolisempaa metsää

Hiilinielut kattavat 20 % vuoden 2030 
tavoitteen mukaisesta päästöjen 
kompensointitarpeesta

Seudullinen hiilinielulaskenta

4.3. Varaudutaan ilmastonmuutoksesta 
johtuviin riskeihin

Tunnistetaan ilmastonmuutoksen riskit ja 
varaudutaan suunnitelmallisesti ilmasto-
olosuhteiden muutoksiin

Seurantaa kehitetään ilmastonmuutoksen 
riskien osalta



Teema Toimenpidekokonaisuus Tavoite Seuranta

5

Kehittyvä
ilmasto-
työ

5.1. Parannetaan kunnan ilmastotyön 
suunnitelmallisuutta ja näkyvyyttä

Tavoitteena on ilmastotyön jatkuvuus ja 
kehittyminen

Arvio ilmastotyön kehittymisestä

5.2. Lisätään kunnan henkilöstön, 
asukkaiden ja yritysten 
ympäristötietoisuutta

Lisätään kuntalaisten osallistamista ja 
tietoisuutta kestävästä elämäntavasta

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 
panostetaan ympäristökasvatukseen

5.3. Kehitetään kunnan ilmastotyötä ja 
seutuyhteistyötä

Seudullinen yhteistyö ilmastotyössä 
lisääntynyt ja seuranta kehittynyt



Tiekartan toimenpiteiden toteutumista seurataan toimenpidekokonaisuuksina 
tilinpäätösten yhteydessä ja varsinkin ohjelman puolivälissä ja lopussa. Osa 
toimenpiteistä on jatkuvia ja osa tiettyyn vuoteen sidottuja.

Tiekartan toimenpiteiden toteutumisesta ja seurannasta vastaa pääosin 
toimenpiteissä esitetyt vastuutahot ja Pirkkalan kunnan Hinku-
työryhmä. Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu tuottaa raportin ohjelman 
toteutumisesta vuosina 2025 ja 2031. Näinä vuosina arvioidaan myös uudelleen 
toimenpiteiden toteuttamisen edellytyksiä, oletuksia ja riskejä. Toimenpiteitä 
voidaan päivittää seurannan ja arvioinnin perusteella. Siihen voidaan sisällyttää 
lisää toimenpiteitä tai toimenpiteitä voidaan muokata.

Tampereen kaupunkiseudulla valmistellaan seudullista ilmastotavoitteiden ja -
toimenpiteiden seurantamallia. Alustavan suunnitelman mukaan kuntien 
edistymistä ilmastotavoitteissa ja -toimenpiteissä seurattaisiin vuosittaisen 
raportoinnin kautta. Varsinainen seudullinen ilmastotavoitteiden välitarkastelu 
tapahtuisi alustavasti vuosina 2022, 2026 ja 2030.
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4.2. Seurannan toteuttamisesta
Öljyn energiakäyttö

2017 2018

Pirkkala 
yhteensä

62 499 MWh 62 296 MWh

per asukas 3 249 kWh/as 3 216 kWh/as

Pirkanmaa 
yhteensä

2 164 GWh 2 064 GWh

per asukas 4 227 kWh/as 4 006 kWh/as

Autokannan CO2-
päästöt keskimäärin

2019 2020

Pirkkala 155,1 g/km 152,4 g/km

Pirkanmaa 159,9 g/km 157,9 g/km



18.2.202124

5. TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET

” Pirkkalan kaltaiselle kasvukunnalle Hinku-

tavoitteiden täyttäminen on monia muita kuntia haastavampaa,
koska Hinku-laskenta perustuu kokonaispäästöihin, jossa 

ei huomioida esimerkiksi kunnan asukasmäärän ja yritystoimin-
nan lisäystä.
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• Kävelyn ja pyöräilyn osuuden 
kasvattaminen 
kulkutapajakaumissa 

• Vähäpäästöisen rakentamisen 
edistäminen 

• Kunnan omat hankinnat

• Kaavoituksen ja rakentamisen 
keskittäminen hyvien julkisen 
liikenteen yhteyksien varteen 

• Joukkoliikenteen osuuden 
kasvattaminen 
kulkutapajakaumissa 

K
o

h
ta

la
in

en

• Tilankäytön tehostaminen • Cleantechin, kiertotalouden ja 
materiaalitehokkuuden 
edistäminen 

• Fossiilisen erillislämmityksen 
vähentäminen / uusiutuvan 
energian hyödyntäminen 
kiinteistöissä / 
energiansäästötoimet

• Kulutuksen päästöjen 
vähentäminen 

V
äh

äi
n

en

• Kulutussähkön määrän 
vähentäminen

• Fossiilisen polttoaineen 
vähentäminen kaukolämmön 
tuotannossa

• Liikenteen vaihtoehtoisten 
polttoaineiden edistäminen

Pieni Kohtalainen Suuri 

Toimenpiteen päästövaikutukset

5.1. Arvio Pirkkalan kunnan 
vaikutusmahdollisuuksista



5.2. Arvio toimenpiteiden 
päästövaikutuksista

Tampereen kaupunkiseudun ilmasto- ja 
energiatavoitteiden päivityksen yhteydessä vuonna 
2018 tehtiin laskennalliset ennusteet eri kuntien ja koko 
Tampereen seudun mahdollisuuksista yltää asetettuun 
hiilineutraalisuustavoitteeseen vuonna 2030. Selvityksissä 
tarkasteltiin myös, missä päästölähteissä ja -sektoreilla on 
tapahduttava muutoksia tavoitteeseen pääsemiseksi.

Seudun uusien tavoitepäivityksen perusennusteen 
toimenpiteillä Pirkkalan kokonaispäästöjen kehitys olisi 
kokonaispäästöjen osalta –64 % ja asukaskohtaisten 
päästöjen osalta –77 % vuoden 2007 vertailutasosta 
vuoteen 2030.
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LIITE
TOIMENPITEET

” Päätettäessä päästövähennystoimista on ymmärrettävä, 

että mikään ei muutu, jos mitään ei muuteta; nykyisten 
toimenpiteiden lisäksi tarvitaan nopeasti uusia toimia!



Pirkkala panostaa ilmastokestävään, vähäpäästöiseen 
yhdyskuntarakenteeseen ja suunnittelee yhdyskuntarakennetta vahvasti 
myös ilmastonäkökulmasta. Sekoittunut ja tiivis yhdyskuntarakenne 
vähentää liikkumisen tarvetta ja helpottaa kestäviä valintoja.

Tavoitteena on sijoittaa asuntotuotannosta vähintään 80 % keskeiselle 
joukkoliikennevyöhykkeelle sekä palvelut asukkaisiin nähden 
kestävästi. Näin pyritään luomaan taloudelliset edellytykset tehokkaalle 
palvelurakenteelle ja energia- ja joukkoliikennejärjestelmälle, vähentämään 
tarvetta omistaa tai käyttää yksityisautoa, vähentämään liikkumisesta 
aiheutuvia päästöjä, tukemaan kävelyä ja pyöräliikennettä arjen matkoilla 
sekä säästämään luontoa ja luonnonvaroja.

Tavoitteena on kestävien vähäpäästöisten kulkumuotojen yleistyminen ja 
monipuolistuminen. Pirkkalassa vuonna 2016 tehtiin matkoista kävellen 21 
%, pyörällä 7 % ja joukkoliikenteellä 5 %. Tavoitteena on, että vuonna 2030 
pirkkalalaiset tekevät seudun matkoista vähintään 60% kestävillä 
kulkumuodoilla: kävellen 30 %, pyörällä 15 %, joukkoliikenteellä 15 %.

TEEMA 1.
Eheä 
maankäyttö ja 
kestävä 
liikenne

28



TOIMENPIDE 1.1.VAHVISTETAAN YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTTÄ

29

‚ Asuminen, työvoima-ja palveluintensiiviset työpaikat 
ja palvelut suunnataan joukkoliikennevyöhykkeelle, 
erityisesti Naistenmatkantien varteen, jota 
kehitetään tehokkaaksi joukkoliikennekäytäväksi. 
Tavoitteena on, että asuntotuotannosta vähintään 80 % 
sijoittuu tälle keskeiselle joukkoliikennevyöhykkeelle.

‚ Luodaan toiminnallisesti sekoittunutta 
yhdyskuntarakennetta kaavoituksen keinoin. 
Tehdään tavoiteverkkoanalyysi palveluiden 
saavutettavuudesta kuntalaisten näkökulmasta. Uusien 
palveluiden ja asuinalueitten sijoittumissa huomioidaan 
kuntalaisten näkökulmasta palveluiden saavutettavuus 
kestävästi (ruokakaupat, päiväkodit, koulut, terveyspalvelut, 
virkistysalueet jne.). Keskeiset palvelut tulee olla 
saavutettavissa kävellen ja pyöräille (20 min kävellen 
saavutettavuus analyysi). Kehitetään asuinalueiden 
lähiympäristön viihtyisyyttä ja laatua sekä lähipalvelujen 
saavutettavuutta luomalla suoria- ja lyhyitä yhteyksiä.

Tavoitteena on, että yhdyskuntarakenne tukee mahdollisimman hyvin kestävää ja vähäpäästöistä elämäntapaa 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: alhaiset kustannukset/ pääosin 
virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: merkittävä/ toteutuu hitaasti
Muut hyödyt: toimiva arki, viihtyisämpi ympäristö

‚ Yritysalueet sijoitetaan ilmastomielessä järkevästi 
joukkoliikennereittien yhteyteen sekä ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomat toiminnat lähelle asutusta.

‚ Otetaan käyttöön yhdyskuntarakenteen 
ilmastovaikutusten arviointimenettely merkittävimpien 
kaavojen yhteydessä.



TOIMENPIDE 1.2.PANOSTETAAN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEKÄ 
JOUKKOLIIKENTEEN EDISTÄMISEEN
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‚ Kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa painotetaan 
joukkoliikenteen ja kävelyn/pyöräilyn houkuttelevuuden 
lisäämistä . Varaudutaan mahdolliseen raitiotiehen ja sen 
toteuttamiseen sekä tutkitaan uusia ympäristöystävällisiä 
ja joustavia joukkoliikenteen toteuttamistapoja

‚ Kunnan keskustaa (Suuppa) ja Partolaa kehitetään kävely-
ympäristönä

‚ Parannetaan pyöräilyn seudullisten pääreittien sekä 
muiden tärkeimpien pääreittien laatutasoa ja 
esteettömyyttä. Erotetaan kävely ja pyöräily omiksi 
väylikseen. Lisätään laadukkaita julkisia 
pyöräpysäköintipaikkoja pyöräreittien varrella ja 
joukkoliikenteen pysäkeillä sekä koulujen, urheilupaikkojen 
ja muiden julkisten tilojen yhteyteen.

‚ Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä (esim. 
talvihoidon kehittäminen, viisaan liikkumisen suunnitelman 
toimenpiteet)

‚ Panostetaan ympäristöystävälliseen joukkoliikenteeseen ja 
joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvattamiseen. 
Ylläpidetään ja kehitetään joukkoliikenteen palvelutasoa, 
tehostetaan matkaketjuja sekä kehitetään 
liityntäpysäköintiä ja solmupisteiden palvelutasoa.

‚ Uudistetaan pysäköintinormia tukemaan kestävää 
liikkumista

Tavoitteena edistää vähäpäästöistä liikkumista 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: merkittävät 
kustannukset (väyläinvestoinnit, joukkoliikenteen tukeminen) 
/ vaatii resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: merkittävä
Muut hyödyt: terveyshyödyt, viihtyisämpi 
ympäristö



TOIMENPIDE 1.3.KEHITETÄÄN JA OTETAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAMALLEJA KESTÄVÄÄN JA 
VÄHÄPÄÄSTÖISEEN LIIKKUMISEEN
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‚ Kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään yritysten ja 
oppilaitosten viisaan liikkumisen ohjelmien laatimista sekä 
työhön liittyvän liikkumistarpeen vähentämistä.

‚ Edistetään toimivia matkaketjuja, jota luovat liikkumisesta 
vaivatonta ja mahdollisimman vähäpäästöistä. Kehitetään 
liityntäpysäköintiä.

‚ Kannustetaan yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien 
käyttöä. Kunta hankkii yhteiskäyttöön sähköpyöriä ja -
autoja ja rakentaa niille latauspaikkoja (Toimenpiteellä 
mahdollistetaan esim. työssä autoa tarvitsevien 
työmatkaliikenne joukkoliikennevälineellä)

‚ Edistetään liikenteen ja liikkumisen uuden teknologian 
mahdollistavia uudentyyppisiä palveluja, jotka poistavat eri 
kulkutapojen välisiä esteitä

‚ Edistetään kunnan ja yritysten työntekijöiden kestävää 
liikkumista. Tutkitaan työntekijöiden joukkoliikennetukien 
käyttöönoton mahdollisuuksia sekä pyöräilyn edistämistä.

Tavoitteena on edistää vähäpäästöisiä liikennemuotoja 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, konsernihallinto
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: Kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: melko merkittävä
Muut hyödyt: terveyshyödyt, kustannussäästöt

‚ Kehitetään logistiikkaa yhteistyössä alan keskeisten 
sidosryhmien kanssa sekä jakeluliikenteen 
fossiilittomien polttoaineiden käyttöä

‚ Edistetään sähköautojen ja –polkupyörien 
latausmahdollisuuksia taloyhtiöissä ja palvelujen 
yhteydessä (esim. rakennusjärjestyksen uudistus). 
Tontinluovutusehdoilla vaikutetaan yhteiskäyttö-
ja sähköautojen yleistymiseen. 



‚ Kehitetään maaseutualuiden yhteisöllisyyttä sekä 
turvallista liikkumista ja vähäpäästöistä elintapaa

TOIMENPIDE 1.4.KEHITETÄÄN MAASEUTUALUEITA KESTÄVÄSTI
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‚ Edistetään maaseudun arvostusta sekä taajamien ja 
maaseutujen yhdistäviä toimintoja 

‚ Mahdollistetaan monipuolinen lähiruoan tuotantoa ja 
kehitetään sen jalostusastetta. Varmistetaan luotettavat 
toimitusketjut, jotka yhdistävät taajamien ja maaseudun 
kysynnän ja tarjonnan. Luodaan edellytyksiä ja paikkoja 
lähiruokatuottajien jakeluun (lähiruokatori). 

‚ Parannetaan lähimatkailun edellytyksiä korvaamaan 
kaukomatkailua (kohteet ja niiden palvelujen laatu, 
kohteiden saavutettavuus ja tunnettuus) ja kehitetään 
helppoja yhteyksiä virkistysalueille ja lähimetsiin.

‚ Tutkitaan vähäisen kysynnän alueille uusia joukkoliikenteen 
toteuttamistapoja, jotka vähentävät kahden tai useamman 
auton tarvetta

Tavoitteena on edistää maaseutualueilla kestäviä elinkeinoja ja lähimatkailua

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
konsernihallinto, hyvinvointia edistävät palvelut/ 
Joukkoliikenne 
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja /osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arvioitavissa/välilliset vaikutukset melko 
merkittäviä
Muut hyödyt: ympäristön viihtyisyys, yhteisöllisyys



TEEMA 2.
Uudistuva 
energian-
tuotanto ja 
kulutus

Pirkkalan kunnalla ei ole omaa energiantuotantoa. Pirkkalan kunta on 
liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 (KETS). 
Sopimukseen kuuluvat muun muassa kunnan päätäntävallassa olevat 
rakennukset, katu- ja ulkovalaistus, (vesi- ja jätehuolto, joukkoliikenne, 
omat kuljetukset, työkoneet) ja hankinnat. Uutena elementtinä kunta voi 
laskea säästötoimiin kolmansien osapuolten energiansäästön, esimerkiksi 
energianeuvonnan. Näillä toimilla voidaan kattaa säästötavoitteesta jopa 50 
%. Sopimuksen tavoitteena on lisäksi, että kunta toimii esimerkkinä 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä 
levittämällä asukkaille ja alueen toimijoille aktiivisesti tietoa 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä 
mahdollisuuksista ja niiden tuloksista.

Tampereen Sähkölaitoksen toimenpiteillä on suuri merkitys Pirkkalankin 
päästöjen kannalta. Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa on Tampereen 
Sähkölaitoksen tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle 
esitetty tavoitteet vuoden 2010 tasosta seuraavasti: 47 % (2021), 80 % 
(2025), 95 % (2030). Käytännössä tämä tarkoittaa uusiutuvan energian 
merkittävää lisäämistä tuotannossa (uusiutuvan energian osuus Tampereen 
Sähkölaitoksen energiantuotannosta: 49% (2021), 80 % (2025), 90 % (2030).
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TOIMENPIDE 2.1.EDISTETÄÄN FOSSIILITTOMIEN ENERGIARATKAISUJEN KÄYTTÖÖNOTTOA

‚ Edistetään uusiutuvaan energiaan pohjautuvien alue-
energiaratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa (geo-
ja aurinkoenergiaratkaisut, selvitetään meluvallien 
mahdollisuudet aurinkoenergian tuottamisessa)

‚ Käyttöönotetaan menetelmiä uusien 
resurssitehokkaiden, hiilineutraalien ratkaisujen 
löytämiseksi ja arvioidaan näitä esimerkiksi 
ekolaskureiden tai päätöksenteon tukijärjestelmien 
avulla ilmastonäkökulmasta 

‚ Kehitetään ja otetaan käyttöön ilmastonmuutosta 
hillitseviä kaavamääräyksiä, rakennustapaohjeita ja 
muita käytäntöjä

‚ Edistetään kestävyyttä ja ekologisuutta kaavoituksen 
keinoin ja tontin luovutuskilpailujen arviointikriteereissä 
ja tavoitteissa (esim. energiantehokkuuskriteerit)
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Tavoitteena on edistää energiatehokkaita ja uusiutuvaan energiantuotantoon pohjautuvia ratkaisuja 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntatoimiala
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset tai melko 
merkittävät kustannukset / vaati resursseja /osin 
virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: merkittävä
Muut hyödyt: puhtaampi ilma

‚ Edistetään kestävien energiamuotojen yleistymistä 
liikenteessä (esim. sähköautojen latausasemia 
liityntäpysäköinnin yhteyteen)



TOIMENPIDE 2.2. KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMET (KETS, ML. 
ENERGIANEUVONTA)

‚ Jatketaan energiatehokkuusratkaisujen toteutuksia ja 
taloautomaatioiden hyödyntämistä olemassa olevassa 
rakennuskannassa

‚ Tehdään uudisrakennuksista lähes tai kokonaan 
nollaenergiataloja 

‚ Hankitaan edelleen päästötöntä sähköä

‚ Ulkovalaistusta uudistetaan energiatehokkaaksi ja 
älykkääksi.

‚ Kunta luopuu vaiheittain öljylämmityksestä kunnan 
kiinteistöissä
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Tavoitteena on kunnan toiminnassa säästää energiaa

Vastuu: Pirkkala tilapalvelu, yhdyskuntatekniikka ja 
aluepalvelut
Aikajänne: jatkuva (nykyinen KETS-sopimus 2017-2025), 
öljylämmityksestä luopuminen 2021-2022 
Vaativuus: Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset, 
kustannussäästöjä / vaati resursseja / osin virkatyönä 
toteutettavissa
Vaikuttavuus: suorat päästövaikutukset melko vähäisiä
Muita hyötyjä: kunta esimerkinnäyttäjänä



TOIMENPIDE 2.3.LISÄTÄÄN RAKENTAMISESSA PUUN JA VÄHÄENERGISTEN 
MATERIAALIEN KÄYTTÖÄ

‚ Lisätään rakentamisen hiilijälkilaskentaa ja 
elinkaariajattelua Pirkkalan maankäytön suunnittelussa 

‚ Edistetään kaavamääräyksin vähäenergisten ja hiiltä 
sitovien rakennusmateriaalien käyttöä. Pirkkalaan 
rakennetaan vähintään yksi kerrostalovaltainen 
puutalokorttelialue.

‚ Kunnan rakennushankkeissa (myös 
korjausrakentaminen ja infrarakentaminen) kehitetään 
elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten 
arviointia ja huomioimista. Puurakentamisen 
mahdollisuus tutkitaan kunnan 
uudisrakentamiskohteissa

‚ Ohjataan rakentamisen materiaalihankintoja 
elinkaareltaan vähäpäästöisempiin tuotteisiin ja 
hyödyntämällä materiaaleja ja energiaa työmaalla 
tehokkaasti. 

36

Tavoitteena on vähentää materiaalien valmistamisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Lisätään 
kierrätysmateriaalien osuutta rakentamisessa. 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, 
tilapalvelu, yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja /osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: melko merkittävä
Muut hyödyt: laadukas rakentaminen ja viihtyisä 
ympäristö

‚ Selvitetään uusio- ja kierrätysmateriaalien 
käyttömahdollisuudet kunnan uudis- ja 
korjausrakentamisessa



TOIMENPIDE 2.4. KEHITETÄÄN JA OTETAAN KÄYTTÖÖN UUSIA TOIMINTAMALLEJA 
ENERGIANEUVONTAAN

‚ Rakennusvalvonnassa edistetään nolla- ja 
plusenergiarakentamisen neuvontaa

‚ Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli, jolla 
edistetään kiinteistöjen energiaremontteja ja 
öljylämmityksestä luopumista

‚ Selvitetään ja esitetään täydennysrakentamisen 
yhdistämistä peruskorjauksiin ja energiaremontteihin

‚ Kannustetaan hukkalämmön tuottajia selvittämään 
lämmön hyödyntämismahdollisuuksia

‚ Osallistutaan aktiivisesti seudulliseen 
energianeuvonnan kehittämiseen
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Tavoitteena on parantaa olemassa olevan rakennuskannan ja uusien rakennusten energiatehokkuutta sekä 
edistää uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvia lämmitysratkaisuja. 

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta 
(yhdessä esim. Ekokumppanit Oy:n kanssa, 
mahdollinen seudullinen energianeuvonta)
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / 
vaatii resursseja /osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: melko merkittävä
Muut hyödyt: kustannussäästöt



TEEMA 3.
Resurssi-
viisas 
kuluttaminen 
ja tuotanto

Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö edistävät kiertotaloutta, jossa 
pyritään luomaan taloudellista arvoa aiempaa vähemmästä 
materiaalimäärästä sekä säilyttämään materiaalit ja niihin sitoutunut 
arvo taloudessa mahdollisimman pitkään. Käytännössä tämä 
merkitsee materiaalitehokkuuden parantamista, tuotteiden eliniän 
pidentymistä ja myös ilmastopäästöjen vähenemistä luonnonvarojen 
kulutuksen vähentyessä. Kestäviä hankintoja edistämällä voidaan 
saavuttaa samalla sekä kustannussäästöjä että vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä.

Digitaalisten palvelujen lisäämisellä voidaan paitsi parantaa palvelujen 
laatua myös vähentää materiaalien kulutusta ja liikkumisen tarvetta. 
Muita säästävän kulutuksen tapoja ovat esimerkiksi tavaroiden 
yhteiskäyttö ja erilainen uudelleenkäyttö.

Kiertotalouden edellytyksenä on materiaalien tehokas kierrätys. EU:n 
jätedirektiivin tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 
nostaminen 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
Yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä 50 % vuoteen 2020 mennessä ja 
tavoite tiukentuu 5 vuoden välein 5 prosentilla. Tavoitteisiin yltäminen 
edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen jätehuoltojärjestelmään.

Kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävät, 
minkä vuoksi kunnan on tärkeää näyttää esimerkkiä kulutuksen 
vähentämisessä ja kannustaa kuntalaisia sekä yrityksiä kestäviin ja 
päästöjä vähentäviin kulutustapoihin.
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TOIMENPIDE 3.1. EDISTETÄÄN MATERIAALITEHOKKUUTTA, KIERTOTALOUTTA JA 
CLEANTECHIÄ

‚ Edistetään materiaalitehokkuutta, kiertotaloutta ja 
cleantechiä hyödyntävien yritysten sijoittumista ja 
toimintaedellytyksiä Pirkkalassa

‚ Kehitetään kunnan kivi- ja maa-ainesten hyödyntämistä 
ja otetaan käyttöön kunnan maa-ainesten 
kierrätysalueita

‚ Hyödynnetään ylijäämämaita esim. meluvallien 
rakentamisessa. Selvitetään kehätien meluvallien 
korottamismahdollisuudet

‚ Kehitetään massatasapainoa kaavoituksen yhteydessä. 
Pyritään vähentämään maa-ainesten kuljetuksia ja 
lisäämään ylijäämämaiden hyödyntämistä kaava-
alueilla.
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Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja ympäristöratkaisuja

Vastuu: Pirkkala konsernihallinto, 
yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: merkittävä / melko merkittävä
Muut hyödyt: kustannussäästöt

‚ Lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä 
infrarakentamisessa

‚ Selvitetään biokaasun liikennekäytön edistämisen 
mahdollisuudet Pirkkalassa

‚ Parannetaan digitaalisia palveluja, tehostetaan tilojen 
monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta sekä kehitetään 
etätyö- ja palaverikäytäntöjä



TOIMENPIDE 3.2. KEHITETÄÄN JA OTETAAN KÄYTTÖÖN HANKINTOJEN 
YMPÄRISTÖKRITEEREITÄ

‚ Hankintakriteereitä kehitetään ilmastonäkökulmasta ja 
vertaillaan kalustojen erilaisia hankintatapoja 
ympäristönäkökulmasta. 

‚ Pirkkalan kunta asettaa vaatimuksia hankintojensa 
hiilidioksidipäästöille, energiatehokkuudelle, 
uusiutuvalle energialle, materiaalitehokkuudelle, 
kierrätettävyydelle, haitallisille aineille ja muille 
kestävän kehityksen näkökohdille

‚ Kuljetuspalveluiden, ajoneuvojen ja polttoaineiden 
hankinnoissa tavoitteena on nolla- tai vähäpäästöisyys 
(sähkö, uusiutuva diesel tai biokaasu)
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Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä hankinnoissa

Vastuu: Pirkkala kaikki toimialat, Kuntien 
Hankintapalvelut Kuha Oy
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: Kohtuulliset kustannukset / 
vaati resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: merkittävä / melko merkittävä
Muut hyödyt: kustannussäästöt

‚ Suositaan ja hyödynnetään kasvis- ja lähellä tuotettua 
ruokaa sekä nostetaan ruokien kotimaisuusastetta 
koulujen ja laitosten ruokapalveluissa



TOIMENPIDE 3.3. VÄHENNETÄÄN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ JA KEHITETÄÄN JÄTEHUOLLON 
TOIMIVUUTTA

‚ Edistetään toimia, jotka vähentävät syntyvän jätteen 
määrää 

‚ Parannetaan jätteiden erilliskeräystä ja 
hyödyntämismahdollisuuksia yhteistyössä 
jätehuoltoviranomaisen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja 
Rinki Oy:n kanssa 

‚ Kehitetään ja otetaan käyttöön lähikeräysjärjestelmiä 

‚ Vähennetään kunnan toiminnassa syntyvän jätteen 
määrää ja parannetaan kierrätystä

‚ Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota jätteen määrän vähentämiseen ja 
kierrätykseen. Panostetaan koulujen ja 
varhaiskasvatuksen ylijäämäruoan määrää 
vähentämiseen.
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Tavoitteena on vähentää jätteen määrä ja parantaa jätteiden lajittelua

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
kaikki toimialat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: seudun ja Pirkkalan päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / osin 
virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: melko merkittävä
Muita hyötyjä: ympäristökasvatuksellinen merkitys



TEEMA 4.
Kestävä 
viherrakenne
ja sopeutuva
kunta 

Pirkkalan metsät ja kunnan viherrakenne säilytetään kunnan 
kasvaessakin toimivina ja elinvoimaisina.

Hiilinielu- ja hiilivarastovaikutuksen lisäksi metsät ja viherrakenne 
tuottavat runsaasti muita hyötyjä, kuten elinympäristöjä eri lajeille, 
hyvinvointia ja viihtyisää ympäristöä sekä auttavat ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa hulevesien säätelyn ja viilentävän vaikutuksen 
kautta. Hulevesien hallinnan parantamiselle varaudutaan rankkasateiden
äärevöitymiseen tulevaisuudessa (sateiden intensiteetin ennustettu 
kasvavan 20 % 2100-luvun loppuun mennessä).

Pirkkalan luontoalueiden monimuotoisuuden parantamiseksi on tehty 
luonnon monimuotoisuusohjelma (2020). Tässä tiekartassa esitetyt 
toimenpiteet tukevat monimuotoisuusohjelman tavoitteiden 
saavuttamista.

I
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TOIMENPIDE 4.1. PARANNETAAN LÄHIYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYTTÄ SEKÄ 
VIHERALUEIDEN LAATUA JA SAAVUTETTAVUUTTA

‚ Turvataan viheralueet tiivistyvässä rakenteessa. 
Edistetään viherkertoimen hyödyntämistä 
maankäytössä.

‚ Tuotetaan tietoa viheralueiden tuottamien 
ekosysteemipalveluiden taloudellisesta arvosta, jotta ne 
voidaan arvottaa paremmin päätöksenteossa 

‚ Huolehditaan riittävien virkistysalueiden ja –yhteyksien 
säilymisestä sekä parannetaan virkistysalueiden 
saavutettavuutta. Istutetaan uutta metsää korjaamaan 
verkoston epäjatkuvuuskohdat

‚ Monipuolistetaan virkistysalueita ja selkeytetään 
virkistysreittien ja -paikkojen opastusta sekä edistetään 
lähiliikkumista
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Tavoitteena on parantaa viheralueiden laatua ja saavutettavuutta muun muassa tuomalla vehreyttä 
rakennettuihin ympäristöihin. ”ekologinen jälleenrakentaminen” . Ympäristö ohjaa kestävään elämään.

Vastuu: Pirkkala yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta, 
yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: Kohtuulliset kustannukset / 
vaati resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arvioitavissa / välilliset vaikutuksen 
merkittäviä
Muita hyötyjä: terveellisyys, viihtyisyys

‚ Edistetään kaupunkiviljelyä kartoittamalla viljelyyn 
sopivia paikkoja esimerkiksi kunnan omistamilta 
puistoalueilta.



TOIMENPIDE 4.2. LISÄTÄÄN HIILINIELUJA JA KASVATETAAN 
PUULAJISUHTEILTAAN JA IKÄRAKENTEELTAAN MONIPUOLISEMPAA METSÄÄ

‚ Säilytetään suurempia, yhtenäisiä metsäalueita, peltoja 
ja muita kasvillisuusalueita tiiviin ja eheän 
yhdyskuntarakenteen kautta ja haja-asutuksen 
leviämisen estämisellä

‚ Metsien hoidossa pyritään lisäämään 
metsien monimuotoisuutta ja erirakenteisuutta. Näin 
tuetaan metsien virkistyskäyttöä ja myös varaudutaan 
ilmaston lämpenemiseen, joka lisää kasvitautien riskejä.

‚ Metsien ja kaupunkivihreän hiilinielua 
vahvistetaan niin metsien kuin viheralueiden hoidossa

‚ Kunnan omistamien turvemaiden päästöjä vähennetään 
muun muassa metsänhoidon ja 
metsänistutusten avulla. Myös maankäytön 
suunnittelussa huomioidaan turvemaiden päästöt.
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Vastuu: Pirkkala yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, 
yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta 
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset tai melko 
merkittävät kustannukset / vaati resursseja / osin 
virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: melko merkittävät / toteutuu hitaasti
Muita hyötyjä: terveellisyys, viihtyisyys

Tavoitteena on, että metsien ja viherrakenteen hiilinieluvaikutus kattaa noin 20 % vuoden 2030 tavoitteen 
mukaisesta päästöjen kompensointitarpeesta

‚ Lisätään soveltuvien alueiden osalta hiilen sidontaa 
esim. puuistutuksilla (Kaikkia avoimia alueita ei voida 
metsittää johtuen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoista)



TOIMENPIDE 4.3. VARAUDUTAAN ILMASTONMUUTOKSESTA JOHTUVIIN RISKEIHIN

‚ Tehdään hulevesitulvariskiselvitys (paikkatieto), jossa 
varaudutaan 20 %:n sadevesimäärän kasvuun

‚ Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa 
suositaan pintaratkaisuja. Rakennetaan 
(monimuotoisuus)kosteikoita osaksi virkistysalueita.

‚ Metsänhoidossa ja istutuksissa suositaan toimia, joilla 
varaudutaan ilmastonmuutokseen
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Vastuu: Pirkkala konsernihallinto, yhdyskuntasuunnittelu 
ja valvonta, yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
Aikajänne: jatkuva, hulevesitulvariskiselvitys 2021-2025
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arviotavissa / pitkällä aikavälillä 
kustannussäästöjä
Muita hyötyjä: viihtyisyys

Tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin ilmastonmuutoksen riskit ja varautua suunnitelmallisesti ilmasto-
olosuhteiden vaikutuksiin.



TEEMA 5.
Kehittyvä 
ilmastotyö 
Tampereen 
seudulla

Hiilineutraaliuuden saavuttaminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen 
Tampereen seudulla edellyttävät yhteistyötä kuntien, asukkaiden, yritysten 
ja muiden toimijoiden kesken.

Ilmastotyötä tehdään Pirkanmaalla paitsi kuntatasolla myös esimerkiksi 
Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan Liiton toimesta. Tampereen 
seudulla on jo tehty yhteistyössä muun muassa ilmastostrategia ja seudun 
ilmastotavoitteet sekä otettu käyttöön Ilmastokumppanuus-toimintamalli.

Ympäristökasvatuksen rooli kuntien ilmastotyössä on merkittävä. 
Pirkkalassa on pitkät perinteet ympäristökasvatukselle ja nykyisinkin 
kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ympäristökasvatus on kiinteä osa 
toimintaa.

18.2.202146



TOIMENPIDE 5.1. PARANNETAAN KUNNAN ILMASTOTYÖN SUUNNITELMALLISUUTTA JA 
NÄKYVYYTTÄ

‚ Laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä 
investoinneista ja päästöjen hillintätoimista. Investoinnit 
sisällytetään Hinku-toimina talousarvioon

‚ Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät 
hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. 
Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan 
saavutetut päästövähennykset.

‚ Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan 
vuosittain Hinku-toimien saavutuksista esimerkiksi 
tilinpäätöksen yhteydessä
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Tavoitteena on tehdä ilmastotyötä suunnitelmallisemmaksi ja näkyvämmäksi

Vastuu: Pirkkala konsernihallinto, kaikki toimialat
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja /osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arvioitavissa / suoranaiset 
päästövaikutukset vähäisiä
Muita hyötyjä: kunta esimerkinnäyttäjänä, kunnan 
imago



TOIMENPIDE 5.2. LISÄTÄÄN KUNNAN HENKILÖSTÖN, ASUKKAIDEN JA YRITYSTEN 
YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA

‚ Panostetaan ympäristökasvatukseen opetuksessa ja 
varhaiskasvatuksessa (positiivisessa hengessä)

‚ Kehitetään ympäristöneuvontaa ja yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa

‚ Parannetaan alueen asukkaille, yrityksille sekä maa-
ja metsätalousyrittäjille kohdistuvaa 
viestintää ilmastonmuutoksen hillinnän 
mahdollisuuksista muun muassa kunnan nettisivuilla

‚ Lisätään kunnan henkilöstön ympäristötietoisuutta ja 
siten omia vaikutusmahdollisuuksia päästöjen 
vähentämiseen

‚ Lisätään kuntalaisten ja erityisesti nuorten 
osallistamista kunnan ilmastotyössä
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Tavoitteena on kehittää ympäristökasvatusta sekä kunnan, yritysten ja toimijoiden ympäristötietoisuutta

Vastuu: Pirkkala hyvinvointitoimiala, 
yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja / osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arvioitavissa / välilliset vaikutukset 
merkittävät tai melko merkittävät
Muita hyötyjä: ympäristön arvostus kasvaa



TOIMENPIDE 5.3. KEHITETÄÄN KUNNAN ILMASTOTYÖTÄ JA SEUTUYHTEISTYÖTÄ

‚ Osallistutaan aktiivisesti seudullisiin ja eri toimijoiden 
välisiin yhteistöihin ilmastotoimissa, sopeutumisessa, 
seurannassa sekä päästöjen ja nielujen laskennassa

‚ Kehitetään tiedottamista kunnan ilmastotoimista sekä 
päästölaskentaa ja eri toimenpiteiden 
päästövaikutusten seurantaa

‚ Osallistutaan aktiivisesti seudullisiin ja eri toimijoiden 
välisiin yhteistöihin kiertotaloutta ja 
materiaalitehokkuutta hyödyntävien yritysten 
toimintaedellytysten parantamisessa Tampereen 
seudulla

‚ Kehitetään ja otetaan käyttöön verkkopohjainen 
HINKU-toimenpiteiden seurantatyökalu
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Tavoitteena on kehittää ilmastoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Vastuu: Pirkkala kaikki toimialat, Tampereen 
seututoimisto ym. toimijat
Aikajänne: jatkuva
Vaativuus: Pirkkalan oma päätös
Arvio kustannuksista: kohtuulliset kustannukset / vaati 
resursseja /osin virkatyönä toteutettavissa
Vaikuttavuus: ei arvioitavissa / välilliset vaikutukset 
merkittäviä
Muita hyötyjä: yhteistyön kehittyminen


