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Hiilineutraali ja energiatehokas
Kangasala vuonna 2030

Kangasala on aloittanut varsinaisen energiatehokkuustyön vuonna 2009
sitoutumalla työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen.
Tehtäväkenttä on 2010-luvulla laajentunut ilmastotyöhön. Nykyään
tavoitellaan, tehdään, suunnitellaan ja raportoidaan ilmasto- ja
energiatehokkuustyötä kokonaisuutena.

Ilmasto- ja energiatehokkuuden kokonaisuutta kuvataan tässä asiakirjassa, joka
toimii vuosittain päivittyvänä toimintasuunnitelmana ja raportointivälineenä.

Tämä asiakirja pohjautuu "Hiilineutraali Tampereen seutu 2030" -asiakirjaan,
jossa jokainen kunta toteuttaa omien toimintamahdollisuuksiensa mukaiset
päästövähennystoimenpiteet. Sen lisäksi kuntien toimintaa tukevat valtion
kanssa tehdyt energiatehokkuussopimukset.
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Vähennämme seudun
kasvihuonekaasujen päästöjä

80 %
vuoden 2007 tasosta

vuoteen 2030
mennessä.

Loput

20 %
sidomme

hiilinieluihin ja
kompensoimme



Sitoumukset ja raportointi

Tiekartta pohjautuu Tampereen kaupunkiseudun hiilineutraaliustavoitteeseen,
mutta siinä on otettu huomioon myös muita tehtyjä sitoumuksia (HINKU,
energiatehokkuussopimus, MAL-sopimus). Tiekartan on tarkoitus olla
mahdollisimman konkreettinen ja helposti käytettävä, jotta tavoitteet olisivat
jalkautettavissa, tavoitteiden seuraaminen olisi johdonmukaista ja tavoitteet
pystyttäisiin kytkemään normaaleihin toimintaprosesseihin.

Tiekarttatyöhön on osallistunut merkittävä määrä eri palvelualueiden ja
sidosryhmien edustajia. Nyt hyväksyttyä rakennetta ja toimenpiteitä
päivitetään jatkossa tiedon lisääntyessä vähintään vuosina 2022, 2026 ja 2030

Kangasalla on raportoitu kaupunginhallitukselle energia- ja ilmastotyöstä
vuodesta 2011 alkaen. Seurantaa on tehty tilaamalla CO2-raporttia ja mm.
osallistumalla v. 2016 toteutettuun seudullisen ilmastostrategian vaikutusten
arviointiin. Seurannan kehittäminen edelleen on tärkeä osa tiekarttatyötä.

Päästöjen seurantaa ja toimenpiteiden päästövaikutuksia myös kehitetään
jatkuvasti, ja tavoitteena on, että vuoden 2022 päivityksessä voidaan jo
luokitella toimenpiteitä vaikuttavuuden perusteella sekä antaa osalle
toimenpiteistä päästövaikutusarvio.
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Vähennämme seudun
kasvihuonekaasujen päästöjä

80 %
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Päästöjen kehitys
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Kaaviossa on esitetty HINKU-laskennan mukaisesti Kangasalan ilmastopäästöjen kehitys. Vuosina 2007-
2018 Kangasalan päästöt ovat laskeneet 21%. Asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet 28%.
Laskentaperusteet ja laskentamallit ovat avoimella sivustolla https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/



Ohjaavat seudulliset,
kansalliset ja kansainväliset,
tavoitteet

Tässä tiekartassa esitetyt tavoitteet pohjautuvat Tampereen kaupunkiseudun yhteiseen
tiekarttaan, joilla jatketaan vuona 2010 hyväksytyn ilmastostrategian työtä. Tavoitteena on
päästöjen vähentäminen 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi loput 20 %
päästöistä kunnat kompensoivat ja sitovat hiilinieluihin.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta seudulla on edelleen vahva yhteinen tahtotila tavoitteen
saavuttamiseksi. Ilmasto- ja energiatavoitteet määritellään yhdessä sovituille viidelle eri osa-
alueelle, joita ovat: eheä maankäyttö ja kestävä liikenne, uudistuva energian tuotanto ja
kulutus, resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto, sopeutuva kaupunkiseutu sekä kehittyvä
ilmastotyö.

Myös Pirkanmaan liitto on 2020 julkaissut Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 –tiekartan.

Vuonna 2017 Energiaviraston kanssa solmitussa energiatehokkuussopimuksessa tavoitteena on
Kangasalan kaupungin organisaation energian käytön vähentäminen 7,5%:lla vuoteen 2025
mennessä, ja kaupungin ja seudun liittyminen HINKU-verkostoon tukevat osaltaan ilmastotyötä.

Kansallisia ilmastotyötä ohjaavia tekijöitä ovat hallitusohjelma, energiatehokkuussopimukset,
kansallinen ilmasto- ja energiastrategia, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
(KAISU) sekä kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma.
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Päästövähennystavoitteet on määritelty kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden
mukaisesti. Kansainvälisesti merkittäviä seudun ilmastotyötä ohjaavia sopimuksia
ovat esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus 2015 sekä YK:n kestävän kehityksen
tavoiteohjelma Agenda2030, jonka tavoitteista monet ovat suoraan yhdistettävissä
seudun ilmastotavoitteisiin.

Agenda2030:n tavoitteista suoraan seudun ilmastostrategiaan kytkettäviä
tavoitteita ovat:

Liittämällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet hiilineutraaliustyöhön ja tiekarttaan
Tampereen kaupunkiseutu voi aloittaa työnsä seudullisessa mittakaavassa myös
kansainvälisen YK:n Agenda2030:n hyväksi.



Tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja
indikaattorit eri osa-alueille
Tavoite: Kangasalan kaupunki on hiilineutraali vuonna
2030 – Kangasalan kaupunki on sitoutunut
vähentämään päästöjään 80 % ja kompensoimaan tai
sitomaan hiilinieluihin loput 20 % vuoteen 2030
mennessä.

Tavoite: Kangasalan kaupunki saavuttaa
energiatehokkuussopimuksessa asetetut
energiatehokkuustavoitteet 2025
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Aikataulu: välitarkastelun vuodet 2022, 2026 ja 2030,
raportointi vuosittain



Ilmasto- ja energiatavoitteiden
osa-alueet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
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Eheä
maankäyttö ja

kestävä liikenne

Uudistuva
energian tuotanto

ja kulutus

Resurssiviisas
kuluttaminen ja

tuotanto

Sopeutuva
Kangasala

Kehittyvä
ilmastotyö



Eheä maankäyttö ja kestävä
liikenne 1/2
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Tavoite:

• Yhdyskuntarakenne tukee
kestävää ja vähäpäästöistä
elämäntapaa

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset,
jatkoselvitykset ym.

Asumista ja palveluita kaavoitetaan siten,
että toiminnot on kestävien kulkumuotojen
saavutettavissa.

Maankäyttö /
Kaavoitus

Jatkuvaa (seuranta
vuosittain)

MAL-sopimuksen vuotuisen
seurannan mukaiset
indikaattorit

MAL-sopimuksen ja seudullisten sitoumusten
seurauksena valtaosa uudesta kaavoituksesta
sijoittuu nauhataajamaan. Kestävää liikkumista
edistetään kytkemällä alueita kaavoituksella
toisiinsa sekä sijoittamalla henkilöintensiivisiä
toimintoja joukkoliikenteen varrelle.

Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia
lisätään /kehitetään

Maankäyttö Jatkuvaa (seuranta
vuosittain)

Käytetyt keinot Esim. rakennusoikeuksien lisääminen
asemakaavalla,  maapolitiikka.

Yhtiömuotoisten asuintonttien
luovutusehdoissa kannustetaan minimiä
korkeampiin energiatehokkuusvaatimuksiin

Maankäyttö Jatkuvaa tontin
luovutusten yhteydessä
(seuranta vuosittain)

Kaupungin luovuttamilla
tonteilla rakennuksen
energiatehokkuusluku

Esim. hyvä energiatehokkuus tuo tonttihaussa
lisäpisteitä.

Luovutetaan kaupungin tontti
puurakenteiselle kerrostalolle tai julkiselle
rakennukselle

Maankäyttö Jatkuvaa (seuranta
vuosittain)

Puurakentamiselle
luovutettujen tonttien määrä
(osuus kaikista luovutetuista
tonteista)

MAL4-sopimuksen sitoumus edellyttää
Asemakaavoitus mahdollistaa.

Luontopolkujen ja retkeilyreittien
verkostojen laadun parantaminen ja
suosion lisääminen

Rakentamisen
palvelualue,
Business
Kangasala

Jatkuvaa (seuranta joka
toinen vuosi)

Käyttäjäkysely Ylläpitokustannukset huomioitava
Kuntarajat ylittävät reitit
Kehitetään kävijämääräseurantaa
Business Kangasala markkinoi



Eheä maankäyttö ja kestävä
liikenne 2/2
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Tavoite:

• Kestävien kulkumuotojen osuus
kasvaa kaupunkiseudun
sisäisessä liikkumisessa

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset,
jatkoselvitykset ym.

Kävely- ja pyöräily-ympäristön laadun
parantaminen

Rakentamisen palvelualue Vuosittainen
seuranta

Seudullisen jalankulun ja
pyöräilyn kehittämisohjelman
jalkauttaminen, HLT
(kulkutapajakauma)

Sisältää myös esteettömyysasiat,
pyöräpysäköinti

Pyöräilyn verkostojen kehittäminen ja
parantaminen

Rakentamisen palvelualue
Maankäyttö /kaavoitus

Vuosittainen
seuranta

Kulkumuotojakauma/
käyttäjämääräseuranta

Laatukäytävän lisäksi muita tärkeitä yhteyksiä.
Reitit huomioidaan asemakaavoissa

Joukkoliikenteen käyttäjämäärien
kasvattaminen

Liikennesuunnittelija Vuosittainen
seuranta

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Aikataulut

Matkaketjuja sujuvoitetaan
liityntäpysäköintiä kehittämällä

Rakentamisen palvelualue Vuosittainen
seuranta

Liityntäpysäköintipaikkojen
määrä ja sijainti

Käyttöasteen seurantaa kehitetään
Autojen ja pyöräilyn pysäköinti,
solmupysäkkien toimenpiteet, seudullinen työ
käynnissä (seudun liityntäpysäköinnin
kehittämispolku ja tavoitetila)

Kaasuautojen tankkauspisteiden
mahdollistaminen
Yhteiskäyttöautojen huomiointi
kaavamääräyksissä.

Maankäyttö / kaavoitus Jatkuvaa Kaasuautojen tankkausasemien
kaavavaranto
Onko yhteiskäyttöautoja
edistetty kaavoissa.

Kannustetaan arkiliikkumisessa
kestäviin kulkumuotoihin

Kestävän liikkumisen
työryhmä

Vuosittainen
seuranta

Systemaattinen viestintä Kaupungin poikkihallinnollinen työryhmä,
asenteet & tottumukset



Uudistuva energian tuotanto
ja kulutus 1/3
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Tavoite:
Kangasalan energiajärjestelmä on kestävä
ja pohjautuu uusiutuviin energialähteisiin.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Kaukolämpö on lähes hiilineutraalia Kangasalan Lämpö 2030 Kaukolämmön CO2-päästöt Vuosittainen seuranta. Edellyttää teknistaloudellista
tarkastelua.

Selvitetään uusia tulevaisuuden
vaihtoehtoja kaukolämmön ja
kaukokylmän tuotantoon

Kangasalan Lämpö jatkuvaa Uusien ratkaisujen suunnittelu ja
toteutus, myöhemmin tuotettu
energiamäärä

Selvitetään esim. hukkalämpö- ja hybridiratkaisuja,
geotermistä energiaa, kaukokylmän tuotantoa jne. Toteutus
liiketaloudellisin periaattein.

Selvitetään uusia ratkaisuja kuten
älykästä lämpöä verkossa,
kysyntäjoustoa yms.

Kangasalan Lämpö,
kiinteistöjen
omistajat

2025 Tehdyt selvitykset tai toimenpiteet Kangasalan Lämmön tavoitteena parantaa
kokonaisjärjestelmän hyötysuhdetta, kiinteistöt
valmistautuvat uusiin ratkaisuihin. Selvitetään teknologisia
mahdollisuuksia.

Biokaasun käytön edistäminen Kangasalan Lämpö jatkuvaa Biokaasun osuus Kangasalan
Lämmön myymästä kaasusta

Kangasalan Lämmöllä on biokaasua tarjolla jo nyt.
Kangasalla ei ole tuotantolaitoksia tai tankkauspisteitä tällä
hetkellä.

Otollisen energiaratkaisun tarkastelu
kaava-alueella

Maankäyttö /
Kaavoitus

jatkuvaa Onko kaavoissa tarkasteluja
otollisesta energiaratkaisusta

Miten vaikuttaa esim. kaukolämmön lisäämiseen,
maalämmön, aurinkosähkön tai –lämmön tai
energiasymbioosien hyödyntämiseen

Selvitetään aurinkopaneelien
kohdekohtaista kannattavuutta ja
sopivuutta

Rakentamisen
palvelualue,
vesilaitos,
konserniyhtiöt

jatkuvaa Onko selvitetty / toteutettu Selvityksen perusteella suunnitellaan hankintoja.



Uudistuva energian tuotanto
ja kulutus 2/3
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Tavoite:
• Rakennusten energiatehokkuus on

parantunut 25 % vuoteen 2030
mennessä (kaupungin kulutus)

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset
ym.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta mitataan
ja edistetään.

Rakentamisen
palvelualue
Koy Taloherttua

jatkuvaa Toimenpiteiden määrä,
ominaiskulutusten kehitys

Kehitetään seurantajärjestelmiä.

Rakennusten energiatehokkuus
sisällytetään suunnitteluohjeisiin

Rakentamisen
palvelualue

2021, päivitys
jatkuvaa

Onko sisällytetty, onko
päivitetty

Kohdekohtaisesti tarkennetaan oleellisia
vaatimuksia.  Myös konserniyhtiöt mukaan.

Kaupungin uudisrakennukset suunnitellaan
A-luokan energiatehokkuudelle.

Rakentamisen
palvelualue

jatkuva Uudisrakennusten E-luku

Peruskorjausten yhteydessä parannetaan
energiatehokkuutta, selvitetään uusiutuvan
energian mahdollisuudet

Rakentamisen
palvelualue

jatkuva Toteutettujen peruskorjausten
vaikutus energiatehokkuuteen

Olosuhteiden (esim. sisäilma) parantaminen voi
myös lisätä energiankulutusta.

Kaupunki luopuu fossiilisesta energiasta
kiinteistöissään

Rakentamisen
palvelualue

2030 0% Fossiilien energian osuus
palvelurakennusten
lämmitysenergiasta

Tavoitteena 0% 2030, laaditaan 2021 selvitys
toimenpiteistä. Kaupungin kohteiden lämmön
kulutuksesta noin 3% öljyä ja 12-13% kaasua 2020.

Kaupungin katu- ja
aluevalaistukset uusitaan älykkäiksi LED-
valaistuksiksi

Rakentamisen
palvelualue

jatkuva Tehdyt toimenpiteet
Saavutetut säästöt

Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen
sitoumuksia

Rakentamisen
palvelualue

jatkuva Raportoidut
säästötoimenpiteet

Säästötavoite 2017-25 7,5%. Raportointi vuosittain.



Uudistuva energian tuotanto
ja kulutus 3/3
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Tavoite:
• Rakennusten energiatehokkuus on

parantunut 25 % vuoteen 2030
mennessä (yksityiset ja yritykset)

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikata
ulu

Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset
ym.

Kaupungin konserniyhtiöissä toteutetaan
päästövähennyksiä, esim. uudisrakentamisen
energiatehokkuus ja energiaremontit

Koy taloherttua,
Kangasalan
uimahalli,
muut yhtiöt

Jatkuva Toteutuneet ratkaisut, tehdyt
suunnitelmat

Konserniyhtiöille samat tavoitteet kuin kaupungin
palvelukiinteistöille.
Resursseja kohdennettava erikseen.
Tilanneselvitys ja suunnittelu 2021-22

Neuvonta omakotiasujille ja taloyhtiöille,
järjestetään tilaisuuksia Kangasalla ja netissä.

Energiatehokkuus
-työryhmä,
Rakennusvalvonta

Aloitus
2021

Toteutunut neuvonta, toteutuneet
tilaisuudet

Hyödynnetään Ranea ja Ekokumppaneita, ja
seudullista yhteistyötä, kehitetään seurantaa

Energiankulutuksen tarvetta vähentävien
ratkaisujen suosiminen kaavoituksessa esim.
tontinkäytön, rakennusten suuntaamisen ja
kasvillisuuden avulla

Maankäyttö /
Kaavoitus

jatkuva Onko huomioitu kaavoissa

Rakennusjärjestyksessä mahdollistetaan
uusiutuvan energian käyttö

Elinympäristölaut
akunta

2021 Sisältyykö rakennusjärjestykseen Varmistetaan rakennusjärjestyksen uusimisen
yhteydessä.

Uusiutuvan energian edistäminen yrityksissä
viestinnän ja tiedottamisen avulla

Business
Kangasala

jatkuva Tehty tiedotus



Resurssiviisas kuluttaminen
ja tuotanto 1/2
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Tavoite: Jakamistalous, kiertotalous ja
elinkaariajattelu ovat kuluttamisessa ja
tuotannossa mukana.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset
ym.

Kierrätysastioiden määrää
lisätään ja ne sijoitetaan helposti
saavutettavissa oleville paikoille

Pirkanmaan Jätehuolto,
Rinki

Jatkuva Kierrätyspisteiden määrä Selvitetään, pystytäänkö saamaan tietoa kerättyjen
materiaalien määrästä. Voiko kaupunki edistää?

Informaatio-ohjausta
kierrätykseen asukkaille

Pirkanmaan Jätehuolto
(PJH)

Jatkuva Toteutunut tiedotus Linkit kaupungin sivuilta. Lisätään
tiedotussuunnitelmaan.

Kierrätyksen lisääminen
kaupungin kohteisiin. (Koulut,
päiväkodit, virastot yms.)

Vastuut määritellään
yhteistyössä

Selvitys valmis
vuonna 2021

Lajittelun määrä eri kohteissa Materiaalikierrätyksen lisääminen (pahvit, muovit,
metalli, paperit)

Selvitetään
resurssilainaamotoiminnan
mahdollisuuksia

Business Kangasala jatkuva Syntyneiden resurssilainaamojen
määrä

Business Kangasala selvittää, tiedottaa ja edistää
toimintaa, jos sille on edellytyksiä.

Lähiruoan saatavuuden ja
markkinoinnin edistäminen

Business Kangasala 2021 Potentiaalisten tuottajien määrä Business Kangasala selvittää, tiedottaa ja edistää
toimintaa. Torialueen kehittäminen (Kauppahalli)

Hävikkiruuan pienentäminen
kouluilla ja päiväkodeilla.

Ateria- ja
siivouspalvelut

jatkuvaa Biojätteen määrää seurataan Tuotantomalli edesauttaa hävikkiruoan vähäistä
syntymistä. Digitaalisia järjestelmiä hyödynnetään
menekin arvioinnissa, aterioita valmistetaan
todellisten syöjien tarpeeseen

Liite 1
Elinympäristölautakunta / KH



Resurssiviisas kuluttaminen
ja tuotanto 2/2
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Tavoitteet:
Edistetään monipuolista elinkeinorakennetta,

uudistuvaa teollisuutta sekä älykkään
kaupunkiseudun ratkaisuja.
Kuntalaisten hiilijalanjälki on puolittunut
vuoteen 2030 mennessä.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Kehitetään hiilijalanjäljen /
energiatehokkuuden huomioimista
hankinnoissa.

Kuha
Toimialat

Selvitys
2021-22

Onko huomioitu Otetaan käyttöön kehyskuntien hankintojen käsikirjan
ohjeita.

Kehitetään Rekolan pajojen
kierrätystoimintaa

Työllisyyspalvelut jatkuvaa Materiaaliostojen ja
tuotannon seuranta

Tehdään sekä uusiokäyttöä että materiaalikierrätystä.

Rekolan pajojen asiakkaiden tietoisuuden
lisääminen kierrätyksestä ja kestävästä
taloudesta.

Työllisyyspalvelut jatkuvaa Toteutunut
tiedotus/koulutus

Tiedottaminen ja koulutus sosiaalisesti ja ekologisesti
kestävästä kuluttamisesta.  Selvitetään yhteistyötä
Valkeakoski-opiston kanssa.

Yrityksen palkitseminen innovatiivista
ratkaisuista

Business Kangasala 2021 Tunnustuspalkinto jaettu

Tarastejärven kiertotalousalueen
tonttimyynnin edistäminen

Business Kangasala jatkuva Yhteismarkkinointi Yhteiset kampanjat ja Business Kangasalan tonttipalvelun
hyödyntäminen

Valmistaudutaan välillisen kulutuksen
hiilijalanjäljen huomioimiseen

Energiatehokkuus-
työryhmä, tiedottaja

jatkuva Onko tiedotettu.
Onko löydetty
soveltamismahdollisuuksia.

Tiedotetaan esim. laskureista. Seurataan laskennan
kehitystä, ja sovelletaan kokeilumielessä, mikäli
mahdollista.



Sopeutuva Kangasala 1/3
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Tavoite:

• Ilmastonmuutoksen riskit
on tunnistettu kunnassa.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset,
jatkoselvitykset ym.

Riskienhallintasuunnitelmassa on
huomioitu muuttuva ilmasto ja
toimenpiteet toimialoittain

Toimialat, hallintojohtaja Vuosittain On mainittuna keskeisenä riskinä /ei
ole mainittuna keskeisenä riskinä

Huomioidaan vuosittaisessa
toimialakohtaisessa riskienarvioinnissa

Kaupungin toimintaa ohjaavia asiakirjoja
uudistettaessa huomioidaan
ilmastonmuutos ilmiönä ja siihen
sopeutuminen

Palvelukeskusten
ja kaupungin johtoryhmät,
toimielimet

Jatkuva Todetaan toimintaa ohjaavat
uudet/uudistetut asiakirjat, joissa
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
on huomioitu.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta
järjestetään vuosittain koulutus
kaupungin asiantuntijoille.

Teknisen keskuksen
johtoryhmä

vuosittain On järjestetty/ ei ole Voidaan ottaa vuotuisia erityisteemoja tai
kohdentaa koulutus tietylle
asiantuntijaryhmälle.

Lautakuntien
käyttötaloussuunnitelmissa vuosittain
määritellään tavoitteet ja määrärahojen
jakautuminen

Lautakunnat Vuosittain
tammi-
helmikuussa

Toimenpiteet, joita on
tehty/suunnitelmissa
Onko sisällytetty ohjeeseen/ ei ole
ohjeessa.

Talouspalvelut antaa vuosittaisen
ohjeen, sisällytetään ohjeeseen 2022
mennessä.
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Tavoite:
Kuntien toimialat sopeutuvat
suunnitelmallisesti ilmasto-
olosuhteiden vaikutuksiin.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Hulevesiohjelma hyväksytään.
Hulevesitulvariskiselvitys taajama-
alueelta on tehty 5-10 v sitten,
tarkistetaan ja täsmennetään tarpeen
mukaan ja yhdistetään
paikkatietojärjestelmään.

Vastuutahot
määritellään
hulevesi-ohjelmassa

2021 -
2022

Hulevesiohjelman hyväksym
inen tehty?

Hulevesiohjelmassa määritellään hulevesien hallintaan liittyviä
vastuukysymyksiä. Vastuutahot, aikataulut, indikaattorit
täsmentyvät ohjelman yhteydessä. Hulevesiohjelman
laatimiseen osallistuvat keskeisesti kaupunki ja Kangasalan vesi
liikelaitos

Kaupungin infrahankkeiden,
rakennusten, puistojen ja yleisten
alueiden rakentamisessa varaudutaan
muuttuvaan ilmastoon
tarveselvitysvaiheessa.

Rakentamisen
palvelualue

jatkuva Onko huomioitu
suunnitelmissa.

Keinoja ovat esim. materiaalit, pengerrykset, hulevesiratkaisut,
säänsuojat, istutukset ja katupuut. Keinot ja painotukset
riippuvat suunnittelukohteesta. Riskiryhmien kohteet on
tärkeää tunnistaa. Katusuunnittelussa huomioidaan katupuut,
lumitila ja hulevesien hallinta tulvareitteineen.

Kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa ja
kaavasuunnittelussa huomioidaan
sopeutumiskysymys. Tarvittaessa
tehdään selvityksiä.

Maankäyttö /
Kaavoitus

jatkuva Onko huomioitu
kaavoituksessa

Edistetään viherverkoston säilymistä ja kehittämistä. Suositaan
monihyödyllisiä vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Hulevesien
osalta vältetään viemäriverkon kuormitusriskiä painottaen
paikallisia ratkaisuja ja varaamalla niille tilaa.

Kangasalan metsänhoitosuunnitelmassa
varaudutaan ilmastonmuutoksen
seurauksiin.

Maankäyttö jatkuva Metsänhoitosuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti.
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Tavoite:
Asukkaat ja yritykset tiedostavat
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja
osaavat varautua niihin.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Kuntalaisille, yrityksille, kaupungin
toimipisteisiin tehdään toimintaohjeet
ääriolosuhteiden varalle
(varautumissuunnitelmiin)

Kehitysjohtaja
Valmiuspäälliköt

Jatkuva
Onko huomioitu
varautumissuunnitelmissa

Jokaisen yksikön oma varautumisssuunnitelma
AVI ohjeistaa, samoin pelastuslaitos.

Asukkaiden ja yritysten piha- ja
viheraluerakentamisessa ohjataan
suunnittelemaan miellyttävää pienilmastoa
ja huomioimaan hulevesikysymykset.

Tekninen keskus Jatkuva Koulutusten
/Toimenpiteiden määrä

Huomioidaan esim. varjostus, Kylmyys, kuumuus, kuivuus,
pimeys, kosteudenhallinta. Riskiryhmien kohteet
erityistarkastelussa.
Koulutusta rakennusvalvonnan asiantuntijoille. Kaupunkilaisten
proaktiivista tiedottamista.

Ilmastonmuutoksen riskien tunnistaminen
yritysten toiminnassa ja korvaavien
mahdollisuuksien hyödyntäminen

Business Kangasala jatkuva Tiedotuksen määrä Yhteistyössä Business Tampereen kanssa.

Liikuntalajien muutokset olosuhteiden
muuttuessa

Vapaa-aikatoimi Ryhmien tunnistaminen, lähellä liikkuminen
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Tavoitteet:
Päästövähennystavoitteiden
saavuttamista vaikeuttavia ratkaisuja
ei enää tehdä.
Ilmastonäkökulma huomioidaan
kaikessa päätöksenteossa.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Päätöksenteossa arvioidaan monipuolisesti
eri ympäristönäkökohdat ja valitaan ratkaisut
pienimmän haitan periaatteella

Luottamushenkilöt,
kaupungin johto

jatkuva Tehdyt päätökset, joissa
näkökulma huomioitu

Päätöksenteossa tehdään ilmastovaikutusten arviointia
erilaisten ratkaisujen välillä ennen päätösten tekoa.

Ilmastonäkökulman painoarvoa
kaupunkistrategiassa vahvistetaan

Valtuusto 2021 Uusi kaupunkistrategia 2021

Ennakkovaikutusten arvioinnin yhteydessä
ilmastovaikutusten arviointi

Strateginen johto jatkuva Toteutuneiden arviointien
määrä ja vaikutusten
raportointi

Lisätään etätyötä Palvelukeskukset jatkuva Etätyön määrä

Talousarviotavoitteisiin lisätään ilmasto- ja
energiatehokkuustavoitteita

Lautakunnat jatkuva Tavoitteiden määrä

Isojen hankintojen kilpailutuksessa otetaan
mukaan ympäristövaikutukset

KUHA,
valmisteluryhmät,
lautakunnat

jatkuva Onko ympäristövaikutukset
huomioitu.

Päästölaskentaa ja toimenpiteiden
päästövaikutusten arviointia kehitetään.

Energiatehokkuus-
työryhmä

jatkuva Käytössä olevan laskennan
tarkkuus ja laajuus

Tavoitteena pystyä raportoimaan vuosittain päästöjen
kehitys sekä arvioimaan toimenpiteiden vaikutus
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Tavoite:

• Päästöt, joita ei pystytä
vähentämään,
kompensoidaan.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset,
jatkoselvitykset ym.

Metsitetään joutomaita, joita
voidaan metsittää ja ennallistetaan
soita

Maankäyttö jatkuva Tehdyt toimenpiteet

Valmistaudutaan Kangasalan
hiilinielujen taseseurannan
hyödyntämiseen

Maankäyttö jatkuva Onko huomioitu Seurataan taselaskennan kehittämistä
valtakunnallisesti ja seudullisesti.

Kaavoituksen yhteydessä
tarkastellaan kompensaatiotarvetta
ja mahdollisuuksia

Maankäyttö /
Kaavoitus

jatkuva Onko huomioitu Esim. uusien rakennettavien alueiden
kompensointi

Kaupungin
metsänhoitosuunnitelmassa
huomioidaan hiilinielut ja muut
ympäristövaikutukset

Maankäyttö jatkuva Onko huomioitu

Liite 1
Elinympäristölautakunta / KH
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Tavoite:

• Ympäristökasvatusta
ja -koulutusta lisätään.

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset ym.

Kasvatus- ja opetushenkilöstöä
koulutetaan kestävän tulevaisuuden
teemoihin

Sivistyskeskus jatkuva Koulutusten määrä

Kaupungin koulutussuunnitelmassa
huomioidaan ilmasto- ja
energiatehokkuuskoulutus

Henkilöstöhallinto jatkuva Koulutusten määrä Yksiköiden henkilökunnan toimialakohtaisessa
erityiskoulutuksessa käsitellään myös ilmastoasioita.

Ympäristökasvatusta painotetaan
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja
kaikilla kouluasteilla

Sivistyskeskus jatkuva Opetussuunnitelmien sisältö

Kaupunkilaisille järjestetään koulutusta
energia- ja ilmastoasioissa

Energiatehokkuust
yöryhmä

jatkuva Toteutuneet koulutukset Toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, esim.
Ekokumppaneiden, Pirkanmaan jätehuollon, Valkeakoski-
opiston ja järjestöjen . Hyödynnetään myös verkkokoulutusta.

Yrityksille välitetään
ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa

Business Kangasala jatkuva Toteutuneet webinaarit ja
koulutukset

Edistetään ilmastotyön ja –johtamisen
koulutusta myös luottamushenkilöille

Lautakunnat jatkuva Koulutusten määrä ja laajuus
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Tavoite:
Tehdään järjestelmällistä
ilmastotiedotusta eri
kohderyhmille

Toimenpiteet: Vastuutaho Aikataulu Indikaattorit Lisätiedot, huomiot, tarkennukset, jatkoselvitykset
ym.

Laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka toteutumista
seurataan, huomioidaan myös erityisryhmät

Energiatyöryhmä,
tiedottaja

2021 Tehdyt tiedotustoimet

Nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnan tiedotus Nuorisopalvelut/
Nuorisovaltuusto

jatkuva Tehdyt tiedotustoimet

Nuorisovaltuusto noudattaa kestävän kehityksen
periaatteita toiminnassaan ilmastotalkoot-
toimintaohjeen mukaisesti.

Nuorisovaltuusto 2021 Voidaan myös toimia esimerkkinä muille ja esim.
haastaa luottamushenkilöitä toimimaan kestävästi.

Neuvonta omakotiasujille ja taloyhtiöille
toimenpiteistä ja tukimuodoista,
järjestetään tilaisuuksia Kangasalla ja netissä

Energiatehokkuus-
työryhmä
Rakennusvalvonta

jatkuva Koulutukset/materiaalit
Toteutuneet
toimenpiteet, määrä ja
laajuus

Hyödynnetään Ranea ja Ekokumppaneita ja
seudun rakennusneuvonnan kehitysprojektia

Laskureita/kaavioita yrityksille / kuntalaisille, joista
näkee millä toimenpiteillä voi muuttaa toimintaansa

Energiatehokkuus-
työryhmä, BK

2021 Laskureita ja muuta tietoa löytyy valmiina esim.
Motiva. Lisätään tiedotussuunnitelmaan.



Ilmasto- ja energiatehokkuustyön
organisointi ja raportointi

Kangasalla ilmasto- ja energiatehokkuustyötä koordinoidaan poikkihallinnollisessa
energiatehokkuustyöryhmässä.

Energiatehokkuustyöryhmän jäsenet 2020:

1. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, tekninen keskus
2. Toni Haapala, hyvinvointipalvelujen talousjohtaja, sosiaali- ja terveyskeskus
3. Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja, tekninen keskus
4. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, sivistyskeskus (10/2020 asti)
6. Kati Moisander, vs. Varhaiskasvatusyksikön johtaja, sivistyskeskus (12/2020 alkaen)
7. Mauno Annala, käyttöpäällikkö, Kangasalan Vesi –liikelaitos
8. Marja Mattila, opetuskoordinaattori, sivistyskeskus
9. Tero Nummela, sähköinsinööri, talonrakentaminen, tekninen keskus
10. Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, kiinteistöjen ylläpito, tekninen keskus (siht)
11. Timo Harra, rakennuttaja, talon rakentaminen ja suunnittelu, tekninen keskus
12. Mari Seppä, kaupunginarkkitehti, kaavoitus, tekninen keskus (9/2020 alkaen)
13. Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, strateginen johto, (pj)
14. Jussi Tikkanen, sähköinsinööri, yhdyskuntatekniikka, tekninen keskus
15. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, tekninen keskus (8/2020 asti)
16. Risto Santala, talotekniikkateknikko, talonrakentaminen, Tekninen keskus
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Kukin palvelukeskus vastaa ilmasto- ja energiatehokkuustyöstä oman hallinnonalansa
sisällä. Työtä tehdään erillisinä projekteina, mutta myös sisällyttämällä ilmasto- ja
energiatehokkuusnäkökohdat normaaleihin työprosesseihin.

Ilmasto- ja energiatehokkuustyöstä on raportoitu kunnanhallitukselle vuodesta 2011
alkaen. Raportointia tullaan jatkamaan tämän tiekartan pohjalta. Lisäksi raportoidaan
entiseen tapaan laajempia kokonaisuuksia esim. taloudellisesta seurannasta. Tarvittaessa
raportointiin liitetään laajempia tarkasteluja yksittäisistä toimenpiteistä tai aihealueista.



Toimenpiteitä 2018-19

24

2019

Kangasala liittyi HINKU-sitoumukseen
- Koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä perustettiin kestävän
tulevaisuuden (KeTu)- tiimejä
- Lamminrahkan ilmastotavoitteita edistävä ensimmäinen laaja
asemakaava valmistui
- Joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvoi merkittävästi
- Kangasalan Lämmön Ranta-Koiviston lämpökeskusta rakennettiin
- katu- ja ulkoaluevalaistuksessa saatiin lähes kaikki
elohopeahöyrylamput vaihdettua LED-lampuiksi
- Ruutanan monitoimitalon kilpailutuksessa painotettiin
energiatehokkuutta
-Vuoden 2020 talousarvioon asetettiin lisää ilmasto- ja
energiatehokkuustavoitteita, konserniyhtiöille yhteiseksi
tavoitteeksi ”kestävä kasvu, hiilineutraalisuutta edistäen”

2018

- Erilaiset toimenpiteet bussiliikenteen kehittämisessä ovat kasvattaneet
joukkoliikenteen käyttäjien määrää yli 500 000 matkalla vuodesta 2015
vuoteen 2018.
- Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa aloitettu hanke
energiatehokkuussuunnitelman huomioimiseksi opetuksessa.
- Mustakorvenojan pumppaamo saneerattiin matalaenergiapumppaamoksi.
- Kangasalan lämmössä suunniteltiin Ranta-Koiviston biolämpölaitosta, joka
valmistuessaan pienentää Kangasalan kaupungin ilmastopäästöjä noin 7%.
- Noin 700 tievalot vaihdettiin energiatehokkaiksi LED-lampuiksi
- Ateria- ja siivouspalveluissa on tuotantotapamuutoksella vähennetty
kuljetuksia, energiankulutusta ja ruokahävikkiä
- Rikun päiväkodille ja Vesaniemen huoltorakennukseen asennettiin
öljylämmityksen rinnalle ilma-vesilämpöpumput
- Uimahallissa on tehty etsitty säästöjä mm. ilmanvaihdon säädöillä ja
altaiden tyhjennysväliä harventamalla.
- Osallistuttiin aktiivisesti seutustrategian ilmastotavoitteiden laatimiseen.
- Tarastenjärven asemakaava sai lainvoiman. Alueesta rakentuu laaja
seudullisesti merkittävä kiertotalouden keskittymä.
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2016

-Uudistuvan energian kuntakatselmus valmistui sisältäen muun
muassa aurinko- ja geoenergiapotentiaalin kartoituksen
-energiatehokkaasti suunniteltu Huutijärven koulun laajennusosa
valmistui
-Suoraman päiväkodilla ja Pikkolan päiväkodissa toteutettiin
ilmanvaihdon saneerauksia, joissa kohteiden energiatehokkuutta
parannettiin
- Kuhmalahti-Sahalahti-siirtoviemäri toteutettiin
energiatehokkaalla tavalla
-solmittiin MAL-sopimus 2016-19
-Kaikki katuvalojen saneeraukset toteutettiin energiatehokkailla
LED-valaisimilla
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat, palvelutasoa on
parannettu ja tariffeja ja lippujärjestelmää uudistettu
-kaksi päiväkotia ja yksi koulu uusivat vihreän lippunsa
- Kuhmalahti-Sahalahti-siirtoviemäri toteutettiin
energiatehokkaalla tavalla

2017

-Ruutanan koululla ja keskusterveysasemalla toteutettiin
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton uudistuksia, säästöt noin 3300
euroa/vuosi
- Strateginen yleiskaava hyväksyttiin
- Keskustan kehittämiseen liittyviä kaavoja hyväksyttiin
- Katuvalojen ohjauskeskusten ja valaisimien uusittiin
energiatehokkaammiksi
- Tampereen seudun ilmastostrategian vaikuttavuusarvio valmistui
- Energiatehokkuussopimus kaudelle 2017-2025 hyväksyttiin
- Katuvalaistuskeskuksia uusittiin energiatehokkaan käytön
mahdollistavaan etäohjausjärjestelmään sopiviksi, ja valaisimien
vaihtoja LED-valaisimiksi jatkettiin



Toimenpiteitä 2014-15
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2014
- Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma valmistui
- aloitettiin MAL –aiesopimuksen seuranta. Sopimuksella ohjataan yhteisin
toimenpitein kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja
liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen
suuntaan.
- Koivurinteen selvästi määräyksiä energiatehokkaampi päiväkoti- ja koulurakennus
valmistui Ruutanaan
- Havisevan ja Ruutanan koulurakennusten öljylämmitys korvattiin
pellettilämmityksellä
- Kortekummun uudiskohteen katuvalaistus toteutettiin energiatehokkaalla LED-
tekniikalla
- Kiveliön alueen katuvalaistus saneerattiin LED-tekniikalla
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle, lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman
kattaviksi vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010-2013.
- Laadittiin energiankulutuksen taloudellinen seurantaraportti, kehitystä jatketaan
2015
- Vihreän lipun saivat Suoraman ja Kuhmalahden päiväkodit ja Sariolan koulu
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatahokkuus- ja
ilmastotoimien kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien
KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin tapaamisiin
- Järjestettiin energiansäästöviikolla aloitekilpailu energiansäästöstä

- 2015
- Aloitettiin uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teettäminen seudun muiden kuntien
kanssa.
- Aloitettiin rakentamaan Huutijärven koulun laajennusta, jonka suunnittelussa
energiatehokkuus on ollut merkitsevässä asemassa
- Jatkettiin MAL –aiesopimuksen seurantaa. Sopimuksella ohjataan yhteisin toimenpitein
kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä
tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.
- Ranta-Koiviston alueen katuvalaistus saneerattiin LED-tekniikalla
- Lamminrahkan osayleiskaava hyväksyttiin. Alueen kaavoitusprosessissa on monin tavoin
otettu huomioon energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet
- Kuhmalahti-Sahalahti-siirtoviemärin rakentaminen aloitettiin. Jätevesien johtamisjärjestelmä
toteutetaan erittäin energiatehokkaalla tavalla
-Pyöräilyn laatukäytävän toteuttamista jatkettiin Tampereen ja Kangasalan välille yhdessä ELYn
kanssa
- Kangasalan kunnan sähkö on 100% uusiutuvalla energialla tuotettua vuosina 2015-18
- Vihreän lipun saivat uudelleen Suoraman ja Kuhmalahden päiväkodit ja Sariolan koulu
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatahokkuus- ja ilmastotoimien
kehitystyöhön, seudun kuntien KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin tapaamisiin ja
Ilmastostrategian seurantaryhmään
- Kangasalan kunta osallistui kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaratkaisuja kehittävään
Combi-hankkeeseen, jossa on mukana useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja

Liite 1
Elinympäristölautakunta / KH



Toimenpiteitä 2012-13

27

- 2012

- Kesällä 2012 valmistuneen Liuksialan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen
energiatehokkuusluku oli selvästi alle A-luokan rajan.
- Liuksialan koulun ja päiväkodin päälämmönlähteeksi valmistui lokakuussa
2012 kunnan ensimmäinen pellettikattila.
- Pohjan koulu ja Pentorinteen vanhainkoti liitettiin automaatioon, jonka avulla
kiinteistöjen säätöjä on mahdollista optimoida energiatehokkaammiksi.
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle. Lisäksi pyrittiin saamaan
mahdollisimman kattaviksi vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010 ja 2011. Työ
jatkui vuonna 2013.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatahokkuus- ja
ilmastotoimien kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien
KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin tilaisuuksiin, Ilmankos-hankkeeseen,ja ESSI-
hankkeeseen.
- Kahdessa kiinteistössä lämmitysmuotoa muutettiin öljystä maakaasuun,
lisäksi tehtiin sopimukset yhden öljylämmitteisen ja yhden sähkölämmitteisen
rakennuksen liittämisestä kaasuverkkoon. Kohteisiin hankitaan
energiatehokkaat kondensoivat kattilat.

2013
- päivitettiin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma
- allekirjoitettiin MAL –aiesopimus, jolla ohjataan yhteisin toimenpitein
kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä
tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.
- aloitettiin rakentamaan Koivurinteen päiväkotia, joka tulee olemaan merkittävästi
minimivaatimuksia energiatehokkaampi
- Kahden koulun öljylämmitystä alettiin korvata pellettilämmityksellä. Toteutukset
vuonna 2014
- Sahalahden keskustassa kolmessa kiinteistössä öljy- tai sähkölämmitys korvattiin
kaasulla. Kaikkiin hankittiin energiatehokkaat kondensoivat kaasukattilat. Energiaa
säästetään noin 5 % ja CO2- päästöt pienenevät noin 25-30%.
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle, lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman
kattaviksi vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010-2012. Työ jatkuu vuonna 2014.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatahokkuus- ja
ilmastotoimien kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien
KETS/KEO- tapaamisiin



Taloudellinen seuranta
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Vesi ja jätevesi

Vuodesta 2014 alkaen raportoinnissa on ollut myös
taloudellinen osuus, jossa on tarkasteltu kaupungin
energiakulujen kehitystä.

Vuosina 2009-2019 toteutettujen
energiansäästötoimenpiteiden ja lämmöntuotannon
muutosten säästövaikutus on noin 300.000 euroa
vuodessa.

Energiakuluihin vaikuttavat myös monet asiat, kuten
hintakehitys, lämmitystarpeen vuotuinen vaihtelu ja
verotuksen muutokset.

Monet merkittävät kuntatalouteen vaikuttavat
seuraukset eivät ole suoraan laskettavissa.


