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Kunnissa luodaan edellytykset kestävälle elämäntavalle. Siksi sitoudun ajamaan meidän 
kunnassamme seuraavia tavoitteita:

1) Luonto ja ulkoilu turvattava kaavoituksessa ja kuntametsien hoidossa 

Luonnon huomioiva kaavoitus säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon virkistysarvot.
Kaavoituksen keinoin säilytetään riittävä viherverkosto ja vapaat rannat. Virkistysmetsien hoidon 
tavoite on luontoarvojen, virkistäytymisen ja maiseman kauneuden vaaliminen. Metsänhoito 
kohdennetaan ja toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti nämä tavoitteet huomioiden. 
Avohakkuukäytännöstä luovutaan. Vaalikaudella kunnan maille perustetaan vähintään yksi uusi 
suojelualue edeten kohti kansainvälisesti suositeltua 17 % suojeluastetta.

2) Ilmastoystävällinen kunta uusiutuviin siirtymällä

Kunnan energiaratkaisuilla luodaan kestävää taloutta ympäristöä kunnioittaen. Kunta laatii 
ilmastostrategian ja sitoutuu EKOenergian tai vastaavat ilmastohyödyt takaavat ja luonnon 
monimuotoisuutta turvaavat kestävyyskriteerit täyttävän uusiutuvan energian hyödyntämiseen 
vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus sisältää erilliset energiatehokkuus- ja energiansäästötavoitteet ja 
keinot ilmastoystävällisten liikkumismuotojen ja liikennepalvelujen vahvistamiseen. Kunta edistää 
alueellaan olevien pienvesivoimaloiden ja muiden kalojen vaellusesteiden purkamista,  ja ainakin 
yksi sopiva virtavesi ennallistetaan vaelluskalaystävälliseksi.

3) Ympäristökasvatus kunniaan kunnissa!

Vastuu ympäristökasvatuksesta kuuluu myös kunnille. Tätä on edistettävä käytännöllisin 
toimenpitein. Luontokerhot tuodaan takaisin kouluihin ja ekotukihenkilöt nimetään työyhteisöihin.
Kuntalaisille ja päätöksenteon pohjaksi on oltava saatavilla ajantasainen tieto luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön tilasta.

4) Julkiset hankinnat kestäviksi
 
Kunnan hankintaohjeistukseen on kirjattava kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet. Myös 
kunnan rahavirrat kuten sijoitukset on saatava kestäviin uomiin ja irti fossiilisista polttoaineista. 
Viisas kunta mahdollistaa pienenergiahankkeet, ylläpitää kierrätyskeskuksia ja pyrkii toiminnassaan
välttämään jätteen syntymistä sekä tavaroiden uudelleenkäyttöä. Jakamistaloutta voidaan laajentaa 
esimerkiksi lisäämällä kirjastojen tarvekalulainausta (tavarapyörät, porat ym.). Kunta ehkäisee 
aktiivisesti ruokahävikkiä laitoksissaan, hankkii kasvispainotteista ja eettisesti kestävää luomua ja 
lähiruokaa sekä käyttää rakentamisessa kierrätettäviä materiaaleja.
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Taustatietoa vaaliviestien tueksi:

Taustatietoa Suomen luonnonsuojeluliiton näkemyksistä on saatavissa esimerkiksi julkaisemistamme 
Kuntametsä- ja Koulumetsäoppaasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton kuntametsäopas kertoo asukkaita lähellä olevien, virkistyksellisesti tärkeiden 
lähimetsien luonnonmukaisemmasta käsittelystä:
http://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/kuntametsat/opas

Pääperiaatteet on esitetty myös erillisessä lyhyemmässä esitteessä (8 sivua):
http://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/kuntametsat/esite-p/at_download/file

Suomen luonnonsuojeluliiton koulumetsäopas (tilattavissa myös painettuna hintaan 15 €):
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

Lisätietoa ilmastotoimista kunnissa:
Sähkösopimuksen vaihto kestävyyskriteerit täyttävään EKOenergiaan: http://www.ekoenergy.org/fi/
Kunnan energiaremontti: http://energiaremontti2015.fi/kunnat/
Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkosto: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI
Resurssiviisaat kunnat (FISU) -verkosto: http://fisu-verkosto.fi/fi-FI
Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma: 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kunta-ala/
Kuntien ilmastokonferenssit: 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastokampanja/tapaamiset/Sivut/d
efault.aspx
Ilmastotietoa kunnille: https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat

Ilmastomyönteiset julkiset hankinnat: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/a2b11752-
1892-4f20-97c6-9ce128ca1e2c/ilmastomyotaiset%20julkiset%20hankinnat.html

Kasvunvara on käytetty – Suomen Luonnonsuojeluliiton raportti kohtuutalouden ratkaisuista (2015):
http://www.sll.fi/ajankohtaista/tilattavat/Kohtuutalous_webversio.pdf
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