
Kommunerna för klimatet
Översikt av klimatgärningar och nätverk i
kommunerna



Kommunerna som aktiva klimataktörer och
nätverkare

Kommunerna har en central ställning när det gäller att verkställa nationella och
internationella miljö- och klimatavtal. I kommunerna blir de internationella klimatmålen
handlingar.

• Mer än varannan finländare bor i en kommun som ställt upp egna klimatmål.
• Kommunerna behöver inte klara av allt ensamma utan förenar sina krafter globalt.
• Det finns flera klimatnätverk och klimatåtaganden som hjälper kommunerna att uppfylla

målen i sin verksamhet och i beslutsfattandet.
• I kommunernas klimatnätverk är målet att öka den lokala välfärden och att ge

näringslivet en kick.
• Arbetet sker i samarbete med grannkommuner, företag, föreningar och

kommuninvånare.



Kommunernas klimat- och miljönätverk
Regionala
• Energikontor (7 regionala kontor)
• KUUMA-miljösamarbete (10 kommuner)
Nationella
• Energieffektivitetsavtal 2017–2025

• FISU-nätverk (8 städer)
• HINKU-forumet för kommuner (34

kommuner)
• Stadsdirektörernas miljönätverk (6 städer)
• Det nationella samhälleliga åtagandet för

hållbar utveckling (81 kommuner, 1
landskap)

• Kommunförbundets klimatkampanj (56
kommuner och 2 samkommuner)

• Motivas nätverk för ekologisk upphandling
(18 kommuner)

• Smart & Clean (huvudstadsregionen och
stora städer)

Internationella
• Climate-KIC

• Energy Cities (2 städer)
• Convenant of Mayors borgmästaravtalet (10

stora städer och 1 landskap)
• EUROCITIES – Environment Forum
• ICLEI (14 städer)
• UBC (12 städer)



Kommunernas klimatarbete sker på flera sektorer
• Energi
• Avfallshantering
• Planläggning
• Fostran och rådgivning
• Hållbara offentliga upphandlingar
• Samarbete mellan kommuninvånarna och företag
• Trafik
• Mat
• E-kommunikation och smart teknologi
• Beredskap



Exempel på klimatgärningar i olika kommuner

Joensuu Klimattorg

Projektet som koordineras av
staden uppmuntrar områdets
företag, organisationer och

invånare till klimatsmarta val i
vardagen

Smarta Fiskehamnen i
Helsingfors

Staden, dess energibolag och
teknologiföretag har

tillsammans skapat ett
modellområde för energismarta

system

Pello snabbladdnings-
stationer för elbilar

Snabbladdningstationen som
kommunen byggt i samarbete

med energibolaget gör det
möjligt för elbilar att fortsätta
färden längs huvudvägarna

norrut

Figur: Laura Oja



Pudasjärvi
timmerbyggnader

Stadens strategi är att offentliga
byggnader i första hand ska

vara timmerhus

Kiuruvesi närmat och
ekologiska livsmedel

Närmat och ekologiska livsmedel
ingår i stadens strategi och

målet är att de ska få en större
roll i stadens kostservice

Kuopio SaVE-projekt

I projektet som genomfördes
som en del

stadsplaneringsprojektet
utreddes möjligheten att

använda sol- och geoenergi
samt användningen av smart

fastighetsautomation i Savilahti-
området

Figur: Heidi Huhtilainen Figur: Lentokuva Valla Oy



Läs mer om kommunernas klimatgärningar och
nätverk



Många vägar till klimatgärningar


