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ESIPUHE
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympärillämme. Sään ääri-ilmiöt ovat voimistuneet ja
yleistyneet. Keravalla halutaan saada aikaan konkreettisia ilmastotekoja. Tavoite on haastava, mutta työtä
on jo tehty vuosien ajan eri puolilla kaupunkia. Keravan Energian toimenpiteet ovat olleet ja tulevat olemaan merkittäviä Keravan kasvihuonekaasujen määrän vähenemisessä (biovoimalan käyttöönotto vuonna
2010 ja turpeesta luopuminen vuonna 2021). Kerava on pyöräilykaupunki, jossa jalankulku ja pyöräily ovat
olleet mukana kaupunkisuunnittelussa jo 1970-luvulta asti. Näiden merkitys tulee kasvamaan entisestään.
Nyt laaditussa Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa asetettu Keravan ilmastotyölle tavoite ja määritetty tavoitetta vastaavat, päästövaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Keravalla tullaan kokeilemaan energiantuotantoon ja liikkumiseen liittyen uusia ratkaisuja, joista voidaan nähdä esimerkkejä tulevilla Keravan asuntomessuilla vuonna 2024.
Vuodesta 2017 lähtien olemme olleet mukana eurooppalaisessa projektiyhteistyössä, joka tukee kaupungin
ilmastotyötä. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Ilmastotyötä tehdään nyt ja tulevaisuudessa yhdessä – kaikkien panos on merkittävä.

Kirsi Rontu
Kaupunginjohtaja
Keravan kaupunki
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TIIVISTELMÄ
Keravan kaupunkistrategian (2018-2025) mukaisesti rakennamme sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti
kestävää kaupunkia. Kerava on monimuotoinen viherkaupunki, jossa panostamme myös uusiutuviin ja
päästöttömiin energiamuotoihin. Viime vuosikymmenen aikana eri kansainväliset ja kansalliset tahot ovat
asettaneet ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviä tavoitteita, joita myös Keravalla halutaan olla tavoittelemassa, ja näin olla ilmasto-osaamista houkutteleva uusien ajatusten kärkikaupunki.
Kasvihuonekaasujen laskentaan on tällä hetkellä olemassa useita laskentamenetelmiä. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu eurooppalaisen kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukaisesti (Covenant of Mayors
Sustainable Energy and Climate Action Plan) ja siinä määritettyjä laskentamenetelmiä hyödyntäen. Keravan
kaupunki, kuten muutkin KUUMA-kunnat, ovat seuranneet kasvihuonekaasupäästöjään ja niiden kehitystä
vuosittain hieman toisenlaisella CO2-raportin laskentamallilla jo usean vuoden ajan.
Tässä toimintasuunnitelmassa on päästöjen perusvuodeksi valittu vuosi 2007, joka on sama kuin suomalaisten edelläkävijäkuntien Hinku-verkostolla ja mahdollistaa näin vertailun 77 muun kunnan kanssa. 1. seurantavuosi on 2018, jolta on ollut kattavat päästötiedot saatavilla eri sektoreilta. Eniten päästöjä aiheuttavat
sektorit ovat yksityinen ja kaupallinen liikenne sekä asuinrakennukset. Keravan väestö on näiden vuosien
aikana kasvanut lähes 1 % vuosivauhtia, kokonaisenergiankulutus on kasvanut, mutta asukaskohtainen kulutus on laskenut. Myös kokonaispäästöt ovat pienentyneet.
Hyvästä kehityksestä huolimatta toimenpiteet eivät vielä ole riittäviä. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ilmiöiden ja niiden muutosten aiheuttamia haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, matalatuloiset taloudet
sekä heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat henkilöt. Kaupunki on keskeinen toimija uusien, tehokkaiden
ja käyttäjäystävällisten teknologioiden ja palveluiden yhdistäjänä erilaisissa toimijaverkostoissa.
Tämä Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma sisältää 37 toimenpidekokonaisuutta hiilineutraaliin energiantuotantoon, energiankäytön muutoksiin, kestävään liikkumiseen ja kaupunkirakenteeseen sekä kestävän muutoksen mahdollistamiseen ja yhteistyöhön liittyen. Suunnitelma asettaa lähtötason
ja määrittää vaikuttavimmat toimenpiteet Keravan lähivuosien ilmastotyölle. Tavoitteiden toteutumista tullaan seuraamaan Covenant of Mayorsin seurantajärjestelmässä 2-4 vuoden välein. Lisäksi tavoitteiden toteutumista voi seurata vuoden 2021 aikana käyttöönotettavan Ympäristövahti-palvelun avulla. Tehokkaalla
ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen tähtäävällä työllä paitsi parannetaan kaupungin sietokykyä, vaikutetaan myös asukkaiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutokseen varautuminen
on usein myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto.
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SUMMARY
In line with Kerava City Strategy (2018-2025), we are building a socially and environmentally sustainable
city. Kerava is a diverse green city, where we also invest in renewable and emission-free forms of energy.
Over the past decade, various international and national bodies have set targets for mitigating and adapting to climate change, which Kerava also wants to pursue, and thus be a leading city for new ideas that attract climate expertise.
There are currently several calculation methods for defining greenhouse gases. This action plan has been
drawn up in accordance with the European Covenant of Mayors initiative for Climate and Energy and using
the calculation methods set out in it. The city of Kerava, like other KUUMA-region municipalities, has been
monitoring its greenhouse gas emissions and their development annually with a slightly different CO2 report calculation model for several years.
In this action plan, the year 2007 has been chosen as the base year for emissions, which is the same as the
Hinku network of Finnish pioneer municipalities and thus enables a comparison with 77 other municipalities. The first monitoring year is 2018, for which comprehensive emission data has been available from various sectors. The most emitting sectors are private and commercial transport and residential buildings. During these years, the population of Kerava has grown at an annual rate of almost 1 %, total energy consumption has increased, but per capita consumption has decreased. Total emissions have also decreased.
Despite good progress, measures are not yet sufficient. Climate change is causing damage to human activities, industries and the environment caused by weather and its changes. The most vulnerable are children,
the elderly, the disabled, the chronically ill, low-income households and people living in poor buildings. The
city is a key player in integrating new, efficient, and user-friendly technologies and services in various networks of actors.
This Kerava Sustainable Energy and Climate Action Plan contains 37 sets of actions related to carbon-neutral energy production, changes in energy use, sustainable mobility, and urban structure, as well as enabling cooperation for sustainable development. The plan sets a baseline and determines the most effective
actions for Kerava's climate work in the coming years. The implementation of the objectives will be monitored in the Covenant of Mayors monitoring system every 2-4 years. In addition, it can be monitored with
the help of the Environment Watch service, which will be introduced during 2021. Effective work to
prepare for and adapt to climate change will not only improve the city's resilience, but also affect the
quality of life and well-being of its inhabitants. Preparing for climate change is often also an economically
viable option.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA KÄSITTEET
Lyhenne/käsite
BEI
CoM
CH4
CO2
CO2-ekv
Fisu

GWh
GWP-kerroin

hiilineutraalisuus
hiilinielu
hiilivarasto
Hinku

HSL
HSY
ilmastonmuutos
IPCC

JRC
KETS
KUUMA-kunnat

MAL 2020-2031
MAtchUP
MEI
MWh

Määritelmä
lähtötason päästöinventaario (Baseline Emission Inventory)
kaupunginjohtajien ilmastosopimus (Covenant of Mayors)
metaanin kemiallinen kaava
hiilidioksidin kemiallinen kaava
hiilidioksidiekvivalentti, mahdollistaa eri kasvihuonekaasupäästöjen (CO2, CH4, N2O)
vertaamisen toisiinsa
Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan koordinoima edelläkävijäkuntien verkosto,
joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta
vuoteen 2050 mennessä (Finnish Sustainable Communities).
gigawattitunti, energiamäärän yksikkö (1 GWh = 1 000 MWh)
Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta kuvaava kerroin (Global Warming Potential). Kasvihuonekaasupäästöt saatetaan yhteismitallisiksi hiilidioksidiekvivalenteiksi
(CO2-ekv) kertomalla CH4- ja N2O-päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella. Tässä raportissa CH4:n GWP-kertoimena on käytetty 21 ja N2O:n kertoimena 310.
Ihmiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin pystyy niitä sitomaan ilmakehästä tietyllä ajanjaksolla.
Hiilivarasto, joka aktiivisesti sitoo hiiltä ilmakehästä, esim. kasvava kasvillisuus.
Hiilen muoto, jossa se on pois ilmakehästä sitoutuneena esimerkiksi puussa tai
muussa kasvillisuudessa.
Vuonna 2008 perustettu, Suomen ympäristökeskuksen koordinoima edelläkävijäkuntien verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia.
Helsingin seudun liikenne, Suur-Helsingin joukkoliikennejärjestelmästä vastaava kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja ja tietoa pääkaupunkiseudun ympäristöstä.
Ihmisen toiminnasta aiheutuvat muutokset ilmakehässä.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, jonka tarkoituksena on tuottaa tieteellinen perusta ilmastopolitiikkaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa
varten (Intergovernmental Panel on Climate Change).
Yhteinen tutkimuskeskus on Euroopan komission tutkimusyksikkö, joka laatii menetelmäohjeita ja suosituksia SECAP-raportointiin (Joint Research Centre).
Kunta-alan energiatehokkuussopimus
Pääkaupunkiseudun ympärillä oleva alue muodostaa KUUMA-seudun. KUUMA-seudun kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020-2031
Euroopan komission rahoittama kehitysprojekti ajalla 2017-2022, jossa Keravan kaupunki on mukana.
seurantavuoden päästölaskenta (Monitoring Emission Inventory)
megawattitunti, energiamäärän yksikkö
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Lyhenne/käsite
N2O
päästöjen kompensaatio
päästökerroin
resurssiviisaus
SECAP
t CO2-ekv
VAETS

Määritelmä
dityppioksidin kemiallinen kaava
Päästöjen hyvittäminen esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia, joiden avulla toteutetaan toimenpiteitä muualla.
päästömäärä energiayksikköä kohti (tässä t CO2-ekv/MWh)
Kyky käyttää luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita, palveluita, tilaa ja aikaa harkitusti.
Sustainable Energy and Climate Action Plan, Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma
tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, kts. edellä GWP-kerroin
Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimus

LINKKEJÄ KÄYTETTYIHIN TIETOLÄHTEISIIN
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Hiilineutraalisuomi.fi, https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista (haettu 19.1.2021)
Hiilineutraali Uusimaa 2035, https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/hiilineutraali_uusimaa_2035 (haettu 19.1.2021)
Ilmasto-opas.fi, https://ilmasto-opas.fi/fi/etusivu (haettu 19.1.2021)
Keravan Energia - Vastuullisuusraportti 2019, Ekologinen näkökulma. http://valkky.keravanenergia.fi/vastuullisuusraportit/vastuullisuusraportti2019/ekologinen-nakokulma/ (haettu 19.1.2021)
Keravan kaupunki – Smart City, https://www.kerava.fi/ajankohtaista/smart-city (haettu 19.1.2021)
Keravan kaupunkistrategia 2018-2025, https://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunkistrategia-2025 (haettu 19.1.2021)
MAtchUP-projekti, https://www.matchup-project.eu/ (haettu 19.1.2021), englanninkielinen
Sitran tulevaisuussanasto, https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/ (haettu 19.1.2021)
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1 JOHDANTO
Keravalla on jo pidemmän aikaa seurattu Suomessa useissa kaupungeissa tapahtuvaa ilmastotyötä. Monet
toimenpiteet vaikuttavat jo Keravalla, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin ilmastotyö ja sen vaikutukset
esimerkiksi julkisen liikenteen ratkaisuihin. Keravalla ei kuitenkaan ennen tätä toimintasuunnitelmaa ole
ollut omaa suunnitelmaa tavoitteiden toteuttamiseksi. Tässä suunnitelmassa on tunnistettu tärkeimmät
sektorit, joihin toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tulee kohdistaa, sekä vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Esimerkiksi kaupunkiorganisaation hallinnoimien rakennusten aiheuttamat päästöt olivat vain noin 4 % Keravan kokonaispäästöistä vuonna 2018, mutta kaupungilla on tärkeä
rooli toimia esimerkkinä muille rakennusten omistajille ja käyttäjille.
KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä on seurattu jo vuodesta 2010. Kerava sijoittuu erilaisissa päästövertailuissa hyvin – asukaskohtaiset päästöt vuonna 2018 olivat 3,6 t CO2-ekv ilman teollisuutta1. Seuraavassa kuvassa (alla) on esitetty Keravan kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosilta 20082019 (vuoden 2019 tieto on ennakkotieto). Päästöt ovat vähentyneet merkittävästi viimeisen kymmenen
vuoden aikana, mutta kehitys on selvästi hidastunut.

Kuva 1 Keravan kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosilta 2008–2019, vuoden 2019 tieto on ennakkotieto.1

Keravalla useat tänä päivänä ilmastoteoiksi mielletyt asiat ovat olleet arkipäivää jo vuosikymmenten ajan.
Kaupunkirakenne on tiivis, unohtamatta kuitenkaan kasvillisuuden merkitystä kaupunkiympäristössä. Keravalla on jo 70-luvulta saakka voinut ajaa pyörällä turvallisesti omilla pyöräilijöille tarkoitetuilla väylillä ja

1

CO2-raportti. Keravan kasvihuonekaasupäästöt 2008-2018 – Ennakkotieto vuodelta 2019. Hiilineutraalisuomi.fi
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kävelyn, pyöräilyn sekä julkisen liikenteen osuus kaupungin sisäisistä matkoista onkin yli 60 % ja kaikista
matkoista yli 50 %2.
Tehtävää kuitenkin riittää myös Keravalla, jotta saavutetaan kansallisesti asetettu tavoite, hiilineutraali
Suomi, vuonna 2035 ensimmäisten maiden joukossa koko maailmassa. Uusimaa on maakuntana juuri laatinut Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartan, johon myös Keravalla on saatu olla vaikuttamassa painopistealueita suunniteltaessa. Kirittäjinä toimenpiteille toimivat pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien lisäksi
myös KUUMA-seudun kunnat. KUUMA-seudulle on laadittu oma ilmasto-ohjelma vuonna 2020, jossa kuitenkaan ei ole asetettu täsmällisiä tavoitteita eri kunnille. Monessa kunnassa onkin laadittu omat ilmastoja resurssiviisauden toimenpideohjelmat, ja nyt sellainen on laadittu myös Keravalle.
Perustukset Keravan nykyiselle ilmastotyölle on luotu Euroopan komission rahoittamassa MAtchUP-projektissa, joka on alkanut kolme vuotta sitten vuoden 2017 lopussa. Hanke jatkuu edelleen vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka. MAtchUP-projektin tavoitteet taas kytkeytyvät Euroopan Unionin tavoitteisiin kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä.
Tässä Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennys vuoteen 2030 vuoden 2007 tasoon verrattuna. Vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoite tarkoittaa, että Keravalla tuotetaan vain sen verran tai vähemmän hiilidioksidikaasupäästöjä kuin alueella pystytään sitomaan alueella olevilla hiilivarastoilla ja -nieluilla. Keravalla mahdollisuudet
vaikuttaa omien hiilivarastojen ja -nielujen suuruuteen ovat rajalliset (metsät, maaperä, muu kasvillisuus).
Edellä mainitut raja-arvot on määritetty niin, että maapallon keskimääräinen lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen teollistumista edeltävään aikaan verrattuna. Pohjoisella pallonpuoliskolla ja Suomessa
keskimääräiset lämpötilat nousevat tätä enemmän. Suomessa kuten muissakin pitkälle teollistuneissa
maissa hiilineutraaliuus ei ole riittävä tavoite, vaan meidän on tavoiteltava negatiivisten päästöjen maailmaa3.
Keravan kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeitä
kumppaneita ovat Keravan Energia, Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus sekä HSL. Kerava tukeutuu myös
Uudenmaan liiton toimintaan erilaisten hankkeiden edistämisessä. Nikkarinkruunu sekä kaupunkiorganisaatio itse toimivat edelläkävijöinä toimenpiteiden toteuttamisessa. Keravalle haetaan parhaimmat toimenpiteet Suomen edelläkävijäkaupungeilta kuten Helsingistä, Tampereelta, Espoosta, Vaasasta, Oulusta ja Turusta. MAtchUP-projektin edelläkävijäkaupungit ovat Valencia Espanjassa, Dresden Saksassa sekä Antalya
Turkissa. Toisaalta Kerava voi jakaa parhaita oppeja toimenpiteiden monistamisesta sekä mittakaavan
muuttamisesta MAtchUP-projektin muiden seuraajakaupunkien Skopjen (Pohjois-Makedonia), Oostenden
(Belgia) ja Hertzlyan (Israel) kanssa. Myös Hinku- ja Fisu-kaupunkien toimenpiteitä seurataan aktiivisesti esimerkiksi ympäristöministeriön erilaisten kanavien kautta.
Toimintasuunnitelman toimenpiteet noudattavat SECAP-raportoinnin avainsektorijakoa seuraavasti:
1. Kaupungin rakennukset, laitteistot ja toiminnot (sis. katu- ja ulkovalaistuksen)
2. Palvelurakennukset, laitteistot ja toiminnot
3. Asuinrakennukset

2

Brandt, Elina; Kantele, Sampo ja Räty, Pekka, 2019. Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018. HSL Helsingin Seudun Liikenne.
3
Seppälä, Jyri, 2018. Hiilineutraaliuuden määritelmä ja sen tavoittelu, esitys 10.9.2018. (haettu 19.1.2021)
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4. Liikenne
o Kaupungin ajoneuvot
o Joukkoliikenne
o Yksityinen ja kaupallinen liikenne
Näiden lisäksi Keravan kaupunki voi Keravan Energian pääomistajana vaikuttaa paikalliseen lämmön- ja sähköntuotantoon ja sitä kautta laajasti koko rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöihin.
Tämän ohjelman ulkopuolelle jääneitä sektoreita ovat teollisuus, jota koskevat omat kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet sekä maatalous, jonka merkitys Keravalla ei ole kovin suuri. Näillä sektoreilla kaupungin suorat vaikutusmahdollisuudet ovat myös rajalliset. Myös jätehuollon sekä kiertotalouden ratkaisut on
jätetty tämän ohjelman ulkopuolelle, mutta näitä edistetään erillisenä kokonaisuutena Keravan vuoden
2024 asuntomessuhankkeeseen liittyen.
Tämän toimintasuunnitelman syntymisessä ovat edesauttaneet Emma Liljeström ja Suvi Monni Benviroc
Oy:stä laatimalla laskelmat päästöille vuosille 2007 sekä 2018, määrittämällä Keravan kaupungille ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit ja haavoittuvuudet sekä avustaneet sopivien hillintätoimien määrittämisessä.
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2 KERAVAN ILMASTOTYÖN VISIO JA TAVOITTEET
2.1 VISIO
Keravan kaupunkistrategian mukaisesti rakennamme Keravasta hyvän elämän kaupunkia, jossa arki on onnellista ja toimivaa4. Aktiiviset ja hyvinvoivat kaupunkilaiset ovat Keravan voimavara. Kerava on monimuotoinen viherkaupunki, jossa rakennamme paitsi ympäristöllisesti niin myös sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Kerava on myös uusien ajatusten kärkikaupunki sekä sivistyksen edelläkävijä, jossa panostetaan
erityisesti uusiutuvien ja päästöttömien energiamuotojen kehittämiseen sekä kestävän liikkumisen ratkaisuihin.

2.2 ILMASTOTAVOITTEET
Marraskuussa 2019 Kerava sitoutui kansainväliseen kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen, jonka mukaisesti Kerava tavoittelee 60 prosentin vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2007 tasoon verrattuna). Tämä tarkoittaa noin 72 319 t CO2-ekv vähennystä. Vuoteen 2018 mennessä
olivat Keravan päästöt jo vähentyneet noin 29 000 t CO2-ekv. Haluamme olla kymmenen vähiten kasvihuonekaasupäästöjä tuottavan kaupungin joukossa Suomessa suhteutettuna kaupungin asukaslukuun.
Keravalla on vuoden 2018 lopussa ollut 36 254 asukasta. Vuonna 2007 asukkaita oli 33 181 tarkoittaen, että
väkiluku on kasvanut 3 073 asukkaalla, noin 0,8 %:n vuosivauhtia vuodesta 2007. Keravan asukasmäärän
odotetaan kasvavan edelleen noin 1 %:n vuosivauhtia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2007
asukaskohtaiset päästöt olivat 5,1 t CO2-ekv ja vuonna 2018 3,9 t CO2-ekv. Asetettujen päästövähennystavoitteiden toteutuessa olisivat asukaskohtaiset päästöt 1,6 t CO2-ekv vuonna 2030 (ja 0,8 t CO2-ekv vuonna
2035).
Suomi on valtiona asettanut tavoitteen saavuttaa hiilineutraaliuus vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite
on mukana Keravalla tehtävässä ilmastotyössä Uudenmaanliitossa ja Kuntaliitossa tehtävän työn kautta.
Keravan tavoitteet on linjattu yhteneväiseksi kansallisten tavoitteiden kanssa. Ilmastotyön yhtenä keskeisimpänä ajatuksena on myös alueen elinvoimaisuuden tukeminen. Tämä ohjelma luo paitsi pohjaa päätöksentekijöille varautua tuleviin haasteisiin niin myös edellytyksiä yrityksille sijoittua Keravalle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitalliset vaikutukset tarkoittavat toisaalta sään ääri-ilmiöiden tiheämpää
esiintymistä, mutta toisaalta myös pitkäaikaisia ja hitaasti eteneviä muutoksia. Sopeutumistyössä tarvitaan
reagoivien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista sekä ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimia. Tällöin uhkia tunnistetaan ja arvioidaan jo ennalta, ja niiden toteutumista pyritään estämään tai niiden vaikutuksia vähentämään jo etukäteen. Keravalla sopeutumistyötä on tehty yhdessä KUUMA-seudun kuntien
kanssa sekä yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Tätä työtä jatketaan eri toimialoilla osana muuta
valmiussuunnittelua.
Keravan on vuoden 2017 lokakuusta lähtien osallistunut Euroopan komission rahoittamaan MAtchUP-hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa testattuja ratkaisuja kaupunkien sosiaalisten, taloudellisten ja rakennetun ympäristön toimintamallien uudistumiseen. Samat tavoitteet yhdistävät myös kansallista yhteistyöverkostoa, joka koostuu Suomen muista, vastaavissa EU-rahoitteisissa projekteissa olevista kaupungeista.
Rakennusten lämmitys ja liikenne ovat useimmilla kaupunkiseuduilla suurimmat päästölähteet. Kaukolämmön tuotantoon ja kaukolämpöverkkoon tehtävät investoinnit ovat yksittäisinä toimenpiteinä vaikutuksiltaan laajoja. Keravan Energia on investoinut kaukolämmön tuotantoon Keravalla niin, että
4

Keravan kaupunkistrategia 2018-2025.
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lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat jo vähentyneet lähes 40 % vuoden 2007 tasosta vuoden
2018 tasoon verrattuna5. Asuinrakennusten lämmitys on Keravalla silti yksi isoimmista päästölähteistä. Kaukolämmön tuotannon kehittäminen hiilineutraaliksi ei yksin ratkaise tätä haastetta, vaan toimenpiteitä tarvitaan energiankäyttöön sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyen. Kaupungin tavoitteena onkin vähentää energiankulutusta hallinnoimissaan rakennuksissa yhteensä 15 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi autetaan keravalaisia yrityksiä ja asukkaita toteuttamaan toimenpiteitä omistamissaan kiinteistöissä. Öljylämmityksestä luopuminen kokonaan onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöt ovat suuret, mutta kaupungin mahdollisuus vaikuttaa tähän on
huomattavasti vaikeampaa verrattuna esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon. Keravalla etäisyydet ovat lyhyitä ja mahdollisuudet kävelyyn sekä pyöräilyyn hyvät. Näitä kehitetään edelleen niin, että yhä useampi
keravalainen pystyy vähentämään yksityisautoilun määrää myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa
matkoissa. Tässä suunnitelmassa määritetyt toimenpiteet on asetettu neljän teeman mukaisesti, joita ovat:
Hiilineutraali energiantuotanto
Energiankäytön muutokset
Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne
Kestävän muutoksen mahdollistaminen ja yhteistyö
Tässä Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa on esitetty Keravan päästöjen nykytilanne, ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja haavoittuvuudet, ilmastonmuutokseen sopeutuminen Keravalla, suunnitellut hillintätoimet vaikutusarvioineen sekä toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta.

5

Keravan Energia - Vastuullisuusraportti 2019, Ekologinen näkökulma
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3 NYKYTILANNE KERAVALLA
3.1 LASKENTAMENETELMÄ
Kuntatason kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on olemassa useita eri menetelmiä. Eri laskentamenetelmät eroavat toisistaan usein sektorijaon sekä laskennassa käytettävien päästökertoimien osalta. Keravan
kaupunki, kuten muutkin KUUMA-kunnat, ovat seuranneet kasvihuonekaasupäästöjään ja niiden kehitystä
vuosittain CO2-raportin laskentamallilla jo usean vuoden ajan. CO2-raportin menetelmällä Keravan päästöt
on laskettu vuosilta 2008–20196.
Tässä kappaleessa esitetyt perus- ja seurantavuoden päästölaskennat on laskettu JRC:n SECAP-menetelmän7 mukaisesti. Menetelmä on hyvin samankaltainen Keravan ja muiden KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa käytetyn CO2-raportin menetelmän kanssa. SECAP-laskennassa CO2-raportin laskentaa on muokattu SECAP-menetelmän mukaiseksi muun muassa sektorijakoa sekä päästökertoimia
muokkaamalla. Päästöt on laskettu SECAP-menetelmällä perusvuodelta (BEI, Baseline Emission Inventory)
2007 ja seurantavuodelta (MEI, Monitoring Emission Inventory) 2018.
Keravan päästöjä seurataan jatkossa edelleen vuosittain CO2-raportin laskentamallilla. Tämän lisäksi
SECAP-menetelmällä lasketut päästöt raportoidaan CoM:in vaatimusten mukaisesti Euroopan komissiolle
neljän vuoden välein. SECAP-mallin avulla voidaan seurata tarkemmin kaupungin omistaman energiantuotannon päästöjen kehitystä.

3.2 KASVIHUONEKAASUT
Laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2),
metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Kasvihuonekaasujen päästöt on saatettu yhteismitallisiksi hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv) kertomalla CH4- ja N2O-päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella
(Global Warming Potential, GWP). CH4:n GWP-kertoimena on käytetty 21 ja N2O:n 310. Kyseiset kertoimet
ovat käytössä myös CO2-raportin päästölaskennassa. SECAP-ohjeen mukaisesti GWP-kertoimet tulee pitää
samana koko seurantajakson ajan.

3.3 SEKTORIJAKO
SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta kattaa seuraavat sektorit: kaupungin rakennukset, laitteistot
ja toiminnot, palvelurakennukset, laitteistot ja toiminnot, asuinrakennukset, katu- ja ulkovalaistus ja liikenne.
Kaupungin rakennusten, laitteistojen ja toimintojen, palvelurakennusten, laitteistojen ja toimintojen ja
asuinrakennusten osalta energiankulutus on jaettu sähkönkulutukseen, kaukolämmitykseen ja lämmityksessä käytettyihin polttoaineisiin. Perusvuoden 2007 osalta kaupungin rakennusten ja toimintojen energiankulutusta sekä katu- ja ulkovalaistusta ja näihin liittyviä päästöjä ei ole eritelty, sillä vertailukelpoisia tietoja ei ollut saatavilla. Näiden toimintojen energiankulutus on raportoitu osana muita sektoreita, pääasiassa
osana palvelurakennukset, laitteistot ja toiminnot-sektoria.

6

CO2-raportti. Keravan kasvihuonekaasupäästöt 2008-2018 – Ennakkotieto vuodelta 2019. Hiilineutraalisuomi.fi
JRC, Guidebook ’How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’, PART 2 – Baseline Emissions
Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA),
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap
7
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Liikenteen päästöt vuodelta 2018 on jaettu edelleen kaupungin ajoneuvoihin, joukkoliikenteeseen sekä yksityiseen ja kaupalliseen liikenteeseen. Tarkempaa jakoa ei vuoden 2007 osalta voitu tietojen puutteen takia tehdä. Liikenteessä käytetyistä polttoaineista, dieselistä ja bensiinistä, on eroteltu polttoaineiden sisältämät biokomponentit.
SECAP-päästölaskennan sektorit, niiden määritelmät ja tietolähteet on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 1 SECAP-laskennan sektorit, määritelmät ja laskennassa käytettyjen tietojen lähteet.

SECAP-sektori

Määritelmä

Tietolähde
2007

Rakennukset, laitteistot ja toiminnot
Kaupungin rakennuk- Kaupungin omistamat ja hallinset, laitteistot ja toinoimat rakennukset (pois lukien
minnot
asuinrakennukset) ja toiminnot

Ei eritelty vuoden 2007
osalta

2018
Keravan kaupungin energiankulutuksen
seuranta

CO2-raportti6

Katu- ja ulkovalaistus

Muut kuin kaupungin omistamat ja
hallinnoimat liike-, toimisto-, kokoontumis-, liikenteen, hoitoalan,
opetus-, varasto- ja muut rakennukset
Asuinrakennukset (mukaan lukien
kaupungin omistamat ja hallinnoimat asuinrakennukset)
Katu- ja muu ulkovalaistus

Ei eritelty vuoden 2007
osalta

Keravan kaupungin energiankulutuksen
seuranta

Liikenne
Kaupungin ajoneuvot

Kaupungin hallinnoimat ajoneuvot

Ei eritelty vuoden 2007
osalta

Julkinen liikenne

Joukkoliikenteen linja-autot*

Yksityinen ja kaupallinen liikenne

Keravan alueella tapahtuva tieliikenne, (pois lukien kaupungin ajoneuvot ja joukkoliikenteen linja-autot vuoden 2018 osalta)

Ei eritelty vuoden 2007
osalta
VTT:n LIISA-malli

Keravan kaupungin energiankulutuksen
seuranta
Keravan kaupunki/HSL

Palvelurakennukset,
laitteistot ja toiminnot

Asuinrakennukset

CO2-raportti6

*Joukkoliikenteen polttoaineenkulutus on arvioitu Keravalla ajettuihin kilometreihin perustuen. Ajetut kilometrit sisältävät Keravan rajojen sisällä ajetun HSL:n liikenteen, mutta eivät muuta joukkoliikennettä, jota ajetaan lähinnä moottoritietä pitkin kaupungin ohi. Seudullisista HSL:n linjoista on laskettu mukaan se osuus, joka ajetaan Keravan sisällä.

3.4 PÄÄSTÖKERTOIMET
SECAP-päästölaskenta perustuu kulutusperusteiseen laskentatapaan, jossa energianlähteille on määritelty
päästökertoimet, eli päästö kulutettua energiayksikköä kohden (t CO2-ekv/MWh). Laskennassa käytetyt
päästökertoimet on määritelty seuraavasti:
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Polttoaineet: polttoaineen poltosta syntyvät päästöt kulutettua energiayksikköä kohden.
Kaukolämpö: Keravan alueelle toimitetun kaukolämmön tuotannon aiheuttama päästö suhteessa toimitetun kaukolämmön määrään. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon päästöt on
jyvitetty sähkölle ja lämmölle käyttäen hyödynjakomenetelmää, jossa energiantuotantoon
käytetyt polttoainemäärät jaetaan sähkölle ja kaukolämmölle vaihtoehtoisten tuotantomuotojen suhteessa.
Sähkö: SECAP-ohjeen mukainen paikallisen tuotannon sekä alkuperätakuusertifioidun uusiutuvan sähkön kulutuksen huomioiva sähkönkulutuksen päästökerroin.
SECAP-laskentaohjeen mukaisesti sähkön päästökertoimen laskennassa on otettu huomioon
Keravalla tapahtuva sähköntuotanto sekä Keravan kaupungin omistuksessa olevien, Keravan
ulkopuolella sijaitsevien laitosten sähköntuotanto. Tiedot kaupungin omistamasta sähköntuotannosta saatiin Keravan Energia Oy:ltä.
Sähkön päästökertoimen laskennassa käytettiin seuraavaa kaavaa:
EFE = [(TCE-∑LPE-∑CE) * NEEFE+∑CO2LPE+∑CO2CE]
TCE
jossa:
EFE = paikallinen sähkön päästökerroin (t CO2-ekv/MWh)
TCE = sähkön kokonaiskulutus Keravalla SECAP-sektoreilla
∑LPE = Keravalla sijaitseva sähköntuotanto sekä Keravan kaupungin omistuksessa oleva Keravan ulkopuolella sijaitsevat sähköntuotanto
∑CE = alkuperätakuusertifioitu sähkö, joka on määritelty SECAP-laskentaohjeen mukaisesti
NEEFE = sähkön kansallinen päästökerroin laskennan perusvuodelta (t CO2-ekv/MWh)
∑CO2LPE = paikallisen sähköntuotannon sekä Keravan kaupungin omistaman muualla sijaitsevan sähköntuotannon päästöt (t CO2-ekv)
∑ CO2CE = alkuperätakuusertifioidun sähkön tuotannosta aiheutuvat päästöt (laskettu nollapäästöisiksi)
Perus- ja seurantavuoden päästölaskennoissa käytetyt päästökertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 2 SECAP-laskennassa käytetyt vuosien 2007 ja 2018 päästökertoimet (t CO2-ekv/MWh).

Vuosi Sähkö

Kaukolämpö

Paikallinen

Fossiiliset polttoaineet

Uusiutuvat energiat

Lämmitysöljy

Maakaasu

Diesel

Bensiini

Bio-polttoaine

Muu biomassa

2007

0,257

0,232

0,268

0,198

0,263

0,263

-

0,010

2018

0,230

0,111

0,268

0,200

0,260

0,267

0,002

0,010
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3.5 ENERGIATASEET 2007 JA 2018
SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta perustuu kunkin sektorin energiankulutuksen kartoitukseen.
Keravan kokonaisenergiankulutus sekä asukaskohtainen energiankulutus vuosilta 2007 ja 2018 on esitetty
seuraavassa kuvassa 2Kuva 2. Kokonaisenergiankulutus vuonna 2007 oli 710,8 GWh. Vuonna 2018 kokonaisenergiankulutus oli 747,8 GWh, eli 5 % enemmän kuin vuonna 2007.
Tarkasteltaessa energiankulutusta asukaskohtaisesti on energiankulutus kuitenkin laskenut 4 % vuodesta
2007 vuoteen 2018. Asukaskohtainen energiankulutus vuonna 2007 oli 21,4 MWh ja 20,6 MWh vuonna
2018. Keravan kaupunki on kasvanut aikavälillä 2007–2018. Kaupungin asukasluku on kasvanut noin 9 %, eli
yli 3 000 asukkaalla, vuodesta 2007 vuoteen 2018.

25,0

800000
700000

MWh

500000

15,0

400000
10,0

300000
200000

MWh/asukas

20,0

600000

5,0

100000
0

2007

2018

Kokonaisenergiankulutus
(MWh)

710773

747836

Energiankulutus asukasta
kohden (MWh/asukas)

21,4

20,6

0,0

Kuva 2 Kokonaisenergiankulutus (pylväät) SECAP-sektoreilla ja asukaskohtainen energiankulutus (viiva) Keravalla vuosina 2007 ja
2018.

Sektori- ja polttoainekohtainen energiankulutus vuosilta 2007 ja 2018 on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 1.

3.6 PÄÄSTÖTASEET 2007 JA 2018
SECAP-päästölaskennan mukaiset kokonaispäästöt Keravalla vuonna 2007 olivat 168,9 kt CO2-ekv. Vuonna
2007 merkittävin päästöjä aiheuttanut sektori oli asuinrakennukset-sektori, josta aiheutui 39 % kokonaispäästöistä. Vuonna 2018 Keravan kokonaispäästöt olivat 17 % pienemmät kuin vuonna 2007, eli 139,9 kt
CO2-ekv. Vuonna 2018 päästöjen kannalta merkittävimmät sektorit olivat yksityinen ja kaupallinen liikenne
(38 % kokonaispäästöistä) ja asuinrakennukset (35 % kokonaispäästöistä). Kaupungin rakennusten ja toimintojen osuus kokonaispäästöistä vuonna 2018 oli 4 % ja kaupungin ajoneuvojen alle yhden prosentin.
Joukkoliikenteen osuus kokonaispäästöistä vuonna 2018 oli noin 1 %. Päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuosina 2007 ja 2018 on esitetty seuraavassa kuvassa 3.
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t CO2-ekv

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Yhteensä

2007

2018

168917

139885

Kaupungin rakennukset ja
toiminnot

5238

Palvelurakennukset ja
toiminnot

39219

30395

Asuinrakennukset

66617

48523

Katuvalaistus

698

Kaupungin ajoneuvot

272

Joukkoliikenne
Yksityinen ja kaupallinen
liikenne

1191
63081

53568

Kuva 3 SECAP-laskennan mukaiset päästöt sektoreittain Keravalla vuosina 2007 ja 2018. Kaupungin omaa toimintaa, katuvalaistusta, kaupungin ajoneuvoja ja joukkoliikennettä ei ole eroteltu vuoden 2007 osalta.

Sähkön, kaukolämmön ja eri polttoaineiden osuudet Keravan kokonaispäästöistä vuosina 2007 ja 2018 on
esitetty kuvassa 4Kuva 4. Vuonna 2007 eniten päästöjä aiheutui sähkönkulutuksesta (30 %) ja kaukolämmöstä (27 %). Vuonna 2018 sähkö oli edelleen merkittävin päästöjä aiheuttanut sektori (36 %). Toiseksi eniten päästöjä vuonna 2018 aiheutui dieselin kulutuksesta (25 %). Kaukolämmön päästöjen osuus kokonaispäästöistä vuonna 2018 oli enää 18 %.
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2007

Bensiini
16 %

Sähkö
30 %

Diesel
21 %

Kaukolämpö
27 %

Muu biomassa
0%
Lämmitysöljy
5%

Maakaasu
1%

2018
Biopolttoaine
0%
Bensiini
14 %
Sähkö
36 %
Diesel
25 %

Muu biomassa
0%
Lämmitysöljy
6%

Maakaasu
1%

Kaukolämpö
18 %

Kuva 4 Sähkön, kaukolämmön ja eri polttoaineiden osuudet Keravan kokonaispäästöistä vuosina 2007 ja 2018.

Vuosien 2007 ja 2018 päästötaseet on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 1.
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4 ILMASTONMUUTOKSEN RISKIT JA HAAVOITTUVUUDET
4.1 MITÄ ILMASTORISKILLÄ TARKOITETAAN?
Ilmastoriskeillä tarkoitetaan ilmaston ja sään ilmiöiden ja niiden muutoksen aiheuttamia mahdollisia suoria
ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman riskin
muodostumiseen vaikuttavat YK:n alaisen Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) 5. arviointiraportin mukaan vaaratekijä (hazard), altistuminen (exposure) ja
haavoittuvuus (vulnerability) (Kuva 5). Nämä kolme tekijää ja siten myös ilmastonmuutoksen riski voivat
vaihdella ja muuttua ajan myötä.
Ilmastoriskien vaikutukset voivat olla sekä suoria että epäsuoria. Suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaaratekijän aiheuttamaa vahinkoa omaisuudelle, kuten esimerkiksi asuinrakennuksille tai tieverkostolle. Epäsuorat vaikutukset taas aiheutuvat suorien vaikutusten seurauksena. Esimerkiksi myrsky saattaa vahingoittaa
teitä (suora vaikutus), mikä puolestaan aiheuttaa haittaa toimintaketjuille ja vaikuttaa sitä kautta talouteen
(epäsuora vaikutus).8

HAAVOITTUVUUS
(esim. ikä tai
varallisuustaso)

ILMASTORISKI
VAARATEKIJÄ
(esim. myrsky tai
tulva)

ALTISTUMINEN

(esim. tulvariski
alueella
asuminen)

Kuva 5 Ilmastoriskeihin vaikuttavat tekijät (kuva: IPCC, 2014 mukaillen).

4.2 ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA KAUPUNGIN TOIMINTAAN JA SEN SUUNNITTELUUN
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa useita muutoksia, jotka vaikuttavat kaupunkeihin ja niiden toimintaan.
Kaupunkien rooli ilmastonmuutokseen varautumisessa on keskeinen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuleekin ottaa huomioon kaupunkien päätöksenteossa sekä toiminnan taloudellisessa suunnittelussa. Väestö,
taloudelliset toiminnot, rakennukset sekä infrastruktuuri ovat yhä suuremmalta osin keskittyneitä kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin. Kaupungit pystyvät toiminnallaan vaikuttamaan esimerkiksi rakentamisen ohjaukseen sekä maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnitteluun. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja siihen

8

Ilmasto-opas.fi, Ilmastonmuutokseen sopeutumisella varaudutaan aktiivisesti muutoksiin, https://ilmastoopas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/69209ba2-9cdc-4914-a449-0f5c50c058b9/ilmastonmuutokseensopeutumisella-varaudutaan-aktiivisesti-muutoksiin.html
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sopeutuminen tulisikin ottaa keskeiseksi lähtökohdaksi kaupunkien suunnittelussa9. Muutosten aikajänne
vaikuttaa varautumiseen ja sen suunnitteluun. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden, tulvien ja helteiden vaikutukset näkyvät kaupungeissa jo nyt, kun taas osa muutoksista tapahtuu pidemmällä
aikavälillä10.
Kerava on yksi Suomen tiheimmin asutuista kunnista11. Väestön keskittyminen asutuskeskuksiin lisää osaltaan ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamia riskejä. Useat ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat paikallisia ja niiden aiheuttamat tuhot voivat olla hyvinkin mittavia tiheään asutuilla ja rakennetuilla alueilla.
Kunnille on lailla säädetty vastuu monista kriittisistä arjen palveluista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa, ja
ilmastonmuutokseen varautuminen onkin keskeistä yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Tehokkaalla ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen tähtäävällä työllä paitsi parannetaan kaupungin sietokykyä, vaikutetaan myös asukkaiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutokseen varautuminen on usein myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto12,13.
Osana Keravan kaupungin laatimaa kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa kartoitettiin kaupungin ilmastoriskit ja haavoittuvuudet. Kartoitus toteutettiin kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors, CoM) nelivaiheista lähestymistapaa noudattaen (Kuva 6).

1. Ilmastoriskien tunnistaminen ja
arviointi
2. Haavoittuvien sektoreiden
tunnistaminen ja arviointi
3. Sietokykyominaisuuksien
tunnistaminen
4. Haavoittuvien väestöryhmien
tunnistaminen
Kuva 6 Riskien ja haavoittuvuuksien kartoituksen neljä vaihetta.

4.3 ILMASTORISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI
Hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutos etenee ja etenemisen seuraukset aiheuttavat haasteita kaupungeille ja niiden vastuulla olevien toimien ja asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiselle.
Tieteellinen tieto ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista lisääntyy koko ajan ja arviot tulevaisuuden

9

Kuntaliitto, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnassa,
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastonmuutokseen-sopeutuminen-kunnassa
10
Ilmasto-opas.fi, Kunnissa ja maakunnissa toteutetaan suuri osa käytännön sopeutumistoimista, https://ilmastoopas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/2a29653e-05fc-459f-87c1-3978a8a9fe29/kunnissa-ja-maakunnissa-toteutetaan-suuri-osa-kayt_nnon-sopeutumistoimista.html
11
Kuntaliitto, Kuntien pinta-alat ja asukastiheydet, https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kaupunkien-ja-kuntien-lukumaarat-ja-vaestotiedot/kuntien-pinta-alat-ja-asukastiheydet
12
Kuntaliitto, Opas kuntien ilmastotyön tueksi – Ilmastonmuutos ja kunnat, 2020, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2031-ilmastonmuutos-ja-kunnat
13
Kuntaliitto, Ilmastokunnat,
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastokunnat
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kehityspoluista tarkentuvat. Arvioihin sisältyy kuitenkin aina epävarmuuksia ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen onkin paitsi riskien hallintaa myös varautumista sellaisiin muutoksiin, joita ei ole koettu aikaisemmin14.
Keravan kaupunkia uhkaavia ilmastoriskejä on arvioitu seuraavassa taulukossa 3. Taulukossa on esitetty ilmastoriskien lisäksi arvio niiden vaikutustasosta, muutoksista voimakkuudessa ja esiintymistiheydessä sekä
aikaväli, jolla muutosten oletetaan tapahtuvan.
Taulukko 3 Keravaa uhkaavat ilmastoriskit ja niiden arvioitu kehitys lähitulevaisuudessa
Ilmastoriski

Äärimmäinen kuumuus
Äärimmäinen kylmyys
Rankkasateet

Sateet
Lumisateet
Sumu
Rakeet
Tulvat ja merenpinnan
tason nousu
Kuivuus ja veden niukkuus
Myrskyt

Kova tuuli
Ukkosmyrskyt
Maanvyörymät
Metsäpalot
Kemialliset muutokset
Biologiset riskit

Veden välityksellä leviävät taudit
Vektorien levittämät taudit
Ilmateitse leviävät taudit
Hyönteisten levittämät
taudit

Riskitaso
!!
!
!!!
!!!
!!
!
!

Vaikutustaso

!!
!
!!
!!!
!!!
!
!

Odotettu muutos voimakkuudessa
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

Odotettu muutos esiintymistiheydessä
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

!

!

↑

↑

►

!!

!!

↑

↑

►

!!
!!
!!
!
!
!
!!

!!!
!!!
!!!
!
!
?
!!!

↑
↑
↑
↑
↑
?
↑

↑
↑
↑
↑
↑
?
↑

►►
►►►
►►
►►►
►
?
►

!!

!!!

↑

?

►

!!

!!!

↑

↑

►

!!!

!!!

↑

↑

►

!!

!!!

↑

↑

►

!: Matala
!!: Kohtalainen
!!!: Korkea
?: Ei tiedossa

↑: Kasvu
↓: Lasku
?: Ei tiedossa

Aikataulu

►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

►: Lyhyt jakso
(20–30 vuotta)
►►: Keskipitkä
jakso (2050 jälkeen)
►►►: Pitkä
jakso (noin
2100-luvulla)
?: Ei tiedossa

14

Kuntaliitto, Opas kuntien ilmastotyön tueksi – Ilmastonmuutos ja kunnat, 2020, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2031-ilmastonmuutos-ja-kunnat
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4.4 HAAVOITTUVIEN SEKTOREIDEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI
Ilmastonmuutoksen ja ilmastoriskien vaikutukset kaupunkeihin, ihmisiin ja yhteisöihin vaihtelevat. Vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavaa merkittävästi eri sektoreiden, ihmisten ja yhteisöjen haavoittuvuus. Haavoittuvuuteen puolestaan vaikuttavat useat eri tekijät. Esimerkiksi sosioekonomiset tekijät, kuten ikärakenne ja taloudellinen vauraus, sekä fyysiset ja ympäristölliset tekijät, kuten yhdyskuntarakenne, infrastruktuurin kunto ja topografia.
Haavoittuvuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
Altistumistekijät: Tarjoavat tietoa kaupungin altistumisesta ilmastoriskille johtuen väestön,
elinympäristöjen, lajien, ekosysteemien, palveluiden, resurssien, infrastruktuurin tai taloudellisen, sosiaalisen tai kulttuurisen pääoman sijoittumisesta ilmastonmuutoksen riskille alttiille alueelle.
Herkkyystekijät: Tarjoavat tietoa kaupungin alttiudesta ilmastonmuutoksen vaikutuksille väestön rakenteen, aluesuunnittelun ja fyysisten olosuhteiden kautta.
Sietokykyominaisuudet: Tarjoavat tietoa kaupungin ominaisuuksista, jotka tukevat kaupungin kykyä välttää tai sopeutua ilmastoriskien vaikutuksiin.
Seuraavassa taulukossa 4 on esitetty kullekin Keravan kaupungin kannalta merkittävälle ilmastoriskille haavoittuvimmat sektorit sekä väestöryhmät. Lisäksi on esitetty sietokykyominaisuuksia, jotka parantavat kyseiseen ilmastoriskiin varautumista.
Taulukko 4 Ilmastoriskeille haavoittuvimmat sektorit ja väestöryhmät sekä sietokykyominaisuudet, joiden avulla riskeihin voidaan
sopeutua ja varautua.
Ilmastoriski

Haavoittuvat sektorit

Vaikutustaso

Äärimmäinen
kuumuus

rakennukset, energia, vesi, maa- ja metsätalous, ympäristö- ja biodiversiteetti, terveys, pelastuspalvelut ja hätäpalvelut

!!

Haavoittuvat väestöryhmät

Sietokykyominaisuudet

lapset,

palveluiden saavutettavuus,

vanhukset,
vammaiset,
pitkäaikaissairaat,
matalatuloiset taloudet,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

Rankkasateet

rakennukset, kuljetukset, vesi, jätteet,
maankäytön suunnittelu, maa- ja metsätalous

!!

lapset,
matalatuloiset taloudet,

sosioekonomiset tekijät,
fyysiset ja ympäristölliset tekijät,
tiedon lisääminen ja
innovaatiot
fyysiset ja ympäristölliset tekijät

heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat
Kuivuus
ja veden
niukkuus

Myrskyt

vesi, maa- ja metsätalous, ympäristö- ja
biodiversiteetti, terveys

rakennukset, kuljetukset, energia, vesi,
maankäytön suunnittelu, maa- ja metsätalous, pelastuspalvelut ja hätäpalvelut, tietoja viestintäteknologia

!!

!!!

ihmisryhmät, joiden
elinkeino on esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta riippuvaista

palveluiden saavutettavuus,
fyysiset ja ympäristölliset tekijät,
tiedon lisääminen ja
innovaatiot

matalatuloiset taloudet,

sosioekonomiset tekijät,

heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

fyysiset ja ympäristölliset tekijät, tiedon lisääminen ja innovaatiot
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Ilmastoriski

Haavoittuvat sektorit

Vaikutustaso

Haavoittuvat väestöryhmät

Sietokykyominaisuudet

Biologiset
riskit

vesi, maa- ja metsätalous, ympäristö- ja
biodiversiteetti, terveys, pelastuspalvelut ja
hätäpalvelut

!!!

lapset, vanhukset,
vammaiset, pitkäaikaissairaat

palveluiden saavutettavuus, sosioekonomiset tekijät, tiedon
lisääminen ja innovaatiot

!: Matala
!!:
Kohtalainen
!!!:
Korkea

4.5 SIETOKYKYOMINAISUUKSIEN TUNNISTAMINEN
Yhdyskunnan toiminnot ovat nykyään vahvasti verkottuneet ja ovat siten myös haavoittuvampia ja häiriöalttiimpia. Yhteiskunnan toimintojen kannalta merkittävimpiä riskejä ovat sellaiset, jotka vaikuttavat sektoreille, joilla on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja potentiaalisesti merkittävät taloudelliset vaikutukset.
Tällaisia ovat esimerkiksi myrskytuhot tai juomaveden saastuminen, jotka vaikuttavat potentiaalisesti hyvinkin laajaan joukkoon ihmisiä. Ilmastoriskien varautumisen kannalta keskeistä onkin luokitella organisaation kannalta kriittiset tehtävät, joiden toiminta pyritään varmistamaan. Ilmastoriskeihin varautuminen tulee ottaa huomioon kaikessa kaupunkiorganisaation toiminnassa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita voivat olla
myös esimerkiksi yritykset ja järjestöt.
Kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen riskeihin voidaan parantaa sietokykyominaisuuksia kehittämällä. Sopeutumiskykyyn vaikuttavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sosioekonomiset tekijät, fyysiset, kuten esimerkiksi infrastruktuuriin liittyvät tekijät, tietoon ja teknologiaan perustuvat tekijät sekä palveluiden hyvä saavutettavuus.
Keravan kaupungin kannalta merkittäville ilmastoriskeille tunnistettuja sopeutumiskykyä parantavia tekijöitä on esitetty edeltävässä taulukossa.

4.6 HAAVOITTUVIEN VÄESTÖRYHMIEN TUNNISTAMINEN
Vähävaraisimpien ja haavoittuvimpien väestöryhmien, kuten vanhusten, lasten, sairaiden ja pientuloisten
on todettu kärsivän ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Tämä korostuu myös edellä taulukossa 4 esitetyssä analyysissä. Esimerkiksi äärimmäisestä kuumuudesta ja biologisista riskeistä, kuten esimerkiksi virustaudeista, kärsivät eniten juuri vanhukset, lapset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Ikääntyneiden määrä
yhteiskunnassa myös kasvaa nopeasti, joten vanhusten tarpeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös
vieraskieliset ja alueen uudet asukkaat voivat olla muita heikommassa asemassa ja riskiryhmiä poikkeustilanteissa, sillä näillä ryhmillä saattaa olla muita heikompi paikallistuntemus, heikommat sosiaaliset verkostot sekä puutteellinen kyky ymmärtää esimerkiksi viranomaistiedotteita. Kunnan sosiaalipalvelut voivat
osallistua ilmastonmuutokseen sopeutumisen työhön esimerkiksi jakamalla kuntalaisille tietoa
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ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä neuvoa ja tukea kuntalaisia poikkeustilanteiden, kuten hellejaksojen tai poikkeuksellisten kuivuusjaksojen aikana15.
Ilmastonmuutoksella on lisäksi psyykkisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat väestön hyvinvointiin. Ilmastonmuutos saatetaan kokea painavana globaalina uhkana, joka voi aiheuttaa muun muassa ahdistusta, toivottomuuden tunnetta, pelkoa tai masennusta. Tulevaisuudessa pilvisyyden lisääntyminen ja lumettomat talvet saattavat vaikuttaa väestön mielenterveyteen enenevässä määrin. Ilmastonmuutoksen sosiaalisiin vaikutuksiin voidaan varautua muun muassa jakamalla tietoa ja tarjoamalla tukea15.
Sellaisten ilmastoriskien osalta, jotka saattavat aiheuttaa tuhoja omaisuudelle, kuten esimerkiksi rankkasateet ja myrskyt, pientuloiset ovat erityisen heikossa asemassa, sillä heillä on muita väestöryhmiä heikompi
mahdollisuus toipua riskin seurauksista.

15

Ilmasto-opas.fi, Sosiaalipalvelut-Sopeutuminen,
https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat/hillinta-ja-sopeutuminen/-/artikkeli/b2633ac7-8062-4d37-a83e-1563202fac30/sopeutuminen.html
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5 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN KERAVALLA
5.1 ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMALLA MINIMOIDAAN KIELTEISET VAIKUTUKSET
Ilmaston lämpenemisestä aiheutuu myönteisiäkin vaikutuksia, mutta erityisesti se aiheuttaa monenlaista
vahinkoa ihmisille, luonnolle ja yhteiskunnan eri toiminnoille. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan pyrkimystä varautua ilmastoriskien ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisen
tavoitteena on vähentää kielteisille vaikutuksille altistumista ja haavoittuvuutta, ja samalla pyrkiä hyötymään ilmastonmuutoksen mahdollisuuksista. Sopeutumistoimilla, joita yksilöt, yritykset, kunnat ja valtio
voivat toteuttaa pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, jotta ihmisten turvallisuudelle, elinoloille, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille ja luonnolle aiheutuvat haitat voitaisiin minimoida.
Kyky palautua haitoista ja niistä aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen on myös olennainen osa sopeutumista. Sopeutumistyöhön ja sopeutumistoimiin ryhtyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on usein
kustannustehokkainta.16
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat kaupungeille merkittävä strategisen tason riski, jonka vaikutukset
ovat potentiaalisesti niin merkittäviä, että ne on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon strategisessa päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Sopeutuakseen ilmastonmuutokseen mahdollisimman hyvin, tulee kaupungin integroida ilmastonmuutokseen sopeutuminen poikkileikkaavasti osaksi toimintaansa sekä lisätä tietoisuutta paitsi kaupunkiorganisaatiossa myös asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja
muiden yhteistyökumppaneiden osalta. Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumistoimet ovatkin jo
osittain osa kaupunkien perustyötä ja yleistä varautumista poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja häiriötilanteisiin.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vahvasti kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja näitä kahta
kokonaisuutta tulisikin tarkastella yhdessä ja tunnistaa toimenpiteitä, jotka edistävät molempia tavoitteita.

5.2 SOPEUTUMISTYÖN NYKYTILA KERAVALLA
Keravan kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen työn nykytila arvioitiin osana kestävän energian ja
ilmaston toimintasuunnitelman laadintaa. Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen raportointimallin mukaisessa, itsearviona toteutetussa sopeutumisen tilannekatsauksessa arvioitiin kaupungin sopeutumistyön nykytilanne työn eri vaiheissa:


Sopeutumistyön valmistelu (sopeutumistyön resurssien tunnistaminen, työn integrointi osaksi kunkin toimialan toimintaa, sidosryhmien osallistaminen työhön)



Ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien arviointi (arvioinnissa käytettävien menetelmien
ja tietolähteiden tunnistaminen sekä toimintasektorien tunnistaminen ja priorisointi)



Sopeutumisvaihtoehtojen tunnistaminen, arviointi ja valinta (sopeutumisvaihtoehdot on tunnistettu ja otettu käyttöön ja mahdolliset ristikkäisvaikutukset hillintätoimenpiteiden kanssa on tunnistettu ja analysoitu)



Käyttöönotto (sopeutumistoimien tavoitteet ja käyttöönotto)

16

Ilmasto-opas.fi, Ilmastonmuutokseen sopeutumisella varaudutaan aktiivisesti muutoksiin,
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/69209ba2-9cdc-4914-a449-0f5c50c058b9/ilmastonmuutokseen-sopeutumisella-varaudutaan-aktiivisesti-muutoksiin.html
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Valvonta ja arviointi (määritelty ja tunnistettu valvonta- ja seurantamekanismit ja seurannan indikaattorit, sopeutumissuunnitelman päivitys)

Kaupungin sopeutumistyön nykytilaa arvioitiin asteikolla A-D, jossa:
A = Johtava asema (toteutettu yli 75 %)
B = Pitkälle kehitetty ja edennyt (toteutettu 50–75 %)
C = Edennyt (toteutettu 25–50 %)
D = Ei aloitettu tai käynnistysvaiheessa (toteutettu alle 25 %)
Sopeutumistyön nykytilan vahvuudet ja kehittämistarpeet työn eri vaiheissa on esitetty kuvassa 7Kuva 7.
Työssä pidemmälle edenneet vaiheet on kuvattu vihreällä. Vielä aloittamatta olevat tai jatkokehitystä kaipaavat vaiheet puolestaan jäävät maalatun alueen ulkopuolelle.

VAIHE 1 - Valmistelu

A
B
VAIHE 6 - Valvonta ja
arviointi

C

VAIHE 2 - Riskien ja
haavoittuvuuksien
arviointi

D

VAIHE 5 - Käyttöönotto

VAIHEET 3 ja 4 Sopeuttamisvaihtoehtojen
tunnistaminen

Kuva 7 Arvio Keravan sopeutumistyön nykytilasta.

Sopeutumistyö on Keravalla ollut käynnissä jo pitkään ja sitä on tehty myös seudullisena yhteistyönä. Esimerkkinä seudullisesta yhteistyöstä on muun muassa KUUMA-kuntien ilmastonmuutoksen sopeutumisohje17. Sopeutumisohje laadittiin KUUMA-seudun kuntien yhteiseksi yleisluontoiseksi työvälineeksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien hallintaan. Ohjeessa tunnistetuilla toimenpiteillä pyrittiin muun
muassa varautumaan äkillisiin häiriötilanteisiin, kuten rankkasateisiin ja parannettiin sopeutumista ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutuksiin, kuten hellejaksoihin ja kuiviin kausiin. KUUMA-kunnat ovat lisäksi
edustettuina pääkaupunkiseudun sopeutumista ja sopeutumisstrategian toteutumista seuraavassa ILSEseurantaryhmässä18. Kaupungin yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Keravan Energia, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ilmastotyön osalta.
Keravalla on hiljattain aloittanut toimintansa kestävän kehityksen -työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu muun
muassa kaupungin ilmasto-ohjelman toimeenpano ja seuranta. Ryhmä koostuu eri toimialojen edustajista.
Myös sopeutumistoimia on suunniteltu ja toteutettu kaupungissa jo pidemmän aikaa. Useat
17

Kuumailmasto, Ilmastonmuutoksen sopeutumisohje, 2013, https://www.kuumailmasto.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5954
HSY, Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen uudet haasteet, 2017, https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tiedostot/pks_ilmastonmuutokseen_sopeutumisen_uudet_haasteet.pdf
18
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sopeutumistoimet ovatkin osa kaupungin virkatyötä, joista vastaa usein kaupunkitekniikan toimiala. Esimerkiksi kaupungin tuore hulevesisuunnitelma valmistui vuonna 202019. On kuitenkin todettava, että osalla toimialoista sopeutumistyö on vasta käynnistymässä, eikä toimia tai sopeutumistyön tavoitteita olla vielä
määritelty.
Ilmastonmuutoksen riskien kartoitus tehtiin Keravalla ensimmäistä kertaa kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kartoitusta tullaan hyödyntämään sopeutumistoimien suunnittelussa sekä sellaisten sopeutumistoimien tunnistamisessa, joita ei olla aikaisemmin yhdistetty kaupungin ilmastotyöhön.
Ilmasto-, sopeutumis- ja resurssiviisaustyön seurantaan ollaan lisäksi ottamassa käyttöön uusi Ilmastovahtipalvelu20, jonka avulla kuka tahansa voi seurata kaupungin ilmastotyön etenemistä. Lisäksi palvelu vahvistaa vastuutiimien sekä -henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin kaupunkiorganisaation sisällä. Seurantapalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021
aikana. Työkalun avulla kehitetään myös kaupungin ilmasto- ja resurssiviisaustyön viestintää.

5.3 SOPEUTUMISTOIMET
Ilmastonmuutokseen varautuminen ja siihen sopeutuminen on, ja sen tulee olla, osa useiden eri toimialojen toimintaa. Eri toimialoja uhkaavat ilmastoriskit ja riskien vaikutukset toimintaan eroavat toisistaan. Keravan ja muiden KUUMA-kuntien laatimassa sopeutumisohjeessa on todettu sopeutumistoimien olevan erilaisia, riippuen siitä, varaudutaanko sään ja ilmaston äkillisiin muutoksiin vai sopeudutaanko pitkäaikaisiin ja
hitaasti eteneviin muutoksiin. Sopeutumistyötä tulisikin kaupungissa kehittää reagoivien toimenpiteiden
laatimisesta ja toteuttamisesta myös ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Tällöin uhkia tunnistetaan ja
arvioidaan jo ennalta, ja niiden toteutumista pyritään estämään tai niiden vaikutuksia vähentämään jo etukäteen.
Osana sopeutumistyötä on hyvä kiinnittää huomiota myös sopimusten rooliin. Kaupunkien ulkoistaessa
ydintoimintojaan, ne voivat asettaa palveluntuottajalle vaatimuksia häiriötilanteisiin varautumiselle ja valvoa asetettuja vaatimuksia.
Sopeutumistarpeet voivat ajan kuluessa myös muuttua, joten niiden vaikutusten arviointi ja päivittäminen
ovat tärkeä osa sopeutumistyötä. Esimerkkejä Keravan kaupungin sopeutumistoimista on esitetty kuvassa 8.
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Keravan kaupungin hulevesisuunnitelma, 2020, https://www.kerava.fi/palvelut/Documents/Hulevesisuunnitelman%20luonnos.pdf
20
Kerava, Ilmastovahti, https://www.kerava.fi/ajankohtaista/smart-city/ilmastovahti
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Äärimmäinen
kuumuus
1. Tunnistetaan
riskiryhmät.
2. Lisätään
henkilökunnan
tietoisuutta sään ääriilmiöiden, kuten
helteiden
vaikutuksista.
3. Tarjotaan tietoa ja
nevontaa helteiden
vaikutusten
minimoimiseksi.
4. Edistetään huoltoja evakuointisuunnitelmien
laadintaa sairaaloille
ja hoitolaitoksille
akuuttien
luonnonilmiöiden
varalta.
5. Otetaan helteisiin
varautuminen
huomioon
rakentamisessa ja
kaupunkisuunnittelussa.

Rankkasateet
1. Tarkistetaan
tulvasuojelun
mitoitusten riittävyys
uusissa hankkeissa.
2. Uudisrakkenukset
ohjataan sijoitettvaksi
riittävän etäälle
vesistöjen
rantaviivasta ja
tulvariskialueista.
3. Hulevesien
hallinnan huomioon
ottaminen
kaavoituksessa,
hulevesien
viivästyttäminen ja
imeytys ja muiden
hulevesisuunnitelman
toimien toteutus.
4. Hyödynnetään
läpäiseviä päällysteitä
ja viherkattoja
mahdollisuuksien
mukaan.

Kuivuus ja veden
niukkuus
1. Turvataan
vedenjakelu kaikille
kuntalaisille myös
kuivina aikoina.
2. Kehitetään
viestintää ja
neuvontaa
pohjaveden tilaa ja
veden riittävyyttä
koskien ja kehotetaan
tarvittaessa
vedensäästöön
3. Varaudutaan
kuivuuteen ja
varoitetaan siitä.
4. Varmistetaan
veden riittävyys ja
vedenjakelu
maatiloilla.

Myrskyt

Biologiset riskit

1. Varaudutaan ja
ennaltaehkäistään
myrskyjen
aiheuttamia katkoja
sähkönjakelussa.

1. Varaudutaan
vieraslajien sekä
kasvi- ja eläintautejen
leviämiseen ja niiden
torjuntaan.

2. Edistetään
myrskytuhojen
tiedotusta ja
ennaltaehkäisevää
suunnittelua.

2. Pyritään
varmistamaan
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
riittävyys myös
kriisiaikoina.

3. Varmistetaan
riittävät resurssit
myrskytuhojen
ripeään korjaamiseen.

3. Tehostetaan
tiedotusta ja
neuvontaa
kriisitilanteissa, kuten
esim. pandemian
aikana.

Muut sopeutumistoimet:
1. Kehitetään
ilmastoviestintää ja
varmistetaan, että myös
ilmastonmuutokseen
sopeutuminen on osa sitä.
2. Lisätään tietoisuutta
ilmastonmuutoksen
vaikutuksista ja sään ääriilmiöistä.
3. Edistetään asukkaiden
omatoimista varautumista
esimerkiksi tiedotuksen,
koulutuksen, tapahtumien,
järjestöjen ja muun
vapaaehtoistoiminnan kautta.
4. Pyritään siihen, että
ilmastonmuutokseen
sopeutuminen on osa jokaisen
toimialan toimintaa ja
toimintasuunnitelmia ja
strategioita.
5. Varaudutaan
ilmastonmuutoksen
rakentamisellle aiheuttamiin
haasteisiin.
6. Tunnistetaan ilmaston
lämpenemisen vaikutukset
ympäristöön ja eliöihin.
7. Turvataan luontoarvojen
säilyminen ja korostetaan
luonnonläheisyyttä kaupungin
toiminnan kehittämisessä.

Kuva 8 Esimerkkejä Keravan kaupungin sopeutumistoimista.
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6 HILLINTÄTOIMENPITEET JA VAIKUTTAVUUSARVIOINNIT
6.1 YHTEENVETO TOIMENPITEIDEN PÄÄSTÖVÄHENNYSPOTENTIAALISTA
Toimenpiteiden määrittämisessä ja päästövähennyspotentiaalien laskennassa on hyödynnetty MAtchUPprojektin aikana syntynyttä tietoa. Toimenpiteiden määrittelyitä on täydennetty yhdessä Keravan kaupungin asiantuntijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Päästövähennyspotentiaalien sekä vaikutusarviointien tekemisessä on hyödynnetty muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa tehtyjä vastaavia arvioita.
Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toimenpiteet on jaettu neljän toimenpidekokonaisuuden alle: hiilineutraali energiantuotanto, energiankäytön muutokset, kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne, sekä kestävän muutoksen mahdollistaminen ja yhteistyö. Seuraavassa taulukossa 5 on esitetty toimenpiteiden jakautuminen toimenpidekokonaisuuksien ja SECAP-sektorijaon mukaisesti.
Taulukko 5 Toimenpidekokonaisuudet ja määrät sekä SECAP-sektorijako.

Hiilineutraali
energiantuotanto
1.

Kaupungin rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
2. Katu- ja ulkovalaistus
3. Palvelurakennukset, laitteistot ja toiminnot
4. Asuinrakennukset
5. Kaupungin ajoneuvot
6. Joukkoliikenne
7. Yksityinen ja kaupallinen
liikenne
8. Paikallinen lämmöntuotanto
9. Paikallinen sähköntuotanto
10. Muut toimenpiteet

Energiankäytön
muutokset

Kestävä liikkuminen
ja kaupunkirakenne

Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö

5
1
1
4

1
3
2
7

5
2
6

Yksittäisille toimenpiteille tullaan määrittämään vastuutaho, aikataulu, arvioitu energiansäästö tai päästövähennyspotentiaali, uusiutuvan energian potentiaali sekä mittarit toimenpiteen vaikutusten seuraamiseen. Tarkempi listaus toimenpiteistä löytyy liitteestä 2.
Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty eri SECAP-sektoreiden kehitys vuodesta 2007 vuoteen 2030 ja edelleen
arvio hiilineutraaliuustavoitteen (80 % päästövähennys) toteuttamisesta vuonna 2035.
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Kuva 9 SECAP-laskennan mukaisten sektoreiden päästöt vuosina 2007 ja 2018 sekä SECAP-tavoite vuodelle 2030 sekä Hiilineutraaliuus-tavoite vuodelle 2035. Kaupungin rakennusten sekä katuja ulkovalaistuksen päästöt vuodelta 2007 sisältyvät palvelurakennusten päästöihin. Liikenteen päästöt vuodelta 2007 sisältyvät kaikki yksityiseen ja kaupalliseen liikenteeseen.
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Päästöjen vähentämisen toimenpiteet on tässä ohjelmassa määritetty viiden avainmittarin avulla, jotka
ovat:
1. Energiankäytön vähentäminen; energiatehokkuuden parantaminen, hukkaenergian hyödyntäminen, siirtyminen päästöttömiin vaihtoehtoihin esim. liikkumisessa jne.
2. Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen; aurinkolämmön ja -sähkön, geotermisen energian ja
tuulivoiman hyödyntäminen.
3. Energiantuotannon CO2-päästöjen vähentäminen; kaukolämmön tuottaminen uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla energialla sekä hukkalämmön hyödyntäminen.
4. Energiankäytön CO2-päästöjen vähentäminen; korvaamalla fossiilisilla energialähteillä tuotettua
energiaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla energialla esimerkiksi vaihtamalla öljylämmityksen
maalämpöön tai hiilineutraaliin kaukolämpöön.
5. Ilmastotietoisuuden lisääminen; keravalaisten yritysten, taloyhtiöiden ja asukkaiden tiedon lisääminen omista vaikutusmahdollisuuksista toimenpiteiden toteuttamisessa.
Seuraavassa kuvassa 10 on havainnollistettu Keravan keskeisimmät toimenpiteet ja niiden osuus toimintasuunnitelmassa asetetun 60 %:n kokonaispäästövähennystavoitteen mukaisesti (72 319 t CO2-ekv). Avaintoimenpiteitä ovat turpeesta luopuminen kaukolämmöntuotannossa, kaupungin omien rakennusten energiankulutuksen pienentäminen sekä sähköautojen latauspisteiden asentaminen. Keravan Energian jo toteutuksessa olevat toimenpiteet energiantuotannossa tulevat vaikuttamaan Keravan päästöihin noin 30 000 t
CO2-ekv verran vuodesta 2021 alkaen, vaikuttaen erityisesti kaukolämmitteisten rakennusten lämmityksen
aiheuttamiin päästöihin.
80 %:n päästövähennystavoite edellyttää lisätoimenpiteitä, joiden päästövähennysvaikutuksen tulee olla
yhteensä 33 783 t CO2-ekv. Näitä voisivat olla maakaasun käytön korvaaminen biokaasulla kaukolämmöntuotannossa sekä energian varastoinnin ratkaisujen käyttöönotto. Tällä hetkellä nämä ratkaisut ovat vielä
taloudellisesti kannattamattomia. Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen on myös järkevää. Toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat uusiutuvan energian kuntakatselmuksen laadinnan jälkeen. Kaupungin omien
kohteiden osalta maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntäminen otetaan systemaattisesti huomioon sekä
uusissa että peruskorjattavissa kohteissa.
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Kuva 10 Keravan päästövähennyksen jakautuminen eri toimenpidekokonaisuuksiin.
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6.2 TOIMENPITEET KAUPUNGIN HALLINNOIMISSA RAKENNUKSISSA
Keravan kaupunki liittyi kesällä 2020 Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS), jonka mukaisesti
kaupunki tavoittelee 7,5 %:n energiansäästöä eli noin 2 800 MWh säästöä vuoteen 2025. Suomen valtion ja
eri toimialojen edustajat ovat sopineet, että vapaaehtoisella energiatehokkuussopimustoiminnalla Suomi
edistää energia- ja ilmastostrategiaansa ja näin ollen kansainvälisiä energiatehokkuustavoitteita. Liittymällä
sopimukseen vahvistetaan Keravan kaupungin omien kiinteistöjen suunnitelmallisia energiatehokkuustoimia, jotka ovat osa myös Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa.
Kaupungin kiinteistöt on pääsääntöisesti kytketty kaukolämpöverkkoon, jolloin Keravan Energian tekemillä
toimenpiteillä on suora yhteys myös kaupungin kiinteistöjen sekä käyttöveden lämmityksestä aiheutuviin
päästöihin. Kaupunkiorganisaatiossa voimme etsiä säästöjä parantamalla energiatehokkuutta esimerkiksi
rakennusten vaippaan tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät toimenpitein. Tilojen käyttöä voidaan myös tehostaa sekä lisätä uusiutuvan energiantuotannon määrää.
Taulukko 6 Kaupungin hallinnoimien rakennusten, laitteistojen ja toimintojen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Kaupungin hallinnoimat rakennukset, laitteistot ja toiminnot

Tavoite

Kaupungin hallinnoimien rakennusten systemaattinen energiatehokkuuden
kehittäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
Keravan kaupunkistrategia 2018-2025, Kuntien energiatehokkuussopimus
KETS 2017-2025, MAL 2020-2031, Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta,
KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma 2020
3 182 t CO2-ekv

Lähtökohta

Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

2021-2025
1. Kehitetään rakennusten energiankulutuksen seurantaa ja energiatehokkuutta, vähennetään energiankäyttöä, KETS.
2. Laajennetaan ekotukihenkilö-toimintaa.
2021-2025
3. Kehitetään tilojen käyttäjien osallistumista energian2021-2025
säästötoimiin
4. Tehostetaan tilankäyttöä yhdessä käyttäjien kanssa ja
2021-2025
kehitetään vajaakäytöllä olevia tiloja.
5. Otetaan energiatehokkuus ja vähähiilisyys huomioon
2021-2025
osana hankintakriteereitä ja ostetaan alkuperätakuun
saavaa biolämpöä ja vihreää sähköä.
Päävastuu Kaupunkitekniikan toimialalla, kaikki toimialat ja yksiköt vastaavat
käyttämiensä tilojen osalta
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6.3 TOIMENPITEET KATU- JA ULKOVALAISTUKSEEN LIITTYEN
Keravalla on jo usean vuoden ajan kehitetty katu- ja ulkovalaistusta korvaamalla vanhoja valaisimia LEDteknologiaan perustuvilla valaisimilla sekä ottamalla käyttöön valaistuksen älykäs ohjausjärjestelmä. Tavoitteena on edistää turvallisuutta ja energiatehokkuutta samanaikaisesti. Kaikki vanhat valaisimet tullaan
muuttamaan kaikki LED-valaisimiksi lähivuosien aikana. Ulkoilualueiden valaistusta pystytään himmentämään käytön mukaan, joka energiansäästön lisäksi vähentää valosaasteen määrää. Valoja ei kuitenkaan
sammuteta kokonaan, jotta pystytään säilyttämään turvalliset liikkumisolosuhteet.
Taulukko 7 Katu- ja ulkovalaistuksen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Katu- ja ulkovalaistus

Tavoite

Tavoitteena on vähentää valaistuksen energiankulutusta sekä lisätä käyttömukavuutta.
MAL 2019, Keravan kaupunkistrategia 2018-2025, Kunta-alan energiatehokkuussopimus KETS 2017-2025
349 t CO2-ekv

Lähtökohta
Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu
Vastuuyksikkö

1. Vanhojen valaisimien vaihtaminen LED-valaisimiin,
valaistuksen älykäs ohjaus
Kaupunkitekniikan toimiala

2021-2025

6.4 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PALVELURAKENNUKSISSA
Kuten aikaisemmin on todettu, kaupungin hallinnoimien rakennusten osuus koko kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä on pieni, vain noin 4 %. Energiatehokkuutta tulee kehittää myös muiden toimijoiden hallinnoimissa ja omistamissa palvelurakennuksissa, joihin lasketaan liike-, toimisto-, kokoontumis-, liikenteen-,
hoitoalan-, opetus-, varasto- ja muut rakennukset.
Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät öljylämmityksestä luopumisen edistämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon sekä prosessien hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksiin kaupunkirakennetta
tiivistämällä. Keravan Energian tekemillä toimenpiteillä on suora yhteys myös yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen tilojen sekä käyttöveden lämmityksestä aiheutuviin päästöihin.
Taulukko 8 Palvelurakennusten, laitteistojen ja toimintojen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Palvelurakennukset, laitteistot ja toiminnot

Tavoite

Palvelurakennusten energiatehokkuuden kehittäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta
12 158 t CO2-ekv

Lähtökohta
Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu
Vastuuyksikkö

1. Edistetään öljylämmityksestä luopumista

2021-2030

Kaupunkitekniikan toimiala
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6.5 TOIMENPITEET ASUMISESSA JA ASUINRAKENNUKSISSA
Asuinrakennusten lämmitys tuottaa toiseksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä liikenteen päästöjen jälkeen
(vuoden 2018 tietojen perusteella). Rakennusten käyttäjinä ja omistajina on monia tahoja yksityishenkilöistä ammattimaisiin kiinteistönomistajiin. Vaikuttavimmat toimenpiteet vaihtelevat kiinteistöstä toiseen
mm. rakennustyypin, rakennusvuoden, tehtyjen korjausten ja ylläpitotoimien sekä käytön mukaan. Keravan
Energian tekemillä toimenpiteillä on suora yhteys myös yksityisessä omistuksessa olevien asuinkiinteistöjen
sekä niiden käyttöveden lämmityksestä aiheutuviin päästöihin.
Keravan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun, joka hallinnoi kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa. Kohteita on 50 kappaletta ja vuokrattavia asuntoja yli 1 600. Nikkarinkruunun kaukolämpökohteissa on juuri siirrytty Keravan Energian biokaukolämpöön. Nikkarinkruunu tekee systemaattista korjaustoimintasuunnitelman suunnittelua päästöjen vähentämiseksi, joka auttaa kohdentamaan toimia vaikutuksiltaan suurimpiin toimenpiteisiin. Vuoden 2021 aikana Nikkarinkruunu sitoutuu Vuokra-asuntoyhteisöjen
energiatehokkuussopimukseen (VAETS).
Keravan pientalokannassa on edelleen öljylämmitteisiä asuinrakennuksia ja näistä luopuminen onkin yksi
tärkeimmistä toimenpiteistä. Pientalojen energiaremontteja pyritään edistämään eri kumppaneiden kuten
Motivan alueellisen energianeuvojan, asukasyhdistysten ja taloyhtiöiden kanssa. Kaavoitus, maankäytön
ohjaus ja rakentamisen valvonta ovat keinoja, joilla kaupunki voi edistää energiatehokkuuden toteutumista.
Näiden keinojen vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta pitkän ajan kuluttua. Rakennuskanta uusiutuu hyvin
hitaasti ja nyt ollaan tilanteessa, jossa toimenpiteitä tulee tehdä laajamittaisesti olemassa olevassa rakennuskannassa, jotta riittävän suuri muutos energiankäytössä ja kasvihuonekaasupäästöissä saadaan aikaan.
Taulukko 9 Asuinrakennusten päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Asuinrakennukset

Tavoite

Asuinrakennusten energiatehokkuuden kehittäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta, Yleiskaava 2035, Viherkaava (valmisteilla)
29 114 t CO2-ekv

Lähtökohta
Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

1. Edistetään öljylämmityksestä luopumista
2. Kehitetään systemaattisesti Nikkarinkruunun omistamien rakennusten energiatehokkuutta
3. Edistetään pientalojen energiaremontteja
4. Edistetään yksityisten taloyhtiöiden energiaremonttien ja energiatehokkuustoimien tekemistä
5. Tiivistetään kaupunkirakennetta pientalotonttien rakennusoikeutta lisäämällä
Kaupunkitekniikan toimiala, Nikkarinkruunu, Kaupunkikehitys

2021-2030
2021-2030
2021-2030
2021-2023
2021-2030

6.6 KAUPUNGIN OMAT AJONEUVOT
Kaupungin omat ajoneuvot ja välineet muodostavat alle 1 %:a kokonaispäästöistä Keravalla. Kaupungin toimenpiteillä on kuitenkin merkitystä esimerkin tuojana. Henkilö- ja pakettiautojen lisäksi kaupungilla on käytössä sähköpolkupyöriä, jotka tiiviisti rakennetussa kaupungissa helpottavat varsinaisten työtehtävien
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suorittamista, kun pysäköintiin ei tarvitse varata aikaa. Kaupunki hankkii ajoneuvonsa pitkillä leasing-sopimuksilla, joita uusittaessa voidaan ottaa huomioon myös ajoneuvojen käyttövoima-asiat. Toisaalta autokannan käyttö ei ole tasaista, jolloin tehostaminen on mahdollista. Kaupungilla kokeillaankin uudenlaisten
ratkaisujen käyttöönottoa. Näistä yksi mahdollinen on yhteiskäyttöauto, jonka kaupunki voi virka-aikana
varata omaan käyttöönsä ja muina aikoina, kuten iltaisin ja viikonloppuisin, voisi palvella ketä tahansa kaupunkilaista.
Kaupungin omien työkoneiden kanta uusiutuu hyvin hitaasti eikä sähköisiä koneita ole tarjolla samaan tapaan kuin esimerkiksi henkilöautoja. Kaupunki voi oman työkonekannan lisäksi kuitenkin vaikuttaa myös
ulkopuolisten palveluntarjoajien konekantaan ottamalla esimerkiksi hankintoihin mukaan käyttövoiman
muutoksia tukevan pisteytyksen.
Taulukko 10 Kaupungin omien ajoneuvojen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Kaupungin omat ajoneuvot

Tavoite

Tavoitteena on uusia oma ajoneuvokanta vähäpäästöiseksi sekä edesauttaa
toiminnallaan yksityisten toimijoiden ajoneuvokannan muutos esimerkiksi
kilpailutusten yhteydessä. Liikkumisen tarpeeseen otetaan käyttöön myös
laajempi keinovalikoima kuten sähköpyörät ja yhteiskäyttöautot.
MAL 2019, Kunta-alan energiatehokkuussopimus KETS 2017-2025
136 t CO2-ekv

Lähtökohta
Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

1. Yhteiskäyttöautojen käyttöönotto
2021-2025
2024-2025
2. Kaupungin autokannan (henkilö- ja pakettiautot)
käyttövoiman muuttaminen sähköön, biokaasuun tai
muuhun biopolttoaineeseen.
3. Kaupungin työkoneiden voimanlähteiden muuttami2025-2030
nen sähkö- tai kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin
Kaupunkitekniikan toimiala, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, Vapaaajan ja hyvinvoinnin toimiala

6.7 JOUKKOLIIKENNE
Kerava sijaitsee liikenteen solmukohdassa, josta on hyvät raideliikenneyhteydet etelään, pohjoiseen sekä
itään. Joukkoliikenne on tärkeässä roolissa erityisesti seudullisessa liikenteessä. Kaupungin joukkoliikenteen
järjestää Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä HSL. Keravan juna-asema ja sen yhteydessä oleva bussiterminaali tullaan uudistamaan uudeksi Asemakeskukseksi lähivuosina.
Vuoden 2019 elokuusta lähtien Keravan bussilinjoista joka kolmannella ajaa sähköbussi. Lyhyiden etäisyyksien takia sähköbussit sopivat Keravan sisäiseen liikenteeseen, mutta niistä kerätään kokemuksia myös pidemmiltä Helsinkiin asti ulottuvilta linjoilta. Tavoitteena onkin saada Keravalle enemmän sähköbusseja seuraavan kerran, kun pääkaupunkiseudun liikennöintiä kilpailutetaan.
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Taulukko 11 Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Joukkoliikenne

Tavoite

Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat yksi tärkeimmistä Keravan vetovoimatekijöistä.
MAL 2019, Helsingin seudun liikenteen HSL:n liikennejärjestelmäsuunnittelu,
Keravan liikennepoliittinen ohjelma
596 t CO2-ekv

Lähtökohta
Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

1. Julkinen liikenne toteutetaan Keravalla täyssähköbusseilla
2. Uuden Asemakeskuksen yhteydessä kehitetään liityntäpysäköintiratkaisu, joka helpottaa vaihtoa eri liikkumismuotojen välillä.
Kaupunkitekniikan toimiala

2025-2030
2025-2030

6.8 YKSITYINEN JA KAUPALLINEN LIIKENNE
Valtakunnallisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tullaan vähentämään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uudellamaalla liikennejärjestelmää kehitetäänkin kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä,
johon kuuluvat liikkumisympäristö sekä eri liikennemuodot (kävely ja pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne ja tavaraliikenne). SECAP-laskennan mukaisesti Keravan liikenteen päästöihin lasketaan kaikki Keravalla tapahtuva liikenne mukaan lukien Lahden moottoritien läpiajoliikenne.
Kerava on lähtökohdiltaan erinomainen pyöräilykaupunki. Meillä on yhtenä harvoista kaupungeista Suomessa erotettu pyöräily ja jalankulku toisistaan omille väylillensä. Tämä on tarkoittanut suunnittelussa ja
kaavoituksessa hieman leveämpien kulkuväylien suunnittelua, mutta mahdollistaa näille hyvin erilaisilla nopeuksilla etenevien kulkijoiden turvallisen liikkumisen. Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa kaupungin sisäisistä matkoista tehdään pyörällä, kävellen tai julkisen liikenteen kulkuneuvoilla. Tavoitteena on houkutella
lisää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä julkisen liikenteen käyttäjiä, jotta vastaava tilanne on 75 % matkoista viimeistään vuonna 2030. Toisena tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen käyttöä kaupungin ulkopuolisissa matkoissa matkaketjuja kehittämällä.
Yksityisen ja kaupallisen liikenteen siirtymistä uusiutuvan käyttövoiman käyttöön edistetään asentamalla
kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen yhteyteen sähköautojen latauspisteitä. Kaasuautojen latauspisteiden
asentamista tarkastellaan erityisesti raskaan liikenteen ajoneuvojen osalta. Taloyhtiöt voivat saada helpotuksen autopaikkavaatimuksesta varaamalla autopaikkoja yhteiskäyttöautoille.
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Taulukko 12 Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöjä vähentävät toimenpiteet.

Sektori

Yksityinen ja kaupallinen liikenne

Tavoite

Tavoitteena on kehittää edelleen jalankulkua, pyöräilyä ja julkista liikennettä
tukevaa kaupunkirakennetta, sekä matkaketjuja, jotta yhä useampi kaupunkilainen valitsee päästöttömän liikkumismuodon. Vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä tuetaan sähkö- ja kaasuautojen latauspisteitä asentamalla.
MAL 2019, Keravan kaupunkistrategia 2018-2025, Helsingin seudun liikenteen HSL:n liikennejärjestelmäsuunnittelu, Keravan liikennepoliittinen ohjelma
26 784 t CO2-ekv

Lähtökohta

Päästövähennys
(2018-2030)
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

1. Asennetaan julkisesti käytössä olevien sähköauton latauspisteiden määrää kaupungin hallinnoimien rakennusten yhteyteen.
2. Lisätään julkisesti käytössä olevien kaasuautojen latauspisteiden määrää palvelemaan erityisesti raskasta kalustoa.
3. Panostetaan pyöräilyn, jalankulun ja julkisen liikenteen käyttöön Keravan sisäisissä matkoissa.
4. Edistetään julkisen liikenteen käyttöä Keravan ulkopuolisissa matkoissa kehittämällä matkaketjuja.
5. Edistetään yhteiskäyttöautoilua lieventämällä taloyhtiöiden autopaikkavaatimusta.
6. Kehitetään pysäköinnin ratkaisuja, jotta sujuva vaihto
eri liikkumismuotojen välillä on helpompaa.
7. Tiivistetään kaupunkirakennetta edelleen, jotta vähennetään liikennetarvetta asumisen, työpaikkojen ja
palveluiden välillä.
Kaupunkitekniikan toimiala, Keravan Energia, Kaupunkikehitys

2021-2024

2021-2025

2021-2025
2021-2025
2021-2024
2021-2025
2021-2030

6.9 HIILINEUTRAALI LÄMMÖNTUOTANTO
Keravalla on luovuttu kivihiilestä jo 2000-luvun alussa, mutta vielä on toimenpiteitä tehtävänä, jotta saavutetaan CO2-päästötön energiantuotanto. Rakennusten lämmitys on yksi suurimmista CO2-päästöjen lähteistä. Edellä mainituissa kohdissa on tarkasteltu energiankäytön tehostamista ja tässä kohdassa keskitytään energiantuotannon päästöjen karsimiseen.
Keravan kaupunki omistaa 96,5 % Keravan Energia Oy:stä, joka toimittaa mm. uusiutuvalla biopolttoaineella
tuotettua kaukolämpöä Keravalle ja Sipooseen sekä aurinkoenergiaa valtakunnalliseen sähköverkkoon. Keravan Energia on mukana Energia-alan energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2017-2025. Turpeen käytöstä tullaan luopumaan kokonaan vuoden 2021 aikana, jonka lisäksi Keravan biovoimalaitokseen tullaan
asentamaan savukaasulauhdutin, jolla päästöjä pienennetään noin 10 prosenttia vuositasolla. Tavoitteena
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on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä kokonaan. Keravan Energialle on laadittu tiekartta kohti hiilineutraalia kaukolämpöliiketoimintaa syksyllä 202021.
Samanaikaisesti edellä mainittujen toimenpiteiden kanssa selvitetään geotermisen energian hyödyntämismahdollisuutta alueellisena ratkaisuna tai teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä. Paikallisia uusiutuvan
energian ratkaisuita tullaan yhdistämään kaukolämmön kanssa yksittäisissä rakennuskohteissa.
Taulukko 13 Hiilineutraalin lämmöntuotannon toimenpiteet.

Sektori

Paikallinen lämmöntuotanto

Tavoite

Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali kaukolämmöntuotanto.

Lähtökohta

Energia-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025

Päästövähennys
(2018-2030)

30 000 t CO2-ekv

Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

1. Luopuminen turpeenkäytöstä

2021

2. Lämmöntalteenotto prosessista

2021

Vastuuyksikkö

3. Luovutaan fossiilisista polttoaineista kuten maakaasusta

2021-2030

4. Vähentää polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa

2021-2030

5. Hyödynnetään hukkalämpöä teollisuuden prosesseista

2021-2030

Keravan Energia

6.10 PAIKALLINEN SÄHKÖNTUOTANTO
Keravan Energia tuottaa keskistetysti sähköä bio- sekä aurinkovoimaloissaan. Tässä kappaleessa tarkastellaan kuitenkin paikallisen sähköenergiantuotannon lisäämistä erityisesti hajautettuihin järjestelmiin liittyen.
Sovellettavia ratkaisuja ovat esimerkiksi kiinteistökohtaiset aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät. Kiinteistönomistaja voi toteuttaa järjestelmän suljettuna tai sitten liittää sen valtakunnan verkkoon. Keravalla tullaan
laatimaan uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka perusteella lähdetään edistämään erilaisia ratkaisuja.
Kaupungin omissa kiinteistöissä aurinkoenergiajärjestelmiä asennetaan jo uudiskohteisiin ja tätä toimintaa
tullaan laajentamaan peruskorjattaviin kohteisiin taloudellisen kannattavuuden edellytysten täyttyessä.

21

Laukkanen, Mira, 2020. Roadmap towards carbon neutral district heating business. Tiekartta kohti hiilineutraalia kaukolämpöliiketoimintaa. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.
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Taulukko 14 Uusiutuvan energian lisäämisen toimenpiteet

Sektori

Paikallinen sähköntuotanto

Tavoite
Lähtökohta
Uusiutuvan energian
tuotanto
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Kymmenkertaistetaan uusiutuvan energian hajautettu tuotanto
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta
260 MWh/vuosi

Vastuuyksikkö

1. Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, laaditaan uusiutuvan energian kuntakatselmus
2. Aurinkopaneeleiden määrän kasvattaminen kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä.
Kaupunkitekniikan toimiala

2021-2030
2021-2030

6.11 KESTÄVÄN MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMINEN JA YHTEISTYÖ
Kerava ottaa ilmastotyön mukaan laajasti eri toimintoihin. Esimerkiksi hankintojen kokonaiskuvaa ollaan
juuri muodostamassa ja siinä myös ympäristö- ja ilmastoasiat otetaan huomioon. Toimenpiteiden seurantaan tarvitaan työkalu, joka mahdollistaa tulevaisuudessa myös kaupunkilaisten osallistumisen toimenpiteiden suunnitteluun. Ilmastotyötä tullaan tekemään hyvin erilaisissa verkostoissa ja kaupungin rooli on auttaa oikeat tahot löytämään toisensa toimenpiteiden toteuttamiseksi. Seuraamme aktiivisesti myös lainsäädännön kehittymistä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen osalta ja ennakoimme
voimaantulon vaikutuksia esimerkiksi Keravan Asuntomessut 2024 suunnittelussa.
Kaupunki haluaa mahdollistaa ilmastotekojen tekemisen jokaisen keravalaisen arjessa. Kaupungin työntekijät toimivat esimerkkinä uusien käytäntöjen testaamisessa. Edistämme positiivista ilmastokulttuuria Keravalla, jossa jokainen voi toiminnallaan vaikuttaa.
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Taulukko 15 Kestävän muutoksen mahdollistamisen ja yhteistyön toimenpiteet

Sektori

Kestävän muutoksen mahdollistaminen ja yhteistyö

Tavoite

Tavoitteena on edistää positiivisen ilmastokulttuurin kehittymistä Keravalla
niin, että ilmastonmuutoksen hillintä on luonnollinen osa keravalaisten asukkaiden, yritysten ja vierailijoiden sekä Keravan kaupungin työntekijöiden arkea.
Kaupunkistrategia 2018-2025, Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta
1. Puurakentamisen edistäminen
2021-2024
2. Energiayhteisöjen toiminnan tukeminen
2021-2024
3. Hankintojen kehittäminen ympäristö- ja ilmastoasiat
2021-2022
huomioiden
4. Ilmasto-ohjelman toteutuksen seuranta (Ilmasto2021-2030
vahti)
5. Energiantuotannon ja -kulutuksen visualisointi ilmas2021-2023
tokasvatuksen keinona
6. Ilmastokumppanuuden kehittäminen paikallisten yri2021-2022
tysten kanssa
Kaikki kaupungin toimialat ja yksiköt

Lähtökohta
Sektorin toimenpiteet
ja toteutusaikataulu

Vastuuyksikkö

6.12 HIILINEUTRAALI SUOMI 2035 -TAVOITTEEN MUKAISET TOIMENPITEET
Kuten Johdanto-kappaleessa on kerrottu, Keravan kasvihuonekaasupäästöt ovat viimeisen 10 vuoden aikana laskeneet reilusti, mutta kehitys on hidastanut huomattavasti. Päästöt jopa hieman kasvoivat vuodesta 2018 vuoteen 2019, mutta vuosi 2020 on todennäköisesti palauttanut kehityksen laskevalle kehitysuralle. Tässä toimintasuunnitelmassa määritetyillä toimenpiteillä saavutetaan asetettu 60 %:n päästövähennys vuodesta 2007 vuoteen 2030. Vuoden 2035 hiilineutraaliuustavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa. Tässä suunnitelmassa on oletettu, että päästökäyrä tulee laskemaan jyrkemmin vuosien 2030-2035
välillä. Oletuksena on, että nyt alkanut kehitys tulee voimistumaan viimeisten viiden vuoden aikana kansalliseen hiilineutraalisuustavoitteeseen pyrittäessä.
Keravalla haasteensa tuo myös hiilinielujen vähäisyys. Metsät ja meret ovat merkittävin hiilinielu maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Käytännössä hiilineutraaliuuden 80 %:n vähennystavoite tarkoittaa, että loppu
20 % kompensoidaan esimerkiksi lisäämällä kasvillisuuden ja erityisesti puuston määrää. Kaupungin viheralueilla ei olekaan pelkästään virkistysvaikutusta, vaan ne auttavat hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia esimerkiksi parantamalla hulevesien hallintaa ja kasvattamalla hiilinieluja. Keravalla hiilidioksidia on
kaupungin omistamiin metsiin sitoutunut alustavan arvion mukaisesti 72 000 t CO2-ekv. Vuodessa tämä kasvaa karkeasti 2 820 t CO2-ekv/vuosi pois lukien mahdolliset hakkuut ja luonnollinen poistuma esim. lahopuu
tai kaatuneet puut.
Metsien kestävä hoito on yksi keino säilyttää ja lisätä hiilinieluja. Toinen keino rakennetussa ympäristössä
on lisätä hiiltä sitovia ratkaisuja kuten viherrakenteita (viherkattoja ja -seiniä). Myös puurakentamisessa
hiilidioksidi sitoutuu rakenteisiin pitkäksi aikaa. Puun polttamisesta luopuminen ja sen tilalle tulevat ratkaisut tulevat olemaan yksi isoimmista toimenpiteistä vuoteen 2035 mennessä. Näitä toimenpiteitä on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta ennustaa, koska esimerkiksi energian varastointiteknologiat kehittyvät vauhdilla. Lämpö- sekä sähköenergian kulutusjouston toteutuminen on varmasti yksi tämän vuosikymmenen
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toimenpiteistä, mutta tällä hetkellä vielä kehityksen alla lähinnä muusta syystä kuin tekniikan kehittymisen
takia (lainsäädäntö, kannattavuus jne.).
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7 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA
Euroopan komission MAtchUP-hanke jatkuu vielä syyskuuhun 2022. Hankkeessa seurataan parhaillaan
edelläkävijäkaupunkien toteuttamien toimenpiteiden vaikutuksia. Korona on tuonut omat haasteensa toimenpiteiden toteutukselle. Erityisesti tehtyjen investointien kannattavuutta on vaikeampi arvioida, koska
ihmisten liikkumistavat ovat muuttuneet ja rakennusten käyttö on muuttunut. Viimeisimpien tietojen mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin vähentyneet vain vähän ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on
jatkanut kasvuaan22. Keravalla on projektissa mahdollisuus seurata läheltä erilaisten toimenpiteiden toteutusta ja niiden vaikutuksia sekä täydentää toimintasuunnitelmaansa lupaavimmilla toimenpiteillä.
Kunta-alan energiasopimus (KETS) edellyttää kaupungin hallinnoimien rakennusten, laitteistojen ja ajoneuvojen energiankulutuksen raportointia vuosittain. Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toiminnan raportointi tulee tehdä kahden vuoden välein (1. kerran vuonna 2023) ja täydellinen raportti päästöinventaarioineen neljän vuoden välein (1. kerran vuonna 2025).
Keravan ilmastotavoitteiden raportointia ja seurantaa varten ollaan toteuttamassa palvelua, jonka avulla
toimenpiteiden toteuttamista on helppo seurata, ja jonka avulla Keravan ilmastotyötä johdetaan. Tämä palvelu mukailee Helsingissä toteutettua Ilmastovahti-palvelua (https://ilmastovahti.hel.fi/). Palvelun kehittämiseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustuksesta ja hanketta toteutetaan yhdessä Järvenpään, Vantaan ja Helsingin kaupunkien kanssa.
Taulukko 16 Ilmastotyön seurannan keskeisimmät raportointiajankohdat.

Ajankohta
4/2021

Toimenpide
KETS-raportointi vuodelta 2020

4-6/2021

SECAP rekisteröinti

6-8/2021

Ilmastovahti-palvelun käyttöönotto

4/2022

KETS-raportointi vuodelta 2021

6/2022

MAtchUP-projektin Replication Plan -dokumentti valmis

6/2023

SECAP toiminnan raportointi

4/2023

KETS-raportointi vuodelta 2022

4/2024

KETS-raportointi vuodelta 2023

6/2025

SECAP-raportointi päästöjen valvontainventaarion kanssa (MEI 2)

4/2025

KETS-raportointi vuodelta 2024

Kestävä kehitys on kaupunkiorganisaation eri toimialoja ja yksiköitä yhdistävä teema. Syksyllä on toimintansa aloittanut Kestävän kehityksen ryhmä, jossa eri yksiköitä edustavat henkilöt koordinoivat ilmastonmuutosta, kiertotaloutta sekä kestävää kehitystä koskevia toimenpiteitä yhdessä. Keravan kaupunki tulee
toimimaan aktiivisesti erilaisissa kaupunkien ja kuntien verkostoissa sekä arvioimaan mahdollista liittymistä
22

Helsingin Sanomat, 10.9.2020. Koronapandemia hidastaa ilmastonmuutosta vain vähän, YK-raportti kertoo – Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kohonnut tänäkin vuonna.

44

esimerkiksi Hinku-verkostoon myöhemmin MAtchUP-projektin päätyttyä. Kaupunki voi toimia esimerkkinä
ja omalta osaltaan pohjustaa Keravan kehitystä kohti älykästä ja kaikki kaupunkilaiset huomioon ottavaa
hyvän elämän kaupunkia.
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LIITE 1 ENERGIA- JA PÄÄSTÖTASEET 2007 JA 2018
Tässä liitteessä on esitetty Keravan energia- ja päästötaseet vuosilta 2007 ja 2018 SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa.
Taulukko L1. Keravan energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 2007.

Taulukko L2. Keravan energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 2018.
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Liite 1 Energia- ja päästötaseet 2007 ja 2018
Taulukko L3. Keravan SECAP-sektoreiden päästöt (t CO2-ekv) vuonna 2007.

Taulukko L4. Keravan SECAP-sektoreiden päästöt (t CO2-ekv) vuonna 2018.
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LIITE 2 HILLINTÄTOIMENPITEET
Aikataulu

Strateginen mittari

Päävastuu

2021-2025

Energiankäytön
vähentäminen

Kaupunkitekniikka

Ekotukihenkilö-toiminnan laajentaminen

2021-2025

Energiankäytön
vähentäminen

Kasvatus ja opetus

Käyttäjien osallistaminen
energiansäästöön

2021-2025

Energiankäytön
vähentäminen

Kasvatus ja opetus

Tilatehokkuuden parantaminen

2021-2025

Energiankäytön
vähentäminen

Kaupunkitekniikka

Hankintojen kehittäminen

2021-2025

Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
Kaupunkitekniikka
vähentäminen

Toimenpidekokonaisuus

SECAP-sektori

Toimenpide

Energiankäytön
muutokset

Kaupungin
rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
Kaupungin
rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
Kaupungin
rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
Kaupungin
rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
Kaupungin
rakennukset,
laitteistot ja toiminnot
Katu- ja ulkovalaistus

Kaupungin hallinnoimien rakennusten
energiankulutuksen pienentäminen (KETS)

Energiankäytön
muutokset
Energiankäytön
muutokset
Energiankäytön
muutokset
Energiankäytön
muutokset
Energiankäytön
muutokset

Katu- ja ulkovalaistuksen
energiankulutuksen vähentäminen

Uusiutuvan CO2 vähennys t
CO2-ekv
energian
määrä
3182

Vähennystavoite 2030
61 %

Vähennystavoite 2035
71 %

349

50 %

90 %

2021-2025

Energiankäytön
muutokset

Palvelurakennukset, Edistetään öljylämmityksestä luopumista
laitteistot ja toiminnot palvelurakennuksissa

12 158

40 %

60 %

2021-2030

Energiankäytön
muutokset

Asuinrakennukset

Edistetään öljylämmityksestä luopumista
asuinrakennuksissa

29 114

60 %

70 %

2021-2030

Energiankäytön
muutokset

Asuinrakennukset

Asuinrakennusten energiankulutuksen
pienentäminen

2021-2030

Energiankäytön
muutokset

Asuinrakennukset

Pientalojen energiaremonttien edistäminen

2021-2030

Energiankäytön
vähentäminen

Energiankäytön
muutokset

Asuinrakennukset

Taloyhtiöiden energiaremottien ja
energiatehokkuustoimien edistäminen

2021-2023

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

2021-2030

Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön CO2- Kaupunkikehitys
päästöjen
vähentäminen

Kestävä liikkuminen ja Asuinrakennukset
kaupunkirakenne

Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
Nikkarinkruunu
vähentäminen
Kaupunkitekniikka
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Liite 2 Toimenpiteet
Toimenpidekokonaisuus

SECAP-sektori

Toimenpide

Uusiutuvan CO2 vähennys t
energian
CO2-ekv
määrä

Vähennystavoite 2030

Vähennystavoite 2035

Aikataulu

Strateginen mittari

Päävastuu

2021-2025

Energiankäytön
vähentäminen

Kaupunkitekniikka

2024-2025

Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
vähentäminen

CO2- Kaupunkitekniikka

Kestävä liikkuminen ja Kaupungin ajoneuvot
kaupunkirakenne

Yhteiskäyttöautoilun edistäminen

Kestävä liikkuminen ja Kaupungin ajoneuvot
kaupunkirakenne

Kaupungin henkilö- ja pakettiautojen
käyttövoiman vaihtuminen sähköön

Kestävä liikkuminen ja Kaupungin ajoneuvot
kaupunkirakenne

Työkoneiden voimanlähteiden
muuttaminen vähäpäästöisiin

Kestävä liikkuminen ja Joukkoliikenne
kaupunkirakenne

Linja-autojen käyttövoimana toimii sähkö
tai kaasu

Kestävä liikkuminen ja Joukkoliikenne
kaupunkirakenne

Liityntäpysäköinnin kehittäminen

2025-2030

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Sähköautojen latauspisteiden lisääminen
(julkiset)

2021-2024

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Kaasuautojen latauspisteet (julkiset)

2021-2025

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Pyöräilyn, jalankulun, julkisen liikenteen
käytön lisääminen Keravan sisäisessä
liikenteessä
Julkisen liikenteen käytön lisääminen
Keravan ulkopuolisissa matkoissa

2021-2025

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

136

50 %

90 %

2025-2030

596

26 784

50 %

50 %

90 %

90 %

2025-2030

2021-2025

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Yhteiskäyttöautoilun edistäminen

2021-2024

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Pysäköinnin kehittäminen

2021-2025

Kestävä liikkuminen ja Yksityinen ja
kaupunkirakenne
kaupallinen liikenne

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

2021-2023

CO2- Kaupunkitekniikka

CO2- Kaupunkitekniikka

CO2- Kaupunkitekniikka

CO2- Kaupunkitekniikka

CO2- Keravan Energia

Kaupunkitekniikka

Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön
Kaupunkitekniikka
vähentäminen
Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön CO2- Kaupunkikehitys
päästöjen
vähentäminen
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Liite 2 Toimenpiteet
Toimenpidekokonaisuus

SECAP-sektori

Toimenpide

Uusiutuvan CO2 vähennys t
energian
CO2-ekv
määrä
27 670

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Luovutaan turpeen käytöstä
lämmöntuotannossa

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Lämmöntalteenotto nykyisestä
prosessista

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Luovutaan fossiilisten polttoaineiden
käytöstä

2021-2030

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Vähennetään polttoon perustuvaa
lämmöntuotantoa

2021-2030

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
lämmöntuotanto

Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa
hukkalämmön hyödyntämisessä

2021-2030

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
sähköntuotanto

Hiilineutraali
energiantuotanto

Paikallinen
sähköntuotanto

Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö
Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö
Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö
Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö
Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö
Kestävän muutoksen
mahdollistaminen ja
yhteistyö

Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä
Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä
Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä
Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä
Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä
Yleisiä, muita toimia
mahdollistavia
toimenpiteitä

Edistetään uusiutuvien energialähteiden
käyttöönottoa yksityisten omistamisisa
asuin- ja palvelurakennuksissa
Aurinkopaneeleiden määrän kasvattaminen
kaupungin hallinnoimiin rakennuksiin
liittyen
Puurakentamisen edistäminen

2 330

Vähennystavoite 2030

Vähennystavoite 2035

Aikataulu

100 %

2021

10 %

2021

200
MWh/vuosi

2021-2030

60
MWh/vuosi

2021-2030

2021-2024

Strateginen mittari

Päävastuu

Energiantuotannon
CO2-päästöjen
vähentäminen
Energiantuotannon
CO2-päästöjen
vähentäminen
Energiantuotannon
CO2-päästöjen
vähentäminen
Uusiutuvan
energiantuotannon
lisääminen
Energiantuotannon
CO2-päästöjen
vähentäminen
Uusiutuvan
energiantuotannon
lisääminen
Uusiutuvan
energiantuotannon
lisääminen
Energiankäytön CO2päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön CO2päästöjen
vähentäminen
Energiankäytön CO2päästöjen
vähentäminen
Ilmastotietoisuuden
lisääminen

Keravan Energia

Keravan Energia

Keravan Energia

Keravan Energia

Keravan Energia

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikka

Kaupunkikehitys

Energiayhteisöjen toiminnan tukeminen

2021-2024

Keravan Energia

Hankintojen kehittäminen ympäristö- ja
ilmastoasiat huomioiden

2021-2022

Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden
toteutuksen seuranta

2021-2030

Ilmastokasvatus (varsinaisen
opetussuunnitelman lisäksi),
ekososiaalinen sivistys
Ilmastokumppanuus

2021-2023

Ilmastotietoisuuden
lisääminen

2021-2022

Energiankäytön CO2- Kaupunkitekniikka
päästöjen
vähentäminen

Hallintopalvelut

Kaupunkitekniikka

Kasvatus ja opetus
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