
                                                                                                                             

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  

Teknillinen tiedekunta 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 

BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari 

 

 

 

 

 

 

 

  

EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT 

TAIPALSAAREN KUNNASSA 

 

Indicators of Ecological Sustainability 

 in Taipalsaari Community 

 

 

 

 

 

 

 
Työn tarkastaja: Professori, KTT Lassi Linnanen 

Työn ohjaaja: Akatemiatutkija, TkT Teemu Turunen-Saaresti 

 

Lappeenrannassa 30.10.2011 

Heli Koivistoinen



                                                                                                                             

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................................3 
1.1 TYÖN TAUSTA ...........................................................................................................................3 
1.2 TYÖN TAVOITTEET ....................................................................................................................4 

2 KESTÄVÄ KEHITYS ...................................................................................................................5 
2.1 EKOLOGINEN KESTÄVYYS.........................................................................................................7 
2.2 TALOUDELLINEN KESTÄVYYS...................................................................................................7 
2.3 YHTEISKUNNALLINEN KESTÄVYYS...........................................................................................8 

3 TAIPALSAAREN KUNTA...........................................................................................................8 

4 EKOLOGINEN KESTÄVYYS TAIPALSAAREN KUNNASSA ...........................................10 
4.1 ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ .................................................................................................10 

4.1.1 Energiahuolto...................................................................................................................10 
4.1.2 Energian käyttö................................................................................................................11 
4.1.3 Veden käyttö....................................................................................................................12 

4.2 LIIKENNE .................................................................................................................................12 
4.2.1 Joukkoliikenne.................................................................................................................12 
4.2.2 Pendelöinti .......................................................................................................................13 
4.2.3 Palveluiden saatavuus ja rakenne ....................................................................................13 

4.3 JÄTTEET...................................................................................................................................14 
4.4 HANKINNAT.............................................................................................................................14 
4.5 PINTA- JA POHJAVESIEN KUORMITUS ......................................................................................15 
4.6 VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ ....................................................................................................16 
4.7 MAATALOUS............................................................................................................................17 

5 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET .....................................................................17 

6 EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT...........................................................19 
6.1 ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ .................................................................................................20 

6.1.1 Sähköenergian käyttö ......................................................................................................20 
6.1.2 Lämmitysenergian käyttö ................................................................................................20 
6.1.3 Veden käyttö....................................................................................................................22 

6.2 LIIKENNE .................................................................................................................................22 
6.2.1 Ajoneuvojen määrä..........................................................................................................23 
6.2.2 Henkilöautojen määrä asukaslukuun suhteutettuna.........................................................23 
6.2.3 Linja-autovuorojen määrä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä..................................24 

6.3 JÄTTEET...................................................................................................................................24



                                                                                                                             

6.3.1 Sekajäte............................................................................................................................24 
6.3.2 Biojäte..............................................................................................................................25 
6.3.3 Hyötyjätteet .....................................................................................................................25 

6.4 PAPERIN KÄYTTÖ ....................................................................................................................26 
6.4.1 Toimistopaperin hankinta ................................................................................................26 
6.4.2 Kopiopaperin kulutus ......................................................................................................27 

6.5 PINTA- JA POHJAVESIEN KUORMITUS ......................................................................................28 
6.5.1 Vesistöjen tila ..................................................................................................................28 
6.5.2 Pohjavesien kuormitus.....................................................................................................31 

6.6 LUONNONSUOJELU JA VIRKISTYSKÄYTTÖ ..............................................................................31 
6.6.1 Saimaannorppa ................................................................................................................32 
6.6.2 Luonnonsuojelualueet......................................................................................................33 
6.6.3 Metsien pinta-ala .............................................................................................................34 
6.6.4 Rakentamaton rantaviiva .................................................................................................35 

6.7 MAATALOUS............................................................................................................................35 
6.7.1 Maatilojen lukumäärä ......................................................................................................35 
6.7.2 Ympäristötukea saavat maatilat.......................................................................................35 
6.7.3 Luomutilat .......................................................................................................................36 
6.7.4 Peltojen viljelyala ............................................................................................................36 

6.8 MUUT INDIKAATTORIT ............................................................................................................37 
6.8.1 Ekologinen jalanjälki .......................................................................................................37 
6.8.2 Kasvihuonekaasupäästöt..................................................................................................38 

7 INDIKAATTORIEN VALINTA JA SEURANTA ...................................................................39 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................................40 

9 YHTEENVETO............................................................................................................................41 

LÄHTEET........................................................................................................................................44 
 
 
Liite 1. Eri yksiköiden kopiokoneissa käytettyjen paperiarkkien määrä vuosina 2008-2010. 

Liite 2. Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet. 

Liite 3. Piispalanselän veden laatu. 

Liite 4. Taipalsaaren Kirkonkylän edustan veden laatu 

Liite 5. Suur-Saimaan selkien veden laatu. 

Liite 6. Kuntien KEKE- ja agendatyötä tukevia työkaluja eri osa-alueilla. 

 



 3 

1 JOHDANTO 

 

Kestävä kehitys on nykyisin esillä lähes kaikessa toiminnassa. Ihmiskunta on havainnut, 

että luonnonvarojen kulutus ja maapallon saastuttaminen eivät voi jatkua enää nykyisen-

kaltaisena. On mahdollista, että jo nykyinen sukupolvi tulee kokemaan jotain dramaattista 

maapallon tarjoamissa elinolosuhteissa, koska esimerkiksi aiheuttamamme ilmastonmuutos 

voimistuu jatkuvasti. Ei ole myöskään yhdentekevää, millaiseksi me jätämme maapallon 

tuleville sukupolville. Asioita on onneksi alettu pohtia ja toteuttaa kestävän kehityksen 

näkökulmasta katsoen. Meillä ja myös tulevilla sukupolvilla voi olla vielä mahdollisuus 

hyvään elämään ympäristön puitteissa, mikäli otamme tosissamme huomioon kestävän 

kehityksen periaatteet. Tässä työssä tutustutaan kestävään kehitykseen kuntatasolla. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Tämä ympäristötekniikan kandidaatintyö on kirjoitettu Taipalsaaren kunnan kestävän kehi-

tyksen ohjelmaa varten. Taipalsaaren kunta on perustanut kestävän kehityksen työryhmän 

työstämään omaa kestävän kehityksen ohjelmaansa vuonna 2010 ja tämän kandidaatintyön 

tarkoituksena on toimia pohjana ohjelman käynnistämiselle. Tämä työ ei kuitenkaan sovel-

lu suoraan Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelmaksi, vaan kunnan täytyy itse 

pohtia miltä osin kunnalla on mahdollisuus toteuttaa ja seurata tässä työssä ehdotettuja 

toimenpiteitä ja mittareita. 

 

Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelma on paikallisagenda eli paikallinen kestä-

vän kehityksen toimintaohjelma. Taustalla on YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa 

vuonna 1992 hyväksytty Agenda 21, joka kehottaa paikallishallintoa laatimaan paikal-

lisagendan yhteistyössä kuntalaisten ja kunnassa toimivien järjestöjen ja elinkeinoelämän 

kanssa. Suomessa kunnat ja niiden päätöksenteko ovat merkittävässä roolissa kestävän 

kehityksen edistämisessä, koska useat kestävän kehityksen ratkaisut toteutetaan paikallisen 

päätöksenteon pohjalta. Kansalaisten osallistuminen asioiden valmisteluun ja oman 

elinympäristön suunnitteluun on tärkeää, jotta kestävän kehityksen tavoitteet tulisivat 

konkreettisella tasolla ihmisten elämään. (Ympäristöministeriö 2011b.) 
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Paikallisagendan teko ei ole pakollista, vaan kunta tekee oman kestävän kehityksen ohjel-

man vapaaehtoisesti. Kestävän kehityksen ohjelman teko kertoo hyvin kunnan halusta pa-

nostaa ympäristöasioihin. Ohjelman tarkoituksena on mm. olla päätöksenteon tukena sekä 

lisätä kuntalaisten tietoisuutta ympäristöasioista. Agendakuntia oli Suomessa vuoden 2008 

lopussa yhteensä 220. (Suomen kuntaliitto 2001, 13.) 

 

1.2 Työn tavoitteet 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on laatia ekologisen kestävyyden indikaattorit eli mit-

tarit, joita voidaan käyttää Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelmassa. Indikaat-

torien avulla päätöksentekijät voivat seurata kestävän kehityksen ohjelman toteutumista ja 

ympäristön tilaa. Indikaattorien valinnassa on otettu huomioon erityisesti niiden seuratta-

vuus ja helppokäyttöisyys, koska ohjelmaa ollaan kunnassa vasta aloittelemassa. 

 

Indikaattorien laatimisen lisäksi tässä työssä pohditaan Taipalsaaren kunnan toimia ja toi-

mintatapoja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Ekologiseen kestävyyteen liitty-

vistä asioista tarkastellaan mm. Taipalsaaren kunnan ympäristön tilaa, energian käyttöä, 

liikennettä sekä hankintoja. Ensimmäiseksi määritellään kuitenkin kestävän kehityksen 

määritelmä ja tutustutaan lyhyesti Taipalsaaren kuntaan.  

 

Kestävän kehityksen osa-alueista tässä työssä keskitytään tarkastelemaan lähinnä ekologis-

ta kestävyyttä, ja näin ollen taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys jäävät huomiotta. 

Sen seurauksena tämä työ on laajuudeltaan melko suppea esitys kunnan kestävän kehityk-

sen tilasta. Kandidaatintyön laajuus ei muutoinkaan riitä kunnan tilanteen kokonaisvaltai-

seen arviointiin. 

 

Indikaattorien laadintaan tarvittava lähdeaineisto on pyritty hankkimaan Taipalsaaren kun-

nan työntekijöiltä. Muita merkittäviä lähteitä ovat olleet mm. valtion ympäristöhallinnon 

verkkopalvelu ja muut tilastotietoa koonneet tahot. Työtä tehdessä on tarkasteltu myös 

muissa kunnissa tehtyjä kestävän kehityksen ohjelma –raportteja, joten tämä työ on saanut 

pohjansa osittain niistä. Suurin osa lähdemateriaalista on hankittu internetistä, koska se on 

sopinut tämän työn luonteeseen parhaiten. 
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2 KESTÄVÄ KEHITYS 
 

Kestävää kehitystä todella tarvitaan, koska ekologiset jalanjäljet ovat liian suuria ja maa-

pallon tarjoamat resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti. Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki 

on kasvanut nopeasti, sillä vuonna 1961 ihmiskunnan ekologinen jalanjälki oli vain 70 % 

maapallon tuottokyvystä, mutta jo vuonna 1980 se oli tuottokyvyn suuruinen. Vuonna 

1999 ekologinen jalanjälki oli peräti 20 % maapallon tuottokykyä suurempi. Kestävän ke-

hityksen keskeisiä kysymyksiä, joita myös tässä työssä myöhemmin tarkastellaan, ovat 

mm. energiaan, liikenteeseen, yhdyskuntatekniikkaan, elinympäristön laatuun ja maatalou-

teen liittyvät asiat. (Suomen Kuntaliitto 2008.) 

 

Kestävä kehitys nousi ensimmäisen kerran puheenaiheeksi vuonna 1987, kun YK:n 

Brundtlandin komissio kokoontui. Tällöin YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman ko-

missio määritteli kestävän kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyy-

dyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta suku-polvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 

tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen 

sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, 

että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.”  (Maa- ja metsä-

talousministeriö 2011.) 

 

Muita kestävän kehityksen kannalta merkittäviä tapahtumia ovat olleet vuonna 1992 pidet-

ty Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi sekä vuonna 2002 pidetty Johannesburgin kestä-

vän kehityksen huippukokous. Niiden tulosten toimeenpanoa seuraa ja edistää YK:n kestä-

vän kehityksen toimikunta (Commission on Sustainable Development, CSD). (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2011.) 

 

Johannesburgin huippukokouksessa sovittiin merkittävistä kansainvälisistä tavoitteista, 

joista tärkein on köyhyyden poistaminen. Euroopan neuvosto on ilmaissut hyvin, kuinka 

köyhyys on ratkaisevassa asemassa: “Kestävää kehitystä ei ole ilman rauhaa ja turvalli-

suutta eikä kestävää rauhaa ilman kehitystä ja köyhyyden poistamista.” Muut Johannes-

burgissa määritetyt tavoitteet ovat biologisen monimuotoisuuden häviämisvauhdin merkit-

tävä hidastaminen, kalakantojen vähenemisen pysäyttäminen, vaarallisten kemikaalien 
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haittojen minimointi sekä kestävien tuotanto- ja kulutustapojen puiteohjelman laadinta. 

(Maa- ja metsätalousministeriö 2011.) 

 

Kestävää kehitystä voidaan kuvailla myös pääomakäsittein, kuten Maailmanpankin pääjoh-

taja Ismail Serageld on asian ilmaissut: “Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tule-

ville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.” 

Tässä tapauksessa mahdollisuuksilla tarkoitetaan varallisuutta eli pääomaa, joita on neljä 

eri pääomalajia: inhimillinen, fyysinen ja sosiaalinen pääoma sekä luontopääoma. Inhimil-

linen pääoma käsittää esimerkiksi osaamisen, tieteen sekä tutkimuksen ja kehityksen. Fyy-

sisellä pääomalla tarkoitetaan puolestaan tuotantokoneistoja, infrastruktuuria ja rakennet-

tua ympäristöä. Sosiaalinen pääoma pitää sisällään esimerkiksi lainsäädännön sekä hallin-

non ja luontopääoma uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat. (Ympäristöministeriö 

2011b.) 

 

Ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys kulkevat siis rinnakkain. Kehitys 

on kestävää vain, jos se on samanaikaisesti sekä ekologisesti, taloudellisesti että yhteis-

kunnallisesti kestävää. Kuvassa 1 havainnollistetaan, kuinka kaikki edellä mainitut kestä-

vän kehityksen osa-alueet täytyy huomioida yhtenä kokonaisuutena.  

 

                       

Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kuvasta ilmenee, millaisia toimia kullakin osa-alueella voidaan 
tehdä, jotta päästäisiin kohti kestävää kehitystä. (Kuva: Suomen ympäristöopisto SYKLI.) 
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2.1 Ekologinen kestävyys 
 

Maapallon luonnonvarojen määrä on rajallinen. Jotta ihmisten toiminta olisi ekologisesti 

kestävällä pohjalla, täytyy luonnonvarojen käyttö ja tuotantotoiminta sopeuttaa sellaiselle 

tasolle, jotta se vastaa maapallon arvioitua kantokykyä. Tämä on ainoa keino turvata luon-

non monimuotoisuuden ja tuottokyvyn sekä luonnonvarojen riittävyys. Huomioitavaa on, 

että ihmisten olisi sopeutettava toimintansa luonnon toimintaan sekä paikallisesti, alueelli-

sesti että maailmanlaajuisesti. Ekologisen kestävyyden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvi-

taan näin ollen sekä kansallisia toimia että kansainvälistä yhteistyötä. (Erat 1994, 56; Ym-

päristöministeriö 2011b.) 

 

Ekologista kestävyyttä tavoiteltaessa keskeistä on noudattaa varovaisuusperiaatetta, jonka 

mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estäviä toimia ei voi lykätä, vaikka täyttä tieteel-

listä näyttöä ei olisikaan. Myös haittojen synnyn ennaltaehkäisy ja niiden torjuminen syn-

tylähteillä ovat tärkeitä periaatteita. (Ympäristöministeriö 2011b.) 

 

Ekologisen kestävyyden tavoittelun ei tarvitse johtaa taloudelliseen ahdinkoon, vaan eko-

tehokkuuden avulla voidaan saada tuntuvia taloudellisia säästöjä. Kun turvataan luonnon 

monimuotoisuuden säilyminen ja luonnonvarojen riittävyys, on taloudellinen menestys 

mahdollista myös tulevaisuudessa. (Opetushallitus 2011.) 

 

2.2 Taloudellinen kestävyys 
 

Taloudellinen kestävyys perustuu sisällöllisesti ja laadullisesti tasapainoiseen kasvuun, 

joka pyrkii välttämään velkaantumista ja varantojen hävittämistä. Kestävä talous pystyy 

takaamaan yhteiskunnan keskeiset toiminnat ja ihmisten hyvinvoinnin. Se helpottaa myös 

kohtaamaan tulevaisuuden uudet haasteet, kuten Suomessa väestön ikääntymisestä aiheu-

tuvien menojen kattamisen. (Ympäristöministeriö 2011b.) 

 

Kuten edellä jo osittain kerrottiin, taloudellisen kestävyyden täytyy tulevaisuudessa kulkea 

entistä tiukemmin yhdessä ekologisen kestävyyden kanssa. Tällöin taloudellisesti kestävä 

kehitys perustuu esimerkiksi ekotehokkuuteen, tuotannossa mahdollisimman korkeaan 

hyötysuhteeseen ja materiaalisen kulutuksen vähentämiseen. (Opetushallitus 2011.) 
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2.3 Yhteiskunnallinen kestävyys 
 

Yhteiskunnallisen kestävyyden voidaan katsoa jakautuvan sekä sosiaaliseen että kulttuuri-

seen kestävyyteen. Keskeisenä tavoitteena on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen 

sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita ovat mm. väes-

tönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, tasa-arvo, koulutuksen järjestäminen sekä 

perusoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutuminen. Yhteiskunnan jäsenillä on olta-

va myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin. Paikallisella tasolla sosiaalisesti kes-

tävä kehitys on esimerkiksi terveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimista. (Ympäristö-

ministeriö 2011b; Opetushallitus 2011.) 

 

Sosiaalisen kestävyyden piirissä olevilla asioilla on merkittäviä vaikutuksia myös ekologi-

seen ja taloudelliseen kestävyyteen, joten tarvitaan suuria ponnistuksia sekä valtioilta että 

kansainväliseltä yhteisöltä. Esimerkiksi kansalaisten perushyvinvointi on tärkeä edellytys 

ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle. Kult-

tuurisesti kestävän kehityksen tavoitteena on puolestaan mahdollistaa kulttuurien säilymi-

nen ja kehittyminen sukupolvelta toiselle sekä turvata ihmisten vapaa henkinen toiminta ja 

eettinen kasvu. (Ympäristöministeriö 2011b; Opetushallitus 2011.) 

 

3 TAIPALSAAREN KUNTA 
 

Taipalsaaren kunta (kuva 2) sijaitsee Etelä-Karjalassa, Lappeenrannan pohjoispuolella. 

Asukasluvultaan kunta on pieni, sillä asukkaita on vain noin 4 900 asukastiheyden ollessa 

14,24 as/km2. Taipalsaaren kunnan pinta-alasta puolet muodostuu vesistöistä ja jäljelle 

jäävä maa-ala (345 km2) koostuu noin 700 saaresta. Taipalsaarta voidaankin kutsua sisä-

maan saaristokunnaksi, jota ympäröi Saimaa. Rantaviivaa kunnalla on peräti 1 008 km. 

Toinen erityinen asia on se, että Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsee huomattavan suuri 

määrä kesämökkejä suhteutettuna vakituiseen asutukseen (kesämökkejä oli vuoden 2009 

lopussa 3 242). Kuvassa 3 on Taipalsaaren kunnan vaakuna, mikä kuvaa hyvin menneitä 

aikoja. Tällöin Saimaan sisävesiliikenne ja lotjatelakat olivat pohjana alueen kehittymisel-

le. (Taipalsaaren kunta 2011; Tilastokeskus 2011.) 
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Kuva 3. Taipalsaaren kunnan vaakuna. 

Kuva 2. Taipalsaaren kunta. (Kuva: Maanmittauslaitos/Paikkatietoikkuna) 
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Taipalsaaren kunnan alueella on viisi asemakaavoitettua taajamaa, jotka ovat Kirkonkylä, 

Saimaanharju, Hauhianranta, Konstu ja Kuivaketvele. Muita kyläkeskuksia, joissa ei ole 

asemakaavaa, ovat Levänen, Rehula, Vehkataipale, Merenlahti ja Solkei. (Taipalsaaren 

kunta 2011.) 

 

Taipalsaaren elinkeinorakenne muodostuu siten, että palveluiden osuus työpaikoista on 

72,2 %, jalostuksen osuus 15,6 %, alkutuotannon osuus 9,5 % ja muiden työpaikkojen 

osuus 2,7 %. (Tilastokeskus 2011.) 

 

4 EKOLOGINEN KESTÄVYYS TAIPALSAAREN KUNNASSA 
 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, tässä kandidaatintyössä keskitytään tarkastelemaan kes-

tävän kehityksen osa-alueista ekologista kestävyyttä. Sillä tarkoitetaan toimintaa, joka en-

naltaehkäisee sekä korjaa jo mahdollisesti syntyneitä ympäristöongelmia. Ekologinen kes-

tävyys suojelee lisäksi luonnon monimuotoisuutta ja käyttää luonnonvaroja säästeliäästi. 

Tämä luku käsittelee melko suppeasti ekologisen kestävyyden tilaa Taipalsaaren kunnassa. 

Lukuun sisältyy pohdintaa sekä kehitysideoita ja vinkkejä kunnan päätöksentekijöille.  

 

4.1 Energian ja veden käyttö 
 

Energian ja veden käytöllä on ekologisen kestävyyden kannalta merkittävä vaikutus. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan lyhyesti energian ja veden kulutuksen vähentämiskeinoja.  

 

4.1.1 Energiahuolto 

 

Taipalsaarella on tehty parannuksia energiahuollossa viime vuosina. Hakkeella ollaan kor-

vattu öljyllä tuotettua kaukolämpöä, kun Kirkonkylällä kevytöljyllä toiminut lämpölaitos 

lakkautettiin vuoden 2009 lopussa. (Topra, sähköpostiviesti 20.6.2011.) 

 

Uusiutuvan energian käytön lisäämistä ollaan suunniteltu ilmeisesti myös Saimaanharjulla, 

Jauhialassa ja Pappilanniemellä. Aaltoenergian ja tuulivoiman potentiaaliset paikat olisi 

syytä kartoittaa. Tiedossa ei ole, onko Taipalsaaren kunnassa tehty jo uusiutuvan energian 

kuntakatselmusta, johon voi saada tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. Uusiutuvan energi-
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an kuntakatselmuksessa kartoitetaan energiantuotannon ja –käytön nykytilanne sekä arvi-

oidaan alueen uusiutuvat energiavarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet. Kuntakatsel-

muksen avulla kunta saa tietoa mm. päätöksenteon tueksi. Uusiutuvaa energiaa käyttöönot-

taessa edistetään kunnan yritystoimintaa, parannetaan työllisyyttä ja saadaan suuria kus-

tannussäästöjä. (Motiva Oy 2011b.) 

 

4.1.2 Energian käyttö 

 

Energian tuotantomuodon ohella on syytä tarkastella myös energian käyttöä sekä kulutuk-

sen vähentämistä. Siihen tarkoitukseen hyvä vaihtoehto on WWF:n Green Office-ohjelma, 

mikä keskittyy toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentämiseen ja kasvihuonekaasupääs-

töjen vähentämiseen. Energian kulutuksen ohella ohjelmassa tarkkaillaan myös esimerkiksi 

paperin käyttöä. Mikäli toimisto täyttää ohjelman edellyttämät kriteerit, WWF myöntää 

toimistolle Green Office –merkin. Suomessa Green Office –verkostossa on mukana 190 

organisaatiota, joista 170:lle on myönnetty Green Office –merkki. Green Office –toimistot 

ovat vähentäneet huomattavia määriä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. (WWF 2011a.) 

 

Toinen vaihtoehto on ISO 14001 –standardin ympäristöjärjestelmämalli, joka myös ottaa 

huomioon energian kulutuksen ohella muita ympäristöasioita. Sen tavoitteena on auttaa 

organisaatiota, jonka tyypillä tai koolla ei ole väliä, parantamaan ympäristönsuojelutasoa 

sekä osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. Ympäristöjärjestelmässä mukana ole-

va organisaatio mm. ylläpitää henkilöstön osaamista, tarkkailee ja seuraa ympäristövaiku-

tuksia sekä ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja parantaa toimintaansa. Ympäristöjärjes-

telmällä on myös monia liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten kustannustehokkuuden lisäämi-

nen ja paremman imagon saaminen. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011.) 

 

Energiakatselmukset ovat puolestaan hyvä tapa analysoida kiinteistöjen energian käyttöä ja 

selvittää energiansäästötoimenpiteet sekä mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden 

käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea palvelu-, teollisuus- ja energia-alan 

energiakatselmuksiin.  (Motiva Oy 2011a.)  
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4.1.3 Veden käyttö 

 

Vaikka Suomessa vettä on tarjolla yleisesti ottaen riittävästi, on sen käyttöä syytä tarkkailla 

esimerkiksi energian kulutuksen vuoksi. Veden lämmityksen lisäksi energiaa kuluu ve-

denottamojen toimintaan sekä jätevesien pumppaukseen. Veden käyttöä olisi mahdollista 

vähentää lukuisin eri keinoin. Teollisuudessa veden käyttöä voidaan vähentää esimerkiksi 

prosessivettä kierrättämällä. Kotitalouksissa vedensäästökeinoja ovat puolestaan mm. vettä 

säästävien vesikalusteiden asentaminen. Myös verkostoon pumpatun veden määrää voita-

nee jonkin verran vähentää, jos vesijohtoverkostoa pidetään kunnossa, eikä turhia vuotoja 

pääse tällöin esiintymään.  

 

4.2 Liikenne 
 

Liikenteellä on energiantuotannon ohella iso merkitys ekologisessa kestävyydessä. Tässä 

kappaleessa tarkasteltavat Taipalsaaren ominaispiirteet, kaksinapainen rakenne sekä pen-

delöinti, lisäävät kuitenkin liikennettä. Liikkumisessa tulisi käyttää joukkoliikennettä tai 

kulkea matkat kävellen tai pyöräillen.  

 

4.2.1 Joukkoliikenne 

 

Taipalsaaren joukkoliikenne perustuu ainoastaan linja-autoliikenteeseen. Taipalsaarelle on 

linja-autoyhteydet Lappeenrannan suunnasta Saimaanharjulle, Kirkonkylään, Rehulaan, 

Leväseen, Peltoihin ja Solkeihin sekä Vehkataipaleen kautta Rehulan suuntaan. Savitaipa-

leen suunnasta on myös linja-autoliikenne Solkein, Kirkonkylän ja Lappeenrannan suun-

taan. Myös Taipalsaaren kauempiin osiin, Kyläniemeen ja Merenlahdelle pääsee linja-

autolla. Kyläniemeen liikennöi linja-auto Ruokolahden kautta Imatralta. Merenlahdelle on 

puolestaan linja-autoyhteydet Lappeenrannasta käsin. (Taipalsaaren kunta 2011.) 

 

Lappeenrannan ja Kirkonkylän väliä liikennöidään parhaimmillaan noin tunnin välein, kun 

taas muita reittejä ajetaan harvemmin. Myös lauantaisin Taipalsaaren ja Lappeenrannan 

väliä liikennöi linja-auto nykyisin 5 kertaa päivässä. Sunnuntaisin reitit ajetaan puolestaan 

kolme kertaa päivässä. (Matkahuolto 2011.) 
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Joukkoliikenteen toimivuuteen ja houkuttelevaisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomio-

ta. Voisiko esimerkiksi vilkkaimpina työmatkaliikenneaikoina kulkea linja-autoja Taipal-

saaren ja Lappeenrannan välillä siten, että osa niistä jatkaisi matkaa Lappeenrannan kes-

kustasta yliopistolle päin, osa mahdollisesti myös Myllymäen sekä Lauritsalan suuntaan? 

Näin yhä suurempi osa työssäkävijöistä pääsisi suoraan yhdellä linja-autolla päämäärään 

asti. Olisiko kunnalle myös mahdollista tukea matkalippujen ostoa?  

 

4.2.2 Pendelöinti 

 

Taipalsaaren liikenteen yksi merkittävimmistä ominaispiirteistä on työmatkaliikenne eli 

pendelöinti Taipalsaaren  ja Lappeenrannan välillä. Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus 

työssäkäyvistä (2 078 henkilöä) vuoden 2008 lopulla oli vain 31,2 %. Näin ollen Taipal-

saaren ulkopuolella kävi töissä 1 430 henkilöä.  (Tilastokeskus 2011.) 

 

Pendelöintiä olisi mahdollisuus vähentää esimerkiksi kimppakyytien ja etätöiden avulla. 

Hyvät tietoliikenneyhteydet takaisivat mahdollisuuden etätöiden tekemiselle. 

 

4.2.3 Palveluiden saatavuus ja rakenne 

 

Liikennettä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä lisää myös Taipalsaaren huono palvelu-

jen saatavuus. Taipalsaarella ei ole enää esimerkiksi pankkia. Taipalsaaren kunnassa palve-

luita on näin ollen tarjolla vain vähän verrattuna muihin väestömäärältään samansuuruisiin 

kuntiin. Taipalsaaren palvelut eivät ole kehittyneet, koska eteläinen naapurikunta Lappeen-

ranta, jonka palvelutarjonta on laaja, sijaitsee vain noin 14 kilometrin päässä Taipalsaaren 

Kirkonkylältä. Saimaanharjulta Lappeenrantaan on vieläkin lyhyempi matka. Voidaankin 

todeta, että taipalsaarelaiset elävät Lappeenrannan tarjoamilla palveluilla.  

 

Toinen ominaispiirre on kunnan palveluiden jakautuminen kahteen keskukseen, jotka ovat 

Kirkonkylä ja Saimaanharju. Suurin osa palveluista (kirjasto, yläkoulu yms.) sijaitsee Sai-

maanharjulla, missä asuu enemmän ihmisiä. Kirkonkylällä sijaitsee puolestaan mm. kun-

nantalo ja terveyskeskus. Näiden kahden keskuksen välillä on muutaman kilometrin matka. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kuntarakenteen tulisi olla tiivis, jotta palvelui-

den saatavuus olisi helppoa.  
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Taipalsaaren kunnan alueella on myös kaksi kylää, Merenlahti ja Kyläniemi, joista on hy-

vin pitkä matka tieverkkoa pitkin Taipalsaaren Kirkonkylälle. Merenlahden asukkaille 

Lappeenrannan tarjoamat palvelut ovat lähimpänä ja Kyläniemen asukkaat käyttävät puo-

lestaan Ruokolahden palveluita. 

 

4.3 Jätteet 
 

Jätteiden syntymistä tulisi ensisijaisesti ehkäistä ja kaikki uudelleen käytettävissä oleva 

materiaali pitäisi kierrättää. Kirpputorit ja kierrätyskeskukset ovat oikeita paikkoja kunnos-

sa oleville tavaroille. 

Taipalsaarella ei ole teknisen varikon yhteydessä olevaa jäteasemaa lukuun ottamatta ns. 

ekopisteitä, joihin ihmiset voisivat käydä viemässä kierrätettäviä jätteitä, kuten lasia, me-

tallia ja kartonkia. Kunnan alueelta löytyy kuitenkin kymmenen paperinkeräyspistettä, jois-

ta osa on tuottajayhteisön paperinkeräyspisteitä. Tilanne tulee toivottavasti lähiaikoina 

paranemaan, kunhan Taipalsaaren kunta saa sovittua ekopisteverkoston kehittämis-

suunnitelmasta yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuollon kanssa. (Ilvonen, sähköpostiviesti 

9.6.2011.) 

Aiemmin Taipalsaaren alueella sijaitsi ekopisteitä, mutta ne poistettiin mm. väärinkäytön 

ja roskauksen vuoksi. Kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna ekopisteitä tulisi olla 

ainakin Kirkonkylän ja Saimaanharjun alueella, sekä muilla eniten asutusta olevilla kylillä. 

Myös loma-asutuksen sijainti tulisi huomioida ekopisteiden sijoituksessa.  

4.4 Hankinnat 
 

Jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästäisiin, edellyttää se tuotanto- ja kulutustapojen 

merkittävää muuttumista. Hankintoihin ja kulutukseen tulee kiinnittää huomiota aiempaa 

enemmän. Hankinnoissa tulisi huomioida tuotteen kestävyys ja sen elinkaaren aikana syn-

tyvät päästöt. Kunnan toimia ajatellen myös paperin kulutus olisi syytä minimoida. 

 

Myös ruokahuollon puolella tulisi valinnat tehdä kestävällä tavalla. Painotettavia asioita 

ovat lähiruoka sekä kasvispainotteinen ruoka. Esimerkiksi kouluissa olisi hyvä olla edes 
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kerran viikossa tarjolla vain kasvisruokaa, jotta lapset oppisivat näkemään sen hyvänä 

vaihtoehtona.  

 

4.5 Pinta- ja pohjavesien kuormitus 
 

Koska Taipalsaaren kunnan pinta-alasta puolet on vesistöjä, on niiden suojelu ja huomioi-

minen merkittävä osa kestävää kehitystä. Taipalsaaren vesistöt voidaan jakaa karkeasti 

Pien-Saimaaseen ja Suur-Saimaaseen. Pien-Saimaan tila on huono, sillä järvi on rehevöi-

tynyt. Järven tilaa huonontaa hidas vedenkierto, erityisesti läntisellä Pien-Saimaalla se on 

hyvin hidasta. Tehtyjen seurantamittausten perusteella järven veden laatu ei ole huonontu-

nut hetkessä, vaan hitaasti vuosikymmenien ajan. Koska ravinteiden lisäys on suurempi 

kuin niiden poistuma, johtaa se tulevaisuudessa yhä suurempaan rehevöitymiseen, ellei 

valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormaa saada pienennettyä. (Pien-Saimaan Suojeluyhdis-

tys ry 2011.) 

  

Pien-Saimaan tilan kohentamiseksi on käynnistetty Pien-Saimaan kunnostushanke eli PI-

SA-hanke, jossa Taipalsaaren kunta on mukana. PISA 2013 –hanke on kolmivuotinen 

EU:n maatalousrahaston maaseudun kehittämishanke, jonka tarkoituksena on vähentää 

ravinnekuormitusta koko valuma-alueella maataloudessa, metsätaloudessa ja haja-

asutuksessa. Alueelle laaditaan lisäksi valuma-alueen vesihuoltosuunnitelma sekä avuste-

taan jätevesijärjestelmien suunnittelussa. (Pien-Saimaan Suojeluyhdistys ry 2011.) 

 

Yksi merkittävä rehevöitymistä aiheuttava tekijä on yhdyskuntien jätevedet. Sen vuoksi 

ympäristöministeriön myöntämällä hankerahoituksella on käynnistynyt toukokuussa 2011 

Jässi-hanke, joka tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa Taipalsaaren, Lappeenrannan, 

Lemin sekä Savitaipaleen asukkaille ja mökkiläisille. Jätevesineuvonta koostuu paikallisil-

le asukkaille tarkoitetuista yleisötilaisuuksista sekä kiinteistökäynneistä. (Saimaan vesien-

suojeluyhdistys ry 2011.) 

 

Taipalsaarella mattojen pesupaikat eivät ole ilmeisesti asianmukaisessa kunnossa. Perintei-

set mattolaiturit tulisi korvata maalle rakennettavilla viemäröidyillä mattopyykkipaikoilla, 

koska mattojen pesu mattolaiturilla likaa ja rehevöittää vesistöä. Mattojen pesuvedet sisäl-

tävät korkean ravinnepitoisuuden lisäksi mm. bakteereja ja orgaanista ainesta. Täysin hai-
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tatonta pesuainetta ei ole, vaan kaikki pesuaineet sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, 

jotka ovat pahimmassa tapauksessa myrkyllisiä vesieliöille. Pesuaineiden ja matoista irtoa-

van orgaanisen aineksen hajoaminen kuluttaa lisäksi vesistön happea. (Suomen ympäristö-

keskus 2010.) 

 

Koska Taipalsaarta ympäröi upeat veneilyreitit, septitankkien tyhjennyspaikkojen riittä-

vyydestä tulisi huolehtia. Taipalsaarelta löytyy vain kaksi septitankkien tyhjennyspistettä, 

jotka sijaitsevat Saimaanrannassa sekä Ruuhonsaaressa (Pidä Saaristo Siistinä ry 2011).  

 

Vaikka Itämeri onkin suhteellisen kaukana Taipalsaarelta, olisi hyvä ottaa myös sen huono 

tila huomioon. Kuten Pien-Saimaan, myös Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen, 

mikä johtuu mm. yhdyskuntien jätevesistä, maataloudesta, liikenteestä, haja-asutuksesta 

sekä energian tuotannosta ja teollisuudesta vesiin tulevasta kuormituksesta. Turun ja Hel-

singin kaupungit ovat luoneet asian vuoksi vuonna 2007 Itämerihaaste-kampanjan, jossa 

on mukana tällä hetkellä jo noin 170 tahoa. Itämeren tilan parantamiseksi olevia keinoja 

ovat mm. piste- ja hajakuormituksen vähentäminen, laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen 

vähentäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Taipalsaaren kannattaisi osallistua mukaan 

haasteeseen, koska Pien-Saimaan tilan kohentaminen vaatii samoja toimenpiteitä kuin 

osallistuminen Itämeri-haasteeseen. (Itämerihaaste 2011.) 

 

4.6 Viihtyisä elinympäristö 
 

Taipalsaarella on ympäristön ja maisemien puitteissa mahdollisuus viihtyisään elinympä-

ristöön. On kuitenkin jokaisen kuntalaisen ja päätöksentekijän vastuulla, onko alueen 

elinympäristö viihtyisä myös tulevaisuudessa. Kunnan tulisi organisoida talkoita ja luoda 

yhteishenkeä ympäristötekojen hyväksi. Yksi idea olisi luoda puistoalue, jonka ylläpito ja 

hoito kuuluisi kuntalaisille. 

 

Vuonna 2011 toukokuussa järjestettiin Suomi puhtaaksi – päivässä! –siivoustalkoot en-

simmäistä kertaa. Tällöin mukana oli 172 kuntaa ympäri Suomea. Siivoustalkoot ovat osa 

maailmanlaajuista liikettä Let´s Do It!, jonka tavoitteena on siivota koko maailma. Talkoot 

tullaan järjestämään Suomessa myös tulevina vuosina. Taipalsaaren kunta ei ilmeisesti 
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osallistunut ensimmäisellä kerralla siivoustalkoisiin, joten tulevina vuosina osallistuminen 

olisi suositeltavaa. (Green Earth ry 2011.) 

 

4.7 Maatalous 
 

Yksi suurimmista maatalouden aiheuttamista ympäristöongelmista on liiallisesta ravinne-

kuormituksesta aiheutuva vesistöjen rehevöityminen, mihin kappaleessa 4.5 esitelty PISA-

hankekin keskittyy. Yksinkertaisin keino pienentää ravinnekuormitusta on vähentää käytet-

tävää lannoitusta. Muita keinoja vesistökuormituksen vähentämiseen ovat mm. kevennetyt 

muokkausmenetelmät, talviaikainen kasvipeitteisyys, torjunta-aineiden käytön vähentämi-

nen, suojakaistat ja –vyöhykkeet, laskeutusaltaat sekä kosteikot. Myös sala-, säätösala- ja 

kalkkisuodinojitus ovat mahdollisia vaihtoehtoja. (Maaseutuvirasto 2011.) 

 

5 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET 
 

Jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästäisiin, täytyisi jokaisen henkilön miettiä omien 

toimiensa vaikutusta ympäristöön ja muihin henkilöihin. Tämä koskee sekä kunnan työn-

tekijöitä että asukkaita. Yhteistyö on avainasemassa. Kestävän kehityksen ohjelman val-

mistuttua se tulisi saattaa kuntalaisten tietoisuuteen riittävän hyvin. Olisi hyvä tiedottaa 

myös ohjelman suunnittelusta kuntalaisille ja ottaa heidät jo ohjelman suunnitteluvaiheessa 

mukaan. Mikäli kunnalle on mahdollista järjestää tilaisuus tai tapahtuma, jossa kestävän 

kehityksen toimenpiteitä ja uusia ideoita pohdittaisiin yhdessä kuntalaisten kanssa, tulisi se 

toteuttaa. On varmaa, että kuntalaiset tietävät lukuisia asioita, joita tulisi heidän mielestään 

kehittää.  

 

Kunnan täytyisi innostaa asukkaitaan toimimaan ja motivoida heitä sekä pyrkiä löytämään 

yhdessä kuntalaisten kanssa sellaisia toimenpiteitä, joita jokaisen on helppo toteuttaa. 

Vauhdittajana toimenpiteiden suorittamiseen voisi olla tietyissä tapauksissa esimerkiksi 

pienet rahalliset korvaukset tai jokin muu mikä saa ihmiset liikkeelle, kuten kahvitarjoilu. 

Kestävän kehityksen työryhmä voisi myös vuosittain myöntää esimerkiksi ekoteko-

palkinnon ympäristöasioissa kunnostautuneelle yritykselle tai yksityiselle ihmiselle. Kun-

nan tulisi näyttää omalla esimerkillään ja innostuksellaan mallia kuntalaisille – yhdessä 

kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kunnan tulisi näin ollen osallistua innolla mukaan erilai-
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siin kampanjoihin ja talkoisiin, kuten esimerkiksi kappaleessa 4.5 esillä olleeseen Itämeri-

haasteeseen. 

 

Myös jokaisessa kunnan eri yksikössä tulisi pohtia kestävän kehityksen päämääriä tapaus-

kohtaisesti. Ei riitä, että kunnassa olisi vain yksi vastuuhenkilö, vaan ainakin jokaisessa 

yksikössä tulisi olla oma ympäristöasioista vastaava henkilö. Vastuuhenkilön tulisi olla 

sellainen, joka on oikeasti kiinnostunut asiasta ja jolla riittää motivaatiota sekä kiinnostusta 

ympäristöasioiden suhteen. Kestävän kehityksen tavoitteet olisi hyvä sisällyttää osaksi 

kunnan ohjesääntöjä. Ensisijaisena tavoitteena on, että Taipalsaaren kunnassa tapahtuu 

konkreettisia muutoksia toimintatapoihin. 

 

Yksi tärkeä osa-alue on valistaminen ja tiedottaminen. Monet ympäristöä kuormittavista 

käytännöistä johtuvat tietämättömyydestä, eivät välinpitämättömyydestä. Kunnan verkko-

sivuille voisi tehdä osion kestävästä kehityksestä, sen toimenpiteistä ja tavoitteista. Sivuilta 

olisi hyvä löytyä käytännönläheisiä esimerkkejä, mitä kuntalaiset voivat tehdä ympäristön 

hyväksi. Asukkaita tulisi valistaa myös muilla keinoin mm. kuluttamisesta, kierrättämises-

tä, jätteiden lajittelusta, rakentamisesta ja ympäristöongelmien vakavuudesta.  

 

Kestävän kehityksen toimenpiteet ja jokapäiväiset valinnat tulisi tuoda esille erityisesti 

kouluissa ja päiväkodeissa, jotta edes tulevaisuuden aikuiset olisivat ympäristötietoisempia 

kuin aiemmat sukupolvet. Lapsille voi opettaa yksinkertaisia käytännön toimia kuten esi-

merkiksi kierrätystä, materiaalien uusiokäyttöä sekä veden ja paperin säästöä. Vihreä Lip-

pu –ohjelma on Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoima kestävän kehityksen 

ohjelma, mikä on tarkoitettu päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten 

vapaa-ajan toimijoille. Kun osallistuja täyttää ohjelman kriteerit, saa se ympäristömyöntei-

sen maineen lisäksi ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä 

lippu –ohjelman periaatteita ovat mm. ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävä ke-

hitys osana arkea sekä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys yhdessä ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa. Mikäli Taipalsaaren päiväkodit ja koulut eivät ole vielä kyseisessä 

ohjelmassa mukana, voisi ohjelmaan liittyminen sisältyä osaksi kunnan kestävän kehityk-

sen ohjelmaa. (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2011.) 
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Liitteen 3 taulukoissa on puolestaan Kuntaliiton esittelemiä kuntien kestävää kehitystä 

auttavia työkaluja. Ne ovat hankkeita vuodelta 2007 ja niihin on saatavissa EU-rahoitusta. 

Työkaluja löytyy mm. liikenteen, ilmaston ja energian sekä hankintojen osa-alueille. Tai-

palsaaren kunnan olisi hyvä tutustua kyseisiin työkaluihin ja pohtia olisiko niistä apua kes-

tävän kehityksen ohjelman suunnittelussa. (Kuntaliitto 2007.) 

 

6 EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT 
 

Indikaattorit ovat mittareita, joiden tarkoituksena on havainnollistaa kestävän kehityksen 

toteutumista ja kehityssuuntaa. Indikaattorit toimivat näin päätöksenteon tukena ja kestä-

vän kehityksen eri osa-alueiden seurannan apuvälineenä. Kestävän kehityksen mittaaminen 

on kuitenkin varsin haasteellista, johtuen mm. kestävän kehityksen käsitteen laaja-

alaisuudesta ja mittausten oikeasta kohdistamisesta.  

 

Tässä luvussa tarkastellaan mittareita, joiden avulla kestävää kehitystä voidaan tietyillä 

ekologisen kestävyyden osa-alueilla mitata. Luvussa on esitetty suuri määrä erilaisia indi-

kaattoreita, jotta Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen työryhmä voi pohtia eri indi-

kaattoreiden tarpeellisuutta ja sopivuutta kunnan tilanteeseen. Ei ole tarkoitus, että kaikki 

tässä työssä esitetyt indikaattorit sisältyisivät lopulliseen kunnan paikallisagendaan.  

 

Indikaattoreiden yhteyteen on taulukoitu sellaisia tilastotietoja, joita on ollut saatavilla. 

Mitattujen asioiden mennyttä ja mahdollista tulevaa kehityssuuntaa on myös tarkasteltu. 

Kaikkiin esiteltyihin indikaattoreihin ei ole löytynyt tilastotietoa. Indikaattorit on kuitenkin 

esitelty, jotta kyseisiä asioita voidaan tulevaisuudessa tarkastella, kun tilastotietoa on saa-

tavilla.  

 

Indikaattoreiksi on pyritty valitsemaan sellaisia asioita, joiden mittaaminen tulee olemaan 

kohtuullisen helppoa myös tulevaisuudessa. Tässä luvussa esitetyt indikaattorit pohjautuvat 

osittain luvun 4 pohdintoihin, missä käsiteltiin Taipalsaaren kunnan ekologisen kestävyy-

den tilaan vaikuttavia asioita. 
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6.1 Energian ja veden käyttö 
 

Energian tuotannosta aiheutuu merkittävä osa kaikista syntyvistä kasvihuonekaasupäästöis-

tä. Sen vuoksi energiankulutukseen ja tuotantotapaan olisi kiinnitettävä huomiota sekä 

sähkö- että lämmitysenergian osalta. Myös veden käyttöä olisi rajoitettava, sillä sen lämmi-

tys sekä vedenottamoiden toiminta ja jätevesien pumppaus vaativat huomattavan määrän 

energiaa. Energian säästö olisi myös taloudellisesta näkökulmasta järkevää, sillä energian 

hinnat ovat korkeita ja tulevat nousemaan tulevaisuudessa. Aiheeseen liittyviä yksinkertai-

sia indikaattoreita ovat tässä kappaleessa esitetyt sähkö- ja lämmitysenergian käyttö sekä 

verkostoon pumpatun veden määrä. 

 

6.1.1 Sähköenergian käyttö 

 

1.1.2010 alkaen Taipalsaaren kunta on ostanut sähkön Oulun energialta. Sähköenergian 

kokonaiskulutus Taipalsaaren kunnassa vuosina 2009 ja 2010 on esitetty taulukossa 1, mis-

tä voidaan havaita, että sähkönkulutus on pysynyt kyseisinä vuosina hyvin samansuuruise-

na. Kokonaiskulutukseen on huomioitu kaikkien kunnan yksiköiden kuluttama sähköener-

gia sekä esimerkiksi katujen ja urheilupisteiden valaistukseen käytetty energia.  

 

Taulukko 1. Sähköenergian kokonaiskulutus Taipalsaaren kunnassa vuosina 2009 ja 2010 (Rakennustoimen 
toimintakertomus 2010). 

 2009 2010 

sähkön kokonaiskulutus/MWh 2 645 2 620 

 

 

6.1.2 Lämmitysenergian käyttö 

 

Kunnan käyttämän lämmitysenergian määrä selviää tarkastelemalla ostetun maakaasun, 

polttoöljyn sekä hakkeen määriä. Kirkonkylällä kevytöljyllä toiminut lämpölaitos lakkau-

tettiin vuoden 2009 lopussa ja kunta siirtyi tällöin ostamaan hakkeella tuotettua kaukoläm-

pöä Biowin Oy:ltä. Maakaasun kunta ostaa Saimaanharjun ja Ketveleen lämpölaitoksiin 

Lappeenrannan Energialta. Saimaanharjun ja Ketveleen lämpölaitosten tuotantohyötysuhde 
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oli vuonna 2010 88,5 % ja Kirkonkylän 96 %. (Topra sähköpostiviesti 20.6.2011, Raken-

nustoimen toimintakertomukset 2008-2010.) 

 

Öljyllä lämmitettäviä kunnan kiinteistöjä on enää vain muutamia: Vehkataipaleen koulu, 

Haikkaanlahden entinen koulu, paloasema, sekä avustuksena lämpöä saava Harjulan lii-

kuntakeskus sekä Vanhustentaloyhdistyksen Myllymäen palvelutalo, jonka ostot on yhdis-

tetty kunnan hankintaan hinnan takia. Kunta laskuttaa edelleen vanhustentaloyhdistystä 

käytetyn öljyn määrästä. Väinölä siirtyy kaukolämpöön vuoden 2011 aikana. Leväsen en-

tinen koulu on myyty ja siirtynyt uudelle omistajalle heinäkuussa 2011. 

 

Sähköllä lämmitetään vain entistä kunnantaloa (entinen pääkirjasto), joka on ollut tyhjänä 

vuoden 2011 ajan, ja jonka jatkokohtalosta ei ole vielä päätetty. Sähkölämmityksessä ollut 

Rehulan koulu on myyty kesällä 2010. 

 

Taulukossa 2  on esitetty ostetun maakaasun ja kevyen polttoöljyn määrät sekä hakkeella 

tuotetun kaukolämmön määrä. Hakkeen käyttö alkoi vasta vuonna 2010, joten siitä ei ole 

vertailulukemia aiemmilta vuosilta. (Topra sähköpostiviesti 20.6.2011.) 

 

Taulukko 2. Lämmitysenergian tuotannossa käytetyt polttoaineet vuosina 2007-2010 (Rakennustoimen 
toimintakertomukset 2008-2010). 

 2007 2008 2009 2010 

maakaasu/MWh 9 685 9 400 10 002 10 780 

kevyt polttoöljy/l 352 032 354 200 349 300 141 600 

hake/MWh - - - 2 309 

 

 

Lämmitykseen käytettävän polttoöljyn määrä tulee vähenemään edelleen vuonna 2011, 

koska kunnanvirastoa aletaan lämmittää hakkeella tuotetulla kaukolämmöllä. Käytetyn 

polttoöljyn määrään tulee vaikuttamaan myös edellä esillä olleet Väinölän liittäminen kau-

kolämpöverkostoon ja entisen Leväsen koulun myyminen. Kaikkien näiden vaikutuksesta 

polttoöljyn kulutus vähenee arviolta noin 70 000 litraa vuodessa (vuoden 2010 kulutuksen 

perusteella), jolloin kokonaiskulutus olisi vain noin puolet vuoden 2010 kulutuksesta. 
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Hakkeella tuotetun kaukolämmön osuus tulee puolestaan lisääntymään. (Topra sähköposti-

viesti 20.6.2011, Polttoöljytilastot.) 

 

6.1.3 Veden käyttö 

 

Kestävän kehityksen tavoitteena on, että vedenkulutus on sellaisella tasolla, että se ei uh-

kaa pinta- ja pohjavesien määrää eikä laatua. Taipalsaaren kunnassa toimii kunnallinen 

vesihuoltolaitos, jonka piiriin kuuluu noin 60 % kunnan asukkaista (Haikonen 2009). Ve-

den käyttöä voidaan mitata verkostoon pumpatun veden määrällä, mikä on esitetty taulu-

kossa 3. Taulukosta voidaan havaita, että verkostoon pumpatun veden määrä on pysynyt 

suhteellisen tasaisena vuodesta toiseen.  

 

Taulukko 3. Verkostoon pumpatun veden määrä vuosina 2007-2010 (Rakennustoimen toimintakertomukset 
2008-2010). 

 2007 2008 2009 2010 

vesi/m3 185 989 190 701 180 163 182 800 

 

 

Toinen mahdollinen indikaattori veden käyttöön liittyen olisi vedenkäyttö asukasta kohden 

vuorokaudessa. Kyseiseen indikaattoriin ei kuitenkaan ole selvitetty Taipalsaaren kunnan 

lukuarvoja. Suomalaisten vedenkulutuksen keskiarvo on 155 litraa vuorokaudessa, kun 

tavoitetaso olisi noin 130 litraa vuorokautta kohden (Motiva Oy 2011c). 

 

6.2 Liikenne 
 

Liikenne aiheuttaa energian tuotannon ohella merkittävän osan kasvihuonekaasujen koko-

naismäärästä sekä pienhiukkasista. Liikenteen osalta kestävän kehityksen tilaa voidaan 

mitata indikaattoreilla, jotka liittyvät esimerkiksi ajoneuvojen lukumäärään ja julkisten 

liikenneyhteyksien saatavuuteen. 
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6.2.1 Ajoneuvojen määrä 

 

Taulukossa 4 on esitetty Taipalsaaren kunnan alueelle rekisteröityjen ajoneuvojen ja henki-

löautojen määrä kyseisten vuosien viimeisenä päivänä. Luvut sisältävät kaikki ajoneuvolii-

kennerekisteriin kirjatut ajoneuvot, myös liikennekäytöstä poistetuksi merkityt. Taulukosta 

voidaan havaita, kuinka ajoneuvojen määrä on kasvanut vuosittain melko tasaisesti. (Trafi 

2011.) 

 

Taulukko 4. Rekisteröityjen ajoneuvojen määrä (Trafi). 

 2007 2008 2009 2010 

kaikki ajoneuvot 5 298 5 556 5 798 6 107 

henkilöautot 2 670 2 735 2 833 2 959 

 

 

6.2.2 Henkilöautojen määrä asukaslukuun suhteutettuna 

 

Taulukossa 5 on esitetty rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohti kyseis-

ten vuosien viimeisenä päivänä. Taulukosta voidaan havaita, kuinka henkilöautojen määrä 

asukaslukuun suhteutettuna on kasvanut tasaisesti vuosittain. Taipalsaaren asukkailla on 

suhteellisen paljon autoja, kun vertaa tilannetta muihin kuntiin ja maan keskiarvoon, joka 

oli vuonna 2010 532 henkilöautoa 1 000 asukasta kohti (Trafi 2011; Tilastokeskus 2011). 

Taipalsaarella asiaa selittänee mm. kunnan kaksinapainen rakenne, pendelöinti Taipalsaa-

ren ja Lappeenrannan välillä sekä palveluiden vähäisyys.  

 

Taulukko 5. Henkilöautojen lukumäärä 1 000 asukasta kohti (Trafi 2011; Tilastokeskus 2011). 

 2007 2008 2009 2010 

asukasluku 4 964 4 914 4 888 4 914 

henkilöautojen lukumäärä 2 670 2 735 2 833 2 959 

henkilöautojen määrä/ 1000 asukasta 538 557 580 602 
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6.2.3 Linja-autovuorojen määrä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä 

 

Koska asiointi- ja työmatkaliikenne on vilkasta Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä, 

julkisten liikenneyhteyksien saatavuus on tärkeää. Taipalsaaren ja Lappeenrannan keskus-

tan välillä liikennöi linja-autoja kohtuullisen hyvin, sillä arkipäivisin linja-autoyhteyksiä 

on saatavilla noin tunnin välein. Vuoden 2011 linja-autoyhteyksien lukumäärä Taipalsaa-

ren ja Lappeenrannan keskustan välillä on esitetty taulukossa 6. (Matkahuolto 2011.) 

 

Taulukko 6. Edestakaisien linja-autoyhteyksien lukumäärä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä vuonna 
2011 (Matkahuolto). 

 kouluvuoden aikana kesäaikana (6.6-15.8.2011) 

maanantai-perjantai 16 vuoroa/vrk 14 vuoroa/vrk 

lauantai 5 vuoroa/vrk 5 vuoroa/vrk 

sunnuntai 3 vuoroa/vrk 3 vuoroa/vrk 

 

 

6.3 Jätteet 
 

Jätteiden määrän käyttö kestävän kehityksen indikaattorina on Taipalsaaren tapauksessa 

hieman hankalaa, koska jätelajien määristä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Keräysautot ovat 

keränneet samaan kuormaan jätteitä monen kunnan alueelta, eikä kaikkien jätelajien mää-

riä ole edes rekisteröity. Myös tilastointi on vuosien varrella muuttunut merkittävästi. Täs-

sä kappaleessa kerrotaan kuitenkin, millaisia indikaattoreita jätteisiin liittyen olisi mahdol-

lista muodostaa.  

6.3.1 Sekajäte 

 

Sekajätteen osalta tarkkoja Taipalsaaren jätemääriä ei ole saatavilla. Vuonna 2010 Taipal-

saaren kunnan jätekuljetukset siirtyivät kunnalta Etelä-Karjalan Jätehuollolle. Taulukosta 7 

ilmenee, kuinka suuri jätteiden määrä oli Taipalsaarella vuosien 2007 ja 2009 välisenä ai-

kana. Oletettavaa on, että lukuihin sisältyy kaikki jätelajit. Vuodesta 2010 lähtien tarkkoja 

tietoja sekajätteen määristä ei ole saatavilla, koska Taipalsaarelta kerättyjen sekajätteiden 

määrää ei ole eritelty tarkasti Etelä-Karjalan Jätehuollolla. Jätteenkuljetuksissa Taipalsaari 
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kuuluu samaan urakka-alueeseen Luumäen ja Savitaipaleen kanssa, jolloin kuljetusreitit 

menevät kuntarajojen yli. (Topra sähköpostiviesti 20.6.2011, Rakennustoimen toimintaker-

tomukset 2008-2010; Ilvonen, sähköpostiviesti 9.6.2011.) 

 

Taulukko 7. Kokonaisjätemäärä Taipalsaarella vuosina 2007-2009 (Rakennustoimen toimintakertomukset 
2008-2010). 

 2007 2008 2009 

jätteet/tonnia 1 240 953 731 

 

 

Syntyneen sekajätteen määrää voidaan kuitenkin tarkastella jakamalla Etelä-Karjalan Jäte-

huollon toiminta-alueelta kerätyn jätteen määrä asukasta kohden. Vuonna 2010 toimitettiin 

asumisesta syntyvää yhdyskuntajätettä Etelä-Karjalan Jätehuollon koko toiminta-alueelta 

Kukkuroinmäen jätekeskuksen kaatopaikalle loppusijoitettavaksi keskimäärin 160 kg vaki-

tuista asukasta kohden. Luku on hieman vähentynyt viime vuosina. (Ilvonen, sähköposti-

viesti 9.6.2011.) 

 

6.3.2 Biojäte 

 

Myöskään kerätyn biojätteen määristä Taipalsaaren kunnassa ei ole saatavilla tarkkaa tie-

toa. Vuonna 2010 toimitettiin Etelä-Karjalan jätehuollon koko toiminta-alueella erilliske-

rättyä biojätettä kompostointiin keskimäärin 64 kg vakituista asukasta kohden. Luku on 

hieman noussut viime vuosina, poislukien kuitenkin vuosi 2009. (Ilvonen, sähköpostiviesti 

9.6.2011.)  

 

6.3.3 Hyötyjätteet 

 

Hyötyjätteitä ovat sellaiset jätteet, joita voidaan uusiokäyttää ja säästää näin neitseellisiä 

raaka-aineita ja luonnonvaroja. Hyötyjätteitä ovat näin ollen paperi, kartonki, pahvi, metal-

li ja lasi. Etelä-Karjalan Jätehuollolla on hyötyjätemääristä metallin ja lasin osalta suhteel-

lisen tarkkoja tietoja ainoastaan vuodelta 2010, mikä on esitetty taulukossa 8. Sitä ennen 

Taipalsaaren kunta on hoitanut hyötyjätteiden keräyksen kunnan alueella. Paperinkeräyk-

sen osalta Hyötypaperi hoitaa tuottajavastuista paperinkeräystä, eikä kunnittaisia keräys-



 26 

määrätietoja ole ilmeisesti saatavilla. Myöskään kerätyn kartongin ja pahvin määristä ei ole 

saatu tietoa. (Ilvonen, sähköpostiviesti 9.6.2011.) 

 

Taulukko 8. Taipalsaaren teknisen varikon yhteydessä olevan jäteaseman hyötyjätemäärät vuodelta 2010 
(Ilvonen, sähköpostiviesti 9.6.2011). 

 metalli lasi 

määrä/tonnia 100 6,82 

 

 

6.4 Paperin käyttö 
 

Paperia kuluu toimistoissa ja kouluissa suuria määriä, minkä vuoksi sen kulutusta tulisi 

tarkkailla. Taipalsaaren kunnassa ollaan kirjattu hyvin ylös, kuinka paljon ja missä yksi-

köissä paperia kulutetaan. Tässä kappaleessa esitellään kaksi indikaattoria, toimistopaperin 

hankinta sekä kopiopaperin kulutus, jotka ovat melko helposti seurattavia indikaattoreita. 

 

6.4.1 Toimistopaperin hankinta 

 

Toimistopaperin hankinta on eritelty sekä kunnanviraston että Saimaanharjun yhtenäiskou-

lun osalta. Taulukossa 9 on esitetty kunnanvirastolle hankitun toimistopaperin määrä vuo-

sittain (sekä A4 että A3-koko). Taulukossa 10 on puolestaan esitetty Saimaanharjun yhte-

näiskoululle hankitun toimistopaperin määrä vuosittain. Hankinnoista puuttuu ainoastaan 

värillisen paperin osuus, joka on ollut muutamia riisejä vuosittain. Yksi riisi vastaa 500 

paperiarkkia. (Pesu, sähköpostiviesti 14.6.2011.) 

 

Taulukko 9. Taipalsaaren kunnanvirastolle hankitun toimistopaperin määrä vuosina 2007-2010 (Pesu, säh-
köpostiviesti 14.6.2011). 

 2007 2008 2009 2010 

A4 / riisiä 1 200 1 200 1 000 480 

A3 / riisiä 15 10 20 10 

YHT. / riisiä 1 215 1 210 1 020 490 
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Taulukko 10. Saimaanharjun yhtenäiskoulun toimistopaperin hankinta vuosina 2007-2010 (Pesu, sähköpos-
tiviesti 14.6.2011). 

 2007 2008 2009 2010 

A4 / riisiä 400 200 400 240 

A3 / riisiä 10 5 15 5 

YHT. / riisiä 410 205 415 245 

 

 

Taulukoiden perusteella voidaan todeta, että paperin hankinta on vähentynyt jonkin verran 

vuosittain. Toimistopaperia ollaan hankittu erityisesti kunnanvirastolle joka vuosi edellistä 

vähemmän. Lukuja tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida paperin hankinnan ajankoh-

ta. Osa hankinnoista on saatettu tehdä esimerkiksi aivan vuoden lopussa, jolloin seuraavan 

vuoden hankinnat ovat jääneet alhaisemmiksi. Vuoden 2011 hankinnat tulevat olemaan 

todennäköisesti jonkin verran vuotta 2010 suuremmat, koska jo toukokuun loppuun men-

nessä paperia on hankittu saman verran kuin vuonna 2010. 

 

6.4.2 Kopiopaperin kulutus 

 

Taulukossa 11 on esitetty Taipalsaaren kunnan eri yksiköiden kopiokoneissa käytettyjen 

paperiarkkien kokonaismäärä eri vuosina. Liitteessä 1 on lisäksi eritelty tarkemmin, kuinka 

paljon paperia käytettiin eri yksiköissä. Vuoden 2009 elokuussa Taipalsaarella alettiin seu-

raamaan mihin kopiopapereita haetaan kunnanviraston varastosta. Kopioinnin lisäksi pape-

ria kuluu tulostukseen. 

 

Taulukko 11. Eri yksiköiden kopiokoneissa käytetyn paperiarkkien määrä vuosina 2008-2010 (Pesu, sähkö-
postiviesti 14.6.2011). 

 2008 2009 2010 

paperiarkkien lkm 80 977 55 567 39 018 

 

 

Taulukon ja liitteen perusteella voidaan todeta, että kaikkien yksiköiden yhteenlaskettu 

kopiopaperin kulutus on laskenut vuosittain. Vuonna 2010 käytettiin kopiokoneissa vain 

puolet siitä paperin määrästä, mikä käytettiin vuonna 2008. Kopiopaperin kulutus on vä-
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hentynyt hyvin, vaikka siihen ei olla yhteisellä päätöksellä tietoisesti pyrittykään. Syitä 

kopiopaperin kulutuksen vähenemiseen on ollut mm. sosiaali- ja terveyspuolen siirtyminen 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille ja joidenkin lautakuntien (kuten rakennuslauta-

kunnan ja maaseutulautakunnan) siirtyminen paperisista esityslistoista sähköisiin esityslis-

toihin. Myös sivistyslautakunta on siirtynyt sähköisiin kokousasiakirjoihin jo valtuusto-

kauden alussa. Paperin kulutusta olisi varmasti mahdollista vähentää myös tulevaisuudessa 

esimerkiksi kaikkien tahojen siirtymisellä sähköisiin esityslistoihin ja kaksipuolisten tulos-

tinarkkien avulla. (Pesu, sähköpostiviesti 15.6.2011.) 

 

6.5 Pinta- ja pohjavesien kuormitus 
 

Kuten edellä on ollut esillä, Taipalsaaren pinta-alasta puolet muodostuu vesistöistä. Sen 

vuoksi vesistöjen tilan seuraaminen on tärkeä osa ekologista kestävyyttä. Vesistöalueista 

Pien-Saimaan tila on huono mm. rehevöitymisen vuoksi, kun taas Suur-Saimaan tila on 

hyvä. Tässä kappaleessa on esitetty erilaisia indikaattoreita, joiden avulla vesistöjen tilaa 

voidaan seurata. Kappaleessa on kerrottu myös, millaisia indikaattoreita pohjaveden laadun 

määrittämiseen voidaan käyttää.  

 

6.5.1 Vesistöjen tila 

 

Järvien rehevyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat fosfori- sekä typpipitoisuudet. Järven rehe-

vyystaso tulee määrittää ensisijaisesti fosforin perusteella. Yleisimmin rehevyystason mää-

rityksessä käytetään kesäkuukausien kokonaisfosforipitoisuuksia vesistön pintakerrokses-

sa. Taulukossa 12 on esitetty pitoisuuksia, joiden mukaan vesistön rehevyystaso voidaan 

arvioida kokonaisfosforin avulla. Kokonaisfosforilla tarkoitetaan veden sisältämän fosforin 

kokonaismäärää ja sen yksikkönä käytetään mikrogrammoja/litra. (Hämeen ELY 2011a.) 
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Taulukko 12. Kokonaisfosforin perusteella tehtävä vesistön rehevyystason arviointi (Hämeen ELY 2011a). 

Rehevyystaso Pitoisuus 
(µg/l)     

Laatuluokka Pitoisuus 
(µg/l)      

Karu alle 15 Erinomainen alle 12 
Lievästi rehevä 15-25 Hyvä 12-30 
Rehevä 25-100 Tyydyttävä 30-50 
Erittäin rehevä yli 100 Välttävä 50-100 
    Huono yli 100 

 

 

Tyypillisiä fosfori- ja typpikuormituksen lähteitä ovat maa- ja metsätalous, asutuksen jäte-

vedet sekä turvetuotanto. Taulukossa 13 on esimerkki rehevyystason määrittämisestä ko-

konaistyppipitoisuuden avulla. Kokonaistyppipitoisuuden määrittämiseen vaadittavat arvot 

tulee mitata vesistöjen pintakerroksista kesäkuukausina. (Hämeen ELY 2011b.) 

 

Taulukko 13. Kokonaistyppipitoisuuden perusteella tehtävä vesistön rehevyystason arviointi (Hämeen ELY 
2011b). 

Rehevyystaso Pitoisuus (µg/l) 
Karu alle 400 
Lievästi rehevä 400-600 
Rehevä 600-1500 
Erittäin rehevä yli 1500 

 

 

Luotettavan arvioinnin saamiseksi tulisi rehevyystason määrittämisessä käyttää fosfori- ja 

typpipitoisuuksien ohella myös a-klorofyllipitoisuutta, mikä kuvaa planktonlevien runsaut-

ta. Planktonlevien määritys tulee tehdä avovesikaudella ja useina mittauskertoina, koska 

levän määrä vaihtelee paljon sääolosuhteiden mukaan. Taulukossa 14 on esitetty vesistöjen 

luokittelu a-klorofyllipitoisuuden perusteella. (Hämeen ELY 2011c.) 

 

Taulukko 14. a-klorofyllipitoisuuden perusteella tehtävä vesistön rehevyystason arviointi (Hämeen ELY 
2011c). 

Rehevyystaso Pitoisuus (µg/l) 
Karu alle 4 
Lievästi rehevä 4-10 
Rehevä 10-20 
Erittäin rehevä 20-50 
Yli rehevä yli 50 



 30 

Indikaattorien avulla seurattavia mittauspisteitä tulee olla useita, sillä vesistöjen tilassa on 

suuria eroja Taipalsaaren eri osissa. Tarkkailtavia vesistöalueita ja mittauspisteitä voisivat 

olla esimerkiksi Pien-Saimaaseen kuuluvat Maaveden Piispalanselkä ja Taipalsaaren Kir-

konkylän edusta sekä Suur-Saimaan selkävedet.  

 

Läntiseen Pien-Saimaaseen kuuluvan Maaveden tila on tyydyttävän ja välttävän luokkaa. 

Huonoin tilanne on Piispalanselällä, mutta Piispalanselän lisäksi myös Mankaselällä veden 

laatu on välttävää. Maaveden vettä tummentavat ja rehevöittävät suoalueiden sekä maa- ja 

metsätalouden vedet. Suurin syy Maaveden huonoon tilaan lienee sen valuma-alueella si-

jaitseva suurikokoinen Suur-Suon turvetuotantoalue. Suur-Suon kuivatusvedet tulevat 

Piispalanselälle Halilanojaa myöten. Kyseisen turvetuotantoalueen vedet on käsitelty ke-

miallisesti vuodesta 1995 lähtien ja ympärivuotinen kemiallinen käsittely aloitettiin talvella 

2011. Tulevina vuosina nähdäänkin, kuinka ympärivuotisen veden käsittelyn käyttöön ot-

taminen vaikuttaa vesistön tilaan. Maavedellä suoritetaan intressitarkkailun ohella myös 

Vapo:n Suursuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailua. (Saukkonen 2011, 1, 12.) 

 

Maaveden Piispalanselän veden laadun kehittymistä kuvaavia diagrammeja on esitetty 

liitteessä 3. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut 2000-luvulla noin 25-30 µg/l, kokonaistyp-

pipitoisuus on ollut noin 600 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus on ollut noin 15 µg/l. Kaikki pi-

toisuudet viittaavat vesistön selvään rehevöitymiseen. (Saukkonen 2011, 13.) 

 

Liitteessä 4 on esitetty Taipalsaaren Kirkonkylän edustalla sijaitsevan vesialueen tilanne. 

Taipalsaaren Kirkonkylän edustan veden laatu on ollut vuosina 2008-2010 tyydyttävää, 

kun useina aikaisempina vuosina veden laatuluokitus on ollut hyvä. Syitä laatuluokituksen 

alenemiseen ovat olleet kohonneet fosfori-, typpi- sekä a-klorofyllipitoisuudet. Kokonais-

fosforipitoisuus on vaihdellut 14-20 µg/l välillä, kokonaistyppipitoisuus on ollut noin 450 

µg/l ja a-klorofyllipitoisuus on puolestaan ollut noin 6 µg/l. (Saukkonen 2011, 10-11.) 

 

Suur-Saimaan selkävesien veden laatua on puolestaan kuvattu liitteen 5 diagrammeissa. 

Suur-Saimaan veden laatu on hyvä. Viime vuosina kokonaisfosforipitoisuus on ollut alle 7 

µg/l, kokonaistyppipitoisuus on ollut noin 400 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus on puolestaan 

ollut noin 2 µg/l. Suur-Saimaan selkävedet eivät ole missään vaiheessa olleet reheviä ja 
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vesialue on jopa edelleen hiljalleen karuuntunut ollen nykyisin erittäin karu vesialue. 

(Saukkonen 2009, 15-21.) 

 

6.5.2 Pohjavesien kuormitus 

 

Pohjavesien kuormitukseen liittyviä indikaattoreita olisi Saimaanharjun vedenottamon nit-

raatti- ja kloridipitoisuudet (mg/l). Niihin liittyvää tilastotietoa saanee vesilaitokselta. Sai-

maanharjun vedenottamosta toimitetaan vettä Kuivaketveleen, Saimaanharjun, Konstun ja 

Kirkonkylän alueelle. Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen työryhmän tulee harkita, 

ovatko edellä mainitut indikaattorit tarpeen, koska Saimaanharjun vedenottamon veden 

laatu täyttää talousveden laatuvaatimukset ja –suositukset. (Haikonen 2009.) 

 

Nitraatti joutuu vesiin mm. lannoitteista ja typpeä sisältävien aineiden hajoamisen ja hapet-

tumisen seurauksena. Suomessa vesilaitoksien pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuus on 

yleensä alle 5 mg/l, mutta haja-asutusalueiden yksittäisissä talousvesikaivoissa se voi olla 

30-100 mg/l. Nitraatti on haitallista, koska se muodostaa ruuansulatuksessa nitriittejä ja 

mahdollisesti myös nitroyhdisteitä. Nitriitti on erityisen haitallista imeväisikäisille, koska 

se häiritsee veren punasolujen happiaineenvaihduntaa. (Opetushallitus 2011.) 

 

Teiden suolaus aiheuttaa puolestaan pohjaveden kloridipitoisuuden kohoamista. Kloridipi-

toisuuden nousu lisää pohjaveden syövyttävyyttä, millä on merkitystä vesihuoltolaitteiden 

kunnolle. Jo silloin, kun kloridipitoisuus on yli 10 mg/l, voi se lisätä metallisten vesijohto-

jen syöpymistä. Putkista liukenee tällöin lähinnä rautaa, kuparia ja sinkkiä. Terveysviran-

omaisten asettama suositus kloridipitoisuudelle on alle 25 mg/l. (Suomen ympäristökeskus 

2010.) 

 

6.6 Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö 
 

Tähän kappaleeseen on valittu indikaattoreita erityisesti luonnonsuojelun näkökulmasta 

katsoen. Kappaleessa esitetyt indikaattorit ovat saimaannorppa, luonnonsuojelualueet, met-

sien pinta-ala sekä rakentamaton rantaviiva. 
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6.6.1 Saimaannorppa 

 

Saimaannorppa (kuva 4) on lajina äärimmäisen uhanalainen, sillä sen kanta koostuu nykyi-

sin vain noin 270 yksilöstä. Vuonna 2011 poikaslaskennoissa löydettiin 52 kuuttia. Sai-

maannorppa elää ainoastaan Saimaalla ja on näin yksi harvoista makeassa vedessä elävistä 

hylkeistä. (WWF 2011b.)  

 

                               

Kuva 4. Saimaannorppa (Kuva: WWF Suomi). 

 

Saimaannorpan Taipalsaaren kunnan alueella olevat esiintymis- ja lisääntymisalueet sijait-

sevat Suur-Saimaan alueella sekä Kyläniemen etelä- ja pohjoispuolella. Erityisesti Taipal-

saaren ja Puumalan rajaseudut ovat keskeistä norpan esiintymisaluetta, mutta myös Taipal-

saaren kunnan eteläisimmillä vesialueilla on muutaman yksilön vielä elinvoimainen kanta. 

(Marttinen, sähköpostiviesti 20.6.2011.) 

 

Eteläisin saimaannorpan esiintymisalue on osittain Taipalsaaren kunnan alueella sijaitseva 

Suur-Saimaan Ilkonselkä. Vuonna 2011 tehtiin saimaannorppien pesälaskennassa Ilkonse-

lällä poikashavainto, joka on merkittävä siinä mielessä, että edellisen kerran alueella ha-

vaittiin kuutteja vuosina 1982 ja 1984. Aiemmin alue olikin hyvä saimaannorppa-alue, 

joten jos norppakanta jälleen alkaa kasvamaan, Ilkonselkä olisi saimaannorpalle potentiaa-

linen lisääntymisalue. Ilkonselän saaret ovat vielä lähes rakentamattomia ja melko rauhalli-

sia. (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus 2008; Metsähallitus 2011.)  

 

Saimaannorpan esiintymisalue on avovesiaikaan hyvinkin laaja, eivätkä norpat noudata 

kunnanrajoja elinaluetta valitessaan. Näin ollen täsmällisen lukumääräarvion antaminen on 
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jokseenkin mahdotonta. Norppakantaa on laskettu 30 vuotta ja sen perusteella voidaan 

kuitenkin arvioida Taipalsaaren alueella elävän tällä hetkellä noin 20 saimaannorppaa ja 

alueella syntyvän vuosittain 4-6 kuuttia. Tarkat poikaspesäpaikkojen sijainnit eivät ole 

julkisia, joten niistä ei ole saatavilla tietoa. (Marttinen, sähköpostiviesti 20.6.2011.) 

 

Edellä esitetyn vuoksi saimaannorpan esiintymisen käyttö indikaattorina lienee melko han-

kalaa. Koska saimaannorppa on kuitenkin “paikallinen”, ainutlaatuinen ja äärimmäisen 

uhanalainen laji, olisi sen suojeluun kiinnitettävä huomiota, sillä kestävän kehityksen ta-

voitteisiin kuuluu luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 

 

6.6.2 Luonnonsuojelualueet 

 

Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsee sekä luonnonsuojelualueita että natura-alueita. Tau-

lukossa 15 on esitetty Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsevien suojelualueiden sekä luon-

nonsuojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala vuosittain. Liitteestä 2 ilmenee lisäksi kyseis-

ten luonnonsuojelualueiden nimet, perustamispäivämäärät, sijainnit sekä pinta-alat. Taulu-

kon ja liitteen perusteella voidaan todeta, että suojelualueita on perustettu lähes vuosittain 

lisää. Täytyy huomioida, että vuoden 2011 tilanteeseen voi tulla vielä muutoksia vuoden 

loppuun mennessä. (Tanska, sähköpostiviesti 19.8.2011.) 

 

Taulukko 15. Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsevien suojelualueiden pinta-ala hehtaareina (Tanska, säh-
köpostiviesti 19.8.2011). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

pinta-ala/ha 297,33 313,34 313,34 322,54 324,84 552,84 

 

 

Vuonna 2008 natura-alueita (taulukko 16) oli puolestaan viisi, eikä niiden pinta-aloihin ole 

tullut muutoksia sen jälkeen. Tarkempaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus Ilkonselän ja Liet-

veden natura-alueiden pinta-aloista sijaitsee Taipalsaaren kunnan alueella, ei löytynyt. 

(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008; Tanska, sähköpostiviesti 19.8.2011.)  
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Taulukko 16. Kokonaan tai osittain Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsevat Natura-alueet (Kaakkois-
Suomen ympäristökeskus 2008). 

nimi/sijainti kunta pinta-ala/ha 

Ilkonselkä Taipalsaari, Joutseno, Ruokolahti 7 417 

Kyläniemi Taipalsaari 460  

Kuivaniemi Taipalsaari 43 

Lietvesi Puumala, Taipalsaari, Savitaipale 19 271 

Lilmanmäki Taipalsaari 32 

 

 

6.6.3 Metsien pinta-ala 

 

Metsien säilyminen on tärkeää mm. luonnon monimuotoisuuden, asukkaiden virkistyskäy-

tön ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. Taipalsaaren kunnan metsäpinta-ala on 

kuitenkin pienentynyt vuosien saatossa. Taulukossa 17 on esitetty Metsäntutkimuslaitok-

sen tekemien valtakunnan metsien inventointien (VMI) tulokset. VMI8:n maastotyöt on 

tehty vuosina 1989-1994 ja VMI9:n vuosina 1996-2003. VMI10, jonka maastotyöt on teh-

ty vuosina 2004-2008, olisi saatavissa tilauksesta. On oletettavaa, että Taipalsaaren kunnan 

työntekijöiltä olisi saatavilla myös täsmällisempi vuosittainen metsien pinta-ala. (Metsän-

tutkimuslaitos 2011.) 

 

Taulukko 17. Metsän kokonaispinta-ala Taipalsaaren kunnassa (Metsäntutkimuslaitos 2011). 

 VMI8 /km2 VMI9 /km2 

metsämaa 279 274 

kitumaa 2 3 

joutomaa 6 1 

metsätalousmaa YHT. 287 278 
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6.6.4 Rakentamaton rantaviiva 

 

Rantaviivaa Taipalsaaren kunnassa on yhteensä 1 008 km, joten myös rakentamatonta ran-

taviivaa on kunnan alueella oletettavasti paljon. Rakentamaton rantaviiva on tärkeää esi-

merkiksi Saimaannorpan esiintymisalueella ja yleisen virkistyskäytön vuoksi. Kesämökke-

jä on Taipalsaarella paljon ja ne sijaitsevat useimmiten vesistön rannalla. Vapaa-ajan asun-

toja tullaan todennäköisesti myös tulevaisuudessa rakentamaan vesistöjen äärelle. Tilasto-

tietoa rakentamattoman rantaviivan pituuteen liittyen löytynee Taipalsaaren kunnan raken-

nustarkastajalta.  

 

6.7 Maatalous 
  

Maataloudella on merkittäviä vaikutuksia ympäristölle, minkä vuoksi olisi tärkeää siirtyä 

kohti luonnonmukaisempaa tuotantoa. Kappaleessa esiteltyjä maatalouteen liittyviä indi-

kaattoreita ovat maatilojen lukumäärä, ympäristötukea saavat maatilat, luomutilat sekä 

peltojen viljelyala.  

 

6.7.1 Maatilojen lukumäärä 

 

Maatilojen lukumäärä on vähentynyt Suomessa vuosien saatossa huomattavasti, mutta tila-

koko on puolestaan kasvanut. Paikallisen elintarvikeomavaraisuuden vuoksi olisi tärkeää 

säilyttää maatiloja mahdollisimman paljon. Taipalsaarella on vuoden 2011 syyskuussa 95 

maatilaa. Karjatilojen määrä on kuitenkin alenemassa, kun 20 tilaa on lopettamassa tuotan-

toaan. Hevostilojen määrä on kuitenkin lisääntymässä. (Tielinen, sähköpostiviesti 

1.9.2011.) 

 

6.7.2 Ympäristötukea saavat maatilat  

 

Maatalouden ympäristötuki on osin EU:n rahoittama tukimuoto. Sen tavoitteena on taata 

maatalous- ja puutarhatuotannon taloudellinen kannattavuus ympäristöä kuormittamatta ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyttäen. Ympäristötuki tukee näin mm. vesistökuormituksen 

vähentämiseen tähtäävien menetelmien toteuttamista. Ympäristötuki jakautuu kolmeen 

osaan: perus- ja lisätoimenpiteisiin sekä erityistukisopimuksiin. Ympäristötukiohjelmaan 
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liittyminen on viljelijöille vapaaehtoista, mutta kuitenkin noin 94 % Suomen aktiivitiloista 

ja noin 98 % peltoalasta kuuluu sen piiriin. Kaikkien ympäristötukeen sitoutuvien viljeli-

jöiden on noudatettava mm. lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä ohjei-

ta ja rajoituksia sekä muita ympäristötukiehtoja. Kestävän kehityksen kannalta olisi tärke-

ää, että jokainen maatila kuuluisi ympäristötuen piiriin. (Maaseutuvirasto 2011; Ympäris-

töministeriö 2008.) 

 

Taipalsaaren maatiloista ympäristötuen piiriin kuuluu vain 79 maatilaa eli noin 83 % tilois-

ta. Peltojen viljelyalasta ympäristötuen piiriin kuuluu kuitenkin arviolta noin 94 % (Tieli-

nen, sähköpostiviesti 1.9.2011). Maan keskiarvoon vertaaminen osoittaa kuitenkin, että 

Taipalsaaren osalta ympäristötuen saaminen on alhaista. Olisi tavoiteltavaa, että jokainen 

tila olisi sitoutunut ympäristötuen saamista edellyttäviin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin. 

 

6.7.3 Luomutilat 

 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti maanviljelyssä olisi siirryttävä kohti luon-

nonmukaista tuotantoa. Luomutuotantoon on mahdollista saada ympäristötuen erityistukea. 

Paikallisen ympäristön tilan, erityisesti vesistöjen, vuoksi olisi maatiloja houkuteltava 

luonnonmukaiseen tuotantoon. Taipalsaarella on vuoden 2011 tilanteen mukaan luomutilo-

ja kolme, joilla viljelyksessä peltoa on noin 118 hehtaaria (Tielinen, sähköpostiviesti 

1.9.2011).  

 

6.7.4 Peltojen viljelyala 

 

Peltojen viljelyalan suuruus on hieman ristiriitaista. Peltojen väheneminen saattaa tarkoit-

taa maaseudun autioitumista ja alueen elintarvikeomavaraisuuden heikkenemistä. Toisaalta 

peltojen viljelyllä on myös negatiivinen puoli, sillä peltojen muokkaus ja lannoitus aiheut-

tavat kuormitusta vesistöihin. Vuonna 2011 Taipalsaarella peltoja oli yhteensä 2 323 heh-

taaria, joiden jakautuminen on esitetty taulukossa 18 (Tielinen, sähköpostiviesti 1.9.2011). 
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Taulukko 18. Peltojen viljelysalan jakautuminen (Tielinen, sähköpostiviesti 1.9.2011). 

 pinta-ala /ha 

kevätvilja 935 

nurmet 831 

kesanto, pääosin nurmi 325 

viherlannoitusnurmi 81 

syysvilja 28 

ruokohelpi 27 

muu 96 

 

 

6.8 Muut indikaattorit 
 

Tässä kappaleessa on esitelty kaksi hieman globaalimpaa indikaattoria, ekologinen jalan-

jälki sekä kasvihuonekaasupäästöt. Molemmat ovat oleellisia indikaattoreita kestävän kehi-

tyksen näkökulmasta katsoen. Kyseisiin indikaattoreihin ei ole kuitenkaan selvitetty tä-

mänhetkistä tilannetta Taipalsaaren kunnassa, koska on oletettavaa, että niiden laskentaan 

tarvittanee asiantuntijan apua. 

 

6.8.1 Ekologinen jalanjälki 

 

Ekologinen jalanjälki on kestävän kehityksen makrotason yleismittari, jolla voidaan mitata 

kulutuksen vaikutuksia ympäristöön. Se kuvaa kunnan asukkaiden aiheuttamaa uusiutuvien 

luonnonvarojen kulutusta sekä kuinka suuri alue tarvitaan asukkaiden kuluttaman ravin-

non, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Yhtä 

asukasta kohden laskettuna se kuvaa siis sitä tuottavaa maa-alaa, jonka asukas tarvitsee 

kulutustasonsa ylläpitämisen. (Rissa 2001, 66.) 

 

Ekologinen jalanjälki on laskennallinen käsite, jonka mittayksikkönä on ekologisesti tuot-

tava maa-ala hehtaareina. Laskennassa otetaan mukaan maankäyttöluokista viljelymaa, 

laitumet, metsät, rakennettu maa sekä energiankulutukseen liittyvä maa. Maankäyttöä ku-
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luttavia toimia on puolestaan ravinnontuotanto, asuminen, liikenne, kulutushyödykkeet ja 

palvelut. (Rissa 2001, 54, 66.)  

 

Valitettavasti ekologisen jalanjäljen laskentaan liittyy hyvien puolien lisäksi useita ongel-

mia ja puutteita, joten täysin kattavaa kuvaa se ei anna todellisesta kokonaiskulutuksesta. 

Esimerkiksi uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ekologinen jalanjälki ei lainkaan 

ota huomioon. Myös kulutuksen laskemiseen tarvittavat tiedot ovat hankalasti arvioitavia. 

Kestävän kehityksen arviointiin tarvitaan kuitenkin mittari, jolla voidaan kuvata luonnon-

varojen kulutusta ja siihen ekologinen jalanjälki on toistaiseksi järkevin tapa. (Rissa 2001, 

67.) 

 

Ekologisen jalanjäljen laskentaan liittyviä ongelmia on kuitenkin pyritty ratkaisemaan vii-

me vuosina. Esimerkiksi Ekokumppanit on käynnistänyt vuonna 2010 KuntaJälki-

hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ekologisen jalanjäljen laskemista varten kansain-

välisiä standardeja ja tuoreimpia laskentakertoimia noudattava laskentamalli. KuntaJälki 

hankkeessa on ollut mukana 25 kuntaa. (Ekokumppanit Oy 2011) 

 

6.8.2 Kasvihuonekaasupäästöt 

 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat nykyisin maailmanlaajuinen ongelma, sillä ne aiheuttavat 

ilmastonmuutosta. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa vakavia muutoksia ympäristössä, 

kuten merenpinnan kohoamista sekä muutoksia kasvillisuudessa ja säätiloissa. Ilmaston-

muutoksen hidastaminen on yksi tärkeimmistä globaaleista kestävän kehityksen tavoitteis-

ta ja sen vuoksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen onkin hyvin tärkeä asia. Merkit-

tävimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), vesihöyry (H2O), metaani (CH4), di-

typpioksidi eli ilokaasu (N2O) sekä halogenoidut hiilivedyt. Laskentaan mukaan otetaan 

hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi. Jotta eri kasvihuonekaasut ovat vertailukelpoisia, 

käytetään laskennassa oletusta, että metaani on 21 kertaa ja dityppioksidi 310 kertaa voi-

makkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Päästömäärältään hiilidioksidi on kuiten-

kin merkittävin kasvihuonekaasu. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä ilmoitetaan hiilidiok-

sidiekvivalentteina (CO2-ekv). Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän laskennassa 

otetaan huomioon energian tuotannon, teollisuuden, talojen lämmityksen sekä liikenteen 

päästöt.  



 39 

7 INDIKAATTORIEN VALINTA JA SEURANTA 
 

Edellisessä luvussa esiteltiin esimerkinomaisesti suuri määrä indikaattoreita, jotka olisivat 

mahdollisesti sopivia Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelmaan. Ensisijaisesti 

seurattavia indikaattoreita olisivat kuitenkin seuraavat: 

 

• Sähköenergian käyttö 

• Lämmitysenergian käyttö 

• Veden kulutus 

• Henkilöautojen määrä asukaslukuun suhteutettuna 

• Linja-auto vuorojen määrä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä 

• (Jätteiden määrä eri jätelajeille, mikäli tietoa löytyy) 

• Toimistopaperin hankinta 

• Piispalanselän ja Kirkonkylän edustan veden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipi-

toisuudet 

• Metsien pinta-ala 

• Ympäristötukea saavat maatilat 

 

Ensisijaisten indikaattoreiden listaan on valittu jokaisesta esillä olleesta ekologisen kestä-

vyyden aihe-alueesta tärkeimmät indikaattorit. Ne kuvaavat parhaiten ja oleellisimpia ai-

healueisiin liittyviä asioita. Lisäksi niiden seurattavuus on helppoa. 

 

Valittuja indikaattoreita tulisi seurata vuosittain, jotta voidaan nähdä, onko kehitystä eri 

osa-alueilla tapahtunut. Seurannan edellytyksenä on, että saatavilla on luotettavia tietoläh-

teitä ja seurantamenetelmiä. Usean mittarin kohdalla vertailtavat lukuarvot tulee luultavasti 

kasvamaan kumulatiivisesti kunnan asukasluvun kasvaessa. Indikaattoreita olisi myös hyvä 

päivittää ja uusia tilanteiden muuttumisen mukaan. Taipalsaaren kunnan kestävän kehityk-

sen työryhmä tulee hyväksymään indikaattorit sekä kehittämään niitä edelleen. 

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että indikaattorit eivät aina anna täysin kattavaa kuvaa ympäris-

tön tilasta. Kaikkia ympäristöön liittyviä arvoja ja ilmiöitä ei voi pelkästään indikaattorien 

avulla mitata. Tässä työssä esitettyjen indikaattorien avulla on kuitenkin mahdollista seura-

ta ekologisen kestävyyden tilaa kohtuullisen hyvin. 



 40 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Ekologisen kestävyyden mittaamiseen on olemassa suuri määrä erilaisia indikaattoreita, 

jotka on valittava tapauskohtaisesti. Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelmaan 

valittiin indikaattoreita, jotka olisivat kohtuullisen helppoja seurata ja antaisivat kuitenkin 

tärkeää informaatiota kehityksen suunnasta. Suurin osa tähän työhön valituista indikaatto-

reista on ollut esillä myös muiden kuntien kestävän kehityksen ohjelmissa. Tällaisia kuntia 

ovat olleet mm. Lempäälä, Helsinki, Turku ja Järvenpää. 

 

Virhelähteitä voi esiintyä erityisesti indikaattoreitten lukuarvoissa. Kaikki tässä kandidaa-

tintyössä esitetyt lukuarvot eivät välttämättä pidä täysin paikkaansa, koska saatuja lukuar-

voja on mahdollisesti tulkittu väärin. Lisäksi kerätyt tiedot ovat voineet kulkea monen vä-

likäden kautta, jolloin niihin on saattanut joutua virheitä. Muutamien indikaattorien koh-

dalla on esitetty vain arvioita tai keskiarvoja, joten Taipalsaaren kunnan kestävän kehityk-

sen työryhmän tulee etsiä niihin oikeat lukuarvot. On oletettavaa, että työryhmä tulee myös 

muokkaamaan tässä työssä esillä olleita indikaattoreita sellaisiksi, että ne kuvaavat pa-

remmin Taipalsaaren tilannetta, koska on mahdollista, että kaikki indikaattorit eivät sovel-

lu käytettäviksi sellaisenaan. 

 

Ekologinen kestävyys käsittää niin suuren määrän asioita, että tässä kandidaatintyössä on 

käsitelty kokonaisuutta melko suppeasti. Jokaista aihekokonaisuutta olisi ollut mahdollista 

esitellä huomattavasti kattavamminkin, mikäli työn laajuus olisi suurempi. Esimerkkejä 

ekologisista valinnoista ja käytännöntoimista olisi ollut mahdollista esitellä huomattavasti 

enemmän, mutta se ei liene ollut tässä tapauksessa kuitenkaan tarpeen. Kun Taipalsaaren 

kunta tulee aikanaan esittelemään oman kestävän kehityksen ohjelmansa kuntalaisille, olisi 

siinä hyvä olla mukana ideoita ja neuvoja konkreettisista käytännöntoimista, mitä jokainen 

kuntalainen voi tehdä kestävän kehityksen hyväksi. Tämän työn neljännessä luvussa pyrit-

tiin antamaan joitain vinkkejä kunnalle, millaisia toimia olisi mahdollista tehdä huomioi-

den ekologinen näkökulma.  

 

Indikaattorien yhteyteen olisi ollut hyvä saada vertailutietoa siitä, millaiset indikaattorien 

arvot ovat hyviä eli kestävän kehityksen mukaisia. Muutamien indikaattorien yhteydessä 

on viitattu esimerkiksi Suomen keskiarvoihin (veden kulutus, henkilöautojen määrä asu-
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kaslukuun suhteutettuna ja ympäristötukea saavat maatilat). Vesien kuormitukseen liitty-

vissä asioissa on puolestaan esitetty raja-arvoja, joiden perusteella veden laatu voidaan 

määrittää. Esimerkiksi sähkö- ja lämmitysenergian käytön sekä paperin kulutuksen osalta 

lienee kuitenkin järkevintä, että Taipalsaaren kunta määrittelee itse tietyt tavoitearvot, joi-

hin olisi realistiset mahdollisuudet yltää myös käytännössä. Energiaan liittyvissä indikaato-

reissa on hankala määrittää tiettyä kestävän kehityksen mukaista arvoa, koska energianku-

lutuksen ohella sen tuotantotapa vaikuttaa merkittävällä tavalla ympäristökuormitukseen. 

Kulutukseen liittyvissä indikaattoreissa tulee luonnollisesti pyrkiä mahdollisimman alhai-

seen arvoon.  

 

9 YHTEENVETO 
 

Kestävän kehityksen toteuttaminen on yksi aikakautemme haasteista niin globaalilla kuin 

paikallisellakin tasolla. Sen vuoksi YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992 

hyväksyttiin Agenda 21, joka kehottaa paikallishallintoa laatimaan paikallisagendan eli 

paikallisen kestävän kehityksen ohjelman. Agenda 21:n innoittamana Suomen kunnat ovat 

tehneet omia kestävän kehityksen ohjelmiaan siten, että vuoden 2008 lopussa agendakuntia 

oli Suomessa yhteensä 220. 

 

Tämä työ on tehty Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen ohjelman pohjaksi. Työn en-

sisijaisena tavoitteena on ollut laatia ekologisen kestävyyden indikaattorit eli mittarit, joi-

den avulla Taipalsaaren kunta voi seurata tulevaisuudessa ympäristön tilaa. Ekologinen 

kestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Kaksi muuta osa-aluetta ovat taloudel-

linen ja yhteiskunnallinen kestävyys. Ekologisen kestävyyden tavoitteena on saattaa ihmis-

ten toiminta (luonnonvarojen käyttö sekä tuotantotoiminta) sellaiselle tasolle, että se ei 

uhkaa maapallon arvioitua kantokykyä. 

 

Ekologiseen kestävyyteen liittyviä aihe-alueita ovat mm. energian ja veden käyttö, liiken-

ne, jätteet, kulutus, vesien kuormitus, luonnonsuojelu sekä maatalous. Kyseisten aihealuei-

den tilaa on mahdollista mitata ja seurata lukuisien erilaisten indikaattorien avulla. Työssä 

on pyritty valitsemaan indikaattoreiksi sellaisia asioita, joiden mittaaminen on kohtuullisen 

helppoa. Työtä tehdessä on tarkasteltu raportteja muiden kuntien (mm. Lempäälä, Helsin-
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ki, Turku ja Järvenpää) tekemistä kestävän kehityksen ohjelmista. Näin ollen suurin osa 

työhön valituista indikaattoreista on ollut esillä myös muiden kuntien paikallisagendoissa. 

 

Energian ja veden käyttöön liittyviksi indikaattoreiksi valittiin sähköenergian käyttö, läm-

mitysenergian käyttö, verkostoon pumpatun veden määrä sekä veden kulutus asukasta 

kohden. Sähkö- ja lämmitysenergian osalta tarkastellaan kunnan yksiköiden ja kiinteistöjen 

kokonaiskulutusta vuoden aikana. Myös verkostoon pumpatun veden osalta tarkasteluajan-

jaksona on vuosi, kun taas veden kulutusta asukasta kohden tarkastellaan keskimääräisen 

vuorokausikulutuksen avulla. 

 

Liikenteeseen liittyviä indikaattoreita ovat ajoneuvojen määrä, henkilöautojen määrä asu-

kaslukuun suhteutettuna sekä linja-autovuorojen määrä Taipalsaaren ja Lappeenrannan 

välillä. Linja-autoyhteyksien määrä valittiin indikaattorien joukkoon, koska julkisen liiken-

teen toimivuus olisi hyvin tärkeää Taipalsaaren ja Lappeenrannan välisen työmatkaliiken-

teen sekä Taipalsaaren vähäisten palveluiden vuoksi.   

 

Jätteiden osalta indikaattoreita ovat kunnan alueelta kerätyn sekajätteen, biojätteen sekä 

hyötyjätteiden (paperi, kartonki, pahvi, metalli ja lasi) määrä vuoden aikana. Kulutuksen 

osalta keskityttiin puolestaan tarkastelemaan ainoastaan toimistopaperin kulutusta. Siihen 

liittyviä indikaattoreita ovat toimistopaperin hankinta sekä kopiopaperin kulutus. 

 

Vesien kuormitusta arvioitaessa voidaan tarkastella sekä pinta- että pohjavesien tilannetta. 

Taipalsaaren kunnan vesistöt voidaan jakaa Pien-Saimaaseen ja Suur-Saimaaseen. Koska 

Pien-Saimaan tila on rehevöitymisen vuoksi huono, indikaattoreiksi rehevyystason arvioin-

tiin valittiin kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus sekä a-klorofyllipitoisuus. Niiden 

lisäksi vesistöjen tilan indikaattorina on veden yleinen laatuluokitus. Pohjaveden kuormi-

tukseen liittyviä indikaattoreita ovat puolestaan vedenottamolla mitatut nitraatti- ja kloridi-

pitoisuudet. 

 

Luonnonsuojeluun liittyviä indikaattoreita voivat olla saimaannorpan esiintyminen, luon-

nonsuojelualueiden pinta-ala, metsien pinta-ala sekä rakentamattoman rantaviivan pituus. 

Maatalouden vaikutuksia ympäristön tilaan voidaan mitata puolestaan maatilojen lukumää-

rän, ympäristötukea saavien maatilojen, luomutilojen sekä peltojen viljelyalan avulla.  
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Edellä esitettyjä indikaattoreita laajempia indikaattoreita olisivat kunnan ekologinen jalan-

jälki sekä kasvihuonekaasupäästöt. Niiden laskentaan tarvittaisiin kuitenkin ulkopuolista 

apua, minkä vuoksi ne eivät todennäköisesti sovellu Taipalsaaren kunnan kaltaisen pienen 

kunnan kestävän kehityksen ohjelman indikaattoreiden joukkoon. 

 

Edellä luetelluista indikaattoreista Taipalsaaren kunnan kestävän kehityksen työryhmä 

tulee valitsemaan kunnalle kaikkein sopivimmat. Kestävän kehityksen ohjelmaan valittuja 

indikaattoreita tulisi seurata vuosittain ja päivittää tarpeen mukaan. Vaikka kestävän kehi-

tyksen ja ekologisen kestävyyden mittaamiseen voidaan luoda hyvin erilaisia indikaattorei-

ta, täysin kattavaa kuvaa ympäristön tilasta indikaattorien avulla ei voida saada. Indikaatto-

rien avulla on kuitenkin mahdollista havaita ympäristöä kuormittavia tekijöitä sekä muu-

toksia yksittäisissä aihealueissa. Kun indikaattoreiden tulokset otetaan huomioon päätök-

senteossa, niiden avulla on mahdollista toteuttaa asiat kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti. 
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            Liite I 

 

Liite 1. Eri yksiköiden kopiokoneissa käytettyjen paperiarkkien määrä vuosina 2008-2010 

(Pesu, sähköpostiviesti 14.6.2011). 

 

 
 2008 2009 2010 

valtuusto 3 387 4 181 4 560 

kunnanhallitus 18 533 20 816 10 860 

taloustoimisto 9 342 5 078 3 951 

perusturvalautakunta 19 873 8 742 1 540 

terveyskeskus 235 108  

ympäristö 2 164 378 242 

maaseutulautakunta 8 395 4 113 3 565 

tarkastuslautakunta  135 168 

rakennuslautakunta 3379 1584 126 

sivistystoimisto 1 046 939 2 949 

vapaa-aika 65 61 3 332 

vanhainkoti 49 536 60 

päiväkoti 2 060 2 527 1 209 

keskusvaalilautakunta 2 608 368  

4H yhdistys    

laskutettavat kopiot 2 141 2 305 5 369 

maksetut kopiot 1 863 3 393 225 

työhönotto 131 37  

kiinteistöt kiertoon  16  

kirjasto 1  5 

iltapäiväkerhot   31 

retkeily infra    

Saimaanharjun yhteisöprojekti   9 

norppakoti    

Länsi-Saimaan seutukunta    

kiinteistöt kiertoon    

hyvinvointia ja palveluita 781  536 

Pomo / E-K kehitt.yhd.    

Etelä-Karjalan kylät 570 249 281 

Huomisen kylä 1 725 1  

Kylä matkailu 1 889   

Vuodeosasto    

Kyläkaava 740   

YHTEENSÄ 80 977 55 567 39 018 



                                                                                                                             
          Liite II 

 

Liite 2. Taipalsaaren kunnan alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet  

(Tanska, sähköposti 19.8.2011). 

 

 

Suojelualueen nimi Perustettu Kylä Pinta-
ala (ha) 

Kirkkosaari 28.1.1967 Kirkonkylä 0,38 
Myllykartanon takametsä 5.9.1984 Liukkola 2,86 
Lamposaaren suojelualue 8.2.1993 Kyläniemi 16,14 
Luonto-Rainion suojelualue 26.11.1993 Kylänieni 15,92 
Anttilan suojelualue 18.1.1994 Kyläniemi 10,16 
Kuivaniemen luonnonsuojelualue 28.7.1994 Lehtola 11,40 
Väkisin viety I suojelualue 1.8.1994 Lehtola 3,51 
Lehtolan suojelualue 1.8.1994 Lehtola 3,38 
Väkisinviety II 12.1.1996 Lehtola 3,50 
Lainiemen luonnonsuojelualue 9.4.1997 Solkei 12,19 
Pikku-Muijan luonnonsuojelualue 12.11.1997 Solkei 15,11 
Karhusaaren luonnonsuojelualue 13.1.1998 Peltoi 21,77 
Kollaan luonnonsuojelualue 24.6.1998 Lehtola 3,49 
Pien-Lammattin luonnonsuojelualue 9.7.1999 Yhteiset maa-alueet 1,57 
Kuivaniemi II -luonnonsuojelualue 14.7.1999 Kirkonkylä 4,30 
Kuivaniemi III -luonnonsuojelualue 14.7.1999 Kirkonkylä 2,56 
Virtain luonnonsuojelualue 28.11.2000 Solkei 20,88 
Saunasaaren luonnonsuojelualue 15.10.2001 Kyläniemi 2,95 
Patasaaren suojelualue 6.11.2002 Kyläniemi 1,56 
Suikan suojelualue 6.11.2002 Kyläniemi 95,40 
Hätinsaaren lehto 17.2.2003 Kyläniemi 2,88 
Hätinsaaren lehto 17.2.2003 Kyläniemi 2,12 
Röytyn suojelualue 21.3.2003 Kirkonkylä 4,07 
Lilmanmäen suojelualue 10.4.2003 Vitsai 3,19 
Lilmanmäen suojelualue II 8.5.2003 Vitsai 4,29 
Lilmanmäen suojelualue 16.9.2003 Vitsai 24,62 
Armilan suojelualue 29.4.2004 Kirkonkylä 1,70 
Myhkiön Katajainen 13.6.2005 Kyläniemi 2,92 
Lokhuussin luonnonsuojelualue 8.3.2006 Kyläniemi 2,51 
Rantalaisen ja Haikon luotojen luon-
nonsuojelualue 21.12.2007 Yhteiset maa-alueet 16,01 

Syrjän luonnonsuojelualue 13.2.2009 Peltoi 1,70 
Tupaluotojen luonnonsuojelualue 24.8.2009 Kyläniemi 2,80 
Ryngänsuon luonnonsuojelualue 24.8.2009 Vitsai, Yhteiset alueet 4,70 
Ahoniemensaaren luonnonsuojelualue 24.11.2010 Kyläniemi 1,00 
Pöytäluodon luonnonsuojelualue 1.12.2010 Solkei 1,30 
Iso-Vitsai, Pajusaari, Suuri-
Mäntysaari 15.8.2011 Kyläniemi, Kuhala, 

Saikkola 228,00 

YHT.   552,84 



                                                                                                                             
                              Liite III 

 

Liite 3. Piispalanselän veden laatu (Saukkonen 2011).  

 



                                                                                                                             
         Liite IV 
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Liite 6. Kuntien KEKE- ja agendatyötä tukevia työkaluja eri osa-alueilla  

(Suomen kuntaliitto 2007). 
Kursiivilla olevien hankkeiden tulokset eivät välttämättä vielä ole saatavissa    
YLEISIÄ HALLINNON JA PÄÄTÖKSENTEON TYÖKALUJA       

työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen tavoite konkreettinen 
tuotos 

netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

Aalborgin sopi-
mus ja sitoumuk-
set 

määritellä ja jäsentää kunti-
en kestävän kehityksen 
työtä 

viitekehys http://www.aal
borgplus10.dk/  

kyllä Euroopan kes-
tävän kehityk-
sen kaupunkien 
kampanja, 
pohjoismainen 
verkosto, Suo-
men verkosto 

ACTOR (Aalborg 
Commitments 
Tools and Re-
sources) 

kehittää nettipohjainen 
työkalupakki ja koulutuspa-
ketti tukemaan Aalborgin 
sitoumusten toimeenpanoa 

on-line työkalu-
pakki, koulutuspa-
ketti 

http://www.act
or.sustainable-
cities.org.uk/ 

koulutuspaketti 
tulee ladatta-
vaksi netistä. 
Työkalupakki ja 
koulutuspaketti 
käännetään 
seitsemälle EU-
kielelle  

ICLEI, UBC 
ym., Åbo Aka-
demi, Marko 
Joas 

Managing Urban 
Europe-25  

selvittää kuinka emas sovi-
tetaan tukemaan paikallisen 
tason keke-työtä ja etenkin 
Aalborgin sitoumusten 
toimeenpanoa 

yksityskohtainen 
malli, online opas, 
koulutusaineisto 

www.mue25.n
et 

online-opas 
tulee olemaan 
vapaasti saata-
vissa netistä 
englanniksi ja 
saksaksi 

UBC, ICLEI 
ym., Lahti, 
Turku 

EMAS Peer 
Review for Cities 

kuinka toteuttaa EMAS 
vertaisarvioinnin avulla 

opaskirja http://www.ub
c-
acti-
on21.net/emas
cities.htm 

saatavvilla mm. 
englanniksi ja 
ruotsiksi 

UBC, Euroco-
ties ym. 

STATUS: Sus-
tainability Tools 
and Targets for 
the Urban The-
matic Strategy 

kehittää paikallisesti merki-
tyksellisiä kunnan kestävän 
kehityksen tavoitteita ja 
niiden seurantaa kaupun-
kiympäristön temaattisen 
strategian ja Aalborgin 
sitoumusten viitekehykses-
sä. 

käyttäjäystävälli-
nen on-line työka-
lu ja yksityiskoh-
tainen opas 

http://www.sus
tainable-
ci-
ties.org.uk/stat
us/ 

online-työkalu 
tulee olemaan 
maksutta kaik-
kien kuntien 
käytössä viralli-
sen julkistami-
sen jälkeen 
maaliskuussa 
2007. 

ICLEI ym., 
Marko Joas  

DISCUS/ Fano 
Guidelines; Buil-
ding Capacity for 
Local Sustainabi-
lity 

DISCUS-projektin tulosten 
pohjalta Fano Guidelines 
linjaa oleelliset tekijät ja 
olosuhteet kuntien osaami-
selle paikallisen kestävän 
kehityksen politiikan toteut-
tamiseksi  

DISCUS-projektin 
tulokset on esitetty 
kirjassa 'Governing 
Sustainable 
Cities' by B.Evans, 
M.Joas, 
S.Sundback and 
K.Theobald 
(Earthscan/UK). 

www.governin
gsustainableci-
ties.org 

saatavissa eng-
lanniksi 

ICLEI ym., 
Marko Joas, 
Vantaa, Lahti, 
Tampere, Var-
sinais-Suomi 

Urban Matrix - 
Targeted Know-
ledge Exchange 
on Urban Sus-
tainability 

kehittää ja testata tiedon-
vaihdon menetelmää kestä-
västä kaupunkikehityksestä, 
tukea Euroopan kuntia 
identifioimaan tiedon puut-
teet ja toteuttamaan kau-
punkiympäristön temaattista 
strategiaa ja Aalborgin 
sitoumuksia. 

selvitys, interaktii-
vinen nettisivusto 
ja temaattiset työ-
pajat. 

http://www.eu
kn.org/urbanm
atrix/ 

tulossa? Eurocities 
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työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen 
tavoite 

konkreettinen tuo-
tos 

netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

Sustainment vastata kaupunkien tar-
peeseen kehittää integroi-
tuja kestävän kehityksen 
prosesseja sekä synnyttää 
'Sustainability Manage-
ment' -keskuksia, jotka 
lisäisivät synergiaa tässä 
työssä. 

manuaali hankkeen 
teemoista ja kuinka 
perustetaan 'Sus-
tainability Manage-
ment' -keskus 

http://www.s
ustainment-
project.net/ 

koulutuspaketti 
tulee olemaan 
käytettävissä 
yhdeksällä Itäme-
ren alueen kielel-
lä. 

UBC ym., 
Kouvolan seutu 

Local Evaluation 
21 

auttaa kuntia arvioimaan 
ja kehittämään paikkalli-
sia kestävän kehityksen 
prosesseja.   

netissä toimiva it-
searviointityökalu, 
jossa kunta saa pa-
lautteen edistymises-
tään kestäväässä 
kehityksessä. 

www.localev
aluati-
on21.org 

Euroopan kunnat 
voivat käyttää 
työkalua maksut-
ta ja omalla kie-
lellään. 

ICLEI ym., 
perustuu LA-
SALA ja LA-
SALA-online -
projekteihin. 
Marko Joas 

The UNEP / 
FIDIC / ICLEI 
Urban Environ-
mental Manage-
ment: Environ-
mental 
Management 
Training Resour-
ce Kit 

tarjota kunnille syste-
maattinen lähestymistapa 
ja koulutusta integroida 
ympäristöasiat muuhun 
toimintaan ympäristöjär-
jestelmän avulla. 

koulutuspaketti käsit-
tää teemamodulit 
(vesi, liikenne, turis-
mi jne.), koulutus- ja 
seurantamenetelmän 
ja työkalut ympäris-
töjärjestelmä-
käsitteen viemiseksi 
kuntiin.  

http://www.u
nep.or.jp/ietc/
announce-
ments/emskit
_launch.asp 

hinta 350 $ UNEP 

NEST (Networ-
king with EMAS 
for sustainable 
development) 

valtavirtaistaa ja yksin-
kertaistaa EMAS-
järjestelmää pienten 
kuntien tarpeisiin. 

ohjekirja, parhaita 
käytäntöjä, ohjedo-
kumentteja kahdek-
salta aihealueelta, 
ohje todentamiseen ja 
raportti suosituksista. 

www.emasne
twork.org 

tulossa mm. 
englanniksi 

mm. CEMR 

ecoBUDGET työkalu kuntien ympäris-
tötilinpitoon, jossa pai-
nopiste on luonnonva-
roissa ja ekologisessa 
kestävyydessä. 

aikataulutettu ja sys-
temaattinen luonnon-
varojen ja ympäristön 
tilan tilinpitoprosessi. 

www.ecobud
get.com 

manuaali on 
saatavissa netistä 
englanniksi 

ICLEI 

PRESUD (Peer 
Review for Eu-
ropean Sustaina-
ble Urban Deve-
lopment)  

tuottaa kuntien käyttöön 
vertaisarviointityökalu 

CD-ROM http://www.p
resud.org/ 

saatavilla Tampere mu-
kana 

Liveable cities kehittää vertaisarvioinnin 
avulla kestävälle kau-
punkikehitykselle integ-
roitu mallisuunnitelma, 
joka tukee kuntia yksilöl-
listen Sustainability Ur-
ban management Plans 
(SUMP) -suunnitelmien 
kehittämisessä ottaen 
huomioon Aalborgin 
sitoumukset. 

ohjekirja http://www.e
uroci-
ties.org/livea
bleci-
ties/index.ph
p 

tulossa Eurocities 
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JULKISET HANKINNAT         

työkalun/ 
hankkeen 
nimi 

työkalun/hankkeen tavoi-
te 

konkreettinen tuotos netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

Hymonet ympäristöä säästäviät han-
kinnat 

netissä toimiva tieto-
kanta 

http://www.h
ymonet.com/ 

    

Procura+ 
campaign 

vihreiden hankintojen edis-
täminen. 

tuotekriteerit CD-
ROM:lla 

http://www.p
rocura-
plus.org/ 

jäsenmaksu Pori, Jyväsky-
lä? 

Handbook on 
green public 
procurement 
Buying 
green! 

vihreiden hankintojen edis-
täminen. 

opaskirja http://ec.euro
pa.eu/environ
ment/gpp/gui
deli-
nes.htm#hand
book 

netissä myös 
suomeksi  

  

LEAP (Local 
environmen-
tal manage-
ment systems 
and procure-
ment) 

vihreiden hankintojen edis-
täminen. 

työkalupakki jossa 
kahdenksan työkalua. 

www.leap-
gpp-
toolkit.org 

netissä vapaasti 
saatavana mm. 
englanniksi ja 
ruotsiksi. 

ICLEI konsult-
tina 

Buy Fair 
Guide 

opastaa reilun kaupan tuot-
teiden julkisiin hankintoi-
hin. 

opas jonka liitteenä 
CD-ROM 

www.iclei-
euro-
pe.org/buyfai
r 

englanniksi ladat-
tavissa netistä, 
saatavana myös 
kirjallisena. 

ICLEI 

Resourcities tietoisuuden parantaminen nettisivusto kunnille ja 
alueille jätteen synnyn 
ehkäisystä ja resurssi-
en hallinnasta 

http://resourci
ties.acrplus.or
g/index.htm 

ilmainen ACRR, ei ole 
päivitetty 2003 
jälkeen 
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LIIKENNE           

työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen 
tavoite 

konkreettinen tuotos netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

SIPTRAM (Sus-
tainability in the 
urban transport 
market) - Hidden 
Subsidies 

lisätä tietoisuutta henki-
löautoliikenteeseen 
suunnatuista julkisista 
tuista. 

työkalupakki jonka 
vulla voidaan analysoi-
da talousarvioitsta hen-
kilöautoliikenteen tu-
kemiseen käytetyt julki-
set varat. 

www.increas
e-public-
transport.net/ 

saatavissa netistä ICLEI ym. 

SMILE (Sustainable 
Mobility Initiatives 
for Local Environ-
ment) 

tarjota työkaluja joilla 
kunnat voivat yhdistää 
liikkumisen hyvään 
elämänlaatuun ja ympä-
ristöön. 

työkalut kuten tietokan-
ta 170 onnistuneesta 
käytännöstä, suositukset 
“Towards Sustainable 
Urban Transport Poli-
cies”, opas erityisryhmi-
en tarpeista, suositukset 
julkisen liikenteen in-
tegroimisesta liikkumi-
seen, suositukset julki-
sesta liikenteestä ja 
meluntorjunnasta. 

www.smile-
europe.org 

kaikki työkalut 
ovat saatavissa 
englannniksi ja 
espanjaksi. 

Energie-Cites 

European Mobility 
Week/Liikkujan 
viikko ja autoton 
päivä 

edistää keskustelua 
liikenteeseen liittyvistä 
kulutustapojen muutok-
sesta erityisesti suhtees-
sa henkilöautoon. 

nettisivusto ideoista 
tapahtumien järjestämi-
seksi (käsikirja, viestin-
tätyökaluja). 

www.mobilit
yweek-
europe.org 
http://www.a
utoton-
paiva.fi/ 

ympäristöminis-
teriö organisoi 
Suomessa 

EU, jäsenval-
tiot 

BUSTRIP tukee kaupunkeja lii-
kennesuunnittelun kehit-
tämisessä. 12 mukana 
olevaa kaupunkia laatii 
kestävän kaupunkilii-
kenteen suunnitelmat 
vertaisarvioinnin pohjal-
ta ja toteuttaa pilotti-
hankkeita. 

  www.bustrip-
project.net 

  UBC, Kouvo-
lan kuntayh-
tymä, Turku 
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ILMASTO JA ENERGIA         

työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen 
tavoite 

konkreettinen 
tuotos 

netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

Cities for clima-
te Protection 
(CCP) Cam-
paign / Kuntien 
ilmastokampanja 

kuntien ilmastonsuojele-
lutoiminnan kehittäminen 
ja tukeminen. 

  http://www.iclei-
europe.org/ccp 
http://www.kunn
at.net/k_peruslist
asi-
vu.asp?path=1;2
9;356;1033;3668
9;36692 

vapaa osallistu-
minen. 

ICLEI, 
Suomessa 
kansallinen 
kampanja 

Kunnan energia- 
ja ilmastosopi-
mus 

energiansäästön paran-
taminen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön 
lisääminen 

  http://www.kunn
at.net/k_peruslist
asi-
vu.asp?path=1;2
9;356;1033;3814
5;38197 

    

Uusiutuvan 
energian poten-
tiaalikartoitus 
kunnassa 

uusiutuvien energialäh-
teiden käytön edistämi-
nen 

      Motiva 

Climate Alliance 
/ CLIMATE 
COMPASS 

tukee kuntia ilmaston-
suojelussa mitattavien 
toimien tunnistamisessa 
ja pitkäntähtäimen sys-
temaattisessa ilmastopo-
litiikassa tavoitteena 
toimintaohjelma. 

työkalu jonka avulla 
valitaan toimenpi-
teet paikalliseen 
ilmastonsuojeloh-
jelmaan. Työkalu 
myös suositeltavista 
toimenpiteitä, link-
kejä tiedon lähtei-
siin. 

www.climate-
compass.net 

ainakin osa 
työkaluista on jo 
saatavissa netistä 

Climate 
Alliance 

AMICA (Adap-
tation and Miti-
gation – an In-
tegrated Climate 
Policy Ap-
proach) 

kehittää paikallisia ja 
alueellisia ilmastonmuu-
tosstrategioita. 

kokemusten vaih-
toa, koulutusta, 
valistusta…  

www.amica-
climate.net 

  Climate 
Alliance 

PRIME (Private 
Investments 
Move Ecopo-
wer) 

edistää osallistavia kes-
tävän kehityksen ener-
giaprojekteja julkisissa 
rakennuksissa rahoitus-
järjestelyiden avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

opas, laskentatyöka-
luja, mallisopimuk-
sia, motivointi- ja 
viestintätyökaluja.  

www.prime-
ecopower.net 

osa julkaisuista 
jo valmiita ja 
ladattavissa 
netistä 

Climate 
Alliance 

Save energy, 
save money, 
save the climate 
– Guide for local 
and regional  
governments 

nostaa energiapolitiikan 
profiilia kunnissa. 

opas http://www.ccre.
org/bases/T_599
_34_3524.pdf 

The Guide is 
available in 
English at  

CEMR ym. 
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työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen ta-
voite 

konkreettinen tuo-
tos 

netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

DEEP (Disse-
mination of 
energy efficiency 
measures in the 
public building 
sector) 

julkisten rakennusten 
ekotehokkuuden paranta-
minen 

raportteja? http://www.iclei-
euro-
pe.org/index.php
?id=1820 

tulossa? ICLEI 

BELIEF – Buil-
ding in Europe 
Local Intelligent 
Energy Forums 

edistää Sustainable Ener-
gy Communities -
konseptia kokoamalla 
Local Intelligent Energy -
foorumit 20 kuntaan 11 
Euroopan maassa. 
Countries. 

esimerkit, suosi-
tusopas. 

http://www.belief
-europe.org/ 

tulossa  Energie-
cites ym. 

Biofuels Cities - 
European Part-
nership for bio-
fuel innovation at 
the local level 

tarjota areena biopolttoai-
neille EU:ssa ja integroida 
kunnat tutkimukseen ja 
pilottihankkeisiin.  

  biofuels@iclei-
europe.org 

kaikille avoin, 
suomeksi jos 
kääntämiskiin-
nostusta löytyy 

ICLEI? 

The Buy Bright 
Initiative 

energiatehokkaan katu- ja 
toimistovalaistuksen edis-
täminen. 

suosituksia, käytän-
nön ohjeita kunnille 
ja on-line parhaat 
käytännöt, opas 
Buying Bright. 

http://buybright.e
lcfed.org/index.p
hp?page=21 

saatavana netistä 
englanniksi 

  

DISPLAY™ – 
Energy Efficien-
cy Labelling for 
Public Buildings 

kannustaa kuntia julkisesti 
esittämään energiatodis-
tuksen avulla rakennus-
tensa energiankulutus ja 
ympäristövaikutukset. 

online-työkalu jonka 
avulla voidaan las-
kea rakennusten 
energia- ja vedenku-
lutus ja hiilidioksidi-
päästöt, luokitella 
rakennukset A-G 
luokkiin, esittää 
tulokset julkisesti 
esille pantavalla 
todistuksella. 

www.display-
campaign.org 

maksua vastaan 
kaikkien kuntien 
käytössä, ilmai-
sia Energie-Cites 
jäsenille, puoleen 
hintaan Aalbor-
gin sitoumusten 
kunnille. 

Energie-
cites ym., 
Helsinki 
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INDIKAATTORIT JA VASTAAVAT         

työkalun/ 
hankkeen nimi 

työkalun/hankkeen 
tavoite 

konkreettinen 
tuotos 

netistä saatavuus/ 
suomeksi 

huom. 

Urban Audit: 
Methodological 
Handbook 

ympäristön tilan ja laa-
dun arviointi 

  http://epp.eurostat.ce
c.eu.int/portal/page?
_pageid=1073,1135
281,1073_1135292
&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL&p_p
roduct_code=KS-
BD-04-002 

ladattavissa 
netistä 

Eurostat 

TISSUE kehittää yhteinen kestä-
vän kehityksen indikaat-
torijärjestelmä 

loppuraportti ja 
suositukset 

http://cic.vtt.fi/proje
cts/tissue/index2.ht
ml 

  VTT 

European Com-
mon Indicators 

  setti menetel-
mä-
kuvauksineen 

http://ec.europa.eu/e
nviron-
ment/urban/common
_indicators.htm 

ladattavissa 
netistä 

EU, mukana 
Suomesta Hä-
meenlinna, Hel-
sinki, Pori, Tam-
pere, Turku, 
Kouvolan seudun 
kuntayhtymä 
Region 

Ekologinen ja-
lanjälki 

          

 


