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Lähtötilanne:
Hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi toimintaa
pitää ohjata systemaattisesti
ilmastoystävällisemmäksi

Tehtävä ja rajaus:
Laaditaan Hämeenlinnalle
tavoitteet ja konkreettinen 
etenemissuunnitelma hiili-
neutraaliuden saavuttamiseksi

Resurssit:
Ohjausryhmä 14 hlö
Projektiryhmät n. 5x(3-5 hlö)
Muut osallistujat 150 h

Budjetti:
Työaikaa: 
Ostopalvelut: 30 000 €

Tavoite:
Hiilineutraali Hämeenlinna
Vuonna 20xx

Riskit:
Yhteisen tahtotilan
löytäminen
Taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävien toimenpiteiden
löytäminen

Kokemukset:

Jatko:
Toimeenpanovaiheen
valmistelu 12/19 mennessä

Helmi-maaliskuu Huhti-toukokuu Kuukausi 3 Elo-syyskuu

Analyysi lähtötilanteesta:
Päästölaskennan päivitys, katsaus ilmastotyön
nykytilaan, asiantuntijahaastattelut
KICK-OFF!

Yhteinen tahtotila:
Työpajat 3
Ohjausryhmä: 4 kokousta
Suunnittelutyö

Päästösektoreiden toimenpiteet:
Työpajat 3
Projektiryhmät
Suunnittelutyö

Hiilineutraali Hämeenlinna:
Sovittujen toimenpiteiden vieminen
talousarvioon ja muihin suunnitelmiin

PÄÄTÖSSEMINAARI

TP-ohjelmat:
Suunnittelutyö
Projektiryhmä

Hiilineutraali Hämeenlinna ohjelmatyö

21.2. 18.9.

1. Ymmärrys 2. Valinnat 3. Toteutus



Tarkennettu aikataulu
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Valtuusto

Ohjausryhmä

Työryhmät

Kuntalaiset ja 
sidosryhmät

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Elokuu Syyskuu LokakuuHelmikuu

TYÖRYHMIEN           TYÖSKENTELY

25.3.

21.2. kysely

24.4. 4.6. 22.8.

30.9. 3.2.

16.10. 14.1.

29.10.



Osallisuus

• Valmistelussa huomioidaan laajasti kuntalaisten ja 
sidosryhmien osallistumismahdollisuudet
Sidosryhmien osallistuminen ohjausryhmään ja työryhmiin

Varmistetaan yhteistyön jatkuminen sidosryhmien kanssa myös ohjelmatyön 
jälkeen

Avoin valmistelu: pöytäkirjat julkisesti saataville

Jatkuva kommentointimahdollisuus

Avoin kysely kuntalaisille: webropol

Osallistuminen kesätilaisuuksiin, keskustelu kuntalaisten kanssa

Avoimet seminaarit: aloitusseminaari (21.2.) ja toinen elokuussa?
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Viestintä

• Hiilineutraali Hämeenlinna näkyy ja kuuluu
Valmistelusta tiedotetaan aktiivisesti

Vakioaiheeksi kaupungin asukaslehteen

Hiilineutraaliudesta tehdään säännöllisesti nostoja some-kanavissa

Somessa #hiilineutraalihämeenlinna tai #hiilineutraali ja 
#hämeenlinna

Kaupunkimarkkinoinnissa vuoden teemana on vastuullisuus
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Työryhmäjako

• Kaupunkirakenne ja liikenne

• Rakennusten lämmitys, asuminen ja sähkönkäyttö

• Biotalous ja kiertotalous, sisältäen ainakin
• jätehuolto

• maa- ja metsätalous, ruoka

• hiilinielut

• Kaupungin hankinnat

• Viestintä, neuvonta, kasvatus ja koulutus
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Työryhmien tehtävä

• Nykytila-analyysi: Työryhmä selvittää vastuualueensa osalta 
ilmastotyön nykytilan eli
• asetetut tavoitteet
• tehdyt toimenpiteet ja niiden mahdolliset laskelmat 
• suunnitteilla olevat toimenpiteet

• Vaihtoehtoisten toimenpiteiden ja skenaarioiden suunnittelu
• Nykytilan pohjalta suunnitellaan mahdollisia toimenpiteitä ja niiden

realistinen toteutusaikataulu
• Tehdään toimenpiteille kustannusarviot sellaisella tasolla, jolla arviointi on 

mahdollista
• Arvioidaan myös toimenpiteiden vaikutukset kaupungin brändiin
• Tuotetaan yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa vaihtoehtoisia 

skenaarioita, joista päästölaskelmien perusteella ohjausryhmä valitsee 
kokonaisvaikutuksiltaan parhaan osaksi ohjelmaesitystä.
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