
 

 

Uurainen 
 
Keskeiset havainnot 

1. Uuraisilla on tehty paljon ilmastotyötä, vaikka sitä ei ilmastotyöksi ole kutsuttu, esimerkiksi 
aurinkopaneelit koulun katolla ja LED-katuvalot. 

2. Kuntastrategia antaa mahdollisuuden ilmastotyöhön. 
3. Yhteinen tekeminen kuntien kesken kiinnostaa ja yhtenä mahdollisuutena nähdään 

aurinkosähkön edistäminen kunnan erilaisissa infrakohteissa. 
 
 
Nykytila 
Kunnassa on virinnyt ympäristö- ja ilmastokeskustelua. Uuraisilla on tehty viime vuosina 
konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillintään erityisesti energiapuolella. Hirvaskankaan koulu 
lämpiää puuhakkeella, samoin kuntakeskustan kaukolämpöverkko. Keskuskoululla on investoitu 
aurinkopaneeleihin ja kyläkouluilla on otettu öljylämmityksen rinnalle ilmalämpöpumput. Jo 
aikaisemmin kunnassa on tehty valaistuksen uudistusta, katuvalaistuksessa on investoitu led-
valoihin. 
 
Uuraisilla ilmastotyö ei ole omana osanaan kunnan strategiaa, mutta ”Luonnollisen kasvun 
Uurainen” - strategia antaa mahdollisuuksia myös ilmastotyöhön. Vahvat kylät ja toisaalta pienen 
organisaation ketteryys nähdään vahvuutena. 
 
Haasteet ja mahdollisuudet 
Haasteena on pienen kunnan resurssit. Ilmastotyö linkittyy moneen tekemiseen, mutta pienillä 
resursseilla ei ehdi tehdä kaikkea ja kehittämiseen jää vähän aikaa. Osaamisen vahvistaminen 
siten, että ilmastonäkökulmat olisivat vahvasti mukana jo prosessien alkuvaiheessa, on tärkeää. 
Erityisesti julkisten hankintojen rooli tässä on tärkeä. Keskeisin mahdollisuus nähdään yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa. Tästä hyvä esimerkki on kuntien yhteinen aluearkkitehti ja toisaalta 
yhteinen jäteyhtiö (Sammakkokangas). Tämäntyyppiseen yhteistyöhön olisi valmiuksia myös 
ilmastotekemisissä. 
 
Kuntien korjausvelka on ilmastonäkökulmasta myös mahdollisuus. Korjaaminen ja uusiminen voi 
mahdollistaa ilmastoystävällisempien rankaisujen toteuttamisen eri kohteissa. Tämä toki vaatii 
rahaa. Vaikka rahoitusmuodoista on tietoa saatavilla, olisi hyvä herätellä kuntia eri tukimuotojen 
mahdollisuuksiin.  
 
Liikenteellisesti Uurainenkin on haastava. Monikeskuksisuus kylien kautta ja toisaalta palveluiden 
vähentyminen kuntakeskuksessa lisäävät liikkumistarvetta. Toisaalta, kunnassa on mm. paikallista 
ruokaa tilamyynnissä ja tarjolla muutenkin. 
 
Kehittämistarpeet 
Uuraisilla nostettiin esiin yhteinen tekeminen kunnille uusien mahdollisuuksien konkretisoinnissa.  
 

1) Hyvä esimerkki voisi olla aurinkoenergian mahdollisuuksien avaaminen kunnille. Tällä 
hetkellä aurinkoenergia on lähinnä julkisten tilojen (erityisesti koulut) katoilla – olisi 
aurinkoenergia ratkaisu haasteellisien kohteiden (jäteveden pumppaamot ym.) 
energiantuotannossa?  Tässä voisi olla tarvetta kuntien yhteiselle selvitykselle, jossa tätä 
mahdollisuutta avattaisiin 

2) Ilmastopositiiviset julkiset hankinnat. kunnissa on vahvaa hankintaosaamista, mutta aina ei 
ole selvää se, miten ilmastonmuutoksen hillintää edistävät asiat voidaan sisällyttää 
hankintoihin. Tästä olisi hyvä järjestää koulutusta. koulutuksessa voitaisiin hyödyntää 
olemassa olevia osaamiskanavia (KEINO, MOTIVA), mutta myös vertaisoppimista.  


