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Taustaa

• Vähähiilisyyden rooli on noussut tasaisesti Vaasassakin

• Yksi strategian kärkiteema on hiilineutraalisuuden saavuttaminen ennen vuotta 2030 (Hiilineutraali 

Vaasa 202x)

• Toteutettu lukuisia hankkeita, esimerkiksi

• Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen mm. paikallisliikenteessä (Lifti)

• Valaistuksen uusiminen LED-tekniikka hyödyntäväksi ja älykkäät ohjausjärjestelmät

• Kaikkien kuntoratojen valaisinten hankinta leasing-menettelyllä, jolloin rahoitetaan merkittävä osa 

hankkeesta todellisilla kustannussäästöillä 

• Teollisuuden sivuvirtojen kierrättäminen (esim. voimalaitostuhka)

• Materiaalivirtojen hallinta maanrakennuksessa

• Ravinteiden kierrättäminen inframullaksi ( jätevesiliete+meriruoko)

• Sähköiset yhteiskäyttöautot (Mini-Lifti)

• Jne.

• KEINOsta on saatu lisää eväitä ja uskallettu nostaa hankekokoa
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Lifti + Mini-Lifti
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Vähähiilisyydellä iso rooli kaupungin strategiassa



Vaasan kaupungin ilmastohaaste (202x)
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Liikenne vuonna 2020 

ensimmäistä kertaa 

suurin CO2-

päästölähde (31 %)

→ 2025 osuus yli 50 %

Hiilinielujen 

kasvatus 40 → 50 

ktCO2e/v

Asukaskohtainen 

päästövähennys

3,9 → 0,75 tCO2e/v



66

Hanketoiminta

- Projektitoimisto

- Suurhankkeet

- Sähköasiat

- Pyöräily

- Hulevedet

- Suunnittelu

- Kunnallistekniikka 

- Rakentaminen

- Liikenneväylät

- Yleiset alueet

Omaisuudenhallinta

- Liikennealueet

- Liikenneväylät

- Viheralueet

- Puistot

- Liikenneviheralueet

- Viherrakentaminen

- Suunnittelu

- Rakentaminen

- Metsät

- Metsänhoito

- Liikuntapaikat

- Kuntoradat

- Urheilukentät

- Kalustonhallinta

- Koneet ja laitteet

Palvelut

- Liikennepalvelut

- Liikennesuunnittelu

- Joukkoliikenteen 

toimivaltainen 

viranomainen

- Luvat ja valvonta

- Pysäköinti

- Yleiset alueet

- Kaivuu ja sijoitus 

- Geopalvelut

- Mittaus

- Maaperä

Hallinto
- Johtaminen

- Riskienhallinta

- Kehittäminen

Kuntatekniikan organisaatio 123+9

23+1

82+3

16+1

2+4



Asukastyytyväisyys yhdyskuntateknisiin palveluihin 26.8.2021
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Osallistuminen KEINO-valmennusohjelmaan

Hakemus
Alustava idea

hyväksyttiin
Kaksi hankintaa

TalvihoitoPyöräilyallianssi
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Pääpyöräteiden talvihoito
Idea systeemisestä 

kehittämisestä

NopeastiHitaasti



Nopeasti: Talvihoitourakoiden kilpailutus

• 14 alueurakkaa kaupungin itse ylläpitämien alueiden lisäksi

• Keino-ohjelman asiantuntijat sparrasivat tarjouspyyntöaineiston kanssa

• Kilpailutus keväällä 2021

• Onnistuminen

• Paikalliset pienemmät toimijat aktivoituivat, hintataso tippui

• Uutena palveluna tonttiliittymien aurausvallin poisto

• Aikaisempaa suurempi panostus pääpyöräteiden talvihoitoon

• Vuoden 2022 asukastyytyväisyyskyselyssä päästiin kuntien keskiarvoon

• Valtaosa urakoitsijoista käyttää biodieseliä työkoneissaan
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Hitaasti: Pyöräilyn edistäminen allianssimallilla

• Uuden yhteistoiminnallisen hankemallin kehittäminen pyöräilyn edistämiseen

• Suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, kehittäminen, innovaatiotoiminta

• Mm. 50 km kävelyn- ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto

• Pitkä kesto ja merkittävä koko luokka (30-50 M€ vuoden 2029 loppuun saakka)

• Kehittämishankkeen osarahoitus Business Finlandilta (400 k€ hanke, innovatiiviset julkiset hankinnat)

• Vähähiilisyys sisäänrakennettuna sekä hiilijalanjäljen että hiilikädenjäljen osalta

• Status

• Hanke alkoi vuoden 2022 alussa

• Hankintakonsultteina Vison Oy ja Teese Botnia Oy

• Pidetty useita markkinavuoropuheluita ja kehitetty hanketta

• Parhaillaan pyydetään osallistumishakemuksia

• Sopimus 2022-23 vuodenvaihteessa

• Kehitysvaihe vuoden 2023 alussa
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Pyöräilyn edistäminen ennen vuotta 2030
• Kävely ja pyöräily ensisijaisia liikkumismuotoja keskustassa

• Pyöräilyn kulkumuoto-osuus 20 %

• Sujuvat ja turvalliset reitit: 0 onnettomuutta

• Parempi saavutettavuus ja liikenteen yhteispeli

• Noudatetaan YK:n suositusta budjetoinnissa (20 % kävelyyn ja pyöräilyyn)

• Paremmat opasteet ja liikenteen ohjaus

• Vaasan kaupunki esimerkkityönantaja



Toimenpiteitä ennen 2030

• 50 km kävelyn ja pyöräilyn 

laatukäytäväverkostoa

• Paremmat palvelut: pysäköinti, 

talvihoito, opastus ja ohjaus, jne.

• Kansalaisten osallistamiseen ja 

viestintään panostaminen



Pyöräilyallianssi

• Uuden yhteistoiminnallisen hankemallin kehittäminen

• Suunnittelu, rakentaminen ylläpito, kehittäminen, innovaatiot 

• Kaikki voittaa tai häviää yhdessä

• Yritetään saada valtio ja naapurikunnat mukaan

• Palkkioprosentti toteutuneiden kulujen päälle ja iso bonusjärjestelmä

• Noin 30-50 M€ kustannukset ennen vuotta 2030

• Bonukset todellisten saavutusten pohjalta

• Päästöt, kulkumuoto-osuus, asukastyytyväisuus, laatu, innovaatiot, 

kustannustehokkuus, jne.

€

€ €



Pyöräilyallianssin aikataulu

Tuotantovaihe 2023-2029

Suunnittelu, rakentaminen, 
ylläpito, kehittäminen, jne.

Toiminnan tunnusluvut

Kehitysvaihe alkuvuosi 2023

Hankinnan jatkaminen Tavoitteet ja säännöt

Julkinen hankinta 2022

400 k€ kehittämishanke, 

50 % rahoitus Business Finlandilta
Kilpailullinen neuvottelumenettely

Sähkö-

allianssi



Haasteita allianssimallille 

• Toimiiko allianssi pyöräilyn edistämisessä?

• Uusi tapa tehdä vanhoja asioita

• Paljon positiivista palautetta tähän saakka, iso innovaatiopotentiaali

• Onko hankekoko riittävän iso?

• Markkinakartoituksen perusteella hankekoon tulee olla suuri

• Mietitään myös rahoituksellisia innovaatioita

• Päästäänkö vuosibudjetoinnilla tavoitteeseen?

• Iso riski tehdä liian vähän liian hitaasti

• Onneksi allianssimalli on joustava



Kysymyksiä?

Kommentteja?



Kiitos!
Lisätietoja: jukka.talvi@vaasa.fi


