
Ilmastokysely 
Tuusulan kunnan yrityksille 

Tulokset



Yrityskyselyn vastaukset

• Kyselyllä kartoitettiin yritysten 

ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden 

nykytilaa, toiveita ilmastoyhteistyölle 

sekä mahdollisia pullonkauloja 

ilmastotoimissa etenemiselle.

• Kyselyllä kartoitettiin myös kestävän 

kehityksen teemoja

• Kyselyyn saatiin 102 vastausta.



Tuusulan yritykset toimialoittain
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A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (1)

B Kaivostoiminta ja louhinta (6)

C Teollisuus (230)

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (3)

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (16)

F Rakentaminen (690)

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (633)

H Kuljetus ja varastointi (224)

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (79)

J Informaatio ja viestintä (108)

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (61)

L Kiinteistöalan toiminta (48)

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (462)

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (247)

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (12)

P Koulutus (100)

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (253)

R Taiteet, viihde ja virkistys (149)

S Muu palvelutoiminta (230)Lähde: Tuusulan yrityshakemisto



Kyselyyn vastanneet yritykset
• Kyselyyn vastasi 102 yritystä

• Vastausmäärältään merkittävimmät toimialat:

• Rakentaminen (18 %)

• Valmistava teollisuus (15 %)

• Tukku- ja vähittäiskauppa (13 %)

• Kuljetus- ja logistiikka (10 %)

• Lisäksi 24 % vastauksista saatiin muilta liike-

elämän palvelujen toimialoilta

• Jakauma vastaa hyvin yrityshakemistoa, jossa 

vastaavat osuudet ovat:

• Rakentaminen (19 %)

• Teollisuus (6 %)

• Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja –
pyörien korjaus (18 %)

• Kuljetus- ja varastointi (6 %)



Tuusulan yritykset 
henkilöstömäärän mukaan
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Päästötavoitteet ja vähentämisen keinot

Päästöjen vähentämiseksi on suunniteltu monia keinoja

Lähes 60 %:lla vastaajista 
kierrätystoimenpiteet

Energiatehokkuuden 
parantaminen (41 %) ja uusiutuvan 

energian käyttö (35 %) 

Hiilijalanjäljen vähentäminen (38%) 
ja hiilineutraalisuus (10%)

Kompensaatiot, kaluston uusiminen, 
kaasu- ja sähköautot, toiminta 

painottuu luontoon

25 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on asettanut tavoitteen 
päästöjen vähentämiselle ja heistä 77 % seuraa tavoitteiden 

toteutumista



Esteet yrityksen toimille päästöjen vähentämiseksi

45 % vastaajista näki talouteen liittyviä haasteita

Haasteita nähtiin myös tietotasoon ja ajankäyttöön (20 %) sekä 
henkilöresursseihin (11 %) liittyen. 

Yksittäisissä vastauksissa mainittiin myös mm. toimivien ratkaisujen 
puute ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet vuokratiloissa. Osa myös 
koki, ettei vähennettävää ole.

36 % vastaajista ei nähnyt esteitä päästöjen vähentämiselle



Kestävä kehitys

Puolet yrityksistä on kartoittanut, mitä kestävän 
kehityksen osa-alueita yritys voisi huomioida 
toiminnassaan.

33 % on asettanut tavoitteita kestävän 
kehityksen edistämiselle, joista 76 % seuraa 
tavoitteiden toteutumista.



Ilmastotoimien ja liiketoiminnan kehittäminen 

• 65 % vastaajista näki 

mahdollisuuksia ilmastotoimien 

ja liiketoiminnan 

yhteiskehittämisessä

• 18 % ei osannut sanoa, onko 

mahdollisuuksia

• 18 % ei nähnyt mahdollisuuksia 

yhteiskehittämisessä
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Verkostomainen yhteistyö Ei yhteistyötä Tiivis yhteistyö

Yhteistyö

75 % vastaajista toivoo 
yhteistyötä kunnan kanssa 
ilmastotoimien edistämiseksi

Verkostomaista yhteistyötä
toivoo 60 % ja tiivistä
yhteistyötä 15 %



Toiveita kunnalle ilmastotyön tueksi

• Kyselyn lopussa vastaajien oli mahdollista esittää yleisiä kommentteja kyselyn aihepiiristä 

tai toiveita, miten kunta voisi auttaa yrityksiä ilmastotyössä tai kestävässä kehityksessä.

• Lähes puolet vastaajista kertoivatkin, millaista apua kaipaavat:

• Lähes viidesosa kaipaisi lisää tietoa tai haluaisi jonkinlaista neuvontaa. Tietoa pyydettiin jakamaan mm. 

onnistuneista toteutuksista ja omien toimien kartoittamiseen kaivattiin apua.

• Yli 10 % vastaajista ehdotti jonkinlaista taloudellista tukea esimerkiksi investointituen muodossa

• Kunnan haluttiin myös näyttävän omilla toimillaan esimerkkiä, helpottavan jätteiden lajittelua ja 

kierrätystä sekä tukevan yrityksiä kaavoittamisella tai infran parantamisella. Konkreettisena esimerkkinä 

pyydettiin mm. kaasuasemaa teollisuusalueelle.



Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Kyselyn toteutti WSP Finland Oy


