
Kirkkonummen ympäristöstrategia 

Kirkkonummen kunnan ympäristöstrategia käsittää ympäristöä koskevat päätoimintalinjat, joiden 
toteuttaminen on osa Kirkkonummen kehittämistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävänä kuntana. 

1 
Kunta turvaa luonnon monimuotoisuutta 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen merkitsee vähintäänkin nykyisten kunnan alueella 
olevien luontotyyppien ja lajien säilyttämistä. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää sellaisen viheralueverkoston ylläpitämistä, 
joka käsittää riittävästi erilaisia elinympäristötyyppejä, laajoja viheraluekokonaisuuksia ja näitä 
yhdistäviä viherkäytäviä. Tärkeimpinä keinoina kunta käyttää tässä rakentamisen ohjausta, 
luonnonsuojelualueiden perustamista ja luontoarvoja säilyttävän viheralueiden hoidon edistämistä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään viheraluekokonaisuuksien pirstoutumisen estämiseen ja niiden 
välisten yhteyksien säilyttämiseen. 

2 
Kunta huolehtii pinta- ja pohjavesien käyttökelpoisuudesta 

Pinta- ja pohjavesien käyttökelpoisuuden turvaaminen merkitsee vesiin kohdistuvan kuormituksen 
vähentämistä ja vesistöjen kunnostusta. 

Vesien käyttökelpoisuuden turvaaminen edellyttää sitä, että kunta ehkäisee haitallisten päästöjen 
laskemista alueensa sisävesistöihin ja Itämereen sekä pohjavesiin. Tärkeimpiä keinoja tässä on 
jätevesien tehokkaan käsittelyn edistäminen. Kunnan on syytä myös tukea vesistöjen kunnostusta 
mm. antamalla. neuvontaa ja taloudellista avustusta kunnostushankkeiden toteuttajille. 

3 
Kunta huolehtii ilman puhtaudesta 

Ilman puhtaudesta huolehtiminen merkitsee ilman epäpuhtauspäästöjen ehkäisyä ja 
vähentämistä. 

Kunta turvaa ilman puhtautta etenkin ilman epäpuhtauspäästöjä rajoittavilla lupamenettelyillä, 
valvonnalla ja neuvonnalla, huolehtimalla joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksistä sekå edistä-
mällä maakaasun käyttöä. 

4 
Kunta ehkäisee ilmastonmuutosta 

Ilmastonmuutoksen ehkäisy merkitsee ilmakehän lämpenemistä ja otsonikatoa aiheuttavien 
aineiden käytön ja toimintatapojen ehkäisyä ja vähentämistä. 

Kunta tukee ilmastonmuutoksen ehkäisyä etenkin maankäytön suunnittelulla, lupamenettelyillä, 
valvonnalla ja neuvonnalla, jotka ehkäisevät ilmakehän lämpenemistä ja otsonikatoa aiheuttavien 
aineiden ja menetelmien käyttöä. 

5 
Kunta torjuu meluhaittoja 

Meluhaittojen torjunta merkitsee melun synnyn välttämistä ja melun leviämisen estämistä. 

Kunta torjuu meluhaittoja etenkin ohjaamalla melua aiheuttavat ja siitä kärsivät toiminnot riittävän 
etäälle toisistaan sekä edistämällä meluntorjuntarakenteiden tekemistä. 

 
 
 



 
6 
Kunta huolehtii maaperän puhtaudesta 

Maaperän puhtaudesta huolehtiminen merkitsee sitä, että estetään haitallisten aineiden pääsy 
maaperään ja että jo saastuneita maa-alueita kunnostetaan. 

Kunta huolehtii maaperän puhtaudesta etenkin maaperään kohdistuvia epäpuhtauspäästöjä rajoit-
tavilla lupamenettelyillä, valvonnalla ja neuvonnalla sekä edistämällä maanalaisten öljysäiliöiden 
tarkastusta ja saastuneiden maa-alueiden kunnostamista. 

7 
Kunta tukee kestävää materiaali- ja energiataloutta 
 

Kestävän materiaali- ja energiatalouden tukeminen merkitsee sellaisen materiaalien ja energian käy-
tön edistämistä, joka ei ehdy-tä luonnonvaroja ja kuormita ympäristöä ja terveyttä niin, että elinolot 
heikentyvät pitkälläkään aikavälillä. 

Kunta tukee kestävää materiaali- ja energiataloutta etenkin ehkäisemällä tarpeetonta kulutusta sekä 
edistämällä jätteiden hyötykäyttöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 

8 
Kunta vaalii maisema-arvoja ja parantaa ympäristöä 

Maisema-arvojen vaaliminen merkitsee ympäristöä muuttavien toimien toteuttamista niin, että luon-
non ja kulttuuriympäristön arvokkaat piirteet säilyvät. 

Kunta vaalii maisema-arvoja ja parantaa ympäristöä etenkin ohjaamalla maankäyttöä ja edistämällä 
arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden suojelua. 

9 
Kunta edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista organisaatioissa 
 
Ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen edistäminen merkitsee sellaisten toimintamallien käyttä-
mistä, jotka tukevat haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyä kaikessa organisaation toiminnassa. 
Kunnan toimintayksiköt tariåstavat omat toimintamallinsa niin, että ne tukevat haitallisten ympäris-
tövaikutusten ehkäisyä. Kunta edistää tällaisten toimintamallien käyttöä myös alueensa muissa or-
ganisaatioissa. 

10 
Kunta huolehtii kuntalaisten ympäristötietouden ylläpitämisestä ja lisää 
misestä 

Ympäristötietouden ylläpitämisestä ja lisäämisestä huolehtiminen merkitsee ympäristökasvatuksen,  
-tie-dotuksen ja -neuvonnan sisällyttämistä laajalti kunnan toimintaan. 

Kunta sisällyttää ympäristökasvatuksen kasvatus- ja opetustoimintaansa sekä huolehtii muutoin 
ympäristöasioista tiedottamisesta ja ympåristöneuvonnasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat ympäristön 
tila, energiansäästö, kulutuskysymykset sekä jätehuolto ja kierrätys. 
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