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Kirkkonummen kunta on osa Kohti hiilineutraalia kuntaa
(HINKU) -verkostoa ja sitoutunut vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030
mennessä vuoden 2007 tasosta. 
 
Kunnassa pyritään viemään HINKU-ilmastotyötä
suunnitelmallisesti eteenpäin, kaikkien kunnan toimialojen sekä
paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa yhteistyössä.
 
lmastokirjeen aiheina kunnan ilmastokuulumiset, ajankohtaista
tietoa kuntalaisille mm. ilmastotekojen rahoittamisesta ja
energia-avustuksesta sekä mahdollisuus jakaa Sinun parhaat
arjen ilmastoniksit!
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Ilmastouutisia ja -infoa
kuntalaisille

LISÄTIETOJA:
Outi Manninen

Ilmastokoordinaattori
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi
 

https://www.kirkkonummi.fi/


Rakennusten energiankäytöstä aiheutuu noin
puolet koko kunnan kasvihuonekaasupäästöistä.
Kirkkonummen kunta pyrkiikin omalta osaltaan
vähentämään kuntaorganisaation kiinteistöjen
energiankäytöstä aiheutuvaa ilmastokuormaa
energiansäästöihin tähtäävillä toimenpiteillä sekä
uusiutuvan energian hankkeilla. 
 
Viimeisimpiä toteutuneita energiahankkeita ovat
Lehmuskartanon hoivakodin aurinkosähkövoimala,
Kirkkonummen terveyskeskuksen vedensäästö-
hanke sekä Volskodin ilma-vesilämpöpumppu-
järjestelmän asentaminen öljylämmityksen rinnalle.
 
Kuntaan on laadittu vuonna 2019
ilmastotoimenpiteiden tiekartta, jossa on
kartoitettu kunnan merkittävimmät
kasvihuonekaasujen päästölähteet sekä
olennaisimmat toimenpidekokonaisuudet niiden
vähentämiseksi.
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Ilmastokuulumisia kunnasta

Energiatehokkuustoimia ja uusiutuvaa
energiaa Kirkkonummella Lisätietoja:

    ____________
 

  Kirkkonummi
  kohti 

  hiilineutraalia kuntaa
  -verkkosivut

 
 
  
 

____________
  

Kirkkonummen 
  energialoikat löytyvät: 
  energialoikka.fi-sivulta

____________
  

Kirkkonummen 
  kasvihuonekaasu-
  päästölaskelmat

  nähtävissä SYKE:n
HINKU-sivuilla
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Suomen kulttuurirahasto ja Allianssi myöntävät 50-
5000€ suuruisia summia alle 25-vuotiaille nuorille
ilmastotekoihin! Ilmastonmuutosvoiman tavoitteina
on lisätä nuorten toimijuutta ilmastokysymyksissä
ja käynnistää vaikuttavia ilmastotekoja eri puolilla
Suomea.
 
Haku on auki kevään 2020 ajan, ja myöntöjä
tehdään jo maaliskuusta alkaen aina siihen asti, kun
rahaa riittää.
 
Hae nyt! http://ilmastonmuutosvoima.fi/
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Lisätietoja:
 ____________

 
  Kolmas ja viimeinen
hakukierros päättyy
maanantaina 4.5. klo

23:59
____________ 

 
  Hakuohjeet ja lisätietoja

  osoitteesta: 
  ilmastonmuutosvoima.fi

____________
 

 

Rahoitusta tarjolla nuorten
ilmastotekoihin

Ilmastonmuutosvoima: Rahoitusta
nuorten ilmastotekoihin

http://ilmastonmuutosvoima.fi/
http://ilmastonmuutosvoima.fi/


Kestävän liikkumisen houkuttelevuus
Ruokapalvelujen vähäpäästöisyys
”Villi kortti” – Kuntien uudet ilmastoratkaisut

Onko sinulla jokin erinomainen idea kokeilulle, jolla
pienentää Kirkkonummen kasvihuonekaasu-
päästöjä? Ympäristöministeriö tarjoaa avustusta
(max. 10.000€) ilmastoratkaisuihin toteutettavaksi
yhdessä kuntaorganisaation kanssa. 
 
Ratkaistavia ilmastohaasteita:

 
Kiinnostuitko? Lähetä ideasi rahoitushakuun ja ole
mukana viemässä Kirkkonummea kohti
hiilineutraaliutta!
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Rahoitusta tarjolla
ilmastokokeiluihin 

Lisätietoja:
____________

 
Haku auki 30.4.2020 asti

____________
 

Hakuohjeet ja lisätietoja:
kokeilunpaikka.fi

Kokeilunpaikka: Kokeiluista vauhtia
kuntien ilmastoratkaisuihin

https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeiluhaku/kuntien-ilmastoratkaisut


materiaalien tai tavaroiden uusiokäyttö
vähähiilinen liikkuminen
ruokahävikin vähentäminen
kemikaaliton siivoaminen
kodin energiansäästöt
ilmastoystävälliset reseptit

Arjen ilmastoniksit
Onko sinulla jotain hyviä arjen ilmastoystävällisiä
niksejä, joita haluaisit jakaa muille kuntalaisille?
Niksit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
 

 
Kerro meille arjen ilmastoniksisi tällä lomakkeella.
Jaamme parhaat niksit verkkosivuillamme.
Jättämällä yhteystietosi niksisi kera, osallistut
leffalippujen (2kpl) arvontaan! 
 
Arvonta suoritetaan syksyllä 2020.
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Kerro meille sinun ilmastoniksisi
ja olet mukana

leffalippujen arvonnassa!

Lisätietoja:
 

Linkki lomakkeelle, jossa
voit jakaa omat arjen

ilmastoniksisi
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u


omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
asuinrakennuksen omistavat kerros- ja rivitaloyhtiöt
ARA-yhteisöt

ARA myöntää energia-avustusta
asuinrakennusten energiatehokkuutta
parantaviin korjauksiin 
Vuoden 2020 alusta alkaen voi hakea energia-avustusta
asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin
korjauksiin. Energia avustukset myöntää Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. ARA antaa myös
neuvontaa avustusten tekemiseen. Avustuksia
myönnetään vuosina 2020-2022.
 
Energia-avustusta voivat saada:

 
Energia-avustus on tarkoitettu rakennuksen
energiakulutuksen pienentämiseen tähtääviin hankkeisiin
ja sitä haetaan hakulomakkeella.
 
Lisätietoja ARA:n verkkosivuilla: www.ara.fi/energia-avustus
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ARA:n energia-avustukset 
asuinrakennuksille

Lisätietoja:
____________

 
Energia-avustukset
  asuinrakennuksille
Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA  

 
www.ara.fi/energia-avustus
  korjausavustus.ara@ara.fi

____________
  

  Neuvontapuhelin palvelee
tiistaisin ja

  keskiviikkoisin
  klo 9.00 – 11.00 ja 

  12.00 – 15.00
  puh. 029 525 0818

  ____________
 
 Katso täältä Motivan

järjestämän energia-
avustus-

webinaarin materiaalit ja
videotallenteet
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