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Kirkkonummen kunta on osa Kohti hiilineutraalia kuntaa
(HINKU)-verkostoa ja sitoutunut vähentämään kasvihuone-
kaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
vuoden 2007 tasosta. 
 
Ilmastokirjeessä käsitellään tällä kertaa uusiutuvaa energiaa
ja siihen liittyviä arjen ja käytännön kysymyksiä. Kirkkonummella
pyritäänkin aktiivisesti edistämään uusiutuvan energian
käyttöönottoa osana HINKU-toimenpiteitä.
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Ilmastouutisia ja -infoa
kuntalaisille

LISÄTIETOJA:
Outi Manninen

Ilmastokoordinaattori
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi
 

https://www.kirkkonummi.fi/


Kirkkonummen ilmastotyö etenee ja kunnassa
valmistellaankin parhaillaan konkreettista toimen-
pidelistausta, kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelmaa, tulevien vuosien HINKU-
toimenpiteiksi, joilla kunta pyrkii kustannus-
tehokkaasti pienentämään toimintansa ilmasto-
kuormaa ja luomaan kuntalaisille paremmat
edellytykset mm. kävelylle ja pyöräilylle.
 
Me haluamme kuulla, millaisia toimenpiteitä
juuri Sinä haluaisit kunnassa tehtävän
kestävän liikkumisen, uusiutuvan energian tai
muun hiilijalanjälkeä pienentävän toiminnan
kehittämiseksi. Olemme avanneet kaikille avoinna
olevan HINKU-kyselyn, jossa voit antaa
vastauksesi ja näkemyksesi näihin kysymyksiin. 
 
HINKU-kyselyn löydät kunnan HINKU-sivujen
etusivulta osoitteesta:
www.kirkkonummi.fi/hinku
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Ilmastokuulumisia kunnasta

Ilmastotyön valmistelua ja HINKU-kysely
kirkkonummelaisille Lisätietoja:

    ____________
 

  Kirkkonummi
  kohti 

  hiilineutraalia kuntaa
  -verkkosivut

 
 
  
 

    ____________
 

Pääset HINKU-kyselyyn
tästä linkistä

 
 
  
 

https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://www.kirkkonummi.fi/kohti-hiilineutraalia-kirkkonummea
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZbfd8cpTZOz3v2QJyChdzj1FV4vmNgt-5_NVEI67vnQnC3Q/viewform


Millä keinoilla lisätä uusiutuvaa energiaa
omaan arkeen?
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Kuukauden HINKU-vinkki:
Uusiutuvaa energiaa kotiin 

Lisätietoja:
____________

 
Lue lisää EKOenergia-

merkitystä
sähköntuotannosta täältä

 

Tietoa lämpöpumpuista
Suomen Lämpöpumppu-

yhdistyksen sivuilla

Yksi helpoimmista tavoista vähentää arjen
hiilijalanjälkeä ja tukea uusiutuvan energian
tuotantoa on hankkia vihreä sähkösopimus!
Monet sähköyhtiöt tarjoavat jo nyt erilaisia
uusiutuvan energian tuotantoon perustuvia
sähkösopimuksia. EKOenergia-ympäristömerkillä
varustettu energia on aina 100% uusiutuvaa ja
täyttää tarkat laatukriteerit.
 
Nykyisin on olemassa myös laaja kirjo ratkaisuja,
joilla voidaan hyödyntää ympäristöstä tai auringosta
saatavaa energiaa. Aurinkopaneelien tai -
keräinten avulla voit tehokkaasti ottaa talteen
ilmaista, auringon tarjoamaa energiaa joko sähkönä
tai lämpönä. Myös ympäristöstä, joko maan tai
ilman kautta saatava energia voidaan ottaa
tehokkaasti käyttöön lämpöpumppuratkaisuilla.

Tietoa
aurinkosähköstä

Tietoa
aurinkolämmöstä

https://www.ekoenergy.org/fi/
https://www.sulpu.fi/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkolampo
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Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen
mukaan aurinkopaneelit ja -keräimet vaativat
toimenpideluvan silloin, jos   niiden asentaminen tai
rakentaminen  vaikuttaa merkittävästi kaupunki-
kuvaan tai ympäristöön. Katon lappeen suuntaisesti
asennetut tai vähäisesti korotetut aurinkopaneelit
tai -keräimet eivät yleensä vaadi lupaa.
Lämpöpumppujen ulkoyksiköt eivät pääsääntöisesti
vaadi toimenpidelupaa.
 
Maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruu-
putkiston asentaminen rakennuksen lämmitys-
järjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka
käytettäväksi lisälämmönlähteenä vaatii lain
mukaan aina toimenpideluvan.
 
Rakennusjärjestyksen mukaan sellaisen maalämpö-
järjestelmän rakentaminen, jonka rakenteet
ulottuvat pohjaveteen, on 1 -ja 2-luokan pohjavesi-
alueilla kielletty.
 

Lisätietoja:
 ____________

 
Kirkkonummen kunnan

rakennusjärjestys
(1.1.2020)

 

 

Aurinkopaneelit ja -keräimet 
sekä lämpöpumput: 

Milloin tarvitaan toimenpidelupa?

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5e15d2ccc9105879c2001bf1/Rakennusj_rjestys_1.1.2020_suom.pdf


Valtakunnallinen Aurinkosähköä kotiin -
kampanja on julkaissut maaliskuun alussa uudet
tarjoukset kotitalouksien aurinkosähkö-järjestelmille
vuodelle 2020 aurinkosahkoakotiin.fi- nettisivuilla. 
 
Nettisivuilta löytyy 40 tarjousta omakotikokoluokan
ja taloyhtiön avaimet käteen -järjestelmä-
toimituksiin. Tarjouksia julkaistaan lisää sitä mukaa,
kun niitä saapuu ja ehditään tarkistaa.
 
Kampanjasivuilta löydät myös ohjeet kimppa-
hankintaan, jossa voi hyödyntää tarjouskoneeseen
yhdistettyä tarjouspyyntö-lomaketta.
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Aurinkosähköä kotiin- kampanja
kotitalouksille ja taloyhtiöille

Lisätietoja:
____________

 
Linkki Aurinkosähköä

kotiin- kampanjan
sivuille

 

Näin hankit
aurinkosähköä kotiin -

esite

https://aurinkosahkoakotiin.fi/
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/uusiutuva_energia/nain_hankit_aurinkosahkoa_kotiin.10768.shtml
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Tiesitkö, että voit saada maksutonta energia-
neuvontaa Uudellamaalla? Uudenmaan energia-
neuvonta Rambollin asiantuntijoiden johdolla
tarjoavat kuntalaisille energianeuvontaa arjen
energiakysymyksiin.
 
Voit lähettää kysymyksesi energianeuvojalle
sähköpostilla: energianeuvonta@ramboll.fi
 
Facebookin käyttäjät voivat olla yhteydessä
neuvojiin myös Messengerillä!

Energianeuvontaa asukkaille
Uudellamaalla

Lisätietoja:
____________

 
Uudenmaan

energianeuvonta

Linkki Uudenmaan
energianeuvonnan

Facebook-sivulle

Myös Motiva tarjoaa kuluttajien energianeuvontaa
Facebookissa Asiaa energiasta -sivulla sekä
Motiva.fi/koti Messenger-viestipalvelun kautta. 

Motivan energianeuvonta

https://fi.ramboll.com/media/rfi/alueellinen-energianeuvonta
https://www.facebook.com/Eneuvonta/
https://www.facebook.com/asiaaenergiasta
https://uutiskirje.motiva.fi/go/26249891-2675141-173910400

