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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 kerrotaan kunnan kiertotalousprojektista ja
viimeisimmistä ilmastopäästölaskennoista. Kuukauden HINKU-
vinkki koskee ruokahävikkiä ja vietetäänpä syyskuussa monien
muiden teemapäivien ja -viikkojen lisäksi nollapäästöpäivää -
mikä on sinun hiilijalanjälkesi? Tarjolla tietoa myös energia-
avustuksesta öljylämmityksestä luopumiseksi.
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Ilmastouutisia ja -infoa
kuntalaisille

LISÄTIETOJA:
Outi Manninen

Ilmastokoordinaattori
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

https://www.kirkkonummi.fi/


Kirkkonummi menestyi keväällä 2020 Sitran Kesätöitä kiertotaloudesta-ideakilpailussa ja
sai Sitran rahoituksen kiertotaloushankkeeseensa koskien kunnan purkukohteista
saatavan betonimurskeen uudelleen hyödyntämistä kunnan omissa
rakentamis-hankkeissa.
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Ilmastokuulumisia kunnasta

Kunnan kiertotalousprojekti käynnistyi elokuussa!

Betonimurske voi korvata kivimurskeen
rakentamiskohteissa, mikä säästää luonnon
raaka-aineita ja pienentää kunnan
hiilidioksidipäästöjä ja rakennuskustannuksia
vähentämällä raskaan kuljetuksen tarvetta
työmailla. Hankkeeseen palkattiin
hankerahoituksella kesätyöntekijä elo-syyskuun
2020 ajaksi. 

Kesätyöntekijä työskentelee yhteistyössä
kunnan eri yksikköjen kanssa
yhdenmukaisen toimintamallin ja
ohjeistuksen laatimiseksi purkubetonin
uudelleen hyödyntämistä varten.

Hanke on osa Kirkkonummen HINKU-ilmastotoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään
kunnan toiminnan resurssiviisautta ja vähentämään ilmastokuormaa. Hankkeen kautta
halutaan luoda ja pilotoida uudenlaista, systemaattista kiertotalouden periaatteita
hyödyntävää yhteistyötä ja toimintaa Kirkkonummen kunnassa.

Kesätyöntekijä Joonas Söderholm



Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) viimeisimpien
HINKU-päästölaskelmien mukaan Kirkkonummen
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat laske-
neet 24 prosenttia aikavälillä 2007-2018, kun
taas asukasta kohden laskettuna päästöt ovat
laskeneet 32 prosenttia. HINKU-kuntana
Kirkkonummi tavoittelee 80% päästövähennyksiä
vuoteen 2030 mennessä, verrattuna v. 2007 tasoon.
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Kirkkonummen
kasvihuonekaasupäästöt laskussa

Lisätietoja:
____________

SYKE:n päästölaskenta
2020

Sektorikohtaisesti isoimmat päästöt aiheutuvat rakennusten lämmityksestä,
yhteensä  n. 36 % kaikista Kirkkonummen päästöistä. Toiseksi suurin
päästösektori kunnassa on tieliikenne, joka kattaa n. 33 % kaikista päästöistä.

Kun Kirkkonummen päästöjä
vertaillaan esimerkiksi muihin
Uudenmaan kuntiin, Kirkko-
nummella asukasta kohti lasketut
päästöt ovat laskeneet
neljänneksi eniten tarkastelu-
jaksolla 2005-2017, Järvenpään, 
 Keravan ja Kauniaisten jälkeen. 

Lue lisää kunnan päästöistä
verkkosivuiltamme!

www.kirkkonummi.fi/hinku

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://www.kirkkonummi.fi/kunnan-kasvihuonekaasupaastot-kunta
https://www.kirkkonummi.fi/kunnan-kasvihuonekaasupaastot-kunta
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Kuukauden HINKU-vinkki: 
Vältä ruokahävikkiä

1. Mieti jo ennakkoon, mitä vanhentuvia ruoka-aineita sinulla on kotona, ja
suunnittele ostokset sen mukaan.

2. Ota valokuva jääkaappisi sisällöstä ennen lähtöäsi ruokaostoksille. Näin
näet kaupassa mitä tuotteita jääkaapissasi jo on, ja vältyt turhilta ostoksilta.

3. Pakkauskoon valinnassa on oleellista se, että kaikki pakkauksessa oleva
ruoka tulee käytettyä. Pakkausten ympäristövaikutukset ovat pienemmät
kuin hukkaan menevän ruoan. Edullinen kilohinta ei merkitse säästöä, jos
osa pakkauksesta jää lopulta käyttämättä.

4. Muista, että parasta ennen -merkinnällä tarkoitetaan
vähimmäissäilyvyysaikaa, johon saakka elintarvike ainakin säilyttää sille
tyypilliset ominaisuudet. Viimeinen käyttöpäivä -merkintä sen sijaan on
nimensä mukaisesti päivä, jolloin valmistaja on tarkoittanut tuotteen
viimeistään käytettäväksi.

Nappaa tästä talteen 10 vinkkiä 
arjen ruokahävikin vähentämiseksi 
(vinkit hävikkiviikon verkkosivuilta)

https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/
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5. Muista aistinvarainen arviointi. Katso ja nuuhki. Jos ruoka ei näytä tai tuoksu
pilaantuneelta, eikä viimeinen käyttöpäivä ole mennyt, kokeile maistaa pieni
pala. Uskalla luottaa aisteihisi!

6. Jos ruokaa jäi pieni määrä, hyödynnä se osana seuraavan päivän ateriaa. Jos
ruokaa jäi isompi satsi, pakasta se ja käytä myöhemmin.

7. Kaikkein nopeimmin pilaantuvat tuoretuotteet kannattaa asetella
jääkaapissa samalle hyllylle silmiesi korkeudelle, jotta ne eivät unohdu kaapin
perukoille.

8. Ota ruokaa lautasellesi nälän, älä tottumuksen mukaan.

9. Pidä pää kylmänä kaupassa: Osta vain ne tuotteet, jotka tiedät ehtiväsi
käyttää ennen niiden pilaantumista.

10. Ruokaostoksille ei kannata mennä nälkäisenä, sillä nälkäisenä on helppo
sortua tarpeettomiin heräteostoksiin.
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Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville
asuinrakennuksille on luvassa tukea
öljylämmityksestä luopumiseen. Haku aukeaa
1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää
kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.
Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen
hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoja:
 ____________

Hakuohjeet ja lisätietoja
osoitteesta:

https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/avustu

s-oljylammityksesta-
luopumiseksi

Öljystä uusiutuviin - Avustusta
öljylämmityskohteille

Avustusta luvassa öljylämmitteisten
pientalojen omistajille lämmitysmuodon
vaihtamiseen

Tukea voi saada:
– 4000 euroa siirryttäessä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-
vesilämpöpumppuun
– 2500 euroa vaihtaessa muihin ei-fossiilisia polttoaineita käyttäviin
lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei siis myönnetä hankkeisiin, joissa uusi rakennuskohtainen
lämmitysjärjestelmä edelleen käyttäisi fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä,
hiiltä, maakaasua tai turvetta. Tukea ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle on
myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan
tarkoitukseen. Tukea voi hakea syyskuusta 2020 alkaen. 

Öljylämmitys vaihtoon -
webinaari 7.10.2020 

Ilmoittaudu nyt!

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
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Syyskuun 21. päivä  vietettiin kansainvälistä
nollapäästöpäivää. Kyseessä on ilmaston-
muutoksen hillinnän teemapäivä eli päivä, jolloin
kiinnitetään erityistä huomiota arjen hiili-
jalanjälkeen! Nollapäästöpäivää voi viettää milloin
vain! Oman arjen valinnoilla suuri merkitys siihen,
kuinka paljon kulutamme luonnonvaroja ja
aiheutamme ilmastopäästöjä. Pienilläkin teoilla
voimme itse vaikuttaa lähiympäristömme tilaan
sekä saada aikaan parhaimmillaan myös
taloudellisia säästöjä, esim. energiankulutustamme
pienentämällä.

Oletko sinä laskenut oman hiilijalanjälkesi? Se
onnistuu helposti SYKE:n ilmastodieetti-laskurilla
osoitteessa:
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/

Syyskussa vietetään
Nollapäästöpäivää! Osallistu

sinäkin!

Lisätietoja:
____________

Ilmastodieetti-
hiilijalanjälkilaskuri

Kokeile myös Sitran
elämäntapatestiä ja

selvitä mitä sinun
arjen ilmastotekosi

ovat.

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://elamantapatesti.sitra.fi/

