
ILMASTOKIRJE
Kirkkonummen ilmastokirje on kunnan asukkaille, yrityksille ja henkilöstölle
suunnattu katsaus kunnan ilmastotyön ajankohtaisiin asioihin. 
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Kirkkonummella tehdään systemaattista
ilmastotyötä

Kirkkonummen kunta on osa Hiilineutraalit
kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä
Kirkkonummi on sitoutunut 80 prosentin
päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030
mennessä. Kirkkonummi pärjää kuntien välisessä
ympäristöasioiden vertailussa erinomaisesti,
mutta ilmastotyössä riittää vielä paljon tehtävää.

Kirkkonummen ilmastotyö on suunnitelmallista,
aktiivista ja pitkäjänteistä. Viimeisimpiä
ilmastotyön virstanpylväitä ovat keväällä
hyväksytty SECAP-toimenpidesuunnitelma sekä
kesällä käynnistynyt ilmastohanke. Lue lisää
ilmastokirjeestä!   

SISÄLTÖ: 

Ilmastotyöllä vähennetään
päästöjä ja tehdään säästöjä 
Kirkkonummen päästöt ovat
laskussa 
Kestävän energian ja ilmaston
toimenpidesuunnitelma 
Vinkit taloyhtiöille
aurinkosähkön tuotantoon 

https://yle.fi/uutiset/3-11504485


Kirkkonummella on alkanut

uusi ympäristöministeriön

rahoittama ilmastohanke,

jossa rakennetaan

kustannustehokkaan

ilmastotyön mallia. Hanke on

yhteinen Vihdin kunnan

kanssa ja se toimii aktiivisen

ja osallistavan ilmastotyön

jatkumona aiemmalle

kuntien yhteiselle

ilmastohankkeelle. 

Hanketta koordinoi

ilmastokoordinaattori Vera

Järvenreuna. Hankkeen

tavoitteena on kartoittaa ja

toimeenpanna

kustannustehokkaita

ilmaisuratkaisuja, jotka

tukevat Kirkkonummen

päästövähennystavoitteita. 

Ilmastotyöllä
vähennetään
päästöjä ja tehdään
säästöjä 

Kirkkonummen kokonaispäästöt
ovat laskussa 

Ilmastohankkeen puitteissa

kunta edistää

ilmastotavoitteitaan sekä

kannustaa kaikkia

Kirkkonummen asukkaita ja

yrityksiä ilmaston kannalta

kestäviin ratkaisuihin. 

Kunta voi suoraan vähentää

päästöjä vain kunnan

omaisuuden ja toiminnan kautta

– muut tarvittavat

päästövähennykset tulee

saavuttaa asumisen,

palvelurakennusten, liikkumisen

ja muun arkisen toiminnan

kautta. Hiilineutraali

Kirkkonummi saavutetaan

yhteistyön tuloksena! 

#yhdessätillsammans 

Fiksulla ja pitkäjänteisellä

ilmastotyöllä kunta voi

edistää elinvoimaa,

kuntalaisten hyvinvointia ja

kestävyyttä.  Esimerkiksi

kunnan kiinteistöjen

energiatehokkuutta

parantamalla voidaan tehdä

taloudellisia säästöjä,

parantaa rakennusten

viihtyvyyttä ja vähentää

päästöjä. 

Ilmastokoordinattori Vera 
Järvenreuna

Kirkkonummen kokonaispäästöt ovat laskeneet

noin 15 prosenttia suhteessa tarkasteluvuoteen

2007. Asukaslukuun suhteutettuna päästöt ovat

laskeneet enemmän. Kehityssuunta on oikea,

mutta  vuoden 2030 päästövähennystavoit-

teeseen on vielä matkaa.  

Kunnan päästöjä voidaan laskea monella tapaa.

Nämä luvut perustuvat Kirkkonummen

tuoreimpaan CO2-raporttiin. 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/6110dfbcc910582778000333/CO2-raportti_Kirkkonummi_04032021.pdf


Kirkkonummen
kunnanvaltuusto hyväksyi
8.3.2021 kunnan Kestävän
energian ja ilmaston
toimenpidesuunnitelman
(SECAP). Suunnitelmaan on
kirjattu yli 30 toimenpidettä,
jotka toteuttamalla
Kirkkonummi saavuttaa
HINKU-
päästövähennystavoitteen
vuoteen 2030 mennessä.
SECAP on tehty osana
Euroopan kaupunginjohtajien
Covenant of Mayors-
ilmastosopimusta ja se tukee
kunnan ilmastotyön
koordinointia sekä etenemisen
seurantaa. 

Kunnanvaltuusto
hyväksyi
Kirkkonummen
kestävän energian ja
ilmaston
toimenpide-
suunnitelman 

Kunta varautuu ilmaston
lämpenemiseen huomioimalla
haavoittuvassa asemassa olevat
väestöryhmät, kuten ikäihmiset,
pitkäaikaissairaat ja lapset.

Ilmastoriskit pyritään
huomioimaan kunnan
toimintojen ja infrastruktuurin,
kuten sairaanhoidon,
tieverkoston, sähkönjakelun ja
vesihuollon suunnittelussa. 

SECAP-suunnitelmaan on
kirjattu sekä
ilmastonmuutoksen hillintää
että siihen sopeutumista
edistäviä työkaluja. 

Kunnan keskeisimmät
työkalut ilmastonmuutoksen
hillintään liittyvät
kiinteistöjen ja liikenteen
energiatehokkuuden
parantamiseen, uusiutuvan
energian tuotannon
lisäämiseen sekä
yhdyskuntarakenteen
kestävään suunnitteluun.
Lisäksi Kirkkonummella
panostetaan
ympäristökasvatukseen. 

Ilmastonmuutoksen
sopeutumistoimet
tarkoittavat keinoja, joilla
kunta varautuu
ilmastonmuutoksen
haitallisiin vaikutuksiin, kuten
äärimmäiseen kuumuuteen,
kuivuuteen, rankkasateisiin ja
myrskyihin. 

Esimerkkejä SECAP-toimenpiteistä 
Lisätään uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian,
tuotantoa kunnan kiinteistöissä
Luovutaan öljyn ja maakaasun käytöstä kunnan kiinteistöissä 
Parannetaan kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta 
Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja
katuvalaistuksessa 
Pyritään sijoittamaan uudet asuinalueet hyvien
joukkoliikenneyhteyksien lähettyville
Hankitaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja kunnan käyttöön
Parannetaan sähköautojen latausverkostoa ja biokaasun
jakeluverkostoa 
Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä 
Minimoidaan ruokahävikki, nostetaan kierrätysastetta ja
edistetään kiertotaloutta 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/60dc0f60c9105845b90006b2/Kirkkonummen_kest_v_n_energian_ja_ilmaston_toimintasuunnitelma__SECAP_.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/60dc0f60c9105845b90006b2/Kirkkonummen_kest_v_n_energian_ja_ilmaston_toimintasuunnitelma__SECAP_.pdf


Aurinkopaneeleiden hinnat ovat laskeneet viime

vuosina radikaalisti ja aurinkosähköjärjestelmät

suomalaisten omakotitalojen ja julkisten

kiinteistöjen katoilla ovat jo yleinen näky. Nyt

myös taloyhtiöiden aurinkosähkön tuotantoa on

helpotettu. Nykyisin sähköverkkoyhtiöt voivat

tarjota asiakkailleen niin kutsuttua

aurinkosähkön hyvityslaskentapalvelua. Tämä

tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että

aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä voidaan

hyödyntää kannattavasti huoneistoissa.

Useimmiten sähköä jaetaan asuntoihin suhteessa

osakeomistukseen.  Näin ollen asukkaat voivat

käyttää kodeissaan itse tuotettua uusiutuvaa

energiaa ja samalla sähkölasku pienenee! 

Ilmastovinkki: taloyhtiöistä aurinkosähkön tuottajia

Aurinkovoimaa taloyhtiöön
hyvityslaskentamallilla – vinkit
hankintaan
Aurinkosähköä kotiin: hyvityslaskenta
Motiva: Aurinkosähköä taloyhtiöissä

Mistä lähteä liikkeelle? 

Tiedustele oman alueesi sähköverkkoyhtiöltä,
tarjoaako se hyvityslaskentapalvelua jo nyt.
Hyvityslaskenta mahdollistuu kaikille
taloyhtiöille tulevina vuosina, kun se siirtyy
kantaverkkoyhtiö Fingridin palveluksi. Ota
asia puheeksi naapureiden kanssa hyvissä
ajoin ennen, kun viet investoinnin
päätettäväksi taloyhtiön kokoukseen.

Lisätietoa: 

Sijaitseeko kerros- tai rivitalosi aurinkoisella paikalla? Onko taloyhtiössänne harkittu

aurinkosähköjärjestelmän hankkimista? Nyt se on kannattavaa! 

Hoivakoti Lehmuskartanon katolla komeilee  33 kWp:n
aurinkopaneelijärjestelmä. 

Myös kunnan kiinteistössä

hyödynnetään aurinkoenergiaa

Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen
kunnan kiinteistöissä on yksi Kirkkonummen
keskeisimmistä ilmastotoimenpiteistä.
Hoivakoti Lehmuskartanon katolle asennettiin
vuonna 2019 33 kWp:n aurinko-
paneelijärjestelmä, joka tuottaa sähköä
hoivakodin tarpeisiin. Järjestelmän tuotanto on
suurimmillaan kesällä, jolloin aurinkoenergiaa
on eniten tarjolla ja sähköä kuluu hoivakodin
viilennykseen. Aurinkopaneelijärjestelmiä
tullaan asentamaan myös muihin kunnan
kiinteistöihin. 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Aurinkovoimaa_taloyhtioon_hyvityslaskent(58141)
https://aurinkosahkoakotiin.fi/aurinkosahkon-hyvityslaskenta/
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/aurinkosahko_taloyhtiossa


YHTEYSTIEDOT

Herättikö ilmastokirje kysymyksiä
Kirkkonummen ilmastotyöstä? Ota
yhteyttä: 

Ilmastokoordinaattori 
Vera Järvenreuna

Ervastintie 2
PL 20
02401 Kirkkonummi

puh. 044 7674461
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi/hinku

https://www.kirkkonummi.fi/hinku

