
KOULULAISTEN
ILMASTOKIRJE

Koululaisten ilmastokirjeessä kerromme eri ikäisille koululaisille, mitä kaikkea
Kirkkonummen kunta tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

2021

Kirkkonummella tehdään aktiivista
ilmastotyötä

Ilmastonmuutos tarkoittaa maapallon
keskilämpötilan nousua. Sillä on haitallisia
vaikutuksia, kuten äärimmäinen kuumuus,
kuivuus, rankkasateet ja myrskyt. 

Onneksi ilmastonmuutosta voi hillitä monella
tapaa. Myös Kirkkonummen kunta tekee
jatkuvasti töitä, jotta ilmastolle haitalliset
kasvihuonekaasupäästöt saataisiin kuriin. 

Koululaisten ilmastokirje on tarkoitettu eri
ikäisille Kirkkonummen koululaisille. Tässä
kirjeessä kerromme, minkälaista ilmastotyötä
Kirkkonummella tehdään. Lisäksi annamme
vinkkejä koululaisille arjen ilmastotoimiin. 

TIETOA ERI
KOULUASTEILLE: 

1-3-luokkalaisille
4-6-luokkalaisille
Yläkoululaisille
Lukiolaisille 

P.S. Voit hyvin myös lukea muiden
luokka-asteiden ilmastokirjeet.
Muista myös tutustua
ilmastotyön sanakirjaan, jonka
löydät ilmastokirjeen
loppupäästä.  



Uudet rakennukset, kuten koulut, ovat

ilmastoviisaita rakennuksia. Niissä voidaan

esimerkiksi tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Paistaako teidän koulun katolle aurinko?

Voisiko siellä tuottaa aurinkosähköä? 

Korjaamme rakennuksia, jotta lämpö ei menisi

hukkaan. Onko teidän koulussanne sopiva

sisälämpötila vai kenties liian kuuma? 

Hankimme tulevaisuudessa käyttöömme

sähköautoja. Koulukyyditkin saattavat pian olla

ilmastoystävällisiä! 

Vähennämme ruokahävikkiä ja lisäämme

kierrätystä. Onko teidän koulussanne jo

biojätettä mittaava vaaka?

1.-3. luokkalaisille

Ketkä kaikki tekevät ilmastotyötä? 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa yhteiseen

maapalloomme, jonka vuoksi kaikkien tulee

osallistua ilmastotyöhön. Suurin vastuu on

kuitenkin päättäjillä ja yritysjohtajilla. 

Suomi on yhdessä muiden maiden kanssa

solminut ilmastosopimuksia. Ne ohjaavat

toimintaa kohti ilmastoystävällistä

tulevaisuutta. Ilmastotyö on meidän kaikkien

yhteistyötä! 

Mitä minä voin tehdä?

Miltä kuulostaisi pyöräretki tai

herkulliset porkkanaletut?

Pyöräilemällä tai kävelemällä ei synny

päästöjä, kuten autoillessa.

Kasvisruoka taas on liharuokaa

ilmastoystävällisempää. Arjen

valinnat ovat ilmastotekoja!

Voit myös keskustella ilmastotyöstä

koulussa, kotona ja kavereiden

kanssa. 

Maapallon ilmasto lämpenee hurjaa vauhtia. Kotikuntasi Kirkkonummi taistelee
ilmastonmuutosta vastaan. Kirkkonummella on jo pitkään tehty ilmastotyötä, jotta
ilmastolle haitalliset päästöt vähenisivät.  Ilmastotyötä voi tehdä monella eri tapaa ja
siihen voivat osallistua kaikki. 

Mitä Kirkkonummi tekee ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi? 



4.-6. luokkalaisille 

Ilmastotyöllä tarkoitetaan toimia, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Ilmastotyötä voi

tehdä monella eri tapaa ja siihen voivat osallistua kaikki. Paljon ilmastotyötä on tehtykin

jo! Esimerkiksi valtioiden johtajat ovat allekirjoittaneet ilmastosopimuksen, yritykset

ovat siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa ja moni suomalainen tekee

ilmastoystävällisiä ratkaisuja arjessaan. Myös  Kirkkonummen kunnassa tehdään töitä,

jotta ilmastolle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenisivät. 

Tiesitkö? 

Koululaisten ilmastolakkoon on

osallistunut maailmalla jo yli 14 miljoonaa

ihmistä  ja ilmastolakkoja on järjestetty

7500 eri kaupungissa. Nuorten

ilmastoliike sai alkunsa, kun ruotsalainen

15-vuotias Greta Thunberg ryhtyi

yhdessä muiden nuorten

ilmastoaktivistien kanssa osoittamaan

mieltään ilmaston puolesta Ruotsin

parlamentin edessä joka perjantai vuonna

2018. 

Mitä Kirkkonummi tekee ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Siirrymme fossiilisen energian käytöstä uusiutuvan energian käyttöön.

Esimerkiksi asentamalla aurinkopaneeleja kunnan kiinteistön katolle, tuotamme

itse uusiutuvaa energiaa! Myös koulujen katoille voidaan asentaa

aurinkopaneeleja, jolloin oppilaat voivat seurata aurinkosähkön tuotantoa eri

vuodenaikoina.  Lisäksi korjaamme sellaisia rakennuksia, joissa lämpöä menee

hukkaan. Pienilläkin teoilla voidaan tehdä isoja energiansäätöjä! 

Liikenne on suurin päästöjen aiheuttaja Kirkkonummella.  Kirkkonummea

rakennetaan siten, että julkinen liikenne palvelisi mahdollisimman monia. Pyörä-

ja kävelyteitä parannetaan. Tulevaisuudessa hankimme kunnalle vähäpäästöisiä

autoja, kuten sähköautoja. 

Vähennämme ruokahävikkiä ja lisäämme kierrätystä.  Kouluissa, päiväkodeissa ja

hoitolaitoksissa pyritään siihen, ettei ruokaa menisi roskiin. Roskat lajitellaan

oikeisiin jäteastioihin. 

Maista uutta kasvisruokaa ja syö

lautanen aina tyhjäksi 

Pyöräile tai kävele lyhyet matkat

Osta  vaate kierrätettynä tai

lainaa kaverilta

Selvitä, millä energiamuodolla

kotisi lämmitetään 

Lue yksi ilmastonmuutosta

käsittelevä uutinen 

Juttele ilmastotyöstä kotona,

koulussa tai kavereiden kanssa  

Mitä minä voin tehdä?



Esimerkkejä SECAP-toimenpiteistä 

Kirkkonummi on sitoutunut

ilmastotavoitteisiin. Vuoteen 2030 mennessä

Kirkkonummella vähennetään päästöjä  80 

 prosentilla vuoden 2007 tasoon nähden. 

 Kirkkonummen ilmastotyötä ohjaa yli 30

ilmastotoimenpiteen suunnitelma, joiden avulla

saavutetaan 2030-päästövähennystavoite. 

Kirkkonummen ilmastotyön keskeisemmät

toimenpiteet liittyvät rakennusten

energiankäyttöön. Kunnan rakennuksiin

esimerkiksi asennetaan aurinkopaneeleja ja

lämpöpumppuja ja rakennusten

energiatehokkuutta parannetaan. 

 Ilmastonmuutos pyritään huomioimaan

kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa ja

toiminnassa. Esimerkiksi uusia asuinalueita

suunnitellessa pyritään varmistamaan, että alue

on helposti saavutettavissa julkisilla

kulkuneuvoilla. 

Myös ilmastoriskeihin, kuten äärimmäiseen

kuumuuteen  ja rankkasateisiin varaudutaan

kunnassa. 

Viisi faktaa Kirkkonummen
ilmastotyöstä 

1.

2.

3.

4.

5.

Yläkoululaisille 

Ilmastovinkki yläkoululaisille  

Jokainen voi vaikuttaa omiin henkilökohtaisiin

päästöihin arkisilla valinnoilla. Kuljetko

pyörällä vai mopolla, syötkö eläinperäistä vai

kasvisruokaa?

Konkreettisten tekojen lisäksi on tärkeää

keskustella ilmastonmuutoksen aiheuttamista

tunteista. Ilmaston lämpeneminen saattaa

pelottaa, mutta on hyvä muistaa, että ratkaisut

ovat käsissämme ja ilmastonmuutoksen

hillitsemiseksi tehdään jatkuvaa työtä! 

80%
2030

Ilmaston-
muutokseen

sopeutu-
minen

Kestävä
yhdyskunta-

rakenne

Energiate-
hokkuus ja
uusiutuva
energia

Kestävän
energian ja

ilmaston
toimenpide-
suunnitelma

Tiesitkö? 

Kirkkonummi on joidenkin arvioiden mukaan

Suomen vihrein kunta.  Kirkkonummen

asukaskohtaiset päästöt ovat keskimäärin

pienemmät, kuin samankokoisissa kunnissa

yleensä. Myös Uudenmaan kuntien vertailussa

Kirkkonummen päästöt ovat keskivertoa

pienemmät. 

Suurimmat päästöjen aiheuttajat

Kirkkonummella ovat tieliikenne ja rakennusten

lämmitys .



Kirkkonummi on ollut osa
Hiilineutraalit kunnat -
verkostoa vuodesta 2017. 
 Tämän myötä kunnan
tavoitteena on pienentää
päästöjä 80 prosentilla vuoteen
2030 mennessä vuoden 2007
tasoon nähden. Kirkkonummi
on myös osa eurooppalaisten
kaupunginjohtajien
ilmastosopimusta. 

Miten kunnan ilmastotavoitteet
saavutetaan? Kirkkonummella
on oma kestävän energian ja
ilmaston
toimenpidesuunnitelma.
Suunnitelmaan on kirjattu yli 30
toimenpidettä, jotka
toteuttamalla Kirkkonummi
saavuttaa
päästövähennystavoitteen
vuoteen 2030 mennessä. 

Lukiolaisille Suunnitelmaan on kirjattu
sekä ilmastonmuutoksen
hillintää että siihen
sopeutumista edistäviä
toimenpiteitä. 

Kunnan keskeisimmät
työkalut ilmastonmuutoksen
hillintään liittyvät
kiinteistöjen
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 

Kirkkonummi tähtää
hiilineutraaliuteen

Kunnat osana kansallista ja
kansainvälistä ilmastotyötä

Kirkkonummen ilmastotyötä
ohjaavat erinäiset kansalliset ja
kansainväliset
ilmastositoumukset. Esimerkiksi
Pariisin ilmastosopimus,
Euroopan unionin
päästövähennystavoitteet sekä
Suomen hiilineutraaliustavoite
määrittelevät raamit
kunnalliselle ilmastotyölle.
Kunnissa tehdään paljon
konkreettisia
ilmastotoimenpiteitä, joilla
saadaan aikaan todellisia
päästövähennyksiä. 

Kunta pystyy vaikuttamaan
päästöihin suoraan ainoastaan
omistamiensa kiinteistöjen ja
toimintojen kautta.  Loput
kunnan alueen
päästövähennyksistä tapahtuu
kuntalaisten ja yritysten
toimesta. Siksi jokaisen panos
ilmastotyöhön on arvokas! 

Ilmastovinkki lukiolaisille 

Omia kulutus- ja käyttäytymistottumuksia
muuttamalla ilmastoystävällisiksi voit vähentää
henkilökohtaisia päästöjä, mutta mitä muuta on
tehtävissä? Keskustelemalla ilmastoasioista
kotona tai koulussa, julkaisemalla ajatuksia
ilmastonmuutoksesta somessa tai osallistumalla
ilmastoaiheiseen tapahtumaan voit saada uusia
näkökulmia ilmastotyöhön. Vertaistuki ja toiminta
auttavat usein ilmastonmuutoksen aiheuttamiin
negatiivisiin tunteisiin. 

Kirkkonummen päästöjakauma 

Noin puolet Kirkkonummen
kasvihuonekaasupäästöistä syntyy
tieliikenteestä. Noin kolmannes päästöistä
aiheutuu rakennusten lämmityksestä, eli
kauko-, sähkö-, öljylämmityksestä ja muista
lämmitysmuodoista. Kulutussähkö aiheuttaa
reilu 10 prosenttia päästöistä. Maatalouden
päästöt ovat noin kaksi prosenttia.
Teollisuuden päästöt eivät ole mukana
kunnallisessa päästölaskennassa. 



Energiatehokkuus. Rakennusten
ja palveluiden
energiatehokkuuden
parantuminen vähentää
hiilidioksidipäästöjä, pienentää
energiankulutusta ja tuottaa
kustannussäästöjä. 

Hiilidioksidipäästö. Hiilidioksidi
(CO2)  on ilmastolle haitallisin
kasvihuonekaasu. Sitä syntyy
kaikessa palamisessa –
esimerkiksi fossiilisia
polttoaineita polttaessa ja
polttomoottoriauton
moottorissa. 

Hiilineutraalius. Kirkkonummi
tähtää hiilineutraaliuteen. Tämä
tarkoittaa, että
hiilidioksidipäästöjä tuotetaan
korkeintaan sen verran kuin niitä
voidaan sitoa ilmakehästä
hiilinieluihin, kuten metsiin.  

ILMASTOTYÖN
SANAKIRJA

Ilmastonmuutos. Maapallon
vuosittainen keskilämpötila
nousee, eli ilmasto lämpenee.
Lämpenemisellä on vakavia
vaikutuksia elinympäristöömme
ja se aiheuttaa ilmastoriskejä.
Ilmastonmuutos on tieteellisesti
todettu ilmiö. 

Ilmastopolitiikka.
Ilmastopolitiikkaa tehdään niin
kunta-, alue-, valtiotasolla kuin
kansainvälisesti. Ilmaston
keskilämpötilan nousun
ylärajaksi on asetettu 1,5
celsiusastetta.

Ilmastoriski. Ilmastonmuutoksen  
vaikutuksista aiheutuva riski.
Riskejä syntyy muun muassa sään
ääri-ilmiöistä, kuten
kuumuudesta, rankkasateista,
myrskyistä. Riskeihin
varaudutaan sopeutumistoimilla. 

Päästövähennys. Ilmastoa
lämmittävien
kasvihuonekaasujen
vähentämisen mittari. Kunnilla ja
valtioilla on omia
päästövähennystavoitteita,
joiden edistymistä seurataan
vuosittaisten päästövähennysten
avulla. 

Sopeutumistoimet.
Ilmastonmuutosta ei voida
pysäyttää täysin, joten sen
haittavaikutuksiin on
sopeuduttava. Kunnassa
ilmastonmuutokseen
sopeudutaan mm. turvaamalla
vedenjakelu, kehittämällä
hulevesijärjestelmää ja
ennaltaehkäisemällä
sähkökatkoja. 



YHTEYSTIEDOT

Herättikö koululasten ilmastokirje

kysyttävää kunnan ilmastotyöstä?

Onko sinulla ajatuksia ilmastotyön

edistämiseksi? 

Ota rohkeasti yhteyttä: 

Ilmastokoordinaattori 

Vera Järvenreuna

Ervastintie 2

PL 20

02401 Kirkkonummi

puh. 044 7674461

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnan ilmastosivut:

https://www.kirkkonummi.fi/hinku 

Lisätietoa kuntien päästöistä:

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/ 

Open ilmasto-opas:

https://openilmasto-opas.fi/ 

LISÄTIETOA

https://www.kirkkonummi.fi/hinku
https://www.kirkkonummi.fi/hinku
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://openilmasto-opas.fi/
https://openilmasto-opas.fi/

