
ILMASTOKIRJE
Kirkkonummen ilmastokirje on kunnan asukkaille, yrityksille ja henkilöstölle
suunnattu katsaus kunnan ilmastotyön ajankohtaisiin asioihin. 
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Kirkkonummen ilmastotyö etenee

Kirkkonummen kunta on osa Hiilineutraalit
kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä
Kirkkonummi on sitoutunut 80 prosentin
päästövähennystavoitteeseen vuoteen
2030 mennessä.  Ilmastotyöhön on
sitouduttu yli 30 toimenpiteen myötä, jotka
on listattu kunnan kestävän energian ja
ilmaston toimenpidesuunnitelmaan. 

Tähän ilmastokirjeeseen on koottu
ajankohtaisia nostoja kunnan ilmastotyön
etenemisestä. Pysy perillä ilmastotyön
askeleista seuraamalla kunnan
verkkosivuja sekä sosiaalisen median
kanavia. 
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Ilmastotyötä tehdään ennen
kaikkea ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja maapallon
elinkelpoisuuden turvaamiseksi.
Myös Kirkkonummen kunnan
ilmastotoimenpiteet tähtäävät
hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen. 

Helposti kuitenkin unohtuu, että
ilmastotyöstä on päästöjen
vähentämisen ohella muitakin
hyötyjä. Ilmastotyö parantaa
ilmanlaatua, alueiden
viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
Hillitsemällä ilmastonmuutosta
voidaan kohentaa kuntataloutta
ja kunnan elinvoimaa.

Kunnalla on runsaasti
mahdollisuuksia tehdä
taloudellisesti viisaita
ilmastoratkaisuja. Esimerkiksi
kiinteistöjen
energiatehokkuuteen tehtävät 

Ilmastotyö tuo
mukanaan
mahdollisuuksia 

Yhteinen ilmastohanke Vihdin kunnan kanssa jatkuu

pienennetään ilmastotaakkaa ja
lämmityskustannuksia. 

Suorien säästöjen lisäksi
ilmastotyöllä tuetaan kunnan
elinvoimaa. Ilmastotyöllään
edukseen erottuva kunta on
houkutteleva asuinpaikkakunta
ja suotuisa ympäristö
yritystoiminnalle. 

Kunnan tehtävä onkin tukea
ilmastokestävän arjen
mahdollisuuksia. 
 Ilmastokestävä
yhdyskuntarakenne on
avainasemassa ohjatessa
liikkumisen ja asumisen päästöjä
alaspäin. 

Jotta Kirkkonummen
päästövähennystavoite
saavutetaan, asukkaiden ja
yritysten on tartuttava
ilmastotyön mahdollisuuksiin.
Tässä ilmastokirjeessä
kerromme muun muassa, miten
kunta tukee yritysten
ilmastotyötä ja mitä
pientaloasujat  voivat tehdä
lämmityksen päästöjen (ja
kustannusten) vähentämiseksi.

investoinnit maksavat itsensä
hyvinkin nopeasti takaisin,
jonka jälkeen ne alkavat tuottaa
kunnalle säästöjä. Samalla
energiaa säästyy ja päästöt
vähenevät. Samaa ei voida
sanoa öljylämmitteisistä
kiinteistöistä.  

Onkin tärkeä muistaa, että
tekemättä jätetyt investoinnit
energiatehokkuuteen
tarkoittavat menetettyjä
säästöjä. Sama logiikka pätee
yksityisomisteisissa
kiinteistöissä – kun
öljylämmityksestä luovutaan,

Kirkkonummen kunnan
ilmastokoordinaattori Vera 
Järvenreuna edistää työllään

kustannustehokkaita ilmastoratkaisuja 

Kesällä 2021 alkanut Kirkkonummen ja Vihdin
kuntien yhteinen ilmastotyön hanke etenee.
Ympäristöministeriön rahoittamassa
ilmastohankkeessa etsitään ja
toimeenpannaan  kustannustehokkaita
ilmastotoimenpiteitä. Vuonna 2022
ilmastohankkeen painopisteitä ovat
energiatehokkuustoimet sekä sivistystoimen
ilmastotyön näkyväksi tekeminen.

Vera Järvenreuna

Hanke toimii aktiivisen ja systemaattisen
ilmastotyön jatkumona aiemmalle kuntien
yhteiselle ilmastohankkeelle.
Ilmastohankkeiden puitteissa on luotu
runsaasti yhteisiä käytäntöjä ja tehokkaita
toimintamalleja ilmastotyön edistämiseen
yhtäaikaisesti kummassakin kunnassa.
Toiveena on, että ilmastohankkeen päätyttyä
kuntien ilmastoyhteistyö jatkuisi. 



Vain pieni osa Kirkkonummen
kokonaispäästöistä aiheutuu
kunnan omista toiminnoista
tai kiinteistöistä. Jotta
kunnallisiin ja kansallisiin
ilmastotavoitteisiin päästään,
yritysten on osallistuttava
ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen.

Kirkkonummen kunta on
järjestänyt yhdessä Vihdin
kunnan kanssa
ilmastowebinaareja yrityksille.
Webinaareilla tiedotetaan
ilmastotyön
liiketoimintamahdollisuuksista
, kustannussäästöistä sekä
muista myönteisistä
vaikutuksista erikokoisille
yrityksille. 

Lisäksi webinaarit tarjoavat
foorumin yritysten väliseen
verkostoitumiseen sekä hyvien
ilmastotyön käytäntöjen
jakamiseen. 

Webinaareissa on kuultu
asiantuntijoiden ja yrittäjien
puheenvuoroja yritysten
ilmastovaikutusten hillinnästä.

Selväksi on tullut se, että
ilmastotyöhön rohkeasti
tarttuneet edelläkävijä-yritykset
hyötyvät niin kustannusten
kuin brändin näkökulmasta
hiilineutraalius- ja
ilmastovastuullsuus-
projekteista. 

Toisaalta webinaarien puhujat
ovat peräänkuuluttaneet, että
ilmastonmuutos tulee
vaikuttamaan kaikkien yritysten
toimitaan. Ilmaston
lämpeneminen lisää yrityksiin
kohdistuvia riskejä, mutta
toisaalta ilmastonmuutoksen
myötä muuttuvat markkinat
lisäävät mahdollisuuksia
ilmastotyöhön panostaville
yrityksille. 

Kirkkonummi kannustaa yrityksiä ilmastotyöhön 

Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteisen ilmastohankkeen puitteissa on järjestetty

ilmastowebinaareja paikallisille yrittäjille ja yrityksille. Webinaareilla pyritään kertomaan

ilmastotyön mahdollisuuksista sekä kannustamaan yrityksiä ilmastotyöhön. 

Webinaarien lisäksi kunnat
kannustavat yrityksiä
ilmastotekoihin leikkimielisen
Ilmastojahti-kilpailun avulla,
jossa yritykset voivat voittaa
oivaltavilla ilmastoteoillaan
näkyvyyttä kuntien
viestintäkanavissa.

Ensimmäinen Ilmastojahti-
palkinto jaettiin vihtiläiselle
valokuvaus- ja videoalan
yrittäjälle Satu Malille, joka
pyrkii vähentämään
yritystoimintansa
ilmastovaikutuksia kattavasti
pienillä, mutta merkittävillä
teoilla. 

Seuraava yritysten
ilmastowebinaari järjestetään
3.2.2022. Webinaarissa
keskustellaan yritysten
ilmastotyön rahoituksesta sekä
neuvonnasta. Ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet
julkaistaan Kirkkonummen
verkkosivuilla.  

Ilmastoviisas 
yritysteko



Kantvikin koulu pyrkii hiilineutraaliuteen

Kantvikin koulussa ollaan otettu kunnianhimoisia askeleita kohti hiilineutraalia koulua. Koulun oppilaat
ja opettajat ovat laskeneet, mistä koulun päästöt muodostuvat. Tulevan vuoden tavoitteena on
pienentää koulun hiilijalanjälkeä entisestään sekä kompensoida jäljelle jääviä päästöjä. 

Kantvikin koulu tuottaa vuodessa
noin 310 tonnia
hiilidioksidipäästöjä. Tämä vastaa
noin 300 suomalaisen
keskivertopäästöjä. 

Suurimmat päästöt aiheutuvat
koulun lämmityksestä ja
seuraavaksi suurin osuus
päästöistä syntyy kouluruoasta. 

Tämä selvisi, kun Kantvikin
oppilaat ja opettajat ryhtyivät
selvittämään koulun
ilmastovaikutusta. Tavoitteena on,
että vuonna 2022 koulua
voitaisiin kutsua hiilineutraaliksi.

Kantvikin ympäristöagentit ovat
pohtineet keinoja päästöjen
vähentämiseksi. He aikovat
selvittää muun muassa
kasvisruoan osuuden lisäämistä
kouluruoassa,
energiansäästötoimenpiteitä sekä
ruokahävikin seurannan
kehittämistä.

Niitä päästöjä, joita Kantvikin
koulussa ei voida vähentää, tullaan
kompensoimaan hiiltä sitovilla
toimenpiteillä.  Kaikki koulun
oppilaat saavat puuntaimen, jonka
he istuttavat kesäloman aikana
haluamaansa paikkaan.

Kantvikin koulun rehtori Jouni
Koponen kertoo, että oppilaat
ovat olleet innolla mukana
päästöjen laskemisessa. 

Oppilaat ovat nähneet
käytännön kautta, mistä
kaikkialta ilmastoa
lämmittäviä päästöjä
syntyy. 

Toiveena on, että hyvät käytännöt
leviäisivät myös koteihin ja muihin
kouluihin. Kantvikin koululaiset
haluavatkin haastaa muut koulut
tarttumaan
hiilineutraaliustavoitteeseen.



Energianeuvontaa ja -tukea pientaloasujille

Pientalojen asukkaille on tarjolla runsaasti maksutonta ja
puolueetonta energianeuvontaa. Motivan energianeuvojat auttavat
energia-asioihin liittyvissä kysymyksissä Facebookissa Asiaa
energiasta -sivulla sekä Motiva.fi/koti ja Aurinkosahkoakotiin.fi 
-sivustojen kautta. Energianeuvojat vastaavat arkisin klo 9-16 välillä. 

Sähkölämmitys 

Sähkön hinta on korkealla
silloin, kun uusiutuvalla
energialla tuotettua sähköä ei
ole saatavilla ja sähkön kysyntä
on korkeaa. Edullista sähköä
taas on saatavilla matalan
kysynnän aikoina. Sähköä
paljon kuluttavien laitteiden,
kuten saunan kiukaan, käyttö
on optimoitavissa edullisiin
tunteihin, jos kodissasi on
pörssihintaan perustuva
sähkösopimus. 

Helpompi tapa säästää
sähkölaskussa on
automatisoida lämmityksen
optimointi. älykkään
kotiautomaation avulla.  

Niin kutsutun kulutusjouston
avulla kotitaloudet voivat
parantaa energiatehokkuutta 

Vinkkejä talvikauden lämmitykseen omakotiasujille
Omakoti- ja rivitaloasujan lämmityskustannukset saattavat kohota pilviin kylmän talven aikana. Lue
alta vinkit, miten pientaloasuja voi vaikuttaa lämmityksen päästöihin ja säästää samalla rahaa.

ja käyttää uusiutuvaa sähköä
silloin, kun se on edullista.
Lisäksi kotiautomaatiolla
voidaan parantaa
asumismukavuutta.

Kulutusjoustoon on myös
mahdollista osallistua, jos
kodissasi on lämpöpumppu,
koneellinen ilmanvaihto ja
jäähdytys, sähköauto,
sähkökiuas tai muu paljon
sähköä kuluttava laite. 

Öljylämmitys 

Öljylämmitys on todellinen
ilmastotaakka ja sen
vaihtamista kestävämpään
lämmitysmuotoon kannattaa
harkita myös taloudellisista
syistä. Voit vertailla eri
lämmitystapoja ja niiden
kustannuksia helposti Motivan
vertailulaskurilla.

Puulämmitys

Polttamalla halkoja
vähäpäästöisesti ja
tehokkaasti, vältät puunpolton
haitat ja ylläpidät
naapurisopua. Muistathan
polttaa kuivaa ja puhdasta,
mieluiten huoneenlämmössä
ollutta puuta. Älä polta jätteitä
tai kierrätyskelpoista
materiaalia. Tutustu myös
lisälaitteisiin, joilla voit
vähentää puunpolton
pienhiukkaspäästöjä. 

Polttamalla puuta takassa tai
uunissa voi myös vähentää
sähkölämmitteisen talon
kustannuksia. Muista aloittaa
puun poltto  ajoissa ennen
kovia pakkasia. 

Myös Uudenmaan energianeuvonta Rambollin asiantuntijoiden johdolla tarjoaa
vastauksia energiakysymyksiin. Neuvonta on maksutonta. Neuvojat tavoittaa
Facebookista tai sähköpostitse osoitteesta energianeuvonta@ramboll.fi. 

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA myöntää tukea asuinrakennusta
energiatehokkuusinvestointeihin. Lue lisää energia-avustuksista täältä. 

https://www.facebook.com/asiaaenergiasta
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta
https://aurinkosahkoakotiin.fi/
https://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/


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

