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

2 / 2022

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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Nyt painimme siis paitsi
päästöjen kanssa, myös
kustannusten kanssa. Halvin
energia on käyttämättä jäänyt
energia – tähän mantraan
tiivistyy energiatehokkuuden
perusajatus. Varmistamalla, että
lämpö ei mene harakoille,
ottamalla hukkalämpö talteen ja
hyödyntämällä älykästä
energiankäytön optimointia
voidaan tehdä suoria säästöjä
energiakustannuksiin.

 Kirkkonummellakin
uudistetaan parhaillaan kunnan
rakennusten
automaatiojärjestelmää, jonka
myötä toimitilojen olosuhteet ja
energiatehokkuus paranevat.
Uudisrakentamisen hankkeissa
hyödynnetään uusiutuvaa
sähkön- ja lämmöntuotantoa ja
vanhemmissa rakennuksissa
siirrytään pois öljy- ja
maakaasulämmityksestä
asteittain. 

Tekemistä kuitenkin vielä riittää
ja olemme asukkaiden ja
yritysten kanssa samassa
veneessä, sillä
energiakustannusten nousu
vaikuttaa kaikkeen toimintaan.
Siksi on entistä tärkeämpää,
että ilmastotyötä tehdään
yhteistyössä. Kansallinen
energiansäästökampanja
Astetta alemmas kannustaa

Kun Kirkkonummen ja Vihdin
kunnat hakivat
Ympäristöministeriön rahoitusta
uuteen ilmastohankkeeseen
keväällä 2021, emme tienneet,
että ilmastokriisi saa rinnalleen
pahimman energiakriisin sitten
1970-luvun. Uusiutuvan
energian nopea ja laajamittainen
lisääminen sekä
energiatehokkuuden
parantaminen ovat ratkaisuja
sekä energia- että
ilmastokriisiin. 

Kun ilmastohanke käynnistyi, oli
selvää, että kunnan kiinteistöjen
irrottaminen fossiilisesta
lämmitysenergiasta ja
energiatehokkuutta parantavat
toimenpiteet ovat kaikista
kunnan ilmastotyön
työkalupakin toimenpiteistä
kustannustehokkaimpia.
”Suorien säästöjen lisäksi
parannukset
energiatehokkuuteen
kasvattavat kunnan
energiaomavaraisuutta ja
vähentävät riippuvuutta
epävakaista
polttoainemarkkinoista,”
kirjoitin kesällä 2021
energiatehokkuutta koskevaan
tietopakettiin. Sähkön hinta lähti
pian tämän jälkeen jyrkkään
nousuun ja samoin kävi
polttoaineiden hinnoille Venäjän
hyökättyä Ukrainaan.
 

Ilmastokoordinaattorin
terveiset 

 sekä kansalaisia että kuntia
välittömiin
energiansäästötoimenpiteisiin.

Vaikka kampanjan tavoitteena
on ensisijaisesti varautua
kriittisiin energian
saatavuushaasteisiin,
muistuttaa se meille samalla,
että pienillä teoilla voimme
edistää yhteisen pallomme
hyvinvointia. 

Kirkkonummen kunta on
mukana Astetta alemmas –
kampanjassa, oletko sinä? 

Leutoa talvea toivoen, 

Kirkkonummen
ilmastokoordinaattori Vera
Järvenreuna 

Vera Järvenreuna



Käynnissä
23
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Ei aloitettu
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Valmis
2

Kirkkonummen ilmastotyö
perustuu Hinku-kuntien
tavoitteeseen vähentää
kunnan alueen päästöjä 80
prosentilla vuoteen 2030
mennessä. Vuonna 2020
Kirkkonummen
päästövähennystavoitteesta
oli saavutettu noin puolet, kun
kokonaispäästöt olivat 139,5
kilotonnia
hiilidioksidiekvivalenttia.
Tieliikenne on suurin
päästösektori, jonka jälkeen
eniten päästöjä syntyy
rakennusten lämmityksestä.

Kuntaorganisaation
merkittävimmät päästöt
syntyvät kunnan kiinteistöjen
lämmityksestä. Kunnalla on
yhä öljy- ja
maakaasulämmitteisiä
kiinteistöjä, mutta kansallisten

Tieliikenne
55.7%

Erillislämmitys
14.4%

Kaukolämpö
11.3%

Sähkön kulutus
10.3%

Sähkölämmitys
5.2%

Maatalous
3.1%

Kaksi toimenpidettä oli
valmistunut, kolme viivästynyt
ja kolmea ei oltu aloitettu
vuonna 2021.

Ilmastotoimenpiteet ovat
edenneet vauhdikkaasti muun
muassa sivistystoimen
palvelualueella, jossa kaikki
varhaiskasvatuksen yksiköt
ovat mukana
ympäristökasvatusta tukevassa
Vihreä lippu –ohjelmassa.
Kaavoituksessa on ryhdytty
tarkastelemaan
kaavahankkeiden
ilmastovaikutuksia ja
ilmastoviestintää sekä
ilmastotyön koordinointia on
kehitetty ympäristöministeriön
rahoittaman ja Vihdin kunnan
kanssa yhteisen
ilmastohankkeen puitteissa.

tavoitteiden sekä
Kirkkonummen Hinku-
tavoitteen mukaisesti
öljylämmityksestä pyritään
luopumaan.
Energiatehokkuutta
parantamalla ja vähentämällä
riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista vähennetään
paitsi päästöjä myös
lämmityskustannuksia. Vuonna
2021 kunnan kiinteistöissä
toteutettiin yksi
energiatehokkuushanke.

Kirkkonummen ilmastotyössä
ollaan päästy hyvään vauhtiin,
mutta vauhdin on kiristyttävä,
jotta vuoden 2030
tavoitteeseen päästään. 
 Kestävän energian ja
ilmastoton
toimenpidesuunnitelmaan
kirjatuista 31 toimenpiteestä
valtaosa oli käynnistynyt.

Kirkkonummen ilmastotyön tilannekuva

Ilmastotoimia on tehty Kirkkonummella jo pitkään ja ilmastotyön askelmerkit on kirjattu

ilmastotyön toimenpidesuunnitelmaan, mutta missä ilmastotavoitteiden kanssa mennään?

Kunnan ilmastotyön etenemistä seurataan vuosittain ilmastotyön tilannekuva –raportissa.

Vuoden 2021 seurantaraportti on luettavissa kunnan Hinku-sivustolla. 

Päästöjakauma Kirkkonummella vuonna
2020.  Lähde: CO2-raportti. 

Kirkkonummen SECAP-toimenpiteiden
toteutusaste vuonna 2021. 



Kirkkonummen ja Vihdin
ilmastohankkeessa kartoitettiin
kustannustehokkaan ilmastotyön
mahdollisuuksia 

Marraskuussa 2022 päättyvä
Pienen ja keskisuuren kunnan
kustannustehokkaan ilmastotyön
hanke oli jo sarjassaan toinen
Kirkkonummen ja Vihdin
yhteinen ilmastohanke.
Ympäristöministeriön Kuntien
ilmastoratkaisut -ohjelmaan
kuuluvan hankkeen tavoitteena
oli kartoittaa kuntien
kustannustehokkaan
ilmastotyön ratkaisuja. 

Hankeidea syntyi havainnosta,
että ilmastotyö kilpailee usein
resursseista, huomiosta ja
tekijöistä muiden kuntia
koskevien velvoitteiden ja
kriisienkin kanssa. Siksi on
tärkeää, että kunnallisella
ilmastotyöllä pyritään paitsi
vähentämään päästöjä, myös
tukemaan kunnan taloutta ja
elinvoimaa. Kustannustehokas
ilmastotyö on vaikuttavaa ja
tukee niin ekologista, sosiaalista
kuin ja taloudellista kestävyyttä. 

Kuntien ilmastotyöllä
saavutettavat kustannussäästöt
liittyvät pääasiassa kiinteistöjen
energiatehokkuustyöhön.
Ilmastohankkeeseen palkattu
kuntien yhteinen
ilmastokoordinaattori koosti
tietopaketin
kustannustehokkaan ilmastotyön
mahdollisuuksista sekä kokosi
yhteen Kirkkonummen ja Vihdin
energiatehokkuusverkoston, joka
toimii vertaistuen ja –oppimisen
foorumina. Kirkkonummen ja
Vihdin oppeja hankkeesta on
koottu kustannustehokkaan
ilmastotyön rakennusohjeeseen.

Konkreettisten
ilmastotoimenpiteiden lisäksi
hankkeessa kehitettiin kuntien
ilmastotyön käytäntöjä ja
organisointia. Kirkkonummi sai
esimerkiksi ensimmäisen
ilmastotyön seurantaraportin,
jota tehdään jatkossa
säännöllisesti. 

Yksi hankkeen tavoitteista oli
kuntalaisten ja yritysten
sitouttaminen
hiilineutraaliustavoitteisiin.
Yrityksille järjestettiin
neliosainen webinaarisarja
kustannustehokkaan ilmastotyön
mahdollisuuksista. Myös
kuntalaisille järjestettiin
tilaisuuksia. Hankkeen
päätöstilaisuutena toimineessa
Ilmastolivessä kunnanjohtaja
Tarmo Aarnio vastasi
kuntalaisten esittämiin
ilmastoaiheisiin kysymyksiin. 

Kun päivitettävänä oleva
ilmastolaki astuu ensi vuoden
aikana voimaan, tulee kunnille
ensi kertaa ilmastotyötä koskevia
velvoitteita. 

Vaikka ilmastohanke päättyy, työ
kuntastrategiaan kirjatun
päästövähennystavoitteen
edistämiseksi jatkuu.
Kirkkonummelle ja Vihtiin
palkataan yhteinen vakituinen
ilmastoresurssi, mikäli
Kirkkonummen kunnanvaltuusto
hyväksyy vakanssin
talousarviokäsittelyssä. Kahden
kunnan yhteinen ilmastoresurssi
on osoittautunut
kustannustehokkaaksi ja
toimivaksi ratkaisuksi.
Yhteistyökäytäntöjen
kehittäminen on ollut yksi
hankkeen keskeisistä tuloksista. 

Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteinen
ilmastohanke on saatu menestyksekkäästi
päätökseensä. Kirkkonummi on tehnyt aktiivista
yhteistyötä Vihdin kunnan kanssa ilmastotyön
hankkeistamisen parissa. 

Ilmastolivessä ilmastokoordinaattori Vera Järvenreuna, Vihdin elinvoimajohtaja Petra Ståhl
ja Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio keskustelivat kuntien ilmastotyöstä. 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62b9699ec910589ef00008f5/Kirkkonummen_ilmastoty_n_tilannekuva_2021_KV_20.6.2022.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/637793e2c91058e72900160e/Kustannustehokkaan_ilmastoty_n_rakennusohje_kunnille_final.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/yritysten-ilmastotietopankki
https://www.youtube.com/watch?v=akJQcyGq9u8


Kansallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja käynnistyi
 lokakuussa ja jatkuu läpi lämmityskauden. Kirkkonummen kunta 
on mukana energiansäästötalkoissa, olethan sinäkin? 

#AstettaAlemmas

Venäjän maakaasuhanojen sulku on johtanut energian hinnan jyrkkään nousuun ja saatavuuden
haasteisiin. Energian riittävyyden haasteet koskevat ensisijaisesti sähköä, mutta myös polttoaineiden
ja kaukolämmön hinnat ovat nousseet. Kaikesta energiasta on kannattavaa säästää.

Energiakriisi koskettaa koko Eurooppaa ja jokaisen suomalaisen on varauduttava siihen, että
sähköstä voi olla ajoittain pulaa. Sähköpulan riski kasvaa, jos talvella on pitkiä tuulettomia
pakkasjaksoja tai jos kotimaiseen tai pohjoismaiseen sähköntuotantoon tulee odottamattomia
käyttökatkoja. Pahimmillaan sähköpula voi johtaa sähkön jakelun keskeytyksiin.

Pienilläkin energiansäästöteoilla on nyt suuri merkitys. Näistä on helppo aloittaa:

Erityisen tehokas keino on ohjata sähkön käyttöä matalan kysynnän tunneille, kuten öihin, ja hillitä
kulutusta kysynnän huipputunteina (arkisin klo 8-10 ja klo 16-18).

Astetta alemmas -kampanjan partnerina Kirkkonummen kunta on sitoutunut kartoittamaan
energiansäästökohteita kunnan toiminnoissa. Toimitilapalveluiden lautakunta on päättänyt kunnan
energiansäästötoimenpiteistä, kuten huonelämpötilan laskusta ja valaistuksen optimoinnista.

Kirkkonummen kunta haastaa kaikki asukkaat ja yritykset mukaan säätämään energiankulutusta
astetta alemmas. Seuraamalla kunnan Astetta alemmas -kampanjasivuja ja sosiaalisen median
kanavia saat ajankohtaista tietoa energiansäästöstä. Muistathan myös kertoa omasta
energiateoistasi somessa aihetunnisteella #AstettaAlemmas.

Nyt on aika tehdä vaikuttavia ja nopeita energiansäästötekoja!

Astettetta alemmas -kampanja kannustaa
vaikuttaviin energiansäästötekoihin 

Astetta energiatehokkaampi omakotitalo
Astetta alempi huonelämpötila
Astetta lyhyempi suihku
Astetta viileämpi poissaolo
Astetta harvemmat löylyt
Astetta alempi lattialämmitys
Astetta parempi ilmanvaihto
Astetta toimivampi keittiö
Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa

https://www.kirkkonummi.fi/astetta-alemmas-energiansaastokampanja
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_energiatehokkaampi_omakotitalo.19177.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_alempi_huonelampotila.19296.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_lyhyempi_suihku.19297.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_viileampi_poissaolo.19244.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_harvemmat_loylyt.19233.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_alempi_lattialammitys.19224.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_parempi_ilmanvaihto.19217.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_toimivampi_keittio.19222.news
https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/omakotitalo/astetta_vahemman_viihde-elektroniikkaa.19298.news


YHTEYSTIEDOT

Herättikö ilmastokirje kysymyksiä
Kirkkonummen ilmastotyöstä? Ota
yhteyttä: 

ilmastotyo@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi/hinku

https://www.kirkkonummi.fi/hinku

