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TIIVISTELMÄ
Ilmastonmuutoksen hillintä sekä sen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen vaativat maailmanlaajuisia toimia. Kirkkonummen kunnassa näitä toimia on toteutettu jo
pitkään kuntaorganisaation läpileikkaavana yhteistyönä. Kunta liittyi marraskuussa
2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon ja sitoutui 80 %:n päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna.
Kunta seuraa ilmastotyössään ilmastotoimenpiteiden tiekarttaa ja osallistuu aktiivisesti
Uudellamaalla KUUMA-kuntien ja Kuntaliiton alaisen IlmastoKunnat-verkoston ilmastotyöhön.
Lokakuussa 2015 Euroopan komissio julkaisi Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Sopimukseen liittyneet
kunnat ja kaupungit sitoutuvat tavoittelemaan vähintään 40 %:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupungit ja kunnat sitoutuvat
kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate
Action Plan, SECAP) tekemiseen ja käyttöönottoon. SECAP-toimintasuunnitelmassa
on kaksi osiota: ilmastonmuutoksen hillintä, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja sopeutuminen, jonka toimenpiteet pyrkivät edistämään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja varautumista.
Kirkkonummen kunta päätti kaupunginjohtajien sopimukseen liittymisestä vuonna
2018. Sopimuksen myötä laadittava SECAP-toimintasuunnitelma tukee kunnan
HINKU-ilmastotyön toteuttamista ja asetetun 80 %:n päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.
HINKU-kuntana Kirkkonummen kunnalla on huomattavasti kunnianhimoisempi tavoite
kuin kaupunginjohtajien sopimuksessa edellytetään. Vuonna 2007 kunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat 191,2 kt CO2-ekv. Kunnan päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi tulisi kasvihuonepäästöjen olla vuonna 2030 60,4 kt CO2-ekv.
Miten kunta hillitsee ilmastonmuutosta?
SECAP-toimintasuunnitelman hillintäosion keskeisimmät toimenpiteet ovat energiakulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden sekä vähäpäästöisten energiamuotojen lisääminen. Päästölaskenta kattaa kaikki energiaperäiset päästöt kunnan rakennuksista ja toiminnoista, palvelurakennuksista, asuinrakennuksista ja katuvalaistuksesta. Lisäksi laskentaan sisältyvät liikenteen päästöt. Teollisuuden ja jätehuollon
päästöt on rajattu laskennan ulkopuolelle.
Asetetun päästötavoitteen saavuttamiseksi Kirkkonummen kunta sitoutuu 31 toimenpiteeseen, jotka jaetaan SECAP-toimintasuunnitelman päästölaskennan mukaisiin
sektoreihin. Lisäksi kunnassa on tunnistettu muita tarpeellisia toimenpiteitä kasvatuksen, seurannan ja raportoinnin sekä hiilivarastojen sektoreilta. Tunnistettuja toimenpiteitä toteutetaan kuntaorganisaation sisällä sekä yhteistyössä yritysten, kuntalaisten
ja muiden sidosryhmien kanssa.
Erityisen merkittäviä sektoreita päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi ovat energiantuotanto ja liikenne. Tämän vuoksi kunnan päästövähennystoimenpiteet koskevat
erityisesti näitä sektoreita. Energiantuotannon päästöjä vähennetään siirtymällä
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hiilineutraaliin kaukolämpöön vuoteen 2030 mennessä, luopumalla öljylämmityksestä
kunta-, palvelu- ja asuinkiinteistöissä sekä hyödyntämällä hiilineutraalia sähkösopimusta kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa. Liikenteen päästöjä vähennetään esimerkiksi edistämällä joukkoliikennehankkeita (Länsirata), kaavoittamalla rakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, parantamalla kävely- ja pyörätieverkostoa ja
lisäämällä vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspaikkoja.
Näillä toimilla Kirkkonummen kunnan kasvihuonepäästöjen arvioidaan laskevan 68 %
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävän 12% päästövähennyksen saavuttamiseksi kunta on tunnistanut lisätoimenpiteitä, jotka liittyvät uusien joukkoliikenneyhteyksien ja liikkumismuotojen hyödyntämiseen.
Miten kunta sopeutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin?
SECAP-toimintasuunnitelman sopeutumisosiossa kunnan tai kaupungin tulee tehdä
riskien ja haavoittuvuuksien analyysi, laatia sopeutumisen nykytilan tilannekatsaus
sekä tunnistaa sopeutumistoimia.
Kirkkonummea uhkaavat ilmastoriskit ja kunnan haavoittuvuudet arvioitiin indikaattoriperusteisella haavoittuvuusarvioinnilla (Indicator-Based Vulnerability Assesment,
IBVA). Merkittävimmiksi ilmastoriskeiksi osoittautuivat rankkasateet, tulvat, myrskyt ja
äärimmäinen kuumuus. Erityisen haavoittuvia väestöryhmiä näiden ilmastoriskien
edessä ovat vanhukset, lapset ja pitkäaikaissairaat sekä pienituloiset. Koska kunnan
nykytilan katsauksessa sopeutumistyön tunnistettiin olevan vasta valmistelu- ja arviointivaiheessa, ovat SECAP-toimintasuunnitelmassa tunnistetut sopeutustoimenpiteet, kuten opetus ja viestintä sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen, tärkeitä
kunnan ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen kannalta. Tärkeitä ovat
myös eri yhteistyöverkostot, kuten KUUMA-kuntien verkosto ja sitä kautta pääkaupunkiseudun yhteinen sopeutumistyö sekä Hinku-verkosto.
SECAP-toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta raportoidaan Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (CoM) toimistoon. Hillintätoimenpiteiden tilanne raportoidaan kahden vuoden välein ja päästölaskelmat ja toimenpiteiden tulokset (energiansäästö ja
päästöjen vähentyminen) neljän vuoden välein. Kirkkonummen kunnassa raportoinnista vastaa yhdyskuntatekniikan toimiala. Kunnan raportointijärjestelmää päivitetään
tarvittaessa työn edistyminen ja muutostarpeet huomioon ottaen.
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SAMMANDRAG
Att stävja klimatförändringen och att förbereda sig för och anpassa sig efter dess inverkningar kräver globala åtgärder. Dessa åtgärder har redan länge vidtagits i
Kyrkslätts kommun i samarbete tvärs igenom kommunorganisationen. Kommunen
anslöt sig i november 2017 till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) och förband
sig att minska utsläppen med 80 % senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år
2007. Kommunen följer i sitt klimatarbetevägkartan för klimatåtgärder och deltar aktivt i klimatarbetet i KUUMA-kommunerna i Nyland och i nätverket Klimatkommuner,
som är underställt Kommunförbundet.
I oktober 2015 publicerade Europeiska kommissionen Borgmästaravtalet för klimat
och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy). De kommuner och städer
som anslutit sig till avtalet förbinder sig att sträva efter att minska växthusgasutsläppen med minst 40 % senast år 2030. Dessutom strävar städerna och kommunerna
efter att göra upp och införa en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat
(Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). SECAP-åtgärdsplanen består av två delar: stävjande av klimatförändringen, som innefattar konkreta åtgärder
för att minska växthusgasutsläppen, och anpassning, där åtgärderna siktar på att
främja anpassning efter och beredskap för klimatförändringens inverkningar.
Kyrkslätts kommun beslutade om anslutning till borgmästaravtalet år 2018. SECAPåtgärdsplanen, som i och med avtalet ska göras upp, stöder genomförandet av kommunens HINKU-klimatarbete och uppnående av målet att minska utsläppen med 80
% senast år 2030.
Som HINKU-kommun har Kyrkslätts kommun ett betydligt ambitiösare mål än borgmästaravtalet förutsätter. År 2007 var växthusgasutsläppen i kommunen 191,2 kt
CO2-ekv. För att uppnå målet att minska utsläppen ska växthusgasutsläppen år
2030 vara 60,4 kt CO2-ekv.
Hur stävjar kommunen klimatförändringen?
De centrala åtgärderna i delen för stävjande i SECAP-åtgärdsplanen är att minska
energikonsumtionen och att öka energieffektiviteten och de förnybara formerna av
energi. Utsläppskalkylen täcker alla energirelaterade utsläpp från kommunens byggnader och verksamheter, servicebyggnaderna, bostadsbyggnaderna och gatubelysningen. Dessutom ingår trafikutsläppen i kalkylen. Utsläppen från industrin och avfallshanteringen har avgränsats utanför kalkylen.
För att uppnå utsläppsmålet förbinder sig Kyrkslätts kommun till 31 åtgärder som indelas i sektorer enligt utsläppskalkylen i SECAP-åtgärdsplanen. Dessutom har man i
kommunen identifierat övriga nödvändiga åtgärder inom sektorerna för pedagogik,
uppföljning och rapportering och kolsänkor. De identifierade åtgärderna genomförs
inom kommunorganisationen och i samarbete med företag, kommuninvånare och
andra intressentgrupper.
Energiproduktion och trafik är särskilt betydande sektorer för att uppnå målet att
minska utsläppen. Därför gäller åtgärderna för att minska utsläppen i kommunen
speciellt dessa sektorer. Man minskar utsläppen från energiproduktionen genom att
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övergå till kolneutral fjärrvärme senast år 2030, genom att avstå från oljeuppvärmning på kommunala fastigheter och service- och bostadsfastigheter samt genom att
utnyttja kolneutralt elavtal på kommunens fastigheter och i kommunens verksamheter. Man minskar utsläppen från trafiken genom att till exempel främja kollektivtrafikprojekt (västbanan), planlägga byggande invid goda kollektivtrafikförbindelser, förbättra gång- och cykelvägnätet och öka tankningsplatser för alternativa bränslen.
Växthusgasutsläppen i Kyrkslätts kommun beräknas minska med 68 % från nivån år
2007 senast år 2030 med dessa åtgärder. För att uppnå de återstående 12 procenten har kommunen identifierat extra åtgärder som gäller utnyttjande av nya kollektivtrafikförbindelser och sätt att röra sig.
Hur anpassar sig kommunen efter klimatförändringens inverkningar?
I anpassningsdelen i SECAP-åtgärdsplanen ska kommunen eller staden göra en
risk- och sårbarhetsanalys, utarbeta en lägesrapport om nuläget för anpassningen
och identifiera anpassningsåtgärder.
Klimatrisker som hotar Kyrkslätt och kommunens sårbarheter bedömdes genom indikatorbaserad sårbarhetsbedömning (Indicator-Based Vulnerability Assesment,
IBVA). Störtregn, översvämningar, stormar och extrem hetta visade sig vara de mest
betydande klimatriskerna. De äldre, barnen och långtidssjuka samt låginkomsttagarna är särskilt sårbara befolkningsgrupper inför dessa klimatrisker. Eftersom man i
rapporten över nuläget i kommunen identifierade att anpassningsarbetet bara var i
berednings- och bedömningsfasen är de anpassningsåtgärder som identifieras i
SECAP-åtgärdsplanen, t.ex. undervisning och kommunikation, viktiga med tanke på
att förbereda sig och anpassa sig efter klimatförändringen. Också olika samarbetsnätverk, t.ex. nätverket av KUUMA-kommunerna och därigenom det gemensamma
anpassningsarbetet i huvudstadsregionen och HINKU-nätverket, är viktiga.
Man rapporterar om verkställandet av SECAP-åtgärdsplanen för borgmästaravtalets
kansli (CoM). Man rapporterar med två års mellanrum om situationen gällande åtgärder för stävjande och utsläppskalkylerna och med fyra års mellanrum resultaten av
åtgärderna (energibesparing och minskning av utsläppen). I Kyrkslätts kommun svarar samhällstekniska sektorn för rapporteringen. Kommunens rapporteringssystem
uppdateras vid behov med beaktande av framskridandet av arbeten och ändringsbehoven.
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SUMMARY
Mitigating climate change and adapting to its effects requires global action. In Kirkkonummi municipality, these measures have long been implemented as a cross-cutting
co-operation within the municipal organisation. In November 2017, the municipality
joined the Towards a carbon-neutral municipality (HINKU) network and committed to
an 80% emission reduction target by 2030 compared to the 2007 emission levels. In
its climate work, Kirkkonummi follows a developed climate measure roadmap (2019)
and actively participates in the climate work of KUUMA municipalities in Uusimaa and
IlmastoKunnat-network run by the Association of Finnish Municipalities.
In October 2015, the European Commission published the Covenant of Mayors for
Climate and Energy (CoM). The municipalities and cities that have joined the agreement commit themselves to achieving at least a 40% reduction in greenhouse gas
emissions by 2030. In addition, the they are committed to develop and implement a
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP). SECAP has two components:
climate change mitigation, which includes concrete measures to reduce greenhouse
gas emissions, and adaptation, which seeks to promote adaptation and preparedness
for the effects of climate change.
Kirkkonummi municipality decided to join the CoM agreement in 2018. The SECAP,
which will be developed under the agreement, will support the implementation of the
municipality's HINKU climate work and the achievement of the set 80% emission reduction target by 2030.
As a HINKU-municipality, Kirkkonummi has a much more ambitious goal than required
by the CoM agreement. In 2007, the municipality's greenhouse gas emissions were
191.2 kt CO2 eq. In order to achieve its emission reduction target, the municipality’s
greenhouse gas emissions in 2030 should be 60.4 kt CO2 eq.
How does the municipality mitigate climate change?
The main goal of the mitigation section of the SECAP is to reduce emissions by decreasing energy consumption and increasing energy efficiency and the use of renewable energy sources. SECAP's emissions calculation covers all energy-related emissions from municipal buildings and operations, service buildings, residential buildings
and street lighting. In addition, transport emissions are included in the calculation.
Emissions from industry and waste management are excluded from the calculation.
In order to achieve the set emission target, the municipality of Kirkkonummi commits
to 31 measures, which are divided into sectors according to SECAP's emission calculation. In addition, other necessary measures have been identified from the education,
monitoring and reporting and carbon stocks sectors. The identified measures are implemented within the municipal organisation and in co-operation with companies, municipal residents and other stakeholders.
Energy production and transport are particularly important sectors for achieving the
emission reduction target. Therefore, the municipality's emission reduction measures
apply specifically to these sectors. Emissions from energy production will be reduced
by switching to carbon-neutral district heating by 2030, replacing oil heating with
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renewable sources in municipal, service and residential properties, and utilising a carbon-neutral electricity contract in municipal properties and operations. Emissions from
transport will be reduced, for example, by promoting public transport projects (western
rail line), zoning construction to areas with good public transport connections, improving the pedestrian and cycle network and increasing refueling/charging stations for
biogas and electric vehicles.
With these measures, the greenhouse gas emissions of Kirkkonummi municipality are
estimated to decrease by 68% from the 2007 level by 2030. In order to achieve the
remaining 12% emission reduction, the municipality has identified additional measures
related to the utilisation of new public transport connections and modes of transport.
How does the municipality adapt to the effects of climate change?
In the adaptation section of the SECAP, the municipality or city must carry out an
analysis of risks and vulnerabilities, prepare a status report on the current state of
adaptation and identify adaptation measures.
Climate risks and vulnerabilities to Kirkkonummi were assessed using an IndicatorBased Vulnerability Assessment (IBVA). Heavy rains, floods, storms and extreme heat
proved to be the most significant climate risks. Particularly vulnerable populations facing these climate risks are the elderly, children and the chronically ill, as well as those
with low income. The review on the municipality’s adaptation work’s current state identified it as being in the preparation and assessment phase. Therefore, the adaptation
measures identified in the SECAP, such as education and communication and support
for biodiversity, are important for the municipality’s climate change preparedness and
adaptation. Additionally, various co-operation networks are important, such as the joint
adaptation work of KUUMA-municipalities in Helsinki Metropolitan area, and the
HINKU network.
The implementation of the SECAP will be reported to the CoM office. The status of
mitigation measures is reported every two years and the emission calculations and
results of the measures (energy savings and emission reductions) are reported every
four years. In Kirkkonummi municipality, reporting is the responsibility of the urban
services department. The municipality's reporting system will be updated if necessary,
considering the work’s progress and need for change.
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KÄSITTEET JA LYHENTEET
KÄSITE
BAU-skenaario
BEI
CoM
CO₂-ekv

GWP-kerroin

Haavoittuvuus

HINKU

HINKU-ohjausryhmä

HSL

HSY

IBVA

IlmastoKunnat-toiminta
Ilmastoriski

MÄÄRITELMÄ
Perusuraskenaario (Business As Usual- skenaario), joka
kuvaa energiankulutuksen ja päästöjen kehitystä Kirkkonummella ilman SECAP:n toimenpiteitä.
Perusvuoden päästölaskenta (Baseline Emission Inventory)
Kansainvälinen kaupunginjohtajien ilmastosopimus (Covenant of Mayors)
Hiilidioksidiekvivalentti on suure, jolla voidaan yhteismitallistaa eri kasvihuonekaasujen päästöt. Hiilidioksidiekvivalentin laskemista varten kasvihuonekaasujen päästöt kerrotaan niiden GWP-kertoimilla
Ilmaston lämmityspotentiaalin (global warming potential)
kerroin ilmaisee kuinka paljon vaikuttavampi tietty kasvihuonekaasu on hiilidioksidiin verrattuna. Esimerkiksi metaanilla (CH4) GWP-kerroin on 21 ja dityppioksidilla (N2O)
310.
Osa-alue, jolta osin kunta on kykenemätön tai heikosti varautunut vastaamaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin muutoksiin sekä ääri-ilmiöihin.
Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkosto. Hinku-verkosto on
vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän
edelläkävijöiden verkosto. Verkostossa mukana olevat
kunnat ovat sitoutuneet 80 % päästövähennystavoitteeseen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Kirkkonummen kunnan eri toimialojen edustajista koostuva ryhmä, joka tukee kunnan ilmastotoimenpiteiden toteuttamista jakamalla tietoa toimialojen ja yksiköiden sisällä ja välillä, suunnittelemalla yhteistyössä seuraavia toimia sekä seuraamalla ilmastotavoitteiden toteutumista ja
toimenpiteiden täytäntöönpanoa
Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, joka tarjoaa ja
kehittää joukkoliikennettä jäsenkuntiensa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo,
Siuntio, Tuusula) alueella.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja ja
tietoa pääkaupunkiseudun ympäristöstä.
Indicator-Based Vulnerability Assessment, eli Indikaattoriperusteinen haavoittuvuusarvioinnin menetelmä, jota CoM
suosittelee käytettäväksi pienten ja keskisuurten kuntien
ja kaupunkien riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnissa
Kuntaliiton koordinoima IImastoKunnat-toiminta tukee
kuntien ilmastotyötä muun muassa eri verkostojen välisellä viestinnällä ja vuorovaikutuksella.
Ilmastoriskeillä tarkoitetaan ilmaston ja sään ja niiden kehityksen aiheuttamia mahdollisia suoria ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle

VII

ILSE-työryhmä

IPCC

JRC

Kasvihuonekaasupäästöt

KETS

KUUMA-kunnat

MAL-sopimus

Kt
MEI
MWh ja GWh
Päästökerroin

SECAP

Sopeutumisen tilannekatsaus
Tavoiteskenaario

Pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategian toteutumista
seuraava työryhmä. Työryhmä koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n, HSY:n ja KUUMA-kuntien edustajista.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change) tuottaa tieteellisiä arvioita ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista.
Euroopan komission tutkimusyksikkö (Joint Research
Centre), joka laatii menetelmäohjeita ja suosituksia SECAP-raportointiin
Sisältävät ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O)
Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus
energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina
2017-2025.
Pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevat kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
MAL-sopimus on valtion ja kuntien välinen sopimus maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta. MAL 2019
on Helsingin seudun kuntien yhteistyöllä tehtävä suunnitelma, jonka avulla Helsingin seutua kehitetään vetovoimaiseksi metropolialueeksi aikajänteillä 2030 ja 2050.
Kilotonni. Massayksikkö. 1 kilotonni = 1000 tonnia = 1 000
000 kilogrammaa.
Seurantavuoden päästölaskenta (Monitoring Emission Inventory)
Megawattitunti ja Gigawattitunti. Energiamäärän yksikkö
(esimerkiksi käytetty polttoaine tai kulutettu sähkö). 1
GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh.
Energiayksikköä kohti aiheutuva päästömäärä (SECAP:ssa t CO2-ekv/MWh)
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Suunnitelma,
jossa esitetään keinot uuden Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi
vuoteen 2030 mennessä, arvioidaan kuntaa uhkaavat ilmastoriskit ja haavoittuvuudet sekä kartoitetaan kunnan
toimet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi ja
sopeutumiseksi.
SECAP-vaatimusten mukainen itsearviona toteutettu arvio
kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävän
työn nykytilasta.
Skenaario, joka kuvaa energiankulutuksen ja päästöjen
kehitystä Kirkkonummella, kun kansallisten toimenpiteiden
lisäksi toteutetaan SECAP toimenpiteet.

VIII

1. JOHDANTO
Ilmastonmuutos on aikamme merkittävin ympäristöhaaste. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, kuten kovia helteitä, kuivuutta ja voimistuvia rankkasateita.
Sillä on vaikutuksia myös luonnon ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja vesivarojen riittävyyteen. Jatkuva ilmaston lämpeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti myös
elinkeinoihin, kuten maatalouteen, matkailuun, metsätalouteen tai rakentamiseen ja
pahimmillaan vaarantaa ihmiskunnan olemassaolon edellytykset. Ilmastonmuutoksen
vaikutukset ovat jo näkyvissä myös Suomessa.
Ilmaston lämpenemisen hillintä ja pysäyttäminen sekä jo nyt koettuihin vaikutuksiin
varautuminen ja sopeutuminen vaativat maailmanlaajuista yhteistyötä. Vuonna 2015
solmitussa kansainvälisessä Pariisin ilmastosopimuksessa1 valtiot ovat oikeudellisesti
sitoutuneet tavoitteeseen rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden celsiusasteen suhteessa esiteolliseen aikaan ja samalla pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saadaan rajattua alle 1,5 celsiusasteen. Pariisin sopimus astui voimaan
lokakuussa 2016. Euroopan Unioni (EU) on johtanut eurooppalaista ilmastopolitiikkaa
kunnianhimoisesti eteenpäin. EU on vuonna 2014 hyväksytyssä ilmasto- ja energiapaketissaan asettanut 40 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 verrattuna vuoteen 1990.2 EU on myös sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa3 on asetettu tavoite EU:n hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman osana Euroopan komissio on ehdottanut vuoden
2030 päästövähennystavoitteen nostamista vähintään 50 prosenttiin.
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate
Change) vuoden 2018 lopulla valmistuneen ilmastoraportin4 mukaan maapallon ilmasto on tutkitusti lämmennyt jo yli yhden celsiusasteen esiteollisesta ajasta. Laajat
päästöleikkaukset lähivuosina ovat edellytys sille, että maapallon lämpeneminen voidaan pysäyttää Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 celsiusasteeseen. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii systeemitason muutoksia fossiilienergiaan perustuvasta lineaaritaloudesta hiilineutraaliin kiertotalouteen. Ensisijaisen tärkeitä toimenpiteitä on siirtyä
fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja liikenteessä uusiutuviin,
päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiantuotantotapoihin, vähentää energian ja
luonnonvarojen käyttöä ja tehostaa jo kierrossa olevan energian ja materiaalien uusiokäyttöä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä on lisäksi tärkeää ylläpitää ja kasvattaa
metsien ja maaperän hiilinielupotentiaalia.
Paikallistason toimijoina kunnat ja kaupungit ovat tärkeässä roolissa kansainvälisten
ja kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumisessa. Kunnat luovat asukkailleen ja yrityksille ilmastokestävän arjen edellytykset ja tekevät konkreettisia päätöksiä muun
1

UNFCC, The Paris Agreement, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/theparis-agreement
2 European Union, 2030 climate & energy framework, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
3 European Union, A European Green Deal, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
4 IPCC, Special Report: Global Warming of 1,5 ºC, https://www.ipcc.ch/sr15/
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muassa yhdyskuntien rakenteeseen, alueiden käyttöön ja rakentamiseen, kunnan
energiaratkaisuihin ja hankintoihin liittyen. Näillä kaikilla päätöksillä voidaan ohjata
kunnan kehitystä kohti hiilineutraalia ja kestävää toimintaa sekä hillitä osaltaan ilmastonmuutosta.
Kuntien ja kaupunkien ilmastotyön tueksi Euroopan komissio perusti vuonna 2008
Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors, CoM). Ilmastosopimuksen kautta paikallishallinto saattoi osoittaa osallistuvansa EU:n ilmasto- ja energiapaketin 2020 tavoitteiden toteuttamiseen paikallistasolla ja sitoutua kestävien energiaratkaisujen käyttöönottoon alueellaan. Sopimus oli heti käynnistyttyään menestys, lähes 8000 kaupungin tai kunnan sitouduttua siihen. Sittemmin Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksesta on kasvanut maailman suurin kaupunkien ja kuntien ilmastoedelläkävijöiden verkosto. Se sai vuonna 2015 jatkoa Euroopan komission julkaistessa
uuden Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Uusi sopimus perustuu EU:n ilmasto- ja energiapaketin vuodelle
2030 asetettuihin ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin. Uusimmassa sopimuksessa kunnat ja kaupungit tavoittelevat vähintään 40 %:n päästövähennyksiä kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä. Sopimukseen liittyneet kunnat ja
kaupungit sitoutuvat lisäksi valmistelemaan ja toteuttamaan toimia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi ja niihin sopeutumiseksi.
Kirkkonummi liittyi Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen vuonna 2018.
Sitoumuksen myötä laadittu kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable energy and climate action plan, SECAP) tukee kunnan HINKU-ilmastotyön
toteuttamista ja asetetun 80 %:n päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen
2030 mennessä. Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia toimenpiteitä kunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
varautumiseksi ja sopeutumiseksi.
Kirkkonummen kunnanhallitus hyväksyi päätöksellään KH 15.2.2021 45 § Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) ne toimenpiteet, jotka eivät aiheuta lisärasituksia elinkaarikustannusten nousun myötä kirkkonummelaisille veronmaksajille ja jotka eivät heikennä kunnan houkuttelevuutta pientalovaltaiseen asumiseen luonnon läheisyydessä.
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2. TAVOITE, STRATEGIA JA VISIO
2.1 Vaihteleva luonto, merellisyys ja pääkaupunkiseudun läheisyys Kirkkonummen valttikortteja
Kirkkonummi on monipuolinen ja kasvava kunta Helsingin seudulla läntisellä Uudellamaalla, aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Kunnan perinteisiä vahvuuksia ovatkin merellisyys ja luonnonläheisyys sekä terveellinen ja
”Kirkkonummelle
turvallinen asuinympäristö. Kirkkonummen vaihteleva
muutetaan arjen suluonto tarjoaa monipuolisesti kokemisen arvoisia kohteita
aina jylhistä metsämaisemista rantakallioihin ja lintukosjuvuuden, turvalliteikkoihin. Nuuksion kansallispuiston eteläisimmät osat sisuuden ja luonnonjaitsevat kunnan alueella. Nuuksion lisäksi Porkkalannieläheisyyden takia”
men merelliset ulkoilu- ja suojelualueet, Meikon ja Volsin
luonnonsuojelualueet sekä Linlon saari ovat suosittuja ulkoilu- ja virkistysalueita Kirkkonummella. Suojeltujen alueiden, erityisesti metsien merkitys myös hiilinieluina kasvaa tulevaisuudessa. Laajat vesistöt, 145 kilometriä merellistä rantaviivaa sekä 86 järveä, täydentävät kunnan tarjoamia luontoelämyksiä. Vesistöjen hyvän tilan ja luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen ovatkin tärkeitä arvoja kunnan toiminnassa.
Luonnonläheisyyden lisäksi Kirkkonummi tarjoaa viihtyisää asumista aivan pääkaupunkiseudun kupeessa, kuitenkin omassa rauhassa. Kunta sijaitsee noin 20 kilometrin
päässä Helsingistä, kunnan keskustasta matkaa kertyy noin 30 kilometriä. Rantaradan
junayhteydet Kirkkonummen asemille mahdollistavat kestävän liikkumisen pääkaupunkiseudulle sekä muualle Suomeen.
Kunnan strategiaa ohjaa vahvasti sen sijainti Helsingin seudulla. Kirkkonummi on mukana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) seudullisessa
suunnittelussa. Viimeisin MAL 2019 -sopimus ohjaa Helsingin seudun, ja siten myös
Kirkkonummen kunnan, kehittymistä vuodesta 2019 vuoteen 20505. MAL 2019 -sopimuksen tavoitteena on muun muassa vähentää maankäytön, asumisen ja liikkumisen
päästöjä 50% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmassa tavoite
saavutetaan esimerkiksi ohjaamalla väestönkasvu nykyisiin kuntakeskittymiin ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille sekä investoimalla joukkoliikenteeseen,
kävelyyn ja pyöräilyyn.
Kirkkonummen visiona on olla 2020-luvulla Suomen halutuin asuinkunta ja yhteistyökumppani. Tässä työssä luonnonläheisyys, kestävyysajattelu ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat olennaisia painopistealueita ilmastotyön lisäksi. HINKU-kuntana Kirkkonummi tavoittelee 80% päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

2.2 Kirkkonummelle elinvoimaa kestävän kehityksen periaatteilla
Kirkkonummen strategisissa päämäärissä korostuu elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja
toiminnan kokonaiskestävyyden kehittäminen ja niihin panostaminen. Kestävä kehitys, luontoarvojen säilyminen ja toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen ovat keskeisiä
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019 -sopimus,
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/mal2019_suunnitelmaraportti_27052019.pdf
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teemoja 2020-luvun Kirkkonummen kehittämisessä matkalla kohti hiilineutraalia kuntaa.
Kirkkonummi tavoittelee elinvoimaisuutta ja positiivista erottu”Teemme ratkaisuja ja
vuutta tehokkaalla maankäytön suunnittelulla, monipuolisella
asuntotuotannolla, kuntakeskusten kehittämisellä sekä moni- valintoja, jotka ovat oipuolisen elinkeinotoiminnan ja lähituotannon mahdollisuuksien keudenmukaisia sekä
parantamisella. Maankäytössä korostuu asemanseutujen ja ympäristön, talouden
taajamien kehittäminen, tavoitteena turvata kestävät liikkumis- ja toiminnan kannalta
mahdollisuudet kunnan sisällä ja sieltä ulospäin. Kirkkonum- kestäviä”
men maankäytön kehityskuvassa6 pyritään turvaamaan myös
maaseudun ja kylien elinvoimaisuus muun muassa lähiruoan ja -energian tuotannon
kehittämisen kautta. Kestävien, ekologisten ja uutta teknologiaa hyödyntävien ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ovat keskeisessä roolissa. Näillä ratkaisuilla voidaan turvata myös alueen monimuotoisten luontoarvojen säilyminen ja ylläpitäminen sekä alentaa kunnan kasvihuonekaasupäästöjä.

2.3 Kirkkonummi matkalla kohti hiilineutraaliutta
Kirkkonummen kunta liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 valtakunnalliseen ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” (HINKU)-verkostoon. Verkostoon liittymällä kunta
sitoutui kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen, alentamaan päästöjään 80
prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2007 päästötasosta. HINKU-sitoumus
onkin kunnan ilmastotyötä ohjaava tavoite, jonka perusteella tulevaisuuden ilmastotoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan.
Jo ennen HINKU-sitoumusta Kirkkonummella on panostettu energiatehokkuustyöhön
ja kestävään maankäytön suunnitteluun. Kunta on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa jo kaudella 2008–2016.
”Kirkkonummi on HINKUKunta on sittemmin liittynyt uudelle sopimuskaudelle
kuntana sitoutunut vähen- 2017-2025, jolla kunnan tavoitteena on lisätä toimintämään kasvihuonekaasu- tansa energiatehokkuutta ja säästää energiaa 7,5
prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokpäästöjään 80 %:lla vuokuustoimenpiteet sekä panostukset vähäpäästöiteen 2030 mennessä”
seen energiaan ovat olennainen osa kunnan ilmastotyötä ja hillintätoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta. Kirkkonummella kaavoituksen ja maankäytön kantavia periaatteita on jo pitkään ollut kehittää asemanseutuja ja päätaajamia sekä panostaa niiden kautta kestävän liikkumisen mahdollisuuksiin
ja siten vähentää liikenteestä aiheutuvia ilmastopäästöjä.
HINKU-ilmastotyön suunnittelemiseksi Kirkkonummella laadittiin keväällä 2019 ilmastotoimenpiteiden tiekartta7, jossa tunnistettiin kunnan suurimmat päästölähteet sekä
vaikuttavimmat toimintasektorit. Tiekartassa tarkastellaan erityisesti keinoja, joilla
energiantuotannon, rakennusten energiankäytön ja liikenteen päästöjä voitaisiin
Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060, https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5efd9279c9105835e90005c3/Kirkkonummen_maank_ty_s_kehityskuva_2040_ja_2060.PDF
7 Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta (2019), https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5da05ec5c910584458000017/Kirkkonummen_ilmastotiekartta_-_31.5.2019.pdf
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tehokkaasti vähentää. Tiekartassa on lisäksi arvioitu toimintasektorien päästövähennyspotentiaalia ja kustannustehokkuutta.
Kirkkonummi on vahvistanut sitoutuvansa Hinku-tavoitteeseen kestävän kehityksen
Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksella, jota ylläpitää Suomen kestävän kehityksen
toimikunta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luonnon kantokyvyn rajoissa toimiva, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kestävä kehitys on kantava teema
myös kunnan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kirkkonummen kaikki päiväkodit ja useampi koulu ovat mukana valtakunnallisessa Vihreä Lippu-ohjelman toiminnassa. Ympäristökasvatuksen kautta voidaan kehittää lasten ja nuorten ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta sekä edistää kestävien elämäntapojen omaksumista opettamalla sellaisia ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia elämäntapoja,
jotka myös tukevat suoraan Kirkkonummen kunnan toimia hillitä ilmastonmuutosta.

2.4 Toimintasuunnitelman toimeenpano ja seuranta
Toimintasuunnitelmaa toimeenpannaan kuntaorganisaation kaikilla toimialoilla ja yksiköissä toimenpiteiden toteutukseen osoitettujen resurssien puitteissa. Toimintasuunnitelmassa on osoitettu kullekin toimenpiteelle vastuuyksikkö tai -yksiköt, mutta työtä
luonnollisesti toteutetaan eri yksiköiden kanssa myös yhteistyössä jakamalla osaamista ja tietotaitoa. Eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä tukee toimenpiteiden toteuttamista jakamalla tietoa toimialojen ja yksiköiden sisällä ja välillä
sekä suunnittelemalla yhteistyössä seuraavia toimia. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä
sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa osallistamalla kuntalaisia ja alueen yrityksiä ilmastotyön suunnitteluun ja toteutukseen kyselyjen ja työpajojen kautta. Kunta pyrkii myös aktiivisesti hakemaan hankerahoitusta uusien pilottien ja kokeilujen käynnistämiseksi.
Toimenpiteiden seuranta toteutetaan kussakin yksikössä itsenäisesti. Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toimenpidekortteihin on kirjattu seurantaa helpottavia mittareita. Kirkkonummen HINKU-toimenpiteistä raportoidaan kootusti talousarvion osavuosikatsausten yhteydessä. Kunnan energiatehokkuustoimenpiteiden tarkempi raportointi tapahtuu vuosittaisen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen raportoinnin yhteydessä.
Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen velvoitteiden mukaisesti kunta raportoi kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toteuttamisen tilanteesta ja saavutetuista tuloksista kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (CoM) sähköisen raportointijärjestelmään annetuin määräajoin. Toimintasuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden toteuttamista ja tuloksia seurataan kussakin yksikössä
suunnitelmaan kirjattujen seurantamittareiden avulla. Toimenpiteiden tilanne raportoidaan kahden vuoden välein ja toimenpiteiden tulokset (energiansäästöt ja päästövähennykset) raportoidaan neljän vuoden välein. Covenant of Mayors-sitoumuksen mukaisesta raportoinnista vastaa Kirkkonummella yhdyskuntatekniikan toimiala.
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3. PERUS- JA SEURANTAVUODEN PÄÄSTÖLASKENNAT
3.1 Laskentamenetelmä
Kuntien ja kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on olemassa useita eri
menetelmiä. Eri laskentamenetelmät eroavat toisistaan usein sektorijaon sekä käytettyjen päästökertoimien osalta. Kirkkonummen kunnan kasvihuonekaasupäästöjä ja
niiden kehitystä on seurattu vuosittain CO2-raportin laskentamallilla jo usean vuoden
ajan. CO2-raportin menetelmällä päästöt on laskettu vuosilta 1990, 2000 ja 2008–
2019 (CO2-raportti, 20208). Suomen ympäristökeskus on kehittänyt Hinku-kuntien, kuten Kirkkonummen kunnan, päästölaskentaan oman laskentamallinsa, jossa otetaan
huomioon muun muassa erilaisia päästökompensaatioita.
Tässä raportissa esitetyt perus- ja seurantavuoden päästölaskennat on laskettu JRC:n
(Joint Research Centre) SECAP-menetelmän9 mukaisesti. Menetelmä on hyvin samankaltainen Kirkkonummen ja muiden KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen
seurannassa käytetyn CO2-raportin menetelmän kanssa. SECAP-laskennassa CO2raportin laskentaa on muokattu SECAP-menetelmän mukaiseksi muun muassa sektorijakoa sekä päästökertoimia muokkaamalla.
Päästöt on laskettu SECAP-menetelmällä perusvuodelta (BEI, Baseline Emission Inventory) 2007 ja seurantavuodelta (MEI, Monitoring Emission Inventory) 2018. Perusvuosi 2007 on käytössä myös Hinku-verkoston kuntien ilmastotyössä.

3.2 Kasvihuonekaasut
Laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Kasvihuonekaasujen
päästöt on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv) kertomalla CH4- ja
N2O-päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella GWP-kertoimella (Global Warming Potential). CH4:n GWP-kertoimena on käytetty 21 ja N2O:n 310. Kyseiset
kertoimet ovat käytössä myös CO2-raportin päästölaskennassa. SECAP-ohjeen mukaisesti GWP-kertoimet tulee pitää samana koko seurantajakson ajan.

3.3 Päästölaskennan sektorit
Kirkkonummen kunnan SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta kattaa seuraavat sektorit: kunnan rakennukset ja toiminnot, palvelurakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, katu- ja ulkovalaistus sekä liikenne.
Kunnan rakennusten ja toimintojen, palvelurakennusten ja asuinrakennusten osalta
energiankulutus on jaettu sähkönkulutukseen, kaukolämmitykseen ja lämmityksessä
käytettyihin polttoaineisiin. Perusvuoden 2007 osalta kunnan rakennusten ja toimintojen energiankulutusta sekä katu- ja ulkovalaistusta ja näihin liittyviä päästöjä ei ole
eritelty, sillä vertailukelpoisia tietoja ei ollut saatavilla. Näiden toimintojen

CO2-raportti 2020, Kirkkonummi, https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5e81d461c910589cc400172f/CO2-raportti_Kirkkonummi_15022020.pdf
9 JRC, Guidebook ’How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’, PART 2
– Baseline Emissions Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA), https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap
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energiankulutus on raportoitu osana muita sektoreita, pääasiassa osana palvelurakennukset ja toiminnot-sektoria.
Liikenteen päästöt vuodelta 2018 on jaettu edelleen kunnan ajoneuvoihin, joukkoliikenteeseen sekä yksityiseen ja kaupalliseen liikenteeseen. Tarkempaa jakoa ei vuoden 2007 osalta voitu tietojen puutteen takia tehdä. Liikenteessä käytetyistä polttoaineista, dieselistä ja bensiinistä, on eroteltu polttoaineiden sisältämät biokomponentit.
SECAP-päästölaskennan sektorit, niiden määritelmät ja tietolähteet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Kirkkonummen SECAP-laskennan sektorit, määritelmät ja laskennassa käytettyjen tietojen lähteet.

SECAP-sektori

Tietolähde

Määritelmä
2007

2018

Ei eritelty vuoden 2007
osalta

Kirkkonummen
kunta (KETS-raportointi)

Rakennukset, laitteistot ja toiminnot
Kunnan rakennukset
ja toiminnot
Palvelurakennukset
ja toiminnot

Asuinrakennukset
Katu- ja ulkovalaistus

Kunnan omistamat ja hallinnoimat rakennukset (pois lukien asuinrakennukset) ja toiminnot
Muut kuin kunnan omistamat ja hallinnoimat liike-, toimisto-, kokoontumis-, liikenteen, hoitoalan, opetus-,
varasto- ja muut rakennukset
Asuinrakennukset (mukaan lukien
kunnan omistamat ja hallinnoimat
asuinrakennukset)
Katu- ja muu ulkovalaistus

CO2-raportti

CO2-raportti
Ei eritelty vuoden 2007
osalta

Kirkkonummen
kunta

Liikenne
Kunnan ajoneuvot

Kunnan ajoneuvot

Julkinen liikenne

Joukkoliikenteen linja-autot*

Yksityinen ja kaupallinen liikenne

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtuva tieliikenne, (pois lukien kaupungin ajoneuvot ja joukkoliikenteen
linja-autot vuoden 2018 osalta)

Ei eritelty vuoden 2007
osalta
Ei eritelty vuoden 2007
osalta

Kirkkonummen
kunta
HSL

VTT:n LIISA-malli

*Joukkoliikenteen tiedot perustuvat Helsingin seudun liikenteen (HSL) tilinpäätöksen mukaisiin Kirkkonummen bussiliikenteen linjakilometreihin Kirkkonummen sisäisestä bussiliikenteestä sekä Kirkkonummen suunnan seutulinjojen bussiliikenteestä. Seutulinjojen osalta linjakilometrit sisältävät paitsi Kirkkonummen maa-alueella ajetut linjakilometrit, myös Kirkkonummea palvelevien seutulinjojen osuudet,
jotka ajetaan osittain muiden pääkaupunkiseudun kuntien puolella.
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3.4 Päästökertoimet
SECAP-päästölaskenta perustuu kulutusperusteiseen laskentatapaan, jossa energianlähteille on määritelty päästökertoimet, eli päästö kulutettua energiayksikköä kohden (t CO2-ekv/MWh). Laskennassa käytetyt päästökertoimet on määritelty seuraavasti:
Polttoaineet: polttoaineen poltosta syntyvät päästöt kulutettua energiayksikköä kohden.
Kaukolämpö: Kirkkonummen alueelle toimitetun kaukolämmön tuotannon aiheuttama päästö suhteessa toimitetun kaukolämmön määrään.
Sähkö: SECAP-ohjeen mukainen paikallisen tuotannon sekä alkuperätakuusertifioidun uusiutuvan sähkön kulutuksen huomioiva sähkönkulutuksen
päästökerroin.
Perus- ja seurantavuoden päästölaskennoissa käytetyt päästökertoimet on esitetty
taulukossa 2.
Taulukko 2. SECAP-laskennassa käytetyt vuosien 2007 ja 2018 päästökertoimet (t CO2-ekv/MWh).
Fossiiliset polttoaineet

Sähkö
Vuosi

Paikallinen

Kaukolämpö

Uusiutuvat energiat

Lämmitysöljy

Maakaasu

Diesel

Bensiini

Bio-polttoaine

Muu biomassa

2007

0,244

0,221

0,268

-

0,268

0,268

-

0,010

2018

0,244

0,190

0,268

0,200

0,259

0,266

0,002

0,010

3.5 Energiataseet 2007 ja 2018
SECAP-menetelmän mukainen päästölaskenta perustuu kunkin sektorin energiankulutuksen kartoitukseen. Kirkkonummen kokonaisenergiankulutus sekä asukaskohtainen energiankulutus vuosilta 2007 ja 2018 on esitetty kuvassa 1. Kokonaisenergiankulutus vuonna 2007 oli 794,4 GWh. Vuonna 2018 kokonaisenergiankulutus oli 871,0
GWh, eli 10 % enemmän kuin vuonna 2007.
Kirkkonummen kunnan asukasluku on kasvanut lähes 12 %, eli yli 4 000 asukkaalla,
aikavälillä 2007–2018. Tarkasteltaessa energiankulutusta asukaskohtaisesti on energiankulutus laskenut 2 % vuodesta 2007 vuoteen 2018. Asukaskohtainen energiankulutus vuonna 2007 oli 22,6 MWh ja 22,2 MWh vuonna 2018.
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25,0
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20,0

MWh

700000
600000

15,0

500000
400000

10,0

300000
200000

MWh/asukas

800000

5,0

100000
0

2007

2018

Kokonaisenergiankulutus
(MWh)

794403

870951

Energiankulutus asukasta
kohden (MWh/asukas)

22,6

22,2

0,0

Kuva 1. Kokonaisenergiankulutus (pylväät) ja asukaskohtainen energiankulutus (viiva) Kirkkonummella vuosina
2007 ja 2018.

Sektori- ja polttoainekohtainen energiankulutus vuosilta 2007 ja 2018 on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 2.
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3.6 Päästötaseet 2007 ja 2018
SECAP-päästölaskennan mukaiset kokonaispäästöt Kirkkonummella vuonna 2007
olivat 191,2 kt CO2-ekv. Vuonna 2007 merkittävin päästöjä aiheuttanut sektori oli yksityinen ja kaupallinen liikenne, josta aiheutui 46 % kokonaispäästöistä. Vuonna 2018
Kirkkonummen kokonaispäästöt olivat 195,4 kt CO2-ekv, eli 2 % suuremmat kuin
vuonna 2007. Vuonna 2018 päästöjen kannalta merkittävimmät sektorit olivat asuinrakennukset (40 % kokonaispäästöistä) ja yksityinen ja kaupallinen liikenne (40 % kokonaispäästöistä). Kunnan rakennusten ja toimintojen osuus kokonaispäästöistä
vuonna 2018 oli 4 % ja kunnan ajoneuvojen alle yhden prosentin. Joukkoliikenteen
osuus kokonaispäästöistä vuonna 2018 oli hieman yli 1 %:n. Päästöjen jakautuminen
eri sektoreille vuosina 2007 ja 2018 on esitetty kuvassa 2.

t CO2-ekv

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Yhteensä

2007

2018

191240

195400

Kunnan rakennukset ja
toiminnot

8648

Palvelurakennukset ja toiminnot

33125

28274

Asuinrakennukset

70179

77918

Katuvalaistus

786

Kunnan ajoneuvot

59

Joukkoliikenne
Yksityinen ja kaupallinen liikenne

2463
87937

77251

Kuva 2. SECAP-laskennan mukaiset päästöt (t CO2-ekv) sektoreittain Kirkkonummella vuosina 2007 ja 2018.
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Sähkön, kaukolämmön ja eri polttoaineiden osuudet Kirkkonummen kokonaispäästöistä vuosina 2007 ja 2018 on esitetty kuvassa 3. Vuonna 2007 eniten päästöjä aiheutui sähkönkulutuksesta (34 %) sekä dieselistä (26 %) ja bensiinistä (20 %). Vuonna
2018 sähkö oli edelleen merkittävin päästöjä aiheuttanut sektori (38 %). Sekä dieselin
että bensiinin osuudet päästöistä laskivat vuodesta 2007. Kaukolämmön osuus päästöistä vuonna 2018 oli 12 %.

2007

Bensiini
20 %

Sähkö
34 %

Diesel
26 %
Kaukolämpö
10 %
Lämmitysöljy
10 %

Muu biomassa
0%

Biopolttoaine
0%

2018

Bensiini
16 %

Sähkö
38 %
Diesel
25 %

Muu biomassa
0%
Lämmitysöljy
9%

Maakaasu
0%

Kaukolämpö
12 %

Kuva 3. Sähkön, kaukolämmön ja eri polttoaineiden osuudet Kirkkonummen kokonaispäästöistä vuosina 2007 ja
2018.

Vuosien 2007 ja 2018 päästötaseet on esitetty SECAP-raportoinnin mukaisissa taulukoissa liitteessä 2.
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Ilmastonmuutoksen hillintä
Kirkkonummella
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4. ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN TOIMENPITEET
KIRKKONUMMELLA
4.1 Ilmastotyön lähtökohdat Kirkkonummella
Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Kunnissa ratkaistaan
käytännössä monia sellaisia asioita, joilla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Kunnat ovat muun muassa vastuussa alueidensa suunnittelusta ja maankäytöstä, minkä kautta ratkaistaan esimerkiksi palvelujen läheisyys, asutuksen tiiviys, kävely- ja pyörätieverkoston laajuus ja metsä- ja viheralueiden yhtenäisyys. Kunnissa tehdään myös merkittävä osa julkisista hankinnoista, joiden kautta voidaan välillisesti tai välittömästikin vaikuttaa hankinnoista ja hankintojen käytöstä aiheutuviin ilmastopäästöihin, esimerkiksi asettamalla hankinnoille ympäristökriteerejä.
Kunnan alueita ja rakentamista voidaan myös suunnitella siten, että siinä ennakoidaan
ja varaudutaan ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin rankkasateisiin ja tulviin. Kunnan rooli onkin luoda alueensa asukkaille ja yrityksille ilmastoviisaan, turvallisen ja terveellisen arjen ja toiminnan edellytykset.

HINKU-kuntana Kirkkonummi tavoittelee 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen
2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Kunnan eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä sekä seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa.
Kirkkonummen kunta liittyi keväällä 2018 Covenant of Mayors -kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen. Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus on
maailman suurin paikallistason aloite ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi.
Sopimus painottaa kuntien- ja kaupunkien yksilöllistä roolia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, minkä saavuttamiseksi sopimuksen allekirjoittajien on laadittava kestävän kehityksen energia- ja ilmastotavoitteiden toimintasuunnitelma (SECAP).
Kirkkonummen kunta on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimus ohjaa kuntaa tehostamaan energiankäyttöään ja vähentämään energiankulutustaan 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen mukaisilla toimenpiteillä tavoitellaan muiden sitoumusten tapaan päästövähennyksiä kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa.
Kirkkonummen kunta on aktiivisesti mukana useissa ilmastotyön verkostoissa, kuten
HINKU-verkostossa, KUUMA-seudun ilmastotyöryhmässä sekä Kuntaliiton valtakunnallisessa IlmastoKunnat-toiminnassa.
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4.2 Hillintätoimenpiteet kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa
Tässä luvussa esitetään Kirkkonummen kunnan hillintätoimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Osa toimenpiteistä on jo käynnissä, osa on suunniteltuja. Hillintätoimenpiteet on määritelty tiiviissä yhteistyössä kunnan toimialojen
kanssa, yksiköistä nousseiden tarpeiden sekä kunnan päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta olennaisten toimien pohjalta. Toimintasuunnitelmassa esitettyjen
skenaariolaskentojen tarkoituksena on osoittaa, kuinka lähelle kunnan asettamaa
päästövähennystavoitetta näillä toimenpiteillä on mahdollista päästä.
Kuvassa 4 on kuvattu Kirkkonummen ilmastotoimenpiteissä energiantuotannon ja kulutuksen, liikenteen, rakentamisen ja kulutuksen päästöjen vähentämiseksi asetettavia tavoitteita.

Lisätään vähäpäästöisen energian tuotantoa

Siirrytään asteittain fossiilienergiasta vähäpäästöiseen energiaan

Vähennetään energiankulutusta, muun muassa lisäämällä
energiatehokkuutta

Edistetään kestävää yhdyskuntarakennetta

Edistetään vähäpäästöistä liikkumista ohjaamalla rakentamista
joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen, parantamalla kävelyn ja
pyöräilyn mahdollisuuksia ja vauhdittamalla liikenteen sähköistymistä
Ehkäistään jätteen syntyä, vähennetään materiaalien kulutusta ja edistetään
kiertotalouden toteutumista kunnan hankkeissa ja toiminnoissa

Kuva 4. Kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman lähtökohdiksi valikoituneet ilmastotyön tavoitteet.
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4.3 Toimintasektorit ja toimenpidekokonaisuudet
Tämän raportin kohdissa 4.4-4.7 on esitetty kunnan ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman mukaisten toimintasektorikokonaisuuksien mukaisesti. Nämä sektorit kattavat kunnan rakennukset ja toiminnot (mukaan lukien katu- ja ulkovalaistuksen), palvelu- ja asuinrakennukset sekä
liikenteen. Tämän kappaleen lopuksi on esitetty myös toimintasuunnitelman sektorilaskennan ulkopuolisille, mutta kunnan ilmastotyön kannalta merkittäville muille toiminnoille toimenpiteitä.
Sektorien toimenpidekokonaisuuksissa esitetyille toimenpiteille on laadittu erilliset toimenpidekortit, jotka löytyvät tämän raportin liitteestä 1. Toimenpidekorteissa on esitetty kunkin toimenpiteen tavoite, toteutuksen ja seurannan vastuutaho(t), toimenpiteen perusteet, seurannan mittarit ja kuvaukset. Lisäksi toimenpiteille on mahdollisuuksien mukaan esitetty arviot toteutusaikataulusta, kustannusarviosta sekä päästövähennyspotentiaalista.

4.4 Energiatehokkuutta, vähäpäästöistä energiaa ja kiertotaloutta kunnan
rakennuksiin ja toimintoihin
Kirkkonummen kunta on mukana Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, jonka
avulla kunta on asettanut sopimuskaudelle 2017-2025 tietyt energiansäästötavoitteet.
Energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoitteeksi tulee asettaa sopimuskaudella vähintään 7,5 % ja välitavoitteeksi vuodelle 2020 vähintään 4 %. Näiden tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2025 asetettu säästötavoite Kirkkonummella on 2685
MWh, ja välitavoite 1432 MWh. Energiatehokkuutta edistetään kunnassa aktiivisesti
pienillä ja isoilla toimenpiteillä, esimerkiksi energiaa säästävillä valaisinratkaisuilla.
Käyttäjiä pyritään myös ohjeistamaan ja kouluttamaan energiaa säästäviin toimintatapoihin.
Kunnassa pyritään lisäämään vähäpäästöisen energian tuotantoa investoimalla muun
muassa aurinkovoimaloihin. Kirkkonummella on toteutettu vuonna 2019 aurinkoenergiaselvitys kunnan kiinteistöille. Selvityksessä aurinkoenergiapotentiaaliksi on arvioitu
yhteensä 1,64 GWh:n vuosituotto aurinkoenergiaan soveltuvissa kunnan omistamissa
kiinteistöissä. Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöjen sähköntuotannossa vähentää riippuvuutta ostosähköstä ja tuo pitkällä aikavälillä taloudellisia säästöjä. Aurinkosähköjärjestelmät vaativat hyvin vähän huoltoa ja tuottavat päästötöntä lähienergiaa. Esimerkiksi Lehmuskartanon hoivakodin katolle asennettiin vuonna 2019 aurinkovoimala, jonka avulla voidaan vähentää riippuvuutta ostosähköstä ja tuottaa uusiutuvasti sähköä hoivakodin tarpeisiin, erityisesti kesäaikaan, jolloin sähköä kuluu hoivakodin viilentämiseen. Järjestelmä on mitoitettu siten, että sen tuottama sähkö voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan kiinteistön omiin tarpeisiin.
Kunnan uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan vähäpäästöisen energian lisääminen ja käyttöönotto sekä pyritään aktiivisesti vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kunnan omissa uudisrakennushankkeissa hyödynnetään ensisijaisesti maalämpöä ja mahdollisuuksien mukaan myös aurinkoenergiaa. Lisäksi olemassa olevalle rakennuskannalle tehdään lämmitystapamuutoksia, kuten esimerkiksi
Volskodin öljylämmityksen rinnalle asennettu ilma-vesilämpöpumppu, jonka avulla
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öljynkulutusta voitiin laskea alle puoleen. Kunta on lisäksi vuodesta 2020 ostanut hiilivapaata sähköä kiinteistöihinsä ja toimintoihinsa.

Kuva 5. Kuvassa Lehmuskartanon hoivakodin katolle asennetut aurinkopaneelit. Kuvaaja: Benny Vilander.

Kunta voi monilla tavoin omassa toiminnassaan huomioida ilmastotavoitteet ja vähentää päästöjä esimerkiksi järkevöittämällä materiaalien tai palvelujen käyttöä ja kulutusta. Kunnan ilmastotyötä voidaan tehokkaasti edistää esimerkiksi luomalla ja ottamalla käyttöön yhtenäiset HINKU-tavoitteita tukevat hankintakriteerit. Tämän lisäksi
kunta voi vähentää rakennus- ja infrahankkeiden hiilijalanjälkeä laatimalla ja ottamalla
käyttöön vähähiilistä rakentamistapaa edistävät kriteerit. Elo- ja syyskuussa 2020 kunnan palveluksessa olleen kiertotalouden kesätyöntekijän kehittämä toimintamalli purkubetonimurskeen hyödyntämisestä kunnan rakentamishankkeissa luo edellytyksiä
rakennusmateriaalien järjestelmälliseen uudelleenhyödyntämiseen Kirkkonummella.
Koska kunta on merkittävä kiinteistöjen omistaja sekä ruoka- ja ateriapalvelujen tuottaja ovat ruokahävikin minimoiminen ja kuntaorganisaation sisäisen jätehuollon kehittäminen merkittäviä toimenpiteitä, jotka ovat erityisen näkyvässä roolissa yksiköiden
arkitoiminnassa. Kunnassa on aloitettu selvitys ruokahävikin vähentämiseksi muun
muassa viestinnän, ruoan punnitsemisen ja ruokamäärän aktiivisen seuraamisen sekä
raportoinnin keinoin. Jätehuollosta kunnan alueella vastaa Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY), joka tavoittelee 60% kierrätysastetta vuoteen 2025 mennessä 10.
Kunnalla on erityisesti vaikutusmahdollisuuksia sen itse omistamissa kiinteistöissä,
kuten kouluissa ja päiväkodeissa.
Kuvassa 6 on kuvattu Kirkkonummella suunnitellut tai käynnissä olevat kunnan rakennukset ja toiminnot -sektorin toimenpiteet.

10

HSY:n rooli kiertotaloudessa (2020), https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/kiertotalous/
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Kunnan rakennukset
• Lisätään aurinkovoimatuotannon määrää kunnan
kiinteistöissä
• Otetaan käyttöön vähäpäästöistä energiaa kunnan
uudishankkeissa
• Luovutaan öljyn- ja maakaasunpoltosta kunnan omistamissa
kiinteistöissä
• Hankitaan vain päästötöntä sähköä kunnan kiinteistöihin ja
toimintoihin
• Toteutetaan kunnan energiatehokkuussopimuksen mukaiset
energiansäästötoimenpiteet ja saavutetaan
energiansäästötavoitteet

Kunnan toiminnot
• Otetaan käyttöön HINKU-tavoitteita tukevat hankintakriteerit
• Vähennetään jätteen määrää ja nostetaan kierrätysastetta
kunnan omissa toiminnoissa
• Minimoidaan ruokahävikki kunnan ruokapalveluissa
• Otetaan käyttöön yhteiset vähähiilistä rakentamistapaa
edistävät kriteerit kunnan rakennus- tai infrahankkeille
• Otetaan käyttöön betonimurskeen ja rakentamisen
kiertotaloutta edistävä toimintamalli kunnan purku- ja
rakentamiskohteissa

Katu- ja ulkovalaistus
• Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja
katuvalaistuksessa
• Otetaan käyttöön älykästä valaistuksen ohjaus- ja
himmennystekniikkaa
Kuva 6. Kunnan rakennukset ja toiminnot -sektorin toimenpiteet Kirkkonummella.
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4.5 Mahdollistetaan vähäpäästöiset palvelu- ja asuinrakennukset hiilineutraalin kaukolämmön, energianeuvonnan ja kaavoituksen kautta
Kirkkonummella suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energiasektorilla, erityisesti rakennusten lämmityksestä. Kirkkonummen rakennusten lämmityksen päästöjen osuus kokonaispäästöistä ilman teollisuutta oli 35,9 prosenttia vuonna 2018. 11
Merkittävin toimenpide energiantuotannon sektorin päästövähennyksissä on Fortumin
sopimus Espoon kaupungin kanssa siirtymisestä hiilineutraaliin kaukolämpötuotantoon viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Espoolla ja Kirkkonummella on yhteinen
kaukolämpöverkko, minkä seurauksena myös Kirkkonummella hyödynnetty kaukolämpö tulee olemaan hiilineutraalia tämän sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksen
seurauksena. Lisäksi mikäli Kirkkonummen Kolabackenin alueelle suunniteltu suuri
datakeskushanke toteutuu, voidaan sen hukkalämpö hyödyntää kaukolämpöverkossa
lämmönlähteenä.
Asumisen ilmastokuormituksen vähentämiseksi olennaisia keinoja ovat vähäpäästöisen energian käytön lisääminen sekä kestävämpien elämäntapojen käyttöön ottaminen. Asuinrakennusten öljylämmityksen vähentäminen onkin yksi merkittävä toimenpide, jonka avulla kunnan kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin suoraan vähentää. Kunnan rooli on tukea ja kannustaa asukkaitaan kestäviin elämäntapoihin, vähäpäästöisen energian käyttöön tai valtion energia-avustusten hyödyntämiseen tarjoamalla tietoa ja energianeuvontaa.
Lisäksi kunta voi luoda mahdollisimman hyvät edellytykset esimerkiksi vähäpäästöisen energian hyödyntämiselle asuinalueilla. Kunta voi kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnittelun avulla suositella uusille rakentajille vähäpäästöisen energian käyttöä, tarjota tietoa vähäpäästöisen energian potentiaalista eri alueilla, muun muassa
vähäpäästöisen energian kuntakatselmuksen avulla tai muulla tavoin selvittää esimerkiksi energiayhtiöiden kanssa eri vähäpäästöisten energiaratkaisujen käyttöönoton
potentiaalia kunnan alueella.
Kaavoituksen avulla voidaan muun muassa lisätä asuinalueiden yhdyskunta- ja viherrakenteen tehokkuutta, edistää puurakentamista, kestävää liikkumista ja energiatehokkuutta, huolehtia yhtenäisistä viher- ja metsäalueista sekä turvata luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita alueita. Kirkkonummi on kaavoituksen kautta edistänyt ja
jopa määrännyt asemakaava-alueille puurakentamista. Kokoonsa nähden kunnassa
on jo toteutettu useita puukerrostaloja.
Kuvassa 7 on kuvattu Kirkkonummella suunnitellut tai käynnissä olevat palvelu- ja
asuinrakennukset -sektorin toimenpiteet.

CO2-raportti Kirkkonummen kunnan kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2018 (julkaistu 2020).
Luettavissa Kirkkonummen verkkosivuilta: https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5e81d461c910589cc400172f/CO2-raportti_Kirkkonummi_15022020.pdf
11
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Palvelu- ja asuinrakennukset
• Siirrytään hiilineutraaliin kaukolämpöön
• Kannustetaan ja osallistetaan kuntalaisia fossiilisesta
erillislämmityksestä luopumiseen ja vähäpäästöisen energian
käyttöönottoon
• Ohjataan rakentamista vähäpäästöisiä energiantuotantomuotoja
hyödyntäviin sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin
• Selvitetään mahdollisuuksia innovatiivisten energiaratkaisujen,
kuten alueellisten maalämpökaivojen tai teollisen mittaluokan
hukkalämmön hyödyntämiselle
• Laaditaan ja otetaan käyttöön ilmastokestävän kaavoituksen
tarkistuslista
Kuva 7. Palvelu- ja asuinrakennukset -sektorin toimenpiteet Kirkkonummella.

4.6 Liikenteen päästöt laskuun vähäpäästöisillä liikenneratkaisuilla
Kirkkonummen kokonaispäästöistä yli kolmannes syntyy liikennesektorilla. Kirkkonummella tuleekin osoittaa monipuolinen valikoima keinoja, joilla voidaan vähentää
erityisesti yksityisestä ja kaupallisesta liikenteestä syntyviä päästöjä. Kunta voi vaikuttaa tieliikenteestä syntyviin päästöihin kehittämällä joukkoliikenteen palvelutasoa ja
houkuttelevuutta, panostamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen sekä
edistämällä autokannan uudistumista ja vähäpäästöistä ajoneuvoteknologiaa, esimerkiksi mahdollistamalla sähköautojen latausinfran tai kaasuauton tankkauspisteiden sijoittumisen kunnan eri alueille.
Myös alueiden suunnittelulla kaavoituksen keinoin on olennainen rooli liikennejärjestelmäsuunnittelun näkökulmasta. MAL 2019 suunnitelman mukaan vähintään 90% uusista asunnoista on sijoitettava hyvän saavutettavuuden alueille, muun muassa hyvien
joukkoliikennepalveluiden yhteyteen. Kunnan strategiassa, kaavoitusohjelmissa sekä
Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa vuosille 2040
ja 2060 korostuu asemanseutujen ja muiden hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella
olevien keskusten kehittäminen. Kunnan kaavoituksen selkeänä tavoitteena on sijoittaa muun muassa uudet asuntoalueet hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueille,
mikä mahdollistaa helpon ja sujuvan joukkoliikenteen käytön. Kunnassa pyritään hyödyntämään myös sellaisia asumisen ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumistarvetta ja
autoriippuvuutta. Arjen sujuvuus ja palvelujen läheisyys asuinalueiden suunnittelussa
korostuvat näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Suunniteltuun Espoo–Salo-oikorataan
(ESA-rataan) liittyvä Länsirata, eli lähiraideliikenne Espoon keskuksesta Lohjalle, toisi
selviä parannuksia myös pohjoisen Kirkkonummen alueen edellytyksille kestävään
liikkumiseen.
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Liityntäpysäköinti mahdollistaa asukkaiden siirtymisen joukkoliikennekulkuneuvoihin
myös alueilta, joilla ei ole joukkoliikenneyhteyksiä. Liityntäpysäköinti on myös MAL
2019 suunnitelmassa tunnistettu merkittäväksi toimenpiteeksi. Kirkkonummi on jo pidemmän aikaa toteuttanut ajoneuvojen ja pyörien liityntäpysäköintiä ja jatkaa samaa
työtä tulevaisuudessa. Liityntäpysäköintialueita on rakennettu muun muassa junaseisakkeille ja keskeisille runkobussilinjojen pysäkeille. Myös vaihtopaikkojen viihtyisyyteen on alueiden toteuttamisessa ja suunnittelussa kiinnitetty huomiota.
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi
kasvattaa kävely- ja pyöräilymääriä yhteensä 30 % vuoteen 2030 mennessä vuoden
2012 tasosta.12 Vuonna 2012 kaikista kirkkonummelaisten tekemistä matkoista 57
prosenttia kuljettiin henkilöautolla. Kirkkonummelle onkin laadittu vuonna 2018 Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma13, johon on asetettu viisasta ja turvallista liikkumista edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Nämä tavoitteet yhdessä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteiden kanssa ohjaavat kunnan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kestävää ja turvallista kehittämistä tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa kunnan omaa ajoneuvokantaa sekä kuljetushankintoja pyritään kehittämään vähäpäästöisemmiksi ja muillakin tavoin tukemaan henkilöstön kestävää ja
vähäpäästöistä liikkumista muun muassa sähköisten yhteiskäyttöautojen hankkimisella. Myös etätyöskentelymahdollisuuksia laajentamalla tulee edistää liikenteen
päästövähennyksiä.
Kuvassa 8 on kuvattu Kirkkonummella suunnitellut tai käynnissä olevat liikenteen sektoria koskevat toimenpiteet.

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2017). Luettavissa verkossa:
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5bcda7a5c9105826e8003ab5/Kirkkonummen_k_velyn_ja_py_r_ilyn_kehitt_misohjelma_Kv_18122017.pdf
13 Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma (2018). Luettavissa verkossa:
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5bd866f7c910584a3e003402/Kirkkonummen_turvallisen_ja_kest_v_n_liikkumisen_suunnitelma_Raportti_tiivistelm__nettiin_2018-01-30.pdf
12
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Yksityinen ja kaupallinen liikenne
• Täydennetään ja kehitetään keskustoja ja asemanseutuja
• Edistetään sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden kasvua muun
muassa biokaasun jakeluasemien ja sähköautojen latausverkostoa
kehittämällä
• Edistetään etätyömahdollisuuksia kunnassa
• Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä
• Kannustetaan lapsia ja nuoria kävelyyn ja pyöräilyyn

Joukkoliikenne
• Uudet asumisen alueet ja työpaikka-alueet pyritään sijoittamaan
hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueille
• Kasvatetaan joukkoliikenteen osuutta kulkutapajakaumissa

• Edistetään linja-autoliikenteen sähköistymistä
• Kehitetään uudenlaisia kyytienjako- sekä muita liikkumispalveluja
erityisesti niillä kunnan alueilla, joilla ei ole riittävää kysyntää kattavalle
joukkoliikennepalvelulle

Kunnan ajoneuvot
• Otetaan käyttöön vähähiilisiä ja päästöttömiä käyttövoimia kunnan
ajoneuvoissa sekä ostettavissa kuljetuksissa
• Hankitaan yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä, kuten sähköautoja, sähkö- ja
polkupyöriä, kunnan henkilöstön käyttöön
Kuva 8. Liikenne -sektoria koskevat toimenpiteet Kirkkonummella.
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4.7 Kestävä kehitys, ilmastotyön seuranta ja hiilinielut kehityskohteina
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laskentasektoreille kohdistuvien
toimenpiteiden lisäksi tässä toimintasuunnitelmassa on huomioitu muita kunnan ilmastotyöhön olennaisena osana kuuluvia toimenpiteitä.
Kunnan varhaiskasvatus ja opetus ovat avainasemassa edistämässä kestävää elämäntapaa sekä lasten ja nuorten ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta. Ympäristökasvatuksen avulla voidaan opettaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia elämäntapoja, jotka tukevat suoraan kunnan toimia hillitä ilmastonmuutosta. Vuoden 2020 alusta Kirkkonummen kaikki päiväkodit ovat osa Vihreä lippu -ohjelmaa.
Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja
vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kestävän kehityksen toiminnan edelleen kehittäminen sekä kestävään elämäntapaan kasvaminen ovat olennaisia tavoitteita kunnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ja tärkeässä roolissa Kirkkonummen HINKU-tavoitteiden toteutumisessa.
Ilmastotyön kehitystarpeissa on korostunut myös ilmastotyön seurannan, mittaamisen
ja raportoinnin kehittäminen. Kunta pyrkii entistä paremmin seuraamaan ilmastotyön
tuloksia sekä raportoimaan ja viestimään niistä niin sisäisesti kuin kunnasta ulospäin.
Avoimen viestinnän ja raportoinnin kautta pyritään kannustamaan ja entistä paremmin
sitouttamaan toimijoita yhteisten HINKU-tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuva 9. Kuva Kirkkonummen asukaspuistojen hävikkiviikon vietosta syksyllä 2020. Kuvaaja: Terhi Hakkarainen.

Kirkkonummen kunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi merkittävien päästövähennysten lisäksi tarvitaan tukea myös kunnan hiilinieluista eli esimerkiksi metsäalueista. Tämä on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Päästövähennysten lisäksi hiilen sidonta ja metsien kestävä käyttö ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen
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hillinnän keinoja. Hiilinieluja koskevan päätöksenteon tueksi selvitetään Kirkkonummen hiilinielutaso sekä sen ylläpitämiseen ja kasvattamiseen soveltuvat keinot.
Kuvassa 10 on kuvattu suunnitellut tai käynnissä olevat muut ilmastonmuutoksen hillintää ja kunnan ilmastotyötä tukevat toimenpiteet.

Ympäristökasvatus
• Kehitetään kestävän kehityksen mukaista toimintaa
varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Ilmastotyön seuranta ja raportointi
• Seurataan kunnan ilmastotyön kehitystä, toimenpiteiden toteutumista
ja tuloksia sekä raportoidaan niistä säännöllisesti kuntalaisille,
päättäjille ja henkilökunnalle

Hiilinielut
• Ylläpidetään ja vahvistetaan kunnan metsien hiilivarastoa
Kuva 10. Muut ilmastonmuutoksen hillintää ja kunnan ilmastotyötä tukevat toimenpiteet Kirkkonummella.
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5. SKENAARIOT JA HILLINTÄTOIMENPITEIDEN VAIKUTUSARVIOT
5.1 Kirkkonummen kunnan ilmastotavoitteet
Kirkkonummen kunta on yksi Hinku-verkoston kunnista ja se on sitoutunut verkoston
edelläkävijäkuntien kunnianhimoisiin ilmasto- ja päästövähennystavoitteisiin. Ilmastopäästöjä pyritään vähentämään edellä mainituin keinoin muun muassa lisäämällä vähäpäästöisen energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Lisäksi Hinku-verkoston kunnat tekevät työtä paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän
toimintaedellytysten parantamiseksi14.
Kirkkonummen Hinku-tavoitteet ovat hyvin linjassa Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen päätavoitteena
on päästöjen vähentäminen energiankulutusta vähentävien toimenpiteiden sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisen kautta. Kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvät kunnat sitoutuvat tavoittelemaan vähintään
40 %:n päästövähennystä perusvuoden tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kirkkonummen asettama 80 %:n päästövähennystavoite on siis Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vaatimaa tavoitetta huomattavasti kunnianhimoisempi.
SECAP-päästölaskenta kattaa kaikki energiaperäiset päästöt kunnan rakennuksista
ja toiminnoista, palvelurakennuksista ja toiminnoista, asuinrakennuksista ja katu- ja
ulkovalaistuksesta. Lisäksi laskenta sisältää liikenteen päästöt. Näiden sektoreiden
päästökehitystä vuoteen 2030 on arvioitu skenaariolaskentojen perusteella.

5.2 Skenaariotarkastelut ja niiden oletukset
Kirkkonummen kunnan päästökehitystä vuoteen 2030 arvioitiin kahden skenaarion
perusteella: perusuraskenaarion (Business As Usual, BAU) sekä tavoiteskenaarion.
Perusuraskenaariossa on tarkasteltu kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä
kansallisiin toimiin ja linjauksiin sekä esimerkiksi energiankulutuksen yleisiin trendeihin perustuen. Lisäksi on otettu huomioon arvio kunnan väestönkehityksestä vuoteen
2030 mennessä. Kirkkonummen asukasluvun on arvioitu olevan yli 44 000 vuonna
2030. Skenaariossa ei ole otettu huomioon kunnan omien ilmastotoimien vaikutuksia
päästöihin.
Tavoiteskenaariossa on päästöjä vähentävien kansallisten toimien ja linjausten lisäksi
otettu huomioon Kirkkonummen kunnan suunnittelemien ilmastotoimien (katso kappale 4) vaikutukset kunnan päästökehitykseen. Tunnistettujen toimenpiteiden on tavoiteskenaariossa arvioitu toteutuvan täysimääräisinä. Perusuraskenaarion oletukset
toimivat siis tavoiteskenaarion pohjana, ja kansallisten toimien vaikutukset on otettu
huomioon myös tavoiteskenaariossa.
Perusura- ja tavoiteskenaarion oletukset ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 3.

14

Hiilineutraalisuomi.fi, Hinku-verkosto, https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku
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Taulukko 3. Perusuraskenaarion ja tavoiteskenaarion keskeisimmät oletukset ja niiden lähteet.

Sektori

Parametri

Sähkö

Asukasluku vuonna
2030
Sähkönkulutus kunnan rakennuksissa ja
toiminnoissa

Oletus
Perusuraskenaario

Sähkö

Sähkö
Sähkö

Kaukolämpö

Sähkönkulutus palvelurakennuksissa ja toiminnoissa sekä asuinrakennuksissa
Sähkönkulutus katuja ulkovalaistuksessa
Sähkön kansallisen
päästökertoimen kehitys

Kaukolämmön kulutus
kunnan rakennuksissa
ja toiminnoissa

Tavoiteskenaario

Kirkkonummen kunnan väestöennuste vuodelle 2030 on 44 200 asukasta.
Sähkönkulutus pysyy vuoden 2018 tasolla
vuonna 2030.

Oletetaan energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisen
energiansäästötavoitteen toteutuminen vuoteen 2025 (7,5 %)
ja samansuuruisen energiansäästön jatkuvan aikavälillä
2025–2030 (energiansäästö yhteensä noin 15 % vuodesta
2018 vuoteen 2030).
Sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan 6,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Arvio perustuu oletukseen yhteiskunnan voimakkaasta sähköistymisestä kaikilla sektoreilla. a
Sähkönkulutus pysyy vuoden 2018 tasolla
Katu- ja ulkovalaistuksen energiankulutus laskee 75 % vuovuonna 2030.
den 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. b
Sähkön kasallisen päästökertoimen arvioidaan laskevan kansallisten toimenpiteiden ansiosta tasolle 0,053 t
CO2/MWh. Arvion mukaisen sähkönkulutuksen kehityksen taustalla ovat seuraavat kansallisiin toimiin perustuvat
oletukset:
1. Kasvavan tuulivoiman ja uusien ydinvoimalaitosten ansiosta kotimainen sähköntuotanto muuttuu vähäpäästöisemmäksi.
2. Hiilen, öljyn ja turpeen käytöstä energiantuotannossa luovutaan asteittain.
3. Aurinkovoiman kustannukset laskevat ja aurinkovoiman läpimurto nähdään viimeistään 2030-luvulla. a
Omissa toiminnoissaan Kirkkonummen kunta:
1. Tavoittelee mahdollisuuksien mukaan aurinkosähkön tuotantoa ja käyttöönottoa kunnan hallinnoimissa
kiinteistöissä. (Tavoiteskenaariossa aurinkosähköntuotannon on arvioitu olevan noin 1650 MWh vuonna
2030)
2. Kannustaa kuntalaisia vähäpäästöisen energian käyttöönottoon ja tuotantoon
3. Sitoutuu hyödyntämään hiilivapaata ja päästötöntä sähköä kunnan omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa.
Oletetaan energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisen
energiansäästötavoitteen toteutuminen vuoteen 2025 menKulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.
nessä (7,5 %) ja samansuuruisen energiansäästön jatkuvan
aikavälillä 2025–2030 (energiansäästö yhteensä noin 15 %
vuodesta 2018 vuoteen 2030).
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Sektori

Parametri

Kaukolämpö

Kaukolämmön kulutus
palvelurakennuksissa
ja toiminnoissa ja
asuinrakennuksissa

Kaukolämpö

Kaukolämmön päästökerroin

Lämmitysöljy

Lämmitysöljyn kulutus
kunnan rakennuksissa
ja toiminnoissa
Lämmitysöljyn kulutus
palvelurakennuksissa
ja toiminnoissa ja
asuinrakennuksissa

Oletus
Perusuraskenaario

Lämmitysöljy

Maakaasu
Muu biomassa
Diesel,
bensiini ja
biopolttoaine

Maakaasun kulutus
kunnan rakennuksissa
ja toiminnoissa
Pienpuunkäyttö asuinrakennusten lämmityksessä
Kunnan ajoneuvot

Kaukolämmön päästöjen kehitystä arvioidaan
seuraaviin kansallisiin toimiin perustuen:
1. Öljynkäyttö puolittuu vuoteen 2030 mennessä
2. Kivihiilen käytöstä luovutaan 2029 mennessä. a
Öljylämmityksen päästöjen arvioidaan puolittuvan
seuraaviin kansallisiin toimiin perustuen:
1. Öljylämmitteisten rakennusten pinta-alan
puolittaminen
2. 10 %:n bionesteen sekoitusvelvoite rakennusten erillislämmityksessä hyödynnettävälle kevyelle polttoöljylle
3. Biopolttoaineiden käyttö lämmityksessä
yleistyy
4. Loppuenergian käyttö rakennusten lämmityksessä vähenee lämmityksen ominaiskulutuksen putoamisen myötä sekä
uudisrakennuksissa että laajojen energiakorjausten ansiosta. a
Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.

Tavoiteskenaario
Kaukolämmön kulutus Kirkkonummen kunnan alueella laskee
noin 0,5 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030. c
Kulutuksen jakautuminen eri rakennustyypeille ottaen huomioon KETS-tavoitteen toteutuminen kunnan rakennuksissa
sekä vuoden 2018 jakauma muiden rakennustyyppien osalta.
Kaukolämmön päästökertoimen arvioidaan laskevan tasolle
0,003 t CO2-ekv/MWh Fortumin siirtyessä päästöttömään kaukolämmöntuotantoon. c

Öljyn kulutuksesta lämmityksessä luovutaan kunnan hallinnoimissa rakennuksissa vuoteen 2030 mennessä. d
Öljylämmityksen päästöt laskevat yhteensä 70 % vuoden
2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen laskuun
vaikuttavat kansallisten toimien lisäksi kunnan neuvontaa, tiedon lisäämiseen ja kannustamiseen perustuvat toimet.

Maakaasun kulutuksesta lämmityksessä luovutaan kunnan
hallinnoimissa rakennuksissa vuoteen 2030 mennessä. d

Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.
Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.
Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30 % biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen arvioidaan toteutuvan. a

Kunnan ajoneuvojen päästöjen arvioidaan laskevan yhteensä
90 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Arvio
perustuu kansallisten toimien lisäksi kunnan ajoneuvokaluston kehittymiseen vähäpäästöiseksi. e
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Sektori

Parametri

Diesel,
bensiini ja
biopolttoaine
Diesel,
bensiini ja
biopolttoaine

Joukkoliikenne

Oletus
Perusuraskenaario

Tavoiteskenaario

Kulutus pysyy vuoden 2018 tasolla vuonna 2030.
Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30 % biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen arvioidaan toteutuvan. a

Joukkoliikenne on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.
Joukkoliikenteen kalustosta vähintään 30 % on sähköbusseja
ja lisäksi käytetään biokaasua ja biodieseliä. f

Yksityinen ja kaupallinen liikenne

Tieliikenteen päästöjen arvioidaan laskevan 45 %
Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöjen arvioidaan lasvuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
kevan yhteensä noin 52 % vuoden 2018 tasosta vuoteen
Arvion mukaisen tieliikenteen päästöjen laskun
2030 mennessä.
taustalla ovat seuraavat kansallisiin toimiin perus- Päästöjen laskuun vaikuttavat kansallisten toimien lisäksi kuntuvat oletukset:
nan toimet joukkoliikenteen käytön, kävelyn ja pyöräilyn lisää1. Tieliikenteelle vuodelle 2030 asetetun 30
miseksi sekä sähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten
% biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen arajoneuvojen osuuden lisäämiseksi.
vioidaan toteutuvan.
2. Liikenteen polttoaineista fossiilinen bensiini ja diesel korvataan biopolttoaineilla
tai siirtymällä sähkö-, kaasu- tai polttokennoajoneuvoihin. a
a TEM, Suomen pitkän aikavälin strategia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, https://tem.fi/documents/1410877/2132096/Suomen+pitk%C3%A4n+aikav%C3%A4lin+strategia+kasvihuonekaasujen+v%C3%A4hent%C3%A4miseksi+1.4.2020/8cd55d4d-6de7-657f-a86f-bc79497d4756
b Motiva, Valaistus, https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/valaistus & GreenEnergyCases, https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases/artequa_oy_katuvalaistus_led-valaisimilla_energiansaasto_yli_75_.60.html
c Fortumin asiantuntijoiden arvio koko kaukolämpöverkon alueen (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi) kaukolämmön tuotannon kehityksestä vuoteen 2030.
Arviota sovellettu Kirkkonummen kunnan tilanteeseen.
d Kirkkonummen kunnan asiantuntijoiden arvio.
e Kuuma-kuntien ilmastotyön tavoitteet.
f HSL:n asiantuntija-arviot sekä tavoitteet päästöttömästä joukkoliikenteestä, https://www.hsl.fi/uutiset/2018/joukkoliikenne-lahes-paastottomaksi-vuoteen2025-mennessa-16261
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5.3 Skenaarioiden tulokset
Perusura- ja tavoiteskenaarion tulokset on esitetty kuvassa 11. Kuvassa on esitetty
arvio sektorikohtaisista päästöistä sekä asukaskohtaisista päästöistä vuonna 2030.
Lisäksi kuvassa on esitetty vuosien 2007 ja 2018 sektori- ja asukaskohtaiset päästöt.
Kuvassa esitetyt katkoviivat kuvaavat Kirkkonummen kunnan ja Hinku-verkoston tavoitetta: 80 %:n kokonaispäästövähennystä vuoden 2007 tasosta sekä Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vähimmäistavoitetta: 40 %:n päästövähennystä perusvuoden 2007 tasosta.
Perusuraskenaarion mukaisen päästökehityksen perusteella päästöt vuonna 2030 olisivat 77,0 kt CO2-ekv. Kirkkonummen kokonaispäästöt laskisivat siis kansallisten toimien ja linjausten ansiosta yhteensä noin 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
mennessä. Laskennan perusteella voidaan todeta Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen minimitavoitteet täyttyvän mutta 80 %:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta jäädään perusuraskenaarion perusteella vielä noin 39 kt CO 2-ekv. Perusuraskenaarion perusteella asukaskohtaiset päästöt Kirkkonummella vuonna 2030 olisivat
1,7 t CO2-ekv/asukas, eli 68 % pienemmät kuin vuonna 2007.
Tavoiteskenaarion mukaisen päästökehityksen perusteella Kirkkonummen päästöt olisivat 60,4 kt CO2-ekv vuonna 2030. Tavoiteskenaarion perusteella Kirkkonummen kokonaispäästöt laskisivat 130,8 kt CO2-ekv vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä, eli yhteensä noin 68 %. Jotta kunnan asettama hiilineutraaliustavoite saavutettaisiin, tarvitaan vielä noin 22,2 kt CO2-ekv lisäpäästövähennys. Tavoiteskenaarion
perusteella asukaskohtaiset päästöt Kirkkonummella olisivat 1,4 t CO 2-ekv/asukas.
Asukaskohtaiset päästöt laskisivat tavoiteskenaarion perusteella 75 % vuoden 2007
tasoon verrattuna.
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Kuva 11. SECAP-sektoreiden päästöt vuosina 2007 ja 2018 sekä perusura- ja tavoiteskenaariossa vuonna 2030. Vuoden 1990 luvuissa kunnan rakennusten ja toimintojen
sekä katu- ja ulkovalaistuksen päästöt on sisällytetty palvelurakennusten ja toimintojen päästöihin ja kunnan ajoneuvojen ja joukkoliikenteen päästöt on sisällytetty yksityiseen
ja kaupalliseen liikenteeseen. Kuvassa on esitetty perusvuoden 2007 sekä vuoden 2018 ja perusura- ja tavoiteskenaarion mukaisten vuoden 2030 arvioiden välinen ero prosentteina.
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5.4 Hillintätoimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit
Skenaarioiden laskentaa varten eri sektoreiden päästöihin vaikuttaville kansallisille toimille ja linjauksille sekä kappaleessa 4 esitetyille hillintätoimenpiteille arvioitiin päästövähennyspotentiaalit. Päästövähennyspotentiaalit arvioitiin perustuen kansallisiin
dokumentteihin sekä Kirkkonummen kunnan ja muiden sidosryhmien asiantuntijoilta
saatuihin tietoihin. Lisäksi arvioissa hyödynnettiin muissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa tehtyjä vastaavia arvioita.
Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu osittain toimenpidekokonaisuuksittain, sillä
useilla toimenpiteillä on kerrannais- ja ristikkäisvaikutuksia, joiden erittely on haasteellista ja usein epätarkoituksenmukaista. Toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit on
arvioitu SECAP-laskentarajauksia käyttäen, jotta vertailu perusvuoden ja seurantavuoden päästölaskentojen tulosten kanssa olisi mahdollista. Kuvassa 12 on esitetty
ne toimenpiteiden vaikutukset, jotka näkyvät SECAP-laskentakehyksen puitteissa.
Tämä tarkoittaa, että vaikutusarvioiden laskennan ulkopuolelle jää ilmastonmuutoksen
hillinnän kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kulutukseen ja kasvatukseen liittyvät toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen
on kuitenkin tärkeää, sillä ne edistävät ja mahdollistavat myös muiden toimenpiteiden
toteutumista.
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Kuva 12. Tavoiteskenaarion toimenpidekokonaisuuksien päästövähennyspotentiaalit suhteessa seurantavuoteen
2018.

Tavoiteskenaarion mukaisella päästövähennyksellä saavutetaan yhteensä 135 kt
CO2-ekv päästövähennys vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Eri toimenpidekokonaisuuksin päästövähennyspotentiaalit on esitetty kuvassa 13. Kuvasta nähdään, että suurin päästövähennyspotentiaali on päästöttömällä energiantuotannolla ja
sähkön vähäpäästöisellä kehityksellä (80 kt CO2-ekv) sekä päästöttömään liikenteeseen (41 kt CO2-ekv) tähtäävillä toimenpiteillä. Myös energiatehokkuustoimet ja fossiilisista lämmityspolttoaineista luopuminen tuovat merkittäviä päästövähennyksiä.
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SECAP-sektoreiden mukaan jaetut päästövähennyspotentiaalit on lisäksi esitetty liitteessä 2.
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Kuva 13. Tavoiteskenaarion mukaiset toimenpidekokonaisuuksien arvioidut päästövähennyspotentiaalit vuonna 2030 verrattuna seurantavuoden (MEI) 2018 tasoon.
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5.5 Lisähillintätoimenpiteiden tunnistaminen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi
Kirkkonummen kunnan asettaman hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen merkitsisi,
että kunnan päästöt olisivat 38,2 kt CO2-ekv vuonna 2030. Jotta tavoite toteutuisi, tulisi
kunnan vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 153,0 kt CO2-ekv vuoden 2007 tasosta. Vuoden 2018 päästöihin verrattuna tavoitteen täyttyminen tarkoittaa 157,2 kt
CO2-ekv päästövähennystä. Tavoiteskenaarion mukaisella päästökehityksellä saavutetaan arviolta 135 kt CO2-ekv päästövähennys vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030
mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan siis lisäksi 22,2 kt CO2-ekv lisäpäästövähennys.
Tarkasteltaessa skenaariolaskentojen tuloksia (kuva 11) voidaan todeta, että tavoiteskenaarion mukaisessa vuoden 2030 tilanteessa päästöjen kannalta merkittävin sektori
on yksityinen ja kaupallinen liikenne, jonka arvioitu osuus vuoden 2030 päästöistä on
yli 60 %. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää olemassa olevien liikenteen toimenpiteiden vahvistamista sekä lisätoimenpiteiden kohdistamista kyseiselle
sektorille. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi Kirkkonummi tulee suunnittelemaan
ja toteuttamaan lisähillintätoimenpiteitä kappaleessa 4 esitettyjen toimien lisäksi.
Mahdollisia liikennesektorin lisäpäästövähennysten saavuttamiseksi harkittuja toimenpiteitä on esitetty kuvassa 14.
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Liikenteen lisähillintätoimet
• Kehitetään raideliikennettä, muun muassa Länsiradan ja
Länsimetron tuomat mahdollisuudet
• Lähiliikenteen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Kirkkonummen,
Vihdin, Lohjan ja Espoon välillä
• Tähdätään joukkoliikenteen korkeaan palvelutasoon sekä
vaihtopaikkojen toiminnalliseen sujuvuuteen ja viihtyisyyteen
• Sijoitetaan palveluja hyvien yhteyksien ja joukkoliikenteen
vaihtopaikkojen läheisyyteen

• Pilotoidaan ja edistetään uusia innovatiivisia joukkoliikenteen
ratkaisuja
• Pysäköintietuudet vaihtoehtoisten käyttövoimien ajoneuvoille
• Ajoneuvoliikenteen ohjauskeinojen kehittäminen
• Edistetään yhteiskäyttöautoilua
• Sähköisen ja vähähiilisen liikkumisen uudet ratkaisut
• Päästöttömät työkoneet
• Tavarankuljetusliikenteen optimointi
• Talvipyöräilyn edistäminen ja pyöräreittien talvikunnossapito
• Kävely-ympäristöjen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistaminen
• Kehitetään ja lisätään kestävän liikkumisen viestintää
• Vahvistetaan pyöräilyn ja kävelyn positiivista imagoa
Kuva 14. Kirkkonummella tunnistettuja mahdollisia lisähillintätoimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Tärkeä liikenteen hanke on muun muassa Länsirata, joka mahdollistaa paitsi nopean
raideyhteyden Turkuun ja Helsinkiin myös lähiliikenteen kehittämisen Länsi-Uudellamaalla – Kirkkonummella, Vihdissä, Lohjalla ja Espoossa. Kestävän liikkumisen kehittäminen asuinkeskuksissa ja niiden välillä tarjoaa useita mahdollisuuksia liikenteen
päästöjen vähentämiseksi. Kirkkonummella keskustan, Tolsan, Jorvaksen ja Masalan
asemanseuduille on tulossa huomattava määrä uutta rakentamista. Näin kunta tarjoaa
asemanseudulla asuville mahdollisuuden jopa autottomaan elämäntapaan. Mikäli
Länsirata toteutuu, tarjoutuu sama mahdollisuus Veikkolassa asuville.
Liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta tärkeitä toimenpiteitä ovat myös kävelyä
ja pyöräilyä edistävät toimet, kuten esimerkiksi kävely- ja pyöräily-ympäristöjen
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kehittäminen viihtyisiksi ja turvallisiksi sekä pyöräreittien talvikunnossapito. Kuntaorganisaatiolla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä kestävien kulkutapojen käytössä.
Lisäpäästövähennyksiä saadaan myös kehittämällä asumista ja rakentamista vähäpäästöisempään suuntaan sekä kehittämällä ja edistämällä vähäpäästöisen energian
tuotantoa. Näille sektoreille kohdistuvia mahdollisia lisähillintätoimenpiteitä on esitetty
kuvassa 15.

Muut lisähillintätoimet
• Luovutaan öljylämmityksesta kokonaan kunnan alueella
• Edistetään energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja
tontinluovutuksilla
• Edistetään energiatehokkuutta uudis- ja korjausrakentamisen
laadunohjauksella
• Tuetaan kysyntäjouston ja talotekniikan älykkäiden
ohjausjärjestelmien käyttöönottoa
• Tehdään yhteistyötä energiatehokkuuteen sitoutuvien toimijoiden
kanssa
• Pilotoidaan ja kehitetään energiapositiivisia alueita
• Edistetään ja pilotoidaan puurakentamista
• Edistetään ja pilotoidaan plusenergiarakentamista (rakennus
tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa)
• Lisätään energiatehokasta valaistusta kunnan kiinteistöissä
• Tuulivoimaselvitykset ja/tai tuulisähköosuuksien hankinta
• Aurinkosähköjärjestelmien laajamittainen käyttöönotto koko
kunnan alueella
• Kartoitetaan hukkalämpökohteet ja hyödynnetään hukkalämpöä
• Geotermisen energian ratkaisujen hyödyntäminen, erityisesti
kaukolämmön ulkopuolisilla alueilla
• Energian varastointi ja älykkäät energiajärjestelmät
• Selvitetään ja pilotoidaan aurinkolämpöratkaisuja
Kuva 15. Kirkkonummella tunnistettuja mahdollisia lisähillintätoimia asumisen ja rakentamisen sekä energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi
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Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Kirkkonummella
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6. ILMASTORISKIT JA KUNNAN HAAVOITTUVUUDET
6.1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset kuntiin ja niiden toimintoihin
Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan pyrkimystä varautua ilmastoriskien
ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisen tavoitteena on vähentää kielteisille vaikutuksille altistumista ja haavoittuvuutta, ja samalla pyrkiä hyötymään
ilmastonmuutoksen mahdollisuuksista. Sopeutumistoimilla, joita yksilöt, yritykset, kunnat ja valtio voivat toteuttaa, pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, jotta ihmisten turvallisuudelle, elinoloille, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille
ja luonnolle aiheutuvat haitat voitaisiin minimoida. Kyky palautua haitoista ja niistä aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen on myös olennainen osa sopeutumista.
Ilmaston lämpenemisellä on useita seurauksia, jotka vaikuttavat kuntiin ja niiden toimintaan. Kuntien rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on keskeinen ja ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset on huomioitava päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Väestö, taloudelliset toiminnot, rakennukset sekä infrastruktuuri ovat yhä suuremmalta osin keskittyneitä kuntakeskuksiin ja kaupunkeihin.
Väestön keskittyminen asutuskeskuksiin lisää osaltaan ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamia riskejä, esimerkiksi hulevesitulvien ja helteiden vaikutukset näkyvät
kunnissa jo nyt.
Useat ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat paikallisia ja niiden aiheuttamat tuhot voivat olla hyvinkin mittavia tiheään asutuilla ja rakennetuilla alueilla. Sopeutuminen vaatii paikallisia toimia ja useat sopeutumiskeinot ovatkin kuntien toimivallassa. Muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on kunnissa mahdollista varautua ottamalla
huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen erityisesti maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Tehokkaalla ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävällä työllä paitsi parannetaan kunnan sietokykyä, vaikutetaan myös kuntalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutokseen varautuminen on usein myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto ja sopeutumistoimiin ryhtyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on usein kustannustehokkainta.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vahvasti kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja näitä kahta kokonaisuutta tulisikin tarkastella yhdessä ja tunnistaa toimenpiteitä, jotka edistävät molempia tavoitteita.
Osana Kirkkonummen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa kartoitettiin kunnan ilmastoriskit ja kunnan haavoittuvuudet. Kartoituksessa hyödynnettiin SECAP-raportointiohjeen pienille ja keskisuurille kaupungeille suositteleman viisivaiheisen indikaattoriperusteisen haavoittuvuusarvioinnin mallin (Indicator-Based Vulnerability Assessment, IBVA) menetelmiä (kuva 16).
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1. Lähtötietojen
kartoitus

2. Ilmastoriskien
arviointi

3. Haavoittuvuustekijöiden
tunnistaminen

4. Keskeisimmät
haavoittuvuudet

5. Haavoittuvuuden yhteenveto

Kuva 16. Riskien ja haavoittuvuuksien analyysissä hyödynnetyn menetelmän vaiheet.

6.2 Lähtötietojen kartoitus
Ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien kartoitus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jota täydennettiin kunnan viranhaltijoiden toimesta. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin olemassa olevia materiaaleja ja selvityksiä, kuten kunnan omia
selvityksiä, Kuntaliiton15,16,17 ja Ilmasto-opas-sivuston18,19,20,21 materiaaleja sekä kansallisia arvioita, kuten Sää- ja ilmastoriskit Suomessa22 ja Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 202223. Analyysissä hyödynnettyjä materiaaleja voidaan jatkossa hyödyntää kunnan muussa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävässä työssä.

Kuntaliitto, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnassa,
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastonmuutokseensopeutuminen-kunnassa
16 Kuntaliitto, Ilmastokunnat,
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastokunnat
17 Kuntaliitto, Opas kuntien ilmastotyön tueksi – Ilmastonmuutos ja kunnat, 2020, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2031-ilmastonmuutos-ja-kunnat
18 Ilmasto-opas.fi, Kunnissa ja maakunnissa toteutetaan suuri osa käytännön sopeutumistoimista,
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/2a29653e-05fc-459f-87c13978a8a9fe29/kunnissa-ja-maakunnissa-toteutetaan-suuri-osa-kayt_nnon-sopeutumistoimista.html
19 Ilmasto-opas.fi, Kunnille ja kuntalaisille,
https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat/-/artikkeli/8a996a3c-9c35-42a0-ac6a-2fe3406ac91a/kunnille-ja-kuntalaisille.html
20 Ilmasto-opas.fi, Ilmastonmuutokseen sopeutumisella varaudutaan aktiivisesti muutoksiin,
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/69209ba2-9cdc-4914-a4490f5c50c058b9/ilmastonmuutokseen-sopeutumisella-varaudutaan-aktiivisesti-muutoksiin.html
21 Ilmasto-opas.fi, Kartat, kuvaajat ja datat kuvaavat ilmastomme tulevia muutoksia, https://ilmastoopas.fi/fi/datat
22 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 43/2018, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161015/43-2018-Saa%20ja%20ilmastoriskit%20Suomessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23 Maa- ja metsätalousministeriö, 2014, https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/2014_5_lmastonmuutos.pdf/1716aa76-8005-4626-bae0-b91f3b0c6396
15
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6.3 Ilmastoriskien arviointi
6.3.1 Mitä ilmastoriskillä tarkoitetaan?
Ilmastoriskeillä tarkoitetaan ilmaston ja sään ilmiöiden ja niiden muutoksen aiheuttamia mahdollisia suoria ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle6. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman riskin muodostumiseen vaikuttavat YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaan vaaratekijä (hazard), altistuminen (exposure) ja haavoittuvuus (vulnerability)
(kuva 17)24. Nämä kolme tekijää ja siten myös ilmastonmuutoksen riski voivat vaihdella ja muuttua ajan myötä.

HAAVOITTUVUUS
(esim. ikä tai
varallisuustaso)

ILMASTORISKI
VAARATEKIJÄ
(esim. myrsky tai
tulva)

ALTISTUMINEN
(esim. tulvariski
alueella asuminen)

Kuva 17. Ilmastoriskeihin vaikuttavat tekijät. (Kuva: IPCC, 2014 mukaillen)

Ilmastoriskien vaikutukset voivat olla sekä suoria että epäsuoria. Suorilla vaikutuksilla
tarkoitetaan vaaratekijän aiheuttamaa vahinkoa omaisuudelle, kuten esimerkiksi
asuinrakennuksille tai tieverkostolle. Epäsuorat vaikutukset taas aiheutuvat suorien
vaikutusten seurauksena. Esimerkiksi myrsky saattaa vahingoittaa teitä (suora vaikutus), mikä puolestaan aiheuttaa haittaa toimintaketjuille ja vaikuttaa sitä kautta talouteen (epäsuora vaikutus).

6.3.2 Kirkkonummea uhkaavat ilmastoriskit
Hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutos etenee ja etenemisen seuraukset aiheuttavat uusia haasteita kunnille ja niiden toiminnoille. Tieteellinen tieto ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista lisääntyy koko ajan ja arviot tulevaisuuden kehityspoluista
tarkentuvat. Arvioihin sisältyy kuitenkin aina epävarmuuksia ja ilmastonmuutokseen

24

IPCC, 2014, https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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sopeutuminen onkin paitsi riskien hallintaa myös varautumista sellaisiin muutoksiin,
joita ei ole koettu aikaisemmin25.
Kirkkonummen kuntaa uhkaavia ilmastoriskejä on arvioitu taulukossa 4. Taulukossa
on esitetty ilmastoriskien lisäksi arvio niiden vaikutustasosta, muutoksista esiintymistiheydessä ja intensiteetissä sekä aikaväli, jolla muutosten oletetaan tapahtuvan. Osa
riskeistä ja niiden vaikutuksista, kuten rankkasateet, tulvat ja helteet näkyvät kunnassa
jo nyt ja niihin on osittain varauduttukin, mutta toisaalta on arvioitu, että tulevaisuudessa esimerkiksi sään ääri-ilmiöt yleistyvät entisestään.

Taulukko 4. Kirkkonummea uhkaavat ilmastoriskit ja niiden arvioitu kehitys lähitulevaisuudessa.
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Taulukossa 4 esitettyjen ilmastoriskien lisäksi Kirkkonummella on yleisessä valmiussuunnitelmassa26 tunnistettu myös muita kunnan toimintaa uhkaavia, ympäristöön liittyviä riskejä, kuten epidemiat, öljypäästöt Suomenlahdella, säteilyonnettomuudet ja
myrkkylaskeumat.

6.4 Haavoittuvuustekijöiden tunnistaminen ja keskeisimmät haavoittuvuudet
Ilmastonmuutoksen ja ilmastoriskien vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin vaihtelevat.
Vaikutusten intensiteettiin vaikuttavaa merkittävästi ihmisten ja yhteisöjen haavoittuvuus. Haavoittuvuuteen puolestaan vaikuttavat useat eri tekijät. Esimerkiksi sosioekonomiset tekijät, kuten ikärakenne ja taloudellinen vauraus, sekä fyysiset ja ympäristölliset tekijät, kuten yhdyskuntarakenne, infrastruktuurin kunto ja topografia.
Kuntaliitto, Opas kuntien ilmastotyön tueksi – Ilmastonmuutos ja kunnat, 2020, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2031-ilmastonmuutos-ja-kunnat
26 Kirkkonummen kunta, Yleinen valmiussuunnitelma, 2013,
https://www.kirkkonummi.fi/saannot-ohjeet-ja-strategiat
25
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Haavoittuvuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
Altistumistekijät: Tarjoavat tietoa kunnan altistumisesta ilmastoriskille johtuen
väestön, elinympäristöjen, lajien, ekosysteemien, palveluiden, resurssien, infrastruktuurin tai taloudellisen, sosiaalisen tai kulttuurisen pääoman sijoittumisesta ilmastonmuutoksen riskille alttiille alueelle.
Herkkyystekijät: Tarjoavat tietoa kunnan alttiudesta ilmastonmuutoksen vaikutuksille väestön rakenteen, aluesuunnittelun ja fyysisten olosuhteiden kautta.
Sietokykyominaisuudet: Tarjoavat tietoa kunnan ominaisuuksista, jotka tukevat
kunnan kykyä välttää tai sopeutua ilmastoriskien vaikutuksiin.
Taulukossa 5 on esitetty kuulekin ilmastoriskille haavoittuvimmat sektorit sekä väestöryhmät. Lisäksi on esitetty sietokykyominaisuuksia, jotka parantavat kyseiseen ilmastoriskiin sopeutumista ja varautumista.
Taulukko 5. Ilmastoriskeille haavoittuvimmat sektorit ja väestöryhmät sekä sietokykyominaisuudet, joiden avulla
riskeihin voidaan sopeutua ja varautua.

Ilmastoriski

Äärimmäinen kuumuus

Äärimmäinen kylmyys

Rankkasateet

Haavoittuvat sektorit

Vaikutustaso

Haavoittuvat väestöryhmät

!!!

lapset,
vanhukset,
vammaiset,
pitkäaikaissairaat,
matalatuloiset taloudet,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

!

!!!

Tulvat

Merenpinnan tason
nousu
Kuivuus

Myrskyt

lapset,
vanhukset,
vammaiset,
pitkäaikaissairaat
ulkomaalaistaustainen
väestö,
työttömät,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat
matalatuloiset taloudet,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

Sietokykyominaisuudet
palveluiden saatavuus,
sosioekonomiset tekijät,
fyysiset ja ympäristölliset tekijät,
tiedon lisääminen ja
innovaatiot

fyysiset ja ympäristölliset tekijät,
tiedon lisääminen ja
innovaatiot

fyysiset ja ympäristölliset tekijät

!!!

matalatuloiset taloudet,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

sosioekonomiset tekijät,
fyysiset ja ympäristölliset tekijät

!

matalatuloiset taloudet

fyysiset ja ympäristölliset tekijät

!!

ihmisryhmät, joiden elinkeino on esimerkiksi
maa- ja metsätaloudesta
riippuvaista

!!!

matalatuloiset taloudet,
heikkokuntoisissa rakennuksissa asuvat

fyysiset ja ympäristölliset tekijät,
tiedon lisääminen ja
innovaatiot
sosioekonomiset tekijät,
fyysiset ja ympäristölliset tekijät
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Maanvyörymät

Metsäpalot

Rakennukset
Kuljetukset
Energia
Vesi
Jätteet
Maankäytön
suunnittelu
Metsänhoito ja
maatalous
Ympäristö ja
biodiversiteetti
Terveys
Pelastuspalvelut ja
hätäpalvelut
Turismi

!

matalatuloiset taloudet

fyysiset ja ympäristölliset tekijät

!!!

matalatuloiset taloudet,
ihmisryhmät, joiden elinkeino on esimerkiksi
maa- ja metsätaloudesta
riippuvaista

fyysiset ja ympäristölliset tekijät

!: Matala
!!:Kohtalainen
!!!: Korkea

6.5 Haavoittuvuuden yhteenveto
Vähävaraisimpien ja haavoittuvimpien väestöryhmien, kuten vanhusten, lasten, sairaiden ja pientuloisten on todettu kärsivän ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten.
Tämä korostuu myös taulukossa 5 esitetyssä analyysissä. Esimerkiksi äärimmäisestä
kuumuudesta ja kylmyydestä kärsivät eniten juuri vanhukset, lapset ja pitkäaikaissairaat. Ilmastoriskeistä, kuten esimerkiksi tulvista ja myrskyistä, joista saattaa aiheutua
tuhoja omaisuudelle, pienituloiset ovat erityisen heikossa asemassa, sillä heillä on
muita väestöryhmiä heikompi mahdollisuus toipua riskin seurauksista. Ikääntyneiden
määrä yhteiskunnassa myös kasvaa nopeasti, joten vanhusten tarpeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös vieraskieliset ja alueen uuden asukkaat voivat olla muita
heikommassa asemassa ja riskiryhmiä poikkeustilanteissa, sillä näillä ryhmillä saattaa
olla muita heikompi paikallistuntemus, heikommat sosiaaliset verkostot sekä puutteellinen kyky ymmärtää esimerkiksi viranomaistiedotteita. Kunnan sosiaalipalvelut voivat
osallistua ilmastonmuutokseen sopeutumisen työhön esimerkiksi jakamalla kuntalaisille tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä neuvoa ja tukea kuntalaisia
poikkeustilanteiden, kuten hellejaksojen, poikkeuksellisten kuivuusjaksojen tai tulvien
aikana27.
Yhdyskunnan toiminnot ovat nykyään vahvasti verkottuneet ja ovat siten myös haavoittuvampia ja häiriöalttiita. Fyysisen ympäristön ja yhdyskunnan toimintojen kannalta
merkittävimpiä riskejä ovat sellaiset, jotka vaikuttavat sektoreille, joilla on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja potentiaalisesti merkittävät taloudelliset vaikutukset.
Ilmasto-opas.fi, Sosiaalipalvelut-Sopeutuminen, https://ilmasto-opas.fi/fi/kunnat/hillinta-ja-sopeutuminen/-/artikkeli/b2633ac7-8062-4d37-a83e-1563202fac30/sopeutuminen.html
27
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Tällaisia ovat esimerkiksi tulvat ja myrskytuhot, jotka saattavat vaikuttaa muun muassa
energianjakeluun tai liikenteeseen, ja sitä kautta laajaan joukkoon ihmisiä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta keskeistä onkin luokitella organisaation kannalta
kriittiset tehtävät, joiden toiminta pyritään varmistamaan. Varautumista tulee toteuttaa
yhteistyössä kaikkien organisaation toimijoiden toimesta. Sopeutumistyön kannalta
merkittäviä yhteistyökumppaneita voivat olla myös esimerkiksi yritykset ja järjestöt.
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7. ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN KIRKKONUMMELLA
7.1 Kuntien rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat kunnille merkittävä strategisen tason riski,
jonka vaikutukset ovat potentiaalisesti niin merkittäviä, että ne on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon kunnan strategisessa päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kuntien rooli sopeutumistyössä on keskeinen, sillä ne ohjaavat
toimillaan esimerkiksi maankäyttöä ja kaavoitusta ja kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan muun muassa energiantuotantoon ja liikenteeseen. Sopeutuakseen
ilmastonmuutokseen mahdollisimman hyvin, tulee kunnan integroida ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi kunnan kaikkien toimialojen työtä sekä lisätä tietoisuutta
paitsi kuntaorganisaatiossa myös kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen osalta. Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumistoimet ovatkin jo osittain osa kuntien perustyötä ja yleistä varautumista poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja häiriötilanteisiin.
Sopeutumistyötä tehdään Kirkkonummella osana kunnan eri toimialojen perustyötä.
Kirkkonummen kuntastrategiassa28 on linjattu, että kunta edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja, turvaa luontoarvojen säilymisen ja korostaa luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä.
Kunnan sopeutumistyön kannalta tärkeitä ovat myös eri yhteistyöverkostot, kuten
KUUMA-kuntien verkosto ja sitä kautta pääkaupunkiseudun yhteinen sopeutumistyö
sekä Hinku-verkosto.
KUUMA-kunnissa ilmastotyötä on tehty jo pitkään. Vuonna 2013 KUUMA-kuntien johtokunta hyväksyi KUUMA-kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumisohjeen29, jonka
strategisena tavoitteena on ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten tunnistaminen
ja niihin varautuminen. Sopeutumisohje laadittiin KUUMA-kuntien yhteiseksi yleisluontoiseksi työvälineeksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien hallintaan. Ohjeessa tunnistetuilla toimenpiteillä varaudutaan äkillisiin häiriötilanteisiin, kuten rankkasateisiin ja tulviin sekä parannetaan sopeutumista ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutuksiin, kuten hellejaksoihin ja kuiviin kausiin. Ohjeessa maankäyttö ja rakentaminen, liikenne, vesi- ja jätehuolto, energiahuolto, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi tunnistettiin kuntien keskeisiksi toimintasektoreiksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävässä työssä. KUUMA-kunnat ovat lisäksi edustettuina pääkaupunkiseudun sopeutumista ja sopeutumisstrategian30 toteutumista seuraavassa ILSEseurantaryhmässä.

Kirkkonummen kuntastrategia 2018–2021, https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5a3ccf67c91058e31b00076d/Kirkkonummen_kuntastrategia_2018-2021.pdf
29 KUUMA-kunnat, Ilmastonmuutokseen sopeutumisohje, https://www.kuumailmasto.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5954
30 Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia, https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/sopeutuminen/strategia/Sivut/default.aspx
28
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7.2 Sopeutumistyön nykytila Kirkkonummella
Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä toteutettiin
sopeutumisen tilannekatsaus. Tilannekatsaus toteutettiin itsearviona kunnan ympäristönsuojeluyksikön toimesta. Covenant of Mayors raportointimallin mukaisessa sopeutumisen tilannekatsauksessa arvioitiin kunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen
tähtäävän työn nykytilanne sopeutumistyön eri vaiheissa:
•
•
•
•
•

Sopeutumistyön valmistelu: sopeutumistyön resurssien tunnistaminen, työn
integrointi osaksi kunkin toimialan toimintaa, sidosryhmien osallistaminen työhön.
Ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien arviointi: arvioinnissa käytettävien menetelmien ja tietolähteiden tunnistaminen sekä toimintasektorien
tunnistaminen ja priorisointi.
Sopeutumisvaihtoehtojen tunnistaminen, arviointi ja valinta: sopeutumisvaihtoehdot on tunnistettu ja otettu käyttöön. Mahdolliset ristikkäisvaikutukset
hillintätoimenpiteiden kanssa on tunnistettu ja analysoitu.
Käyttöönotto: sopeutumistoimien tavoitteiden asettaminen ja käyttöönotto.
Valvonta ja arviointi: määritelty ja tunnistettu valvonta- ja seurantamekanismit
ja seurannan indikaattorit, sopeutumissuunnitelma on päivitetty.

Kunnan nykytilannetta arvioitiin asteikolla A-D, jossa:
A = Johtava asema (toteutettu yli 75 %)
B = Pitkälle kehitetty ja edennyt (toteutettu 50-75 %)
C = Edennyt (toteutettu 25-50 %)
D = Ei aloitettu tai käynnistysvaiheessa (toteutettu alle 25 %)
Sopeutumistyön nykytilan vahvuuksia ja kehittämistarpeita kuvaa SECAP-raportointikehyksen mukainen hämähäkkikuvaaja (kuva 18). Työssä pidemmälle edenneet osaalueet on kuvassa kuvattu sinisellä. Vielä aloittamatta olevat tai jatkokehitystä kaipaavat osa-alueet jäävät maalatun alueen ulkopuolelle.
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VAIHE 1 - Valmistelu

A
VAIHE 6 - Valvonta ja
arviointi

B
C

VAIHE 2 - Riskien ja
haavoittuvuuksien
arviointi

D

VAIHE 5 - Käyttöönotto

VAIHEET 3 ja 4 Sopeuttamisvaihtoehtojen
tunnistaminen

Kuva 18. Arvio Kirkkonummen kunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävän työn nykytilasta.

Sopeutumistyön nykytilan arviossa todettiin, että sopeutumistyön toimenpiteiden kartoitus ja suunnittelu on vasta käynnistymässä Kirkkonummella osana kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadintaa ja HINKU-toimintaa. Tarve sopeutumistyön organisoinnille ja valmistelulle on tunnistettu kunnassa. Kirkkonummen kuntastrategiassa painotetaan ilmastonmuutoksen hillintää, luontoarvojen säilymistä sekä
terveellisen ja turvallisen asuinympäristön turvaamista, mihin kuuluu myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Kirkkonummen yleisessä valmiussuunnitelmassa (19.8.2013) on tunnistettu ilmastonmuutokseen linkittyviä riskejä ja haavoittuvuuksia sekä toiminnan sektoreita.
Sopeutumistyön osa-alueista hulevesien hallinta on kunnassa organisoitua ja suunniteltua. Vuonna 2017 laaditussa hulevesiohjelmassa31 on esitetty hulevesien hallinnan
tavoitteet, periaatteet, hallintaratkaisut sekä hallinnan järjestäminen. Tämän lisäksi
vallitseva lainsäädäntö edellyttää vesilaitoksilta varautumista eri ilmastollisiin uhkiin,
kuten rankkasateisiin ja myrskyihin, verkostonsa alueella. Sen sijaan kiinteistökohtaisen vesihuollon varassa olevien varautuminen, esimerkiksi kuiviin jaksoihin, on usein
heikompaa. Myös maatilat pääasiassa vastaavat itse vesihuollostaan.
Muina kunnan sopeutumistyön osa-alueina mainittavia ovat muun muassa varautuminen tulevaisuustilanteeseen, jossa Etelä-Suomessa voi olla mahdollista saada kaksi
satoa kesän aikana. Maankäytössä kunta pyrkii säilyttämään olemassa olevat pellot
ja tavoitteena on viljelyn jatkuminen ja lähiruokatuotannon edellytysten parantaminen.
Lisäksi äärimmäisen kuumuuden lievittämiseksi varjostavat puuistutukset ovat yksi
keino vaikuttaa kesäisin asuntojen viilentämiseen. Puut toimivat myös pölyn kerääjinä.
Esimerkiksi kunnan asemakaavoissa on pysäköintialueille vaatimus istuttaa puita suhteutettuna pysäköintipaikkojen määrään.

Kirkkonummen hulevesiohjelma (2017): https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5beadc89c91058db9700053a/Hulevesiohjelma_Kirkkonummi_FIN.pdf
31
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Muilta osin varsinaista sopeutumissuunnitelmaa tai tarkempia sopeutumista edistäviä
toimenpiteitä ei kunnassa ole kuitenkaan nimetty tai priorisoitu tähän mennessä. Sopeutumistyölle kokonaisuudessaan ei ole tässä vaiheessa suoraan osoitettu henkilötai taloudellisia resursseja vaan joitakin osa-alueita, kuten hulevesien hallintaa toteutetaan osana kunnan perustehtäviä nykyisten resurssien puitteissa. Kunnan perustehtäviin liittyen kunnassa hyödynnetään osallistamismekanismeja sidosryhmien ja asukkaiden kuulemiseksi ja osallistamiseksi, osallistamisen ulottuessa siten osittain myös
sopeutumisen kysymyksiin.
Ilmastotyön integrointi poikkihallinnollisesti on käynnissä ja sitä on toteutettu ilmastokoordinaattori-hankkeen aikana vuosina 2019-2020. Kunnassa toimii eri toimialojen
edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä, jonka kautta ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja jatkossa myös sopeutumistoimenpiteitä voidaan priorisoida ja suunnitella. Viestintämekanismit ja -prosessit ovat olemassa osana kunnan muuta viestintää.
Nykytilan arvioinnissa korostui, että Kirkkonummella ilmastonmuutoksen hillintätyö,
sen resursointi ja organisointi ovat pidemmällä kuin sopeutumistoimien suunnittelu ja
käyttöönotto. Sopeutumistyön suunnittelun ja kehittämisen kannalta olisikin tärkeää
integroida sopeutumistyö osaksi koko kunnan toimintaa, esimerkiksi laatimalla yhteinen sopeutumissuunnitelma sekä määrittelemällä toteutettavat sopeutumistoimet,
vastuutahot ja valvontamekanismit. Nämä kysymykset pyritään huomioimaan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Kirkkonummen kunnan ilmastoriskit ja haavoittuvuudet kartoitettiin ensimmäistä kertaa kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Vastaavanlaista kartoitusta ei aikaisemmin ollut tehty. Kunnan yleisessä valmiussuunnitelmassa, hulevesiohjelmassa ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta koskevissa
selvityksissä on todettu sektorikohtaisia riskejä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen.
Näitä selvityksiä ei ole kuitenkaan suoraan tai selkeästi linkitetty osaksi kunnan ilmastotyötä. Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä
toteutettava olemassa olevan tiedon koonti onkin hyödyllistä sopeutumistyön jatkuvuuden ja seurannan kannalta.

7.3 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet Kirkkonummella
Ilmastonmuutokseen varautuminen ja siihen sopeutuminen on, ja sen tulee olla, osa
useiden eri toimialojen toimintaa. Eri toimialoja uhkaavat ilmastoriskit ja riskien vaikutukset toimintaan eroavat toisistaan. Kirkkonummen ja muiden KUUMA-kuntien laatimassa sopeutumisohjeessa on todettu sopeutumistoimien olevan erilaisia, riippuen
siitä, varaudutaanko sään ja ilmaston äkillisiin muutoksiin vai sopeudutaanko pitkäaikaisiin ja hitaasti eteneviin muutoksiin. Sopeutumistyötä tulisikin kunnassa kehittää
reagoivien toimenpiteiden laatimisesta ja toteuttamisesta myös ennakoiviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Tällöin uhkia tunnistetaan ja arvioidaan jo ennalta, ja niiden toteutumista pyritään estämään tai niiden vaikutuksia vähentämään jo etukäteen.
Osana sopeutumistyötä on hyvä kiinnittää huomiota myös sopimusten rooliin. Kuntien
ulkoistaessa ydintoimintojaan kunnat voivat asettaa palveluntuottajalle vaatimuksia
häiriötilanteisiin varautumiselle ja valvoa asetettuja vaatimuksia.
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Sopeutumistarpeet voivat ajan kuluessa myös muuttua, joten niiden vaikutusten arviointi ja päivittäminen ovat tärkeä osa sopeutumistyötä.

Kuva 19. Stormossen-suo Kirkkonummen itäosassa.

Osana Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa
tunnistettiin erilaisia ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia, jotka voidaan jakaa neljään sopeutumistyön osa-alueeseen (kuvat 20-23):
1.
2.
3.
4.

Maankäytön, infrastruktuurin ja rakentamisen kestävyys
Tulvien torjunta, hulevesien hallinta ja vesihuollon toimintavarmuus
Luonnon monimuotoisuuden varmistaminen ja ekologinen kestävyys
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osana opetusta ja viestintää

Kirkkonummen sopeutumistyön nykytilan kartoittamisen ja potentiaalisten sopeutumistoimien tunnistamisen myötä kunnan on helpompi kehittää ilmastonmuutoksen sopeutumistyötä järjestelmälliseksi kuntaorganisaatiota läpileikkaavaksi toiminnaksi. Tähän toimintaan kuuluu nykyisten ja tarvittaessa tulevien sopeutumistoimien läpikäynti,
suunnittelu ja toimeenpano sekä vastuutahon asettaminen.
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Maankäytön, infrastruktuurin ja
rakentamisen kestävyys
• Varaudutaan routasyklin muutosten aiheuttamiin lisääntyneisiin

tieverkoston tuhoihin

• Tarkistetaan tulvasuojelun mitoitusten riittävyys uusissa
tiehankkeissa
• Kiinnitetään huomiota liikenteen sähköistymisen vaikutuksiin
olemassa olevan infrastruktuurin kannalta
• Varaudutaan ja ennaltaehkäistään myrskyjen aiheuttamia katkoja
sähkönjakelussa
• Edistetään myrskytuhojen tiedotusta ja ennaltaehkäisevää
suunnittelua
• Edistetään huolto- ja evakuointisuunnitelmien laadintaa
sairaaloille ja hoitolaitoksille akuuttien luonnonilmiöiden varalta
• Varaudutaan ilmastonmuutoksen rakentamiselle aiheuttamiin
haasteisiin

Kuva 20. Maankäytön, infrastruktuurin ja rakentamisen sopeutumistoimenpiteet.
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Tulvien torjunta, hulevesien hallinta ja
vesihuollon toimintavarmuus
• Uudisrakennukset ohjataan sijoitettavaksi riittävän etäälle meren
ja vesistöjen rantaviivasta ja tulvariskialueista
• Kokonaisvastuun ja -näkemyksen muodostaminen
hulevesijärjestelmien osalta
• Riittävät resurssit ja kustannusten kattaminen muun muassa
hulevesimaksujen ja kustannusseurannan kautta
• Hulevesipäästölähteiden ja riskikohteiden kartoitus
• Pienvesiselvitysten jatkaminen ja herkkien kohteiden
tunnistaminen
• Hulevesitietojärjestelmän luominen; kaikki hulevesijärjestelmän
osat paikkatietoon ominaisuustietoineen
• Hulevesijärjestelmän rakenteiden kunnossapito-ohjelma
• Hulevesien hallinnan huomioon ottaminen kaavoituksessa
• Hulevesien viivästyttäminen ja imeytys
• Läpäisevien päällysteiden ja viherkattojen hyödyntäminen
hulevesien hallinassa
• Hulevesien suodattamien kosteikkojen ja biosuodatusalueiden
avulla
• Syntypaikalla tapahtuva tonttikohtainen hulevesien käsittely
• Kunnan hulevesiohjelman toteuttaminen
• Pyritään turvaamaan vedenjakelu kaikille kuntalaisille myös
kuivina aikoina
• Varmistetaan veden riittävyys ja vedenjakelu maatiloilla, joissa on
tuotantoeläimiä
• Kehitetään kunnan viestintää ja neuvontaa pohjaveden tilaa ja
veden riittävyyttä koskien ja kehotetaan tarvittaessa
vedensäästöön
• Varaudutaan kuivuuteen ja varoitetaan siitä
Kuva 21. Tulvien torjunnan, hulevesien hallinnan ja vesihuollon toimintavarmuuden sopeutumistoimenpiteet.
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Luonnon monimuotoisuuden
varmistaminen ja ekologinen
kestävyys
• Tunnistetaan ilmaston lämpenemisen vaikutukset ympäristöön ja

eliöihin
• Pyritään varmistamaan yhtenäisten metsäalueiden säilyttäminen
• Varaudutaan vieraslajien sekä kasvi- ja eläintautien leviämiseen ja
niiden torjuntaan
• Pyritään vaikuttamaan positiivisesti Itämeren hyvän ekologisen
tilan saavuttamiseen
• Turvataan luontoarvojen säilyminen ja korostetaan
luonnonläheisyyttä kunnan toiminnan kehittämisessä
Kuva 22. Luonnon monimuotoisuuden varmistamisen ja ekologisen kestävyyden sopeutumistoimenpiteet.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
osana opetusta ja viestintää
• Kehitetään ilmastoviestintää ja varmistetaan, että myös
ilmastonmuutokseen sopeutuminen on osa sitä

• Lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sään ääriilmiöistä
• Edistetään asukkaiden omatoimista varautumista esimerkiksi
tiedotuksen, koulutuksen, tapahtumien, järjestöjen ja muun
vapaaehtoistoiminnan kautta
• Pyritään siihen, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on osa
jokaisen toimialan toimintaa ja toimintasuunnitelmia ja strategioita
• Pyritään siihen, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja
varautuminen ovat osa opetussuunnitelmaa
• Selvitetään järjestöyhteistyön mahdollisuuksia
ilmastonmuutokseen sopeutumisen työssä
• Selvitetään yritysyhteistyön mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen
sopeutumisen työssä
Kuva 23. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet opetuksen ja viestinnän toimialalla.
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Liite L1. Kirkkonummen hillintätoimenpiteiden toimenpidekortit
L1.1 Kunnan rakennukset ja toiminnot -sektorin toimenpiteet
L1.1.1 Kunnan rakennukset
Lisätään aurinkovoimatuotannon määrää kunnan kiinToimenpide 1.1
Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

teistöissä
❖ Päästöttömän sähköntuotannon lisääminen
Tilapalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla), KETS
2017-2025, Kirkkonummen aurinkoenergiaselvitys 2019
• Voimaloiden määrä
• tuotantokapasiteetti
Toimenpiteellä lisätään tavoitteellisesti aurinkoenergian
hyödyntämistä kunnan omissa kiinteistöissä. Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistöjen sähköntuotannossa vähentää riippuvuutta ostosähköstä ja tuo pitkällä aikavälillä
taloudellisia säästöjä. Aurinkosähköjärjestelmät vaativat hyvin vähän huoltoa ja tuottavat päästötöntä lähienergiaa.
Kirkkonummella on toteutettu aurinkoenergiaselvitys kunnan kiinteistöille v. 2019. Selvityksessä aurinkoenergiapotentiaaliksi on arvioitu yhteensä 1.64 GWh:n vuosituotto aurinkoenergiaan soveltuvissa kunnan omistamissa kiinteistöissä.

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys
Toimenpide
Tavoite

Vastuutahot
Peruste

1.2

Keväällä 2019 toteutettu ensimmäinen aurinkosähköjärjestelmän hankinta Lehmuskartanon hoivakotiin. Suunnitelmissa on myös aurinkosähköjärjestelmien kilpailutus, jossa
voidaan mahdollisesti hyödyntää Hanselin uutta aurinkovoimalakilpailutusta.
2019-2030
Kunnan aurinkoenergiaselvityksen kaikkien aurinkovoimaloiden toteutuessa kokonaiskustannuksiksi on arvioitu
660 500 €.
Arvioitu vaikutus päästöihin 87 t CO2-ekv
Otetaan käyttöön vähäpäästöistä energiaa kunnan uudishankkeissa
❖ Päästöttömän energiantuotannon lisääminen
❖ Lämpöpumppujen ja lämmöntalteenoton (LTO:n ja
PILP:ien) käyttöönoton edistäminen kiinteistöissä
Tilapalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla), KETS
2017-2025
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Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

1.3

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

•
•

Vähäpäästöisen energian hankkeiden määrä
Osuus hankkeista, joissa hyödynnetään vähäpäästöisen energian ratkaisuja
Toimenpiteen avulla lisätään vähäpäästöisen energian hyödyntämistä kunnan omissa rakennuksissa. Tilapalvelujen
uudishankkeiden suunnittelussa on lähtökohtana, että kaikissa hankkeissa pyritään hyödyntämään ensisijaisesti
maalämpöä. Suunnitteluvaiheessa voidaan edistää myös
muiden energiantuotantomuotojen käyttöönottoa, esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmien hyödyntämistä julkisivujen
seinärakenteissa. Energiatehokkuutta ja vähäpäästöisen
energian ratkaisuja voidaan edellyttää kilpailutuksissa.
Käynnissä
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteellä yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa edistää päästötöntä
energiantuotantoa, vähentää energiankulutusta ja edistää
fossiilisista polttoaineista luopumista.
Luovutaan öljyn ja maakaasun poltosta kunnan omistamissa kiinteistöissä
❖ Fossiilisen erillislämmityksen vähentäminen
❖ Vähäpäästöisen energian sekä ympäristö- ja hukkalämmön hyödyntäminen kunnan kiinteistöissä
Tilapalvelut
KETS 2017-2025, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla)
• Toteutettujen lämmitystapamuutosten määrä
• Päästövähennykset/vuosi
• Taloudelliset säästöt/vuosi
Toimenpiteen avulla vähennetään ja lopulta pyritään nollaamaan öljy- ja maakaasulämmityksessä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt kunnan omissa kiinteistöissä. Kunnan
öljylämmitys- ja maakaasulämmityskohteiden osalta alustava tavoite on pysyä hiilineutraalisuustavoitteen aikataulussa ja vaihtaa suurin osa järjestelmistä vähäpäästöisen
energian piiriin joko kokonaan tai osittain vuoteen 2030
mennessä. Osa öljylämmitteisistä kohteista on suunniteltu
purettavaksi.
Käynnissä
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Toimenpiteen
arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä.
Arvioitu vaikutus päästöihin 1747 t CO2-ekv (useamman
toimenpiteen yhteisvaikutus.
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Toimenpide

1.4

Tavoite

Vastuutahot
Peruste
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide

1.5

Tavoite

Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Hankitaan vain päästötöntä sähköä kunnan kiinteistöihin ja toimintoihin
❖ Kunnan kiinteistöissä on käytössä ainoastaan
päästötöntä sähköä
❖ Kunta edistää omalta osaltaan päästöttömän energiantuotannon lisäämistä
Tilapalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019,
KETS 2017-2025
Toimenpiteen kautta kunta sitoutuu toiminnassaan hyödyntämään hiilivapaata sähköä ja siten vähentämään ostamansa sähkön ilmastovaikutuksia. Kirkkonummen kunta on
solminut hiilivapaan sähkösopimuksen vuosille 2020-2023.
Kunta pyrkii varmistamaan, että se ostaa jatkossakin hiilivapaata ja/tai vähäpäästöisillä energialähteillä tuotettua sähköä kuntaorganisaation tarpeisiin.
Nykyinen sopimuskausi 2020-2023. Uusi kilpailutus v.
2023.
Hiilivapaan sähkösopimuksen hankinnalla nykyiselle sopimuskaudelle ei ollut kustannusvaikutuksia, sillä sopimus
saatiin samaan hintaan kuin edellinen sekasähkösopimus.
Siksi toimenpide voidaan toteuttaa olemassa olevilla resursseilla.
Arvioitu vaikutus päästöihin 56587 t CO2-ekv (useamman
toimenpiteen yhteisvaikutus).
Toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen
mukaiset energiansäästötoimenpiteet kunnan kiinteistöissä
❖ Kiinteistöjen tehostettujen peruskorjausten toteuttaminen
❖ Lämpöpumppujen ja lämmöntalteenoton (LTO:n ja
PILP:ien) käyttöönoton edistäminen kiinteistöissä
❖ Tilankäytön tehostaminen
❖ Vähäpäästöisen energian hyödyntäminen ja lisääminen
❖ Energiankulutuksen pienentäminen
Tilapalvelut
KETS 2017-2025, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019
• KETS-raportointi: energiansäästö, suunniteltujen /
toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden
määrä
Kiinteistöjen tehostettujen peruskorjausten osalta kunta voi
vaikuttaa rakennusten energiankäytön päästöihin tehokkaimmin asettamalla kunnianhimoisia korjausaikatauluja ja
-tavoitteita rakennusten kokonaisenergiankäytölle. Kunta
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voi myös toteuttaa energiakatselmuksia kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalin ja kustannustehokkaiden ratkaisujen selvittämiseksi. Energiatehokkuutta voidaan lisätä kiinteistöissä muun muassa älykkäillä ratkaisuilla, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottoratkaisujen hyödyntämisellä tai
tilankäytön tehostamisella.

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Energiansäästötavoitteiden toteutumiseksi kiinteistöjen
käyttäjiä opastetaan oikeaan ja energiaa säästävään tilojen
käyttöön sekä teknologian/tekniikan käyttöön energiatehokkuuden maksimoimiseksi.
Nykyinen sopimuskausi 2017-2025. Toimintaa pyritään jatkamaan sopimuskauden jälkeen.
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Toimenpiteen
arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä.
Arvioitu vaikutus päästöihin 291 t CO2-ekv (useamman toimenpiteen yhteisvaikutus).

L1.1.2 Kunnan toiminnot
Otetaan käyttöön HINKU-sitoumuksen tavoitteita tukeToimenpide 1.6
Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

vat hankintakriteerit
❖ Hankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentäminen
Hankintayksikkö, toimialat vastaavat omista hankinnoistaan, konserninhallinto
HINKU-sitoumus
• Osuus sopimuksista, joissa ilmasto/kestävyyskriteerit on huomioitu
Kunta pyrkii minimoimaan hankintojen ilmastovaikutukset
ottamalla käyttöön kunnan hankinnoissa HINKU-sitoumusta
tukevat hankintakriteerit. HINKU-hankintakriteereitä käytetään soveltuvilta osin huomioiden hankinnan kohteen sisältö ja kriteeristön vaikuttavuus. Kriteerit huomioidaan kunnan hankintaohjeistuksessa. Henkilökunnalle tarjotaan tietoa erilaisista kriteereistä ja niiden vaatimuksista. Henkilökuntaa myös koulutetaan kestävien kriteerien mukaisten
hankintojen toteuttamiseksi. Esimerkkejä hankintakriteereistä tarjoavat HINKU-verkosto ja Motiva.
2021-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Lisäresursseja
tarvitaan muun muassa koulutuksiin ja kriteeristön käyttöönottoon.
Toimenpiteellä on yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa edistää päästötöntä
energiantuotantoa, vähentää energiankulutusta ja edistää
fossiilisista polttoaineista luopumista.
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Toimenpide

1.7

Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys
Toimenpide
Tavoite

1.8

Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu

Vähennetään jätteen määrää ja nostetaan jätteen kierrätysastetta
❖ Jätehuollosta syntyvien päästöjen vähentäminen
Tilapalvelut, sivistystoimen yksiköt, ruokapalvelut, puhtauspalvelut, HSY
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla), jätehuoltomääräykset (1.3.2019 alk. / HSY)
• eri jätejakeiden kierrätysaste
• eri jätteiden määrät
Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa eri jätejakeiden
syntypaikkalajittelu ja kierrätys kaikissa kunnan toimitiloissa. Toimenpiteen täytäntöönpanoa varten määritellään
tavoite kunnan toiminnassa syntyvän jätteen vähentämiselle, parannetaan lajittelua ja kierrätystä sekä tehostetaan
viestintää ja seurantaa. Kunnan henkilökuntaa perehdytetään ja neuvotaan oikeaoppiseen lajitteluun ja kierrätykseen. Myös kunnan ylijäämäkaluston ja muiden materiaalien kierrätystä pyritään tehostamaan.
2020-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Toimintaa voidaan kehittää hakemalla hankerahoitusta. Toimenpiteen
arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä.
Päästövähennystä ei ole arvioitu.
Minimoidaan ruokahävikki
❖ Ruokahävikistä aiheutuvien talous- ja ympäristövaikutusten pienentäminen
Ruokapalvelut, sivistystoimen yksiköt, tilapalvelut
HINKU-sitoumus
• Ylikapasiteettiruoan määrä / biojätteen määrä
Kirkkonummella toimii keskitetty ruokapalvelu, jossa alueelliset tuotantokeittiöt tarjoavat aterioita alueensa kouluille,
päiväkodeille, hoivakodeille, palvelukeskuksille ja myös
kunnan henkilökunnalle. Nykytilassa ruokahävikkiä syntyy
noin 5-6% per aluetuotantokeittiö.
Kunnassa on aloitettu selvitys ruokahävikin vähentämiseksi
muun muassa viestinnän, ruoan punnitsemisen ja ruokamäärän aktiivisen seuraamisen sekä raportoinnin keinoin.
Lisäksi toimenpiteen toteuttamiseksi ideoidaan keinoja ylikapasiteettiruoan hyödyntämiseksi jakamalla tai myymällä.
Ylikapasiteettiruoan myymistä, jakelua tai ohjausta muuhun
hyötykäyttöön pilotoidaan valituissa kohteissa ja skaalataan
toimintaa vähitellen koskemaan koko kuntaorganisaatiota.
2020-2030
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Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide

1.9

Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpiteen arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteen päästövähennystä kokonaisuudessaan vaikea arvioida. Ylikapasiteettiruoan hyödyntäminen vähentää
biojätteeseen päätyvän ruoan määrää ja siten pienentää jätehuollon kuormitusta eikä aiheuta turhia päästöjä ruoantuotannosta.
Otetaan käyttöön yhteiset vähähiilistä rakentamistapaa edistävät kriteerit kunnan rakennus- ja infrahankkeille
❖ Rakennusten elinkaaren energiankäytön ja kiertotalouden tehostaminen
Tila- ja kunnallistekniikkapalvelut, yhdyskuntatekniikan
toimiala
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019
• Osuus hankinnoista (suunnittelukilpailut / kilpailutukset), joissa ilmasto/kestävyyskriteerit on huomioitu
• Hankkeiden/hankintojen määrä, joiden yhteydessä
hankinnan hiilijalanjälki on laskettu
Rakentamisen, purkamisen ja infrahankkeiden kriteereissä
on tavoite huomioida kunnan ilmastotavoitteet. Toimenpiteen avulla luodaan yhtenäinen kriteeristö vähähiilisen rakennustavan edistämiseksi kaikissa hankkeissa. Ohjeita kriteeristöön tarjoavat esimerkiksi Ympäristöministeriö ja RAKLI.
Vähähiilisen rakennustavan kriteereissä pyritään huomioimaan esimerkiksi:
• rakentamisen elinkaari
• rakentamisen hiilijalanjälki
• Kestävien materiaalien valinta
• materiaalien tehokas käyttö (resurssitehokkuus)
• nettonollaenergiarakentamisen tukeminen
• kiertotalouden periaatteet muun muassa massataloussuunnitelmat, materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys
• puurakentamisen edistäminen
2021-2030
Toimenpiteen arvioidaan saavuttavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteellä yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa vähentää energiankulutusta ja edistää fossiilisista polttoaineista luopumista.
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Toimenpide

1.10

Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Otetaan käyttöön betonimurskeen hyödyntämisen toimintamalli purku- ja rakentamiskohteissa
❖ Purkamisen ja rakentamisen kiertotalouden edistäminen
Tila- ja kuntatekniikan palvelut, yhdyskuntatekniikan toimiala
Sitran kiertotaloudesta kesätöitä-hankkeen loppuraportti
• Purkukohteiden lukumäärä, jossa betonimurske pysyy kunnan omistuksessa
• Rakentamiskohteiden lukumäärä, joissa on uudelleenhyödynnetty betonimursketta
• Toimintamallia käyttävien purku- ja rakentamistyömaiden osuus kaikista purku- ja rakentamistyömaista.
Betonimursketta hyödyntämällä maarakentamiskohteissa
kunta edistää kiertotaloutta tukevaa purku- ja rakentamisprosessia. Betonimurske on halvempaa, sopii paremmin
maarakentamiskohteisiin kuin luonnonkiviaines ja säästää
neitseellisiä raaka-aineita. Lisäksi läheltä saatava murske
pienentää kuljetustarvetta, mikä vähentää kunnan hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.
Betonimurskeen hyödyntämisen mahdollistamiseksi kunta
toteuttaa seuraavia toimia:
• Ympäristöluvitetun varastoalueen hankinnan selvitys
• Koordinointi purku- ja rakentamishankkeiden välillä
• Tilahallinnon ja kunnallistekniikan yhteistyö
• Kiertotaloutta tukevien kilpailutuskriteerien ja laatuvaatimusten asettaminen
• Pilottikohteen toteutus
2021-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Toimenpiteen
arvioidaan saavuttavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä.
Toimenpiteellä yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa vähentää energiankulutusta ja edistää fossiilisista polttoaineista luopumista.

58

L.1.1.3 Katu- ja ulkovalaistus
Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvaToimenpide 1.11
Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide

1.12

Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus
Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

laistuksessa
❖ Kulutussähkön määrän vähentäminen
Kunnallistekniikkapalvelut
KETS 2017-2025, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019
• LED-valaistushankkeiden määrä
• LED-valaistushankkeiden osuus kaikista valoista
(toteuma)
Kunnan katuvalaistuksesta (valtiontiet + kunnan kaavakadut) noin 30% on tällä hetkellä led-valaistuja.
Toimenpiteellä pyritään parantamaan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen energiatehokkuutta asentamalla LED-valaisimia kunnan ulko- ja katuvalaistuskohteissa ja siten saamaan aikaan energiansäästöjä.
Käynnissä
Toimenpiteen arvioidaan saavuttavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Arvioitu vaikutus päästöihin 127 t CO2-ekv (vaikutus sisältyy KETS-toimenpiteisiin, katso toimenpide 1.5)
Otetaan käyttöön älykästä valaistuksen ohjaus- ja himmennystekniikkaa
❖ Kulutussähkön määrän vähentäminen
Kunnallistekniikkapalvelut
KETS 2017-2025, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019
• Suunniteltujen ja toteutettujen valaistuksen ohjausta ja automaatiota hyödyntävien valaistushankkeiden määrä (toteuma)
• valaistuksen energiankulutus
Toimenpiteellä pyritään parantamaan valaistuksen energiatehokkuutta ja siten saamaan aikaan energiansäästöjä.
2021-2030
Toimenpiteen arvioidaan saavuttavan pitkän aikavälin taloudellisia säästöjä. Toimenpiteet kustannuksia ei ole arvioitu.
Arvioitu vaikutus päästöihin 127 t CO2-ekv (vaikutus sisältyy KETS-toimenpiteisiin, katso toimenpide 1.5)
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L1.2 Asuin- ja palvelurakennukset -sektorin toimenpiteet
Toimenpide
Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Kuvaus

2.1

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys
Toimenpide

2.2

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit

Kuvaus

Siirrytään hiilineutraaliin kaukolämpötuotantoon
❖ Hiilineutraali kaukolämpö vuonna 2030
Fortum
Fortumin sitoumus2050
Fortum on Espoon kaupungin kanssa sitoutunut hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon vuoteen 2030 mennessä.
Espoolla ja Kirkkonummella on yhteinen kaukolämpöverkko, minkä seurauksena myös Kirkkonummella hyödynnetty kaukolämpö tulee olemaan hiilineutraalia tämän sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksen seurauksena.
2016-2030
Ei arvioituja kustannuksia Kirkkonummen kunnalle.
Arvioitu vaikutus päästöihin 23471 t CO2-ekv.
Kuntalaisten osallistaminen ja kannustaminen fossiilisesta erillislämmityksestä luopumiseen ja vähäpäästöisen energian käyttöönottoon
❖ Fossiilisen erillislämmityksen vähentäminen
❖ Lämpöpumppujen hyödyntäminen kiinteistöissä
❖ Vähäpäästöisen energian hyödyntäminen kiinteistöissä
Viestintä, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla), HINKU-sitoumus
HINKU-viestinnän vuosikello ja sen toteuttaminen:
• Kuntalaisille suunnattujen ilmasto- ja energianeuvontatapahtumien / tilaisuuksien määrä
• Some-aktiivisuuden (päivityksen nähneet ja siihen
sitoutuneet) seuraaminen
• Näkyvyys muissa medioissa esimerkiksi paikallislehdistössä
• HINKU-verkkosivujen kävijämäärät
Toimenpiteen avulla kannustetaan kuntalaisia vähäpäästöisen energian käyttöönottoon, muun muassa energian pientuotannon tai vihreän sähkösopimuksen avulla sekä fossiilienergiasta luopumiseen rakennusten lämmityksessä
muun muassa lämmitystapamuutoksia toteuttamalla, esimerkiksi lämpöpumppuratkaisujen avulla. Toimenpide toteutetaan viestinnän ja energianeuvonnan kautta. Kuntalaisille välitetään tietoa esimerkiksi vaihtoehtoisista energiantuotantomuodoista ja lämmitystapamuutosten toteuttamisesta, ja heitä ohjataan valtakunnallisten ja maakunnallisten
energianeuvontapalvelujen piiriin.
Kunnan verkkosivuille lisätään tietoa neuvontapalveluista
sekä hyödyllisiä linkkejä kuntalaisten aktivoimiseksi arjen
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ilmastotekoihin. Viestinnässä hyödynnetään valtakunnallisia ja kansainvälisiä ilmasto- ja ympäristöteemapäiviä.

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide

2.3

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit

Kuvaus

Vähäpäästöisen energian kuntakatselmuksen toteuttaminen tai muulla tavoin eri vähäpäästöisen energian tuotantovaihtoehtojen kartoittaminen kunnan alueella voi edistää toimenpiteen toteuttamista. Kunta voi olla myös esimerkiksi fasilitoimassa aurinkopaneelien yhteishankintaa.
2019-2030
Neuvontaa ja viestintää toteutetaan kunnan nykyisillä viestintäresursseilla. Toimintaa voidaan kehittää hakemalla
hankerahoitusta.
Arvioitu vaikutus päästöihin on 11307 t CO2-ekv useamman
toimenpiteen yhteisvaikutuksena (palvelurakennukset 2291
t CO2-ekv, asuinrakennukset 9015 t CO2-ekv).
Ohjataan rakentamista vähäpäästöisiä energiantuotantomuotoja hyödyntäviin sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin
Energiankulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen hyödyntämällä vähäpäästöisen energian ja energiatehokkaita ratkaisuja muun muassa:
❖ Aurinkosähkön käyttöönotto kiinteistöissä
❖ Fossiilisen erillislämmityksen vähentäminen
❖ Lämpöpumppujen ja lämmöntalteenoton (LTO:n ja
PILP:ien) hyödyntäminen kiinteistöissä
Rakennusvalvonta, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, viestintä
Uusiutuvan energian kuntakatselmus v. 2013, Hiilineutraali
Uusimaa 2035 tiekartta (valmisteilla), Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja
2060
• Maalämpökohteiden määrä suhteessa asuin- ja
palvelurakennusten määrään
• Aurinkoenergian tuotannon määrä asuin- ja palvelurakennuksissa
Toimenpiteellä ohjataan ja kannustetaan kuntalaisia ja yrityksiä hyödyntämään vähäpäästöistä energiaa ja energiatehokkaita ratkaisuja energiankulutuksesta aiheutuvien
päästöjen pienentämiseksi ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi.
Keinoja vähäpäästöisen energian käyttöönottamisen kannustamiseksi ja asuin- ja palvelurakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi ovat muun muassa:
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•
•
•
•
•
•
•

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide
Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Kuvaus

2.4

Energiatehokkuusvaatimukset rakentamismääräyksissä
Nettonollaenergiarakentamisen tukeminen
Rakennusten energiatehokkuusmerkinnät
Rakennustekniikan energiatehokkuuden parantaminen
Kannustimet rakennusten energiatehokkuuden pitkäjänteiseksi parantamiseksi
Informaation jakaminen ja koulutus
Rahoitusmahdollisuuksista kertominen

Kirkkonummen alueen aurinkosähköpotentiaalia on arvioitu
kunnan teettämässä uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa v. 2013. Kyseisen arvion mukaan Kirkkonummen arvioidusta kattopinta-alasta (1750000 m2) 20 % soveltuu aurinkoenergiantuotantoon, josta 97000 m2 hyödynnettäisiin
aurinkolämpöön ja 253000 m2 aurinkosähköön. Aurinkosähköpotentiaalina tämä tarkoittaisi 38 GWh/v. Potentiaali jakautuu eri toimijoille seuraavasti: Kirkkonummen
kunta: 7 %; kotitaloudet: 72 %; yritykset: 21 %.
2021-2030
Toimenpide toteutetaan pääasiassa nykyisillä resursseilla.
Vuosittainen ylimääräinen resurssi (yhden työntekijän yksi
työviikko) tulisi panostaa tilastojen läpikäyntiin (maalämpökaivojen määrä suhteesta muihin lämmitysjärjestelmiin).
Toimenpiteellä yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa edistää päästötöntä
energiantuotantoa, vähentää energiankulutusta ja edistää
fossiilisista polttoaineista luopumista. (Vaikutus sisältyy toimenpiteeseen 2.2)
Luodaan ja otetaan käyttöön ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista
❖ Ilmastoviisaan ja ekologisen rakentamisen edistäminen
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
HINKU-sitoumus, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen
maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060
Kerätään tietoa ja kokemusta ilmastokestävän kaavoituksen periaatteista, minkä jälkeen luodaan ja otetaan käyttöön
kunnan kaavoitukselle omat kestävän kaavoituksen periaatteet, joilla voidaan tehokkaasti edistää HINKU-tavoitteiden
toteutumista. Esimerkiksi taajamien osayleiskaavoituksen
yhteydessä laaditaan ilmastovaikutusten arvioinnit, joiden
pohjalta päätöksiä tehdään. Tietoa ja kokemuksia voidaan
ammentaa jo olemassa olevista työkaluista, kuten
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Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

2.5

Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastokestävä kaavoitus -tarkistuslistasta.
Ilmastokestävän kaavoituksen periaatteisiin lukeutuvat:
• luonnonvarojen käytön minimointi
• kestävän elämäntavan mahdollistaminen
• kulutuksen päästöjen minimointi
• ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen
2020-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu. Toiminnan kehittämiseksi voidaan hakea hankerahoitusta.
Toimenpiteen päästövähennystä kokonaisuudessaan vaikea arvioida pitkäkestoisten vaikutusten vuoksi.
Selvitetään mahdollisuuksia innovatiivisten energiaratkaisujen, kuten alueellisten maalämpökaivojen tai
teollisen mittaluokan hukkalämmön hyödyntämiselle
❖ Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Yhdyskuntatekniikan toimiala, kunnan johtoryhmä
HINKU-sitoumus, Hiilineutraali Uusimaa 2035 tiekartta
(valmisteilla), Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen
maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060
• Toteutetut uudet hankkeet / pilotit
Toimenpiteellä pyritään kartoittamaan ja toteuttamaan uudenlaisia vähäpäästöistä energiaa hyödyntäviä energiaratkaisuja kaukolämpöverkon alueella, kaukolämpöverkon ulkopuolisilla alueilla sekä aluerakentamisessa. Toimenpiteen avulla voidaan vastata kasvavaan energiantarpeeseen
ja kehittää kunnan energiaomavaraisuutta. Vähäpäästöisellä energialla ja erityisesti ympäristö- ja hukkalämmön
hyödyntämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä ja päästövähennyksiä.
Esimerkki merkittävästä hukkalämmön hyödyntämisestä teollisessa mittakaavassa on suunnitellun datakeskushankkeen toteutuminen Kirkkonummen Kolabackenissa. Datakeskuksen hukkalämpö korvaisi merkittävän osan Suomenojan voimalan kivihiileen perustuvasta lämmöntuotannosta.

Aikataulu

Lisäksi Mustikkarinteeseen suunnitellun ekoälykylän valmistuminen edustaisi uudenlaista rakentamista, jossa hyödynnettäisiin tehokkaita ja innovatiivisia energiaratkaisuja.
2018→
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Kustannusarvio

Päästövähennys

Kustannukset vaihtelevat, sillä kunta voi osallistua energiaratkaisujen edistämiseen monilla eri keinoilla. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteellä yhteisvaikutuksia muiden toimenpiteiden
kanssa. Toimenpide muun muassa edistää päästötöntä
energiantuotantoa, vähentää energiankulutusta ja edistää
fossiilisista polttoaineista luopumista. (Vaikutus sisältyy toimenpiteeseen 2.2)

L1.3 Liikenne-sektorin toimenpiteet
L1.3.1 Yksityinen ja kaupallinen liikenne
Täydennetään ja kehitetään keskustoja ja asemanseuToimenpide 3.1
Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

tuja
❖ Kestävän yhdyskuntarakenteen edistäminen, liikenteen päästöjen vähentäminen
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060, Kirkkonummen kuntamaankäytön
kehityskuva 2040, MAL 2019, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019
• Täydennysrakennuskohteiden osuus kaikesta asemakaavoituksesta
Kirkkonummen kaavoituksen painopiste keskittyy keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen sekä hankkeisiin joukkoliikenteen runkoverkon vaikutusalueilla. Toimenpiteen
avulla pyritään vähentämään liikennetarvetta ja autoriippuvuutta ja siten vaikuttamaan välillisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Toimenpiteen seurantaan voidaan määritellä kestävän liikkumisen vyöhykkeet (esimerkiksi etäisyys
palveluihin ja joukkoliikennepysäkeille) ja tavoite asukasmäärästä näillä vyöhykkeillä.
Maankäytössä varaudutaan valtakunnallisesti ja alueellisesti yleistyviin kehityssuuntauksiin kuten:
• ilmastonmuutoksen hillintä, erityisesti henkilöautoriippuvuuden vähentäminen sekä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan ja yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen
• lähienergia eli energiantuotannon hajautuminen
• liikkumisen muuttuminen kevyempään, autottomaan liikkumiseen
2021→
Toimenpide toteutetaan nykyisillä resursseilla.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille. Päästövähennykset
kohdistuvat liikennesektorille.
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Toimenpide

3.2

Tavoite

Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Edistetään sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden
kasvua biokaasun jakeluasemien ja sähköautojen latausverkostoa kehittämällä
❖ Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
❖ Liikenteen sähköistymisen vauhdittaminen
❖ Biopolttoaineiden yleistyminen vauhdittaminen
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tilapalvelut
MAL 2019, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta
2019
• Jakeluasemien / latauspisteiden määrä
• Jakeluasemien / latauspisteiden määrä keskeisillä
alueilla (esimerkiksi aseman ympäristöt, liikenteen
solmukohdat, suurten teiden varret ja kaupunkien
keskustat)
• Kunnan omien kiinteistöjen sähköautojen latauspaikat.
Toimenpiteen tavoitteena on pyrkiä vähentämään yksityisestä liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähäpäästöisten tai päästöttömien käyttövoimien käyttöönottoa edistämällä.
Lähtökohtana on se, että latauspisteverkoston tulisi kehittyä
markkinaehtoisesti ja tässä kunta toimii kehityksen mahdollistajana esimerkiksi kaavoittamalla sähköauton latauspaikkoja ja biokaasun jakeluasemia kunnan eri alueille. Yksityisen liikenteen sähköistymistä tai biokaasun käytön yleistymistä voidaan edistää myös eri kannustimilla, kuten sähköautoille ja/tai biokaasuautoille osoitetuilla pysäköintipaikoilla
ja kaistaetuuksilla.
Infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa voidaan huomioida latauspisteiden ja/tai biokaasun tankkauspisteiden
vaatimat edellytykset.

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide
Tavoite

3.3

Kunta pyrkii edistämään myös omissa kiinteistöissään latausinfran ja jakeluasemien rakentamista.
2021-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Arvioitu vaikutus päästöihin 39012 t CO2-ekv (yhteisvaikutus useiden muiden toimenpiteiden kanssa).

Edistetään etätyömahdollisuuksia kunnassa
❖ Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
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Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Kunnan johtoryhmä ja kunnan pääluottamushenkilöt
HINKU-sitoumus, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden
tiekartta 2019
• Etätyöskentelytilojen määrä ja käyttöaste
• Etätyöpäivien määrä / kk kuntaorganisaatiossa
Toimenpiteellä edistetään mahdollisuuksia työskennellä
etänä. Kuntaorganisaation sisällä kehitetään etätyöskentelyä koskevia linjauksia ja prosesseja. Kunnassa kartoitetaan
myös etätyöskentelytiloiksi sopivat yleiset tilat ja tarjotaan
niitä kuntalaisille etätyöhön.
2020-2030
Toteutetaan nykyisillä resursseilla.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille. Päästövähennykset
kohdistuvat liikennesektorille.

3.4

Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä
❖ Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
❖ Kasvatetaan pyöräilyn ja kävelyn osuutta kulkutapajakaumissa
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, kunnallistekniikkapalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060, Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2017:
• Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin
• Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin

Seuranta / mittarit

• Pyöräväylien pituus
• Suunniteltujen pääväylien toteutunut pituus
• Liikkumistutkimukset (kulkutapaosuudet)
• Uusien pyöräpysäköintipaikkojen määrä
• Pysäköintipaikkojen käyttöaste (seuranta)
Toimenpiteellä pyritään lisäämään pyöräilyn ja kävelyn
osuutta liikutuista matkoista, erityisesti jalankulku- ja pyöräilyinfraa kehittämällä. Toimenpiteen avulla voidaan vähentää autolla liikkumisen tarvetta ja siten vähentää liikenteestä
aiheutuvia päästöjä.

Toimenpide
Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Kuvaus

Tavoitteena on lisätä kestävien matkaketjujen houkuttelevuutta, muun muassa parantamalla nykyisten reittien laatua
ja sujuvuutta sekä laajentamalla verkkoa erityisesti niille
alueille, joilta vielä puuttuu mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen
jalan
tai
polkupyörällä.
Seudullisen
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pääpyöräilyverkon yhtenä tavoitteena on luoda laadultaan
seudullisesti yhtenäinen pyöräilyverkosto. Toimenpiteellä
myös edistetään liikenteen solmukohtien, kuten asemien ja
vilkkaiden bussipysäkkien, ja keskustan palvelujen sekä
koulujen ja urheilualueiden saavutettavuutta pyörällä. Näille
alueille on myös tärkeää rakentaa pysäköintipaikkoja pyörille.
Hyvät pyöräily-yhteydet pyritään asettamaan kaavoituksessa sekä palveluverkko- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa etusijalle. Pyöräilyn houkuttelevuutta voidaan lisätä
myös edistämällä sähköpyörien käyttöönottoa ja kehittämällä seudullinen kaupunkipyöräjärjestelmä.
Toimenpiteen toteutusta voidaan vahvistaa kestävän liikkumisen edistämistoimenpiteillä, joissa keinoina ovat muun
muassa kasvatus, valistus ja tiedottaminen sekä erilaiset
kestävää liikkumista edistävät kampanjat.

Aikataulu
Kustannusarvio

Päästövähennys

Toimenpide
Tavoite

3.5

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Yksi laadullisista toimenpiteistä pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattamiseksi on kohdeviitoituksen toteuttaminen,
jossa runkona toimivat pääverkon reitit ja keskeiset opastettavat kohteet.
2017-2030
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
2017 esittelee useamman toimenpidekokonaisuuden, joiden investointisummat ovat vähintään 430 000€.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida. Päästövähennykset kohdistuvat liikennesektorille.
Kannustetaan lapsia ja nuoria kävelyyn ja pyöräilyyn
❖ Lisätään lasten ja nuorten liikkumista
❖ Edistetään kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla
Sivistystoimen yksiköt, koko kuntaorganisaatio
Liikkuva koulu -hanke, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma,
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
2017:
• Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin
• pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin
• Liikkumistutkimukset
• Koulureittiseuranta
Kirkkonummen kunta on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä erilaisin toimenpitein lasten ja nuorten liikkumista kouluissa ja
nuorisotiloissa. Kirkkonummella hankkeessa ovat mukana
nuoriso- ja liikuntapalvelut, suomen- ja ruotsinkielinen opetustoimi, kunnossapitopalvelut sekä kouluterveydenhoito.
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Liikkuva koulu -hankkeen avulla kannustetaan lapsia ja
nuoria esimerkiksi liikkumaan koulumatkat lihasvoimin.

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Kunta on mukana myös Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, jonka alla toimii Liiku mun kanssa -hanke. Liikkuva
varhaiskasvatus -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien
avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.
2013-2030. Liikkuva koulu -hanke on alkanut jo vuonna
2013.
Toteutetaan nykyisillä resursseilla. Tehostetaan toimintaa
hankerahoituksella, kuten liikkuva koulu -hankkeilla.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida. Sen toteuttamisessa korostuvat myös muut kuin ympäristölliset
hyödyt, kuten terveyshyödyt ja liikenneturvallisuuden parantuminen. Toimenpiteen päästövähennykset kohdistuvat liikennesektorille.

L1.3.2 Joukkoliikenne
Uudet asumisen alueet ja työpaikka-alueet pyritään siToimenpide 3.6

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

joittamaan hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueille
❖ Kestävän yhdyskuntarakenteen edistäminen
❖ Liikenteen päästöjen vähentäminen
❖ Joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen kulkutapajakaumissa
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
MAL 2019, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta
2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060
• Asukasmäärä kestävän liikkumisen vyöhykkeillä
Kirkkonummen kunnan strategiassa pyritään suuntaamaan
maankäytön suunnittelu ja rakentamisen pääpaino kunnan
päätaajamiin ja radan varteen. Samoin MAL 2019 suunnitelman mukaan vähintään 90% uusista asunnoista on sijoitettava hyvän saavutettavuuden alueille, muun muassa hyvien joukkoliikennepalveluiden varrelle.
Myös työpaikkojen sijoittaminen hyvän joukkoliikenteen
palvelutason varteen on tärkeä keino joukkoliikenteen kulkutapajakauman lisäämiseksi.
2018→
Toimenpide toteutetaan nykyisillä resursseilla.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille. Toimenpide kohdistuu
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yksityisestä liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Päästövähennykset kohdistuvat liikennesektorille.

Toimenpide

3.7

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
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Kasvatetaan joukkoliikenteen osuutta kulkutapajakaumissa
❖ Yksityisestä liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
❖ Joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen kulkutapajakaumissa
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Kurkistus tulevaisuuteen: Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060
• Joukkoliikenteen kulkutapaosuus
• Hyvän joukkoliikenteen palvelutason saavutettavuus (kuinka suuri osa asukkaista asuu 500 m tai
enintään 1 km säteellä hyvän joukkoliikenneyhteyden pysäkistä/asemasta)
• Autojen liityntäpysäköintipaikkojen määrä
• Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen määrä
Joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi erityisesti on huomioitava maankäyttö (toimenpide 3.1. ja 3.6) sekä joukkoliikenteen hinta- ja palvelutaso (joukkoliikenteen saavutettavuus
ja nopeus).
Keinoina joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseksi kulkutapajakaumassa ovat esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:
• Liikennevalojen varustaminen bussiliikenne-etuisuuksin
• Veikkolan kytkeminen Espoo-Salo-oikoradan raideliikenteeseen, lähijunayhteys Veikkolaan
• Syöttöliikennemahdollisuuksien parantaminen joukkoliikenteen pääväylille
• Espoon kaupunkiradan myötä lähijunaliikenteen lisääminen Kirkkonummelle.
• Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen
• Nopean joukkoliikenteen yhteyden kehittäminen
kuntakeskuksesta ja Masalasta metrolle
2020-2030
Toimenpiteen kustannukset vaihtelevat valittujen tointen
mukaan. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille. Toimenpide kohdistuu
yksityisestä liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Päästövähennykset kohdistuvat liikennesektorille.
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Toimenpide
Tavoite

3.8

Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

3.9

Tavoite

Vastuutahot
Lähtökohdat ja tavoitteet
Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Edistetään linja-autoliikenteen sähköistymistä
❖ Vähennetään joukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
HSL ja Kirkkonummen kunta, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartta (valmisteilla), Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015)
• Linja-autojen latauspisteiden/asemien määrä
• Linja-autojen käyttövoima ja yksikköpäästöt per km
Toimenpiteellä vähennetään linja-autoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. HSL:n tavoitteena on vähentää bussiliikenteen päästöjä 90 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Kunta voi edistää linja-autoliikenteen
sähköistymistä luomalla edellytykset tarvittavan infrastruktuurin rakentamiselle. Kirkkonummen matkakeskuksessa
on varaus toteuttaa sähköbussien latauspaikat.
2020-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Arvioitu vaikutus päästöihin 2463 t CO2-ekv (yhteisvaikutus
useiden muiden toimenpiteiden kanssa).
Kehitetään uudenlaisia kyytienjako- sekä muita liikkumispalveluja erityisesti niillä kunnan alueilla, joilla ei
ole riittävää kysyntää kattavalle joukkoliikennepalvelulle
Haja-asutusalueiden
❖ yksityisestä liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
❖ uudenlaisten vähäpäästöisten liikkumispalvelujen
kehittäminen ja käyttöönotto
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, yhdyskuntatekniikan toimiala
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019, Hiilineutraali Uusimaa 2035-tiekartta (valmisteilla)
• uusien palveluiden pilotoinnit
• kyytienjakopilotteihin osallistuneiden määrä
Kunta voi tukea erilaisten markkinaehtoisten kyytienjakopalveluiden ja uusien liikkumispalveluiden (Mobility as a service, MaaS) käyttöönottoa esimerkiksi informaatioalustojen
ja pilottihankkeiden kautta sekä huomioimalla palveluiden
tarvitseman infran muun muassa asemaseuduilla.
2021→
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille. Toimenpide kohdistuu
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yksityisestä liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Päästövähennykset kohdistuvat liikennesektorille.

L1.3.3 Kunnan ajoneuvot
Otetaan käyttöön vähähiilisiä ja päästöttömiä käyttöToimenpide 3.10

Tavoite

Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

Tavoite
Vastuutahot

3.11

voimia kunnan ajoneuvoissa, kunnan ostamissa kuljetuksissa sekä työntekijöiden liikkumisessa
❖ Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
❖ Liikenteen sähköistymisen vauhdittaminen
❖ Biopolttoaineiden yleistymisen vauhdittaminen
Hankintayksikkö, toimialat vastaavat omista hankinnoistaan, konserninhallinto, tilapalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019
• Osuus ajoneuvojen tai kuljetusten kilpailutuksista,
joissa huomioitu vähäpäästöisyyskriteerit
• Työntekijöiden työmatkaliikkumisen kulkutapaosuus (seuranta kyselyllä)
• Kunnan työpisteiden pyöräpysäköintipaikkojen
määrä
Kunta pyrkii vähentämään kunnan omien ajoneuvojen käytöstä ja kuljetuksista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
esimerkiksi suosimalla biopolttoaineilla kulkevia ajoneuvoja
ja mahdollisuuksien mukaan sähkö- tai hybridiajoneuvoja.
Hankintakriteereitä käytetään soveltuvilta osin huomioiden
hankinnan kohteen sisältö ja kriteeristön vaikuttavuus.
Henkilökuntaa koulutetaan, kannustetaan ja ohjeistetaan
kestävään työmatka- ja työasiamatkaliikkumiseen, pyörällä,
julkisilla tai vähäpäästöisillä ajoneuvoilla. Kunta hankkii jokaiseen työkiinteistöönsä pyöräpysäköintipaikat ja selvittää
kunnan työntekijöille tarjottavaa kestävän liikkumisen tukea.
2021-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpide kohdistuu kunnan omien ajoneuvojen käytöstä
aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Arvioitu vaikutus
päästöihin 53 t CO2-ekv (vaikutus sisältyy KETS-toimenpiteisiin, katso toimenpide 1.5)
Hankitaan yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä, kuten sähköautoja, sähkö- ja polkupyöriä, kunnan henkilöstön
käyttöön
❖ Henkilökunnan työasialiikkumisesta aiheutuvien
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Hankintayksikkö, toimialat vastaavat omista hankinnoistaan, konserninhallinto
71

Peruste
Seuranta / mittarit

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019
• Vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus kunnan ajoneuvokalustosta (uudet sähkö-, hybridi- tai kaasuautot)
• Sähköautojen / sähkö- ja polkupyörien määrä
• Käyttöaste / ajetut kilometrit
Toimenpiteellä pyritään edistämään kunnan työntekijöiden
vähähiilistä tai hiilineutraalia liikkumista, mahdollistamalla
työasiamatkat sähköautolla tai sähköpyörillä.
2021-2030
Toimenpiteen arvioidaan tuovan kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpide kohdistuu kunnan omien ajoneuvojen käytöstä
aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Arvioitu vaikutus
päästöihin 53 t CO2-ekv (vaikutus sisältyy KETS-toimenpiteisiin, katso toimenpide 1.5)

L1.4 Muut toimenpiteet
Toimenpide

4.1

Tavoite
Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Kehitetään kestävän kehityksen mukaista toimintaa
varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa
❖ Kestävään elämäntapaan kasvaminen
Sivistystoimen yksiköt
Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 2018, Kirkkonummen esiopetuksen opetussuunnitelma 2016, Vihreä
lippu -ohjelma, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019
• Vihreä lippu -yksiköiden määrä
• Koulutettujen ympäristökasvattajien määrä
Tämän toimenpiteen avulla tuetaan HINKU-ilmastotyön tavoitteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa sekä opetuksessa, erityisesti kolmen pääteeman osalta: kestävä liikkunen, järkevä energiankäyttö sekä materiaalien kestävä
käyttö ja uusiokäyttö.
Toimenpidettä toteutetaan esimerkiksi seuraavilla keinoilla:
• Asetetaan sivistystoimen toimialalle kestävän kehityksen tavoitteet
• Ilmasto- ja kiertotalousoppi otetaan vahvemmin
mukaan koulujen opetussuunnitelmiin
• Vahvistetaan ja laajennetaan kunnan kestävän kehityksen toimintaa (esimerkiksi Vihreä Lippu)
• Luodaan oma HINKU-toimintasuunnitelma jokaiseen VaKan ja opetuksen yksikköön
• Luodaan sivistystoimelle yhteinen HINKU-aktiviteettien vuosikello
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•

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

4.2

Tavoite

Vastuutahot
Peruste

Seuranta / mittarit
Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

Toimenpide

4.3

Tavoite
Vastuutahot
Peruste
Seuranta / mittarit

Verkostoidutaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköiden välillä
• Edistetään kestävään elämäntapaan kasvamisen
jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
2020-2030
Toteutetaan nykyisillä resursseilla. Toimintaa voidaan tehostaa hakemalla hankerahoitusta.
Toimenpiteen päästövähennystä vaikea arvioida, sillä toteutus kohdentuu pitkälle aikavälille.
Seurataan kunnan ilmastotyön kehitystä, toimenpiteiden toteutumista ja tuloksia sekä raportoidaan niistä
säännöllisesti kuntalaisille, päättäjille ja henkilökunnalle
❖ Johdonmukaisen ilmastotyön kehittäminen
❖ Ilmastotyön tulosten seurannan kehittäminen
❖ Ilmastotietoisuuden lisääminen
Kunnan johtoryhmä, koko kuntaorganisaatio, raportoinnin koordinointi yhdyskuntatekniikan toimialalla
Kunnan kestävän energian ja ilmaston suunnitelma (SECAP) 2020, Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta
2019
• Kunnan vuosittaiset hiilidioksidipäästöt
Kirkkonummen kunnan kasvihuonekaasupäästöjen tilannetta seurataan vuosittaisella CO2-raportilla. CO2-raportti
tuodaan tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja
ydinkohdista päivitetään tiedot myös kunnan verkkosivuille
ja sosiaaliseen mediaan.
Ilmastoraportoinnista tehdään järjestelmällistä, pakollista ja
säännöllistä esimerkiksi yhdistämällä se talousraportointiin, tai käyttämällä toista parhaaksi arvioitua ratkaisua.
2021-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Toimenpiteen päästövähennyspotentiaaliksi on arvioitu
koko SECAP:n potentiaali, eli 152 992 t CO2-ekv.
Ylläpidetään ja vahvistetaan kunnan omistamien metsien hiilivarastoa
❖ Kunnan omistamiin metsiin sitoutuu mahdollisimman paljon hiiltä
Kunnallistekniikkapalvelut, ympäristönsuojelu, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta 2019,
HINKU-sitoumus
• kunnan omistamien metsien hiilivarastojen suuruus
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•
•

Kuvaus

Aikataulu
Kustannusarvio
Päästövähennys

hakkuumäärä
suojeltujen ja muiden hakkuiden ulkopuolelle jätettyjen metsien pinta-ala
Kirkkonummen kunnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi merkittävien päästövähennysten lisäksi tarvitaan
hiilinieluja. Kunnan omistamia metsiä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa pyritään huolehtimaan, että
kunnan metsien hiilivarastot säilyvät ja vahvistuvat kunnan
toimien seurauksena.
2020-2030
Toimenpiteen kustannuksia ei ole arvioitu.
Kirkkonummen kunnan ilmastotiekartan 2019 mukaan
koko kunnan alueen hiilivarastojen on arvioitu sitovan
vuonna 2017 noin 20,4 miljoonaa t CO2-ekv. Kunnan omistamat metsät ovat tästä osa, johon kohdistuvilla toimenpiteillä vaikutetaan hiilivarastojen määrään.
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Liite L2. Energia- ja päästötaseet 2007 ja 2018
Tässä liitteessä on esitetty Kirkkonummen kunnan energia- ja päästötaseet vuosilta 2007 ja 2018 SECAP-raportoinnin mukaisissa
taulukoissa.
Taulukko L1. Kirkkonummen energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 2007.
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Taulukko L2. Kirkkonummen energiankulutus (MWh) SECAP-sektoreilla vuonna 2018.

Taulukko L3. Kirkkonummen SECAP-sektoreiden päästöt (t CO2-ekv) vuonna 2007.
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Taulukko L4. Kirkkonummen SECAP-sektoreiden päästöt (t CO2-ekv) vuonna 2018.
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Liite L3. Päästövähennyspotentiaalit SECAP-sektoreittain
SECAPin sähköisen raportoinnin yhteydessä tulee osoittaa tunnistetut hillintätoimet
riittäviksi asetetun päästövähennystavoitteen kannalta. Tähän liitteeseen on koottu
tunnistettujen hillintätoimien päästövähennyspotentiaalit SECAPin sähköistä raportointia vastaavaan muotoon.
Taulukko L5. Hillintätoimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit SECAPin sähköistä raportointia varten.

Hillintätoimet

Hillintätoimet englanniksi
(MyCovenant-raportointijärjestelmään)

Kunnan rakennukset ja toiminnot
Öljylämmityksestä luopuminen
Maakaasun käytöstä luopuminen kunnan rakennusten
lämmityksessä
Aurinkosähkön tuotannon lisääminen kunnan kiinteistöjen yhteydessä
Energiatehokkuussopimuksen (KETS) vaikutukset kunnan rakennusten ja toimintojen päästöihin
Palvelurakennukset ja toiminnot
Öljylämmityksestä luopuminen
Ilmastokestävä kaavoitus
Asuinrakennukset
Öljylämmityksestä luopuminen
Rakentamisen ohjaus uusiutuvia energianmuotoja hyödyntäviin sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin
Ilmastokestävä kaavoitus
Julkinen valaistus
Katuvalaistuksen energiatehokkuus ja älykäs valaistuksen ohjaus
Liikenne
Vähähiiliset ja päästöttömät
käyttövoimat kunnan ajoneuvoissa ja kuljetuksissa
Päästötön joukkoliikenne
Yksityisautoilun päästöjen
vähentäminen:

Municipal buildings, equipment
and facilities
Replacement of oil with other
heating modes
Replacement of natural gas
with other heating modes in
municipal buildings
Increasing solar electricity generation in connection with municipal premises
Achievements of energy efficiency agreement goals within
municipal buildings and activities
Tertiary buildings, equipment
and facilities
Replacement of oil with other
heating modes
Climate considerate zoning
Residential buildings
Replacement of oil with other
heating modes
Guidance of construction to renewable energy and energyefficient solutions
Climate considerate zoning
Public lighting
Energy efficiency of street
lighting and intelligent lighting
control
Transport
Low carbon and zero emission
propulsion in municipal vehicles and transportation
Emission-free public transport
Reducing emissions from private cars: increasing the use

Arviot vuodelle 2030
EnergianUusiutu- Päässäästö
van
tövä(MWh/a)
enerhengian
nyspotuotanto
tenti(MWh/a) aali (t
CO2ekv/a)
4904
1647
1945
1684
63
1647
4904

87
111

2291
2291
9015
9015

2419
2419

127
127
63724
53
2463
39012
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joukkoliikenteen käytön, kävelyn ja pyöräilyn lisääminen
Liikenteen lisähillintätoimet
muun muassa sujuviin joukkoliikenteen ratkaisuihin
(Länsirata), yksityisautoilun
vähäpäästöisiin käyttövoimiin
siirtymiseen ja kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseen liittyen
Sähköntuotanto
Vähäpäästöisen sähkön hankinta
Päästöttömän sähkön tuotanto kunnan ja muiden rakennusten yhteydessä
Kaukolämmöntuotanto
Päästötön kaukolämmön tuotanto

of public transport, walking and
cycling
Additional traffic mitigation
measures, including functional
public transport solutions (new
western train line), the transition to low-emission propulsion
for private cars and the promotion of walking and cycling
Electricity production
Procurement of low-emission
electricity
Emission-free electricity generation in connection with municipal and other buildings
Production of district heating
Emission-free production of
district heating

22196

56587

23471
23471
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