
VUOSI 2019 HINKU-KUNTANA 

Siuntio kunta on toteuttanut erinäisiä toimenpiteitä päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Tällä hetkellä 

Siuntio on pääsemässä vuoteen 2030 noin 53 prosentin päästövähennyksiin, mikäli ei tehdä lisääviä 

toimenpiteitä (lähde: Uusimaa 2035 tiekartta). Eteneminen on HINKU-kuntien keskivertovauhtia. 

Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseen 

tarvitaan lisätoimenpiteitä, mutta pienenä kuntana Siuntion haasteet ovat muun muassa resurssien 

puute ja läpikulkuliikenne.  

 

Siuntion kunnassa suurin päästölähde on liikenne, jonka osuus vuonna 2016 oli hiukan maan 

keskiarvoa suurempi eli arvioilta 38 % (lähde: Uusimaa 2035 tiekartta). Liikenteen suurten 

päästöjen taustalla on runsas työmatkapendelöintiä sekä harvahko asutus. Maankäytön 

suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan merkittäväksi vaikuttaa kunnassa muodostuviin 

kasvihuonekaasupäästöihin. Suunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan toimintojen sijoittumista ja 

liikkumistarvetta kunnassa.  

 

Siuntion kunnalla on aikaisempina vuosina ollut haasteita kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa. 

Kiinteistöjen energiatehokkuuden kannalta on ollut vaikeata suorittaa toimenpiteitä. 

Koulukorjausten yhteydessä on panostettu energiatehokkuuteen. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi 

Siuntion kunta suunnittelee ja rakentaa sivistys- ja hyvinvointikampusta. Sivistys- ja 

hyvinvointikampus mahdollistaa oppilaille turvallisen ja tutun oppimisympäristön aina 

esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti terveellisissä ja ajanmukaisissa tiloissa keskeisellä 

paikalla Siuntion kuntakeskuksessa.  

 

Kunnalla on myös aikomus tehdä muitakin energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteitä, mm. 

vähentämällä kiinteistöjen määrää, tilankäytön tehostamista sivistys- ja hyvinvointikampuksen sekä 

terveyskampuksen myötä.  

 

Kunnanhallitus on 10.10.2016 päättänyt, että Siuntion kunta sitoutuu uuteen 

energiatehokkuussopimuskauteen 2017–2025 ja sen energiansäästötavoitteeseen. Sopimuksen 

tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Näillä 

toimilla voidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa kunnan toiminnan 

taloudellisuutta. Siuntion tavoitteena on vähintään 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä. 

 

• 14.1 Kuntien ilmastotyö vauhtiin! -tapahtuma 

• 30.3 Siuntion kunta osallistui Earth Hour -tapahtumaan  

• 12.4 HINKU-kevätpäivät  

• 29.4 Kunnan HINKU-työryhmän kokous 

• 11.5 Siuntion ja Lohjan yhteinen pyöräilytapahtuma  

• 23.5 Kuntien keinot hiilineutraaliin kiertotalouteen –seminaari 

• 2.9 Kunnan HINKU-työryhmän kokous 

• 29.10 HINKU-syyspäivät 

• 16.12 Kunnan HINKU-työryhmän kokous 

 

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen laadullisissa arvioissa edistetään HINKU-tavoitteita 

 

Sivistys- ja hyvinvointikampushankkeen myötä on päätetty, että sivistys- ja hyvinvointikampuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa edistetään HINKU-tavoitteita. Siuntion kunnan sivistys- ja 

hyvinvointikampushanke on valittu ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotointiin. 



Lisäksi on suunniteltu Aleksis Kiven Koulun purkamisen yhteydessä, että purkamisesta syntyvää 

materiaalia tullaan hyödyntämään pyöräteiden rakentamisessa.  

 

Siuntio aikoo myös sivistys- ja hyvinvointikampushankkeessa edistää maalämmön käyttöä ja 

panostaa aurinkopaneeleihin. Lisäksi asia koskisi myös liikuntahallia ja kunnantaloa. 

Myöhemmässä vaiheessa otettaisiin myös huomioon muutkin kunnan kiinteistöt. 

 

Kunnan sähköenergian hankinta uusiutuvan energian sopimuksella 

 

Kunnanhallitus hyväksyi 16.9.2019 teknisen lautakunnan esityksestä, että kunta jatkaa uusiutuvan 

sähköenergian käyttöä ja Vaasan Sähkö Oy:n valinnan sähköenergian toimittajaksi uusiutuvan 

energian sopimuksella. 

 

Kestävät hankinnat osaksi kunnan toimintaa: LED-valaistuksen suunnittelu 

 

Kunnan katuvalaistuksen uusimista on jatkettu vuonna 2019. Tämä on tarkoitus toteuttaa LED-

valaistustekniikalla sekä päästö- että kustannussäästösyistä. Katuvalaistuksen vaihtaminen etä- ja 

aikaohjattaviksi, jota kautta saadaan energiansäästöä. LED-valaistuksella pystytään säästämään 

katuvalaistuksen kustannuksissa keskimäärin 60 %. LED-valaisimien uusimista on tarkoitus 

toteuttaa siltä osin, kun niitä ei ole vielä uusittu.   

 

Joukkoliikenteen, kävely ja pyöräilyn käyttömahdollisuuksien parantuminen 

 

Liikenteen energiankulutuksesta ja sen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on 

peräisin tieliikenteestä ja liki puolet yksityisautoilusta. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 

kannalta on tärkeää vähentää yksityisautoilua ja suosia vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten 

joukkoliikennettä, kävelyä tai pyöräilyä aina kun se on mahdollista. 

 

Siuntion kunnan tavoitteena on edistää pyöräilyä kunnassa. Vuoden 2019 aikana Siuntio on 

järjestänyt 11.5.2019 yhteisen pyöräilytapahtuman Lohjan kanssa ja vuoden vaihteessa on tarkoitus 

aloittaa rakennussuunnittelu kuntakeskuksesta etelään johtavan kevyenliikenteen väylän osalta 

(Sudenkaari - Degerby jkv).  

 

Uuden rakennusjärjestyksen avulla pyritään helpottamaan energiainvestointia  

 

Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä, jos kuntalainen haluaa asentaa katolleen aurinkokeräimen. 

HINKU-työryhmässä on aikaisempina vuosina keskusteltu energiainvestointien helpottamista 

rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestysten määrittäminen on kunnan päätettävissä.  

Kunnanvaltuusto 10.6.2019 on päättänyt uudesta rakennusjärjestyksestä. Sen avulla varmistetaan 

uusien rakennusten energiatehokkuutta. Siuntion kunnan uusi rakennusjärjestys on tullut 

lainvoimaiseksi 1.10.2019. 

 

Tiedottaminen (Ilmasto ja HINKU)  

 

Vuoden 2019 alussa Sitoumus 2050 –hanke tarjosi kaikille kunnille vuodeksi käyttöön kestävän 

kehityksen seurantatyökalun ilmaisversion (MayorsIndicators). Palvelun keräämiä tietoja on vuoden 

aikana hyödynnetty Siuntion kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelutyössä.  

 



Sivistys- ja hyvinvointikampukselle luotiin uudet sivut. Sivujen kautta tullaan myös tiedottamaan 

tarkemmin erityisesti rakennusvaiheessa sivistys- ja hyvinvointikampushankkeen HINKU-

toimenpiteitä.  

 

Siuntion HINKU-työtä on tiedotettu kuntalaisille päivittämällä kunnan HINKU-sivuja sekä 

julkaisemalla kunnan HINKU-toimintasuunnitelman kunnan HINKU-sivuille.  

 

Syyskuussa ilmastoasiantuntijoita Uudenmaan liitosta haastattelivat Siuntion kuntaa ilmastotyöstä 

tiekarttatyötä varten. Lisäksi SYKE haastatteli syksyn aikana HINKU-kuntia. Katsaus HINKU-

haastattelututkimuksen tuloksista julkaistiin HINKU-syyspäivillä 29.10.2019. Laajempi kooste 

haastatteluista julkaistaan alkuvuodesta 2020.  

 

Muovinkeräys kunnan kiinteistöissä 

 

Kunnan HINKU-työryhmässä on keskusteltu jätteiden lajittelusta kunnan kiinteistöissä. 

Kehityskohtina todettiin muun muassa ohjeistuksien tarvetta kiinteistöihin. Muovinkeräys alkoi 

heinäkuussa. Alkuvaiheessa kunnan kiinteistöistä muovin keräykseen piiriin otetiin: terveyskeskus, 

kunnantalo, tekninen toimisto sekä Sjundeå svenska skolan.   

 

  


