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Tavoite/ Toimenpide Peruste 2019 2020 2021 2022 

Kunnan katuvalojen 

uusiminen LED-

lampuilla (siltä osin 

kuin ei vielä uusittu) 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015), 

Vuoden 2020 

talousarvion ja 

vuoden 2021-2023 

taloussuunnitelma 

Suunnitelma ja aikataulu 

ovat olemassa.  

Määrärahat on varattu: 

50 000 euroa.   

Tulossa kuntakeskuksen 

alueelle. Profiilin nosto.  

Toteutetaan 
loppuvuodesta. LED-
valaistustekniikalla sekä 
päästö- että 
kustannussäästösyistä. 
Katuvalaistuksen 
vaihtaminen etä- ja 
aikaohjattaviksi, jota 
kautta saadaan 
energiansäästöä. 

Siuntiontien 

katuvalaistusta uusitaan 

energiantehokkaaksi LED-

valaistukseksi 

Säästöpankintien ja 

Sudenkaaren välillä. 

Valmistuu syyskuun 

loppuun mennessä. 

  

Kunnan 

sähköenergian 

hankinta uusiutuvalla 

energialla 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015), 

Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel

ma (KV 8.10.2012) 

Option käytöstä otetaan 
käsittelyyn tammikuussa.  
Tekninen lautakunta 
(TEKNLTK 15.1.2019 § 4) 
on päättänyt käynnistää 
sähkön toimittajan 
kilpailutuksen.  
 
Kunnanhallitus päätti (KH 
16.9.2019 § 160), että 
Siuntion kunta jatkaa 
uusiutuvan sähköenergian 
käyttöä, ja valitsee 
Siuntion kunnan 
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sähköenergian 
toimittajaksi ajanjaksolle 
1.1.2020 – 31.12.2022 + 
optiovuosi 31.12.2023, 
Vaasan Sähkö Oy:n 
tarjouksen, uusiutuvan 
energian sopimuksella. 

Energiatehokkuuden 

lisäämistoimet: 

Kunnan kiinteistöjen 

energiakulutuksen 

vähentäminen 

 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015), 

Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel

ma (KV 8.10.2012) 

Uuteen 
energiatehokkuussopimus
-kauteen 2017-2025 
liittyminen.  
 
Sivistys-ja 
hyvinvointikampus: 
aurinkopaneelit katolla.  
 
Energiaseurantanäyttöjen 
käyttö.  
 
Energiankulutusta 
pyritään optimoida.  
Kunta vähentää 
kiinteistöjen määrää.  

Tilankäytön tehostaminen 
sivistys- ja 
hyvinvointikampuksen 
myötä.  
 
Sote-kampus tulee 
tehostamaan tilankäyttöä. 
 
Logistiikan tehostaminen.  
 
Selvitetään liikuntahallin 
liittämistä sivistys- ja 
hyvinvointikampuksen 
maalämpöverkkoon.   

Tilankäytön tehostaminen 

sivistys- ja 

hyvinvointikampuksen 

myötä.  

Sote-kampus tulee 

tehostamaan tilankäyttöä. 

Logistiikan tehostaminen.   

 

Energiainvestointien  
helpottaminen  
rakennusjärjestyksellä
: 
Aurinkopaneelit 

Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel

ma (KV 8.10.2012) 

 

TEKNLTK, SIVLTK, PTLTK 
sekä muut tahot ovat 
antaneet lausuntoja 
rakennusjärjestyksen 
ehdotuksesta.  
Ympäristö- ja 
rakennuslautakunta 
(YMPJARAKL 9.4.2019 § 
12) on päättänyt ehdottaa 
kunnanhallitukselle ja 

Lohjan HINKU-hankkeen 
projektintyöntekijä vieraili 
TEKNLTK:ssa 25.2.2020 
kertomassa Lohjan 
aurinkopaneeleista sekä 
Business Finlandin 
energiatuesta. 
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edelleen 
kunnanvaltuustoon, että 
lausuntoihin laaditut 
vastineet hyväksytään, 
sekä ehdotus uudeksi 
rakennusjärjestykseksi 
maankäyttö- ja 
rakennuslain 52 §:n 
mukaisesti hyväksytään. 
 
Kunnanvaltuusto 
10.6.2019 § 44 on 
hyväksynyt ehdotuksen 
uudeksi 
rakennusjärjestykseksi. 
Rakennusjärjestys tulee 
voimaan ja sitä aletaan 
soveltaa 1.10.2019 
alkaen.  
 

Sivistys- ja 

hyvinvointikampusha

nke 

 Vähähiilisen rakentamisen 
pilotointi hankehakemus 
lähetetty 
ympäristöministeriölle.  
Siuntion kunnan sivistys- 
ja 
hyvinvointikampushanke 
on hyväksytty 
ympäristöministeriön 
vähähiilisen rakentamisen 
pilotointiin.  

AKK:n purkaminen ja siitä 
syntyvän materiaalin 
hyödyntäminen 
pyöräteiden 
rakentamisessa. 
 
Sivistys- ja 
hyvinvointikampuksen 
laadullisissa arvioissa 
edistetään Hinku-
tavoitteita.  
 
Pilotoinnin aikana 
Siuntion sivistys- ja 
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hyvinvointikampushankke
en yhteydessä tullaan 
koekäyttämään 
rakennusten 
hiilijalanjäljen 
arviointimenetelmää ja 
raportoimaan sen 
käytöstä. Testausjakso 
kestää 6/2020 saakka.  
 

Edistetään 

puurakentamista  

(Sote-keskus) 

  Avustushaku julkiselle 
sektorille puun käyttöä 
rakentamisessa edistäviin 
hankkeisiin 2020 (31.8).  

  

Tieliikenteestä 

aiheutuvien päästöjen 

vähentäminen:  

joukkoliikenteen 

käytön 

edesauttaminen 

 

 

 

 

 

pyöräilyn 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015), 

Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel

ma (KV 8.10.2012) 

Liityntäpysäköinti radan 
toiselle puolelle Lohjan 
puolelta tulevat 
matkustajat.  
 
Joukkoliikenteen 
houkuttelevuuden 
lisääminen.  
 
Sähkölatausasemia on 
suunniteltu sivistys- ja 
hyvinvointikampusalueell
e 1+4.  
 
Kantatie, 
liityntäpysäköinti.  
Kaavoitus on käynnissä.  
 

Edistetään sähköautojen 

käyttöä.  

AKK:n purkaminen ja siitä 

syntyvän materiaalin 

hyödyntäminen 

pyöräteiden 

rakentamisessa.  

Rakennussuunnittelu 

alkaa kuntakeskuksesta 

etelään johtavan kevyen 

liikenteen väylän osalta 

(Sudenkaari - Degerby 

jkv).  

Laaditaan valmiiksi  
kunnan pyöräilypoliittinen 

Jatketaan kevyen 

liikenteen väylän 

rakentamista 

kuntakeskuksesta 

Degerbyntien 

ristetykseen.  

Julkisia 
sähkölatausasemia on 
suunniteltu kunnan 
alueelle 1+4.  
(1 kpl pikalataus 50 kW + 

4 kpl keskinopea lataus 22 

kW) 

Selvitetään polkupyörien 

latausmahdollisuus.  
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panostaminen Kevyen liikenteen väylä.  
 
Pyöräilypoliittinen 
ohjelma. 
 
Siuntion ja Lohjan 
yhteinen 
pyöräilytapahtuma 
11.5.2019.  

ohjelma.  

 

Tieliikenteestä 

aiheutuvien 

päästöjen 

vähentäminen: 

maankäytön 

suunnittelu 

kehittämällä kuntaa 

eheäksi, tiiviiksi ja 

liikkumistarvetta 

ohjaten 

 

 

 

 

pyöräilyyn 

panostaminen 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015), 

Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel

ma (KV 8.10.2012) 

Maankäytön 

kehityskuva 2025 

Maapoliittinen 

ohjelma 

Kantatien suunnittelu: 

Kevyen liikenteen 

huomiointi.   

Vuoden vaihteessa on 
tarkoitus aloittaa 
rakennussuunnittelu 
kuntakeskuksesta etelään 
johtavan kevyenliikenteen 
väylän osalta (Sudenkaari - 
Degerby jkv). 
 
 

Kevyen liikenteen väylän 

jatkosuunnittelu 

Sunnanvikin 

eritasoliittymän saakka.  

Polkupyöräilyn 

panostaminen.  

 

  

Sunnanvikin Siuntion HINKU-

toimintasuunnitel
Eritasoliittymän Eritasoliittymän   
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yritysalueen:  

selvitetään keskitetyn 

energiatuotannon 

vaihtoehdot 

tavoitteena 

positiivinen 

päästövaikutus  

 

ma (KV 8.10.2012) 

Kaavoitusohjelma 

v.2019-2025 

rakentamisen jälkeen 
päästöt tulevat 
vähentymään. 

rakentamisen jälkeen 

päästöt tulevat 

vähentymään. 

Mahdolliset maakaupat.  

Sunnanvikin yritysalueelle 

liityntäpysäköintipaikkoja

.   

Valmius latauspaikoille. 

Yleissuunnitelmassa 

huomioidaan 

latauspaikat.  

Koulukiinteistöissä 
ympäristökasvatus 
 
 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015) 

Sivistysosaston 

kestävän 

kehityksen 

suunnitelma 

(15.12.2011 § 119) 

Vihreä lippu - Kestävän 
kehityksen ohjelma ja  
ympäristösertifikaatti 
päiväkodeille, kouluille,  
oppilaitoksille ja vapaa-
ajan toimijoille. (Sjundeå 
Svenska skolan) 
 
Ilmastoviikko 

Väistötiloista poistumisen 
jälkeen: 
energiaseurantanäyttöjen 
sijoittaminen, millä 
voidaan osallistaa 
koululaisia kiinteistöjen 
energiasäästötalkoisiin 
sekä havainnollistaa 
opettamismerkityksessä 
kulutusta. 
 
Liikenneturvallisuustyöry
hmä / 
liikenneturvallisuussuunni
telma: 
Liikenneturvallisuuskasva
tus 

  

 
Maalämpö sekä 

Siuntion 

uusiutuvan 

energiankatselmus 

AKK:n maalämpöä ja 
aurinkopaneeleita 

Sivistys- ja 
hyvinvointikampushankke
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aurinkopaneelit 
 
 

(12.5.2014) 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015) 

 

korjausten yhteydessä. 
 

essa sekä sote-
keskuksessa edistetään 
maalämmön käyttöä ja 
panostetaan 
aurinkopaneeleihin. Tämä 
koskisi myös 
monitoimihallia, 
kunnantaloa. Mietitään 
myös muitakin kunnan 
kiinteistöjä.  
 

Kunnan kiinteistöjen 
korjauksessa uuden 
teknologian 
hyödyntäminen / 
ympäristökasvatus 
 
 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015) 

 

Sivistysosaston 

kestävän 

kehityksen 

suunnitelma 

(15.12.2011 § 119) 

 

Ympäristökasvatus: 
Energiaseurantanäyttöjen 
sijoittaminen kouluihin, 
millä voidaan osallistaa 
koululaisia kiinteistöjen 
energiasäästötalkoisiin 
sekä havainnollistaa 
kulutusta. 

   

SYKEn ja Uudenmaan 
liiton tiekarttojen 
hyödyntäminen 
kunnan HINKU-työssä 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015) 

 

 SYKE:n päästölaskenta 

uudistuu 

vuodenvaihteessa 

(helmikuussa). Jatkossa 

tulokset päivitetään 

vuosittain. 

Uudenmaan liitto 

julkaisee Hiilineutraali 

Uusimaa 2035 -tiekartan 
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päästövähennyksistä.  

Tiedottaminen:  
 
 
 

Siuntion kunnan 

ilmasto-ohjelma 

(KV 15.6.2015) 

 

Sitoumus 2050-hankkeen 
kestävän kehityksen 
seurantatyökalun  
(MayorsIndicators) 
hyödyntäminen 
ilmastoasioiden 
tiedottamisessa. Lisäksi 
hyödynnetään palvelun 
keräämiä tietoja kunnan 
hyvinvointikertomuksen 
valmistelussa.  
 
Loppuvuodesta päätös 
Sitoumus 2050-hankkeen 
kestävän kehityksen 
seurantatyökalun 
(MayorsIndicators) 
maksullisen version 
hankkimisesta. 
 
Sivistys- ja 
hyvinvointikampuksen 
uudet sivut.  
 
Siuntion kunta osallistui 
Earth Hour-tapahtumaan 
30.3.2019.  
 
Siuntion Hinku-työn 
tiedottaminen ja 
toimintasuunnitelman 
julkaiseminen kunnan 

Jätehuoltoaiheinen 

luento Siuntiossa 

7.1.2020.  

Uudet Hinku-esitteet.  

Jatketaan kunnan Hinku-

sivujen päivittämistä 

(ajankohtaiset, vuosikello, 

kasvihuonekaasupäästöt). 

Siuntion kunnan sivistys- 

ja 

hyvinvointikampushanke 

on hyväksytty 

vähähiilisen rakentamisen 

pilotointiin. Tiedotetaan 

pilotoinnista ja käytetään 

pilotointia hyväksi 

kunnan mainostamisessa.  

Lisätään yhteistyötä 

kunnan alueella toimivien 

yritysten kanssa.  

Siuntion kunta osallistui 

Earth Hour-tapahtumaan 

28.3.2020.  

Nollapäästöpäivä 

21.9.2020 

Energiansäästöviikko 5.–
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Hinku-sivuilla. Tiedotetaan 
paremmin kunnan tehtyjä 
Hinku-toimenpiteitä. 
Lisäksi tehdään pieniä 
päivityksiä kunnan Hinku-
sivuilla 
(toimintasuunnitelmataulu
kko).  
 
Tiedottaminen yrityksille 
alueellisesta 
energianeuvonnasta.  
 
Siuntion kunnan sivistys- ja 
hyvinvointikampushanke 
on hyväksytty vähähiilisen 
rakentamisen pilotointiin. 
Tiedotetaan pilotoinnista ja 
käytetään hyväksi kunnan 
mainonnassa.  
 

11.10.2020  

Ilmasto-ohjelma   Ilmasto-ohjelman 

päivittäminen 

(valmistelu) 

  

Muovinkeräys  Muovinkeräys 1.7.2019 
alkaen. Alkuvaiheessa 
kunnan kiinteistöistä 
muovin keräykseen piiriin 
otetaan: terveyskeskus, 
kunnantalo, tekninen 
toimisto sekä Svenska 
Skolan.  
 

Sivistystoimi selvittää 

kierrätysmahdollisuuksist

a omissa yksiköissään.  
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Ruokapalvelut: 
Kasviruokailu  

 Syksyllä tulee käyttöön 
SYKE:n kehittämä 
ruokapalveluiden 
hiilijalanjälkilaskuri.  

Fazerin sopimuksen optio 
otettu käyttöön.  
 
Hävikkiruoan ostaminen 
(henkilökunta) 

  

Liityntäpysäköintiin 
sähkötolppia 

 Asia on mietinnässä. Ehdotetaan budjetissa: 
Sähkötolppien lisääminen 
 
Asematien kehittäminen, 
suunnitellaan yhdessä 
Väylän kanssa.  

  

 


