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VUOSI 2021 HINKU-KUNTANA 

Siuntion kunta on toteuttanut useita toimenpiteitä hiilidioksidin 

päästövähennyksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Tällä hetkellä Siuntion 

päästövähennys 2007-2019 vuosien välillä on: Kokonaispäästöt 26 % ja 

päästöt asukasta kohden 30 % (lähde: SYKE). Suomen ympäristökeskuksen 

laskelmien tulokset tulevat viiveellä.  
 

 

Tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena on vähintään 30 % 

päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Näillä näkymin Siuntio saavuttaa välitavoitteen, mutta 

viralliset tiedot saadaan keväällä 2022. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, mutta 

pienenä kuntana Siuntion haasteet ovat muun muassa resurssien puute ja läpikulkuliikenne.  

 

Siuntion kunnassa suurin päästölähde on liikenne, jonka osuus vuonna 2019 oli 33,3 % (lähde: SYKE). 

Liikenteen suurten päästöjen taustalla on runsas työmatkapendelöinti sekä harvahko asutus. Maankäytön 

suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan merkittäväksi vaikuttaa kunnassa muodostuviin 

kasvihuonekaasupäästöihin. Suunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan toimintojen sijoittumista ja 

liikkumistarvetta kunnassa.  

 

Siuntion kasvihuonekaasupäästöt:  

 

 
Kokonaispäästöt 

2007 

(kt CO2e)  

Kokonaispäästöt 

2019 

(kt CO2e)  

Päästömuutos 

(%)  

Päästöt per asukas 

2007 

(t CO2e)  

Päästöt per asukas 

2019 

(t CO2e)  

Päästömuutos 

per asukas 

(%)  

Kulutussähkö 6,0 2,5 -58,1 1,0 0,4 -60,6 

Sähkölämmitys 6,5 3,1 -52,4 1,1 0,5 -55,2 

Kaukolämpö 1,4 0,4 -67,9 0,2 0,1 -69,8 

Öljylämmitys 3,4 1,9 -45,6 0,6 0,3 -48,8 

Muu lämmitys 1,3 1,2 -7,8 0,2 0,2 -13,3 

Teollisuus 0,7 0,3 -55,3 0,1 0,1 -58,0 

Työkoneet 4,3 3,7 -12,6 0,7 0,6 -17,8 

Tieliikenne 12,9 12,1 -6,4 2,2 2,0 -12,0 

Raideliikenne 0,1 0,0 -45,5 0,0 0,0 -48,7 

Vesiliikenne 0,3 0,2 -32,3 0,0 0,0 -36,3 

Maatalous 7,8 7,2 -7,7 1,3 1,2 -13,1 

Jätteiden käsittely 3,3 1,9 -40,6 0,6 0,3 -44,1 

F-kaasut 1,2 1,8 45,3 0,2 0,3 36,7 

Tuulivoima 0,0 0,0  0,0 0,0  

Yhteensä 49,1 36,4 -25,9 8,5 5,9 -30,3 

 

 

Siuntion kunnalla on aikaisempina vuosina ollut haasteita kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa. 

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Siuntion kunnalla on menossa sivistys- ja hyvinvointikampuksen 

rakentamishanke. Kiinteistöjen energiatehokkuuden kannalta on myös ollut vaikeaa suorittaa 

toimenpiteitä. Koulukorjausten yhteydessä on kuitenkin panostettu energiatehokkuuteen.  

 

Kunnalla on myös aikomus tehdä muitakin energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteitä, mm. 

vähentämällä kiinteistöjen määrää sekä tehostamalla tilankäyttöä sivistys- ja hyvinvointikampuksen 

sekä SoTe-keskuksen 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 
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voidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi parantaa kunnan toiminnan taloudellisuutta. 

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

 

HINKU-tapahtumat vuonna 2021: 

 

• 4.1. Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hanke aloituspäivä 

• 27.3. Siuntion kunta osallistui Earth Hour -tapahtumaan  

• 27.4. HINKU-kevätpäivä 

• 1.5-21.9. Kilometrikisa 2021 

• 5.5. Kunnan HINKU-työryhmän kokous 

• 8.-16.5. Valtakunnallinen pyöräilyviikko 

• 13.9.-19.9. Valtakunnallinen Hävikkiviikko 

• 16.-22.9. Euroopan liikkujan viikko  

• 21.9. Nollapäästöpäivä 

• 22.9. Kansainvälinen autoton päivä 

• 11.-17.10. Energiansäästöviikko 

• 2.11. Kunnan HINKU-työryhmän kokous 

• 3.11. HINKU-syyspäivä 

• 31.12. Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hanke päättyy 

 

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen laadullisissa arvioissa edistetään HINKU-tavoitteita 

 

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

suunnittelussa ja rakentamisessa edistetään HINKU-tavoitteita. 

 

Siuntio aikoo myös sivistys- ja hyvinvointikampushankkeessa edistää maalämmön käyttöä ja panostaa 

aurinkopaneeleihin. Maalämpö ja aurinkopaneelit koskevat myös rakenteilla olevaa liikuntahallia sekä 

korjattavaa kunnantaloa. Myöhemmässä vaiheessa maalämpöverkostoon liittyisivät muutkin kunnan 

kiinteistöt.  

 

Sivistys- ja kampushankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi sähköautoille yksi pikalatauspaikka (50 

kW lataus) ja neljä ns. peruslatauspaikkaa (22 kW lataus). 

 

Maalämpökentän rakentaminen liikuntahallin yhteyteen 

 

Liikuntahallin kaukolämmön lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämpöön. Liikuntahallin 

maalämpökaivot sijoitetaan hallin lounaispuolella olevalle pysäköintialueelle. Maalämpökaivojen 

rakentaminen ja kytkeminen tehdään hallityömaan ollessa käynnissä.  

 

Laskettu vuotuinen lämmityskulujen säästö on 12 820 euroa ja päästöjen vähennys 39 761 kg 

hiilidioksidipäästöjä. Maalämpöjärjestelmän urakoitsija on valittu, ja rakennustyöt alkavat 2022.  

 

Siuntion kunnan puurakentamista edistävä Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -

hanke  

Ympäristöministeriön rahoittamassa kehityshankkeessa on luotu pienille kunnille hankintamalli, 

sähköiseen tarjousjärjestelmä Cloudiaan, jolla voidaan pisteyttää julkisten hankintoja hankkeita 

luotettavasti, samalla edistäen puurakentamista ja siirtymistä vähähiiliseen rakennuskantaan. 
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Hankintamalli on yksi tapa helpottaa julkisten hankintojen laadullisten kriteerien määrittämistä 

puurakentamista edistävästi, samalla tarjousohjelman laatupisteytyksen laskentamallit muodostavat 

luotettavan ja läpinäkyvän laadun pisteytyksen tarjousvertailuihin julkisen hankintalain ja 

tarjouspyynnössä esitettävien ehtojen mukaisesti. Hankintamalli pisteyttää ja tekee hinta/laatu 

vertaamisen tarjouslaskenta ohjelma Cloudian kautta, jolloin tarjoukset saadaan laadullisesti ja 

hinnallisesti vertailtuna lopullista hankintapäätöstä varten valmiiksi asetettuun paremmuusjärjestykseen. 

Cloudia sähköisen tarjousjärjestelmän sidonnaisuudesta johtuen mallit ovat ohjelmistoformaatin 

muotoisessa esittelyasussa. 

Kehityshankkeessa esille tuodut ”hyvät käytännöt toimintaohjeet” helpottavat kaavoitusten valmisteluja, 

joilla on tarkoitus edistää hiilineutraalia rakentamista/puurakentamista kaavoitettavilla alueilla. 

Kunta tulisi edistää puurakentamista/hiiltä sitovaa rakentamista kaavapäätöksillä, 

maankäyttösopimuksilla sekä tontinluovutussopimuksilla. Pienillä kunnilla ei välttämättä ole aina 

rakentamiseen sopivaa maaomistusta, jonka kautta edistää puurakentamista. Kaavoituksella kunta voi 

asettaa kaavalle tavoitteet, joissa rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjataan ekologisen kestävyyden 

pohjalta. Maankäyttösopimukset ovat sopimuksia, joilla sovitaan asemakaavoituksen käynnistämisestä 

maanomistajan omistamalla alueella ja siihen liittyvistä kunnan ja maanomistajan välisistä oikeuksista ja 

velvoitteista. Tonttien luovutusehdoilla kunta voi tarvittaessa ohjata tontilla tapahtuvaa rakentamista ja 

siten edistää puurakentamista. Puurakentamisen houkuttelevuutta rakentajille voidaan lisätä esimerkiksi 

tarjoamalla kevyesti perustettaville puurakennuksille soveltuvia rakennuspaikkoja. Edellä mainitut 

puurakentamista tukevat kunnan ohjaustyökalut pitää kunnissa ja myös Siuntiossa päivittää. 

Puukerrostalo konseptisuunnittelu 

Campus 2 -kaava-alueelle soveltuva puukerrostalorakentamiselle on tehty konseptipuukerrostalo. 

Havainnekuva on esitelty kaavaillassa 2.11. Puukerrostalon konseptisuunnittelu sisältää 

arkkitehtisuunnitelmat ns. rakennuslupatasoisina suunnitelmina, sisältäen myös 

rakennustapaselostuksen. Rakennustapaselostuksesta selviää suunnitellut pinta materiaalit, 

rakennetyypit, kuten väliseinä-, ulkoseinä-, alakatto-, alapohja-, välipohja- ja kantava yläpohjatyypit. 

Konseptisuunnittelussa tuli arkkitehtisuunnittelijan käyttää myös tarvittavilta osin rakennesuunnittelun 

tietoja, joiden hankkiminen kuului puukerrostalon konseptisuunnitteluun. Konseptipuukerrostalo 

suunniteltiin erittäin muutosjoustavaksi ja soveltumaan alla esitetyin kriteerein pieneen kunta taajamaan: 

• Sijainti Siuntion keskustassa 

• Suunnittelualueen Korttelialue, jolle suunnitellaan 4-7 kerroksisia puukerrostaloja 6-7 kappaletta 

ja pienehkön päivittäistavarakaupan tilat 

• Kaavoituksen määräyksiä on tarkennettu kaavoituksen edistyessä. Asemakaava korttelille 

pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2022 aikana. 

• Puukerrostalo, konseptisuunnittelussa talo tyypitetään puurakenteiseksi kerrostaloksi. Betoni tai 

metallirakenteita oli mahdollista suunnitella vain erityisestä syystä. Muina ohjaavina tekijöinä 

alla listatut seikat: 

• Perusratkaisu 6 kerrosta 1700-2200 krm2 kaavoituksesta lukuarvo 

• Koko rakennuksen tulee olla esteetön ja soveltua myös senioriasumiseen 

• Yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Jakauma asunnoilla 33%/33%/33% 

• 1 portainen 

• Energialuokka A 

Puurakenteisen kerrostalon tulee täyttää seuraavat vähimmäisehdot: 
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• Rakennuksen konseptisuunnittelussa tulee käyttää rakenteissa puuvalmisteita esim. CLT-levyä, 

LVL-levyä, liimapuuta, rankarunkorakenteitä ja/tai puuelementejä.  

• Hissikuilun ja porraskäytävien suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

paloturvallisuuteen ja rakenteelliseen ääneneristämiseen. 

• Koko puukerrostalon tulee olla esteetön, mutta erityisesti tulee kiinnittää huomiota 

suunnittelussa, että ensimmäisen ja toisen kerroksen asunnoista voidaan muodostaa esteettömän 

asumisen asuntoja, kuten palvelukoteja/ryhmäasuntoja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille, 

myös yksityisten palveluntarjoajien käytettäviksi/hankittaviksi. 

• Pieni hiilijalanjälki, suuri hiilikädenjälki  

o Hiilen sitovuus 

o Elinkaarikestävyys 

o Rakennuksesta tullaan pyytämään/suorittaa hiilijalanjälkilaskelmat, jotka voivat olla 

myös edellytys kaavassa hyväksyttäväksi rakentamiseksi. 

Siuntio selvittää ilmastoystävällistä lämmitysratkaisua Sote-keskukselle 

 

Siuntio selvittää erilaisia maalämpöratkaisuja uudelle Sote-keskukselleen hankkeessa, jolle kunta on 

saanut ympäristöministeriön tukea Kuntien ilmastoratkaisu -ohjelmasta. Näitä ratkaisuja voivat olla 

esimerkiksi maalämpökaivot, syvennetyt maalämpökaivot ja geoterminen lämpö. Lisäksi hankkeessa 

suunnitellaan aluekylmää, jonka avulla Sote-keskuksen tilat viilennetään. Sote-rakennuskeskittymä 

tarvitsee nykyaikaisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, joka voisi olla esimerkiksi alueellinen 

maalämpö, joka on uusiutuvaa ja hiilineutraalia. 

Siuntion kunnan Sote-keskukselle kestävästi tuotettu aluelämpö ja -kylmä -hanke alkoi 1.5.2021 ja 

päätökseen se tulee saattaa viimeistään 30.11.2022. Ympäristöministeriön tuki hankkeelle on 70 

prosenttia kuluista, kuitenkin enintään 70 000 euroa. 

Sote-keskuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäselvityksessä on tarkoitus vertailla aluemaalämpöä ja 

perinteisempiä rakennuskohtaisia maalämpöjärjestelmiä ja kaukolämpöjärjestelmiä. Selvityksessä 

kartoitetaan myös mahdollisuutta rakentaa järjestelmä matalalämpöiseksi siirtolämpöhukan 

vähentämiseksi. Maalämpöä voidaan käyttää Sote-keskuksessa lämmityksen lisäksi kesällä 

viilennykseen. 

Aluemaalämpöjärjestelmän tuottamaa lämpöä ja kylmää on mahdollista jakaa myös Sote-keskuksen 

viereen tulevalle omaehtoisten palvelujen ja asumisen kortteliin tulevaisuudessa rakennettaville 

puukerrostaloille. 

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa vertaillaan Sote-keskuksen tarvitseman lämmitys- ja 

jäähdytysenergian eri maalämmön tuotantotapoja. Tuloksena saadaan teknistaloudellinen vertailu, jonka 

perusteella voidaan valita Siuntion kunnan kannalta edullisin ja parhaiten ilmastotavoitteita edistävä 

lämmitys- ja viilennysratkaisu. Tämä tapahtuu vuoden 2022 puolella.  

Vihertehokkuus 

Asemakaavoissa tullaan vaatimaan vihertehokkuutta, erityisesti kunnan tiivistyvillä alueilla. 

Korttelivihreän määrä varmistetaan vihertehokkuuden määräyksellä sekä yksityiskohtaisin 

kaavamerkinnöin ja -määräyksin. 

Kaavan edellyttämä vihertehokkuus on toteutettavissa eri keinoin eri alueilla. Vihertehokkuuden avulla 

voidaan edellyttää esimerkiksi kasvillisuuskattoja, jotka tukevat osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja 

viivyttävät sadevesiä tai olevan puuston säilyttämistä. 
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Vihertehokkuuden, kuten edellytettävien viherpintojen, puiden ja hulevesielementtien avulla hillitään 

ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista vähentämällä tulvariskejä, luomalla hiilinieluja ja 

lieventämällä lämpösaarekeilmiötä rakennetussa ympäristössä. Kasvillisuus vähentää tulvariskiä, sitoo 

hiilidioksidia, viilentää rakennetun ympäristön lämpösaarekkeita ja lisää kaupunkitilan viihtyisyyttä ja 

terveysvaikutuksia. Samalla toteutetaan kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

mukaisia suunnitteluperiaatteita. 

Vihertehokkuus ja hulevesien viivytystarve suositellaan laskettavan pihasuunnitelmasta Vantaan iWater 

-laskurilla. Tontilla tai korttelissa, josta vihertehokkuus lasketaan, on saavutettava iWater laskuriin 

määritelty vihertehokkuusluku sekä viivytettävä laskurin ilmoittama määrä hulevesiä. 

Vihertehokkuusluku määrittyy alueen käyttötarkoituksen mukaan ja tavoiteluku ilmoitetaan 

asemakaavamääräyksissä. 

Kunnan katuvalojen uusiminen LED-lampuilla  

 

Kunnan katuvalaistuksen uusiminen LED-lampuilla on jatkettu Kirkkotiellä, Etelä-Laversintiellä sekä 

Aleksis Kiven tiellä. Katuvalaistuksen uusimishanke on toteutettu LED-valaistustekniikalla sekä päästö- 

että kustannussäästösyistä. Katuvalaistus on vaihdettu etä- ja aikaohjattaviksi, mistä saadaan 

energiansäästöä. LED-valaistuksella pystytään säästämään katuvalaistuksen kustannuksissa keskimäärin 

60 %.  

 

Joukkoliikenteen, kävely ja pyöräilyn käyttömahdollisuuksien parantaminen 

 

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. 

 

Väylävirasto suunnittelee aseman alueen parantamista ja siinä yhteydessä tullaan selvittämään 

mahdollisuudet järjestää sähköautojen latauspisteet radan pohjois- ja eteläpuolen pysäköintialueille. 

 

Siuntion kunnan tavoitteena on edistää pyöräilyä kunnassa. Siuntion kunnan työntekijät ovat osallistuneet 

vuoden 2021 Kilometrikisaan.  

Joukkue Pyöräilyä Siuntiossa 2021:  

- poljetut kilometrit: 8932,4km 

- pyöräilypäivät: 255 

- bensaa säästetty: 625 litraa 

- co2 säästetty: 1562k 

 

Rakennussuunnitteluvaihe on valmis kuntakeskuksesta etelään johtavan kevyenliikenteen väylän osalta 

(Sudenkaari - Degerby jkv).  

 

Tiedottaminen (Ilmasto ja HINKU)  

 

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

kunnan HINKU-toimintasuunnitelman kunnan HINKU-sivuille. Tämä vuoden puolella sivujen 

päivittämistä on jatkettu siten, että sivuille on lisätty tietoja energianeuvonnasta. Lisäksi on kerätty yhteen 

ilmastotyöhön liittyvät oheismateriaalit sekä linkit. Näiden muutosten avulla yritetään lisätä HINKU-

hankkeelle näkyvyyttä sekä helpottamalla ilmastoasioiden tiedottamista.  
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Vuoden aikana myös kunnan kesätyöntekijät ovat somettaneet ilmastoasioista kunnan sosiaalisen 

median kanavissa. Lisäksi Energiansäästöviikosta 11.-17.10.2021 on tiedotettu kunnan kotisivujen ja 

sosiaalisen median kautta. 

 
Sitouttavan ilmastotyön malli Uudenmaan kunnille -hanke (SILTA)  

 

Tuleva valtuustokausi on merkittävä ilmastotyön kannalta, silloin tehdään keskeiset päätökset 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Uudenmaan maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 

14.12.2021, että Uusimaa tulisi olla hiilineutraali vuonna 2030.  

  

Hanke tarjoaa lisäresurssin ja asiantuntijaosaamista kunnan ilmastotyöhön. Se on usein kynnyskysymys 

ilmastoasioiden edistämisessä pienissä kunnissa. Ympäristöpuolen työntekijät ovat erittäin kuormitettuja 

tällä hetkellä, kun tehtäväkenttä on laaja. Ilmastoasiat vaativat oman erityisosaamisensa, jota ei 

välttämättä ehditä kasvattaa muun työn ohessa. Asiantuntijatuen lisäksi hanke tarjoaa 

yhteistyöverkoston ja sparrausryhmän muista vastaavassa tilanteessa olevista kunnista. 

Kokemustenvaihdon kautta voidaan joukkoistaa sekä koettuja haasteita että löytää uusia ratkaisuja. 

Myös hankeideointi saa vauhtia ylikunnallisesta toiminnasta ja resurssien yhdistäminen tuo sekä 

taloudellisia että henkilöstöpuolen hyötyjä. 

 

Ympäristöministeriö on tehnyt 9.11.2021 myönteisen päätöksen alueen kuntien ilmastotyön tukena- 

avustushausta Uudenmaan liitolle SILTA-hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa 

Uudenmaan kuntia ilmastotyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen, tuoda ilmastotyötä tunnetuksi ja 

ymmärretyksi kaikille keskeisille tahoille kunnassa sekä avustaa laatimaan toimenpideohjelmia, auttaa 

hankkeistamisessa ja seurannan rakentamisessa.  

 

Hankkeen perusideana on rakentaa sitouttavan ilmastotyön malli kuntien ilmastotyön pohjaksi. 

Tavoitteena on myös laatia tiekarttoja tai toimenpideohjelmia niille kunnille, jotka tarvitsevat tukea 

ilmastotyöhönsä. Kunnille tarjotaan polkua ilmastotyön sitouttamiseen kunnassa laaja-alaisesti ja sen 

vauhdittamiseen ja konkretisointiin hanketyön avulla. 

  

Hankkeessa rakennetaan nelivaiheinen prosessi, jossa sitouttaminen tapahtuu eri kohderyhmille eri 

tavoin. Kohderyhminä ovat kuntien luottamushenkilöt sekä eri toimialojen vastuuhenkilöt. Prosessin 

vaiheina ovat:  

1) Johtoa sitouttavat toimet,  

2) Toimialoja sitouttava toimintamalli, 

3) Seurannan tuki ja  

4) Ilmastoratkaisija ja hankeklinikat. 

  

Kuntia autetaan konkretisoimaan ilmastotyötä, tukemaan osaltaan vihreää siirtymää sekä hakemaan 

hankerahoitusta ilmastotyön tueksi. Hanke tukee ilmastolain vaadetta laatia kuntatasoisia 

ilmastosuunnitelmia. Kunnat voivat valita prosessista oman ilmastotyönsä vaiheeseen sopivat elementit. 

Tavoitteena on saada kaikille Uudenmaan kunnille ilmastositoumus tai toimenpideohjelma. Hankkeen 

kesto on 1.1.2022 - 31.5.2023. Hankkeelle palkataan kokoaikainen ilmastoasiantuntija.  

   

 
 

 


