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Tavoite/ 

Toimenpide 

Vastuuhenkilö 2021 2022 2023 2024 

Kunnan 

katuvalojen 

uusiminen LED-

lampuilla (siltä osin 

kuin ei vielä uusittu) 

Rakennuttajapäällikkö Kirkkotielle (maantie 11171 

Svartbäck–Siuntion kk) 

rakennetaan n. 1,6 km 

matkalta tievalaistus.  

Etelä-Laversintien katuvalot 

Aleksin Kiven tien katuvalot 

Billskogintie-Palonummi 

Katujen ja kevyen 

liikenteen väylien 

rakentamiskohteiden 

työohjelma vuodelle 2022 

(TEKNLTK 18.1.2022 § 10).  

  

Energiatehokkuud

en lisäämistoimet: 

Kunnan 

kiinteistöjen 

energiakulutuksen 

vähentäminen 

 

Tekninen johtaja / 

sivistystoimenjohtaja / 

sopimusinsinööri 

 

Tilankäytön tehostaminen 

sivistys- ja 

hyvinvointikampuksen myötä 

(sähköinen 

tilavarausjärjestelmä).  

Sivistys- ja hyvinvointikampus 

rakennetaan energia A-

luokkaan.  

Sote-keskus tulee tehostamaan 

tilankäyttöä. 

Sote-keskukselle määritellään 

energialuokka.  

Logistiikan tehostaminen 

(sivistys).   

Joukkoliikenteen 
tehostaminen.  

Tilankäytön tehostaminen 

sivistys- ja 

hyvinvointikampuksen 

myötä (sähköinen 

tilavarausjärjestelmä). 

Energiatehokkuussopimuks

en toimintasuunnitelma on 

hyväksytty (KH 7.3.2022 § 

47).  

Kunta-alan 

energiatehokkuussopimuks

en (KETS) raportointi.  
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Energiatehokkuussopimus: 

toimintasuunnitelman 

laatiminen. 

Erillinen maalämpöverkko 

liikuntahallille.   

Tilankäyttö kunnantalo.  

Toteutetaan 
energiaverkkoselvitys. 
 
Kunta-alan 
energiatehokkuussopimuksen 
(KETS) raportointi.  

Energiainvestointi
en  
helpottaminen  
rakennusjärjestyks
ellä 
 

Tekninen johtaja Energiainvestoinnit on otettu 
huomioon kunnantalon 
hankesuunnitelmassa.   

   

Sivistys- ja 

hyvinvointikampu

shanke 

Tekninen johtaja AKK:n purkaminen ja siitä 
syntyvän materiaalin 
hyödyntäminen pyöräteiden 
rakentamisessa. 

Rakennusten hiilijalanjäljen 

arviointimenetelmän 

käyttö kampushankkeen 

yhteydessä.  

Rakennukselle RTS-

ympäristösertifikaatti. 
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Edistetään 

puurakentamista 

(Sote-keskus):  

Puurakentaminen 

mahdolliseksi 

pienissä kunnissa -

hanke 

Tekninen johtaja 

 

Projekti-insinööri aloittaa 

tammikuussa. Projekti-

insinöörin tehtäviin kuuluu 

laaja-alaisesti edistää ja etsiä 

innovatiivisia puurakentamista 

edistäviä ratkaisuja yhdessä 

hankeryhmän kanssa. 

Hankkeessa kootaan Cloudiaan 

tietopankki puurakentamisen 

eri toimijoista. 

Campus 2 -kaava-alueelle 
soveltuva 
puukerrostalorakentamiselle 
on tehty YM:n hankkeena 
konseptipuukerrostalo. 
Havainnekuva on esitelty 
kaavaillassa 2.11. 

Campus 2 -

asemakaavamuutosehdotu

ksessa määrätään 

puurakentamisesta. 

Kaavamääräyksissä 

määräys 

vihertehokkuudesta. 

Kaava-aineistoon lisätty 

aineistot 

puukerrostalokonseptista 

sekä Puurakentamisen 

hyödyntäminen Campus 2 -

asemakaavassa -raportti. 

  

Tieliikenteestä 

aiheutuvien 

päästöjen 

vähentäminen:  

joukkoliikenteen 

käytön 

edesauttaminen 

pyöräilyn 

panostaminen 

Tekninen johtaja / 

rakennuttajapäällikkö 

/ sivistystoimenjohtaja 

Jatketaan kevyen liikenteen 

väylän rakentamista 

kuntakeskuksesta 

Degerbyntien ristetykseen. 

Toteutuksen käynnistäminen. 

Suunnittelu on valmis.  

Esisuunnitelma kevyen 

liikenteen väylästä Siuntio-

Kirkkonummi.  

Perusturvan & Vesilaitoksen 
leasingautojen uusiminen. 

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). Kunnantalon ja 

kampuksen välinen alue.  
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Vesilaitoksen leasingauton 
sopimusta on jatkettu 
vuodella. 

Selvitetään polkupyörien 

latausmahdollisuus.  

Kampuksella on valmius 

polkupyörien lataukselle. 

 

Tieliikenteestä 

aiheutuvien 

päästöjen 

vähentäminen: 

maankäytön 

suunnittelu 

kehittämällä 

kuntaa eheäksi, 

tiiviiksi ja 

liikkumistarvetta 

ohjaten 

pyöräilyyn 

panostaminen 

Maankäyttöpäällikkö / 

sivistystoimenjohtaja / 

tekninen johtaja 

Kevyen liikenteen väylän 
jatkosuunnittelu Sunnanvikin 
eritasoliittymän saakka.  

Polkupyöräilyn panostaminen.  
European Cyclists’ Federation 
(ECF) on julkaissut Euroopan 
laajuisen pyöräilyverkon 
(EuroVelo), joka sisältää 
Uudellamaalla yhteydet 
Helsingistä Turun, Lahden ja 
Pietarin suuntiin. EuroVelo-
verkon viitoitustietoja on 
tulossa uuden tieliikennelain 
mukaisiin pyörätieviittoihin. 
Kyltitys tapahtui toukokuun 
aikana. 
 

Yhteiskäyttöiset 

sähköpyörät 

(henkilöstölle).  

Sähköisen 

maalaispyöräverkosto

n edistäminen. 

Kevyen liikenteen 

Masterplan 

 

Sunnanvikin 

yritysalue:  

selvitetään 

keskitetyn 

energiatuotannon 

vaihtoehdot 

Maankäyttöpäällikkö Eritasoliittymän rakentamisen 

jälkeen päästöt tulevat 

vähentymään. 

Siuntion portin Masterplan. 

Hinku-periaatteet otetaan 

Kaavarunkotyössä 

tarkastellaan 

energiateemaa.  
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tavoitteena 

positiivinen 

päästövaikutus  

 

huomioon jatkokaavoituksessa 

/ kaavamäärityksissä.  

 

Kestävä kaupunki -

ohjelma 

Maankäyttöpäällikkö  Ympäristöministeriön 

Kestävä kaupunki -ohjelma: 

Nurmes, Siuntio ja Espoo.   

Ohjelmaan hyväksytyssä 

hankkeessa on tarkoitus 

selvittää yhdessä kolmen 

kunnan 

kaupunkisuunnittelun ja 

kirjastojen sekä tutkijoiden 

ja muotoilijoiden kanssa, 

millä tavoin voimme 

rakentaa ja kehittää 

osallistavaa yhteistyötä. 

Kullakin kunnalla on oma 

hankkeensa, Siuntiolla se 

on Motocross-rata ja sen 

ympäristö.  

  

Koulukiinteistöissä 
ympäristökasvatus 
 
 

Sivistystoimenjohtaja Liikenneturvallisuustyöryhmä 
/ 
liikenneturvallisuussuunnitelm
a: Liikenneturvallisuuskasvatus 
 
Sjundeå Svenska Skolan 
(Vihreä lippu) 

Ympäristökasvatus: 
Sivistys- ja 
hyvinvointikampuksen 
infotaulut, millä voidaan 
osallistaa koululaisia 
kiinteistöjen 
energiasäästötalkoisiin 
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sekä havainnollistaa 
opettamismerkityksessä 
kulutusta. 
 
Sivistys- ja 
hyvinvointikampus (Vihreä 
lippu) 
 

Lämpökamera 
 

Ympäristöpäällikkö Budjetoitu 1000 euroa, Lohjan 
seudun ympäristöklusteri. 
Siuntio-Inkoon yhteinen 
lämpökamera. Kirjastossa 
lainattavana. 

Lämpökamera hankitaan 
(kirjasto). 
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Maalämpö sekä 
aurinkopaneelit 
 
 

Tekninen johtaja Sivistys- ja 
hyvinvointikampushankkeessa 
sekä sote-keskuksessa 
edistetään maalämmön 
käyttöä ja panostetaan 
aurinkopaneeleihin. Tämä 
koskisi myös monitoimihallia 
ja kunnantaloa.  
 
Maalämpökentän 
rakentaminen monitoimihallin 
yhteyteen on saatu 
investointimäärärahaa. 
Laskettu vuotuinen 
lämmityskulujen säästö on 12 
820 euroa ja päästöjen 
vähennys 39 761 kg 
hiilidioksidipäästöjä. Valittiin 
maalämpöjärjestelmän 
urakoitsijaksi Tom Allen 
Senera Oy:n. 

Maalämpökentän 
rakentaminen liikuntahallin 
yhteyteen valmistuu 
elokuussa.  
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Siuntion kunnan 
SoTe-keskukselle 
kestävästi 
tuotettu 
aluelämpö ja -
kylmä 

Tekninen johtaja Avustusta on haettu 
ympäristöministeriöltä 
(Kuntien ilmastohankkeet -
avustushaku).  
 
SoTe-keskuksen 
lämmitysjäähdytysjärjestelmä 
on tarkoitus rakentaa 
alueellisena 
maalämpökeskuksena.  
 
Tämän ilmastohankkeen 
tavoitteena on verrata erilaisia 
maalämpöratkaisuja 
(maalämpökaivot, syvennetyt 
maalämpökaivot ja 
geoterminen lämpö) ja valita 
niistä paras Siuntion SoTe-
keskukselle. Lisäksi 
suunnitellaan aluekylmä, 
jonka avulla SoTe-keskuksen 
tilat viilennetään. 
 
Granlund Oy on valittu 
maalämpöhankkeen 
selvitystyön suorittajaksi.  

Granlund Oy:n laatima 
maalämpöhankkeen 
selvitystyö valmistui 
tammikuussa.  
  

  

Strateginen 
yleiskaavatyö:  
 
Tuulivoima 

Maankäyttöpäällikkö  Selvitetään kestäviä 
energiaratkaisuja osana 
strategista yleiskaavatyötä.  

  

Kunnan 
kiinteistöjen 

Tekninen johtaja Kunnantalon peruskorjauksen Infotaulujen käyttäminen.     
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korjauksessa 
uuden teknologian 
hyödyntäminen / 
ympäristökasvatus 
 
 

yhteydessä. 

Infotaulujen käyttäminen  
 
Kouluille hankintaan 

ympäristösertifikaatti. 

Kouluille hankintaan 

ympäristösertifikaatti. 

 

SYKEn ja 
Uudenmaan liiton 
tiekarttojen 
hyödyntäminen 
kunnan HINKU-
työssä 
 
USO -hanke 
(Uuden 
sukupolven 
organisaatiot) 

Hallinnon suunnittelija 

(Hinku-koordinaattori) 

/ Kunnanjohtaja 

SYKE:n skenaariotyökalun 

hyödyntäminen 

toimintasuunnitelman 

laatimisessa. 

Osallistuminen USO -

hankkeeseen (Uuden 

sukupolven organisaatiot). 

USO 2021-2022 kauden 

kärkiteema on kestävä 

kuntajohtaminen, jossa 

keskiössä on sosiaalisen, 

taloudellisen ja ekologisen 

kestävyyden tavoitteiden 

integroiminen osaksi kuntien 

strategisen johtamisen 

viitekehystä ja toimintaa. 

USO -hankkeen yhteydessä 
järjestetään työpajoja. 

SYKE:n skenaariotyökalun 

hyödyntäminen 

toimintasuunnitelman 

laatimisessa. 

SYKE järjestää 

skenaariotyöpajoja.  

Kestävän kehityksen 

arviointi. Käytetty kunnan 

strategian laadinnassa.  

 

  

Tiedottaminen:  
 
 
 

Hallinnon suunnittelija 

(Hinku-koordinaattori)  
Jatketaan kunnan Hinku-

sivujen päivittämistä.  

Sote-keskuksen -sivut luotu. 

Puurakentaminen 

Talvikilometrikisa 2022 
1.1.-28.2.2022. 
 
Siuntion kunta osallistui 
Earth Hour-tapahtumaan 
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mahdolliseksi pienissä 

kunnissa -hankkeelle on luotu 

alasivut.   

Siuntion kunta osallistui Earth 

Hour-tapahtumaan 27.3.2021. 

SYKE haastatteli kunnan 
HINKU-koordinaattoria 
Siuntiota kunnan 
ilmastoviestinnästä & -
imagosta.  
 
Kilometrikisa 2021 järjestettiin 
1.5.-22.9.2021.   
Joukkue Pyöräilyä Siuntiossa 
2021:  
- poljetut kilometrit: 8932,4km 
- pyöräilypäivät: 255 
- bensaa säästetty: 625 litraa 
- co2 säästetty: 1562k 
 
Kunnan kesätyöntekijät ovat 
somettaneet ilmastoasioista 
kunnan sosiaalisen median 
kanavissa.  
 
Energiansäästöviikosta 11.-
17.10.2021 on tiedotettu  
kunnan kotisivujen ja 
sosiaalisen median kautta. 
 

26.3.2022. 
 
Kilometrikisa 2022 
järjestetään 1.5.-22.9.2022. 
Pyöräilyviikkoa vietetään 
6.–15.5.2022. 
 
Jatketaan kunnan Hinku-
sivujen päivittämistä. 
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Ilmasto-ohjelma Hallinnon suunnittelija 

(Hinku-koordinaattori) 

/ Ympäristöpäällikkö  

 Ilmasto-ohjelman 

päivittämistyö alkaa.  

Ilmastokysely kuntalaisille 

julkaistaan kesäkuussa.  

   

Muovinkeräys Hallinnon suunnittelija 

(Hinku-koordinaattori)  
Sivistystoimi selvittää 
kierrätysmahdollisuuksista 
omissa yksiköissään. 

Lajittelu käyntiin (sivistys- 

ja hyvinvointikampus). 

Asiaa selvitetään 

irtokalustesuunnittelun 

yhteydessä. 

  

Ruokapalvelut: 
Kasviruokailu  

Tekninen johtaja / 

sopimusinsinööri 
Vuosittain raportoidaan 
ympäristövaikutuksista.  
 
Jamix Menu – ruokalista 
netissä tai kännykän 
sovelluksessa: Koulujen ja 
henkilöstöruokalan 
päiväkohtaisia ruokalistoja, 
tuoteselosteet ja ravintoarvot. 
Päiväkohtainen saantisuositus 
hiilijalanjälki näkyvät myös. 
 
Ylijäämäruoan ostaminen 
(henkilökunta). 
 
Compass Groupin sopimuksen 
optio otettu käyttöön. 
 
2-viikon jakso, kerätään 
ruokahävikkiä 

Ruokahuollon kilpailutus.  
 
Vastuullisuusohjelma: 
Ympäristön huomiointi on 
Siuntion kunnan arvojen 
mukaista ja ruokailevien 
asiakkaiden näkökulmasta 
kilpailuetu. 
Ruokapalvelutoiminnan 
ympäristön huomioinnin 
tulee olla laaja-alaista ja 
aidosti Siuntion 
kunnan toimintaan vietyä. 
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(keväällä/syksyllä).  
 
Kokonaishävikki Siuntiossa oli 
34g per myyty annos. Silloin 
on laskettu mukaan myös 
keittiö- ja esille laittohävikki. 
Lautashävikkiä mitattiin 
kouluilla: 
SSS:n tulos 2g / annos 
AKK:n tulos 38,5g / annos 
Lautashävikissä on mukana 
myös servetit. 

Asematien 
kehittäminen: 
 
Liityntäpysäköintii
n sähkötolppia 

Tekninen johtaja Varattu 4 kpl 
liityntäpysäköintipaikkaa 
sähkölautaspaikoille.   

 
Pyörälatauspisteet (katokset).   

    

Leasing-autot Tekninen johtaja / 

rakennuttajapäällikkö 
Perusturvaosaston & 
vesihuoltolaitoksen autot. 

Siuntion kunnalla on viisi 
leasingvuokrasopimuksella 
hankittua henkilöautoa 
kotihoitopalvelujen 
käytössä. 

  

 


