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1. INLEDNING

En hållbar utveckling och ansvarstagande är viktiga värden för Sjundeå kommun (Sjundeå kommun

2013). Både ur naturmiljöns och ur samhällets synvinkel är klimatuppvärmningen det allvarligaste

av 2000-talets miljöproblem. Såvida växthusgasutsläppen ökar med nuvarande takt uppskattas att

jordens medeltemperatur ökar från två till sex grader fram till slutet av det här århundradet. Tem-

peraturökningen förorsakar bl.a. förändringar i regnen, vilket gör att torkan ökar på en del håll och

översvämningarna ökar på annat håll.

På internationell, nationell och kommunal nivå har skapats olika sorters styrmetoder för att stävja

klimatförändringen. Åtgärderna på kommunal nivå har stor inverkan på stävjandet av klimatför-

ändringen. I Finland görs det i ungefär 40 % av kommunerna ett systematiskt klimatarbete för att

minska utsläppen av växthusgaser (klimatutsläpp) och för att öka energieffektiviteten. (Mattsson

2012) Även Sjundeå kommun gör ett systematiskt klimatarbete. Sjundeå har under de senaste

åren förbundit sig vid projekt, som främjar kommunens klimatarbete. Det viktigaste projektet är

projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU). I och med projekten har kommunen förbundit sig

att minska utsläppen av växthusgaser och att öka energieffektiviteten. Klimatprogrammet har pla-

nerats fram till HINKU-projektets mellanetapp år 2020. Klimatprojektets mål är att minska utsläp-

pen av växthusgaser med 30 % från utgångsnivån år 2007. I programmet har antecknats åtgärds-

förslag, som riktas till kommunorganisationen. I samband med åtgärdsförslagen har samlats ex-

empel på förminskandet av utsläppen av växthusgaser, som baserar sig på uträkningar gjorda av

Finlands miljöcentral (SYKE) (Finlands miljöcentral 2014 c).

Miljöprogrammet har i huvudsak avsetts för kommunorganisationen, men i programmet har också

beaktats kommuninvånarna och de företag som verkar i kommunen. Kommuninvånarnas tankar

om kommunens klimatarbete utreddes med en enkät riktad till kommuninvånarna (bilaga 1 och 2)

sommaren 2014. Svaren användes som stöd då man uppgjorde klimatprogrammet. Programmets

avsikt är att dirigera kommunens verksamhet i en klimat vänligare riktning och att utreda de åt-

gärder som krävs för att uppnå klimatmålen. Det krävs betydande förändringar i verksamheten för

att uppnå kolneutralitet. Med hjälp av programmet strävar man också att föra fram att var och en

med sina dagliga val kan påverka stävjandet av klimatförändringen.
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2. KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Växthuseffekten är ett oumbärligt fenomen för livet på jordklotet. Utan den skulle jordens medel-

temperatur vara märkbart lägre än den är nu. Ökningen av mängden växthusgaser, som uppkom-

mer pga. människans verksamhet, såsom koldioxid (CO2), metan (CH3) och dikväveoxid (N2O) har

förstärkt växthuseffekten, vilket resulterar i att klimatet blir varmare och förändras. De ökade hal-

terna växthusgaser förhindrar solens värmestrålning från att återvända ut i rymden genom att åter

reflektera den till jordens yta och sålunda uppvärms jorden ännu mera. Utsläppen av växthusgaser

har ökat särskilt som en följd av användningen av fossila bränslen. Vid sidan om ökade utsläpp av

växthusgaser inverkar den krympande arealen skog, som fungerar som kolsvalg, till att öka växthu-

seffekten. Då klimatet blir varmare försvagas också havens förmåga att fungera som kolsvalg. Då

kolsvalgen minskar, blir växthusgasutsläppen ut i atmosfären större.

Man har strävat att förutse de världsvida verkningarna av klimatförändringen. I Finland tror man,

beroende på prognosen, att temperaturen höjs med 3-6 grader Celsius fram till slutet av detta

århundrade (Kerkkänen 2012). Som en följd av klimatförändringen tror man att olika slag av ex-

trema väderfenomen, såsom översvämningar och orkaner ökar i antal. I Finland syns detta bland

annat i att störtregn, översvämningar och kraftiga stormar blir allt vanligare. De förhöjda tempera-

turerna gör att glaciärer smälter, vilket leder till att havsnivån stiger. Havsytans förhöjning kan

förorsaka problem på låglänta kustområden. Klimatförändringen inverkar också på utvecklingen av

olika slag av arter och naturens mångfald. Den klimatförändring, som uppstår på grund av männi-

skans verksamhet sker snabbare än en naturlig klimatförändring och därför är det svårare för arter

att anpassa sig till förändringen. Klimatförändringen har också positiva konsekvenser, såsom att

växtperioden förlängs i Finland. Då man ser på klimatförändringens konsekvenser i ett globalt per-

spektiv, är dess konsekvenser emellertid mestadels negativa (Aalto et al. 2005).
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3. INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT KLIMATARBETE

Klimatförändringen är något som berör hela jordklotet. Det är viktigt att samarbeta med andra

stater för att kunna stävja den. Med internationella avtal strävar man till att globalt finna samför-

stånd kring klimatarbetet och skapa mål som överskrider statsgränserna för att stävja klimatför-

ändringen. De internationella styrmetoderna diskuteras årligen vid klimatmöten som Förenta nat-

ionerna (FN) ordnar. Första gången hölls internationella underhandlingar för att stävja klimatför-

ändringen år 1992 i Rio de Janeiro. Vid underhandlingarna ingick man ett ramavtal, som trädde i

kraft år 1994. Avtalets mest centrala mål är att stabilisera halterna av växthusgaser till en nivå, där

den mänskliga verksamheten inte förorsakar risk för klimatet. Ramavtalet åtföljdes av protokollet i

Kyoto år 1997. Protokollet kompletterar det tidigare klimatavtalet och sätter upp målen för att

förminska utsläppen av växthusgaser för varje industriland som är med. (Finlands miljöcentral

2014 d). År 2010 på klimatmötet i Cancún kom man överens om långtidsmålen för att begränsa

temperaturförhöjningen på jorden till två grader. Nästan alla länder på jorden förband sig till mål-

sättningen om två grader. (Hakanen & Mattson 2013)

Styrmetoder och mål uppställs för att stävja klimatförändringen också på Europeiska unionens

nivå (EU). EU har godkänt Kyotoprotokollet och har fördelat de i protokollet angivna målen för

utsläppsminskande åt medlemsstaterna. Europarådet har som långtidsmål uppsatt målet att för-

minska utsläppen av växthusgaser med 80-96 % fram till år 2020 från nivån år 1990 (Statsrådets

proposition till klimatlag till riksdagen 2014). Avsikten är dessutom att höja andelen förnybar

energi med 20 % av energins slutanvändning samt att förminska energianvändningen med 20 %

(European Commission 2014). Som hjälpmedel för att förverkliga målen har EU gett direktiv till

medlemsländerna. Med hjälp av direktiven styr EU medlemsstaterna mot mindre utsläpp.

De internationella avtalen sätter ramar för de nationella styrmetoderna. I Finland utgörs de nat-

ionella styrmetoderna för att stävja klimatförändringen av klimat- och energistrategin, anpass-

ningsstrategin och en framtidsredogörelse för klimat- och energipolitiken. Klimat- och energistra-

tegin, som första gången uppgjordes år 2001 styr klimatpolitiken. Därefter har strategin uppdate-

rats och år 2013 publicerades statsrådets redogörelse till en klimat- och energistrategi på lång sikt

(Arbets- och näringsministeriet 2013), som innehåller linjer för de kommande årens klimat- och
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energipolitik samt förslag till de viktigaste åtgärderna för att uppnå EU-målen. Målet för klimat-

och energistrategin är att sätta stopp för en ökning av energikonsumtionen och att vända utveckl-

ingen mot en minskning. (Statsrådets proposition till klimatlag till riksdagen 2014)

En nationell anpassningsstrategi har skapats för anpassningen till klimatförändringens konsekven-

ser (Aalto et al. 2005). I anpassningsstrategin målar man upp klimatförändringens konsekvenser

för Finland och man uppskattar vår förmåga att i dag anpassa oss till klimatförändringen. Där besk-

rivs också de åtgärder med vilka anpassningen kan förbättras. Strategins mål är att förstärka och

främja förmågan att anpassa sig till klimatförändringen och att förminska de kostnader som kli-

matförändringen ger upphov till för samhället.

Förutom strategierna har i statsrådets klimat- och energipolitiska framtidsredogörelse (Statsrådets

kansli 2009) uppgjorts visioner för klimat- och energipolitiken. En klimatlag är under beredning för

att främja den nationella klimatpolitiken. Lagen skulle stöda en förminskning av utsläppen av växt-

husgaser och stävjandet av klimatförändringen och den skulle hjälpa anpassningen till klimatför-

ändringen. (Statsrådets proposition till klimatlag till riksdagen 2014)

3.1 Klimatarbete på kommunal nivå

I kommunerna strävar man till att uppnå de internationella och nationella klimatmålen med hjälp

av ett systematiskt klimatarbete. Antalet kommuner som utför klimatarbete har vuxit jämnt under

de senaste åren. För närvarande utför ungefär 145 kommuner systematiskt klimatarbete. Till det

systematiska klimatarbetet hör uppsättandet av mål för förminskandet av utsläppen, utsläppskal-

kyler samt uppgörandet av en klimatstrategi. Strategierna innehåller i allmänhet åtgärder för att

stävja klimatförändringen och instruktioner för anpassningen till klimatförändringens konsekven-

ser. (Mattson 2013)

Kommunernas mål för att förminska utsläppen varierar från korttidsmål till mål för längre tidsin-

tervaller. Vid uppsättandet av mål för minskandet av utsläppen är det viktigaste att kartlägga ut-

släppssituationen vid utgångstidpunkten. Det har utvecklats olika slag av kalkyleringsmetoder för

att räkna ut och följa upp utsläppen. Exempelvis den av Kommunförbundet och Finlands miljöcen-
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tral tillsammans utvecklade KASVENER-modellen för kalkylerandet av utsläpp har planerats för att

räkna ut kommunernas utsläpp av växthusgaser. (Mattsson 2013)

Förutom det kommunvisa klimatarbetet samarbetar många kommuner kring klimatfrågor med

andra kommuner. Det regionala samarbetet mellan kommunerna varierar stort. Kommunerna kan

t.ex. uppgöra gemensamma klimatstrategier eller i övrigt samarbeta med grannkommunerna kring

klimatfrågor. För att främja samarbetet kring klimatfrågor på kommunal nivå har inletts olika pro-

jekt och kampanjer, till vilka flera kommuner har anslutit sig under de senaste åren. (Mattsson

2013)
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4. KLIMATARBETET I SJUNDEÅ

Sjundeå kommun gör ett systematiskt klimatarbete och strävar till att fungera som ett gott exem-

pel för kommuninvånarna och företagen i kommunen. Sjundeå kommun uppgjorde år 2006 ett

klimatprogram (Sjundeå kommun 2006). Det här programmet, som nu uppgörs, kommer att er-

sätta det från år 2006. Det uppdaterade klimatprogrammet har planerats fram till år 2020. Målet

är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % fram till år 2020 från nivån år 2007. Fram till år

2012 hade växthusgasutsläppen i Sjundeå minskat med ungefär 12 % från nivån år 2007 (bild 1).

Under ifrågavarande tidsperiod hade de största utsläppsminskningarna skett på energisektorn (el

och fossila bränslen).

BILD 1. Utvecklingen växthusgasutsläppen i Sjundeå (Finlands miljöcentral 2014)

Förutom av de nationella klimatmålen dirigeras klimatarbetet i kommunen därtill av olika slag av

tilläggsmålsättningar, som de olika projekten medför. Då kommunen i slutet av år 2012 anslöt sig

till HINKU-projektet, förband sig kommunen att minska utsläppen av växthusgaser snabbare än de

nationella målsättningarna förutsatte. En ökning av energieffektiviteten är viktig då man strävar

att minska utsläppen av växthusgaser. I kommunens energieffektivitetsavtal finns mål uppsatta för

det här. Förutom de målsättningar som de olika projekten har medfört har man beaktat kommu-

nens strategi och vision för år 2030, som man strävar att föra fram med hjälp av programmet
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(Sjundeå kommun 2013).

4.1 HINKU-projektet

Projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU) är ett projekt som koordineras av Finlands miljöcen-

tral. Med hjälp av projektet minskar kommunen, invånarna och företagen tillsammans utsläppen

av växthusgaser snabbare än de nationella klimatmålen har uppsatt som mål. Målet är att minska

80 % växthusgasutsläppen fram till år 2030 från nivån år 2007. Som ett delmål för projektet har

satts upp ett mål att minska växthusgasutsläppen med 15 % fram till år 2016 och med 30 % fram

till år 2020. (Finlands miljöcentral 2014 a)

År 2012 anslöt sig Sjundeå tillsammans med Lojo, Raseborg och Hangö till HINKU-projektet. Till-

sammans bildar Västra Nylands HINKU-kommuner ett område med ungefär 93 000 invånare. Det

utgör en ansenlig andel av alla HINKU-kommuners närmare 300 000 invånare. Kommunernas mål

är att för sin egen del verka för att uppnå de nationella klimatmålen och att uppnå en betydande

minskning växthusgasutsläppen samt att förbättra verksamhetsförutsättningarna särskilt för

cleantech-företagen. En HINKU-ledningsgrupp koordinerar samarbetet i Västra Nylands HINKU-

kommuner. Ledningsgruppen främjar HINKU-kommunernas regionala samarbete och gör det möj-

ligt att dela på de bästa verksamhetssätten. På riksnivå sammanställer HINKU-forumet de olika

aktörerna inom HINKU-projektet. HINKU-forumet består av HINKU-kommunerna, företag, som

erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen.

(Finlands miljöcentral 2014 a)
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BILD 2. Organisationsstrukturen för HINKU-projektet i Västra Nyland

Växthusgasutsläppen minskas genom att öka användningen av förnybara energikällor och genom

att förbättra energieffektiviteten. Finlands miljöcentral har skapat en vägkarta över kommunens

möjligheter att minska sina utsläpp för att uppnå det huvudsakliga målet för HINKU-projektet (Fin-

lands miljöcentral 2014 c). Exemplen och den inverkan de har på kommunens växthusgasutsläpp

har sammanställts i klimatprogrammets gråa tabeller.

4.2 Energieffektivitetsavtalet

Sjundeå kommun anslöt sig år 2013 till Arbets- och näringsministeriets (TEM) avtal om energief-

fektivitet (KETS). Målet för energieffektivitetsavtalet är att vid sidan om energiinbesparing öka

ibruktagandet av ny energieffektiv teknologi och att öka andelen förnybar energi i kommunen. I

Sjundeå kommuns energieffektivitetsavtal har man uppsatt ett mål om en energiinbesparing om
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15 % fram till år 2016 från nivån år 2008. Avtalet fungerar som ett hjälpmedel i att öka energief-

fektiviteten och hjälper till att förverkliga de nationella och de internationella klimatmålen (Motiva

Oy 2014 c)

Som ett verksamhetsmässigt mål har Sjundeå kommun för år 2014 uppsatt att spara 10 procent av

energikostnaderna jämfört med kostnaderna år 2013. Kommunen har tagit itu med de åtgärder

som avtalet om energieffektivitet förutsätter bl.a. genom att främja fastigheternas energieffektivi-

tet med hjälp av servicearbeten och energisyner i några fastigheter (kommunhuset och Sjundeå

svenska skola). Möjligheterna för förnybar energi har kartlagts i den kommungranskning av förny-

bar energi, som man lät Gaia Consulting Oy göra våren 2014. Granskningens resultat kan utnyttjas

i planeringen av åtgärder för att minska utsläppen.
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5. DE HUVUDSAKLIGA MÅLEN FÖR SJUNDEÅ KOMMUNS KLI-
MATPROGRAM

Målet för Sjundeå kommuns klimatprogram är att dirigera kommunens verksamhet i en klimat

vänligare riktning och att öka energieffektiviteten. I programmet har man strävat till att känna igen

de åtgärder, med hjälp av vilka man kan effektivera kommunens energianvändning, förbättra

materialeffektiviteten och främja utsläppssnål trafik. Programmet har planerats fram till år 2020,

då HINKU-projektets andra delmål (tabell 1) är tänkt att förverkligas. I programmet beaktas också

HINKU-projektets huvudsakliga mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till år

2030 från nivån år 2007.

TABELL 1. Sjundeå kommuns klimatmål

År Klimatmål

2016

HINKU-projektets första delmål. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 15 % från nivån år
2007.
Att minska energiförbrukningen med 15 % från nivån år 2008 i enlighet med avtalet om energi-
effektivitet.

2020 HINKU-projektets andra delmål. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 30 % från nivån år
2007.

2030 HINKU-projektets huvudsakliga mål. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 80 % från ni-
vån år 2007. Sjundeå är en kolneutral kommun.

Vid minskningen av växthusgasutsläppen är det viktigaste att öka energieffektiviteten. Energieffek-

tiviteten gör att det bildas mindre växthusgasutsläpp och det sparar naturresurser. För energief-

fektivitetens del är det huvudsakliga målet att förverkliga de åtgärder som avtalet om energieffek-

tivitet kräver och att minska kommunens energiförbrukning med 15 % fram till år 2016 från nivån

år 2008. För att uppnå målet för energiinbesparingen bör man, förutom att öka energieffektivite-

ten, också främja användningen av förnybar energi.

TABELL 2. Klimatmålen för år 2020 temavis
Tema Uppsatt mål för år 2020

Energieffektivitet Energieffektiviteten är en del av verksamheten och den beaktas i
verksamhetssätten och i anskaffningarna

Användning av förnybar energi Användningen av förnybara energikällor har ökat betydligt

Trafik De allmänna kommunikationsmedlens och lättrafikens populari-
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tet ökar och utsläppen från trafiken minskar

Materialeffektivitet Mängden avfall minskar och man använder materialen på ett
effektivt sätt

Anskaffningar och tjänster Vid anskaffningar beaktar man livslängdstänkandet och klimat-
synpunkterna

Markanvändning och planläggning Klimatmålen är en del av planeringen av markanvändningen

Information och samarbete I kommunen ställer man sig positivt till klimatskyddet och ener-
gieffektiviteten

Hur man garderar sig för klimatför-
ändringen

Man känner igen klimatförändringens lokala konsekvenser och
man kan gardera sig för dem.

För uppnåendet av Sjundeå kommuns klimatprogram har man upptecknat målen temavis (tabell

2). Det har uppsatts ett mål för varje tema i klimatprogrammet. Målet tas i beaktande vid varje

verksamhetsförslag och målen tecknar upp riktlinjerna för kommunens klimatarbete. Med hjälp av

de temavis målen strävar man till att konkret klargöra vad som behövs för att uppnå klimatpro-

grammets huvudsakliga mål (tabell 1).
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6. ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN

Med hjälp av klimatprogrammet har man strävat till att känna igen de åtgärder, med vilka kom-

munen kan minska växthusgasutsläppen och samtidigt effektivera energianvändningen. I detta

kapitel presenteras allmänna åtgärder och bakgrunden till dem. De allmänna åtgärdsförslagen

gäller alla och avsikten är att de skall inbegripas i den dagliga verksamheten. Åtgärdsförslagen har

indelats i följande temahelheter: energieffektivitet, trafik, materialeffektivitet, anskaffningar och

tjänster, markanvändning och planläggning, information och samarbete samt att gardera sig för

klimatförändringen. Till de allmänna åtgärdsförslagen har som exempel samlats olika exempel för

minskandet av utsläpp av växthusgaser i Sjundeå kommun. Exemplen baserar sig på kalkyler

gjorda av Finlands miljöcentral (tabellerna 5,7,9 och 12). Exemplen visar hur man kan uppnå

HINKU-projektets huvudsakliga målsättning att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram

till år 2030 från nivån år 2007. Tilläggsåtgärderna som gäller de olika avdelningarna har samman-

ställts i tabellerna för åtgärdsförslag i bilaga 1. Avsikten är att åtgärdsförslagen inte är villkorslösa,

utan avsikten med dem är att visa skalan på de åtgärder som krävs för att uppnå målen.

6.1 Energieffektivitet

Energianvändningen förorsakar en betydande del av kommunernas växthusgasutsläpp. Den all-

männa sektorn innehar en riktgivande ställning i förbättrandet av energieffektiviteten och mins-

kandet av energianvändningen. År 2012 uppstod 30 % av Sjundeå kommuns utsläpp av växthusga-

ser av energiförbrukningen och andelen av andra fossila bränslen än de, som användes vid elpro-

duktionen, uppgick till 14 % (Finlands miljöcentral 2014 c). I Sjundeå kommun styr energieffektivi-

tetsavtalets mål kommunen i en energieffektivare riktning. Man strävar till att öka energieffektivi-

teten på olika delområden, såsom vid fastigheternas energianvändning, apparaternas elanvänd-

ning (apparat-el), trafiken och i annan energianvändning. Energieffektiviteten bör tas med i all

verksamhet. (Motiva Oy 2014 b)

6.1.1 Byggande och fastigheternas energieffektivitet

Ungefär en tredjedel växthusgasutsläpp i Finland förorsakas av byggnaderna och byggandet. Kra-

ven på byggnadernas energieffektivitet blir hela tiden stramare. Då man planerar byggnader kan
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man med olika val påverka fastighetens energihushållning och användningskostnader. Genom att

ge råd om möjligheterna, som de olika energiformerna ger, olika uppvärmningsalternativ samt

byggnadssätt, kan man styra byggarna till ett energieffektivt byggande (Hänninen 2012).

Förutom energieffektivt byggande bör fästas uppmärksamhet vid byggnadernas och utrymmenas

användning, eftersom en stor del av byggnadernas klimatkonsekvenser uppstår under använd-

ningen. Fastigheternas energiförbrukning kan minskas med enkla serviceåtgärder, såsom att ren-

göra och regelbundet göra service på uppvärmningssystemet. En riktig dimensionering och ka-

librering av systemet inverkar också främjande på energieffektiviteten. (Motiva Oy 2014 b) En rätt

justerad innetemperatur ökar trivseln och hjälper att hålla byggnaden i skick samt minskar hälso-

olägenheter, som förorsakas av inneluften. Genom att sänka innetemperaturen med en grad

minskar man energiförbrukningen med fem procent och samtidigt medför det ekonomiska inbe-

sparingar. De rekommenderade temperaturerna varierar enligt rummets användningsändamål. En

lämplig innetemperatur för exempelvis bostäder, byråer, skolor, daghem och åldringshem är unge-

fär 21 grader Celsius. (Motiva Oy 2014 d)

Av byggnadernas årliga uppvärmningsenergi går ungefär 30 % åt till att värma upp bruksvattnet.

Tilläggsinbesparingar i energiförbrukningen kan uppnås genom att justera vattentemperaturen,

utan att det i anmärkningsvärd grad inverkar på användningsbekvämligheten. Enligt rekommen-

dationerna borde det varma vattnets temperatur vara 55-65 grader Celsius, men av hälsoskäl

borde den inte understiga 55 grader Celsius. Genom att se till att man inte använder vatten i onö-

dan, att man använder sig av vattensnåla vattenarmaturer och snabbt åtgärdar läckage får man

snabbt till stånd inbesparingar i vattenåtgången. (Motiva Oy 2014 e)

Fastighetens användare innehar en central roll i ökandet av byggnadernas energieffektivitet ef-

tersom de med sina användningsvanor kan påverka energiförbrukningen. Genom att fästa upp-

märksamhet vid verksamhetsvanorna och rutinerna kan man få till stånd en ansenlig energiinbe-

sparing. De allmänna åtgärdsförslagen för att öka energieffektiviteten har sammanställts i tabell 3.

Energieffektiviteten i kommunens fastigheter har ökats på många sätt. Tekniska avdelningen har

uppgjort bedömningar av fastigheternas behov av reparationer, vilka tillsammans bildar en hel-

hetsbild av kommunens fastigheter och klargör de viktigaste behoven av reparationer och under-
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sökningar. Reparationer i kommunens fastigheter görs enligt den ordning som bedömningarna

skissats upp.

En energisyn gjordes i några av kommunens fastigheter (kommunhuset, Sjundeå svenska skola)

sommaren 2014. Med hjälp av energisyner kan man utreda fastighetsvisa åtgärder för att effekti-

vera energiinbesparningarna. I kommunens fastigheter har man ökat energieffektiviteten också

med hjälp av serviceåtgärder och reglageåtgärder. Man har strävat till att reglera ventilationen till

att motsvara behovet genom att minska på ventilationen nattetid i de fastigheter, där detta låter

sig göras. Man har också fäst uppmärksamhet vid innetemperaturerna och de har reglerats till att

motsvara rekommendationerna. (Sjundeå kommun 2014) Sjundeå kommun använder det automa-

tiska uppföljningssystemet RYHTI för att följa upp energiförbrukningen.

Med uppföljningssystemet kan fastighetsskötarna och fastigheternas användare följa upp energi-

förbrukningen enkelt med hjälp av internet. Med hjälp av systemet kan fastighetens användare

anmäla om fel och störningar, som han eller hon har märkt och då kan fastighetsskötarna snabbt

åtgärda dem.

De kommunala fastigheternas användare instrueras till en möjligast effektiv energianvändning

med hjälp av den interna hyran, som innehåller bl.a. kostnaderna för el, värme och vatten. Ef-

tersom den interna hyran bildas på basen av de förverkligade användningskostnaderna, kan de

som använder utrymmena påverka hyressumman med hjälp av energiinbesparningsåtgärder.

TABELL 3.  Allmänna åtgärdsförslag för att öka fastigheternas energieffektivitet.
Åtgärdsförslag

- Vid nedkylning används i främsta hand traditionella metoder, såsom en effektiv och snabb väd-
ring. Med hjälp av gardiner och jalusier förhindrar man att rumstemperaturen stiger för mycket.

- Energiuppföljningssystemets tjänster utnyttjas vid uppföljningen av energiförbrukningen och vid
förmedlandet av felanmälningar till fastighetsskötarna

- Ytterdörrar och fönster hålls inte öppna i onödan för att förhindra att det uppstår värmeförlust
utanför sommartiden

- Sparsam användning av vatten
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6.1.2 Apparatström och belysning

Möjligheterna att spara inom byråteknik inom Finlands allmänna förvaltning uppgår till närmare

10 miljoner euro per år. Vid effektiveringen av energianvändningen kan man, genom att fästa sär-

skild uppmärksamhet vid apparater och belysning, uppnå betydlig energiinbesparing. (Motiva Oy

2014 a) Det är viktigt att känna igen apparater och funktioner som förbrukar mycket el samt att

ersätta dem med energisparande alternativ (tabell 4).

Appaaratström

Utvecklingen av elektroniska tjänster, en energieffektiv användning av apparater och effektiveran-

det av användningsvanor främjar energieffektiviteten. Var och en kan minska på energiförbruk-

ningen i sin egen verksamhet. Att använda sig av apparaters energiregleringsegenskaper och att

stänga av apparater då de inte används, minskar den s.k. onödiga energiförbrukningen. Exempel-

vis kan 90 % av kopieringsmaskinernas elförbrukning ske under stand by – läget, om ströminbe-

sparingsinställningarna inte är i användning (Motiva Oy 2014 a).

Energi kan också sparas genom att övergå till att använda energieffektivare apparater, genom att

centralisera apparater och genom att använda multifunktionsapparater. Det är viktigt att välja

apparater, som motsvarar användningsändamålen, för att man inte använder energi i onödan och

för att apparaternas användning skulle ske smidigt. Det lönar sig exempelvis att använda bärbara

datorer om möjligt, eftersom deras elförbrukning är ungefär 10 % av bordsdatorernas elförbruk-

ning. (Motiva 2013 b)

Belysning

I Finland går ungefär 10 % av elektriciteten till belysning (Motiva Oy 2014 b). Genom att utnyttja

dagsljuset, genom att noggrant välja armaturer och lampor samt genom att placera dem rätt kan

man minska på belysningens elförbrukning med upp till 40 % (Motiva Oy 2014 a). Vid planeringen

är det viktigt att beakta fastighetens användare, för att kunna få den förbrukade energimängden

att motsvara behovet av belysning. Dessutom kan man genom att rikta belysningen rätt och ge-

nom att använda automatikfunktioner få till stånd betydande inbesparningar utan att använd-

nignsbekvämligheten minskar.
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Sjundeå kommun har beaktat potentialen av energiinbesparning vid belysning och har bland annat

bytt ut idrottshallens lampor till energieffektiva LED-armaturer samt har förnyat uteområdenas

belysning med energieffektivare alternativ. Genom att byta ut gatubelysningen till LED-lampor

eller andra energieffektiva armaturer kan man än mer minska på utsläppen av växthusgaser (tabell

5).

TABELL 4. Allmänna åtgärdsförslag för att öka apparaternas och belysningens energieffektivitet.
Åtgärdsförslag

- Belysningen hålls inte påslagen i onödan och man utnyttjar naturljuset alltid då det är möjligt
- Datorerna, utskrivarna o.dyl. apparater stängs av, då de inte används
- Apparaternas energiinbesparningsegenskaper används, såsom strömregleringsfunktionen och

ströminbesparningsautomatiken
- Man koncentrerar kopiering/utskrivande, om det är möjligt och använder helst multifunktionsap-

parater i gemensam användning

Exempel, som baserar sig på Finlands miljöcentrals uträkningar på åtgärder, med hjälp av vilka
man kan uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser (Finlands miljöcentral 2014 c).

Exempel
Uppskattad minskning av
kommunens utsläpp av växt-
husgaser

Kommunens 500 gatulampor förnyas med 50 W LED-lampor (under
förutsättning att lampornas förbränningstid uppgår till 4 000 h/a) 0,10 % (50 tCO2/a)

Belysningen effektiveras i och med att det blir allmännare med LED-
armaturer 0,86 % (410,0 tCO2/a)

På sommarstugor tar man i bruk el inbesparning med hjälp av distans-
styrning 0,24 % (112,4 tCO2/a)

6.2. Förnybar energi

Vid sidan av att effektivera energianvändningen främjar också en ökning av användningen av för-

nybar energi en minskning av utsläppen av växthusgaser. De utsläpp av växthusgaser som förorsa-

kas av elförbrukning kan minskas genom att byta ut det vanliga elavtalet mot ett grönt elavtal.

Grön elektricitet produceras med hjälp av förnybara energikällor och producerandet av grön

energi ökar inte utsläppen av växthusgaser med undantag av användningen av bioenergi. Emeller-

tid räknas det att de koldioxidutsläpp, som frigörs då bioenergi används, är en del av naturens eget

kolkretslopp, som inte anses förstärka växthusfenomenet.
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Uppvärmningssättet har en stor inverkan på fastighetens energiförbrukning och uppkomsten av

utsläpp av växthusgaser. En stor del av Sjundeå kommuns fastigheter hör till fjärrvärmenätverket

och för närvarande produceras den fjärrvärme, som används i kommunens fastigheter, med na-

turgas. Fjärrvärmeproducenten Adven Oy har undersökt möjligheten att övergå till att använda en

förnybar energikälla vid fjärrvärmeproduktionen i kommunen. De av kommunens fastigheter, som

finns utanför fjärrvärmenätet använder i huvudsak elektricitet eller naturgas vid sin produktion av

uppvärmningsenergi.

För att minska utsläppen av växthusgaser i sätten att värma upp de kommunala fastigheternas bör

det strävas till att övergå till värmekällor som produceras med hjälp av förnybara energikällor. En-

ligt den kommunutredning som Gaia Consulting Oy har gjort för Sjundeå gällande förnybar energi

finns det en potential för förnybar energi i kommunen. Kommunen kan producera värme och

elektricitet med hjälp av förnybara energikällor i betydligt större skala än för närvarande. Till ex-

empel att tillägga luftvärmepumpar till fastigheter som uppvärms med elektricitet åstadkommer

en minskning av utsläppen av växthusgaser. Även utnyttjandet av biobränslen i fastigheter som

uppvärms med naturgas kunde vara ett effektivt sätt att öka andelen förnybar energi i Sjundeå.

(Hakala mm. 2014). Finlands miljöcentrals åtgärdsexempel för att öka andelen förnybar energi och

för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen har sammanställts i tabellerna 6 och 7.

Enligt Nylands förbunds preliminära uppskattning finns det i Sjundeå inga områden som skulle

vara lämpliga för vindkraft av industriell skala (Nylands förbund 2013). Situationen kan emellertid

utredas noggrannare. Det torde finnas ställen som skulle vara lämpliga för minivindkraftverk, som

skulle producera el för ett hushålls behov: lämpliga monteringsplatser för ett vindkraftverk är kus-

ten och skärgården, områden vid vattendrag, åkeröppningar och höjder. Den bästa platsen för ett

minivindkraftverk kan uppsökas i ett valt placeringsområde med hjälp av lokala vindmätningar.

Sommaren 2014 genomfördes en enkät riktad till kommuninvånarna (bilaga 2) som stöd för kli-

matprogrammet. I enkäten frågades respondenterna om användningen av förnybar energi vid

boende. Bland respondenterna var användningen av förnybar energi vid boende allmänt. Av re-

spondenterna använde 50 % el, som producerats med förnybar energi, dvs. grön energi och en

ännu större del (62,9 %) av respondenterna använde förnybar energi, såsom trä- eller solenergi för

att värma upp bostaden. Majoriteten av respondenterna ansåg att det också i kommunens fastig-

heter borde prioriteras förnybar energi vid el- och värmeproduktionen.
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TABELL 6. Allmänna åtgärdsförslag för att öka andelen förnybar energi.
Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning2020 Ansvarig

instans

Använd-
ningen av
förnybara
energi-
former
 ökas

Man övergår till grön el i kommunens
fastigheter

Det finns möjligheter att
öka andelen grön el

Andelen grön energi av
kommunens elförbruk-
ning

Tekniska
avdelning-
en

I kommunens fastigheter utreds möjlig-
heten att ersätta de fossila bränslena
med förnybar energi

Våren 2014 gjordes en
kommunundersökning
gällande förnybar energi,
inga åtgärder har ännu
vidtagits

Andelen förnybar energi
av kommunens fastighet-
ers energianvändning

Man främjar produktion av fjärrvärme
med hjälp av en förnybar energikälla

Fjärrvärmen i kommunen
produceras med naturgas

Produktionssättet för
fjärrvärme

Man strävar till att planera kommunens
nybyggen till att bli energieffektiva och
man prioriterar el och värme som pro-
ducerats med förnybara energikällor

De förnybara energikäl-
lornas andel av energi-
produktionen har kart-
lagts i kommunundersök-
ningen gällande förnybar
energi (2014)

Andelen förnybar energi
av kommunens energi-
produktion

Tekniska
avdelning-
en

TABELL 7. Exempel, som baserar sig på Finlands miljöcentrals uträkningar på åtgärder, med vil-
kas hjälp man kan uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser
 (Finlands miljöcentral 2014 c)

Exempel
Uppskattad minskning av
kommunens utsläpp av växt-
husgaser

Rantasipi Siuntion badet byter sättet att producera värmeenergi från
naturgas till flis 1,83 % (871,2 tCO2/a)

Advens sätt att producera fjärrvärme byts i kommunen från naturgas
till flis 2,99 % (1425,6 tCO2/a)

Hälften av småhusen i Sjundeå, som använder oljeuppvärmning byter
ut oljeuppvärmningen till pellett, flis eller trä och hälften till jord-
värme.

4,86 % (2314,7 tCO2/a)

De övriga oljeuppvärmda fastigheterna i Sjundeå byter uppvärmnings-
sättet till pellett- eller flisuppvärmning 1,10 % (521,9 tCO2/a)

30 % av de med elektricitet uppvärmda småhusen i Sjundeå byter
uppvärmningssättet till pellet-, flis- eller träuppvärmning, 40 % till
jordvärmepumpar och 30 % till luftvärmepumpar.

14,21 % (6770,3 tCO2/a)

De övriga med el uppvärmda fastigheterna i Sjundeå byter ut upp-
värmningssättet till flis- eller pelletuppvärmning 1,83 % (872,6 tCO2/a)

Uppvärmningssystemet i Päivärinne skola byts ut mot flisuppvärmning
(fliscontainer). 0,22 % (106 tCO2/a)

Ett storskaligt (30 MW) solkraftverk byggs i kommunen. 11,03 % (5256 tCO2/a)
Man tillägger ett solel-system (20 x 10kW) till kommunens fastigheter 0,07 % (35 tCO2/a)
20 % av småhusen i Sjundeå tar i bruk ett 5 KW:s solel-system 0,80 % (379,8 tCO2/a)
Utsläppskoefficienten för rikets elektricitet halveras 4,95 % (2357,7 tCO2/a)
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6.3. Trafiken

Trafiken förorsakar ungefär en femtedel av Finlands utsläpp av växthusgaser (Kommunförbundet

2010). I Sjundeå var trafikens andel av utsläppen av växthusgaser år 2012 litet över landets medel-

tal, dvs. Uppskattningsvis 37 % (Finlands miljöcentral 2014 c). Bakom trafikens stora utsläpp ligger

den stora pendlingen till arbetsplatserna samt landsbygdens tämligen glesa bosättning. Största

delen av trafikens energiförbrukning och de utsläpp av växthusgaser, som den förorsakar här-

stammar från vägtrafiken och nästan hälften från privatbilismen. Enligt beräkningar gjorda av Fin-

lands miljöcentral kan Sjundeå uppnå en minskning om 18 % beträffande utsläppen som här-

stammar från trafiken, då bilbeståndet förnyas och förorsakar mindre utsläpp och då behovet av

att förflytta sig minskar, men det krävs även andra åtgärder. Till tabell 8 har man samlat allmänna

förslag till en klimat vänligare trafik.

Det ter sig svårt att minska på utsläppen av växthusgaser, som förorsakas av vägtrafiken i Sjundeå,

eftersom privatbilismen utgör en stor del av trafiken i kommunen. Utanför tätorterna utgörs Sjun-

deå huvudsakligen av ett glest bebott område, vilket ökar behovet av privatbilism. Det finns unge-

fär 3438 personbilar i Sjundeå (Trafi 2014) och det finns i genomsnitt 2-3 fordon per hushåll i Sjun-

deå (Isotupa & Nordman 2013). Inom privatbilismen kan man beakta klimatvänligheten genom att

favorisera ett ekonomiskt körsätt, fordon med små utsläpp och förnybara bränslen. Med tanke på

att minska utsläppen av växthusgaser är det emellertid viktigast att minska på privatbilismen och

att favorisera alternativ med mindre utsläpp, såsom kollektivtrafik, promenerande eller cykling,

alltid då det är möjligt.

Särskilt på korta sträckor är olika former av lätt trafik, förutom att det har små utsläpp, även ett

förmånligt och hälsosamt sätt att röra sig. Genom fungerande lättrafikleder främjar man och un-

derstöder man till att röra sig utan utsläpp. Dessutom kan man med kampanjer av olika slag moti-

vera folk att använda lättrafik. Exempelvis kunde den cykelkilometertävling, som Pyöräilykuntien

verkosto ry ordnar, fungera som en intressant utmaning att främja lättrafiken inom kommunorga-

nisationen.
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De utsläpp av växthusgaser som förorsakas av trafiken kan också minskas genom att förbättra möj-

ligheterna till distansarbete och genom att använda distanstjänster. Då man distansarbetar några

dagar i månaden eller en dag i veckan minskas den arbetsrelaterade trafiken och de utsläpp och

trafikstockningar, som förorsakas av den. (Motiva Oy 2013 a)

På längre sträckor är ett effektivt sätt att minska på utsläppen att favorisera användningen av kol-

lektivtrafik och samåkning. Användningen av kollektivtrafik kan effektiveras genom planering och

ekonomisk styrning. Sjundeå kommun har inlett ett projekt för att utveckla kommunens kollektiv-

trafik. Målet är att utveckla en innovativ trafikservicemodell, med hjälp av vilken kollektivtrafiken

fungerar bättre än förr och de utsläpp som förorsakas av verksamheten minskar. (Isotupa &

Nordman 2013)

I och med projektet höjs kollektivtrafikens servicenivå; i och med den nya modellen kan de arbets-

tagare som pendlar till huvudstadsregionen använda kommunens interna kollektivtrafiktjänster

som anslutningstrafik till tåget eller bussen. Dessutom stöder kommunen användningen av kollek-

tivtrafik med hjälp av en kommunandel; år 2013 stödde kommunen arbetsresor och resor för att

sköta ärenden, statens andel inte medräknad, med ungefär 10 000 euro. Subventioneringen av

biljetter för arbetsresan baserar sig på avtal med Matkahuolto, HRT och SJ.

I den kommuninvånarenkät, som gjordes i Sjundeå sommaren 2014 (bilaga 2 och 3) frågade man

av respondenterna om användningen av samåkning och hur kommunen skulle kunna stöda kom-

muninvånarna att minska utsläppen av växthusgaser. Största delen av dem som svarade använde

för närvarande inte samåkning, men 45,2 % var intresserade att öka användningen av samåkning.

77,4 % av respondenterna tyckte att det skulle vara viktigt att kommunen skulle främja cykling, av

respondenterna tyckte under hälften att det fanns behov för att kommunen främjar el- och gasbil-

ism för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom föreslog respondenterna andra sätt att

stöda kommuninvånarna att minska utsläppen av växthusgaser. Några respondenter föreslog att

kommunen kunde utveckla kollektivtrafiken och öka antalet cykelvägar.
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TABELL 8. Allmänna förslag till åtgärder för att minska utsläppen från trafiken.
Åtgärdsförslag

- Undvikande av privatbilism och favoriserar kollektivtrafik, samåkning och lättrafik
- Med hjälp av olika kampanjer och incitament motivera människor att röra sig klimat vänligare
- Favorisera bränslen, som producerats med förnybar energi i bilar
- Favorisera ett ekonomiskt körsätt och ordna skolning i ekonomiskt körsätt
- Öka möjligheterna till distansarbete och att på distans sköta ärenden
- Planera körrutterna på förhand
- Sträva till att till kommunen få snabbladdningspunkter för elbilar och tankningsplatser för gasbilar

TABELL 9. Exempel på åtgärder med hjälp av vilka man kan uppnå en minskning av utsläppen av
växthusgaser (Finlands miljöcentral 2014 c)

Exempel Uppskattad minskning av kommunens
utsläpp av växthusgaser

Utsläppen som förorsakas av trafiken minskar bl.a. då det
blir vanligare med utsläppssnåla fordon och då bilismen
minskar.

18,64 % (8883,4 tCO2/a)

6.4. Materialeffektivitet

Materialeffektivitet innebär att man utnyttjar material så att produkterna och tjänsterna produce-

ras med möjligast lite material och man besparar miljön. Materialeffektiviteten kan ökas genom

att undvika onödig konsumtion av material och att man undviker att det uppstår avfall, genom att

man främjar materialåtervinning samt materialåteranvändning. Enligt prioriteringsordningen i av-

fallslagen (646/2011) bör man i första hand undvika att det uppstår avfall. Som sekundärt alterna-

tiv nämns återanvändning eller återvinning. Om detta inte är möjligt bör avfallet utnyttjas på an-

nat sätt, t.ex. som energi. Avfall bör placeras i slutbehandling endast om det inte kan utnyttjas på

annat sätt. Med en noggrann sortering av avfallet, kan man minska på mängden blandavfall, som

placeras på avfallsplatser och minska på mängden utsläpp av växthusgaser.

År 2013 uppstod det i Sjundeå ungefär 1350 ton blandavfall (tabell 10). Avfallshanteringen föror-

sakade ungefär 5 % av kommunens utsläpp av växthusgaser år 2012 (Finlands miljöcentral 2014 c).

Utsläppen av växthusgaser som förorsakats av avfallshanteringen har minskat under de senaste

åren, men man bör även i fortsättningen minska på den mängd avfall som bildas, för att öka

materialeffektiviteten. Enligt uträkningar från Finlands miljöcentral (tabell 12) skulle en halvering
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av avfallssektorns utsläpp minska på kommunens utsläpp av växthusgaser med ungefär 2 %. Man

har samlat allmänna förslag till åtgärder för att öka materialeffektiviteten i tabell 11.

TABELL 10. Avfallsmängderna från Sjundeå år 2013. (Karlstedt 2014.)
Avfallsslagen ton
Blandavfall 1350
Bioavfall 90
Glas 23
Metall 12

Vid materialanvändningen bör beaktas materialets hela livscykel. Materialen inverkar under sin

livscykel på många sätt på miljön och klimatet. Inom kommunorganisationen används t.ex. stora

mängder papper. Pappersanvändningen kan minskas genom att göra olika funktioner elektroniska.

Då man inom kommunförvaltningen övergår till elektronisk arkivering, elektronisk behandling av

ärendena och elektronisk mötespraxis minskas papperskonsumtionen anmärkningsvärt. Onödig

utskrivning och kopiering bör undvikas för att minska på pappersanvändningen.

TABELL 11. Allmänna förslag till åtgärder för att främja materialeffektiviteten.
Åtgärdsförslagen

- Sortering av avfall
- Användning av hållbara produkter
- Återanvändning av användbara produkter
- Inställandet av utskrivarna så att de automatiskt skriver ut dubbelsidigt
- Utskrivandet av endast det nödvändiga
- Ibruktagande av elektronisk arkivering i den kommunala förvaltningen, elektronisk mötespraxis

samt elektronisk behandling av ärendena

TABELL 12. Exempel på åtgärder, med hjälp av vilka man kan uppnå en minskning av utsläppen
av växthusgaser (Finlands miljöcentral 2014 c).

Exempel Uppskattad minskning av kommunens
utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från avfallssektorn halveras 2,38 % (1135,3 tCO2/a)

6.5. Anskaffningar och tjänster

Värdet av den allmänna sektorns anskaffningar i Finland uppgår till ungefär 20-30 miljarder euro

per år. Upp till tre fjärdedelar av anskaffningarna görs inom kommunorganisationen (Kommunför-

bundet 2010). De anskaffningar, som medför de största miljökonsekvenserna i kommunerna är
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anskaffningen av fordon, energi- och värmeanskaffningarna samt anskaffningen av livsmedel och

kosthållstjänster (Arbets- och näringsministeriet 2011).

Enligt lagen om offentliga anskaffningar (348/2007 § 2) kan man vid anskaffningar ta miljösyn-

punkterna i beaktande. Enligt statsrådets principbeslut är målet för alla statliga offentliga anskaff-

ningar en helhetslösning, som främjar energi- och miljömålsättningarna samt utnyttjar nya clean-

tech-lösningar på det totalekonomiskt bästa sättet. Den allmänna sektorn bör främja cleantech-

lösningar vid alla anskaffningar, men särskilt vid byggandet, inom energisektorn, i trafiken samt

inom avfallshanteringen. Statsrådet rekommenderar att också andra offentligrättsliga samfund

skall följa dessa principer. (Statsrådet 2013). Man har i tabell 13 sammanställt allmänna förslag till

åtgärder för att främja klimatvänliga anskaffningar.

6.5.1. Energianskaffningen

Sjundeå kommun har ingen egen energiproduktion. Därför köper kommunen den el- och värmee-

nergi, som används i kommunens fastigheter. Vid energianskaffningen kan man fästa uppmärk-

samhet vid energins ursprung och ställa upp krav om förnybarhet för anskaffningen. (Kommunför-

bundet 2010). I Sjundeå har man kartlagt möjligheterna att ta i bruk förnybar energi i den kom-

munundersökning som kommunen lät göra om förnybar energi (Hakala et al. 2014). Genom att

övergå till el- och värmeenergi, som producerats med hjälp av förnybara energikällor, kan man

effektivt minska på växthusgasutsläppen i kommunens fastigheter. (Arbets- och näringsministeriet

2011)

6.5.2. Anskaffningen av livsmedel

Livsmedelsanskaffningarna har en stor inverkan på uppkomsten av växthusgasutsläpp. Maten bil-

dar ungefär 18 % av växthusgasutsläpp som en finländsk konsument förorsakar och detta utan att

räkna med restaurangbesök, butiksresor, matlagning och förvaring av mat. (Häkkinen & Kangas

2012) Vid anskaffningen av livsmedel bör beaktas de växthusgasutsläppen som uppstår under pro-

duktens hela livscykel, till vilka även livsmedlens transportsträckor, lagring, matens behandling och

produktionen av råvaror inverkar.

Växthusgasutsläppen kan minskas genom att planera matlistan för kommunens kosthåll så att rå-

varornas klimatverkan beaktas. Växthusgasutsläpp som förorsakas av maten kan minskas genom
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att favorisera ekologiskt och lokalt producerade råvaror samt säsongprodukter. Genom att öka

andelen vegetariska matdagar kan man minska på matens klimatkonsekvenser, eftersom vegeta-

riska råvarors klimatkonsekvenser är mindre jämfört med sådana råvaror som kommer från djurri-

ket. Man kan minska mängden växthusgasutsläpp genom att dimensionera råvarorna och produk-

terna noggrant enligt konsumtionen och användningen. Då ätbar mat inte hamnar bland avfallet

har de utsläpp, som uppstår av producerandet, förfärdigandet och transporterandet av maten inte

uppstått i onödan. (Finlands miljöcentral 2014 b)

I den kommuninvånarenkät, som gjordes i Sjundeå sommaren 2014 frågades efter respondenter-

nas åsikt om att öka utbudet av när-, eko- och vegetarisk mat i skolor och daghem. En klar majori-

tet (83,9 %) av respondenterna var för en ökning av närmat, men också ökningen av ekologisk mat

understöddes (58,1 %). Man motsatte sig inte en ökning av utbudet av vegetarisk mat i skolor och

daghem, men man understödde inte ökningen av den på samma sätt som man understödde ök-

ningen av när- och ekomat. Man frågade också om respondenternas egna användningsvanor gäl-

lande mat. En stor del av respondenterna (54,8 %) berättade att de favoriserar närmat och skulle

vilja favorisera eko- och närmat mer än för närvarande. Däremot delade vegetarisk mat respon-

denternas åsikter jämnt. (bilaga 3)

TABELL 13. Allmänna förslag till åtgärder för att främja klimatvänliga anskaffningar
Åtgärdsförslag

- Man ordnar skolning i att göra energieffektiva och klimatvänliga anskaffningar
- Då man gör anskaffningar, ställer man klimatvänligheten, livscykeltänkandet och knappa utsläpp

som valkriterium (man favoriserar miljö- och energimärkta produkter vid anskaffningen)
- Man strävar att i första hand reparera och återanvända gamla produkter innan man skaffar nya
- Vid matanskaffningen favoriserar man säsong-, eko-, när- och vegetariska produkter

6.6. Markanvändning och planläggning

Genom planering av markanvändningen och planläggning kan man på ett betydande sätt påverka

de växthusgasutsläpp som uppstår i kommunen. Besluten om markanvändningen är ofta mycket

beständiga med sina vägnät och tomtindelningar. Med planering och planläggning styrs placering-

en av funktioner och behovet av trafik. Med markpolitikens verktyg kan man också se till att be-

vara tillräckliga grön- och skogsområden som kolsvalg samt främja kommunens anpassning till
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klimatförändringen genom att ta klimatförändringens konsekvenser i beaktande i planeringen.

(Kommunförbundet 2010)

För minskandet växthusgasutsläppen bör samhällsstrukturen vara mångsidig, hel och kompakt.

Genom att placera ihop kommunens olika funktioner främjar man en minskning av växthusgasut-

släppen. (Kommunförbundet 2010) Sjundeå kommun är, med undantag av tätorterna, ett glest

bebyggt område. Genom att göra kommunstrukturen helare och kompaktare, bl.a. genom att

planlägga och bygga nytt i närheten av gammalt, kan man stöda bevarandet av olika funktioner i

närheten av bosättningen. Med en kompakt samhällsstruktur möjliggörs en gemensam energipro-

duktion och användningen av kommunalteknik i byggnaderna samt bättre förutsättningar för att

lätt- och kollektivtrafiken växer och utvecklas. (Motiva Oy 2014 f; Wartiainen & Pöyry 2012)

En utvecklingsbild har skissats för Sjundeå kommuns kommande markanvändning år 2025. I ut-

vecklingsbilden har kartlagts markanvändningens situation och styrning i framtiden enligt princi-

perna för hållbar utveckling på ett sätt som stöder kommunens totalekonomi. (Wartiainen & Pöyry

2012) Sjundeå kommun har vid markanvändningens planering beaktat klimatsynpunkten genom

att planlägga nya områden i närheten av redan bebyggd miljö. Vid områdesplaneringen har beak-

tats energieffektiviteten och t.ex. bostadsområdet Siuntion Sydän har planerats att bli energieffek-

tivt. (Motiva Oy 2011)

6.7. Information och samarbete

Informationen om klimatfrågor och motiveringen är viktiga aspekter för att anamma klimatmålen.

Det är viktigt att i sin egen verksamhet känna igen de faktorer, som man kunde ändra i en klimat

vänligare riktning för att bättre nå kommunens klimatmål. En ökning av energieffektiviteten och

en minskning av växthusgasutsläppen bör ingå i all verksamhet.

6.7.1. Kommunens verksamhet

Det klimatarbete som kommunen gör fungerar som exempel för invånarna och företagen samt

skapar ramar för en klimat vänligare verksamhet. Det är viktigt att kommunorganisationen i sin

verksamhet beaktar sin ställning som föredöme och på det viset för fram klimatarbetet. Klimat-

programmet har riktats i huvudsak till kommunorganisationen och med hjälp av programmet strä-
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var man till att föreslå åtgärder för att minska växthusgasutsläppen som uppstår i den kommunala

verksamheten. I tabell 14 har sammanställts förslag till åtgärder för information av klimatfrågor

och samarbetet kring klimatfrågorna.

I bilaga 1 presenteras noggrannare avdelningsvisa åtgärdsförslag. Med hjälp av kommunorganisat-

ionens interna informationsverksamhet och samarbete främjar man klimatarbetet och uppmunt-

rar till ett positivt förhållningssätt till klimatskyddet och energieffektiviteten. Genom att ordna

skolningstillfällen för personalen om klimatvänliga och energieffektiva verksamhetssätt ökar man

klimatmedvetenheten i kommunen och gör det möjligt att ändra verksamhetssätten till att bli

mera energieffektiva. Ekostödverksamheten är en möjlighet att främja klimatarbetet inom kom-

munorganisationen.

Vid ekostödverksamheten utnämner man till varje verksamhetspunkt i kommunen en ekostödper-

son, som fungerar för att föra fram miljöarbetet och uppmuntrar arbetsgemenskapens medlem-

mar till miljövänlighet (Ekostöd). Med tanke på att föra fram klimatarbetet är det viktigt att kom-

munens personal förhåller sig positivt till klimatarbetet och strävar med sin verksamhet till att

främja det. Uppnåendet av denna målsättning kan påskyndas genom att uppmuntra personalen till

att ta initiativ och genom att belöna goda idéer och god praxis.

6.7.2. Information

Kommunens roll i att förmedla information om klimatet till kommuninvånarna är viktig. Genom att

aktivt informera om kommunens klimatmål och om de åtgärder som vidtagits för att nå dem kan

man uppmuntra kommuninvånarna och företagen att delta i klimatarbetet. Genom att öppet in-

formera och att ta med kommuninvånarna i klimatarbetet möjliggör man ett klimatarbete som

omspänner hela kommunen och förbättrar möjligheten att uppnå klimatmålen. Förutom informe-

randet ger också ordnandet av olika slag av tillställningar för allmänheten och temadagar synlighet

åt klimatarbetet och förbättrar samarbetet med kommuninvånarna.

Att behandla klimatfrågor med barn och unga stöder deras uppväxt till en hållbar livsstil. Dag-

hemmen och skolorna är i nyckelposition i att erbjuda miljö- och klimatfostran för barn och ung-

domar. I skolorna, daghemmen och inom fritidsverksamheten i Sjundeå stöder man barnens och

ungdomarnas fostran till en hållbar livsstil enligt bildningsavdelningens plan för hållbar utveckling.
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Planen stöder var och en bland annat till en sparsam användning av energi, vatten och resurser

samt till att ta sig fram i trafiken med små utsläpp. För att stöda tanken om hållbar utveckling stö-

der man skolor och daghem att ansluta sig till Grön Flagg – programmet, som för fram förverkli-

gandet av en hållbar utveckling. (Sjundeå kommun 2011)

På basen av den kommuninvånarenkät, som gjordes sommaren 2014 var de kommuninvånare som

svarat på enkätfrågorna i huvudsak intresserade av klimatfrågor. Av respondenterna såg 74,2 %

stävjandet av klimatförändringen som ett viktigt mål och litet över hälften av respondenterna var

bekymrade för klimatförändringen. Offentliga tillställningar om klimatfrågor intresserade en stor

del av dem som svarat på enkäten. Mest intresse väckte den tillställning, som behandlade förnybar

energi, som intresserade 51,7 procent av respondenterna.

6.7.3. Samarbete

Det är viktigt att samarbeta med kommuninvånarna för att nå klimatmålen. Det är viktigt att föra

en dialog med kommuninvånarna och företagen samt att höra deras tankar om klimatarbetet.

(Kommunförbundet 2010) Offentliga tillställningar som behandlar klimatfrågor, temadagar och

förfrågningar är viktiga verktyg för att nå kommuninvånarna. Kommunen har ordnat förfrågningar

bl.a. som en del av projektet att utveckla kollektivtrafiken och som stöd för klimatprogrammet.

Samarbetet med lokala företag hjälper att nå klimatmålen. Samarbetet är till gagn för både kom-

munen och företagen. Ur kommunens synvinkel främjar företagens positiva inställning till klimat-

frågor uppnåendet av klimatmålen och förbättrar områdets livskraft. Målet för HINKU-projektet är

att sporra företagen att ta i bruk nya energilösningar och att skapa ny affärsverksamhet inom

energi- och miljöbranschen. Via HINKU-projektet har företag, som är positivt inställda till klimat-

frågorna, möjlighet att få synlighet på riksnivå. Nättjänsten HINKU-mappen, som utvecklats av

Finlands miljöcentral, ger företagen synlighet. Till mappen samlas goda verksamhetsmodeller för

att minska växthusgasutsläppen. (Finlands miljöcentral 2014 a)
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TABELL 14. Allmänna förslag till åtgärder för information om klimatfrågor och för samarbete.
Åtgärdsförslag

- Man utreder möjligheterna att ändra på verksamhetssätten och utföra arbetet på ett energieffek-
tivare och klimat vänligare sätt.

- Man tar i bruk en ekostödmodell
- Man tillägger guidning i miljöfrågor till de saker som ska tas upp då man lär in nya arbetstagare
- Man ordnar skolning och handledning om energieffektiva arbetssätt
- Man informerar om aktuella klimatfrågor och om kommunens klimatarbete
- Man ordnar tematillställningar (t.ex. på miljödagen) och offentliga tillställningar om klimatfrågor
- Man sporrar företag att ingå avtal om energieffektivitet och att ansluta sig till klimatarbetet

6.8. Att gardera sig för klimatförändringen

Förändringen av klimatet inverkar på många sätt på Sjundeå. Kommunen bör gardera sig för kli-

matförändringen och samtidigt beakta stävjandet av klimatförändringen samt förhindrandet av de

skador som förändringen förorsakar (Kommunförbundet 2010). Man anser att de alltmer vanliga

störtregnen och översvämningarna är de största följderna av klimatförändringen. Störtregnen kan

förorsaka lokala översvämningar och en förhöjning av grundvattennivån samt skador på infra-

strukturen. Översvämningarna å sin sida förorsakar risker för vattenförsörjningen och avloppshan-

teringen. Det kan vid översvämningar bli svårare att leda bort dagvattnet och avloppen kan täppas

till. Vid vattenförsörjningen är det viktigt att verksamheten kan fortsätta även i extrema situation-

er. Översvämningarna bör också tas i beaktande vid planeringen av markanvändningen genom att

styra nytt byggande till platser utanför områden med översvämningsrisk. I områden med risk för

översvämningar kan man på många olika sätt förbereda sig och förhindra eller minska de skador

som översvämningar förorsakar. (Kommunförbundet 2010)

Förutom att störtregnen kan öka i antal kan också andra extrema väderfenomen, såsom stormar,

torka, hård köld eller ovanligt stora mängder snö bli vanligare som en följd av klimatförändringen

och de kan förorsaka undantagssituationer. I kommunen bör man i en undantagssituation se till

att verksamheten kan fortsätta. Undantagssituationer kan beröra kommunens alla avdelningar.

Störningar i el- och vattendistributionen, försvårad trafik och andra motsvarande situationer kan

förorsaka risker för kommunens serviceproduktion. (Kommunförbundet 2010)

I Sjundeå kommun strävar man till att på förhand gardera sig för klimatförändringen bl.a. genom

en plan för riskhantering. Med planen strävar man till att bli medveten om klimatförändringens
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eventuella konsekvenser för kommunen och att gardera sig inför dem på förhand. Det är viktigt att

uppdatera planen regelbundet. Andra allmänna förslag till åtgärder för att gardera sig för klimat-

förändringen har sammanställts i tabell 15.

Tabell 15. Allmänna förslag till åtgärder för att gardera sig för klimatförändringen
Åtgärdsförslag

- Man bör i kommunens beredskapsplanering ta klimatförändringens följder i beaktande
- I kommunens riskhanteringsplan bör man beakta de risker som uppstår som en följd av klimatför-

ändringen
- Man följer med den forskning som gäller klimatförändringen
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7. UPPFÖLJNING OCH FÖRVERKLIGANDE AV PROGRAMMET

Med hjälp av klimatprogrammet tar Sjundeå kommun i beaktande de utsläpp av växthusgaser som

uppstår som en följd av verksamheten och strävar till att minska mängden utsläpp. Klimatpro-

grammet fungerar som ett hjälpverktyg och som ett rättesnöre för att främja kommunens klimat-

arbete och för att uppnå målen. Med hjälp av programmets målsättning och åtgärdsförslagen ut-

reds kommunorganisationens möjligheter att minska mängden växthusgasutsläpp och att öka

energieffektiviteten. Programmet för fram kommunorganisationens medvetenhet om klimatfrågor

och sporrar till att beakta nya klimatvänliga verksamhetssätt i den egna verksamheten. Då åtgärds-

förslagen förverkligas, blir verksamhetssätten mera energieffektiva och växthusgasutsläppen

minskar.

Dessutom uppstår inbesparningar då energikostnaderna minskar. Den största delen av åtgärdsför-

slagen är sådana att man inte direkt kan räkna ut deras inverkan på växthusgasutsläppen, utan

åtgärderna inverkar på energiförbrukningen och den totala mängden växthusgasutsläpp. Även

små ändringar i en energieffektivare och klimat vänligare riktning hjälper till att nå klimatmålen.

Förutom kommunorganisationens verksamhet är det viktigt att invånarna och företagen sporras

att spara energi och att fungera mera klimatvänligt. Avsikten är att genast inleda programmets

förverkligande och avsikten är att inbegripa åtgärdsförslagen i den normala verksamheten.

Klimatprogrammet har planerats fram till år 2020, då man förväntar sig att delmålet för HINKU-

projektet, dvs. en minskning av utsläppen med 30 %, skall förverkligas. I klimatprogrammet har

dessutom beaktats HINKU-projektets huvudsakliga mål att minska växthusgasutsläppen med 80 %

fram till år 2030. Kommunens HINKU-arbetsgrupp ansvarar för uppföljningen av hur programmet

förverkligas. Arbetsgruppen arbetar för att klimatarbetet framskrider i kommunen. I samband med

uppdateringen av klimatprogrammet kan man göra en heltäckande situationsanalys av de åtgärder

som förverkligats. Programmet kan uppdateras vid behov, det är emellertid skäl att senast år 2020

uppdatera programmet, då det är meningen att man skall uppnå det andra av HINKU-projektets

delmål.
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8. SAMMANDRAG

Sjundeå kommun har förbundit sig till det äregiriga målet att minska växthusgasutsläppen i förtid

jämfört med de nationella målen. Klimatarbetet har inletts för att nå målet och olika åtgärder har

vidtagits för att minska växthusgasutsläppen och att öka energieffektiviteten. Detta klimatprogram

påvisar med hjälp av åtgärdsförslagen och exempeluträkningarna, som Finlands miljöcentral har

gjort, hur man kan nå målet att minska utsläppen. Med tanke på att nå målet att minska utsläppen

fram till år 2030 utgörs de viktigaste besluten inom de närmaste åren av beslut gällande energian-

vändningen; att minska på användningen av fossila bränslen och att slutligen avstå från att an-

vända dem är viktiga åtgärder för att minska på växthusgasutsläppen.

En minskning av växthusgasutsläppen kräver viktiga åtgärder och ett långsiktigt arbete och förut-

sätter att kommunens tjänstemanna- och politiska ledning starkt förbinder sig vid målet. Samar-

betet både inom kommunorganisationen och mellan kommuninvånarna, företagen och de övriga

kommunerna och aktörerna, som förbundit sig till HINKU-projektet är viktigt. Man kan uppnå må-

let med en kolneutral kommun år 2030 med ett äregirigt klimatarbete som omfattar hela kommu-

nen.
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Energieffektivitet

Mål Åtgärdsförslag Läget 2014 Uppföljning2020 Ansvarig
instans

Minskandet
av energi-
för-
brukningen

Effektiv och snabb vädring görs för att
kyla ner inneluften. Man förhindrar att
inneluften värms upp för mycket genom
att använda gardiner och jalusier.

I kommunhuset och i
hälsostationen används
maskinell nedkylning

Uppföljning av fastighet-
ernas energiförbrukning

Alla

Systemet för energiuppföljning (RYHTI)
används för att följa upp energiförbruk-
ningen och för att förmedla felanmäl-
ningar till fastighetsskötarna.

Information om RYHTI-
systemets egenskaper för
fastighetsanvändarna är
på kommande.

Ytterdörrar och fönster hålls inte öppna
i onödan, föra att undvika värmeförlust,
annat än på sommaren.

Ytterdörrar och fönster
hålls inte öppna i onödan

Belysningen hålls inte på i onödan och
dagsljus används som belysning alltid då
det är möjligt.

I idrottshallen och i delar
av Sjundeå svenska skola
finns automatisk innebe-
lysning

Vattenförbrukningen minskas
Vattenförbrukningen
uppföljs fastighetsvis via
RYHTI-systemet

Datorer, utskrivare mm. släcks, då de
inte används

En del apparater har en
automatisk släknings-
funktion

Apparaternas energiinbesparningsegen-
skaper, såsom ströminbesparningsläge
och ströminbesparningsautomatik an-
vänds

Energiinbesparningsin-
ställningar och energiin-
besparningslägen är inte
systematiskt i bruk

Kopiering/utskrivning koncentreras, om
möjligt och man favoriserar multifunkt-
ionsapparater som används gemensamt

Multifunktionsapparater,
som används gemensamt
finns vid verksamhets-
punkterna

Datorerna och andra apparater prog-
rammeras att släckas ner automatiskt

En del av apparaterna har
en automatisk släcknings-
funktion

IT-enheten,
alla

Rådgivning om energieffektivitet och
klimatvänlighet vid byggande och bo-
ende

Broschyrer om energief-
fektivitet finns tillgängliga

Antal deltagare vid till-
ställningar för allmänhet-
en gällande klimatfrågor

Tekniska
avdelningen;
byggnadstill-
synen

Energieffektivitet och klimatvänlighet
främjas med utlåtanden och rekom-
mendationer

Man beaktar i mån av
möjlighet energieffektivi-
tet och klimatvänlighet i
utlåtandena

I mån av möjlighet beak-
tas energieffektivitet och
klimatvänlighet i utlåtan-
dena

Tekniska
avdelningen;
byggnads- och
miljötillsynen

Effektive-
ring av
energian-
vändningen

Energisyner förrättas i kommunens
fastigheter

Energisyn har förrättats i
två av kommunens fas-
tigheter (kommunhuset
och Sjundeå svenska
skola)

Antal fastigheter där
energisyn förrättats

Tekniska
avdelningen

Utröna möjligheten att installera luft-
värmepumpar till el-uppvärmda fastig-
heter för att minska energiförbrukning-
en

Luftvärmepumpar har
installerats i två av kom-
munens fastigheter

Antal installerade luft-
värmepumpar i kommu-
nens fastigheter

Tekniska
avdelningen

Fastigheternas behov av belysning ut-
reds och vid behov planeras belysningen
på nytt

Belysningen i idrottshal-
len och vid gatorna har
förnyats till att vara mera
energieffektiv

Uppföljning av fastighet-
ernas energiförbrukning

Koppla en tidsstyrning och rörelsedetek-
torer till kommunens fastigheter och
utebelysningen

Utebelysningen fungerar
automatiskt med en
mörkerstyrning.

Inne- och utebelysningen förnyas till att
bli mera energieffektiv

Belysningen i idrottshal-
len och på gatorna har
förnyats till att bli mera
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energieffektiv
Kartlägga med hjälp av förbruknings-
mätare hur mycket energi apparater
förbrukar och vid behov gör man service
på apparaterna eller ersätter dem med
mera energieffektiva

Service görs på apparater
från fall till fall och vid
behov

I samband med reparationer förbättrar
man fastigheternas energieffektivitet,
bl.a. med grundlig isolering och byte av
fönster

Man har i samband med
reparationer i kommu-
nens fastigheter vid be-
hov förbättrat energief-
fektiviteten.

Fastigheternas uppvärmningssystem,
termostater, batterier, kylapparater och
ventilationssystem justeras för att mot-
svara användningsbehovet och man
försäkrar sig om att de fungerar som de
skall

Man utför service på
uppvärmningssystemen i
kommunens fastigheter
vid behov

Följa upp temperaturerna i fastigheter-
nas inneutrymmen och hålla dem inom
de rekommenderade ramarna.

Fastigheternas innetem-
peraturer har reglerats
att följa rekommendat-
ionerna

Sänka i mån av möjlighet temperaturer-
na med 2-3 grader under semestrar,
veckoslut och nätter

Fastigheterna håller
standardtemperaturer

Reglera det varma bruksvattnets tempe-
raturer och vattenkranarnas flöden
enligt rekommendationerna

Vattentemperaturen har
reglerats enligt rekom-
mendationerna och man
har kartlagt möjligheten
att byta ut vattenarmatu-
rerna till vattensnåla

Undvika onödig ventilation och minska
ventilationen då fastigheten inte an-
vänds.

Ventilationen har regle-
rats att motsvara behovet
och den har minskats
nattetid

Utreda möjligheten att ta tillvara venti-
lationsvärmen

Man har i varierande grad
kartlagt möjligheterna att
ta till vara värme

Förnybar energi

Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Ökad an-
vändning av
förnybara
energifor-
mer

Övergå till att använda grön el i kom-
munens fastigheter

Det finns möjligheter att
öka användningen av
grön el

Den gröna elens andel av
kommunens elförbruk-
ning

Tekniska
avdelning-
en

Utreda möjligheten att i kommunens
fastigheter ersätta de fossila bränslena
med förnybar energi

Utredningen av förnybara
energiformer i kommu-
nen gjordes våren 2014,
inga åtgärder har ännu
vidtagits

Den förnybara energins
andel av energiförbruk-
ningen i kommunens
fastigheter

Produktionen av fjärrvärme med en
förnybar energikälla främjas

Fjärrvärmen i kommunen
produceras med naturgas

Produktionsformen för
fjärrvärme

Sträva till att planera kommunens ny-
byggen till energieffektiva byggnader
och man favoriserar el och värme som
produceras med förnybara energikällor.

Man har kartlagt andelen
förnybara energikällor av
energiproduktionen i
utredningen över energi-
formerna i kommunen
(2014)

Den förnybara energins
andel av kommunens
energiproduktion

Tekniska
avdelning-
en
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Trafiken

Mål Åtgärdsförslag Situationen2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Privatbil-
ismen
minskar

Kollektivtrafik, samåkning, cykelåkning
och promenerande favoriseras

Det finns 3438 personbi-
lar i Sjundeå

Privatbilarnas antal i
kommunen

AllaKommunorganisationen deltar i cy-
kelåkningens kilometertävlan, som
ordnas av Pyöräilykuntien ry

Kommunen har inte
deltagit i kilometertäv-
lingen

Deltagande i tävlingen

Kollektivtrafikens ekonomiska och verk-
samhetsmässiga attraktionskraft ökas
på olika sätt, såsom med kampanjer och
genom att bevilja rabatterade biljetter

Kommunen beviljar 10 % i
rabatt på arbetsresebil-
jetter till SJ:s tåg. Man
förbereder ett cykelpro-
gram i kommunen för att
uppmuntra till cykelåk-
ning

Kampanjer om och eko-
nomiska förmåner i kol-
lektivtrafiken

Bildnings-
avdelning-
en

Sandning och plogningen också av
lättrafikslederna sköts huvudsakligen
före arbetsresetrafiken börjar

Sandningen och plog-
ningen sköts huvudsakli-
gen före arbetsresetrafi-
ken börjat

Tidpunkten för vägarnas
sandande och plogning

Tekniska
avdelning-
en, skötseln
av allmänna
områden

Utreda behovet att utöka antalet parke-
ringsplatser för anslutningstrafiken

Det finns tillräckligt med
parkeringsplatser för
anslutningstrafiken i
kommunen

Behovet att utöka antalet
parkeringsplatser för
anslutningstrafiken Tekniska

avdelning-
en, plan-
läggningPlanera fungerande lättrafikleder och

utbud av kollektivtrafik

Vid planeringen av lättra-
fikleder tar man i beak-
tande dem som använder
lättrafiklederna

Nya lättrafikleder

Informera om samåkningstjänsten
(http://www.lansi.fi/default.asp)

Det finns ingenting sär-
skilt att informera om
gällande samåknings-
tjänsten

Hur känd samåknings-
tjänsten är

Alla
Förbättra möjligheterna till distansar-
bete för kommunens arbetstagare

Det finns endast få ar-
betstagare i kommunen
som distansarbetar

Antalet arbetstagare i
kommunen som distans-
arbetar

Kommuninvånarnas möjligheter till
distansarbete förbättras med hjälp av
en distansarbetsbyrå och goda data-
kommunikationer

Det finns ingen distansar-
betsbyrå i kommunen

En distansarbetsbyrå i
kommunen

Tekniska
avdelning-
en

Arbeta för att bevara närservicen i
kommunen (t.ex. undervisning, hälso-
vård, kommersiella tjänster samt olika
hobbyer)

et finns närservice i
kommunen: undervis-
ning, hälsovård, kommer-
siella tjänster, hobbymöj-
ligheter

Bevarandet av närservice
i kommunen

Alla

Utveckla möjligheterna att sköta ären-
den på distans

Möjligheterna att sköta
sina ärenden på distans
varierar i de olika avdel-
ningarna

Möjligheter som den
elektroniska skötseln av
ärenden erbjuder

Möjligheterna till distansmöten förbätt-
ras

Det är skäl att förbättra
möjligheterna till di-
stansmöten

Möjlighet till distansmö-
ten i varje verksamhets-
punkt

Utsläppen
av växthus-
gaser från
trafiken
minskar

Favorisera utsläppssnåla fordon

Kommunen hat några
fordon (1 egen och 4
leasing), i övrigt används
personalens egna fordon

Kommunens bilars antal
och miljövänlighet

Kurser i ekonomiskt körsätt ordnas för
personalen

Det har inte anordnats
kurser i ekonomiskt kör-
sätt

Antalet deltagare i kurser
i ekonomiskt körsätt

Körrutterna kopplas ihop och planeras i
mån av möjlighet på förhand

Det finns ina instruktioner
eller program för att
planera körrutterna

Körrutternas planering är
systematiskt Alla

Man strävar både att få snabbladd- Det finns varken snabb- Antalet snabbladdnings- Tekniska
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ningspunkter för el-bilar och tanknings-
puntker för gasbilar till kommunen

laddningspunkter för el-
bilar eller tankningsmöj-
lighet för gasbilar i kom-
munen

punkter för el-bilar och
tankningspuntker för
gasbilar

avdelning-
en

Materialeffektivitet

Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Mängden
avfall mins-
kar

Avfallet sorteras

Se tabell 10 Mängden avfall som
uppstår i kommunen

AllaAnvändning av hållbara produkter
Återanvända de användningsbara pro-
dukterna

Den mängd mat som kosthållsservicen
tillreder dimensioneras noggrant för att
undvika matsvinn

Tekniska
avdelning-
en, kost-
hålls-
servicen

Materialet
används
effektivt

Inställa utskrivarna att skriva ut dub-
belsidigt

Alla utskrivare är inte
inställda att skriva ut
dubbelsidigt

Utskrivarnas inställningar IT-avdel-
ningen, alla

Skriva ut endast det nödvändiga Se tabell 10 Mängden avfall som
uppstår i kommunen

Alla

Arkivera elektroniskt
Elektronisk arkivering är
inte i systematisk an-
vändning

Användning av elektro-
nisk arkivering

Återanvända utskrifter som antecknings-
lappar och för utkast Se tabell 10 Mängden avfall som

uppstår i kommunen

Använda e-post i stället för pappers post Man använder e-post i
mån av möjlighet Mängden pappers post

Övergå till en elektronisk mötespraxis
med undantag av fullmäktige

Åtminstone i tre nämnder
har man minskat mäng-
den mötespapper

En elektronisk mötes-
praxis används i kommu-
nen

Låna och hyra i stället för att köpa

Vid anskaffningsskedet
kartlägger man möjlig-
heterna till låne-
/hyrestjänster

Mängden låne-
/hyrestjänster

Lönespecifikationerna och räkningarna
skickas elektroniskt

Lönespecifikationerna
och räkningarna skickas
som pappers post

Sättet att skicka lönespe-
cifikationer/räkningar

Utreda möjligheten att övergå till
elektroniska böcker vid undervisningen

Man har utrett möjlighet-
er att ta elektroniska
böcker i användning

Användning av elektro-
niska böcker vid under-
visningen

Bildnings-
avdelning-
en

Utreda behovet av att utöka antalet
ekopunkter i kommunen Det finns 6 ekopunkter i

kommunen
Antalet ekopunkter i
kommunen

Tekniska
avdelning-
en, Rosk`n
Roll Oy Ab

Övergå till en helt elektronisk behand-
ling av ärenden

En elektronisk behandling
av ärendena är delvis i
användning

Handlingarna behandlas
endast i elektronisk form

Förvalt-
ningsavdel-
ningen

Anskaffningar

Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Vid an-
skaffning-
arna tar
man livscy-

Skolning om att göra energieffektiva och
klimatvänliga anskaffningar ordnas och
man motiverar till att använda dem

Ingen skolning har ord-
nats

Antal deltagare i skol-
ningen Alla

Vid anskaffningar ställs klimatvänlighet I HINKU-mappen finns Antalet anskaffningar
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ketänkan-
det och
klimat-
aspekterna
i beaktande

och livscyketänkandet som ett valkrite-
rium (prioritera produkter som är
märkta som miljö- och klimateffektiva).

inga anskaffningar som
gjorts av Sjundeå kom-
mun

som gjorts av kommunen
i HINKU-mappen

Instruktionerna för energieffektivitet vid
offentliga anskaffningar tilläggs till
anskaffningsinstruktionerna

Instruktioner om anskaff-
ningarnas energieffektivi-
tet ingår inte i anskaff-
ningsinstruktionerna

Anskaffningsinstruktion-
erna innehåller instrukt-
ioner om anskaffningar-
nas energieffektivitet

I första hand strävar man till att repa-
rera och återanvända gamla produkter
innan man skaffar nya

Man erbjuder sådana
saker som blivit obehöv-
liga på en avdelning åt
andra avdelningar

Produkternas återan-
vändningsmöjlig-heter
inom kommunen

Vid anskaffning av mat prioriterar man
säsong-, ekologiska, närproducerade
och vegetariska produkter

Kommunens kosthållsser-
vice har inga vegetariska
matdagar, men varje dag
finns ett vegetariskt
matalternativ

Antal dagar i veckan som
kommunens kosthållsser-
vice ordnar vegetarisk
matdagar

Tekniska
avdelning-
en, kost-
hålls-
servicen

Skolning om klimatvänliga råvaru-
anskaffningar ordnas för dem som an-
svarar för matplaneringen och för köks-
personalen

Inga skolningstillfällen har
ordnats

Antal deltagare vid skol-
ningstillfällena

Markanvändning

Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Principerna
för en
hållbar
utveckling
är en del av
planeringen
av markan-
vändningen

Man utvecklar bebyggda områden ge-
nom att komplettera det nuvarande
byggnadsbeståndet och genom att styra
byggandet till närheten av service

Man strävar till att plan-
lägga nya områden till
närheten av service

Placeringen av nya bo-
stadsområden

Tekniska
avdelning-
en, plan-
läggning

Redan i planeringsskedet utreder man
vilken inverkan sådana projekt, som
skall utveckla samhällsstrukturen, har
på utsläppen av växthusgaser och ener-
gieffektiviteten

Vid planeringen av sam-
hällsstrukturen strävar
man till att beakta klimat-
och miljövänligheten

Mängden utsläpp av
växthusgaser i Sjundeå

Kolsvalgen och rekreationsområdena
beaktas vid planeringen

I Sjundeå finns det stora
mängder skogs- och
grönområden

Skogs- och grönområde-
nas andel av kommunens
areal

Vid planeringen av trafikarrangemangen
tar man lättrafikanvändarnas syn-
punkter och behov i beaktande

En enkät som riktades till
kommuninvånarna om
utvecklandet av trafik-
tjänster. I Sjundeå finns
det 3438 personbilar

Mängden privatbilism i
kommunen

Avdelning-
en, bild-
ningsavdel-
ningen

Information och samarbete

Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Man förhål-
ler sig
positivt till
klimatskyd-
det och
energief-
fektiviteten

Man utreder möjligheten att ändra
verksamhetssätten till mera energief-
fektiva och klimatvänliga

Inget systematiskt utred-
ningsarbete om verksam-
hetssättens energieffekti-
vitet

Man utreder regelbundet
verksamhetssättens
utveckling med hjälp av
enkäter riktade till perso-
nalen

Alla

Skolning om och styrning mot energief-
fektiva arbetssätt

Ingen skolning har ord-
nats

Antalet deltagare i skol-
ningen Alla

En ekostödmodell eller annan motsva-
rande modell tas i bruk

Det finns ingen ekostöd-
verksamhet i kommunor-
ganisationen

Verksamhetsmodellen
med ekostöd är i bruk

Besluts-
fattarna i
HINKU-
arbets-
gruppen

Då nya arbetstagare lärs in i sitt arbete
lär man dem också om miljöfrågor

Inlärningsmaterialet
inbegriper inte informat-
ion om klimatfrågor, inte

Inlärningsmaterialet
inbegriper information
om klimatvänliga och

De som lär
in nya
arbets-



BILAGA 1. (6/5)
Åtägärdsförslag

heller lärs de till att vara
energieffektiva

energieffektiva arbetssätt tagare

Det inform-
eras om
kommu-
nens kli-
mat-arbete
och kom-
mun-
invånarna
upp-
muntras att
delta

Information om aktuella klimatfrågor
och om kommunens klimatarbete

HINKU-projektet present-
eras på kommunens
nätsidor och ii sociala
medier

HINKU-projektet present-
eras på ett mångsidigt
sätt i kommunens in-
formationsverksamhet Alla,

HINKU-
arbets-
gruppenDet ordnas tematillställningar (t.ex. på

miljödagen)

Under temadagar har
man ordnat tillställningar.
Bland annat på miljöda-
gen och på Sjundeådagen
samt som en tillställning
för allmänheten har man
ordnat en invånarkväll
om energiproduktion

Deltagarantalet

Företagen uppmuntras att ingå energief-
fektivitetsavtal och att ansluta sig till
klimatarbetet

Det är skäl att utöka den
till företagen riktade
klimatinformationen

Deltagarantalet vid de
klimattillställningar som
ordnats för företagen

Närings-
tjänster,
HINKU-
arbets-
gruppen

Man understöder projekt, som strävar
till energieffektivitet, minskande av
klimatustläpp och att öka förnybara
energikällor

Ett tillkännagivande har
av en privatperson publi-
cerats i HINKU-mappen

Antal tillkännagivanden
om Sjundeå, som publice-
rats i HINKU-mappen

Man försöker finna nya sätt att upp-
muntra kommuninvånarna att delta i
klimatarbetet.

Under temadagar har
man ordnat tillställningar
med klimatanknytning

Nya kampanjer, temada-
gar m.fl. uppmuntrande
händelser

HINKU-
arbets-
gruppen

Hållbar
utveckling
är en del av
skolorna,
daghem-
men och
fritidsverk-
samheten

Skolor och daghem uppmuntras att
ansluta sig till Grön flagg -programmet

Sjundeå svenska skola har
anslutit sig till Grön flagg-
programmet

Antal skolor och daghem
som anslutit sig till Grön
flagg -programmet

Bildnings-
avdelning-
en

Att gardera sig inför klimatförändringen

Mål Åtgärdsförslag Situationen 2014 Uppföljning 2020 Ansvarig
instans

Man känner
igen klimat-
förändring-
ens lokala
verkningar
och man
kan garde-
rad sig inför
dem

I kommunens beredskapsplan beaktar
man beredskapen inför klimatföränd-
ringens verkningar

I beredskapsplanen finns
ingen information om
klimatförändringen

Beredskapen inför klimat-
förändringens konse-
kvenser i beredskapspla-
nen

Alla
I kommunens riskhanteringsplan beak-
tar man beredskapen inför klimatför-
ändringens verkningar

I riskhanteringsplanen har
man beaktat de eventu-
ella risker som klimatför-
ändringen medför

Riskhanteringsplanen är
aktuell

Man följer dagligen med undersöknings-
resultaten om klimatförändringen och
man uppdaterar planerna enligt dem

Man följer i varierande
grad med undersöknings-
resultaten gällande kli-
matförändringen

Beredskaps- och riskhan-
teringsplanerna är uppda-
terade
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Kuntalaiskysely ilmasto-ohjelma tueksi

Siuntio liittyi vuoden 2012 lopussa Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen. HINKU-
kunnat pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään (ilmastopäästöt) 80 % vuoteen 2030
mennessä. HINKU-hankkeen idea on, että ilmastopäästöjä vähennetään yhdessä: kuntaorganisaa-
tion lisäksi myös kunnan asukkaita ja kunnassa toimivia yrityksiä kannustetaan osallistumaan pääs-
töjen vähentämiseen. Tässä kyselyssä keskitytään kunnan asukkaiden ja kuntaorganisaation asioi-
hin.

Siuntion kunnalle laaditaan vuoden 2014 aikana uusi ilmasto-ohjelma. Ohjelmassa päätetään siitä,
millä keinoin Siuntiossa hillitään ilmastonmuutosta tulevien vuosien aikana. Vastaamalla kyselyyn
vaikutat ilmasto-ohjelman sisältöön.

1. Ikä: � alle 18 � 18–29 � 30–59 � yli 60

2. Asuinpaikkakunta: � Siuntio � jokin muu kunta

3. Suomalaisen keskimäärin tuottama ilmastokuorma suhteessa asukaslukuun on yksi maailman
suurimmista. Suomalainen tuottaa keskimäärin 10 tonnia hiilipäästöjä vuodessa. Vuonna 2011
asuminen varusteineen muodosti 30 %, ruoka 18 % ja liikkuminen noin 20 % kotitalouksien hii-
lijalanjäljestä. Mitä mieltä olet seuraavista asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen liittyvistä väit-
teistä? (1 samaa mieltä, 2 en samaa mieltä enkä eri mieltä, 3 eri mieltä, 4 ei koske minua/ en
tiedä)

Asuminen
Käytän uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä eli vihreää sähköä  1  2  3  4
Harkitsen sähkösopimukseni vaihtamista vihreään sähköön  1  2  3  4
Kunnan kiinteistöissä pitäisi käyttää enemmän vihreää sähköä  1  2  3  4
Asuntoni lämmityksessä käytetään uusiutuvaa energiaa (esim. puu, aurinkoenergia)  1  2  3  4
Haluaisin lisätä uusiutuvan energian osuutta asuntoni lämmityksessä  1  2  3  4
Kunnan kiinteistöjen lämmityksessä pitäisi suosia uusiutuvaa energiaa  1  2  3  4

Ruoka
Suosin lähiruokaa  1  2  3  4
Haluaisin suosia lähiruokaa nykyistä enemmän  1  2  3  4
Kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi tarjota useammin lähiruokaa  1  2  3  4
Suosin kasvisruokaa  1  2  3  4
Haluaisin suosia kasvisruokaa nykyistä enemmän  1  2  3  4
Kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi tarjota useammin kasvisruokaa  1  2  3  4
Suosin luomuruokaa  1  2  3  4
Haluaisin suosia luomuruokaa nykyistä enemmän  1  2  3  4
Kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi tarjota nykyistä useammin luomuruokaa  1  2  3  4

Liikkuminen
Käytän kimppakyytejä  1  2  3  4
Haluaisin käyttää kimppakyytejä nykyistä enemmän  1  2  3  4
Kunnan pitäisi edistää pyöräilyä  1  2  3  4
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Kunnan pitäisi edistää sähkö- ja kaasuautojen käyttöä  1  2  3  4

Muut
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeä tavoite  1  2  3  4
Ilmastonmuutos huolestuttaa minua  1  2  3  4

4. Miten kunta voisi tukea asukkaiden päästövähennystoimia?

5. Olisin kiinnostunut yleisötilaisuudesta, joka käsittelee…

� Ilmastoystävällistä ruokaa
� Asumisen ja rakentamisen energiatehokkuutta
� Ilmastoystävällistä maataloutta
� Ilmastoystävällistä kulutusta ja matkailua
� Uusiutuvaa energiaa kuten tuulivoimaa, aurinkoenergiaa jne.
� Sähkö- ja kaasuautoilun mahdollisuuksia
� muu, mikä?
� en ole kiinnostunut ilmastoaiheisista yleisötilaisuuksista

6. Siuntion kunta pyrkii tällä hetkellä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa seu-
raavien keinojen avulla:

- säätämällä kunnan kiinteistöjen lämpötiloja sekä vähentämällä kesäajan viilennystä ja yö-
ajan ilmanvaihtoa

- kaavoittamalla uutta asutusta palvelujen lähelle
- vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmityksessä
- kehittämällä liikennepalveluja
- lisäämällä kestävien cleantech-hankintojen osuutta

Mitä muuta Siuntion kunta voisi tehdä ilmastopäästöjen vähentämiseksi?

7. Minkä välineen kautta haluaisit saada tietoa kunnan ajankohtaisista asioista? Valitse 2 sopivin-
ta.

� paperinen kuntalaistiedote
� Facebook-palvelu tai muu sosiaalinen media
� kunnan internetsivut
� paikallislehdet
� jokin muu, mikä:

8. Palautetta kyselystä tai muuta kommentoitavaa:

Kiitos osallistumisesta!
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Taustatiedot

Asuminen

Ruoka



LIITE 3. (2/5)
Kuntalaiskyselyn vastaukset

Liikkuminen
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Muut

Miten kunta voisi tukea asukkaiden päästövähennystoimia? (21 vastausta)
Konkreettisia toimenpiteitä. Vaikka esim muutaman satasen tuki jos tekee jotain. Pulisemalla ei homma etene.
Kunnan tärkein tavoite pitäisi olla se, että junayhteydet Helsingin suuntaan saadaan huomattavasti nykyistä
paremmiksi. Kaupunkirataa pitää jatkaa Siuntioon saakka tai saada rantarata Hki-Tku kaksiraiteiseksi
mahdollisimman pian.
Kommunen hemsidor borde ha kommunikationssidor för bussar och tåg, som skulle vara LÄTTA att förstå. Kartor
med namn på busshållplatserna. Som det nu är förstår inte många var och när bussarna går. Det är en
grundförutsättning för att den allmänna trafiken skall kunna bli intressant. Mindre bussar och flera turer. Den gamla
tågstationen i Käla borde öppnas igen. Vår familj kör alltid bil till Kyrkslätt för att ta tåget.
Tukemalla julkisenliikenteen palveluja. Luvittamalla maalämpöä nopeasti. poistamalla Pikkalanpadon Hoitamamalla
omistamiensa/hallinnoimiensa kiinteistöjen lämmöntakainoton. vaatimalla kaikkien valtaojien varustamista
kosteikkorakenteella. Kaavoituksen yhteydessä tehtyjen kuivatusojien kosteikkorakentaminen. Parantamalla
vaikutustenarviointia kaavoituksen yhteydessä, merkittävästi.
Junavuorojen lisääminen, esimerkiksi Turun IC-junien pysähtyminen Siuntiossa. Järkevät joukkoliikennevuorot
(bussit tai kutsubussit) rautatieasemalle syöttöliikenteeksi junavuoroille.
Ge mera räd. I det här ekonomiskt hårda tider borde ommunen konsentrera sig att sköta kärnservice väl och inte
använda väldigt mycket resursser för olika projekt.
Kannustaa aurinko- ja tuulisähkön tuotantoon ja käyttöön, ja näyttämällä esimerkkiä. Lopettamalla kaavoittamisen
seuduille, missä ei ole julkista liikennettä. Parantamalla polkupyöräliikenteen edellytyksiä, mm. hoitamalla kevyen
liikenteen väyliä etenkin talviaikaan.
Parantaa julkistaliikennettä, rakentaa kävely- ja pyöräteitä oikoreiteiksi
Uusi asutus tulisi keskittää aseman taajamaan, jolloin sinne syntyisi lisää palveluja työmatkat voitaisiin tehdä junalla,
koulu- ja päiväkotimatkat pyörällä ja jalkaisin. Kannattaisi harkita kunnallisen energianeuvojan palkkaamista.
Avoin.
1. Genom att välja råvaror för kommunens mat på basen av deras klimatavtryck. 2. Genom att främja användningen
av kollektivtrafik och organisera kollektivtrafik för barn och åldringar till olika delar av kommunen. 3. Genom att
kräva att man beaktar klimatförändringen i planeringsfrågor samt vid byggande. 4. Genom att hyra ut utrymmen för
närmatsföretagare eller planera för områden med tillräkliga utrymmen för dessa. 5. Genom att lyfta upp
klimatpåverkan som en faktor vid konkurrensutsättningen av allmänna tjänster.
Esim verohelpotuksin
junia lisää
Ei millään koska muut ulkopuliset tekijät, kuten suurvalta politiikka hoitaa suuremman osan päästöistä ja
yhteiskuntamme tarvitsee halpaa energia toimiakseen kipailussa. Kilpailija/ maat eivät edes yritä eivätkä
suuruutensa vuoksi voi käytännössä jarruttaa päästöjään! Ainoa realistinen tapa saada järkevästi tarvittava määrä
uutta energiaa on atomivoimalaitokset. Tuuli-, aurinko- ja aalto-, etc energia on valitettavasti nykyisellään,
teknisesti tietämättömien ihmisten poliittista vedätystä/toiveita. Sorry.
Kaavoituksella tärkeä rooli. Maankäytön, liikenteen ja palveluiden yhteensovittaminen varmasti parhaita ratkaisuja.
Nämä eivät varsinaisesti kosketa asukasta vaan kuuluu kunnan ydintoimintaan. Olisi mukava nähdä (ei-niin-
seksikkään) sääntelyn ohella hieman positiivisempia ja kannustavimpia käytäntöjä. Esimerkiksi neuvonta ja
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jonkinlainen "asennekasvatus" hyödyttää myös muutenkin oikean asian edistämistä. Kunnan kannattaa mielestäni
tukea taloudellisesti lähinnä niitä energiaratkaisuja, joilla on selkeä vaikutus. Lupaprosesseissa esim.
maalämpöpumppujen ym. rakentamisessa voisi tukea. Voisiko esim. kaavassa myös ohjata/ohjeistaa
energiankäyttöä (esim. mallia Porvoon energiakaavasta). Myös tiivimmilläkin pientaloalueella voisi hahmottaa
esimerkiksi energiaosakunnan perustamista (esim. yhteinen lämmöntuotanto).
Teollisten lannoitteiden vähentäminen,
hyvällä esimerkillä ja nevonnalla.
Järjestämällä infotilaisuuksia esim. aurinkopaneeleista, sähkön käytön vähentämisestä, alentamalla omien
kiinteistöjensä lämpötiloja ja turhaa valojen käyttöä jne.
Pyöräteitä. Esim siuntiontielle. pääsis lapset kouluun pyörällä ja aikuiset töihin
Pyöräteitä. Pitäisi päästä lähikuntiin pyörällä. Esim kirkkonummelle. Turvallisesti
Tämänhetkisen taloudellisen tilanteen vuoksi ei taida kunnalla riittää rahaa tällaisiin asioihin ??? Kunhan saadaan
kunnassa peruspalvelut toimimaan hyvin, niin sen jälkeen voi ajatellla resursseja .

Mitä Siuntion kunta voisi tehdä ilmastopäästöjen vähentämiseksi? (18 vastausta)
Energiatehokkaan rakentamisen suosiminen. Myös haja-asutusaluiella.
Kiinteistöjen ilmanvaihdon pienentäminen on erittäin huono säästökohde! Varsinkin koulujen sisäilma on
muutenkin niin huono, että ilmanvaihtoa tulisi tehostaa, ei säätää pienemmälle. Kunta voisi yrittää saada palvelut
parammiksi keskustan eli aseman alueelle, jolloin kuntalaisten tarve matkustaa esim. päivittäistavaraostoksille
vähenisi
Genom att köpa mera närmat och ekologisk mat till skolelever och åldringar. Menumat, den nya pratande
apparaten som ska tas i bruk för åldringars matbehov borde INTE understödas av kommunen.
Selvittää esimerkiksi hakevoimalan todelliset vaikutukset Siuntion Sydämen, Palonummen, junaradan
pohjoispuolisen asuinalueen asukkaille.
Kunnan toimien seuranta tulisi laittaa näkyväksi ja palkita ne jotka ovat päässeet parhaisiin tuloksiin.
Lisää julkista liikennettä ja polkupyörillle parkkitalo asemalle. Näiden lisäksi kuntaan pitäisi saada enemmän
pyöräteitä sekä turvallisemmat reitit. Keskustassa on sellaisia liikennejärjestelyjä, jotka ovat lapsille vaarallisia.
Joissakin kohdissa kävelytie päättyy yhtäkkiä ja sen jatkeena ei ole suojatietä vaan pitää jatkaa tienpiennarta pitkin.
Mahdollistaa enemmä joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulle
kevyenliikenteenväyliä lisää
Kertokaa nyt ensiksi mitä olette saaneet tehdyksi, numeroina! Tai mitä luulette nykytekniikalla saavanne aikaseksi!
Ehdottomasti kokonaisvaltainen kaavoitus. Eli liikenne, maankäyttö ja palvelut yhteen. Kaavoitukseen mukaan
energia/energiankäyttö. Jos energiakaava ei onnistu, niin jonkinlainen energiaselvitys. Selvityksistä sen verran, että
MIT:ssä tehtiin reaaliaikainen mallinnus, jossa legopalikoiden (!) paikkaa vaihtamalla voitiin visualisoida erilaisten
kortteleiden (ja niiden toimintojen -> työ, vapaa-aika, asuminen, jne) vaikutusta esim. liikkumiseen. Mutta
ennenkaikkea tarvitaan poliittista tahtoa kaiken totettamiseen. Eli viestintää siitä, miten äänestäjät hyötyvät
hiilineutraalista kunnasta.
jatketaan näin
Näyttää hyvältä. Rakennuslupia myönnettäessä voisi ehkä edellyttää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
Raideliikenteen lisätarjontaa pitäisi rummuttaa vielä nykyistäkin enemmän.
Liikenne jo mainittiinkin - turhan moni pendelöi autolla Helsinkiin! Olisikohan kaavoituksessa pelivaraa edellyttää
rakennuksilta korkeita energialuokituksia?
Ilmanvaihdon vähentäminen aiheiuttaa home ongelman nyky ajan rakenuksissa.
yö ajan ilmanvaihdon vähentäminen aiheiuttaa hometta kouluihin ymn. haitallista. Typerää säästämistä.
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kunhan tuon pyrkii-sanan korvaa todellisella tekemisellä, niin on sitä jo siinäkin. Haja-asutus on myös arvo sinällään.
Asumisen keskittäminen luo edellytyksiä joukkoliikennepalveluille ja autonkäytön vähentämiselle, mutta minkähän
verran siitä koko hiilijalanjäljestä lähtee tällä konstilla pois ?!
En ymmärrä mikä on "ilmastopäästö"?
Kesäisin ei tarvitse yöllä pitää katuvaloja. Tai jos katuvaloja, niin vasta myöhäisempään aikaan.

Palautetta kyselystä ja muuta kommentoitavaa: (10 vastausta)
Mistä löytää tulokset, sitten joskus?
Edelleen: sekä kunnan virkamiesten että jokaisen puolueen kunnallispoliitikkojen tärkein tavoite tulisi seuraavina
vuosina olla raideliikenteen voimakas parantaminen Helsingin suuntaan. Rantarata on saatava kaksiraiteiseksi, vain
se voi pelastaa Siuntion kunnan tulevaisuuden.
Gräsrotsdemokrati är bra och därför gillar jag att kommunen frågar sina invånare. TACK.
Vaikka hinku on kova, ei Hinkun varjolla kannata tehdä huonoja pätöksiä.
Det blev svårt att hitta ett lämpligt alternativ när man t.ex frågade om man vill öka användningen av förnybar enegi i
uppvärmningen. Vi använder endast förnybar energi o kan inte mera öka andelen - då blev svaret "av annan åsikt!.
Kysely on laadittu niin, että se helposti ohjaa vastaamaan liiankin positiivisesti. Ilmastopolitiikkaan liittyvät
ristiriitatilanteet eivät tule lainkaan esille. Tämä on erittäin paha puute.
Tack och lycka till!
Vastausvaihtoehdot eivät olleet parhaat mahdolliset valinnaisissa Täysin samaa mieltä -vastuksen lisäksi.
Taloudellinen näkökulma puuttuu. Kysely kovin yksipuolinen. "Ilmastouskonnollinen" lähtökohta joka tuhoaa
tutkimuksen uskottavuutta.
Tärkeää asiaa ja hyvä kun kunnassa asia otetaan esille. Ainakin tuo aurinkovoima olisi toteutettavissa oleva asia.
(realistinen)
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