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Esityksen sisältö 

• Toimintatapa 

– Hinku-foorumissa 

– Fisu- verkostossa 

– Canemure-hankkeessa 

• Kunnan khk-päästöt ja päästöskenaariot 

• Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen 





HINKUn alkutaival 

• Käynnistyi 2008 yritysjohtajien aloitteesta 

• SYKE tarttui haasteeseen 

• Aloitteen tekijät valitsivat viisi kuntaa: Kuhmoinen, Padasjoki, Parikkala, 

Mynämäki ja Uusikaupunki 

• Tekes rahoitti hankkeen pilotointivaihetta vuosina 2008 – 2012 

• Toiminta vakiintui HINKU-foorumiksi 2012 

4 HINKU-johtoryhmä  8/2011 



Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut 
tavoittelemaan koko alueensa 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % 
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 
 
 
Sitoutetaan kunnan 
• poliittiset päättäjät 
• virkamiesjohto 

Strategiatyön lähtökohta Hinkussa 



• Kunta ottaa 
kasvihuonekaasupäästönäkökulman 
huomioon kaikessa merkittävässä 
päätöksenteossaan. 

• Kunta liittyy KETS:iin  
• Kunta nimeää yhteyshenkilön 
• Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on 

edustettuna tärkeimmät hallinnonalat.  
 
 

Strategiatyön askelmerkit Hinkussa 



Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä: 
• Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä 

toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko 
kunnan alueella sekä mitä keinoja käytetään asukkaiden ja paikallisten yritysten 
aktivoimiseen.  

• Tarvittavat investoinnit hyväksytetään seuraavan vuoden talousarviossa. 
• Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja 

julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa.  
• Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen 

saavutuksista. 
• Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään 

ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista. 

Strategiatyön askelmerkit Hinkussa, jatkoa 





Tavoitteet vuoteen 2050 mennessä 
• Hiilineutraalisuus 
• Jätteettömyys 
• Globaalisti kestävä kulutus 







http://www.fisunetwork.fi/fi-FI/Tiekartat_ja_tyokalut 

































Kunnan khk-päästöt ja 
päästöskenaariot 

 



Kotkan khk-päästöt 2016 
ja -80 % skenaario 2030 

Johannes Lounasheimo 

Suomen ympäristökeskus SYKE 

21.1.2019 



Vuonna 2016 Kotkan khk-päästöt olivat 
283 tuhatta tonnia CO2-ekv. 
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Päästöt kasvoivat edellisvuodesta 4 % 



31 

1
8

.4
.2

019
 

Liikenne ja kaukolämpö 

Kotkan suurimmat päästölähteet vuonna 2016 
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Päästöjä vähennettävä noin 8 % vuodessa 



1
8

.4
.2

019
 

-80 % esimerkkiskenaario 
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Päästövähennykset 190 tuhatta tonnia 
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Esimerkkiskenaarion oletukset 

Rakennusten energiatehokkuus Paranee keskimäärin 20 % nykyisestä. 

Kaukolämpö Päästövähennys -80 %. 

Öljylämmitys 
Kaikki öljylämmitteiset rakennukset --> vaihto lämpöpumppuihin, 
pellettiin tms. 

Sähkölämmitys 
60 % sähkölämmitteisistä pientaloista lämpöpumput, osaan pelletti tms. 
30 % muista sähkölämmitteisistä. 

Sähkönkulutus Sähkönkulutus vähenee 10 %. 

Aurinkosähkö 20 %:ssa pientaloista aurinkosähköjärjestelmä, julkisissa 10 kpl. 

Sähkön päästökerroin Suomen sähköntuotannon päästöt -40 %. 

Teollisuus ja työkoneet Päästöt -66 % nykyisestä. 

Henkilöautot 20 % autoista täysbio, 20 % sähköautoja. 

Raskas liikenne 30 % täysbio, 5 % sähköllä. 

Ajosuorite Säilyy ennallaan. 

Biopolttoaine Bio-osuus 25 %. 

Ajoneuvojen energiatehokkuus Paranee 25 %. 

Jätteiden käsittely Kiinteän jätteen päästöt -80 %, jätevesien -20 %. 

Maatalous Päästövähennys 10 %. 



Toimenpiteiden vaikuttavuuden 
mittaaminen 

 
 










