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1. Johdanto 

Ohjelman tausta ja lähtökohdat 
Tämän ohjelman myötä Raaseporin kaupungissa on aloitettu systemaattisempi ja organisoitu 
ilmastotyö. Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelman päätavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 
kaikilla kaupungin hallintosektoreilla ja sen myötä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelma 
koostuu kaikille hallinnon toimintasektoreille luoduista toimintasuunnitelmista, joissa esitetään 
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Ohjelma tukee kansallisia energia- ja ilmastopoliittisia 
tavoitteita, joihin sisältyy mm. energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja energiankulutuksen 
vähentäminen vähintään kolmanneksella vuoden 2020 tasosta vuoteen 2050 mennessä. 
Vähentämällä energiankulutusta vähennetään myös kasvihuonekaasupäästöjä.  
 
Käytännössä kansalliset tavoitteet toteutetaan konkreettisesti kunnissa. Myös Raaseporin 
kaupunki haluaa kantaa vastuunsa ja osallistua kansallisiin ilmastotalkoisiin. Taustalla vaikuttaa 
vuonna 2009 Länsi-Uudellamaalla toteutettu kasvihuonekaasupäästöjen kartoitus, joka osoitti 
Raaseporin päästöjen suuruudeksi yhteensä 211 000 tonnia CO2-ekvivalentteja. Päästötaso oli 
muihin Länsi-Uudenmaan kuntiin verrattuna keskitasoa, mutta tilannetta on parannettava, jotta 
saavutetaan asetetut tavoitteet.  
 
Energia- ja ilmasto-ohjelman ydinteema on energiankäytön tehostaminen. Sen myötä 
saavutetaan pitkällä aikavälillä taloudellisia säästöjä, samalla kun päästöt vähenevät. 
Lähtökohtana ohjelmassa on ollut, että energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi 
ehdotettavat toimenpiteet ovat käytännöllisiä ja mahdollisia toteuttaa. Ne voivat vaihdella hyvin 
pienistä, esim. päivittäisten rutiinien muuttamisesta, suurempiin ja kattavampiin, kuten 
energiamuodon, lämmitystavan tai –tekniikan vaihtamiseen. Jotain voidaan tehdä kaikilla 
sektoreilla, suurta tai pientä. Käytännön työ on jatkuvaa ja pitkäkestoista. 

 
Tavoitteet ja jatko 
Ohjelman toimeenpano käynnistyi toukokuussa 2012. Kaupungin ilmastotyön tavoitteena on 
vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sen omassa toiminnassa. Kaupunki 
solmi energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuoden 2012 syksyllä. 
Sopimuksessa asetetaan konkreettinen tavoite yhdeksän prosentin vähennyksestä 
energiankulutuksessa vuoteen 2016 mennessä. Kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet tulisi siis 
toteuttaa viimeistään vuonna 2016. Ohjelman toteuttaminen käytännössä aloitetaan heti ja työtä 
tehdään jatkuvasti normaalin toiminnan ohessa (ks. myös kappale 6, seuranta).  
 
Energia- ja ilmasto-ohjelmatyön ohjausryhmä jatkaa työtään ja organisoi työtä toimenpiteiden 
toteuttamiseksi käytännössä. Itse ohjelma on muunneltava dokumentti, jota päivitetään jatkossa 
tasaisin väliajoin. Ohjelmaan myös sisältyy toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutusten seuranta. 
Raportti jo toteutetuista toimenpiteistä luovutetaan kaupunginhallitukselle vuosittain. 
Ensimmäinen raportointikierros, ohjelman päivitys ja täydentäminen tehtiin huhtikuussa 2013. 
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Toteutus – miten ohjelma tehtiin 
Ohjelma on toteutettu kaupungin ja Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronian yhteistyönä. 
Kaupunginhallituksen asettama, Aronian ja kaupungin edustajista koostuva ohjausryhmä on 
organisoinut ohjelmatyötä ja edistänyt ohjelman tekemistä erityisosaamisellaan ja kontakteilla 
asiaan liittyviin tahoihin. Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia on organisoinut käytännössä 
ohjelman ja kaikille kaupungin sektoreille tehtyjen toimintasuunnitelmien valmistelutyötä.  
Ohjelman rungon muodostavat konkreettiset toimenpiteet, jotka on suunniteltu yhteistyössä 
kaupungin hallinnosta valittujen yhteyshenkilöiden kanssa. Näin saadut ideat ja suunnitelmat 
koottiin osastokohtaisiksi toimintasuunnitelmiksi. Ohjelma suunniteltiin suurelta osin yhteistyössä 
kaupungin virkamiesten ja henkilökunnan kanssa, mikä osaltaan on myötävaikuttanut siihen, että 
esitetyt toimenpiteet ovat käytännöllisiä ja toteuttamiskelpoisia.  
 
Osana ohjelmaa tuotettiin myös opas kaupungin asukkaille. Oppaassa annetaan käytännöllisiä 
esimerkkejä ja neuvoja miten asukkaat voivat omassa arjessaan vaikuttaa päästötasoon 
vähentämällä energiankulutusta ja valisemalla ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja. Vinkkejä on 
osittain työstetty myös asukaskyselyn vastausten pohjalta, joka toteutettiin vuonna 2011 
ohjelmatyön yhteydessä (ks. kappale 2). 

Konkreettiset toimenpiteet 
Toimintasuunnitelmissa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä kaikille kaupungin eri sektoreille. 
Yhteensä ohjelmassa on lähemmäs sata toimenpidettä, joilla kaupunki voi tehostaa 
energiankulutustaan ja vähentää ilmastokuormitusta. Samoja tai samankaltaisia toimenpiteitä on 
useammissa eri osastojen toimintasuunnitelmissa, sillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet vaihtelevat hyvin pienistä suurempiin ja kattavampiin. Joidenkin 
toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan tarkempia selvityksiä ja suunnittelua sen takaamiseksi, 
että tavoiteltu vaikutus saavutetaan ilman negatiivisia sivuvaikutuksia, kuten energiankulutuksen 
lisääntymistä. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita toimenpiteet, joissa ehdotetaan siirtymistä 
työtehtävien hoitamiseen sähköisessä muodossa paperin kulutuksen vähentämiseksi. Näissä 
tapauksissa on pidettävä huolta siitä, että paperin kulutuksen vähentäminen ei johda 
lisääntyneeseen energiankulutukseen. Paperiteollisuus on kuitenkin yksi eniten energiaa 
kuluttavista ja päästöjä aiheuttavista teollisuuden aloista ja siksi paperin kulutuksen 
vähentäminen on oleellista ilmastotyössä.  

Useammissa ohjelman toimenpidesuunnitelmista esitetään yhtenä toimenpiteenä lisä- ja 
jatkokoulutusta. Tässä lähtökohtana ei ole kouluttaa koko henkilökuntaa suurin kustannuksin; 
riittää, että sektorin työntekijöistä koulutetaan muutamia, jotka voivat siirtää osaamista eteenpäin 
työyhteisössä. Tervettä järkeä tulisi käyttää kaikkien toimenpiteiden toteuttamisessa, 
tarkoituksena ei ole tarpeettomasti lisätä työntekijöiden työmäärää.  

Ohjausryhmä: 
Ira Donner, puheenjohtaja, kaupunginhallituksen asettamana  
Björn Siggberg, kaupunginhallituksen asettamana 
Mikko Sievänen, kaupunginhallituksen asettamana 
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Roald v.Schoultz, Tammisaaren Energian johtaja (2011-2012) 
Catharina Lindström, Sisäisten palveluiden johtaja 
Gustav Munsterhjelm, Ympäristöpäällikkö 
Wilhelm Fortelius, Aronia 
Tiina Haaspuro, Aronia (2011-2012) 
 
 
Kaupungin hallinnon yhteyshenkilöt (2013): 

Yleis- ja konsernihallinto:  
Thomas Flemmich, Marie Sandberg, Thomas Karlsson, Johan Nylund, Roald von Schoultz, 
Jeanette Pajunen, Sonja Johansson, Kjell Holmqvist, Tove Damén-Wikholm, Viveca Blomberg, 
Camilla Flinck, Satu Wigren, Samuel Nissfolk. 
 
Perusturvasektori 
 Arne Nummenmaa. 

 
Sivistystoimi 
Robert Nyman, Märta Wikström, Maj-Len Engelholm, Jukka Hautaviita, Yngve Romberg, Maria 
Tverin. 
 
Yhdyskuntatekninen sektori 
Jan Gröndahl, Åke Frondén, Henrik Westerlund, Roger Nyberg, Tom Granström, Simon Store, 
Leena Kankaanpää, Gustav Munsterhjelm, Juhani Jormanainen, Carl-Johan Jansson. 
 
Tammisaaren Energia  
Roald von Schoultz, Frank Hoverfelt, Kaj Westberg, Ulf Bäckman. 
 
Raaseporin Vesi 
Tom Törnroos, Esko Lehtimäki, Gunnar Åkerfelt. 
 

 

Keskusteluja on käyty myös muiden hallinnon työntekijöiden kanssa. 
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2. Kaupungin asukkaat 
Asukkaiden panos työssä energiatehokkuuden parantamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi on keskeistä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Raaseporin 
kaupungissa. On tärkeää, että asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua kunnan 
ilmastotyöhön ja siksi asukkaat tulisi ottaa mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
sillä päätökset ja toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat suuressa määrin juuri asukkaiden 
arkipäivään. Asukkailla on todellinen kokemus siitä miten kaupungin arki toimii ja heiltä 
sadaan hyödyllistä tietoa avuksi Raaseporin kehittämisessä ilmastoystävällisemmäksi 
yhteiskunnaksi.  

Raasepori on jo organisoidun ilmastotyönsä alkuvaiheessa painottanut asukkaiden 
osallistumismahdollisuuden tärkeyttä. Ohjelmatyön yhteydessä toteutettiin asukaskysely mm. 
asukkaiden kiinnostuksen herättämiseksi tästä ajankohtaisesta aiheesta.  

2.1 Asukaskysely  
Vuoden 2011 aikana toteutettiin asukaskysely jonka tavoitteena oli antaa asukkaille 
mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja jakaa omia kokemuksia ja vinkkejä siitä miten 
oman arjen ilmastovaikutusta voi pienentää ja energiankäyttöä tehostaa. Kyselylomake oli 
asukkaiden saatavilla maaliskuusta elokuuhun kaupungin front-officessa ja kaikissa 
kaupungin kirjastoissa, sekä kaupungin ja Aronian internetsivuilla. Kyselyyn osallistujat 
jakoivat mm. omia kokemuksiaan erilaisista energiansäästötoimista. Kyselyssä oli myös 
mahdollisuus antaa ehdotuksia siitä miten kaupunki voisi säästää energiaa ja tehostaa 
energiankäyttöä, sekä toimia ilmastoystävällisemmin eri hallintoelimissä. Kyselyn yhteydessä 
järjestettiin myös kilpailu, jossa palkittiin paras vastaus kysymykseen ”Mitä olet tehnyt 
omassa arjessasi energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi?”. Projektin 
ohjausryhmä valitsi voittajan ja palkintona oli 3 000 kWh Tammisaaren Energian Eko-sähköä. 
Kaksi vastausta sai myös kunniamaininnan.  

2.1.1 Tulokset 
Kyselyyn osallistui yhteensä 153 asukasta. Tulokset osoittivat, että vastaajat kiinnittävät 
huomiota omaan energiankulutukseensa. Suurin osaa sammuttaa valot kun ei tarvitse niitä 
(66%), säätelee sisälämpötilaa todellisen tarpeen mukaan (71%) ja säännöstelee lämpimän 
veden käyttöä (83%). Niiden osuus, jotka eivät sammuta tarpeettomia valoja (1%), säätele 
sisälämpötilaa (7%) tai lämpimän veden käyttöä (14%) lainkaan, oli prosentuaalisesti pieni.  

Niistä jotka vastasivat kysymykseen kimppakyytien käyttämisestä kauppa- tai työmatkoilla, 
39 prosenttia ilmoitti valitsevansa oman auton näille matkoille. Neljäsosa (25%) vastasi 
käyttävänsä kimppakyytejä ja 36 prosenttia kävelee, pyöräilee tai kulkee julkisilla 
liikennevälineillä. Kysyttäessä ajattelevatko vastaajat ympäristöystävällisyyttä ja 
energiatehokkuutta ostaessaan ruokaa, vaatteita, kodinkoneita jne., 37 prosenttia vastasi 
aina huomioivansa kyseiset näkökohdat, 59 prosenttia silloin tällöin ja neljä prosenttia ei 
koskaan.  

Ns. kilpailykysymykseen, kysymykseen nr. 8 ”Mitä olet tehnyt omassa arjessasi 
energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi” tuli yhteensä 133 vastausta (ks. 
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Kuva 1). Vastaukset jaettiin kahdeksaan kategoriaan: lämmitys, jäte, liikkuminen, vesi, 
sähkö, valaistus ja kodinkoneet. Kaksi suosituinta aihetta annetuissa vastauksissa olivat jäte 
(18%) ja liikkuminen (18%). Muut annetuista vastauksista koskivat kuluttamista (14%), 
sähköä, valaistusta ja koneita (13%), lämmitystä (12%) sekä vettä (11%). 

 

 
Kuva 1. Kysymykseen 8 ”Mitä olet tehnyt omassa arjessasi energiankäytön tehostamiseksi ja 
päästöjen vähentämiseksi" tuli yhteensä 133 vastausta. Annetut vinkit jaettiin kategorioihin tulosten 
havainnollistamiseksi. 
 
Asukkailla oli myös mahdollisuus kertoa vapaamuotoisesti millaisia neuvoja tai vinkkejä he 
itse tarvitsisivat ilmastokuormituksensa vähentämiseksi. Useimmat mainitsivat lämmityksen, 
korjausremontoinnin ja eristämisen, kuluttamisen ja lähiruoan, sekä jätteiden käsittelyn ja 
veden kulutuksen.  

Kysymykseen siitä, miten kaupunki voisi säästää energiaa ja siten vähentää 
ilmastokuormitustaan, saatiin 122 vastausta.Useimmat vastaukset koskivat tie- ja 
katuvalaistusta, sisävalaistusta, joukkoliikennettä, kaupunkisuunnittelua ja hankintoja. Jotkin 
vastauksista olivat hyvin yksityiskohtaisia. Vastauksissa mainittiin jopa toimenpiteitä 
ilmastokuormituksen vähentämiseksi kaupungin toimistoissa, kuten sisälämpötilan säätely, 
jätteiden lajittelu, tietokoneiden ja varusteiden energiatehokkuus sekä ilmastoasioiden 
huomioon ottaminen lämmitystavan valinnassa. 

Asukkaiden antamia vastauksia käytettiin apuna asukkaille tarkoitetun energiansäästövinkki -
oppaan tekemisessä. Oppaassa annetaan käytännön esimerkkejä siitä kuin asukkaat voivat 
pienentää energiankulutustaan ja tehdä ilmastoystävällisiä valintoja arjessa. Opas on 
saatavilla energia- ja ilmasto-ohjelman verkkosivuilla.  
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3. Energia- ja ilmastotyö muissa kaupungeissa 
Useimmissa Suomen kunnissa tehdään järjestelmällisesti työtä kansallisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suurimmalla osalla on tähän tarkoitukseen ohjelma tai 
strategia, joka ohjaa käytännön työtä. Tapoja on monia, mutta tavoitteet ovat jotakuinkin 
samat – energiankäytön tehostaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja 
bioenergian käytön lisääminen. Monet kunnat ovat jo saaneet hyviä tuloksia ja saavuttaneet 
taloudellisia säästöjä ilmastotyön ansiosta. Hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Kuopio ja 
Uusikaupunki.  

Case Kuopio 
Kuopio raportoi kaupungin vähentäneen oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 4,2 
prosentilla (tai 3 742 t CO2-ekv.) ajalla 2008-2011 toteuttamalla niitä toimenpiteitä, jotka on 
määritelty kaupungin energiaohjelmassa. Taloudellinen säästö on 746 822 € ja 
keskimääräinen investointien takaisinmaksuaika kolme vuotta. Taloudellinen säästö on 
laskettu ainoastaan teknisille ratkaisuille/toimenpiteille. Muiden toimenpiteiden, kuten 
koulutuksen ja tiedonjaon osuutta ei ole huomioitu laskennoissa siitä huolimatta, että niiden 
merkitys on suuri. Ohjelma tehtiin samalla kun kaupunki solmi energiatehokkuussopimuksen 
Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 2008. Toimenpiteiden aiheuttama säästö on huomioitu 
vain kerran, esimerkkinä voidaan mainita tie- ja katuvalaistuksen energiankäytön 
tehostaminen, josta energia- ja kustannussäästöt laskettiin vain yhdelle vuodelle 
energiatehokkuussopimuksen periaatteiden mukaisesti.  

Sopimuksessa on asetettu yhdeksän prosentin energiansäästötavoite. Odotuksena on, että 
energiankulutusta vähennetään vähintään 18,91 GWh sopimuskauden aikana. 
Energiaohjelmassa oli alun perin kuvattuna 77 konkreettista toimenpidettä, mutta työn 
edistyessä myös uusia toimenpiteitä on otettu käyttöön ja lisätty ohjelmaan. Toimenpiteiden 
toteuttamistyötä koordinoi projektijohtaja. Työ- ja elinkeinoministeriön 
energiatehokkuussopimukseen liittymisen myötä Kuopio on myös voinut anoa 
investointitukea ministeriöltä. Kuopio on maan yhdeksänneksi suurin kaupunki, jossa on 
97 000 asukasta.  

Kuopion ohjelmassa mukana olevat toimenpiteet koskevat hankintoja, maankäytön 
suunnittelua, kunnallistekniikkaa ja joukkoliikennettä, uudis- ja korjausrakentamista, 
rakennusten energiankulutuksen seurantaa, sekä toimenpiteitä energiankäytön 
tehostamiseksi rakennuksissa, tilojen ja koneiden energiatehokasta käsittelyä ja käyttöä ja 
koulutusta ja tiedottamista. (Laine 2011 & 2012;Finlands miljöcentral 2011) 

 
Case Uusikaupunki  
Uusikaupunki on yksi niistä viidestä kunnasta, jotka osallistuivat Suomen 
ympäristökeskuksen Hiilineutraalit kunnat (HINKU) –pilottihankkeeseen vuosina 2008-2010. 
Lisäksi hankkeessa olivat mukana Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki ja Parikkala. Hanke oli 
menestys, joten sille järjestettiin jatkoa, ja myös muille kunnille annettiin mahdollisuus 
osallistua. Hankkeen ideana on, että työhön sisällytetään kaupungin omien toimintojen lisäksi 
myös asukkaat, elinkeinoelämä ja yritykset. Yhteistyö näiden ryhmien välillä on keskeisessä 
asemassa ja siksi hankkeessa on painotettu tiedottamisen tarpeellisuutta. Suomen 
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ympäristökeskus avustaa kuntia tuottamalla tietoa ja asiantuntijapalveluita. Kaupunki on 
palkannut työn organisoimiseksi projektijohtajan. Uudessakaupungissa on 16 000 asukasta. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosentilla 
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uusikaupunki on myös asettanyt 
välitavoitteeksi vähentää päästöjä 30 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2012. 
Kaupunki onnistui vähentämään päästöjään 14 prosentilla kauden 2008-2010 aikana, toisin 
sanoen 22 800 tonnia CO2-ekv.  

Hankkeen keskeisiä teemoja ovat olleet: 
Energiatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen vähentäminen 
Energian tuottaminen uusiutuvilla energialähteillä 
Parempi materiaalitehokkuus ja kunnan hiilinielujen hoitaminen 

Kaupungin ilmastotyö on huomioitu sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Useat 
yritykset ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta ja toteuttaneet toimenpiteitä oman 
ilmastokuormituksensa vähentämiseksi.  

Kaupungin oman kuormituksen vähentämiseksi Uusikaupunki on liittänyt 17 kiinteistöään 
automaattiseen energiankulutuksen seurantaan. Lämmitystä ohjataan keskitetysti ja 
säädellään tilojen todellisen tarpeen mukaan. Näissä kiinteistöissä on myös toteutettu monia 
konkreettisia toimenpiteitä, mm. lämmitysjärjestelmien säätö, ilmanvaihdon säätely, 
vaihtoilman sisäänottoaukkoihin on asennettu taajuusmuuntajat ja lamput on vaihdettu 
energiatehokkaampiin.  

Myös muissa HINKU-hankkeeseen osallistuneissa kunnissa on saavutettu hyviä tuloksia, 
esimerkkinä voidaan mainita lämmitysjärjestelmän vaihto kuolurakennuksessa Parikkalassa. 
Sen avulla Parikkala sai vähennettyä kunnan rakennusten päästöjä n. 2,5 prosentilla, kun 
koulurakennuksessa siiryttiin oljylämmityksestä puupellettilämmitykseen. Investoinnin 
takaisinmaksuaika oli kolme vuotta. Parikkalassa on 6 100 asukasta. (Räisänen 2011 & 
2012) 
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4. Toimenpiteet ja toimenpidesuunnitelmat 

Tässä kappaleessa esitellään toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi vähentää 
ilmastokuormitustaan ja tehostaa energian käyttöä.  

4.1 Energiatehokkuussopimus 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatehokkuussopimuksella on tärkeä rooli EU:n 
energiapalveludirektiivin (2006/32/EG) täytäntöönpanossa. Sopimus on näin ollen myös 
tärkeä työkalu kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.  

Kuntasektorille on kaksi sopimusvaihtoehtoa: energiatehokkuussopimus (KETS) suuremmille 
kunnille, joissa on vähintään 20 000 asukasta ja pienemmille, korkeintaan 5000 asukkaan 
kunnille, energiaohjelma (KEO). Kunnat joiden asukasluku on 5000 – 20 000 asukasta, 
voivat valita kumpaan sopimukseen haluavat liittyä. Energiatehokkuussopimus (KETS) 
solmitaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan, tai kuntaliittouman välillä. Sopimus 
energiaohjelmasta puolestaan solmitaan ministeriön, Kuntaliiton ja Motivan kanssa. 
Raaseporille energiatehokkuussopimus antaisi hyvät edellytykset kehittää kaupungin 
energia- ja ilmastotyötä. 

Energiatehokkuussopimuksella pyritään yhdeksän prosentin energiansäästöön vuoteen 2016 
mennessä. Sopimuksen tekeminen TEM:n kanssa antaisi Raaseporille mm. mahdollisuuden 
hakea tukia energiakatselmusten ja -analyysien tekemiseen, sekä tukia energiatehokkuutta 
parantavien investointien toteuttamiseen. 

TEM tukee investointiprojekteja jotka edistävät 
• uusiutuvan energian käyttöä, 
• energiansäästöä, 
• energian tuotannon tai käytön tehostamista tai 
• tuotannon aiheuttamien ympäristöhaittojen tai sen energiankäytön vähentämistä.  

Vuoden 2012 alussa 69 kaupunkia, kuntaa ja kuntaliittoumaa oli solminut 
energiatehokkuussopimuksen ja 54 liittynyt energiaohjelmaan. Kokemukset sopimuksen 
tehneistä kunnista ja kaupungeista ovat hyviä. Sopimuksen tekeminen ohjaa kunnan 
toimintaa parempaan energiatehokkuuteen ja parantaa samalla taloudellista kannattavuutta. 
Ks. kappale 3, Energia- ja ilmastotyö muissa kunnissa, jossa kerrotaan Kuopion kaupungin 
saavuttamista, TEM:n kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen myötä syntyneistä 
hyvistä tuloksista. (Motiva Oy, 2011e) 

Toteutetut toimenpiteet 
 

• Kaupunki solmi energiatehokkuussopimuksen Työ ja elinkeinoministeriön kanssa 
vuoden 2012 lopussa. Sopimusta käytetään kiinteistöosaston ja teknisen sektorin 
energiansäästötoimien nopeuttamiseen. 
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4.2. Hiilineutraalit kunnat HINKU-hanke 
Hiilineutraalit kunnat Hinku-hankkeessa kaupungin, elinkeinoelämän ja asukkaiden 
ilmastoteot kartoitetaan. Niiden taloudellinen arvo ja hiilidioksidipäästövähennykset lasketaan 
ja kootaan yhteen. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuudet uusiin teknistaloudellisesti 
kannattaviin ilmastotekoihin. 

HINKU-hanke on 2011 tehdyn esiselvityksen perusteella osoittautunut Raaseporin alueelle ja 
sen elinkeinoelämälle kiinnostavaksi ja hyödylliseksi hankkeeksi. Raaseporin 
päästövähennyspotentiaali oli osallistuvista kunnista suurin, -27%. Raaseporin 
kaupunginhallitus teki 5.11.2012 päätöksen hankkeeseen osallistumisesta. 

HINKU-hanke, joka on toiminut viidessä kunnassa Suomessa vuodesta 2008 alkaen hyvin 
kokemuksin, laajeni vuoden 2013 alussa Länsi-Uudellemaalle. Lohja (sekä liitoskunnat 
Nummi-Pusula ja Karjalohja), Raasepori, Hanko ja Siuntio ovat päättäneet liittyä 
hankkeeseen ja tehdä yhteistyötä ilmastokysymyksissä. 

Toteutetut toimenpiteet 

• Päätös osallistumisesta. Raaseporin kaupunginhallitus on tehnyt 5.11.2012 
päätöksen osallistua hankkeeseen. 

• Toiminnan suunnittelu ja osastokohtaisten vastuuhenkilöiden valinta. 
Kaupunginhallitus hyväksyi toimintasuunnitelman kokoukseessan 5.11.2012. 
Suunnitelma perustuu energia- ja ilmasto-ohjelman periaatteille. 

• HINKU ja asukkaat. Asukkaiden osallistuminen on keskeistä HINKU-hankkeessa. 
Suunnitellaan ja toteutetaan HINKU-tapahtumia sopiviin teemoihin liittyen.  

• Yritysyhteistyö. HINKU-hanke tarjoaa ilmastokonsultointia elinkeinoelämälle. 
Sopiviin yrityksiin otetaan yhteyttä ja toiminta aloitetaan tammikuussa 2013. 

• Tiedotussuunnitelma ja mediat. Keskustelu ja näkyvyys on tärkeätä 
ilmastoystävällisen ajattelun leviämisen kannalta. Tiedotussuunnnitelma ja 
verkkosivu suunnitellaan yhdessä kaupungin tiedottajan kanssa. 
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4.3 Yleiset toimenpiteet 
Nämä yleiset toimenpiteet koskevat henkilökuntaa kaikilla kaupungin sektoreilla, osastoilla ja 
yksiköissä. Toimenpiteet ohjeistavat energiatehokkaaseen ja ilmastoystävälliseen 
työympäristöön ja on tärkeää, että kaikki osallistuvat tähän haasteelliseen työhön. 
Motivoimalla koko henkilökuntaa osallistumaan toimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, sekä arviointiin ja seurantaan, saadaan hyvä pohja työn jatkamiselle. 
Toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa ja vähentää energiankulutusta ja samalla vähentää 
toiminnan aiheuttamaa negatiivista ilmastokuormitusta.  

Joka osastolla on kyseisen osaston toimenpidesuunnitelmassa määritelty vastuuhenkilö. 
Vastuuhenkilö voi tarvittaessa kutsua kokoon työryhmän organisoimaan käytännön työtä. 
Henkilökunnan tulisi hallita energiatehokkaat työtavat omissa työtehtävissään ja siksi 
tarvitaan jatkokoulutusta. Myös uudet työntekijät tulisi muun koulutuksen yhteydessä 
kouluttaa käyttämään energiatehokkaita työtapoja. 

Energiankulutuksen vähentäminen ei aina vaadi suuria investointeja teknisiin ratkaisuihin, 
vaan merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa myös muuttamalla työrutiineja, 
käyttäytymismalleja ja luomalla uusia toimintatapoja.  

 
Yleiset toimenpiteet 

Työrutiinit 
• Tulosta ja kopioi kaksipuoleisesti 
• Vältä asiakirjojen ja sähköpostien tulostamista  
• Keskitä tulostus yhteen ajankohtaan  
• Käytä pois heitettyjä tulosteita muistilappuina tai luonnospapereina 
• Harkitse onko välttämätöntä tulostaa esim. kokousten esityslistoja 
• Vältä jätteen tuottamista  
• Lajittele ja kierrätä jätteet (kopiopaperi ja sanomalehdehdet, pahvi, metalli, lasi, 

ongelmajäte, paristot, sähkö- ja elektroniikkajäte) 
• Vältä kertakäyttötuotteita, kuten pahvisia kahvimukeja 
• Älä pese astioita/kahvimukia juoksevan veden alla 

 
Sähkönkulutus 
• Hyödynnä auringon/luonnonvaloa aina kun mahdollista 
• Vähennä tarpeetonta valaistusta ja suunnittele valaistus (uudelleen) 
• Sammuta valot aina kun kyseistä tilaa ei käytetä  
• Sulje työpisteen oheisvarusteet silloin kun niitä ei käytetä  
• Sammuta tietokone kun lähdet lounaalle tai kokoukseen, ja työpäivän lopuksi  
• 21˚C On sopiva lämpötila toimistotiloihin, varmista ettei lämpötila nouse tätä 

korkeammaksi 
 
Huomioi myös nämä 
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• Syö ekologista ja paikalliseti tuotettua ruokaa ja käytä sesonkituotteita 
ruoanvalmistuksessa 

• Kävele, pyöräile tai kulje julkisilla liikennevälineillä työmatkat. Kokeile myös 
kimppakyydeillä kulkemista työkavereiden kanssa. 

• Vältä tyhjäkäyntiä. Ota suksiboksi pois auton katolta kun et tarvitse sitä.  
• Ilmoita aina kiinteistönhoitajalle, jos huomaat esim. vesihanan vuotavan, tai muita 

puutteita  
• Muistuta ja kannusta työkavereitasi toimimaan ilmastoystävällisesti!  
 
Esimerkkejä tuloksista 
• Jätteen lajittelua ja jätehuoltoa parannettiin Tammisaaren kaupungintalolla. Kukin 

keittiö sai oman biojäteastian sekä ohjeita biojätteen, sekajätteen sekä pahvin ja paperin 
lajittelusta. 
Lisäksi laadittiin yksinkertainen jäteopas ja luettelo lajiteltavista jätteistä ja astioiden 
sijaintipaikoista. Samalla vaihdettiin WC:iden paperiset käsipyyhkeet tekstiilirulliin. 
Tuloksena sekajätteen määrä puolittui. Biojätettä syntyy paljon ja pahvin kierrätys toimii 
nyt paremmin. Kustannussäästöä syntyi seka- ja biojätteen osalta noin neljännes 
entiseen verrattuna. 

 
• Hallinnon paperinkulutus väheni 7%:lla 2011-2012. 
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4.4 Yleis- ja konsernihallinto  

4.4.1 Kaupunginkanslia  

Kaupunginkanslia käsittelee suuria määriä paperia kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen kokousten valmistelutyössä. Paperinkulutuksen vähentäminen on yksi 
tärkeimmistä toimenpiteistä kanslian ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Valmistelutyötä 
voidaan kehittää paperittomaksi ja valtuutetuille jaettavan paperisen materiaalin määrää 
vähentää kehittämällä kokouksissa käytettävän elektronisen laitteiston käyttöä.  

Lisäksi voidaan luoda Internet-sivusto, jossa kaupungin henkilökuntaa motivoidaan 
käyttämään ilmastoystävällisiä työtapoja kertomalla jo toteutetuista toimenpiteistä ja niistä 
tavoitteista, joita on saavutettu energia- ja ilmasto-ohjelmatyössä.   

Liittyminen sopivaan toimistoille tarkoitettuun ympäristöohjelmaan voi olla tehokas tapa 
kehittää ympäristöystävällinen toimistossa. Esimerkiksi ympäristöohjelma Green Office 
tarjoaa välineitä tähän. Sen lisäksi, että ohjelma edistää energiansäästöä, 
ilmastoystävällisyyttä ja materiaalitehokkuutta, kehittää se samalla myös käytännön työtä 
edellyttämällä jatkuvaa työrutiinien tarkastamista. Palvelu on maksullinen; hinta koostuu 
liittymis- ja vuosimaksusta. Maksun suuruus perustuu ohjelmaan liitettyjen toimipisteiden 
henkilöstömäärään. WWF Suomi tarkastaa tehdyn ympäristöohjelman vuosittain, sekä 
suorittaa joka kolmas vuosi seurantatarkastuksen toimipisteissä. 

Tavoitteet 

• Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten valmistelutyö tapahtuu 
sähköisesti ja valtuutetuille jaettavien paperisten asiakirjojen määrää vähennetään.   

• Sisäinen posti on paperitonta.  
• Henkilökunnalla ja asukkailla on saatavilla ajankohtaista tietoa kaupungin energia- ja 

ilmasto-ohjelmasta  
• Arkistointi tapahtuu sähköisesti 

 
Käynnistyneet toimenpiteet  

• Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten valmistelutyötä kehitetään 
paperijätteen määrän vähentämiseksi. Päättävien elinten kokouksia kehitetään 
paperittomiksi teknisten ratkaisujen avulla. Tekniseksi ratkaisuksi on valittu 
taulutietokone, jollainen on jaettu tai jaetaan johtoryhmän ja kaupunginhallituksen 
jäsenille. 
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Toimenpide-ehdotukset  

Toimenpide 1: Selvitetään mahdollisuudet hoitaa sisäinen posti elektronisesti. Sähköinen 
sisäinen posti edellyttää, että henkilökunnalla on saatavilla tarpeellinen varustus, mm. 
tietokoneet ja skannerit, jotta postin lähettäminen ja vastaanottaminen onnistuu. Nykyinen 
sisäisen postin auto korvataan vähäpäästöisellä tai päästöttömällä autolla leasingkauden 
loppuessa 2014. Mahdollisuudet lisätä yhteistyötä kuljetusten osalta muun hallinnon kanssa 
selvitetään.  

Toimenpide 2: Kehitetään Internet-sivusto, sekä suunnitelma siitä miten energia- ja ilmasto-
ohjelman edistymisestä tiedottaminen tapahtuu. Foorumia, esim. kaupungin nettisivuilla 
olevaa sivustoa, käytetään informaatiokanavana, jossa henkilökunnalle, asukkaille ja 
medialle jaetaan tietoa toteutetuista energia- ja ilmastotoimenpiteistä.  

Toimenpide 3: Sähköistä arkistointia lisätään.  

Toimenpide 4: Kaupunginkanslia ottaa Green Office-ohjelman käyttöön. 
 

4.4.2 Henkilöstöosasto   
Henkilöstöosastolla on jo toteutettu useita toimenpiteitä osaston 
kasvihuonekaasupäästöosuuden vähentämiseksi, mm. suuri osa työtehtävistä on ryhdytty 
hoitamaan sähköisesti ja sen myötä vähennetty merkittävästi paperijätteen määrää. Tämä 
puolestaan vähentää epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää luonnonvaroja. 
Suunnitelmissa on myös jakaa palkkaerittelyt sähköisessä muodossa, sekä ottaa käyttöön 
paperiton kokoustekniikka paperinkulutuksen vähentämiseksi edelleen. Jotta kaupungin 
henkilökuntaa saataisiin innostettua tekemään työmatkansa kävellen, pyöräillen tai 
käyttämällä julkisia kulkuneuvoja tai kimppakyytejä oman auton käyttämisen sijaan, luodaan 
kannustinjärjestelmä. Useimmat matkat tehdään autolla, mikä osaltaan aiheuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjä.  

 

Aiemmin toteutettuja toimia:  
• Paperin kulutusta on vähennetty mm. siirtymällä hoitamaan tiettyjä työtehtäviä 

elektronisesti: 
o ilmoitus vuosilomasta, sairaslomasta ja ylitöistä, työaikaseuranta, työajan 

suunnittelu, rekrytointi, työpaikkahakemukset  
• Yhteiset kuljetukset kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin, jotka järjestetään 

muualla kuin työpaikalla. 
• Henkilökuntakoulutukset järjestetään pääasiassa työpaikalla 
• Osalla henkilökunnasta on työaikana käytettävissään polkupyöriä. 
• Etätyötä varten on luotu käytännöt. 

 
Tavoitteet  
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• Työajalla tapahtuviin matkoihin ja kuljetuksiin käytetään vähäpäästöisiä/päästöttömiä 
liikkumismuotoja.  

• Henkilökunta kulkee työmatkansa kävellen, pyöräillen, käyttäen joukkoliikennettä tai 
kimppakyydeillä.  

• Työaikana henkilökunnan käytettävissä olevien pyörien määrää lisätään  
 

Toteutetut toimenpiteet: 
• Paperinkulutusta on vähennetty. Paperitonta kokoustekniikkaa on ryhdytty 

kehittämään yhteistyössä IT-yksikön kanssa. Pilottiryhmänä toimii kaupunginhallitus 
ja lisäksi valituille virkamiehille hankitaan taulutietokoneet. 

 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 
Toimenpide 1: Luodaan kannustinjärjestelmä, joka motivoi henkilökuntaa kulkemaan 
työmatkansa kävellen, pyöräillen, käyttäen joukkoliikennettä tai kimppakyydeillä. Selvitetään 
mahdollisuudet virka-aikana käytettävissä olevien polkupyörien hankintaan. Taloudellisesta 
ajotavasta järjestetään koulutusta, erityisesti henkilöille, jotka ajavat runsaasti autolla 
työpäivän aikana. 
 
Toimenpide 2: Paperinkulutusta vähennetään. Paperitonta kokoustekniikkaa kehitetään 
yhteistyössä IT-yksikön kanssa. Palkkalaskelmat jaetaan sähköisessä muodossa. 
 

4.4.3 Talousosasto  
Talousosastolla ilmastovaikutusta voidaan pienentää vähentämällä paperinkulutusta ja 
ilmastoystävällisten toimistorutiinien avulla. Ottamalla vastaan laskuja ja hoitamalla osa 
arkistoinnista sähköisesti, on paperinkulutusta jo saatu vähennettyä. Suunnitelmissa on myös 
lähiaikoina aloittaa oma laskutus sähköisesti. Suurimmat mahdollisuudet energiankäytön 
tehostamiseen ja energian säästöön ovat hankinta- ja IT-yksiköissä.  
 
Aiemmin toteutettuja toimia:  
 

• Paperinkulutusta on vähennetty mm. hoitamalla osa työtehtävistä sähköisesti: 
o Laskuja vastaanotetaan sähköisessä muodossa ja arkistointi hoidetaan osittain 

sähköisesti 
 
Tavoitteet 

• Kaupunki siirtyy sähköiseen laskutukseen 
• Osaston paperinkulutus minimoidaan; kirjanpito ja maksutositteet, tilinpäätös ja 

budjetit tehdään ja käsitellään sähköisessä muodossa.  
• Kaikki arkistointi tapahtuu sähköisesti 
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Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Osaston sähköisiä työvaiheita ja -tehtäviä kehitetään ja lisätään 
paperinkulutuksen vähentämiseksi edelleen.  
 

Toimenpide 2: Sähköistä arkistointia lisätään. 

 

4.4.3.1 Hankinta 

Hankintaosasto hoitaa kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden hankinnan, joita kaupunki eri 
hallintoelimissään tarvitsee. Hankinnan keskittämisellä kaupunki pyrkii mm. välttämään 
päällekkäisiä hankintoja. Paras sisäinen asiantuntemus omien osastojensa toiminnoista on 
sektoreilla itsellään, jotka näin ollen lähettävät itse tilauksensa hankintayksikköön. 
Hankintayksikkö puolestaan tuntee kunnallisten hankintojen lainsäädännön ja kriteerit. 
Yhteistyön avulla saadaan kartoitettua todelliset tarpeet hankinnoille, ja näin vältetään mm. 
väärin mitoitetut hankinnat. Tarpeetonta tavaroiden hankintaa tulee välttää mm. jotta voidaan 
minimoida tarpeettomat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat 
tavaroiden kulutuksesta. Kertakäyttökulutuksen vähentämiseksi edistetään kestävien 
tavaroiden hankintaa.  

Kaupungin hankintaosasto edistää osaltaan sen tavoitteen saavuttamista, että vuoteen 2015 
mennessä vähintään 50 prosenttia hankinnoista on ympäristöystävällisiä. 
Ympäristöystävällisyydellä tarkoitetaan, että hankintojen yhteydessä asetetaan yhä 
useampia kriteereitä ja minimivaatimuksia, jotka suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita, sekä 
tuotteita, jotka on tuotettu ympäristöystävällisesti.  

Hankintalain (348/2007) toinen pykälä kehottaa huomioimaan ympäristönäkökohdat 
hankinnoissa: ”Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että 
hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen”. Elinkaariajattelu, energiatehokkuus ja ilmastoystävällisyys ovat keskeisiä näkökohtia 
kun määritellään hankinta-asiakirjassa annettavia kriteereitä. Mm. energiankulutus, 
energiatehokkuus, päästömäärä (vähäpäästöinen/päästötön), mahdollisuus tuotteen 
muunteluun ja korjaamiseen, kierrätettävyys, jätteen minimointi tai muut vastaavat kriteerit, 
jotka edistävät tavaran elinikää, kuntoa ja käyttöä ovat kriteerejä, jotka edistävät 
elinkaariajattelua ja ilmastoystävällisyyttä. 

Elinkaariajattelua, energiatehokkuutta ja ilmastoystävällisyyttä koskevat kriteerit on 
erityisen tärkeää ottaa huomioon IT- ja toimistovarusteiden, valaistuksen ja ajoneuvojen 
hankinnassa, sekä uudisrakennuksissa ja nykyisten rakennusten korjauksessa. 
Tavarantoimittajia, urakoitsijoita ja palveluntuottajia on informoitava aikaisessa 
vaiheessa tulevista hankintatarpeista ja samalla painotettava hankittavan tavaran tai 
palvelun energiatehokkuuden ja ilmastoystävällisyyden tärkeyttä, jotta näillä on 
mahdollisuus täyttää annetut vaatimukset. Aikaisessa vaiheessa aloitettu yhteistyö 
tavarantoimittajan kanssa antaa myös mahdollisuuksia vähän energiaa kuluttavien ja 
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päästöttömien innovaatioiden kehittämiselle. (Arbets- och näringsministeriet, 2008; 
Motiva Oy 2011c) 

Aiemmin toteutettuja toimia:  
• Osaston tavoitteena on osaltaan mahdollistaa, että 50 prosenttia hankinnoista on 

ympäristöystävällisiä vuoteen 2015 mennessä, eli eri sektoreiden hankintatilauksissa 
käytetään ympäristöystävällisiä ja ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita suosivia 
valintakriteerejä.  

 
Tavoitteet 

• Eri sektoreiden henkilökunnalla on edellytykset energiatehokkaiden ja 
ilmastoystävällisten hankintojen tekemiseen ja motivaatiota niiden käyttämiseen 
työssään. 

• Ilmastonäkökohtia ja elinkaariajattelua käytetään minimivaatimuksena 
tarjousmenettelyssä. Pitkän aikavälin kustannukset huomioidaan kriteerien 
valinnassa. 

 
Käynnistetyt toimenpiteet 

• Kaupungin hankinnoista vastaaville järjestetään koulutus ilmastoasioiden 
huomioonottamisesta. Hankintaosasto tiedottaa kaupungin eri sektoreille 
mahdollisista ympäristöystävällisille hankinnoille asetettavista kriteereistä. 

• Kaupungin hankintayksikkö ottaa osaa kehityshankkeisiin, jotka edistävät 
ilmastoystävällisten tuotteiden ja elintarvikkeiden tuotantoa Raaseporin alueella. 

 
Toimenpide-ehdotukset 

 

Toimenpide 1: Tarvekartoituksille luodaan suuntaviivat. Kartoitus tehdään jokaisen uuden 
hankinnan yhteydessä kyseisen sektorin vastuuhenkilöiden kanssa. Hankittavan tavaran tai 
palvelun koko elinkaaren aikaiset kustannukset selvitetään. Tarvittaessa käytetään 
ulkopuolisia asiantuntijoita tai neuvonantajia. 
 

Toimenpide 2: Nykyisille ja tuleville tavarantoimittajille, urakoitsijoille ja palveluntuottajille 
tiedotetaan kaupungin ympäristöystävällisten hankintojen tavoitteesta. Hankinta-asiakirjan 
otsikossa tuodaan esille vaatimus hankittavan tuotteen tai palvelun energiatehokkuudesta ja 
ilmastoystävällisyydestä. Energiatehokkuus ja/tai ilmastoasiat asetetaan 
minimivaatimukseksi tuotteelle. Tavarantoimittajaa pyydetään antamaan selvitys oman 
toimintansa ja/tai tuotteensa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. 
 

Toimenpide 3: Asetetaan tavoite vuodelle 2020: osasto edistää ympäristöystävällisten 
hankintojen osuuden on nostamista vähintään 70 prosenttiin.  
 
Toimenpide 4: Tehdään hankintakäsikirja osastojen hankintatoiminnan tueksi. Käsikirjassa 
määritellään ympäristöystävällisten hankintojen kriteerit eri aloille. 
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4.4.3.2 IT- yksikkö 

Tietotekniikka aiheuttaa kolmasosan toimiston kokonaissähkönkulutuksesta, yhtä paljon kuin 
valaistus. Osasyy suureen sähkön kulutukseen on työpisteiden ja niiden varustelun 
lisääntyminen. Mikäli henkilökohtaisten työpisteiden, kopiokoneiden, tulostinten ja muun 
tietokonelaitteiston tarpeeton sähkönkulutus saataisiin kuriin, säästöt olisivat miljoonaluokkaa 
pelkästään julkisella sektorilla. Säästöjä saataisiin ottamalla käyttöön energiatehokkaampia 
laitteita ja opastamalla laitteiden käyttäjiä toimimaan energiaa säästäen. 

IT-yksikkö on onnistunut vähentämään sähkön käyttöä sekä sähkö- ja palvelukustannuksia 
asentamalla keskustulostimia. Käyttökustannukset tulostetta kohden ovat pienemmät ja 
myös paperinkulutus vähenee, sillä keskitetyillä tulostimilla voi usein tulostaa kaksipuolisia 
tulosteita. Kaksipuolinen tulostus voidaan asettaa oletusasetukseksi, jolloin kaikki dokumentit 
tulostetaan automaattisesti kaksipuolisina.  

Tietotekniikkaa hankittaessa on valittava energiatehokkaita vaihtoehtoja, esim. Energy Star-
merkinnällä varustettuja laitteita. Tällä merkinnällä varustettuja laitteita käyttämällä voidaan 
säästää energiaa jopa 50%  verrattuna tavallisten laitteiden käyttöön. Vertailtaessa laitteiden 
sähkönkulutusta tulisi myös selvittää onko kannattavaa hankkia laitteita, joissa on useampia 
toimintoja yhdistettynä, sen sijaan, että hankittaisiin useampia pieniä laitteita, jotka usein 
kuluttavat yhdessä enemmän sähköä kuin yksi monitoimilaite. (Motiva Oy, 2006;Motiva Oy 
2011i) 

Aiemmin toteutettuja toimia:  

• Sovelletaan elinkaariajattelua   
• Keskitettyä tulostusta on edistetty tiedottamalla ja keräämällä vanhoja laitteita pois 
• Kaupungintalon henkilöstölle on pidetty energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä 

infotilaisuus jonka jatkona on jaettu tietoa intrassa. 
• Paperitonta kokoustekniikkaa kehitetään yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa 

Tavoitteet 

• Tietotekniikka on energiatehokasta ja laitteita käytetään energiaa säästäen  
• Tulostus on keskitettyä ja tulosteet kaksipuolisia  
• Työkoneet, kopiokoneet ja tulostimet on ohjelmoitu sammumaan automaattisesti ja 

käyttämään valmius- ja energiansäästötilaa 
• Käytöstä poistettavat varusteet kierrätetään.  
• Henkilökohtaiset tulostimet, skannerit ym. korvataan laitteilla joissa on useampi 

toiminto yhdessä.   
• Lisätään kannettavien tietokoneiden määrää.    

 

 



Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma   18 (54) 
  10.2.2012 

 

Käynnistetyt toimenpiteet: 

• Henkilökohtaiset tulostimet korvataan keskustulostimilla. Selvitetään mahdollisuudet 
vähentää fyysisiä servereitä.  

• Kehitetään paperitonta kokoustekniikkaa yhdessä henkilöstöosaston kanssa. 
Kokoustekniikka otetaan käyttöön kaupungin hallinnossa. Mahdollisuus 
videokonferenssien käyttöön taataan kaupungin hallintoelimissä ja ohjeet 
videokonferenssien järjestämisestä jaetaan henkilökunnalle 

• Siirrytään energiatehokkaan tietotekniikan käyttöön; suositaan Energy Star merkittyjä 
tuotteita. Energiatehokkuus asetetaan kriteeriksi hankinnoissa.  

Toimenpide-ehdotukset 
Toimenpide 1: Tietokonelaitteiston energiaa säästävästä käytöstä tehdään ohjeet ja jaetaan 
ohje henkilökunnalle/ laitteiston käyttäjille, sekä työpisteisiin, joilla on useampia käyttäjiä. 
Energiansäästötilan ja automaattisen sammutuksen toiminnot asennetaan oletusasetuksiksi 
kaikille työkoneille ja muille laitteille.  

Toimenpide 2: Henkilökunnalle annetaan koodit, joita käytetään tarvittaessa, jotta saadaan 
taattua tietoturva tulostimen käytössä. (Käyttäjä syöttää henkilökohtaisesti koodinsa 
laitteeseen tulostaessaan.) 

 

4.4.4 Sisäiset palvelut  

4.4.4.1 Kiinteistönhoito 

Kiinteistönhoito-yksikölle ehdotetaan toimenpiteiksi mm. kartoituksia, kontrolleja ja 
tarkastuksia. Osa näistä toimenpiteistä voidaan laskea peruskunnossapidoksi. 

Kartoituksia tarvitaan, jotta saadaan tarkka kuva vallitsevasta tilanteesta. Jo hyvin 
yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten säätelemällä sisäilman lämpötilaa ja ilmanvaihtoa, sekä 
asentamalla aika- ja lämpötilasäätimet moottorilämmittimiin, saadaan energiankulutusta 
vähennettyä. Sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo viiden prosentin säästön 
lämmityskuluissa.  

Tehokas energian käytön sääntely kaupungin kiinteistöissä edellyttää jatkuvaa todellisen 
energiankulutuksen seurantaa kaikissa kiinteistöissä. Tämä mahdollistaa myös energia- ja 
ilmasto-ohjelman toimenpiteiden todellisten vaikutusten tarkan arvioinnin.  

Kiinteistönhoidon toimenpiteiden jaottelu: 

Toimenpide 1: Sähkönkulutus kiinteistöissä 
Toimenpide 2: Kiinteistöjen lämmitys 
Toimenpide 3: Kaupungin kiinteistömassa ja kiinteistöjen kunto 
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Toimenpide 4: Rutiinit, työtavat ja logistiikka 
Toimenpide 5: Valaistus 
Toimenpide 6: Sisäilman ja lämpimän veden lämpötilat 
Toimenpide 7: Ilmanvaihto ja jäähdytys  
Toimenpide 8: Jätteiden käsittely 
Toimenpide 9: Uudisrakentaminen  
Toimenpide 10: Kiinteistöyhtiöt  
  

Tavoitteet: 

• Uusiutuvien polttoaineiden käyttö lämmityksessä lisääntyy ja öljylämmitteisten 
kiinteistöjen määrä vähenee, lopulta öljylämmityksestä luovutaan kokonaan. 

• Puutteellisesti eristettyjen kohteiden määrä vähenee ja tähdätään siihen, että kaikki 
kaupungin kiinteistöt ovat kunnolla eristettyjä  

• Kaupungin kiinteistöissä toteutetaan energiatarkastuksia   
• LVI- varustus on asianmukaista, joustavaa ja energiatehokasta  
• Uudisrakennukset ovat energiatehokkaita: matalaenergia-, passiivi- tai 

nollaenergiataloja.  
• Automaattiseen energiaseurantaan kytkettyjen kiinteistöjen määrää lisätään  

 

Toimenpide 1: Sähkönkulutus kiinteistöissä 

Kytkemällä kiinteistöt automaattiseen energiankulutusseurantaan voidaan kiinteistöjen 
energiankulutusta tarkkailla päivittäin ja nopeammin havaita ja korjata mahdolliset viat. 
Energiankulutuksen seuranta auttaa arvioimaan rakennusten käyttökuluja budjetointia varten. 

Sähkönkulutusta voidaan vähentää mm. asentamalla moottorilämmittimien sähkötolppiin 
rajoittimet, joilla estetään tarpeeton sähkönkulutus. Sähkötolppia voidaan vastaisuudessa 
käyttää myös sähköautojen latauspisteinä. Tolpat tulee varustaa kulutusmittareilla. 

Kiinteistön käyttäjät voivat suoraan vaikuttaa kiinteistön sähkönkulutukseen. 
Kiinteistönhoitajat voivat välittää tietoa energiansäästötoimenpiteistä ja lisäksi tämän 
ohjelman yhteydessä asukkaille suunniteltava opas jaetaan kiinteistöille. Kaupungin vuokra-
asuntojen asukkaille painotetaan tietoa siitä, että energiansäästötoimenpiteet myös 
pidentävät laitteiden käyttöikää ja vähentävät huoltotarvetta. (Motiva Oy, 2011b) 

Toteutetut toimenpiteet: 
 

• Uusi kulutuksen seurantajärjestelmä RYHTI otettu käyttöön. Uusi järjestelmä 
perustuu automaattisiin luentoihin, joita täydennetään syöttämällä tietoa 
manuaalisesti tarvittavin osin. 

• Päätös energiatehokkuussopimukseen kuuluvan energiakatselmointitoiminnan 
aloittamisesta tehty. 



Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma   20 (54) 
  10.2.2012 

 

• Kiinteistöt, joissa on automaattinen sähkönkulutusseuranta, on kartoitettu ja 
korjattu puutteita tiedonsiirron toiminnassa. Kiinteistöt, joista automaattinen seuranta 
puuttuu, liitetään kunnostustoimenpiteiden yhteydessä seurantajärjestelmään, jotta 
kulutuksen seuranta helpottuu. Kulutustiedot niistä kiinteistöistä, jotka eivät ole 
mukana automaattisessa seurannassa syötetään manuaalisesti 
seurantajärjestelmään.  

• Järjestelmän käyttäjille on järjestetty koulutusta ja selvitetty puutteet työtehtävien 
suorittamiseen tarvittavien varusteiden saatavuudessa.  

Käynnistyneet toimenpiteet: 

• Energiakatselmoinnit aloitettu kiinteistöissä keväällä 2013. Tarkastuksen 
yhteydessä kartoitetaan mm. mihin käytetty energia kuluu ja miten sen käyttöä 
voidaan tehostaa.  

• Taloudelliset ohjauskeinot. Suunniteltu taloudellisia ohjauskeinoja, joilla 
motivoidaan vuokralaisia ja kiinteistöjen käyttäjiä säästämään energiaa, esim. 
hyvittämällä vuokralaiselle energiansäästöstä aiheutuneet kustannussäästöt.   

• Keittiökoneiden energiankulutus. Tuotanto- ja jakelukeittiöiden nykyinen varustus 
kartoitetaan, erityisesti uunit, tiskikoneet ja kylmälaitteet. Laitteiden energiankulutus 
tarkistetaan kulutusmittarilla. Paljon energiaa kuluttavat varusteet vaihdetaan vähän 
energiaa kuluttaviin. Vuotavat kylmälaitteiden ovet tiivistetään. 

• Vihreä sähkö. Vihreä sähkö otetaan käyttöön kaupungin kiinteistöissä. Vihreän 
sähkön käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman epäpuhtauksia verrattuna 
fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön.  

Ehdotetut toimenpiteet 

1A. Vuokralaiset ja energiatehokkuus. Vuokrasopimukseen kirjoitetaan, että vuokralaisen 
on sitouduttava käyttämään kiinteistöä ja sen laitteita energiatehokkaasti. Vuokralaiselle 
annetaan tietoa omasta energiankulutuksesta ja keskimääräisestä energiankulutuksesta, 
jotta mahdollistetaan oman kulutuksen vertailu. Vuokralaiselle on myös annettava tietoa 
energiansäästötoimenpiteistä.  

1B.  Moottorilämmittimet. Moottorilämmittimien sähkötolppiin asennetaan aika- ja 
lämpötilarajoittimet, huomioiden mahdollinen tarve käyttää tolppia tulevaisuudessa 
sähköautojen latauspisteinä.  

 
Toimenpide 2: Kiinteistöjen lämmitys 

Rakennuksen energiankulutuksesta jopa 50 prosenttia kuluu lämmitykseen. Rakennusten 
lämmitystä voidaan tehostaa mm. puhdistamalla ja huoltamalla lämmitysjärjestelmää 
säännöllisesti, sekä järjestelmän oikealla mitoituksella ja säädöillä. Säätämällä vesikiertoisen 
lämmitysjärjestelmän oikein voidaan säästää 10- 15 prosenttia kiinteistön 
energiankulutuksesta. (Motiva Oy 2010b; Motiva Oy 2011f) 
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Toteutetut toimenpiteet: 

• Kiinteistöjen lämmitystä on säädetty energian säästämiseksi 
• Kiinteistöjen ilmanvaihtoa on säädetty 
• Öljyllä lämmitettävät kiinteistöt on kartoitettu ja öljynkulutuksen seuranta aloitettu 
• Sähkölämmitteiset kiinteistöt on kartoitettu 
• Keskusteluja kaukolämmön käyttöönotosta yhä uusissa kiinteistöissä keskustellaan 
• Lämpötaloustarkasteluja tehty vuosien 2012-2013 aikana käynnissä olevissa 

saneeraus- ja uudiskohteissa 

Käynnistyneet toimenpiteet: 

• Kulutuksien seurantaa kehitetään ja tehostetaan yhdessä RYHTI- 
järjestelmätoimittajan ja mm. Tammisaaren Energian kanssa 

• Energiatehokkuusinvestointien suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen (mm. ESCO) 
mahdollisuuksia on tutkittu 

 

Ehdotetut toimenpiteet 

2A. Kulutuksen seurannan kehittäminen jatkuu 

2B. Öljylämmitteiset kiinteistöt. Öljyllä lämmitettävät kiinteistöt kartoitetaan ja öljypolttimien 
kunto tarkastetaan. Huonokuntoiset, vanhanaikaiset tai huonotehoiset polttimet korvataan 
välittömästi kaukolämmöllä, paikallisella biopolttolaitosenergialla, maalämmöllä, 
lämpöpumpuilla, aurinkopaneeleilla tai muulla ympäristöystävällisellä lämmitysjärjestelmällä. 

2C. Sähkölämmitteiset kiinteistöt. Sähköllä lämmitettävät kiinteistöt kartoitetaan ja 
lämmitysjärjestelmien kunto tarkastetaan. Järjestelmät, joilla on alhainen toiminta-aste, 
korvataan välittömästi esim. pellettilämmityksellä, kaukolämmöllä, paikallisella 
biopolttolaitosenergialla, lämpöpumpuilla, aurinkopaneeleilla tai muulla 
ympäristöystävällisellä lämmitysjärjestelmällä. 

2D.  Jäähdyttimien ja termostaattien säätö. Lämmitysjärjestelmien termostaatit ja 
jäähdyttimet tarkastetaan ja varmistetaan, että ne toimivat suunnitellusti ja ovat oikein 
asennettuja.  

2E. Lämpötalous. Peruskunnostusten yhteydessä parannetaan rakennusten lämpötaloutta 
mm. perusteellisella eristyksellä ja ikkunoiden vaihdolla. 
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Toimenpide 3: Kaupungin kiinteistömassa ja kiinteistöjen kunto.  

Kaupungin kiinteistöjen yleinen kunto, kunnostustarve, käyttötarkoitus ja käyttöaste 
kartoitetaan, jotta saadaan kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta. Kartoitus toimii perustana 
kiinteistöjen kunnostuksesta tehtäville päätöksille. Yleisen kunnon ja lämpötalouden 
parantamiseksi kunnostettavista kiinteistöistä tehdään lista.  

 Jo toteutetut toimenpiteet: 

• Kiinteistöjen energiankulutustietoja on koottu ja vertailtu toimenpidetarpeiden 
selvittämiseksi 

• Kymmenen vuoden listaa varten on aloitettu tiedonkeräys 

Käynnistetyt toimenpiteet 

• Kaupungin kiinteistöjen kartoitus. Kiinteistöjen kunto, kunnostustarve ja käyttöaste 
kartoitetaan.   

• 10 vuoden lista. Lista kiinteistöistä, jotka kaupungilla tulee olemaan hallinnassaan 
myös kymmenen vuoden päästä.  

 

Toimenpide 4: Logistiikka, rutiinit ja työtavat 

Kiinteistöhuoltaja pystyy päivittäisellä huollolla vaikuttamaan kiinteistön nykyiseen ja tulevaan 
energiankulutukseen. Tämä onnistuu ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla sekä 
puuttumalla havaittuihin puutteisiin ja vikoihin välittömästi. Sähköisellä 
vikailmoituslomakkeella vuokralainen voi helposti ilmoittaa puutteista kiinteistönhoitajalle. 
Tämä auttaa myös kiinteistönhoitajaa suunnittelemaan työnsä tehokkaasti, kun suoritetut ja 
odottavat työt on järjestelmällisesti koottu nähtäville järjestelmään. Työprosessi helpottuisi 
myös elektronisen muistiinpano- ja seurantajärjestelmän avulla, johon jokainen - pieni tai 
suuri- päivittäisissä töissä tehty toimenpide kirjataan, jotta voidaan helposti seurata mitä 
kussakin kiinteistössä on tehty.  

 Jo toteutetut toimenpiteet: 

• RYHTI-huoltokirjan käyttöönotto tapahtui vuonna 2013 
• Koulutukset, käytön harjoittelu ja käyttäjien informoiminen 2013 

Käynnistetyt toimenpiteet: 

• Elektroniset apuvälineet. Toteutetaan elektroninen vikailmoituslomake, sekä 
elektroninen seuranta- ja muistiinpanojärjestelmä toteutetuille toimille (RYHTI). 
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• Yhteisiä koneita ja laitteita kiinteistö- ja tekniselle osastolle. Kiinteistöosasto ja 
yhdyskuntatekninen osasto käyvät neuvotteluja koneiden ja laitteiden käyttöasteen 
nostamiseksi. 

Ehdotetut toimenpiteet: 

4A. Koulutus ja ohjekirja. Koulutusta järjestetään vuosittain, jotta ylläpidetään hyvää 
osaamistasoa, koskien erityisesti energiatehokkuutta ja ilmastokysymyksiä. Organisaation 
sisäistä osaamista hyödynnetään ja vahvistetaan. Suunnitellaan ohjekirja, jossa annetaan 
suuntaviivat energiatehokkuudesta ja ilmastotyöstä kiinteistönhoidossa. Ohje toimii 
apuvälineenä myös sijaisille tai uudelle henkilökunnalle.  

4B. Koneet ja kuljetusvälineet. Työkoneet ja muut varusteet, jotka kuluttavat paljon 
energiaa, vaihdetaan vähemmän energiaa kuluttaviin. Koneita käytetään energiatehokkaasti 
ja suljetaan niiden ollessa käyttämättöminä. Koneita myös huolletaan niiden käyttöiän 
pidentämiseksi. Energiatehokkuus asetetaan kriteeriksi koneita ja välineitä hankittaessa. 
Työssä tapahtuvaan liikkumiseen käytetään aina kun mahdollista energiatehokkaita ja 
vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja, kuten hybridi- tai sähköautoja tai polkupyöriä.  

4C. Kilpailutus. Suurempia toimenpiteitä, kuten peruskorjauksia kilpailutettaessa on 
energiatehokkuus ja ilmastokysymykset asetettava kriteereiksi.  

 

Toimenpide 5: Valaistus 

Suuri osa sähköstä, joka käytetään rakennuksissa, kuluu valaistukseen. Koulurakennuksissa 
noin 20 prosenttia kokonaissähkönkulutuksesta menee valaistukseen, toimistotiloissa yksi 
kolmasosa. Vaihtamalla vanhat paljon energiaa kuluttavat valaisimet ja lamput modernimpiin 
vähän energiaa kuluttaviin, saadaan aikaan merkittävää energiansäästöä. Valaistuksen 
suunnittelulla, toisin sanoen lamppujen ja valaisinten valinnalla ja sijoittelulla, on myös 
merkittävä vaikutus sähkön käyttöön. On tärkeää, että suunnittelu tehdään yhteistyössä 
kiinteistön käyttäjien kanssa, jotta saadaan optimoitua valaistukseen kuluvan energian 
määrä. Jo hyvin yksinkertaisilla toimilla voidaan vähentää sähkönkulutusta, sillä kiinteistön 
käyttäjät voivat vaikuttaa kulutukseen. Valo kannattaa sammuttaa jo siinä tilanteessa kun 
huone on käyttämättä 10–15 minuuttia. (Motiva Oy 2010c)' 

 Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Energiatehokkaisiin lamppuihin siirrytään joustavasti 
• Uudiskohteissa tarkastellaan mahdollisuuksia investoida ledivalaistukseen (esim. 

Kiilan koulun jumppasali) 

Ehdotetut toimenpiteet: 
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5A. Valaistuksen tarkastaminen ja suunnittelu.  Valaistustarve kiinteistöissä selvitetään ja 
suunnitellaan uusiksi tarvittaessa. Toimenpiteet, joita suunnitellun valaistuksen 
toteuttamiseksi tarvitaan, tehdään kunnostuksen yhteydessä, pienemmät toimet välittömästi. 
Kaupungin kiinteistöihin asennetaan valaistuksen aikaohjaus ja liiketunnistimet 
energiatehokkaan valaistuksen aikaansaamiseksi. Valaistus voidaan myös kytkeä 
varashälyttimeen.  
  

 

Toimenpide 6: Sisäilman ja lämpimän veden lämpötilat 

Sen lisäksi, että oikein säädetty sisälämpötila lisää viihtyisyyttä, vähentää se myös sisäilman 
terveyshaittoja. Sisälämpötilojen seuranta ja sen säätäminen tiloissa, joissa lämpötila on joko 
liian alhainen tai korkea, parantaa myös rakennuksen kuntoa. Energiankulutus vähenee 
viidellä prosentilla kun sisälämpötilaa lasketaan yhdellä asteella. Suosituslämpötila 
asuintaloille on 21°C, varastoille 12°C, kellareille 5°C, rappukäytäville 17°C, kylpyhuoneille ja 
wc-tiloille 22°C, toimistoille 21°C, urheilutiloille 18°C ja kouluille, päiväkodeille ja 
vanhustentaloille 21°C. 

Lisäsäästöä lämmityksen energiankulutuksessa ja –kustannuksissa saadaan säätelemällä 
lämpimän veden lämpötilaa, suositusten mukaisesti: 55-65°C. Lämpötila ei saa terveyssyistä 
alittaa 55 astetta. (Motiva Oy 2011h; Motiva Oy 2011j) 

 Käynnistyneet toimenpiteet: 

• Veden kulutus minimoidaan. Hanoihin asennetaan vettä säästävät suuttimet ja 
tavalliset wc-pöntöt korvataan säästeliäästi vettä käyttävillä.  

• Sisälämpötilojen kartoitus ja säätäminen aloitettu 

Ehdotetut toimenpiteet: 

6A. Sisälämpötilojen kartoitus ja säätäminen. Kiinteistöjen sisälämpötilat kartoitetaan ja 
säädetään annettujen suositusten mukaisiksi. 

6B. Lämpimän veden säätely. Lämpimän veden lämpötila säädetään suositusten 
mukaisesti. Vedenkulutusta seurataan.  

 

Toimenpide 7: Ilmanvaihto ja jäähdytys 

Ilmanvaihtojärjestelmissä on suuri energiansäästöpotentiaali. LVI-tekniikan sähkönkulutus voi 
aiheuttaa 20–40 prosenttia kiinteistön sähkökuluista. Järjestelmät ovat usein ylimitoitettuja, 
joten energiankulutusta saadaan vähennettyä säätämällä järjestelmä vastaamaan varsinaista 
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tarvetta. Ilmastointilaite, joka on säädetty liian tehokkaaksi, johtaa lämmön ulos kiinteistöstä. 
Tämä puolestaan lisää lämmitystarvetta.  

Energia ja ilmastonäkökulmasta katsottuna, koneellista jäähdytystä ei voi suositella 
kiinteistöissä, joissa se ei ole aivan välttämätöntä. Jäähdyttäminen voi olla perusteltua 
terveyden- ja sairaanhoitotiloissa, tuotanto- ja jakelukeittiöissä ja tietyissä muissa tiloissa 
terveyssyistä. (Motiva Oy 2010a) 

Käynnistyneet toimenpiteet 

• Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastaminen ja säätö. Kiinteistöjen 
ilmanvaihtojärjestelmät tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne toimivat kuten 
suunniteltu. Järjestelmää säädetään tarvittaessa, jotta hyöty saadaan optimoitua ja 
energiankulutusta vähennettyä ilmanlaatua huonontamatta. Kiinteistöissä, joissa on 
kaksi ilmanvaihtojärjestelmää, selvitetään perusteellisesti järjestelmien 
yhteisvaikutus.  

Ehdotetut toimenpiteet: 

7A. Ilmanvaihdon hallinta. Ilmanvaihtoa voidaan säädellä ilman hiilidioksidi- ja/tai 
kosteuspitoisuuteen reagoivien sensorien avulla. Järjestelmä voidaan myös liittää 
valaistukseen, varashälyttimeen tai varustaa se aikaohjauksella. Ohjausmetodin valinnan 
tulee perustua kiinteistössä olevan toiminnan tarpeisiin.  

7B. Lämmön kierrätys. Ottamalla lämpö talteen ilmanvaihtoilmasta, voidaan säästää puolet 
ilmanvaihdossa kuluvasta lämmöstä, verrattuna tavalliseen ilmanvaihtoon.  

7C. Kiinteistöjen jäähdytys. Sisäilman viilentämiseksi tulee käyttää ensisijaisesti perinteisiä 
menetelmiä, kuten kaihtimia ja markiiseja. Aina ennen koneellisen jäähdytysjärjestelmän 
asentamista tehdään selvitys todellisesta tarpeesta. Niihin kiinteistöihin, joihin on todettu 
tarvittavan jäähdytystä, asennetaan energiatehokas järjestelmä. Jäähdytysjärjestelmä 
yhdistetään mahdollisuuksien mukaan kiinteistön lämmitykseen, esim. käyttämällä 
lämpöpumppua.  

  

Toimenpide 8: Jätteiden käsittely 

Tarpeettomien jätekuljetusten aiheuttamat kustannukset ja kasvihuonekaasupäästöt voidaan 
välttää järkeistämällä kiinteistön jätteidenkäsittelyä. Jäteastioiden oikea mitoitus ja koko, sekä 
tyhjennysvälin oikeaksi sovittaminen tekevät kiinteistön jätteiden keräyksen tehokkaammaksi. 
Kiinteistöissä, joissa syntyy suurempia määriä jätettä, voi investointi syväsäiliöön olla 
edullisempaa ja ilmastoystävällisempää kuin tyhjentää pienempiä astioita usein. 
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Lajittelemalla kierrätyskelpoiset materiaalit voidaan mm. välttää biohajoavan jätteen 
päätyminen kaatopaikalle, missä jäte hajoaa hapettomissa oloissa aiheuttaen 
metaanipäästöjä. Metaani on 21 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi ja 
voimistaa kasvihuoneilmiötä. (Motiva Oy 2011d) 

Haja-asutusalueilla suositellaan kompostointia kiinteistöllä biojätteen erilliskeräyksen sijaan 
ja taajamissa yhteistä biojätekeräystä lähinaapureiden kanssa. Kompostoimalla ruoka- ja 
puutarhajätteet kiinteistöllä, ravintoaineet jäävät puutarhaan ja samalla vältetään turhat 
jätekuljetukset ja kulut biojäteastian tyhjennyksestä. 

Ehdotetut toimenpiteet: 

8A. Lajittelu. Joka kiinteistöllä tulee olla mahdollisuus jätteiden lajitteluun tarpeen mukaan. 
Tarve lisälajitteluun kartoitetaan (esim. biojätteen määrän mitoitus).  

Jätteiden keräyspaikalle laitetaan jätteiden lajitteluohjeet. Ohjeet jätteiden lajittelusta jaetaan 
vuokralaisille järjestyssääntöjen tai muiden vastaavien ohjeiden mukana (yhteistyössä 
jäteyhtiön kanssa). 

Kahden tai useamman kiinteistön mahdollisuudet käyttää yhteistä jäteastiaa selvitetään. 
Yhteisen jätekeräyksen mahdollisuus selvitetään mm. silloin kun yhdellä kiinteistöllä ei synny 
riittävästi esim. pahvi- tai biojätettä, jotta kannattaisi järjestää kiinteistökohtainen keräyspiste. 
Asuinkiinteistöt maksavat ekomaksua, jonka myötä asukkaat ovat oikeutettuja käyttämään 
Raaseporin ekopisteitä. Mikäli kierrätettävän jätteen keräystä ei järjestetä kiinteistöllä, 
asukkaille jaetaan tietoa lähimmästä keräyspisteestä. 

8B. Uudellenkäyttö.  Huonekaluja, laitteita tms. joista halutaan luopua tietyssä yksikössä tai 
tietyllä osastolla, ei heitetä pois, vaan kartoitetaan mahdollisuudet uudelleenkäyttöön 
kaupungin muissa yksiköissä. Sisäinen ”vaihtofoorumi” laitetaan kaupungin intranettiin. 
Foorumia voidaan laajentaa niin, että kaupungin työntekijät voivat käyttää sitä osto- ja 
myyntipaikkana tai ilmoittaa poislahjoitettavista tavaroista.  

8C. Syvien jätekeräysastioiden asentaminen.  Nykyisten pihojen uudistamisen yhteydessä 
selvitetään mahdollisuudet asentaa syväsäiliöitä.   

8D. Kompostointi. Haja-asutusalueilla hyödynnetään mahdollisuudet kompostoida biojäte 
kiinteistöllä erilliskeräyksen sijaan, erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa.   
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Toimenpide 9: Uudisrakentaminen 

Energiankäytöstä aiheutuu suurin ympäristökuormitus rakennuksen elinaikana. 
Uudisrakennusta suunniteltaessa tehtävillä valinnoilla voidaan vaikuttaa tulevan kiinteistön 
energiatalouteen ja käyttökustannuksiin. Energiatehokas rakennus käyttää vähintään 50 
prosenttia vähemmän energiaa kuin rakennusmääräysten minimivaatimukset täyttävä 
rakennus. Takaisinmaksuaika niille lisäinvestoinneille, jotka tehdään energiatehokasta 
kiinteistöä rakennettaessa, on 6-10 vuotta. Uudisrakentamisessa tulisi soveltaa 
kokonaisajattelua, jossa useampia kaupungin toimintoja rakennettaisiin vierekkäin. Tämä 
mahdollistaisi yhteisen lämmöntuotannon ja kunnallistekniikan käytön kiinteistöissä. (Motiva 
Oy 2011g) 

Käynnistyneet toimenpiteet 

• Lämmitys. Uusiutuvilla polttoaineilla tapahtuvaa lämmitystä tuetaan ja uusia 
innovaatioita otetaan käyttöön. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon 
alueella liitetään kaukolämpöön. Lämmitystä suunniteltaessa selvitetään 
mahdollisuudet lämmönkierrätykseen.  

 

Ehdotetut toimenpiteet: 

9A. Energiatehokkuusperiaate. Energiatehokkuuden ja elinkaariajattelun huomioimiseen 
uudis- ja lisärakentamisessa luodaan periaatteet. Uudisrakennukset rakennetaan 
energiatehokkuuden A-luokituksella ja mahdollisuuksien mukaan rakennetaan 
matalaenergia-, pasiivi- tai nollaenergiataloja. 

9B. Ilmanvaihto ja jäähdytys. Uudisrakentamisen suunnittelussa arvioidaan jäähdytystarve. 
Mikäli jäähdytys on välttämätön, se yhdistetään kiinteistön lämmitykseen, esim. 
energiatehokkaalla jäähdytyslaitteella, jossa on yhdistettynä lämmitysjärjestelmä.  

9C. Kulutuksen seuranta (sähkö ja lämmitys).  Kiinteistöt yhdistetään automaattiseen 
seurantajärjestelmään, jotta kulutuksen seuranta helpottuu.  

9D. Valaistus. Uudisrakennusten valaistus suunnitellaan käyttötarpeen mukaiseksi 
energiatehokkailla, led- tai muilla energiaa säästävillä lampuilla. Aikaohjaus ja liiketunnistimet 
asennetaan tarpeen mukaan. Valaistus voidaan yhdistää varashälyttimeen.  

9E. Jätteiden käsittely.  Uusia kiinteistöjä suunniteltaessa selvitetään tarve ja 
mahdollisuudet asentaa syväjätesäiliö jätteen keräystä varten, sekä mahdollisuudet hoitaa 
jätteiden keräys yhdessä useamman kiinteistön kanssa. 

  

Toimenpide 10: Kiinteistöyhtiöt  
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Kiinteistöyhtiö voi vähentää energiankulutustaan ja ilmastokuormitustaan edellä mainituilla 
toimenpiteillä, sekä asentamalla asuntokohtaiset vesimittarit ja säätelemällä saunavuoroja 
kiinteistöissä, joissa on sähkösauna. Haja-asutusalueilla sijaitseville kiinteistöyhtiöille 
suositellaan biojätteen (sekä ruoka- että puutarhajätteen) kompostointia kiinteistöllä, jotta 
vältetään turhat jätekuljetukset ja biohajoavan jätteen päätyminen kaatopaikalle. 
Sähkösaunalla varustettujen kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämiseksi on syytä 
tarkistaa saunan käyttötavat. Sähkölämmitteinen sauna kuluttaa noin 40 prosenttia 
kiinteistössä kuluvasta sähköstä. Sopiva saunomislämpötila on 80 astetta. Jos saunan 
lämmittäminen vie kauemmin kuin tunnin, tulee syy selvittää.  

Ehdotetut toimenpiteet: 

10A. Vesimittareiden asennus. Kiinteistöihin asennetaan asuntokohtaiset vesimittarit.  

10B. Saunavuorojen säätely. Saunalla varustettujen kiinteistöjen saunojen käyttöaste 
kartoitetaan. Saunavuorot suunnitellaan ja mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan.  

10C. Kompostointi. Haja-asutusalueilla suositellaan kompostointia biojätteen 
erilliskeräyksen sijaan.  

 

4.4.4.2 Ruokapalvelut 

Nykyisten keittiöiden aiheuttamia kustannuksia voidaan vähentää energiansäästö- ja 
energian käytön tehostamistoimenpiteillä, jotka määritellään tässä kaupungin energia- ja 
ilmasto-ohjelmassa. Toimenpiteillä saadaan myös vähennettyä kaupungin ruokatuotannosta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.  

Eri keittiöiden tilojen ja varustelun taso on vaihtelevaa, joten myöskään energiankulutusta ei 
voida suoraan verrata. Joissakin keittiöissä voidaan hyvin yksinkertaisilla toimenpiteillä 
vähentää sähkönkulutusta, esim. tiivistämällä pakastinten ja jääkaappien vuotavat ovet, kun 
taas toisissa keittiöissä tarvitaan mittavampia toimenpiteitä. 

Energiankulutusta voidaan tehostaa ja minimoida työtilojen hyvällä suunnittelulla. 
Ruuanvalmistukseen tarvittavien kylmä- ja muiden laitteiden väärä sijoittelu - esimerkiksi 
kylmälaitteiden sijoittaminen uunien tai patojen viereen - voi lisätä kylmälaitteiden 
energiankulutusta kahdellakymmenelläviidellä prosentilla. 

Myös ilmanvaihdon optimoinnilla voidaan vähentää energiankulutusta. Vanhanaikainen 
ilmastointijärjestelmä, jota ei ole suunniteltu, mitoitettu eikä säädetty keittiön 
käyttötarkoituksen mukaan, voi kuluttaa jopa kymmenkertaisesti sähköä 
energiatehokkaaseen ilmastointijärjestelmään verrattuna.  

Ruokatuotannossa energiaa voidaan säästää myös muuttamalla työrutiineja. Käymällä läpi 
työtavat kussakin keittiössä ja neuvomalla henkilökuntaa energiankulutuksen 
vähentämisessä omassa työssään saadaan energian käyttöä tehostettua ja vähennettyä. 
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Tekemällä ohjeet energiatehokasta ja ilmastoystävällistä ruuanlaittoa varten ja näitä ohjeita 
noudattamalla saadaan mm. vähennettyä tarpeetonta ruuan kypsentämistä mikä osaltaan 
vähentää energiankulutusta ja parantaa ruoan laatua. Suunniteltaessa raaka-ainekuljetuksia 
suurkeittiöihin ja ruoan kuljetusta jakelukeittiöihin on huomioitava myös kuljetusten 
kasvihuonekaasupäästöistä syntyvä ilmastokuormitus. Päästöjä saadaan vähennettyä 
reittien hyvällä suunnittelulla ja käyttämällä vähäpäästöisiä ajoneuvoja, esim. hybridiautoja. 

Henkilökunnan motivoimiseksi energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan 
konkreettisia tavoitteita ja energian kulutuksen seurantaa. Energiankulutusta voidaan 
tarkastella esim. seuraamalla toimintokohtaista kulutusta, kuten kWh/ruoka-annos tai 
kWh/tiskattujen astioiden määrä.  

Elintarvikkeiden hankinnassa on huomioitava elintarvikkeen ilmastovaikutus. Käyttämällä 
lähellä tuotettuja elintarvikkeita kaukaa kuljetettujen sijaan vähennetään ruoan hiilijalanjälkeä 
ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sesonkituotteet ja kasvikset ovat ilmastoystävällisiä 
elintarvikkeita. Koska keittiön laitteet kuluttavat usein paljon energiaa - erityisesti uunit, 
pesukoneet ja kylmälaitteet - on energiatehokkuus ja elinkaariajattelu lisättävä 
hankintakriteereiksi. Vertaamalla sisäänostohintaa ja käyttökustannuksia löydetään ne 
vaihtoehdot, jotka tuovat säästöä pitkällä aikavälillä. Keittiövarusteiden käyttäjä on kuitenkin 
tärkeimmässä asemassa energian kulutuksen säätelyssä, sillä käyttötavalla voi vaikuttaa 
paljonkin laitteen energiankulutukseen. (Reisbacka et al. 2009; Timonen 2010; Motiva Oy 
2011a) 

Tavoitteet 

• Henkilökunta hallitsee varusteiden energiatehokkaan käytön  
• Työtilojen hyvä suunnittelu ja tilan tehokas hyödyntäminen  
• Oikein mitoitettu varustetaso  
• Valmistettavan ruokamäärän tarkka mitoitus 
• Käytettävät elintarvikkeet ovat ilmastoystävällisiä, lähellä tuotettuja ja terveellisiä  
• Keittiöissä on vähän energiaa kuluttavat ja energiatehokkaat laitteet (erityisesti uunit, 

kylmälaitteet ja tiskikoneet)  
• Jätemäärien minimointi ja jätteiden lajittelu  
• Vettä käytetään säästeliäästi  
• Ilmastointi on suunniteltu, mitoitettu ja säädetty todellisen tarpeen mukaiseksi  
• Lämmön talteenotto keittiön vaihtoilmasta ja käyttö kiinteistön muiden tilojen 

lämmitykseen  
• Keittiön laitteet on varustettu ajastimilla, lämpömittareilla ja 

ohjelmointimahdollisuudella 
• Keittiöissä hyödynnetään varusteita, joissa on yhdistettynä useampia toimintoja  

Ehdotetut toimenpiteet: 

Toimenpide 1: Keittiöiden nykyiset varusteet tarkastetaan, erityisesti uunit, tiskikoneet ja 
kylmälaitteet, ja niiden energiankulutusta kontrolloidaan kulutusmittarilla. Runsaasti energiaa 
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kuluttavat laitteet vaihdetaan vähän energiaa kuluttaviin ja pakastinten ja jääkaappien 
vuotavat ovet tiivistetään.   

Toimenpide 2: Työrutiineja kehitetään energiatehokkaammiksi ja tehdään ohjeet energiaa 
säästävään ja ilmastoystävälliseen ruoanlaittoon.   

Toimenpide 3: Keittiökohtaista energiankulutusta seurataan ja asetetaan jokaiselle keittiölle 
energiansäästötavoitteet. Energiankulutustietojen on oltava henkilökunnan saatavilla.  

Toimenpide 4: Veden kulutusta seurataan ja asennetaan vettä säästävät suuttimet, 
vesihanat ja wc-istuimet.  

Toimenpide 5: Jätteiden lajitteluun tehdään ohjeet. Jos lajittelun laajentamiseen on tarvetta, 
otetaan yhteyttä vastaavaan kiinteistönhoitajaan. Jätteen syntyminen minimoidaan mm. 
siirtymällä uudelleenkäytettävien, tavarantoimittajalle takaisin lähetettävien pakkausten 
käyttöön aina kun mahdollista. 

 

4.4.4.3 Siivouspalvelut 
Sisäisissä siivouspalveluissa on jo otettu käyttöön energiatehokkaita ja ilmastoystävällisiä 
siivouskäytäntöjä. Tekninen siivoustyö on kuitenkin vain yksi osa siivoushenkilökunnan 
suorittamista päivittäisistä työtehtävistä. Siivoojilla on läheinen kontakti kiinteistöissä 
oleskeleviin, joten siivoushenkilökunta on tietoinen kussakin kiinteistössä päivittäin 
tapahtuvasta toiminnasta. 

Siivouspalveluiden ilmastovaikutuksia voidaan pienentää edelleen minimoimalla 
vedenkulutusta, energian ja kemikaalien käyttöä, sekä painottamalla ilmastoystävällisiä 
arvoja. Kemikaalien säästeliäs käyttö vähentää suoraan ympäristökuormitusta ja jätemäärää, 
sekä epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy kemikaalien tuotannossa. 
Jätemäärän vähentäminen ja syntyneiden jätteiden lajittelu ovat myös oleellisia toimenpiteitä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 
 
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä: 

• Siivous on paikoittain oikein mitoitettu ja vettä käytetään säästeliäästi.  
• Henkilökunnalla on ohjeistus puhdistusaineiden ja muiden kemikaalien annosteluun 

ja puhdistusaineiden käytön tarve on vähentynyt mikrokuituliinojen käyttöön 
siirtymisen myötä.  

• Monitoimityökoneita on jo otettu käyttöön jonkin verran, mikä mahdollistaa useiden 
eri työvaiheiden suorittamisen osittain samanaikaisesti.  

 
 
 
 
Tavoitteet 
• Siivous mitoitetaan oikealle tasolle ja henkilökunta hallitsee energiatehokkaat ja 

ilmastoystävälliset siivouskäytännöt.  
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• Käytettävät puhdistusaineet ovat biohajoavia sekä ympäristölle ja pinnoille ystävällisiä. 
Kemikaaleja käytetään vain todelliseen tarpeeseen ja tarkoituksenmukaisesti.  

• Jätteen syntyminen minimoidaan ja syntyneet jätteet lajitellaan ja kierrätetään.  
• Vettä käytetään säästeliäästi.  
• Mikäli kiinteistöissä havaitaan puutteita tai vikoja, esim. vuotavia hanoja, ilmoitetaan 

viasta välittömästi vastaavalle kiinteistönhoitajalle.  
• Siivouksessa käytettävät koneet ovat energiatehokkaita.  

 
Käynnistetyt toimenpiteet 
 

• Jätteiden käsittely suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa ja mitoitetaan 
todellisen tarpeen mukaan. Mikäli siivoushenkilökunta havaitsee puutteita lajittelussa, 
tulee lajittelumahdollisuudet arvioida uudelleen ja jakaa informaatiota lajittelusta 
kiinteistön käyttäjille. Toimistotiloissa roskapussia ei välttämättä tarvitse vaihtaa 
jokaisella roskiksen tyhjennyskerralla, vaan ainoastaan tarvittaessa. Jätemäärää 
vähennetään mm. korvaamalla paperiset käsipyyhkeet kangaspyyheautomaateilla.   

 
 

Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Ilmastoystävällisen siivouksen käytännöistä ja ohjeista tehdään ohjekirja. 
Ohjekirja voi sisältää ohjeita puhdistusaineiden valinnasta ja annostelusta, jätemäärien 
minimoinnista ja lajittelusta ja siivousvarusteiden kunnossapidosta. Siihen voidaan myös 
liittää ohjeistus siivouksen oikeasta mitoituksesta. Ohjekirja toimii myös tukena uusille 
työntekijöille. 
 

Toimenpide 2: Henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta nykyisen ammattitaidon 
ylläpitämiseksi. Tuetaan täydennyskoulutusta koskien energiatehokasta ja ilmastoystävällistä 
siivousta. Koulutusta järjestetään uusien siivouskäytäntöjen tai uuden siivoustekniikan 
käyttöönoton yhteydessä.  
 

Toimenpide 3: Uutta tekniikkaa ja tehokkaampia menetelmiä otetaan käyttöön sitä mukaa 
kun niitä kehitetään. 
 

 

 

4.4.5 Matkailupalvelut 
Kaupungin matkailutoimisto on ottanut käyttöön Laatutonni (Q1000) laatusertifikaatin. 
Laatutonni on matkailualan laatujärjestelmä, johon sisältyvät myös ympäristönäkökohdat. 
Järjestelmä edellyttää, että ympäristöasiat huomioidaan työpaikan työrutiineissa. 
Koulutustilaisuudet, joihin henkilökunta osallistuu, voivat myös sisältää energiatehokkuus- ja 
ilmastoasioita, jotta matkailutoimiston tietämystä aiheesta voidaan laajentaa. 
Matkailutoimiston henkilökunta tekee aktiivisesti töitä toimiston ilmastovaikutuksen 
pienentämiseksi, mm. hankintojen yhteydessä selvitetään mitkä ovat 
ympäristöystävällisimpiä vaihtoehtoja.  
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Matkailijat ovat yhä useammin ympäristötietoisia ja asettavat yhä enemmän painoarvoa sille, 
että matkakohde ja käytettävät majoituspalvelut ja ravintolat ottavat ilmastoasiat huomioon 
toiminnassaan ja toimivat ilmastoa säästäen. Matkailutoimisto voi kannustaa paikallisia 
matkailuyrityksiä ottamaan ilmastotyön osaksi toimintaansa edistääkseen osaltaan 
ilmastoystävällisten matkailukohteiden syntymistä ja saatavuutta ilmastotietoisille 
matkailijoille. Ilmastoasioiden huomioonottaminen toiminnassa voi myös tuoda taloudellisia 
säästöjä yrityksille ja olla etu markkinoinnissa. Tällä hetkellä ei ole valmiita ilmastokriteereitä 
tai -sertifikaatteja pienen mittakaavan matkailutoiminnan yksiköille. Jotta asiakkaille voidaan 
taata ilmastoystävällisiä matkailupalveluita, kehitetään järjestelmä matkailuyritysten 
ilmastoystävällisyyden arvioimiseksi.  
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Laatusertifikaatti Laatutonni on otettu käyttöön 
• Matkailupalveluilla on uudet internetsivut tiedon jakamiseen, mikä on vähentänyt 

painetun infomateriaalin tarvetta 
• Painotuotteissa käytetään ympäristöystävällistä paperia 

 
 Tavoitteet 

• Matkailuyrittäjät ovat ilmastotietoisia ja toimivat sen mukaisesti  
• Asukkaat hyödyntävät lisääntyvässä määrin paikallisia matkailupalveluita  

 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Ilmastoystävällisille matkailuyrityksille luodaan kriteerit, jotta mahdollistetaan 
ympäristöystävällisten matkailupalveluiden tarjonta asiakkaille  
 

Toimenpide 2: Matkailualan yrittäjille järjestetään tiedotustilaisuuksia energia- ja 
ilmastoasioista.  
 

Toimenpide 3: Matkailijoita varten kehitetään opas, jossa annetaan vinkkejä ja neuvoja 
mahdollisuuksista toimia ja matkailla ilmastoystävällisesti Raaseporissa. Opas suunnataan 
sekä ulkomaalaisille, että muualta Suomesta tuleville turisteille. Alueen sisäisen matkailun 
lisäämiseksi raaseporilaisia motivoidaan lomailemaan lähellä.  
 
 

4.4.6 Perusturvatuotanto 
Perusturvatuotanto kuluttaa runsaasti energiaa, erilaisia tuotteita ja koneita. Osastolla on 
kuitenkin hyvät mahdollisuudet vähentää ja tehostaa energiankulutustaan. 
Perusturvatuotannon ilmastokuormitusta voidaan vähentää jo hankintavaiheessa valitsemalla 
kestäviä ja ilmastoystävällisiä tuotteita ja sairaanhoidon varusteita. 

Perusturvatuotannolla on toimintaa pienemmissä ja suuremmissa hoitolaitoksissa, jotka 
vuokrataan sisäiset palvelut-yksiköltä ja ulkopuolisilta toimijoilta. Niissä kiinteistöissä, jotka 
vuokrataan sisäisiltä palveluilta, tulisi toteuttaa mm. lämmitysjärjestelmien, ilmanvaihdon ja 
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valaistuksen huolellinen tarkistus yhteistyössä vastaavan kiinteistönhoitajan kanssa. Nämä 
toimenpiteet on kuvattu tarkemmin sisäisten palveluiden toimintasuunnitelmassa. Myös 
jäähdytystarve tulisi kartoittaa, sillä liian korkeat sisälämpötilat voivat aiheuttaa terveysriskejä 
asiakkaille. Jäähdytystä suunniteltaessa tulee pääasiallisesti käyttää sellaisia 
jäähdytysmetodeja, jotka eivät vaadi sähköä kuluttavaa laitteistoa. Uusia hoitoalan 
kiinteistöjä rakennettaessa tulee alusta asti ottaa huomioon miten uuden rakennuksen 
sisäilman lämpötilaa voidaan säädellä.  

Kiinteistöjen energiankulutuksen lisäksi energiaa kuluu runsaasti erilaisiin kuljetuksiin. Sekä 
hoiva- että sosiaalipalveluihin kuuluu, että osa henkilökunnasta käy asiakkaiden luona 
kotikäynneillä. Toiminta on tärkeää suunnitella niin, että turhien kuljetusten määrä vähenee. 
Tekemällä yhteistyötä yli sektorirajojen kuljetuksia voidaan tehostaa ja vähentää niiden 
määrää. 

Henkilökunnasta löytyy liikkeellepanevia voimia, jotka ovat tehneet aktiivisesti töitä 
yksikkönsä energiankäytön tehostamiseksi ja ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Tätä jo 
olemassa olevaa osaamista voidaan vahvistaa järjestämällä henkilökunnalle jatkokoulutusta 
energiatehokkuudesta ja ilmastoystävällisistä työrutiineista.  Energiatehokkuutta edistävät 
toimenpiteet on tärkeää toteuttaa yhteistyössä yksikön henkilökunnan kanssa sen 
takaamiseksi, että muutokset ovat tarkoituksenmukaisia.  

 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Perusturvatuotanto tekee yhteistyötä yli sektorirajojen; tällä hetkellä selvitetään 
mahdollisuutta järjestää kuljetukset yhdessä sivistystoimen kanssa  

 
Tavoitteet  

• Perusturvatuotannon toiminta on energiatehokasta  
• Yksiköt käyttävät kestäviä ja ilmastoystävällisiä tuotteita, kertakäyttötuotteita 

vältetään.  
 

Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Energia- ja ilmastotyölle vastuuhenkilö. Jokaisessa yksikössä valitaan 
vastuuhenkilö, joka suunnittelee ja edistää toiminnan ilmastokuormituksen vähentämistä 
kaikilla mahdollisilla tavoilla.  
 

Toimenpide 2: Hankinta.  Materiaalien ja varusteiden hankinnassa käytetään kriteereinä 
energiatehokkuutta, elinkaariajattelua ja ilmastoystävällisyyttä. Vältetään kertakäyttötuotteita. 
 

Toimenpide 3: Kuljetus ja liikkuminen. Selvitystä eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä 
kuljetuksissa joudutetaan. 
 

Toimenpide 4: Jätteiden käsittely. Jätteiden lajittelua järkeistetään ja tehdään 
yksikkökohtaiset lajitteluohjeet.  
 

Toimenpide 5: Veden kulutus. Henkilökunta koulutetaan käyttämään vettä säästeliäästi.  
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4.4.7 Maaseutupalvelut 
 
Useimmat maatilat kuluttavat suuria määriä energiaa, joten maaseututoimisto voi auttaa 
vähentämään tilojen ilmastokuormitusta jakamalla asiakkaille tietoa energiankäytön 
tehostamismahdollisuuksista. Tilojen energiatehokkuutta parantamalla vähennetään niiden 
ilmastovaikutuksia ja samalla tilan kannattavuus paranee energiakulujen pienentymisen 
myötä. Sen lisäksi, että maaseutukanslia auttaa asiakkaita löytämään tietoa energiankäytön 
tehostamistoimenpiteistä, informoidaan asiakkaita myös niistä eduista, joita saavutetaan 
vaihtamalla lämmitysmuoto öljystä uusiutuviin polttoaineisiin 
 
Maaseutuhallinto on muuttanut Inkoon kuntaan. Yhteistyötä suunnitellaan mahdollisesti 
HINKU-hankkeen yhteydessä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Sähköisiä lomakkeita kehitetään, jotta asiakkaat voisivat jättää hakemuksia 
ja ilmoituksia sähköisesti. Maataloussihteerin tekemät päätökset ja vastaukset lähetetään 
asiakkaalle sähköisessä muodossa. Päätökset lähetetään kirjeitse ainoastaan, mikäli asiakas 
erikseen niin toivoo.  
 

Toimenpide 2: Kehitysprojekti bioenergian kestävän tuotannon edistämiseksi käynnistetään 
yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden kanssa.  
 

Toimenpide 3: Asiakkaille jaetaan tietoa maatilojen energiankäytön 
tehostamistoimenpiteistä, sekä öljylämmityksen vaihtamisesta uusiutuvalla energialla 
toimivaan lämmitysjärjestelmään. Asiakkaita kannustetaan liittymään Maa- ja 
metsätalousministeriön maatilojen energiaohjelmaan.  
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4.5 Yhdyskuntatekninen sektori 

4.5.1 Hallinto-osasto 
Teknisen keskuksen ilmastokuormitusta voidaan vähentää hallinto-osastolla kehittämällä 
keskuksen kansliatoimintoja ja hallintoa erilaisten tukitoimenpiteiden avulla. Käytännössä 
tämä tarkoittaa toiminnan tarkastelua ja mm. paperinkulutusta vähentävien toimenpiteiden 
käyttöönottoa. Paperinkulutusta vähennetään kehittämällä sähköisiä lomakkeita tekniseen 
asiakaspalveluun ja luomalla työrutiineja dokumenttien käsittelemiseen elektronisessa 
muodossa. Erilaisten asioiden, hakemusten, ilmoitusten ja viranomaispäätösten käsittely 
elektronisesti mahdollistaa myös käsittelyajan tehostamisen.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide: Dokumenttien käsittely sähköisessä muodossa tehdään mahdolliseksi 
(hakemukset, ilmoitukset, virkamiespäätökset ja arkistointi jne.). Mm. sähköiset lomakkeet 
otetaan käyttöön. Videokonferenssien tarve ja mahdollisuudet niiden järjestämiseksi 
selvitetään. 
 
 
Pienvenesatamat 
Venesatamassa vierailijoiden panosta tarvitaan, jotta Tammisaaren venesatamasta voidaan 
kehittää energiatehokas ja ilmastoystävällinen. Sataman toimintaa kehitetään profiloitumalla 
ympäristöystävälliseksi venesatamaksi ja luomalla kävijöille ohjeet oman 
ilmastokuormituksensa vähentämiseksi satamassa oleskelun aikana. Tällä hetkellä 
vierasvenesatamassa kerättävän jätteen määrä on suhteettoman suuri ja toimenpiteitä 
jätemäärien pienentämiseksi tarvitaan. Sekajätteen määrää voidaan vähentää lisäämällä 
mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun ja tekemällä ohjeet niiden jätejakeiden osalta, joita 
satamassa kerätään. 
 
Tavoitteet  

• Kaikki vierasvenesatamassa vieraileville tarjottavat palvelut toteutetaan vähäisin 
ilmastovaikutuksin.  

 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Kävijöille asetetaan näkyvälle paikalle ohjeet siitä miten omaa 
ilmastokuormitustaan voi vähentää satamassa oleskelun aikana. Ohjeiden tulee mm. 
opastaa kävijöitä jätteiden lajittelussa ja kehottaa välttämään tyhjäkäyntiä. Kävijöille 
järjestetään mahdollisuudet jätteiden lajitteluun. 
 
Toimenpide 2: Tarjottavat palvelut tuotetaan niin, että ilmastokuormitus jää vähäiseksi. 
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4.5.2 Yhdyskuntatekninen osasto 
Yhdyskuntatekninen osasto voi vähentää sektorin ilmastokuormitusta laajentamalla 
infrastruktuuria ja yhteysreittejä kaupungin keskusta-alueiden välillä, sekä keskustan sisällä. 
Kevyen liikenteen reittien määrää on lisättävä yksityisautoilun tarpeen vähentämiseksi ja jotta 
parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia liikkua jalan, pyörällä ja julkisen liikenteen 
kulkuneuvoilla lähiympäristössään. Tämän vuoksi jatkuva yhteistyö 
kaupunkisuunnitteluosaston kanssa on tärkeää.  
 
Raaseporin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2010) esitetään toimenpiteitä, 
jotka edistävät tietoisuutta kestävistä liikennejärjestelyistä, paremmista mahdollisuuksista 
käyttää joukkoliikennettä ja sen myötä yksityisautoilun tarpeen vähenemisestä. Osastolla 
tehdään töitä näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi. Energiatehokkuutta katujen ja yleisten 
alueiden hoidossa tulisi kartoittaa ja seurata. Osasto voi ilmastokuormituksen vähentämiseksi 
luoda ohjeet energiatehokkuuden optimoimiseksi huoltotöissä ja varmistaa, että niitä 
noudatetaan. Osaston on myös pyrittävä siihen, että kaikki työkoneet ja muut työvarusteet 
ovat energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä.  
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Raaseporin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2010) otetaan huomioon 
edellytykset kestäville liikennejärjestelyille.  

 
Tavoitteet 

• Aluerakennetta kehitetään ja sitä ylläpidetään ilmastoasiat huomioon ottaen 
• Kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa ja väylät sitovat yhteen kaupungin keskusta-

alueita 
• Liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 
• Tie- ja katuvalaistus on energiatehokasta 
• Katuverkoston ja alueiden huolto hoidetaan energiatehokkaasti 

 
Käynnistetyt toimenpiteet: 
 

• Uusia alueita suunniteltaessa pyritään vähentämään tarvetta yksityisautoiluun. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa mukana olevaa tarkistuslistaa (2010, s.57) 
täydennetään tekijöillä, jotka tulee huomioida ilmastoystävällisemmän liikenteen 
edistämiseksi. Tarkistuslistaa käytetään yleis- ja asemakaavoissa.  

 

• Tie- ja katuvalaistuksesta tehdään suunnitelma yhteistyössä Tammisaaren Energian 
kanssa, ja valaistuksen uusimista (energiatehokkuuden parantamista) joudutetaan.  

 
• Yhteistyötä kaupungin yksiköiden välillä lisätään koneiden käyttöasteen 

kohottamiseksi. 
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Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Turvallisia ja toimivia pyöräteitä rakennetaan mm. kaupungin keskustojen 
välille. Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuorovaikutuksessa maankäytön suunnittelun 
kanssa. Työpaikkojen, oppilaitosten, urheilutilojen, liikenneasemien ja julkisten rakennusten 
yhteyteen järjestetään parkkipaikkoja polkupyöriä varten.  
 
 

Toimenpide 2: Oman ja lähikuntien edustajista koostuva ryhmä kutsutaan koolle 
suunnittelemaan yhteistä seutuliikennestrategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää liikenteen 
paikallista ilmastovaikutusta.  
 

Toimenpide 3: Tieverkoston ja alueiden kunnossapito hoidetaan energiatehokkaasti ja tätä 
tarkoitusta varten tehdään ohjeet. Palvelujen hankintaehdoissa edellytetään, että 
palveluntuottaja takaa suoritettavan palvelun olevan energiatehokas ja vähäpäästöinen.  
 

Toimenpide 4: Runsaasti sähköä kuluttavat työkoneet ja varusteet vaihdetaan vähän 
energiaa kuluttaviin ja koneita käytetään energiaa säästäen ja huolletaan niiden eliniän 
pidentämiseksi. Energiatehokkuus asetetaan kriteeriksi koneita ja muita työvälineitä 
hankittaessa. Kuljetuksiin käytetään energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetusvälineitä. 
 

 

4.5.3 Mittausosasto 
Mittausosasto voi teknisen sektorin ilmastokuormituksen vähentämiseksi lisätä tonttien ja 
alueiden myyntiehtoihin lämmitystapasuositukset kyseiselle paikalle suunnitellulle 
kiinteistölle. Suosituksen tulisi olla suunniteltu juuri kyseiselle tontille ja tukea 
ilmastoystävällisiä lämmitysmuotoja. Asuintalon lämmitysmuodon valinta on ratkaiseva 
rakennuksen elinaikaisen ilmastovaikutuksen kannalta. Ne lämmitysmuodot, joiden käyttöä 
edistetään, ovat lämmitys uusiutuvilla energiamuodoilla, liittyminen kaukolämpöön ja 
paikalliset yhteiset ratkaisut useammalle kiinteistölle.  

Osaston henkilökunta tekee melko vähän maastokäyntejä ja ne suunnitellaan etukäteen, 
jotta vältetään turhaa ajamista. Tämä tukee tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
liikenteestä.   

Kaupunki omistaa suuria metsäalueita, joille on metsänhoitosuunnitelma, mutta 
suunnitelmasta puuttuu pitkän aikavälin strategia (+20 vuotta). Metsien kestävän hoidon 
takaamiseksi on tärkeää, että myös pitkän aikavälin strategia tehdään. Suunnitelmaan 
sisällytetään ohjeet siitä, miten metsistä voidaan ottaa bioenergiaa kestävällä tavalla 
köyhdyttämättä maaperää. Lähitulevaisuudessa tulee mahdolliseksi hakea valtiontukea 
hakkuujätteiden talteen keräämistä varten.  
 
 
Tavoitteet 

• Ilmastoystävällisellä ja energiatehokkaalla lämmitysjärjestelmällä varustettujen 
asuintalojen määrä lisääntyy. 
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• Kaupungin metsiä hoidetaan ja hakkuita toteutetaan ilmastoystävällisellä tavalla.  
• Lisätään kestävästi metsästä kerättävän hakkuujätteen määrää, joka käytetään 

bioenergiaksi.  
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset 
  
Toimenpide 1: Tonttien ja alueiden myyntiehtoihin lisätään suositus energiatehokkaan ja 
ilmastoystävällisen lämmitysmuodon käytöstä alueelle suunniteltavassa kiinteistössä.  
 

Toimenpide 2: Tehdään pitkän aikavälin strategia metsänhoidosta. Strategiassa 
kiinnitetään erityisesti huomiota energiatehokkuuteen, ilmastoystävällisyyteen ja 
mahdollisuuteen lisätä bioenergian käyttöä. Strategia liitetään 
metsänhoitosuunnitelmaan. Metsänhoitosuunnitelmaan lisätään ohjeet bioenergian 
talteen ottamisesta metsistä kestävällä tavalla.  
 

 

4.5.4 Kaupunginsuunnitteluosasto 

4.5.4.1 Kaavoitusosasto  
Kaavoituksessa on tärkeää tavoitella energiatehokasta ja ilmastoystävällistä 
yhdyskuntarakennetta, joka saadaan aikaan mm. suunnittelemalla suurempia 
kokonaisuuksia ja vahvistamalla yhteistyötä yli sektorirajojen. Suunniteltaessa suuria 
kokonaisuuksia suunnittelija pystyy paremmin huomioimaan alueen erityispiirteet, 
selvittämään mahdollisuudet kaukolämmön ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
lämmityksessä, sekä arvioimaan kaavojen vaikutuksen energiantarpeeseen. Jotta 
yhdyskuntarakenteesta saataisiin energiatehokas ja ilmastoystävällinen, tulisi rakentaminen 
keskittää jo olemassa oleville rakennetuille alueille ja luoda rakentamiseen aluekohtaiset 
toimintaohjeet. Keskitetyssä rakentamisessa etäisyydet ovat lyhyitä, mikä puolestaan antaa 
paremmat edellytykset järjestää reittejä kevyelle liikenteelle sekä yhteyksiä julkiselle 
liikenteelle.  
 
Hyvin suunniteltu rakennettu ympäristö antaa ensisijaisesti tilaa kevyelle liikenteelle ja 
julkisen liikenteen yhteyksille, ja viime kädessä yksityisautoilulle. Koko kaavoitusprosessin 
aikana on olennaista arvioida miten yksityisautoilun tarvetta voidaan vähentää, sillä suurin 
osa kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä syntyy liikenteestä. Ihmisten tottumuksiin ja 
elämäntapoihin on vaikeaa vaikuttaa, mutta hyvät yhdyskuntarakenteet ja lisääntyvä 
tietoisuus ilmastonmuutoksesta ovat välttämättömiä askelia oikeaan suuntaan.  
 
Haja-asutusalueilla on tärkeää kehittää kyliä ja jopa keskittää rakentamista nykyisen 
rakennuskannan läheisyyteen. Keskitetty kyliin rakentaminen antaa paremmat 
mahdollisuudet järjestää julkisia ja yksityisiä palveluita, sekä yhteisen energiahuollon. 
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Biopolttoaineiden tuotannon ja jalostamisen kannalta elinvoimaiset haja-asutusalueet ovat 
keskeisessä asemassa.   
 
Nykyinen kehityssuunta on ollut rakentaa harvaan ja suuria taloja, mikä ei tue vähäpäästöistä 
yhdyskuntarakennetta. Tässä yhteydessä voitaisiin luoda suositukset rakentamisesta ja 
talojen koosta, sekä peräänkuuluttaa käytännöllisiä kaavoitusratkaisuja. Kaavoituksessa on 
myös syytä huomioida alueen mikroilmasto siten, että tontit suunnitellaan 
energiataloudellisesti edullisella tavalla. Oikealla sijoittelulla talon energiankulutusta voidaan 
vähentää, sekä optimoida mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön. (Era 17 
2011, Nylands miljöcentral 2007) 
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Tavoite tukea kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen minimointia on 
sisällytetty Raaseporin maankäyttöstrategiaan 2009. 

• Kaavoitetut alueet, jotka tullaan rakentamaan lähivuosina, täydentävät nykyisiä 
rakennettuja alueita. 

 
Tavoitteet 

• Vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin analysoidaan ja huomioidaan koko 
kaavoitusprosessin ajan 

• Yhtenäinen yhdyskuntarakenne – rakentaminen keskitetään keskustoihin ja niiden 
lähiympäristöön, ja haja-asutusalueilla kyliin 

• Innovatiivisia ja energiatehokkaita ratkaisuja ohjataan kaavaselostusten avulla. 
• Kaavoista varataan alueita bioenergian tuotantoa varten, mikä helpottaa 

mahdollisuuksia lisätä energian tuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä  
• Valtaosa asukkaista on sijoittunut alueille, joilla on toimiva julkinen liikenne  
• Alueen asukkaat osallistuvat aktiivisesti asuinympäristön kaavoitusprosessiin ja 

hakevat yhteistyössä kaavoittajan kanssa käytännöllisiä ja ilmastoystävällisiä 
ratkaisuja  

• Palvelujen aluevaraukset suunnitellaan helposti tavoitettaviksi; asukkaat pääsevät 
palvelujen äärelle kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä 

 
 
Toteutetut toimenpiteet: 
 

• Selvitys vapaan rakennusmaan ja rakennuskannan täydentämisestä Karjaan 
keskustan alueella tehtiin pohjatyönä kaupungin kaavoitussuunnitelmaa 2013-2015 
laadittaessa 

• Kaavoitussuunnitelman 2013-2015 perusteluissa viitataan ilmastotavoitteisiin ja 
kehitettävät alueet on valittu niin, että ne tukevat ilmastoystävällistä 
yhteiskuntarakennetta ja mm. toimivaa julkista liikennettä. 

• Kaavoituksen ilmastovaikutusten laskenta on suunniteltu. Eri vaihtoehtojen 
ilmastovaikutuksia vertaillaan mallintamalla eri vaihtoehdot paikkatieto-ohjelmistoa 
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apunakäyttäen. Työstä vastaa tutkimus- ja kehitysinstituutti Aronia ja se on osa 
kaupungin, Aronian ja ammattikorkeakoulu Novian ympäristöaiheista yhteistyötä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Kaupungin keskustaa kehitetään ja täydennetään nykyistä rakennuskantaa. 
Kaavoitusprosessin aikana arvioidaan suunnitellun alueen vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin, sen energiatehokkuus ja mahdollisuus varata alueita 
bioenergian tuotantoa varten. Arviointia varten luodaan ohjeet ja niitä käytetään kaavoituksen 
kaikissa vaiheissa. Uusien asuinalueiden suunnittelussa huomioidaan asukkaiden 
mahdollisuudet liikkua jalan, pyöräillen ja julkisilla kulkuneuvoilla sekä palveluiden luo, että 
työpaikalle, kouluihin ja päiväkoteihin. Kauko- ja lähilämmön verkoston laajentamista ja 
käyttöä, sekä mahdollisuuksia käyttää aurinkoenergiaa edistetään kaavoituksen avulla. 
Tonttien ja talojen koolle määritellään suositukset ja suunnittelijalta/arkkitehdiltä edellytetään 
käytännöllisiä tilaratkaisuja. Yhteistyötä sektoreiden välillä ja sisällä vahvistetaan, erityisesti 
Raaseporin Veden ja Tammisaaren Energian kanssa. Elinkeinoelämän käyttöön 
tarkoitettujen tonttien suunnittelussa huomioidaan alueen energiahuolto ja energiatehokkuus.   
 

Toimenpide 2: Uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon varataan alueita. Kaupunki selvittää 
mahdollisuudet alueiden varaamiseen tuulivoimapuistoille maalta sekä mereltä. 
 

Toimenpide 3: Ilmastoystävällisten kylien ja haja-asutusalueiden rakentamiseen luodaan 
periaatteet, Svarvarsin ekokylän kaavoitusta joudutetaan ja ns. ekokylille yritetään järjestää 
aluevarauksia.   
 
 

4.5.4.2 Rakennusvalvonta  
Rakennusvalvonta on avainasemassa rakentamista tai remontointia suunnittelevien 
neuvonnassa. Olennaisinta olisi kannustaa suunnittelijaa/rakennuttajaa pyrkimään 
energiatehokkaaseen rakentamiseen ja huomioimaan ne eri tekijät, jotka vaikuttavat 
rakennuksen tulevaan energiankulutukseen, esim. talon sijoittelu tontilla, talon koko ja 
rakennusmateriaalien valinta.  
 
Rakennusvalvontaosasto voi vaikuttaa energiankulutukseen jakamalla rakentajille tietoa 
kyseessä olevaan rakennukseen sopivista lämmitysjärjestelmistä. Jo kaavoitusvaiheessa 
voitaisiin tehdä selvitys siitä, mitkä uusiutuvat energiamuodot soveltuvat käytettäviksi 
kyseisellä alueella. Selvityksen tulokset ja suositukset liitetään mm. tontin myyntiehtoihin. 
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä annetaan tietoa ilmastoystävällisistä 
lämmitysvaihtoehdoista, rakennustavoista ja jätehuollosta. 
 
 
Tavoitteet 

• Rakennusten energiankulutusta - ja sen myötä kasvihuonekaasupäästöjä - saadaan 
vähennettyä  



Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma   41 (54) 
  10.2.2012 

 

• Puurakentaminen lisääntyy 
• Rakentaminen perustuu kestäviin ratkaisuihin ja on taloudellisesti edullista 

rakennuksen koko elinkaaren ajan 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Rakennusluvan hakijalle annetaan jo rakennuslupaprosessin alkuvaiheessa 
tietoa ilmastoystävällisistä rakennusmateriaaleista ja vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheuttavista lämmitysjärjestelmistä. Tontille sopivista energiatehokkaista ja 
ilmastoystävällisistä lämmitysjärjestelmistä annetaan tietoa myös rakentajalle. Rakentajan 
tulee liittää rakennuslupahakemukseen kuvaus siitä miten energiatehokkuus ja ilmastoasiat 
on huomioitu rakennuksen suunnittelussa. Rakennusvalvonta varmistaa 
rakennustarkastusten yhteydessä, että lainmukaisia määräyksiä rakennusten 
energiatehokkuudesta on noudatettu. 
 
 

4.5.4.3 Ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojeluviranomaiset vaikuttavat yhteiskunnan ympäristökehitykseen antamalla 
lausuntoja ja suosituksia mm. ympäristölupahakemusten yhteydessä. Ympäristötoimisto 
asettaa runsaasti painoarvoa ilmasto- ja energiakysymyksille uusia maankäyttösuunnitelmia 
tehtäessä. Lausunnot ja suositukset ovat avainasemassa suunnitellun alueen 
energiatehokkuuden optimoinnissa. Nopean kehityksen seurauksena ympäristötoimen 
henkilökunnan osaamista on jatkuvasti ylläpidettävä koulutuksin.  

Jo toteutettuja toimenpiteitä 
• Ympäristövaikutuksia on pyritty minimoimaan tehostamalla yhteistyötä yritysten ja 

teollisuuslaitosten kanssa, sekä myönnettyjen ympäristölupien säännöllisellä 
seurannalla.  

• Hakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan sähköisessä muodossa 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

Toimenpide 1: Energiatehokkuutta ja ilmastoystävällisyyttä edistäviä lausuntoja ja 
suosituksia annetaan mm. ympäristölupahakemusten yhteydessä. Myös tarkastuskäyntien 
yhteydessä annetaan asiakkaille neuvoja ja tietoa energiatehokkuudesta ja ilmastoasioista. 
Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa vahvistetaan innovatiivisiin ratkaisuihin ja 
ilmastoystävälliseen toimintaan motivoimiseksi. Myös yhteistyötä Länsi-Uudenmaan 
jätelautakunnan ja jäteasiamiehen kanssa kehitetään, jotta voidaan paremmin vaikuttaa 
jätteidenkäsittelyn energia- ja ilmastoasioihin. 
 

Toimenpide 2: Sähköisten hakemusten ja ilmoitusten vastaanottamismenettelyä kehitetään 
edelleen. Ympäristötoimen henkilökunnan osaamista ylläpidetään osallistumalla koulutuksiin.  
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4.5.5 Julkinen liikenne 
Raaseporissa suurin kasvuhuonekaasupäästöjen lähde on liikenne ja autojen määrä 
henkilöä kohden on koko maan keskitasoa korkeampi. Julkisen liikenteen käyttöä lisäämällä 
voidaan vähentää yksityisautoilun osuutta liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. On 
tärkeää, että julkisen liikenteen suunnittelu toteutetaan rinnakkain yhdyskunnan 
aluesuunnittelun kanssa ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Raaseporin väestö vanhenee, 
joten toimivan palveluliikenteen tarve lisääntyy. Sisäinen palveluliikenne palvelisi myös 
koululaisia ja työssäkäyviä, sekä vähentäisi lyhyiden, alle kolmen kilometrin pituisten 
matkojen, tekemistä yksityisautoilla. Raaseporin liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan yli 
70 prosenttia alle kolmen kilometrin matkoista tehdään autolla.  
 
Raaseporin oma kaupunkilippu otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta ja se  oikeuttaa 
Raaseporin sisäisiin matkoihin ja onedullisempi kuin seutulippu. Edulliset lippujen hinnat ja 
toimivat liikenneyhteydet edistävät joukkoliikenteen käyttöä, mutta myös investointi 
joukkoliikenteen markkinointiin on tarpeellinen, jotta voidaan myötävaikuttaa asukkaiden 
joukkoliikenteen käyttöön ja auton kotiin jättämiseen. (Raseborgs stad 2010) 
 
Aiemmin toteutettuja toimenpiteitä 

• Länsi-Uudenmaan sisäisen bussiliikenteen seutulippu on käytössä 
• Busseihin ja juniin Helsingin suuntaan sekä Turun juniin käyvä työmatkalippu on 

otettu käyttöön. 
• Raaseporilaiset voivat Raaseporin kaupungin tuella ostaa HSL-lipun samaan hintaan 

kuin asukkaat HSL-alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) 
• Raaseporin sisäiseen liikenteeseen suunnitellaan edullista kaupunkilippua 
• Palveluliikenteen tarkoituksiin suunnitellaan reittejä  

 
Tavoitteet 

• Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa 
• Lyhyiden, alle kolmen kilometrin pituisten automatkojen määrä vähenee  
• Kaupungin henkilökunnalla on mahdollisuus työnantajan tukemaan 

joukkoliikennelippuun 
• Joukkoliikenteen reitit palvelevat asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla 

 
Toteutetut toimenpiteet: 

• Raaseporin sisäisen liikenteen kaupunkilippu otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. 
Kaupunki pyrkii yhteistyössä bussiyritysten ja ELY-keskuksen kanssa optimoimaan 
bussivuorot ja reitit, sekä lisäämään vuoroja (minibusseilla reiteille, joilla matkustajia 
on vähän). 

 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Julkisen liikenteen yhteydessä hoituva palveluliikenne otetaan käyttöön 
vuonna 2014.  
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Toimenpide 2: Raaseporin alueen työnantajia kehotetaan tarjoamaan työntekijöilleen tuettua 
julkisen liikenteen lippua (kaupunki- ja seutulippu) 
 

Toimenpide 3: Julkisen liikenteen matkustamismahdollisuuksia markkinoidaan ja tehdään 
näkyvämmiksi kaupunkikuvassa sekä kaupungin Internet-sivuilla. Julkinen liikenne esitellään 
ilmastoystävällisenä vaihtoehtona ilmastotietoisille asukkaille.  
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4.6 Perusturvasektori  
Perusturvan järjestäjäyksikkö toimii yhteistyössä kaupungin perusturvatuotannon, 
sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden kanssa sopimuksen mukaan. Perusturvasektori voi 
vähentää ilmastokuormitustaan lisäämällä vaatimuksen energiatehokkuudesta ja 
ilmastoystävällisyydestä sekä oman yksikön tuottamien palveluiden hankintoihin, että 
ulkopuolisten sopimustuottajien toimittamien palveluiden hankintoihin. 

Sairaanhoito- ja hoivapalvelut tuotetaan osittain kaupungin omassa ohjauksessa 
tuotantoyksiköissä ja osittain perusturvan järjestäjäyksikkö ostaa palveluita muilta toimijoilta. 
Sosiaalipalvelut tuotetaan kaupungin perusturvatuotannossa. Energiankäytön tehostamisen 
painopiste voidaan ensisijaisesti asettaa omille toiminnoille. Palveluita ja tuotteita ostettaessa 
on tärkeää lisätä sopimukseen vaatimus siitä, että ostettava tuote tai palvelu tuotetaan 
energiatehokkaasti ja vähäisin ilmastovaikutuksin. Omassa toiminnassa ilmastokuormitusta 
voidaan pienentää järkeistämällä toiminnan rakennetta. Tämä voidaan tehdä tarkastamalla 
infrastruktuuri ja tarve liikkumiseen ja kuljetuksiin sekä henkilökunnan ja asiakkaiden välillä, 
että palvelupisteisiin. Perusturvasektorin strategiaan kuuluu tiivistää toimintoja ja tämä tukee 
myös tavoitetta vähentää kuljetusten tarvetta. Kuljetuksia voidaan vähentää tarjoamalla 
asukkaille paikallisia palveluita, mm. myöntämällä vanhainkotien asukkaille paikka läheltä 
perhettä.   

 

Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Toiminta on keskitettyä 

Tavoitteet 

• Toimintojen rakenne on energiatehokas  
• Yhteistyökumppanit tuottavat palvelunsa vähäisellä ilmastokuormituksella  

 

Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Toimintaprosessit käydään läpi ja toiminnan rakennetta järkeistetään, 
erityisesti kuljetusten, energiankulutuksen, kiinteistöjen energiatehokkuuden ja lämmityksen 
osalta. 

Toimenpide 2: Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävissä sopimuksissa mainitaan, että 
ostettava palvelu on tuotettava energiatehokkaasti ja vähäisin kasvihuonekaasupäästöin 
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4.7 Sivistystoimi 
Sivistystoimisektori koostuu kahdestatoista suuresta osastosta. Osastot ylläpitävät erilaisia 
toimintoja, joilla on erilaisia suoria ja epäsuoria ilmastoa kuormittavia vaikutuksia. 
Sektoreiden välinen yhteistyö on tarpeellista tiettyjen energiankäyttöä tehostavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, sillä useimmat osastoista vuokraavat toimitilansa sisäiset 
palvelut-yksiköltä. Sivistystoimen suurimmat ilmastokuormitusta aiheuttavat tekijät ovat 
kiinteistöt ja urheilutilat, joita hallinnoivat liikuntatoimi, sekä terveysliikuntaosasto; näissä 
voidaan saavuttaa eniten energiansäästöä. Sivistystoimen toimintoihin sisältyvillä siirroilla ja 
kuljetuksilla (koulukuljetukset) on suoraan ilmastoa kuormittava vaikutus ja siksi 
reittisuunnitelmien ja ajotapojen tarkistaminen on olennaisen tärkeää. 

4.7.1 Lasten päivähoito ja esikoulu  
Lasten päivähoidossa ja esikoulussa voidaan ympäristökasvatuksen avulla vaikuttaa lasten 
asenteisiin ja tietoihin energiasta ja ympäristöstä. Lapset oppivat tekemällä ja leikkimällä, 
joten kun päivähoidossa ja esikoulussa toimitaan ilmastoystävällisesti lasten nähden ja 
heidän kanssaan, saavat lapset hyvän perustan tietotaidoilleen. On tärkeää, että lapset 
oppivat jo aikaisessa vaiheessa huolehtimaan ympäristöstä, lajittelemaan jätteet ja 
käyttämään vettä ja energiaa säästäväisesti. Vihreä lippu-ohjelma on hyvä työväline sekä 
henkilökunnalle, että lapsille. Fågelbo-päiväkoti Pinjaisissa on saanut pysyvän Vihreän Lipun 
tunnustukseksi työstään ympäristökasvatuksen hyväksi. Ympäristökasvatusta harjoitetaan 
tosin myös muissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja esikouluissa. Jotta kaikissa 
eri yksiköissä voitaisiin tehdä tavoitteellista ilmastotyötä, tulisi yksiköille valita vastuuhenkilö 
ja järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa voitaisiin vaihtaa kokemuksia. (Natur och Miljö 
2011) 
  
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Ympäristökasvatus on tärkeä osa useiden yksiköiden arkipäivää 

Tavoitteet 
• Yksiköissä noudatetaan ohjeita energia- ja ilmastokysymysten huomioimisesta 

ympäristökasvatuksessa.  
• Vihreä Lippu-ohjelmaan osallistuvien päivähoitoyksiköiden määrä lisääntyy 

 
Käynnistyneet toimenpiteet: 
 

• Päiväkotien välistä ilmastoyhteistyötä suunnitellaan. Työtä johtaa Pinjaisten 
päiväkoti. 
 

Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Energia- ja ilmastokysymysten huomioonottamiseen kaupungin 
päivähoidossa ja esikouluissa luodaan toimintaohjeet (ks. myös kappale yleiset 
energiansäästövinkit). Jokainen yksikkö valitsee vastuuhenkilön, joka koordinoi energia- ja 
ilmastotyötä omassa yksikössään. Eri yksiköiden vastuuhenkilöt kokoontuvat vaihtamaan 
kokemuksia aiheesta.  
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Toimenpide 2: Yksiköitä kannustetaan liittymään Vihreä lippu-ohjelmaan.  
 
 
 

4.7.2 Perus- ja lukio-opetus  
Perus- ja lukio-opetus huomioi energia- ja ilmastokysymykset. Perustiedot siitä, miten ne 
tulisi sisällyttää opetukseen, on kirjattu Raaseporin paikalliseen opetusohjelmaan. 
Opetusohjelmassa energia- ja ilmastoasiat ovat mukana yhtenä teema-alueena.    

Opettajakunnasta valitaan yksi tai kaksi vastuuhenkilöä organisoimaan koulun työtä 
ilmastoasioissa, sekä perustetaan ilmastoryhmä. On myös tärkeää, että oppilaskunnalla on 
mahdollisuus osallistua koulun energia- ja ilmastotyöhön. Yksiköiden välistä yhteistyötä 
ilmastoasioissa tulisi lisätä ja vertailla kokemuksia yksiköissä jo olevan sisäisen osaamisen 
lisäämiseksi. Koululla olevien toimijoiden välistä yhteistyötä täydennetään järjestämällä 
yhteisiä info- ja jatkokoulutustilaisuuksia. Ilmastoryhmä tekee suunnitelman energiankäytön 
tehostamiseksi, jonka avulla koulun ilmastokuormitusta vähennetään. Suunnitelma tehdään 
yhteistyössä vastaavan kiinteistönhoitajan, siivoojien, ruokatuotantohenkilökunnan ja atk-
henkilön kanssa. Kartoitus nykyisestä energiankulutuksesta ja ilmastoa kuormittavista 
tekijöistä antaa hyvän perustan työn jatkamiselle ja mahdollisuuden osoittaa saavutetut 
tavoitteet. Sisälämpötilan, jätteiden lajittelun, vedenkulutuksen, tietotekniikan ja valaistuksen 
tarkistaminen ovat tärkeitä tekijöitä kartoituksessa. Huomionarvoista on, että Suomen 
luontoliiton Vihreä lippu-ohjelma kattaa kaikki edellä mainitut asiat. 

Aiheesta kiinnostuneita kouluja kannustetaan osallistumaan Vihreä lippu-ohjelmaan. 
Klinkbackan koululla, Mikaelskolanilla ja Pinjaisten koululla on jo vihreä lippu. Höjdens 
skolanissa Tenholassa oppilaat ovat saaneet osallistua projektiin, jonka tavoitteena on 
rakentaa matalaenergiatalo. Matalaenergiatalo on kiertänyt Raaseporin kouluissa ja ollut 
esillä Energiamessuilla, jotka järjestetään vuosittain Yrkeshögskolan Novialla. Höjdens 
skolanilla on aloitettu projekti energialaboratorion rakentamiseksi. Laboratorio tulee olemaan 
Raaseporilaisten oppilaiden käytettävissä. 
 
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Energia- ja energiatehokkuusasioita käsitellään opetuksessa 
 

 

Tavoitteet 
• Säästeliäs energiankäyttö on osa koulun / lukion arkipäivää 
• Vihreä lippu-ohjelmaan osallistuvien koulujen määrä lisääntyy 
• Kaupungin/koulun energia- ja ilmasto-ohjelma huomioidaan opetuksessa  

 
Käynnistyneet toimenpiteet: 
 



Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma   47 (54) 
  10.2.2012 

 

• Suomenkielisten koulujen ilmastoryhmä on aloittanut työnsä 2013. Kokonaisuus 
käsittää kaikki allaolevat toimenpiteet. 

 
Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Kaikissa yksiköissä valitaan energia- ja ilmastotyötä varten vastuuhenkilöt (1-
2 hlö/yksikkö). Vastuuhenkilöt järjestävät työn energia- ja ilmastokysymysten parissa 
rakenteeltaan kyseiseen yksikköön sopivaksi. Lisäksi voidaan perustaa ilmastoryhmä, jossa 
on edustajia sekä opettaja- että oppilaskunnasta. Koulun johtoryhmä voitaisiin asettaa 
vastuuseen ilmastotyöstä. Vastuuhenkilöt, ilmastoryhmä tai johtoryhmä kartoittavat yksikön 
energiankulutuksen ja ilmastokuormituksen. Kartoitus tehdään yhdessä vastaavan 
kiinteistönhoitajan, siivoojien, ruokatuotantohenkilökunnan ja atk-henkilön kanssa. 
Vastuuhenkilöille ja ilmastoryhmälle järjestetään jatkokoulutusta ja koko henkilökunnalle 
pidetään infotilaisuuksia. Ilmastoryhmä tekee työtä motivoidakseen oppilaita, opiskelijoita ja 
henkilökuntaa työskentelemään määrätietoisesti yksiköiden ilmastokuormituksen 
vähentämiseksi.  
 

Toimenpide 2: Tehdään kartoitus siitä, miten ilmastokysymykset on huomioitu opetuksessa. 
Puutteet korjataan ja hyvistä kokemuksista jaetaan tietoa muille kouluille. 
 

Toimenpide 3: Yksiköitä kannustetaan liittymään Vihreä lippu-ohjelmaan.  
 

Toimenpide 4: Koulu kannustaa oppilaita, henkilökuntaa ja vanhempia toimimaan 
ilmastoystävällisesti. Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyöräillen, 
edellyttäen, että olosuhteet ovat sopivat (huomioiden etäisyyden ja turvallisuuden).   
 

Toimenpide 5: Kansallinen energiansäästöviikko (v.41) ja pohjoismainen ilmastopäivä 
(Pohjoismaiden ministerineuvosto) huomioidaan yksiköissä.  
 
 

4.7.3 Kansalaisopisto ja kirjastotoiminta  
Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Kansallisella energiansäästöviikolla (v. 41) kirjastoissa järjestetään näyttely 
aiheesta energian säästeliäs ja ilmastoystävällinen käyttö. Kirjastoissa lainattavissa olevien 
energiankulutusmittareiden määrää lisätään ja siitä tiedotetaan asiakkaille.  
 

Toimenpide 2: Kansalaisopiston kurssitarjontaan lisätään energiaa ja ilmastoa käsitteleviä 
kursseja. Kansallinen energiansäästöviikko huomioidaan toiminnassa.   

 

4.7.4 Raaseporin musiikkiopisto, Museotoimi, Kulttuuritoimi, Nuorisotoiminta 
Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Toiminnan rakennetta, esim. luentoja ja opetustilaisuuksia muutetaan niin, 
että tulosteiden tarve vähenee ja energian kulutus minimoidaan. 
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Toimenpide 2: Kansallinen energiansäästöviikko (v.41) huomioidaan toiminnassa.  
 

 

4.7.5 Urheilutoimi ja terveysliikunta  
Liikuntatoimen kiinteistöissä ja urheilutiloissa voidaan säästää runsaasti energiaa. 
Ensimmäinen askel on energiankulutuksen seuranta – energiakatselmusten tekeminen. 
Katselmukset antavat tarkan kuvan energiankulutuksesta ja sen avulla voidaan määritellä ja 
toteuttaa erityisiä kiinteistökohtaisia toimenpiteitä. Toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa 
energiankulutusta, ovat mm. sisälämpötilojen säätely, lisätiivistäminen, energiatehokkaiden 
lamppujen käyttö ja ohjattu valaistus, ilmanvaihtojärjestelmien oikein mitoitus ja säätö sekä 
lämmön kierrätys. Suunniteltaessa uusia tiloja on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön 
energiatehokkaita ratkaisuja, jotka vähentävät rakennuksen ilmastokuormitusta koko sen 
elinkaaren ajan, sekä käyttää lämmitykseen uusiutuvia polttoaineita. Rakennuksen ja sen 
energiatehokkuuden hyvä suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä, sillä rakennuksen käyttö ja 
ylläpito aiheuttavat suurimman ilmastokuormituksen.  

Kuljetukset ja liikkuminen asukkaiden asuntojen ja urheilutilojen välillä on ilmastoa 
kuormittava tekijä, johon kaupunki voi vaikuttaa kaupunkisuunnittelulla. Yksityisautoilun 
tarpeen vähentämiseksi olisi aiheellista sijoittaa urheilutilat joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 
Kaupunki voi myös lisätä lähiliikunta- ja urheilutarjontaa asukkaille.  

 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Liikuntatilat, jotka on aikaisemmin lämmitetty öljyllä, liitetään kaukolämpöverkkoon.  
• Ilmanvaihtoa ja poistoilman kierrätystä on parannettu osassa liikuntatiloista.  
• Sisu-Areenalle on asennettu energiatehokkaat valaisimet. 
• Uimahallissa otetaan talteen suihkujen vedestä tuleva lämpö.  

 
Tavoitteet  

• Urheilutilojen energiankulutus on kartoitettu ja kulutuksen vähentämiseen tähtäävät 
toimenpiteet otettu käyttöön.  

• LVI-varustus on tarkoituksenmukaista, soveltuvaa ja energiatehokasta.  
• Lämmitettävien urheilutilojen lämmitys hoidetaan energiatehokkaasti uusiutuvilla 

polttoaineilla.  
 
Käynnistyneet toimenpiteet: 
 

• Urheilutiloissa toteutetaan energiakatselmuksia ja sisälämpötilat säädetään 
asianmukaiselle tasolle (mahdollisimman alhaiseksi). Energiankulutusta seurataan 
säännöllisesti.  

 
• Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus, säätö ja ohjaus. Liikuntatilojen 

ilmanvaihtojärjestelmät tarkastetaan, jotta voidaan kontrolloida niiden toimivan kuten 
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suunniteltu. Järjestelmää säädetään tarpeen mukaan hyödyn optimoimiseksi ja 
tarpeettoman energiankulutuksen vähentämiseksi. 

 
• Vesihanoihin asennetaan vettä säästävät suuttimet, tavalliset wc-istuimet korvataan 

vettä säästävillä ja vedenkulutusta seurataan. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Valaistus (sisällä ja ulkona) urheilutiloissa ja kuntopoluilla arvioidaan 
uudelleen. Valaistustarve selvitetään ja suunnitellaan uudelleen energiatehokkaammaksi, 
mikäli mahdollista. Toimenpiteet suunnitellun valaistuksen toteuttamiseksi tehdään muiden 
kunnostustoimenpiteiden yhteydessä, pienemmät toimenpiteet tehdään välittömästi. 
Valaistuksen aikasäätely ja liiketunnistimet asennetaan kaikkiin tiloihin, jotta valaistuksesta 
saadaan energiatehokas. Säätelymekanismin tulee soveltua kiinteistössä tapahtuvaan 
toimintaan ja vastata sen tarpeisiin. Runsaasti energiaa kuluttavat lamput korvataan 
energiatehokkailla, kuten led- tai muilla vastaavilla lampputyypeillä.  
 

Toimenpide 2: Lämmön kierrätys otetaan käyttöön urheilutiloissa aina kun mahdollista, 
erityisesti palloiluhallissa.  
 

Toimenpide 3: Ilmanvaihto. Tiloissa, joissa on kaksi eri ilmanvaihtojärjestelmää, 
tarkastetaan huolellisesti kahden järjestelmän yhteisvaikutus ja niiden toiminta optimoidaan. 
Ilmanvaihtoa voidaan ohjata sensoreilla, jotka reagoivat ilman hiilidioksidi- ja/tai 
kosteuspitoisuuteen. Järjestelmä voidaan myös kytkeä valaistukseen, varashälyttimeen tai 
varustaa aikaohjauksella. Ohjausmetodin valinnan tulee perustua kiinteistön toimintaan ja 
sen tarpeisiin.  
 

Toimenpide 4: Sähkö- ja öljylämmitteiset kiinteistöt. Sähköllä lämmitettävät kiinteistöt 
kartoitetaan ja lämmitysjärjestelmien kunto tarkistetaan. Kiinteistöissä, joiden järjestelmällä 
on alhainen hyötysuhde, vaihdetaan lämmitysjärjestelmä välittömästi pellettilämmitykseen, 
kaukolämpöön, paikalliseen bioenergiaan, lämpöpumppuihin, aurinkopaneeleihin tai muuhun 
ympäristöystävälliseen lämmitysjärjestelmään. Öljyllä lämmitettävät kiinteistöt kartoitetaan ja 
öljypolttimien kunto tarkastetaan. Ne öljypolttimet, jotka ovat huonossa kunnossa, 
vanhentuneita tai joilla on huono hyötysuhde, korvataan välittömästi kaukolämmöllä, 
paikallisella bioenergialla, maalämmöllä, lämpöpumpuilla, aurinkopaneeleilla tai muulla 
ympäristöystävällisellä lämmitysjärjestelmällä. 
 

Toimenpide 5: Kupolirakenteen mahdollisuus keinonurmikentällä. Selvitetään mahdollisuus 
rakentaa kupolirakenne Karjaan keinonurmikentän suojaksi, jotta saataisiin säästettyä 
energiaa kentän talviajan lämmityksessä.  
 

Toimenpide 6: Lämpimän veden lämpötila säädetään suositusten mukaiseksi. Selvitetään 
mahdollisuus vähentää vedenkulutusta uimahallissa uusiokäyttämällä vettä, esim. 
huuhteluvetenä wc:ssä.  
 

Toimenpide 7: Kuntoilu- ja liikuntamuotojen tarjonta tarkistetaan. Asukkaille tarjotaan 
mahdollisuudet kuntoiluun ja liikuntaan lähellä kotia. 
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Toimenpide 8: Saunojen lämmitys vierasvenesatamissa ja uimapaikoilla tarkistetaan. 
Saunavuorot suunnitellaan ja mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan.  
 

Toimenpide 9: Koneet ja kuljetusvälineet. Työkoneet ja muut työvarusteet, jotka kuluttavat 
runsaasti energiaa, vaihdetaan vähän energiaa kuluttaviin malleihin. Laitteita käytetään 
energiatehokkaasti ja suljetaan silloin kun niitä ei käytetä. Laitteita huolletaan niiden eliniän 
pidentämiseksi. Energiatehokkuus asetetaan kriteeriksi koneita ja muita työvarusteita 
hankittaessa.  
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4.8 Tammisaaren Energia 
Tammisaaren energia voi vähentää toimintansa ilmastokuormitusta käyttämällä uusiutuvia 
polttoaineita energiantuotannossa, säätelemällä ja optimoimalla tuotantoa ja käyttämällä parasta 
saatavilla olevaa tekniikkaa. Tammisaaren energia on tehnyt mittavasti töitä toiminnan 
ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Liikelaitoksen Tammisaaren kaukolämpöverkolle ja 
biovoimalaitoksen sähköntuotannolle, sekä sähkölle Hangon ja Barösundin tuulivoimaloista, on 
myönnetty EKO-sertifikaatti. Liikelaitoksella on tavoitteena kehittää kaukolämpöverkkoa sekä 
omalla alueellaan, että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tammisaaren energia osallistuu 
energiapalveluiden toimenpideohjelmaan ja on solminut energiansäästösopimuksen kauppa- ja 
teollisuusministeriön, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Energiateollisuus ry:n kanssa. Sopimus 
velvoittaa liikelaitoksen kartoittamaan energiankulutustaan, toteuttamaan toimenpiteitä 
energiankulutuksen tehostamiseksi, sekä raportoimaan ja seuraamaan säästö- ja 
tehostamistoimenpiteitä. Toimenpiteet, jotka määritellään energiansäästöohjelmassa, tukevat 
ilmastoystävällistä toimintaa ja sen myötä myös Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-
ohjelmaa, joten energiansäästösopimus on tärkeässä asemassa. 

Tammisaaren Energian toimialueella on edelleen kiinteistöjä, joiden lämmityksessä käytetään 
fossiilisia polttoaineita. Kannustamalla näitä kiinteistöjä liittymään biopolttoaineella tuotettavaan 
kaukolämpöön, vähennetään fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvää negatiivista 
ilmastovaikutusta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä ja 
kiihdyttää sen myötä ilmastonmuutosta, joten on erityisen tärkeää, että biopolttoaineiden käyttöä 
lisätään ja samalla vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tammisaaren Energia 
asentaa Karjaalle bioenergialla toimivan lämpökattilan syksyllä 2012 ja Pohjaan vuoden 2012 
aikana.  
 
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä.  

• Tammisaaren Energia on allekirjoittanut Kauppa- ja teollisuusministeriön, 
Elinkeinoelämän keskusliiton ja Energiateollisuus ry:n kanssa energiapalveluitaan 
koskevan energiatehokkuussopimuksen.  

• Bioenergialla toimivat lämpökattilat asennetaan Pohjaan talven 2012 aikana ja Karjaalle 
syksyllä 2012. 

• Tammisaaren Energian kaukolämpöverkolle ja biovoimalaitoksen sähköntuotannolle, 
sekä sähkölle Hangon ja Barösundin tuulivoimaloista, on myönnetty EKO-sertifikaatti 

• Kauko- ja lähilämmön verkostoa on laajennettu 
• Neuvonta asiakkaille, internetpohjainen palvelu WERA 
• Kulutuksen tuntikohtainen seuranta, sekä kaukolämpö- ja sähkölaskutuksen 

perustuminen todelliseen kulutukseen.  
 
 
Tavoitteet 

• Sähkön ja lämmön tuotanto on optimoitua 
• Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa tehdyn energiatehokkuussopimuksen 

energiansäästötavoitteet saavutetaan. 
• Kaukolämpöverkkoon liitettyjen kiinteistöjen määrä lisääntyy 
• Tie- ja katuvalaistus on säädeltyä ja energiatehokasta 
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Käynnistyneet toimenpiteet: 
 

• Uusia asuin- tai teollisuusalueita suunniteltaessa selvitetään mahdollisuudet liittää 
rakennukset kaukolämpöverkkoon. Potentiaalisille asiakkaille tiedotetaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa mahdollisuudesta liittyä lähilämpöverkkoon. 

 
Toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide 1: Aloitetaan kampanja, jolla houkutellaan kaukolämpöverkon vaikutusalueella 
olevia asiakkaita liittymään kaukolämpöön.   
 

Toimenpide 2: Taajamiin rakennetaan kaukolämpöverkko ja koko verkoston lämpövuodot 
minimoidaan. Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen. 
 

Toimenpide 3: Energiantuotannon tehokkuusastetta säännellään. Liikelaitos selvittää 
mahdollisuudet laajentaa sähkön tuotantoa tuulivoimalla. Sähköverkon rakenteita uusitaan ja 
jännite optimoidaan, jotta saadaan rakennettua energiatehokas sähköverkko ja vähennettyä 
hävikkiä.  
 

Toimenpide 4: Tammisaaren Energia osallistuu yhdyskuntateknisen osaston toteuttamaan tie- ja 
katuvalaistuksen pitkän aikavälin suunniteluun. Tie- ja katuvalaistuksen huollolla ja ylläpidolla 
edistetään valaistuksen energiatehokkuutta.  
 

Toimenpide 5: Tammisaaren Energian ympäristöpolitiikkaa laajennetaan koskemaan ja 
huomioimaan toiminnan ilmastovaikutuksia.  
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4.9 Raaseporin Vesi 
Raaseporin vesi hoitaa vesi- ja viemäripalvelut niille 6400 kiinteistölle, jotka sijaitsevat valtuuston 
määrittelemän toiminta-alueen sisäpuolella. Maaliskuussa 2011 Raaseporin vesi on ottanut 
käyttöön järjestelmän, jonka avulla asiakkaat voivat ilmoittaa vesimittarin lukeman kuukausittain. 
Näin asiakkaat voivat seurata vedenkulutustaan tarkemmin kuin aikaisemmin, jolloin mittarin 
lukema ilmoitettiin vuosittain.  
 
Raaseporin vedellä on 11 vedenottamoa, joista pohjavettä pumpataan käsiteltäväksi. Käsittelyn 
jälkeen vesi johdetaan kuluttajille n. 350 km pitkän vedenjakeluverkoston kautta. Jätevedet 
johdetaan yhtä laajan jätevesiverkoston ja yhteensä 125 jätevesipumppaamon kautta 
jätevedenpuhdistamoille puhdistettavaksi. Veden johtamisen energiankulutuksen optimoimiseksi 
pumppaamoita on säädeltävä todellisen tarpeen mukaisesti, niiden hyötysuhdetta seurattava ja 
vältettävä tarpeetonta pumppausta. Rakentamalla verkoston pintavesien johtamiseen alueilla, 
joilla sitä ei ole, voidaan vähentää puhdistamoille käsittelyyn tulevan veden määrää. 
Energiankulutus puhdistamolla vähenee samalla kun puhdistusprosessin läpi kulkevan veden 
määrä pienenee.  
 
Raaseporin veden kaikilla neljällä puhdistamolla on samat puhdistusperiaatteet; mekaaninen, 
biologinen ja kemiallinen puhdistus. Suurimmat ja merkittävimmät puhdistuslaitokset ovat 
Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamo, sekä Skeppsholmenin puhdistamo Tammisaaressa. Uusin 
puhdistamo sijaitsee Bromarvissa, missä puhdistamo otettiin käyttöön syksyllä 2011. Eniten 
energiaa kuluttava vaihe puhdistusprosessissa on biologinen puhdistus, ts. ilmastus. Myös 
lietteen kuivatukseen kuluu runsaasti energiaa. Ilmastusvaihe on automatisoitu, jotta vältetään 
tarpeeton energiankulutus. Pumppujen huolto, ilmansyötön mittaus ja kalibrointi, sekä laitoksen 
lämmitysjärjestelmän tarkastus on syytä suorittaa säännöllisesti.  
 
Lietteen käsittelyn keskittämisestä on tekeillä selvitys, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2012 
aikana.  
 
Jo toteutettuja toimenpiteitä 

• Lietteen käsittelyn keskittämisestä on tekeillä selvitys 
• Asiakkailla on mahdollisuus ilmoittaa vesimittarin lukema kuukausittain 
• Pumppaamoja huolletaan säännöllisesti 

 
 
Tavoitteet 

• Vuotovesien määrää vähennetään 15 prosentilla tai enemmän vuoteen 2016 mennessä  
• Jätevedenpuhdistusprosessit ovat energiatehokkaita 
 
 

Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide 1: Jakeluverkoston korjaus. Jakeluverkon kunto kartoitetaan ja puutteelliset kohdat 
korjataan tärkeysjärjestyksessä  
 

Toimenpide 2: Jakeluverkostoa laajennetaan. Pintaveden johtoverkosto rakennetaan niille 
alueille joilta se puuttuu.  
 



Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma   54 (54) 
  10.2.2012 

 

Toimenpide 3: Mittaus, säätö ja huolto. Puhdistamoihin asennetaan säätölaitteet. 
Liukurenkaiden ja juoksupyörien kuntoa seurataan ja ne vaihdetaan tarvittaessa. 
Happipitoisuuden mittaus ja kalibrointi automatisoidaan, samoin lämpötilan mittaus ja säätö.  
 

Toimenpide 4: Selvitys kattorakenteesta.  Selvitetään mahdollinen energiansäästö, joka 
saavutettaisiin rakentamalla katto niiden puhdistusprosessien ylle Skeppsholmenin 
puhdistamolla, joista katto tällä hetkellä puuttuu.   
 

Toimenpide 5: Uusiutuvat polttoaineet. Skeppsholmenin puhdistamon öljylämmityskattilat 
vaihdetaan energiatehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään lämmitysmuotoon. Uutta 
lämmitysmuotoa valittaessa otetaan huomioon mahdollisuus liittää puhdistamo kaukolämpöön. 
Myös Karjaan-Pohjan jätevedenpuhdistamon öljylämmitysjärjestelmä vaihdetaan ilmaston 
kannalta parempaan vaihtoehtoon. 
 

Toimenpide 6: Hankinnat. Pumppuja, prosessoreita ja muuta varustusta hankittaessa 
huomioidaan niiden energiatehokkuus ja hyötysuhde. Energiatehokkuutta käytetään hankinnan 
kriteerinä.  
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5. Päästökehitys Raaseporissa 
Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelmatyön yhteydessä laskettiin skenaarioita 
päästövähennysten vaikutuksista päästötasoon. Raaseporin kaupungin alueen 
kasvihuonekaasupäästöt on selvitetty vuodelta 2007, jolloin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt 
olivat 211 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalentteja. Luvussa ovat mukana kaikki kaupungin rajojen 
sisäpuolella olevien toimintojen päästöt, myös muut kuin kaupungin toimintojen aiheuttamat. 
Suurimmat päästölähteet olivat liikenne ja rakennusten erillislämmitys. Kaupungin 
vaikutusmahdollisuudet päästötasoon eivät ole yhtä hyvät kaikilla päästösektoreilla, mutta 
ilmastotyössä pyritään minimoimaan ainakin kaupungin omien toimintojen päästöt.   

Skenaarioiden lähtökohtana käytettiin Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmittavassa 
kaupunkien energiatehokkuussopimuksessa mainittua ohjeellista yhdeksän prosentin 
energiansäästötavoitetta. Tavoite koskee jaksoa 2008-2016. Kyseinen yhdeksän prosentin 
vähennys energiankulutukselle laskettiin jaettuna kaukolämpö-, erillislämmitys- ja sähkönkulutus 
sektoreille, jotka ovat niitä energiasektoreita, joihin kaupungin toimilla voidaan eniten vaikuttaa. 
Raaseporin alueen kokonaispäästöt vähenisivät näin laskettuna vuoden 2007 tasosta 10 600 
tonnia hiilidioksidiekvivalentteja, edellyttäen, että kaikkien muiden sektoreiden päästöt pysyvät 
samalla tasolla (mm. teollisuus ja liikenne).  Lasketun yhdeksän prosentin energiavähennyksen 
vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin on esitetty kuvassa 2.  

 

Kuva 2: Raaseporin alueen kasvihuonekaasupäästöt energiasektoreilla vuonna 2007 sekä skenaario 
yhdeksän prosentin energiankulutusvähennyksen vaikutuksesta sektoreiden päästötasoon.  

 

Kunnan omien toimintojen vaatima sähköenergia arvioitiin kunnittaisten sähkötilastojen pohjalta. 
Mikäli yksinomaan kunnan sähkönkulutusta vähennettäisiin yhdeksällä prosentilla, olisi 
energiansäästö n. 3000 MWh ja rahallinen säästö noin 200 000 euroa. Päästöjä saataisiin 
vähennettyä karkeasti arvioituna 2000 tonnia CO2-ekv. Mikäli vastaavasti kaupungin omien 
erillislämmitettävien rakennusten energiankulutusta vähennettäisiin yhdeksällä prosentilla, olisi 
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energiansäästö karkeasti arvioituna lähes 4000 MWh ja päästövähennys hieman yli tuhat 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suurempiin energiansäästömääriin ja päästövähennyksiin on hyvät 
edellytykset, mikäli toiminnoissa siirryttäisiin fossiilisten polttoaineiden sijaan käyttämään 
uusiutuvia energianlähteitä.  

 

Laskenta 

Skenaariot tulevasta päästötasosta laskettiin KASVENER-laskentamallilla, jota käytetään yleisesti 
kuntien päästölaskennoissa. Koska todellisia lukuja kaupungin omien toimintojen 
energiankulutuksesta ei ollut saatavilla, käytettiin skenaariolaskennassa koko Raaseporin alueen 
energiankulutuksen pohjalta arvioituja lukuja. Energiasektoreille laskettiin ensin yleinen yhdeksän 
prosentin vähennys kokonaisenergiasta, jolloin mukana on koko kaupungin alueen 
energiankulutus, ei vain kaupungin omia toimintoja. Teollisuus jätettiin laskennan ulkopuolelle, 
sillä se ei sisälly Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan. Sähkönkulutus-, 
erillislämmitys- ja kaukolämpö-sektoreille laskettiin yhteinen yhdeksän prosentin energiavähennys 
ja jaettiin suhteessa kunkin sektorin tämänhetkiseen energiankulutukseen. Päästövähennystä 
laskettaessa asetettiin oletukseksi, että energiavähennykset tehdään fossiilisista polttoaineista, ei 
biopolttoaineista. 

Sähkön säästölukuja laskettaessa käytettiin materiaalina vuoden 2007 sähkönkulutuslukuja. 
Saatavilla olevasta jaottelusta laskettiin kunnalle kuuluvaksi yhdyskuntahuollon sähkö, 90 
prosenttia tie- ja katuvalaistuksesta ja yksi neljäsosa palveluiden sekä viisi prosenttia asumisen 
aiheuttamasta sähkönkulutuksesta. Rahallista säästöä laskettaessa käytettiin tämän hetken 
keskimääräistä sähkön hintaa, 7 senttiä/kWh.  

Erillislämmitettävistä rakennuksista kaupungille laskettiin kuuluvan kokoontumisrakennukset, 
hoitoalan rakennukset, opetusrakennukset ja varastorakennukset, sekä kymmenen prosenttia 
toimistorakennusten ja viisi prosenttia kerrostalojen lämmitysenergiankulutuksesta. Yhdeksän 
prosentin vähennys laskettiin fossiilisista polttoaineista, jaettuna eri lämmitysmuodoille samassa 
suhteessa kuin niiden tämänhetkinen jakauma.  
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6. Seuranta ja päivittäminen 

Toteutettujen toimenpiteiden vuosittainen seuranta ja niistä tehtävä selvitys toteutetaan 
osastokohtaisten toimenpidesuunnitelmien liitteenä olevan seurantalomakkeen avulla. Esimerkki 
seurantalomakkeesta on nähtävillä liitteessä 2. Hallinnosta valitut vastuuhenkilöt työskentelevät 
yhdessä kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman koordinoijan kanssa ja seuraavat ja arvioivat 
ehdotettujen toimenpiteiden toteutettavuutta ja vaikutusta. Kaupunginhallitukselle luovutetaan 
vuosittain kooste seurannasta. Kattavampi seuranta toteutetaan koko ohjelman päivityksen 
yhteydessä.  

Energia- ja ilmasto-ohjelman ohjausryhmä suosittelee, että ohjelmaa päivitetään joka kolmas, tai 
joka neljäs vuosi. Päivitetyssä ohjelmassa määritetään uusia toimenpiteitä kaupungin 
toimintasektoreille. Tämänhetkisessä ohjelmassa mainitut, syystä tai toisesta annetulla aikavälillä 
toteuttamatta jääneet toimenpiteet, voidaan sisällyttää päivitettyyn ohjelmaan. Ohjelman 
päivityksen yhteydessä suositellaan myös toteutettavaksi kasvihuonekaasupäästöjen kartoitus. 
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Kyselylomake 
Raaseporin energia- ja ilmasto-ohjelma 
 
1. Vastaajan ikä 
alle 20 v, 20‐35 v, 36‐50 v, 51‐65 v, 66‐75 v, yli 75 v 
 
2. Asumismuoto 
Omakotitalo, paritalo, kerrostalo, rivitalo        
 
3. Sammutatko valot kun niitä ei tarvita? Sammuttamalla lamppuja silloin kun niitä ei tarvita, voit säästää 
energiankulutusta ja välttää turhilta hiilidioksidipäästöiltä.  
Aina, silloin tällöin, en koskaan 
 
4. Oletko säätänyt sisälämpötilat käyttötarpeen mukaisiksi? Laskemalla huonelämpötilaa 1 °C voit 
vähentää lämmityksen energiankulutusta 5 %. Autotalli‐ ja varastotiloissa voidaan pitää huomattavasti 
alhaisempaa lämpötilaa kuin asuinhuoneistoissa.  
Kyllä, en, osittain, en tiedä 
 
5. Kontrolloitko lämpimän veden käyttöä? Maksimoi energiansäästö käyttämällä vettä säästävää suihkun 
suutinta, ota lyhyempiä suihkuja ja säädä lämminvesivaraajan lämpötilaa; 60 °C riittää mainiosti.  
Kyllä, en, en tiedä 
 
6. Käytätkö kimppakyytejä työ‐ tai muilla matkoilla? Kimppakyydeillä voidaan vähentää päästöjä 
henkilöä kohti. Yli puolet kaupungeissa tehdyistä automatkoista ovat pituudeltaan alle kolme kilometriä – 
matka jonka voi myös pyöräillä tai kävellä. 
Kyllä, ei, käytän omaa autoa, ei, kävelen tai pyöräilen 
 
7. Ajatteletko ostamiesi tuotteiden (vaatteet, kodinkoneet ruoka, jne.) ilmastovaikutuksia ja 
energiatehokkuutta? Ostamalla lähellä tuotettuja, kestäviä ja energiatehokkaita tuotteita, voidaan 
vähentää päästöjä ja energiankulutusta. 
Aina, silloin tällöin, en koskaan 
 
7b. Mitä lämmitysmuotoa – tai niiden yhdistelmää – haluaisit käyttää kotisi lämmitykseen? 
Asuinrakennusten lämmitys aiheuttaa noin 50 % kotitalouksien energiankulutuksesta. Huolehtimalla 
rakennusten kunnollisesta eristämisestä, voidaan välttää turhaa energiankulutusta. 
Sähkölämmitys, sähkölämmitys tuotettuna ekosähköllä, tulisija, liesi, kamiina, takka, hake‐ tai 
polttopuukattila, maalämpö, pellettilämmitys,  lämpöpumppu, öljylämmitys, aurinkopaneelit, jokin muu 
lämmitysmuoto, mikä 
 
8. Mitä olet tehnyt omassa arjessasi energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi? Mieti 
esim. kuljetusta ja liikkumista, kiinteistö‐, jäte‐, vesi‐ ja energia‐asioita. Voit antaa vinkkejä ja ehdotuksia. 
 
9. Millaisia neuvoja ja vinkkejä itse koet tarvitsevasi? 
 
10. Mitä Raaseporin kaupunki sinun mielestäsi voisi tehdä energian säästämiseksi ja 
ilmastokuormituksen vähentämiseksi? 
 
11. Muita kommentteja 
 
Osallistu ja voita! Paras vastaus kysymykseen nr.8 ”Mitä olet tehnyt omassa arjessasi energiankäytön 
tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi?” – palkitaan. Jätä yht.tietosi osallistumista varten: nimi, 
puh.nr. 
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Asukaskyselyn tulokset 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9. Millaisia neuvoja ja vinkkejä itse koet tarvitsevasi? n:65 
 
Neuvoja ja vinkkejä koskien: 
lämmitystä, kunnostusta ja lisäeristämistä 
myrkyttömiä pesu- ja siivousaineita sekä ympäristöystävällisiä 
tuotteita 
miten vähentää päästöjä matkustellessa 
vedenkäyttöä, jätehuoltoa ja –lajittelua 
koulutusta ja lähiruokaa  

 

10. Mitä Raaseporin kaupunki sinun mielestäsi voisi tehdä 
energian säästämiseksi ja ilmastokuormituksen 
vähentämiseksi? n:1222 
 

toimet tie-, katu-, ulko- ja sisävalaistuksessa 
joukkoliikenne – kaupunginsuunnittelu – hankinnat 
kaupungin kiinteistöt/toimistot, sisälämpötila, jätteenlajittelu, 
tietokoneet ja oheislaitteisto, lämmitys 
virtuaalinen asiakaspalvelu 
 

 

11. Muita kommentteja. n:30 

Positiivisia kommentteja kaupungin energia ja ilmastotyöstä & 
kyselystä sekä kommentteja koskien: 
 

Jätehuoltoa ja lajittelua 
Kaukolämpöverkoston puuttumista uusista kaupunginosista 
Turvallisia pyöräilyteitä – yksityisautoilun tarpeen vähentämistä 
Keskeinen myyntipaikka lähiruualle – ei suurmyymälöitä 
 


