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Kyrkslätts kommun är en del av nätverket av kolneutrala
kommuner (HINKU) och har förbundit sig till att minska sina
växthusgasutsläpp med 80 procent fram till år 2030 från nivån
år 2007.

I klimatbrevet berättas om kommunens projekt gällande
cirkulär ekonomi och de senaste beräkningarna av
klimatutsläpp. Månadens HINKU-tips gäller matsvinn och utöver
andra temadagar och -veckor i september firas dessutom en
nollutsläppsdag - vad är ditt kolfotspår? Det erbjuds också
information om energiunderstöd för att avstå från
oljeuppvärmning. 
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Klimatnyheter och -info till
kommuninvånarna

YTTERLIGARE
INFORMATION:

Outi Manninen
Klimatkoordinator

outi.manninen (at) kirkkonummi.fi
www.kirkkonummi.fi



Kyrkslätt var framgångsrik i Sitras idétävling Sommarjobb från cirkulär ekonomi våren
2020 och fick finansiering av Sitra för sitt projekt inom cirkulär ekonomi gällande
återvinning av betongkross från kommunens rivningsobjekt i kommunens egna
byggnadsprojekt.
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Klimathälsningar
från kommunen

Kommunens projekt om cirkulär ekonomi startade i
augusti!

Betongkrosset kan ersätta stenkross
byggnadsobjekt, vilket sparar naturens råvaror
och minskar kommunens koldioxidutsläpp och
byggnadskostnader genom att minska behovet
av tung transport på byggplatserna. För
projektet anställdes en sommararbetare för
augusti–september 2020 genom
projektfinansiering.

Sommararbetaren arbetar i samarbete med de
olika enheterna inom kommunen för att
utarbeta en enhetlig verksamhetsmodell
och enhetliga anvisningar för återvinning av
rivningsbetong.

Projektet är en del av Kyrkslätts HINKU-klimatåtgärder genom vilka man strävar efter
att öka resursvisdomen i kommunens verksamhet och minska klimatbelastningen. Genom
projektet vill man skapa och inleda pilotprojekt för nytt slags samarbete och verksamhet
som utnyttjar principerna för cirkulär ekonomi i Kyrkslätts kommun.

Sommaranställd Joonas Söderholm



Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) senaste HINKU-
utsläppsberäkningar har Kyrkslätts totalutsläpp av
växthusgaser minskat med 24 % under
tidsperioden 2007-2018. Räknat per invånare har
utsläppen minskat med 32 %. Kyrkslätt är en HINKU-
kommun som eftersträvar utsläppsminskningar om
80 % t.o.m. år 2030 jämfört med nivån år 2007.
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Kyrkslätts
växthusgasutsläpp minskar

Ytterligare
information:

____________
Finlands miljöcentrals
utsläppsräkning 2020

De största utsläppen sektorvis orsakas av uppvärmningen av byggnader,
sammanlagt ca 36 % av alla utsläpp i Kyrkslätt. Den näststörsta
utsläppssektorn är vägtrafiken, som räcker ca 33 % av alla utsläpp.

Då Kyrkslätts utsläpp jämförs t.ex.
med de andra kommunerna i
Nyland, har utsläppen per
Kyrkslättsbo minskat fjärde mest
under granskningsperioden
2005-2017 efter Träskända,
Kervo och Grankulla.

Läs mer om kommunens
utsläpp också på vår
webbplats!

www.kirkkonummi.fi/hinku

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://www.kyrkslatt.fi/vaxthusgasutslappen-i-kommunen
https://www.kyrkslatt.fi/vaxthusgasutslappen-i-kommunen
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Månadens HINKU-tips: 
Undvik matsvinn

1. Fundera redan i förväg på vad du har för matvaror hemma som håller på
att gå ut och planera dina inköp enligt det.

2. Fotografera innehållet i ditt kylskåp innan du går på matuppköp. På det
här viset ser du i butiken vilka produkter du redan har i ditt kylskåp och
undviker onödiga inköp.

3. I valet av förpackningsstorlek är det väsentligaste att all mat i
förpackningarna används. Förpackningarnas miljöinverkan är mindre än
matsvinnets. Ett förmånligt kilopris innebär inte besparingar om en del av
förpackningen till slut blir oanvänd.

4. Kom ihåg att bäst före-märkningen avser minimiförvaringstiden.
Åtminstone till den håller livsmedlet sina typiska egenskaper. Markeringen
sista användningsdag däremot är som namnet säger det datum då
tillverkaren har avsett att produkten senast ska användas.

Ta till vara 10 tipsen
för att minska matsvinnet i vardagen 
(tipsen från Spillveckans webbplats):

https://havikkiviikko.fi/
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5. Kom ihåg att använda dina sinnen. Titta och lukta. Om maten inte ser
skämd ut eller inte luktar skämt, och den sista användningsdagen inte har gått
ut, prova på att smaka en liten bit. Våga lita på dina sinnen!

6. Om det blev kvar lite mat, använd den som en del av måltiden nästa dag.
Om det blev kvar mycket mat, frys in den och använd senare.

7. Det lönar sig att lägga färskvaror som far illa allra snabbast på ögonhöjd i
kylskåpet, så att de inte glöms kvar längst bak i skåpet.

8. Ta mat på tallriken enligt hunger och inte enligt vana.

9. Håll huvudet kallt i butiken: Köp bara de produkter som du vet att du
hinner använda innan de far illa.

10. Det lönar sig inte att handla mat när man är hungrig, för då är det lätt att
falla för onödiga impulsköp.
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Ägare till småhus som används som bostad året runt
erbjuds statsunderstöd för att slopa olje-
uppvärmningssystemet. Ansökan öppnas 1.9.2020 men
understöd kan beviljas för kostnader som uppkommit efter
1.6.2020. Understödet beviljas i hela landet av Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Birkaland och utbetalningen sköts
av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas
utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Ytterligare
information:

 ____________
Ansökningsanvisningar

och ytterligare
information på adressen:

https://www.ely-
keskus.fi/sv/web/ely/oljyl
ammityksen-vaihtajalle

Understöd till oljeuppvärmda
småhus

Understöd utlovas till ägare av
oljeuppvärmda småhus för byte av
uppvärmningsform

Understöd kan fås:
- 4 000 euro vid övergång till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-
vattenvärmepump
- 2 500 euro vid byte till andra uppvärmningssystem som inte använder fossila
bränslen.

Understöd beviljas alltså inte för projekt där det nya byggnadsspecifika
uppvärmningssystemet fortsättningsvis skulle använda fossila bränslen
såsom olja, kol, naturgas eller torv.  Understöd kan inte heller beviljas om sökanden
har beviljats annat understöd eller ansöker om hushållsavdrag för samma ändamål.

Stöd kan sökas från och med september 2020. 

Webinarium om
slopande av

oljeuppvärmning
7.10.2020 

Anmäl dig nu!

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/oljylammitys_vaihtoon_-webinaari.1025.html
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Den 21 september firades den internationella
nollutsläppsdagen. Det är fråga om en temadag
om att stävja klimatförändringen, dvs. en dag då
man fäster särskild uppmärksamhet vid vardagens
kolfotspår. Man kan fira en nollutsläppsdag när
som helst! De egna valen i vardagen har stor
betydelse för hur mycket naturresurser vi
konsumerar och hur mycket klimatutsläpp vi
förorsakar. Vi kan även med små gärningar själva
påverka vår närmiljös tillstånd och i bästa fall också
göra ekonomiska inbesparingar t.ex. genom att
minska vår energikonsumtion.

Har du räknat ut ditt eget kolfotspår? Det går lätt
med miljöcentralens klimatdieträknare på
adressen: https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ 

I september firas
Nollutsläppsdagen! Delta du

också!

Ytterligare
information:

____________

Klimatidet-
kolfotspårsräknare

Testa också Sitras
livsstilstest och ta
reda på vilka dina
klimatgärningar i

vardagen är.

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/
https://elamantapatesti.sitra.fi/

