
Ilmastovinkit kuntalaisille
Vinkkejä vihtiläiselle arkisen ilmastotyön tueksi

Vihdissä tehdään töitä sen eteen, että kunnan toiminnoista ja
omaisuudesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt pienenisivät. Lisäksi
edistämme kuntalaisten mahdollisuuksia elää ilmastoystävällistä
arkea Vihdissä. Tutustu ilmastovinkkeihin kuntalaisille - pienetkin
teot merkitsevät.



Vihdin päästövähennystavoite on vähentää
asukaskohtaisia päästöjä vähintään 50 %
vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990
tasoon nähden. 

Tiesitkö?

Mitä kunnan ilmastotyö on? 

Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus-
toimet, lämmitystapojen muutokset ja
uusiutuvan energian tuotanto
Kunnan ajoneuvokannan muuttaminen
vähäpäästöiseksi
Ilmastovaikutusten arviointi kaavoituksessa 
Ruokahävikin minimointi ja kiertotalouden
edistäminen
Ympäristökasvatus

Vihdissä tehdään suunnitelmallista ja koko
kuntaorganisaation läpileikkaavaa ilmasto-
työtä. Kunnan päästövähennystavoitteita
tavoitellaan kunnanhallituksessa hyväksytyn
Kestävän energian ja ilmaston toimenpide-
suunnitelman ohjaamana. 

Keskeisiä ilmastotoimenpiteitä ovat:



Asumisen päästöt alas

Kestävä liikkuminen Vihdissä

Suurin päästöjen aiheuttaja Vihdissä on tieliikenne. Siksi
pyrimme edistämään vihtiläisten kestävän liikkumisen
mahdollisuuksia kehittämällä julkisen liikenteen yhteyksiä
ja kevyen liikenteen väyliä. Omia liikkumisesta aiheutuvia
päästöjä voi pienentää vähentämällä yksityisautoilua sekä
vaihtamalla polttomoottoriauto vähäpäästöiseen sähkö-,
hybridi- tai kaasuautoon. 

Ota siis haaste vastaan ja kokeile työmatkapyöräilyä,
järjestä harrastuksiin kimppakyyti tai selvitä, onko sinun
mahdollista hankkia ilmastoystävällinen ajoneuvo.
Taloyhtiöt voivat hakea tukea sähköauton latauspisteille
ja kotitalouksille myönnetään sähköauton hankintatukea. 

Toiseksi suurin päästölähde Vihdissä on lämmitys. Etenkin
öljylämmitteiset talot ovat todellinen ilmastotaakka. Siksi
myös Vihdin kunta pyrkii eroon omistamiensa kiinteistöjen
öljylämmityksestä. 

Pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta
öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen uusiutuvilla
lämmitysmuodoilla. Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA taas myöntää energia-avustuksia
asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin
korjaushankkeisiin. 

Kotitaloudet voivat pienentää kulutussähköstä aiheutuvia
päästöjä. Helpoin tapa on vaihtaa kodin sähkösopimus 
 uusiutuvan sähkön sopimukseen. Uusiutuvaa energiaa
voi myös alkaa tuottaa itse aurinkopaneelien avulla.
Aurinkosähkön tuotanto onnistuu myös taloyhtiössä. 



Vaikuta osallistumalla 

Kulutustottumuksilla on väliä

Kun seuraavan kerran tarvitset uuden vaatteen tai
käyttötavaran, käy tarkistamassa Vihdin
kierrätyskeskuksen tai paikallisten kirpputorien
tarjonta ennen uuden ostamista. 
Aineettomat lahjat ovat hyvä tapa vähentää
kulutuksesta aiheutuvia päästöjä. Osta siis
päivänsankarille lahjakortti paikalliseen yritykseen,
kulttuuritapahtumaan tai urheiluhalliin. 
Syömällä lähellä tuotettua ruokaa tuet paitsi ilmastoa
myös paikallisia ruoantuottajia. Lisäämällä
kasvisruoan osuutta lautasella kevennät oloa ja
ilmastotaakkaa.

Vihdin kunnassa ilmastoasiat pyritään huomioimaan
kaikessa päätöksenteossa - myös arkisissa valinnoissa.
Kulutustottumuksilla voidaan vaikuttaa ilmaston
hyvinvointiin.

Me Vihdin kunnalla haluamme kuulla, mitä mieltä
vihtiläiset ovat kunnan ilmastotyöstä. Osallistu kunnan
ilmastoaiheisiin tilaisuuksiin tai ehdota omaa ideaasi
ilmastotyön kehittämiseksi kunnan päättäjille tai
viranhaltijoille. Vastaamme myös mielellämme mieltäsi
askarruttaviin kysymyksiin kunnan ilmastotyöstä.
Ilmastotyö kuuluu meille kaikille ja tehokkaimmat
päästövähennykset saavutetaan yhdessä toimimalla.

Omatoiminen ilmastotyö ja ilmaston lämpenemisestä
keskusteleminen auttavat ilmastonmuutoksen
aiheuttamien tunteiden, kuten ilmastoahdistuksen,
käsittelyyn. Faktoihin perustuvaa ilmastokeskustelua
kannattaa käydä myös lasten ja nuorten kanssa. 
 Tärkeintä on muistaa, että ilmastotyössä piilee runsaasti
mahdollisuuksia parantaa paitsi ympäristön myös oman
kehon, mielen ja talouden hyvinvointia. 
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