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Energiaremontti kyläkouluihin
valmisteluhanke

● Taustaa
● Tarkoitus – konkretia ja positiivisuus
● Tilanne
● Keinot

● Keskustelua



  

Taustaa
(energiaremontti kyläkouluihin)

● Kunnan talous vaatii konkreettisia säästötoimenpiteitä. 
Olemassa olevat vanhat kyläkoulut ovat pääosin 
hyväkuntoisia ja vaikuttavat terveiltä. 

● Kyläkouluihin ei ole kuitenkaan suunniteltu 
energiaremontteja ja erityisesti öljylämmityksen 
uusimista esim. maalämmöllä.

● Haluamme, että kuntamme siirtyy taloudellisempiin 
ratkaisuihin kyläkoulujen lämmitysjärjestelmissä.

● Kyläkouluista pidetään aidosti, joten niistä kannattaa 
pitää myös huolta.



  

Tarkoitus - Konkretia
(energiaremontti kyläkouluihin)

● Kuntalaisaloitteeseen valmistautuminen kannattaa tehdä 
mahdollisimman konkreettiseksi, jotta sen mahdollinen 
valtuustokäsittely johtaa toivottuun lopputulokseen. 

● Listaus remonttikohteista mahdollisista syntyvistä 
säästöistä.

● Nivoa tekeminen kansainvälisistä ilmastosopimuksista 
johdettuihin paikallisiin strategioihin ja hankkeisiin

● Vaalimalla vanhaa ei kerrytetä korjausvelkaa!
● Kyläläisten ja kuntalaisten yhteistyölle vakiintuneet tavat 

esim. talkootyönä tehtävät korjaukset.



  

Tarkoitus - Positiivisuus
(energiaremontti kyläkouluihin)

● Osallistaa ja ottauttaa kuntalaisia pitämään huolta 
yhteisestä omaisuudesta

● Löytää positiivisia esimerkkejä 
● Energiatietoisuuden levittäminen
● Jälkipolville myös vastuuta
● Nostattaa kiinteistöjen arvoa
● Hyvin hoidetut kyläkoulut houkuttelevat lapsiperheitä 

kalliista taajamista
● Nostaa Vihdin arvostusta ympäristöteoilla



  

Keinot
(energiaremontti kyläkouluihin)

● Otakantaa.fi – Vihti edelläkävijäksi?
● Vihti HINKU-kunnaksi – Hiilineutraali kunta
● ESCO rahoitus – vaihtoehto tekemättä jättämiselle 
● Paikallisten yritysten aktivointi
● Vihtiläinen kylätalkoo malli synergiassa kunnan kanssa

– Aktivoida kuntalaisia pitämään yhteisestä omaisuudesta huolta

● 5050 hanke kouluihin ja varhaiskasvatukseen 
● Vihreiden kilometrien keruu koulumatkoilta vs. liikkuva 

koulu



  

Otakantaa.fi  - Vihti edelläkävijäksi?
● Yksi paikka hankkeille: 

– kuntakin voi osallistua virkamiestunnuksin
– Avoin valmistelu keskusteluryhmissä ja kyselyin
– seuranta helppoa, voi vailita mitä seuraa
– Tukipalvelut toimivat

● menee hermot
– 11 aktiivista Fbook ryhmää, joissa ollaan oikeassa, muttei ratkaista mitään
– monella työnpuolesta riittävästi spostia

● Kotisivujen päivityksessä menee hermot – 15 kotisivua, 12 koulun 
sivua + 10 kyläsuunnitelmaa + vihti.fi sivuston ja kunnan 
ilmoitustaulut

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/


  

Päätösehdotus #1

1)Kaikki jatkotoimenpiteitä vaativat aiheet 
kirjataan suoraan otakantaa.fi palveluun.

2)Kyläfoorumiosallistujat rekisteröityvät 
otakantaa.fi palveluun

3)Kyläfoorumiosallistujat seuraavat tai 
osallistuvat itseään kiinnostaviin hankkeisiin 



  

Keinot: Vihti HINKU kunnaksi
(hiilineutraali kunta)

● HINKU kuntia  mm. Lohja, Siuntio ja Hyvinkää
● Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 

prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2007 tasosta. 

● Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään 
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
parantamalla energiatehokkuutta. 

● Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä 
ja asukkaita ilmastotekoihin.

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Tietoa_foorumista/Hinkukunnat


  

Keinot: Vihti HINKU kunnaksi
(hiilineutraali kunta)

● HINKU kriteerit kunnalle  (kunnnan valtuusto!)
● HINKU mappi – referenssirekisteri  

– Myös yksityisten ja yritysten hankkeita

– Takaisimaksuaikalaskelmiakin löytyy

● Kuukauden HINKU teot
– Awardi/palkitsemis-kulttuuri on hyvästä, kun 

haetaan kestävää kehitystä!

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Yritys/Rahoituskeinot

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-fi/Tietoa_foorumista/Hinkukriteerit
https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Aloitus.aspx
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kuukauden_HINKUteko/Kuukauden_HINKUteko(31306)
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Yritys/Rahoituskeinot
http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Yritys/Rahoituskeinot


  

Päätösehdotus #2

1)  Aloitetaan kuntalaisaloitteen valmistelu 
otakantaa.fi palvelussa aiheella: “Vihti HINKU-
kunnaksi”  – huom. Huomattavasti suurempi 
kokonaisuus!

2) Tehdään lähtötaso - inventaario kyläkoulujen 
energiatehokkuudesta ja hiilijalanjäljestä



  

ESCO-rahoitus - vaihtoehto 
tekemättä jättämiselle

ESCO – Energy Service Company



  

Päätösehdotus #3

1) Selvitetään onko suunnitelmia 
energiaremonteille jo olemassa kyläkouluille ja 
olisiko joidenkin kyläkoulujen osalta esim. 
ESCO-rahoitus hyvä vaihtoehto.

2) Selvitetään onko muita rahoitusvaihtoehtoja, 
joita ei ole helppo hoksata.



  

Paikallisten yritysten aktivointi

● Esilletuonti
● Työllistäminen
● Paikallisuus
● ..joku varmaan keksii muitakin hyviä syitä…

silmälasit, kebabin, kukkasen, nitron ja 
maalämpöpumpun jne. voi ostaa Vihdin 
kirkonkylältä



  

Päätösehdotus #4

1)  vihti.fi sivustolle sivu paikallisista toimijoista, 
jotka mm. tekevät energiaremontteja jne.

2) Lanseerataan uusi käsite:

MADE IN VIHTI



  

Vihtiläinen kylätalkoomalli

● Vihtiläinen kylätalkoomalli synergiassa kunnan kanssa
– Helppo osallistua !

– Järkevää tekemistä !

– Aktivoida kuntalaisia pitämään huolta:
● Yhteisestä omaisuudesta
● .. vaikka itsestään

– Mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä

– Talkoovetovastuut: vakuutukset, verotukset jne. 

● Onko Vihdissä talkoovoimin tehtyjä rakennuksia?
– Olisiko taas aika?



  

Päätösehdotus #5

1) Kunnan virkamiehet tekevät talkoo-
ohjeistuksen kyläläisille yhteisen omaisuuden 
vaalimiseksi.

2) Vihti.fi sivulle tulee rekisteri kunnassa 
pidetyistä talkoista, tyyliin Hall-of-Fame !!!

3)Talkoita ei rajoiteta vaan ne voivat olla vaikka 
painonpudotustalkoita



  

5050 hanke kouluihin ja 
varhaiskasvatukseen

● Iin kunnan 5050 hanke 
● Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki Iin kunnan koulut ja päiväkodit 

ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain 
lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan 
energiatehokkuustoimenpiteita yhdessä oppilaiden kanssa.

● Ideana on opettaa ja oppia kestävää kehitystä, joka onkin yksi Iin 
opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden neljästä kasvatuspilareista. 
Oppilaiden lisäksi perheet, koulujen henkilökunta sekä koulutilojen 
iltakäyttäjät ovat lähteneet mukaan toimintaan.

● 50/50-metodin mukaisesti kunta palauttaa kouluille puolet siitä 
rahallisesta säästöstä, jonka koululaiset saavat 
energiantehokkuustoimillaan aikaan.

http://www.ii.fi/opetus_ja_varhaiskasvatus/5050


  

Päätösehdotus #6

1) Kopioidaan Iin kunnan 5050 malli Vihtiin.

2)Tutkitaan minkälainen investointi olisi kyseessä, 
jos lasten käyttöön tulevat mittarit hankittaisiin.

3)Tehdään alkukartoitus ja fiksataan esim. 
Ilmastoinnit.

4)Tehdään poliittinen päätös siitä, että kunta 
palauttaa lasten spottaamat säästöistä puolet 
‘lasten käyttöön’.



  

Vihreiden kilometrien keruu 
koulumatkoilta vs. liikkuva koulu

● Italia – vihreiden kilometrien keruu kävelemällä 
ja pyöräilemällä kouluun.

● Irlanti : Active shool – benefits of walking 
● Liikkuva koulu - avustukset

http://activeschoolflag.ie/wp-content/uploads/2015/08/HSE-Get-Your-School-Walking-Guide.pdf
http://www.liikkuvakoulu.fi/lahdemukaan/hae-rahoitusta


  

Päätösehdotus #7

1) Selvitetään saatavilla olevat tuki liikkuville lapsille
1) Arvioidaan liikkumisen nykytilanne

2)Tehdään kävelysuunnitelmat kouluille 

2) Aloitetaan kyläkoululaisten kävelemien ja pyöräilemien 
kilometrien mittaaminen.

3) Selvitetään voisiko kyläkouluille hakea liikkuva-koulu 
avustuksia.

4) Selvitetään miten lapsia voisi palkita heidän ‘vihreistä 
kilometreistä’ tyyliin Italia

5) Mitataan välillisiä hyötyjä



  

Kylän nimi Lisätietoja

 Haimoo

Herrakunta

Huhmarnummi

Härköilä

Irjala

Jokikunta

Kirkonkylä

Linnanniittu

Moksi

Nummela

Oinasjoki

Ojakkala

Olkkala

Otalampi

Selki

Tervalampi

Vanjärvi

Vesikansa

Vihdin kirkonkylä

Vihtijärvi



  

Linkit

Facebook: Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry/Viakas

Facebook: Jokikunta 

Facebook: Vanjärvi 

Facebook: Vihdin kylät 

Facebook: Vihti – politiikka 

Twitter  #kyläkouluenergia

otakantaa.fi - Valmisteluhanke "Energiaremontti kyläkouluihin" 
- kuntalaistaloitetta varten

https://www.facebook.com/groups/374177359443906/
https://www.facebook.com/groups/6360679261
https://www.facebook.com/groups/397389463709669
https://www.facebook.com/groups/1491280537803845
https://www.facebook.com/groups/165274810331297
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/


  

Tilanne 2016-08

Kylä Tilanne

Jokikunta

Vanjärvi

Haimoo

Huhmarnummi

Nummela

Oinasjoki

Ojakkala

Pappilanpelto

Tervalampi

Vihtijärvi
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