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Ympltk § 78
Eurajoen Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 3.11.2020
valtuustoaloitteen Eurajoen kunnan HINKU-tavoitteiden
toteuttamisesta. Aloitteessa on pyydetty selvitystä
HINKU-tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelluista ja tehdyistä
toimenpiteistä sekä hankkeen saavutuksista.
Eurajoki on liittynyt kunnanvaltuuston päätöksellä HINKU-kunnaksi
25.9.2017. Kunta on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007
tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Eurajoen kunnan Hinku-työryhmän tulisi laatia seuraavat
toimenpiteet vuosittain:
- suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista
- suunnitelma kasvihuonekaasujen hillintätoimista eli vuosikello
- koota ja julkaista kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät
hillintätoimet vuosittain kunnan verkkosivuilla sekä
Energialoikka-verkkopalvelussa.
- tiedottaa kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle hankkeen
saavutuksista.
- viestittää asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille
ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.
Päätösehdotus:
Ympäristölautakunta antaa seuraavan vastauksen
valtuustoaloitteeseen:
Eurajoen kunnan Hinku-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti
pohtimaan uusia keinoja hillitä kasvihuonekaasupäästöjä ja
päästöjen vähentämiseen liittyviä investointeja. Eurajoen kunnan
Hinku-työryhmän yhteyshenkilö on vaihtunut kaksi kertaa vuonna
2019 ja muutos on osaltaan vaikuttanut vuosittaisten toimenpiteiden
toteutukseen ja aikatauluun. Myös koronatilanne on vaikuttanut
Hinku-toimenpiteisiin ja osa suunnitelluista päästöjen
vähentämistoimista on sen johdosta viivästynyt.
Eurajoen kunta on valmistellut liittymistä kunta-alan
Energiatehokkuussopimukseen ja sopimus on tarkastettavana
Energiavirastossa. Energiatehokkuussopimuksen voimaantultua

kunta sitoutuu sopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
Toteutuneista ja suunnitelluista toimenpiteistä tiedotetaan kunnan
henkilöstölle ja asukkaille ja laaditaan kunnan verkkosivujen
yhteyteen oma Hinku-sivusto vuoden 2021 aikana.
Eurajoen kunta on jo nyt ottanut Hinku-tavoitteet huomioon
kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa.
Suurin osa kunnan kiinteistöistä on siirtynyt kaukolämmön piiriin.
Osassa kiinteistöjä on myös hyödynnetty aurinkoenergiaa. Lisäksi
kunnan yrittäjille on järjestetty tilaisuus energiatehokkuuteen
liittyvistä asioista.
Myös sähköautojen hankintaa leasing-sopimuksella kunnan
työntekijöiden ja kuntalaisten yhteiskäyttöön suunniteltiin ja
selvitettiin laajasti. Yhteiskäyttöön sopivaa mobiilisovellusta ei
kuitenkaan löytynyt. Lisäksi autojen käyttöön ja ylläpitoon liittyi
teknisiä haasteita.
Vuodesta 2019 lähtien yhtenä Hinku-toimenpiteenä on ollut
paikallisten yritysten mahdollisuus lähteä mukaan
ilmastokumppanuuteen. Kunnan ilmastokumppaniksi lähtenyt yritys
tai muu organisaatio laatii oman suunnitelmansa päästöjen
vähentämiseksi. Tavoitteena on lisätä yritysten määrää vuosittain.
Ilmastokumppanuuksien lisääminen on on otettu huomioon myös
Eurajoen ympäristölautakunnan vuoden 2021 talousarviossa.
Eurajoki on myös mukana Canemure-alueyhteistyöryhmässä, jonka
tavoitteena on edistää alueellisia ilmastotoimia ja päivittää
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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