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HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA

MIKÄ IHMEEN HINKU?

Pirkkala liittyi hiilineutraaliutta tavoittelevien Hinku-kuntien
verkostoon keväällä 2019. Jäsenyys tukee kunnan ja koko Tampereen seudun tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Hinku-kuntien yhteisenä
tavoitteena on vähentää vuoteen 2030 mennessä päästöjään 80
% vuoden 2007 tasosta. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.
Pirkkalassa kunnan ilmastotyö näkyy ennen kaikkea kestävän
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa sekä energiatehokkuuden,
uusiutuvan energian käytön ja viisaan liikkumisen edistämisessä.
Myös lapsille annettava ympäristökasvatus on merkittävässä
roolissa.

Hinku-verkosto perustettiin vuonna 2008
osana Suomen ympäristökeskuksen vetämää
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanketta. Verkosto kokoaa
yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat
yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän
parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä
luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
Hinku-verkostossa on mukana jo yli 60 kuntaa.
Lisätietoa osoitteessa www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku.

Kunta on suuri toimija, jonka teoilla on paljon vaikutusta ympäristön hyvinvointiin.
Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, miten kuntalaiset toimivat.
Oma roolisi ilmastonmuutoksen torjumisessa voi tuntua pieneltä, mutta todellisuudessa jokaisen teoilla on merkitystä. Kannetaan yhdessä kortemme kekoon!

HYVIÄ TEKOJA ILMASTON PUOLESTA
Muun muassa nämä asiat olemme Pirkkalassa jo tehneet päästöjen vähentämiseksi.
 Ohjaamme rakentamista kunnan keskustaan ja joukkoliikennekäytävien varsille. Näin tuemme kestävää yhdyskuntarakennetta ja vähennämme yksityisautoilun tarvetta.
 Kehitämme kevyen liikenteen verkostoa yhä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi liikkumiseen.
 Mahdollistamme ympäristöratkaisuja tarjoavaa liiketoimintaa
maankäytön suunnittelulla ja muilla toimilla.
 Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita uusien
alueiden suunnittelussa.
 Olemme sitoutuneet kuntien energiatehokkuussopimukseen
(2017–2025) ja rakennamme vain A-energialuokan rakennuksia.
 Olemme ottaneet käyttöön energiatehokasta teknologiaa
ja lisänneet uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Kaikki
kunnan käyttämä sähköenergia on tuotettu 100-prosenttisesti
uusiutuvalla biovoimalla.

 Panostamme voimakkaasti ympäristökasvatukseen,
viime aikoina erityisesti viisaan liikkumisen edistämiseen.
 Olemme perustaneet Hinku-valiokunnan.
 Olemme aloittaneet koulujen ylijäämäruoan jakelun.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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ENERGIATEHOKASTA
ASUMISTA JA
RAKENTAMISTA

Näin säästät energiaa kotonasi
 Sammuta valot huoneista, joissa ei oleskele ketään.
Vaihda led-lamppuihin – ne ovat todella energiatehokkaita.
 Älä pidä televisiota ja muita sähkölaitteita valmiustilassa vaan
sammuta ne aina, kun et käytä niitä.
 Pidä sisälämpötila 18–21°C:ssa. Lämpötilan nosto yhdellä asteella lisää
energiankulutusta viidellä prosentilla.
 Tarkkaile vesikalusteiden kuntoa ja korjauta pienikin vuoto heti.
 Säästä vettä – sulje hana saippuoinnin ja hampaiden harjaamisen ajaksi.

Jos olet remontoimassa, voit parantaa talosi energiatehokkuutta

Paljon lisää vinkkejä
energiansäästöön sekä
kestävään asumiseen ja
rakentamiseen löydät
osoitteesta www.motiva.fi/
koti_ja_asuminen.

 parantamalla rakenteiden lämmöneristävyyttä
 tehostamalla lämmitysjärjestelmää
 huolehtimalla tarpeen mukaisesta ilmanvaihdosta
 huolehtimalla oikeista sisälämpötiloista
 hyödyntämällä tukilämmitystä (esim. ilmalämpöpumppu tai tulisija)
 siirtymällä maalämpöön
 hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinkoenergiaa.

Energiatehokkaassa kodissa on
 määräyksiä parempi lämmöneristys
 energiatehokkaat ikkunat
 ilmanpitävät rakenteet
 koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmön talteenotto
 energiatehokkaat sähkölaitteet ja valaistusjärjestelmä.

Oletko huomannut,
että asuinrakennusten
energiatehokkuutta parantaviin
korjaushankkeisiin on mahdollista
saada merkittävää avustusta?
Lisätietoja www.ara.fi

Pirkkalan kunta
Yhdyskuntatoimiala
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Avoinna ma–pe klo 9–15 (ajanvarauksella)
Puh. 03 565 24000 (vaihde)
kirjaamo@pirkkala.fi

Rakentamisen ja asumisen
energianeuvonta Rane
www.neuvoo.fi

• www.jssuomi.fi

www.pirkkala.fi

Pirkkalan
jäteasema
Turkkirata 12
ti–pe 14–18,
1.5.–30.9. myös
la 10–14

Tervetuloa
jäteasemalle!

Maksuttomat

• kodin vaaralliset jätteet
• kyllästetty puu (alle 1 m3 erät)
• lajitellut hyötyjätteet
(paperi, metalli, lasi- ja
kartonkipakkaukset)

• sähkölaitteet

Maksulliset

• puu- ja sekajäte (alle 4 m3 erät)

Kiitos,
kun
lajittelet!
www.pjhoy.fi

