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sähköön
aurinkopaneelien han kkimiseksi ia ympäristöystävälliseen
sitoutumiseksi HumPPilan kunnan kiinteistöissä
Hunnpptlnn VlunrÄr
Minna Autio
Humppilan Vihreät esittåä, että

1,

oman,
Humppilan kunnan kiinteistöihin hankitaan aurinkopaneeleita
aikavälillä myös kunnan
pitkällä
ympäristöystävällisen sähköntuotannon lisäämiseksija

kiintuitto;"n sähkömaksuien alentam iseksi'

2,Lisäksiesitämme,ettäkuntasitoutuuhankkimaankunnankiinteistöihinjatkossa

sähköä, l<uten tuulivoimaa'
ainoastaan ympäristöystävällisestituotettua uusiutuvaa

kuinka tärkeää on' että kunta tekee
llmastoaloitteessamme (Valtuusto z5'g,zotg) totesimme,
toteuttamalla ilmastovaikutusten
päätöstensä ymparistovaikutukset näkyvaksi esimerl<il<si
kunnafia on myös muita keinoia näyttää
arvioinnin osana kair<kea päätöksentekoa. sen risäksi
ilmastoasioissa'
esimerkkiä ja olla kokoaan suurempi kunta ympäristö- Ja
omaa hiiliialaniälkeään merkittävästi
ja
pienentää
pienikin kunta voi näyttää nyvaa *sim"it ria
r<uten hankkimaila ympäristöyståvällistä energiaa'
aivan konr<reettisin ja kuntaa hyödyttävin toimin,
kirjasto, koulut ja päivål<odit' ioihin voitaisiin
Kunrralla on useita l<iinteistöjä, kuten kunnantalo,
kuin ympäristöyståvällisistäkin
sovertuvin osin hankkia aurinkopaneereita niin taroudeilisista
luontoystävällisen energian käyttöön on
näl<ökohdista. sitoutuminen kunnan omissa hankinnoissa
kehitystä edistävän päätöl<senteon mallia myös
myös kunnalle hyväå PR:ää, ia näyttää kestävää
muille lähiseutujen kunnille.
tulossa tuulivoimaloita, joten itse tuulivoimaa
Kuntamme atueelle on myös lisääntyvässä määrin
ja toivotamme myös uudet tuulivoimahankkeet
suosimalla näytämme hyvää esimerkkiä on lisäksi edullista ja siten myös taloudellisesti
kuntaamme tervetulleiksi. Nykypäivänä tuulisähkö

:

:

:

:

viisasta.
:

MITSIKUNNAN KANNATIAA T0

I
:

r

M

pÄRISTöYSrÄVÄLLts Estt
lA E Frns EST| JA YM

tukemisen sekä hyvän
ympäristöystävällisen energian l<äyttö kunnassa voi ilmasto- ja Iuontoarvojen
l<unta voi pitkällå
pR:n risäksi ola myös tarJudeilisesti viisasta. Aurinkopaneeteia hankkimarla
sähkölaskuissa'
tähtäimellä säästää huomattavasti kunnan kiinteistöjen
pitkien ia kuumien kesien määrää, ia
lisännyt
Ilmastonmuutos on muiclen seurausten muassa
hyötyä. samalra kunta tul<ee päästöttömän
aurinkoenergian suhteen tästä voi oila kunnarle myös
toimintamalleia laajemminlcin'
energiantuotannon innovointia ja l<estävän kehityl<sen
energiant<äytön l<attamiseen'
toimipisteiden
Aurinkoenergia eitietenkään yksinään riitä l<unnan
ostettu sähkö muista
ja siksipä tässä aloitteessa halutaan myös sitoutua l<unnassa hankkimaan

sähkö luonnollisesti kilpailutetaan'
ympäristöystävällisen sähköntuotannon lähteistä. Kunnan
lisääminen ei
kuten ennenkin, mutta yhdeksi hankintakriteeriksi ympäristöystävällisyyden
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saattaa l<yllä aiankohtaisista kurssihinnoista
merkittävästi nosta tarjousten hintaa, Sen siiaan se
riippuen tuoda kunnalle myös säästöiä'
ottamaan tuotannon
Tärkeintä on se, että kunta sitoutuu omassa hankintapolitiil<assaan
ja
sitouttavaksi kriteeriksi muiden
ympäristöystävällisyyden energiahankinnoissaan merl<ittäväksi
jatkossa tältä osin' llmasto-, ympäristö- ia
kriteerien lisäksi, ja noudattauo*uu hankintaliniaansa
kunnan omissa toiminnoissa tuo
muiden eettisten periaatteiclen tinkimätön noudattaminen
malliesimerkkinä hyvåstä ja kehittävästä
kunnalle myös hyvää mainetta ja tilaisuuden toimia
kuntataloudesta.
KUNNAN OMILLE ASUKKAILLE'
KUttNnN HANKINTApERIAATTEFT ÖVATTÄnKEttÄ ERlTYls[STl
M UTTA

HANKKEIDEN SUHTEEN
VOIVAT OSOITTAUTUA M ERKTTÄU KSI MYÖs TULEVAISUUDEN

kunnan toiminta ei välttämättä esitäkään
Vaikka globaalissa mittakaavassa yksittäisen pienen
joi<aisella toimenpiteellå merkittävä vaikutus sekä sen
merkittävää osaa, on kuitenkin kunnan sisätlä
näyttämäilä voimme rohl<aista sekä
erinkeinoerämän että asukkaiden hyvinvointiin. MaIia
luomiseen ja niiden viemiseen
l<untalaisia että seudun yrityksiä omien vastuullisuusperiaatteiden
merkittäviä kannustavia vail<utul<sia muihin
l<äytäntöön. Hyvillä toiminiaperiaatteilla on usein
ympärillä toimiviin tahoihin ja heidän jatkosuunnitelmiinsa.
ympäristö- ja itmastoystävällisiä
useat kunnat ovatkin viime vuosina tehneet merkittäviä
ja nårnä muutokset ovat usein
parannuksia omiin hankintaperiaatteisiinsa ia 'suunnitelmiinsa,
ja
potentiaaristen uusien asukkaiden
vieneet pienetkin kunnat positiiviseila tavåila mediaan
aktiivisesti toimintaansa ia lisäävät
tietoisuuteen. lhmiset haluavat muuttaa kuntiin, iotka kehittävät
(untalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia myös luontoa suoielemalla.
ryhtymällä saamme myös strategista etua
Etunojassa luonto- ja ilmastoystävälliiiin toimiin
haettaessa. Kestävän kehityksen
valtion ja muiden rahoittajien hanke- ia l<ehittämisrahoituksia
linjassa *y?t kansainvälisten
innovointi on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa ia
huomiointi on tulevaisuudessa yhä
suurtoimijoiden strategioiden kanssa, Näiden asioiden
ja rahoittajia tuleville
tärkeämpäå, jos nuntä tai muu toimija etsii yhteistyökumppaneita
hankkeilleen.
viedä käytäntöön, suunnitermiin ja kaikkeen
LOpUKSI: Kestävän kehityrcsen periaatteet kannattaa
ei enää vaikuta se, millainen kokoonpano kunnassa

toimintaan niin integroiåusti, että niihin
siirtymässä asteittain lyhytiänteisestä
kulloinkin päätöksiä iekee. Kunnissa ollaankin toivoal<seni
jotka
vievät pienetkin kunnat - kuten
päätöksenteosta aikaa kestäviin ympäristöstrategioihin,
hyvinvointia tulevinakin aikoina' 5e vaatii
meidät * kohti tulevaisuutta ja lisäävät meidän t<ait<t<ien
yhteistyötä. Minä uskon, että me täällä
meiltä kail<ilta kuitenkin vahvaa tahtoa ia pitkäjänteistä
Humppilassa osaammekin nåmä laiit erittäin hyvin'
Kiitos.

8/r.log;a,;*tearvai*ir"
Minna Autio
valtuutettu
Humppilan Vihreät
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