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Humppilan Vihreät esittää, että  
 

1. Humppilan kunnan kiinteistöihin hankitaan aurinkopaneeleita oman, 
ympäristöystävällisen sähköntuotannon lisäämiseksi ja pitkällä aikavälillä myös kunnan 
kiinteistöjen sähkömaksujen alentamiseksi.  
 

2. Lisäksi esitämme, että kunta sitoutuu hankkimaan kunnan kiinteistöihin jatkossa 
ainoastaan ympäristöystävällisesti tuotettua uusiutuvaa sähköä, kuten tuulivoimaa.  
 

Ilmastoaloitteessamme (Valtuusto 25.9.2019) totesimme, kuinka tärkeää on, että kunta tekee 
päätöstensä ympäristövaikutukset näkyväksi esimerkiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten 
arvioinnin osana kaikkea päätöksentekoa.  Sen lisäksi kunnalla on myös muita keinoja näyttää 
esimerkkiä ja olla kokoaan suurempi kunta ympäristö- ja ilmastoasioissa. 

Pienikin kunta voi näyttää hyvää esimerkkiä ja pienentää omaa hiilijalanjälkeään merkittävästi 
aivan konkreettisin ja kuntaa hyödyttävin toimin, kuten hankkimalla ympäristöystävällistä energiaa. 
Kunnalla on useita kiinteistöjä, kuten kunnantalo, kirjasto, koulut ja päiväkodit, joihin voitaisiin 
soveltuvin osin hankkia aurinkopaneeleita niin taloudellisista kuin ympäristöystävällisistäkin 
näkökohdista. Sitoutuminen kunnan omissa hankinnoissa luontoystävällisen energian käyttöön on 
myös kunnalle hyvää PR:ää, ja näyttää kestävää kehitystä edistävän päätöksenteon mallia myös 
muille lähiseutujen kunnille.  

Kuntamme alueelle on myös lisääntyvässä määrin tulossa tuulivoimaloita, joten itse tuulivoimaa 
suosimalla näytämme hyvää esimerkkiä – ja toivotamme myös uudet tuulivoimahankkeet 
kuntaamme tervetulleiksi. Nykypäivänä tuulisähkö on lisäksi edullista ja siten myös taloudellisesti 
viisasta. 

 

MIKSI KUNNAN KANNATTAA TOIMIA EETTISESTI JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI 

Ympäristöystävällisen energian käyttö kunnassa voi ilmasto- ja luontoarvojen tukemisen sekä hyvän 
PR:n lisäksi olla myös taloudellisesti viisasta. Aurinkopaneeleja hankkimalla kunta voi pitkällä 
tähtäimellä säästää huomattavasti kunnan kiinteistöjen sähkölaskuissa.  

Ilmastonmuutos on muiden seurausten muassa lisännyt pitkien ja kuumien kesien määrää, ja 
aurinkoenergian suhteen tästä voi olla kunnalle myös hyötyä. Samalla kunta tukee päästöttömän 
energiantuotannon innovointia ja kestävän kehityksen toimintamalleja laajemminkin.  

Aurinkoenergia ei tietenkään yksinään riitä kunnan toimipisteiden energiankäytön kattamiseen, 
ja siksipä tässä aloitteessa halutaan myös sitoutua kunnassa hankkimaan ostettu sähkö muista 
ympäristöystävällisen sähköntuotannon lähteistä. Kunnan sähkö luonnollisesti kilpailutetaan, 
kuten ennenkin, mutta yhdeksi hankintakriteeriksi ympäristöystävällisyyden lisääminen ei 
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merkittävästi nosta tarjousten hintaa. Sen sijaan se saattaa kyllä ajankohtaisista kurssihinnoista 
riippuen tuoda kunnalle myös säästöjä. 

Tärkeintä on se, että kunta sitoutuu omassa hankintapolitiikassaan ottamaan tuotannon 
ympäristöystävällisyyden energiahankinnoissaan merkittäväksi ja sitouttavaksi kriteeriksi muiden 
kriteerien lisäksi, ja noudattaa omaa hankintalinjaansa jatkossa tältä osin. Ilmasto-, ympäristö- ja 
muiden eettisten periaatteiden tinkimätön noudattaminen kunnan omissa toiminnoissa tuo 
kunnalle myös hyvää mainetta ja tilaisuuden toimia malliesimerkkinä hyvästä ja kehittävästä 
kuntataloudesta. 

 

KUNNAN HANKINTAPERIAATTEET OVAT TÄRKEITÄ ERITYISESTI KUNNAN OMILLE ASUKKAILLE, 
MUTTA VOIVAT OSOITTAUTUA MERKITTÄVIKSI MYÖS TULEVAISUUDEN HANKKEIDEN SUHTEEN 

Vaikka globaalissa mittakaavassa yksittäisen pienen kunnan toiminta ei välttämättä esitäkään 
merkittävää osaa, on kuitenkin kunnan sisällä jokaisella toimenpiteellä merkittävä vaikutus sekä sen 
elinkeinoelämän että asukkaiden hyvinvointiin. Mallia näyttämällä voimme rohkaista sekä 
kuntalaisia että seudun yrityksiä omien vastuullisuusperiaatteiden luomiseen ja niiden viemiseen 
käytäntöön. Hyvillä toimintaperiaatteilla on usein merkittäviä kannustavia vaikutuksia muihin 
ympärillä toimiviin tahoihin ja heidän jatkosuunnitelmiinsa. 

Useat kunnat ovatkin viime vuosina tehneet merkittäviä ympäristö- ja ilmastoystävällisiä 
parannuksia omiin hankintaperiaatteisiinsa ja -suunnitelmiinsa, ja nämä muutokset ovat usein 
vieneet pienetkin kunnat positiivisella tavalla mediaan ja potentiaalisten uusien asukkaiden 
tietoisuuteen. Ihmiset haluavat muuttaa kuntiin, jotka kehittävät aktiivisesti toimintaansa ja lisäävät 
kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia myös luontoa suojelemalla. 

Etunojassa luonto- ja ilmastoystävällisiin toimiin ryhtymällä saamme myös strategista etua 
valtion ja muiden rahoittajien hanke- ja kehittämisrahoituksia haettaessa. Kestävän kehityksen 
innovointi on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa ja linjassa myös kansainvälisten 
suurtoimijoiden strategioiden kanssa. Näiden asioiden huomiointi on tulevaisuudessa yhä 
tärkeämpää, jos kunta tai muu toimija etsii yhteistyökumppaneita ja rahoittajia tuleville 
hankkeilleen. 

 
LOPUKSI: Kestävän kehityksen periaatteet kannattaa viedä käytäntöön, suunnitelmiin ja kaikkeen 
toimintaan niin integroidusti, että niihin ei enää vaikuta se, millainen kokoonpano kunnassa 
kulloinkin päätöksiä tekee. Kunnissa ollaankin toivoakseni siirtymässä asteittain lyhytjänteisestä 
päätöksenteosta aikaa kestäviin ympäristöstrategioihin, jotka vievät pienetkin kunnat – kuten 
meidät – kohti tulevaisuutta ja lisäävät meidän kaikkien hyvinvointia tulevinakin aikoina. Se vaatii 
meiltä kaikilta kuitenkin vahvaa tahtoa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Minä uskon, että me täällä 
Humppilassa osaammekin nämä lajit erittäin hyvin.  
 
Kiitos. 
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