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Rauma

• asukkaita n. 39 190

• sijainti valtatie 8:n varrella ja selkämeren 
rantakaupunki

• pinta-ala 1 110,13 km²

• maa 496 km²

• sisävettä 14 km²

• merialueita 600 km²

• kaupungin henkilöstö noin 3000

Laitila

• asukkaita n. 8700

• sijainti valtatie 8:n varrella 

• pinta-ala 545 km²

• maa 531 km²

• sisävettä 14 km²

• kaupungin henkilöstö noin 750



Päästöjen jakautuminen / elinkeinorakenteen erot

RAUMAN CO2 päästöt
LAITILAN CO2 päästöt

Metalli-, metsä- ja elintarviketeollisuutta sekä satama Maatalousvaltainen paikkakunta, mutta 
myös teollisuutta löytyy 



Lähde: SYKE 2020

195,8 ktCO2e
per asukas 4,9 tCO2e

98,6 ktCO2e
per asukas 11,5 tCO2e



Yhteinen HINKU -tavoite 80% kasvihuonekaasujen 
päästövähennys vuoteen 2030 mennessä

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen sopimuskausi 2017–2025 
kattaa kaksi sopimusjaksoa.

• Velvoitteena on vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen 
energiansäästötavoite ja välitavoite 4 prosenttia vuodelle 2020. 

• Säästövelvoite lasketaan vuonna 2016 käytetystä energiamäärästä.

KETS säästövelvoite 

Raumalla 5039 MWh

Laitilassa 1273 MWh



Raumalla

• Vastuullinen ilmastotyö aloitettiin 1999 (liittyminen KETS)

• Sitoutuminen HINKU-toimintaan 2013

• Säännölliset HINKU-työryhmän (4) ja energiatyöryhmän (8) 
kokoontumiset

Haasteet  PALJON toimintaa / toteutettuja toimia jotka eivät 
päätyneet vuosiraportointiin         käynnisti HINKU –toimintamallin ja 
KETS toimintasuunnitelman laatimisen















HINKU -Laitilassa 

Laitila HINKU-kunta ja KETS-sopimuksen piirissä 

vuodesta 2013. 

Raumalla karttuneiden kokemuksien hyödyntäminen 

paikallisen toiminnan suunnittelussa.

• Kevään ja kesän aikana käynnistettyjä toimenpiteitä:

- Kierrätyskeskuksen avaaminen 1.6.

- Vihreä lippu statuksen haku päiväkodille

- Aurinkovoimaloiden lisääminen kaupunginomistamalle 

kiinteistön katolle aurinkovoimaloita



Kaupungin 

johtoryhmä

4.11.2019

SOTE 

johtoryhmä

14.11.

Vakka-
Suomen 

Voima Oy

29.11.

ja 16.1.2020

Sivistystoimen

Johtoryhmä 
16.1.2020

HINKU-kokous

29.1.

KYSELY

Kaupunki, 
yritykset ja 

asukkaat (53 
vastausta)

HINKU-
tiekartan 

laatiminen

HINKU-kokous 
12.5.

Ilmastotyö käynnistäminen Laitilassa 
laaja-alaisemmin 2019-2020

Saman ajankohtaisen tiedon levittäminen päästötilanteesta ja –tavoitteista kaikille.

Esimiehet nimesivät henkilöt toimialoiltaan HINKU-yhteistyöryhmään. 

Kesäsomet-
tajat

Vihreä lippu 
päiväkoti

statuksen haku

Kierrätyskeskuk-
sen avaaminen 

1.6.

KETS-kyselyn 
käynnistäminen

opinnäytetyönä

HINKU-kokous

16.9.



HINKU-yhteistyöverkosto
Tekninen toimiala

Sivistystoimiala Sosiaali- ja terveystoimi Kirjasto VarhaiskasvatusVesi- ja viemäri laitos

Kaupunginjohto 
Hallintotoimi



Viestinnän rooli merkittävä
kesän aikana toteutettu:

• www-sivujen päivitys

• Facebook sivut Hinku-kaupunki Laitila

Kesäsomettajat Mette ja Ilmari (yhteensä 30 fb-päivitystä)

• Laitilan kaupungin graafinen ohjeisto ja viestintästrategia

- Hinku-viestintä linjassa näiden kanssa

• Blogikirjoitukset, joissa näkyy sitoutuminen HINKU-toimintaan

• Verkostoituminen kaupungin sisällä ja ulkona 
(ilmastovastuujaosto/VALONIA/SYKE)

• Energiamessut 2021



Toteutumisen avaimet

• Kj:n ja nimettyjen työryhmän jäsenten innostuneisuus,

vastuu välittää tietoa työryhmälle ja takaisin työyksikköön 

• Eri toimialojen aktiivisuus ja tieto toteutetuista toimista, 

positiivinen asenne

• Suunnitelmallisuus / järjestelmällisyys

• Varautuminen kustannuksiin vuosittainen 

• Tavoite sisällyttää HINKU osaksi kaupungin toimintaa 

Yhteistyötä ja verkostoitumista yli kunta- ja maakuntarajojen



Mainiompi Laitila kiittää


