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Siilinjärven ilmasto-ohjelma täydentää 
kuntaan laadittua resurssiviisausohjelmaa. 
Ilmasto-ohjelma luo tilannekuvan Siilinjär-
ven kunnan päästöjen syntymisestä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon 
tueksi. Siilinjärven ilmasto-ohjelmassa 
tuodaan esiin kunnan painopistealueet 
päästöjen vähentämistyössä sekä asetetaan 
tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.

Sillinjärvellä suurimmat päästöt muodostu-
vat tieliikenteestä, maataloudesta sekä 
lämmitysenergian ja työkoneiden käytöstä. 

Kuntaorganisaatio on tunnistanut omien 
toimenpiteidensä vaikutukset koko kunnan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
rajallisiksi. Kunta sitoutuu kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi toimenpiteisiin, 
joita pystyy itse toteuttamaan ja seuraa-
maan.

Siilinjärven kunta haluaa toimia kannustaja-
na ja mahdollistajana asukkaidensa ja 
alueen yritysten ilmastokestävän arjen 
toteuttamisessa. Siilinjärven kunta haastaa 
kaikki kuntalaiset sekä alueen yritykset ja 
yhteisöt mukaan yhteiseen ilmastotyöhön. 

Siilinjärvi sitoutuu vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjään

Siilinjärvi haluaa toimia mahdollistajana

    ilmastokestävän arjen toteuttamisessa. 



Ympäristöystävällistä liikkumista
• Liikkumisen päästöt vähenevät.
• Joukkoliikenne on päästötöntä vuoteen  
 2030 mennessä ja matkaketjut ovat  
 toimivia.
• Etätyö vähentää liikkumisen tarvetta.
• Monipuolien joukko-, palvelu- ja kutsu-
 liikenne palvelee seudun asukkaita.

Kestävää energiantuotantoa
ja -kulutusta
• Energian kulutus ja tuotannon
 päästöt vähenevät.
• Uusiutuvan energian tuotanto ja
 käyttö lisääntyvät.
• Kiinteistöt ovat energiatehokkaita ja  
 tehokkaassa käytössä.

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
• Kiertotaloudesta syntyy uutta
 liiketoimintaa.
• Kiertotalouden toimintamalleja
 kehitetään yhdessä yritysten, yhdistysten  
 ja muiden toimijoiden kanssa.
• Purkumateriaalien ja maamassojen  
 hyödyntäminen on tehokasta ja kestävää.

Elinvoimaista maataloutta
• Maatalous on ympäristöystävällistä ja  
 vähäpäästöistä.
• Maatalous on kannattavaa ja
 monipuolista.
• Maatalouden biomassoja hyödynnetään  
 biokaasun tuotannossa.
• Laadukkaan lähiruoan käyttöä lisätään  
 entisestään.  

Metsät hiilinieluna ja
hyvinvoinnin lähteenä 
• Metsistä syntyvää hiilinielua ylläpidetään.
• Metsien käyttö on monipuolista ja  
 kestävää.
• Metsistä saadaan uusia tuotteita ja  
 palveluita.

 

Ilmastotavoitteet

Kehitetään yhteistyössä kiertotalouden

                                           to
imintamalleja.



Siilinjärvi on sitoutunut vastuulliseen, 
avoimeen, asukaslähtöiseen ja innovatiivi-
seen toimintaan. Siilinjärvi haluaa toimia 
kestävän kehityksen mukaisesti ja vuorovai-
kutteisesti. Ennakoiva ja ratkaisukeskeinen 
toimintatapa on loistava lähestymismalli 
myös ilmastoasioissa. 

Siilinjärvellä on tehty vaikuttavaa ilmasto-
työtä mm. energiaratkaisuissa, purku-

materiaalien hyödyntämisessä ja yhteistyö 
Kuopion kanssa julkisen liikenteen osalta
tulee vähentämään liikkumisen päästöjä.

Siilinjärvellä on vahva näkemys ilmasto-
toimien jatkosta ja kyky toimia ripeästi.
Kunta vähentää toimintansa kasvihuone-
kaasupäästöjä omien vahvuuksien ja 
arvojensa kautta. 

Vahva ja vastuullinen Siilinjärvi

siilinjarvi.fi

      
   Siilinjärvi vähentää päästöjään oman arvomaailmansa pohjalta.


