
Ekologinen Hamina –

ohjelma 2019-2022

Hyväksytty: Kaupunkikehitysvaliokunta 13.3.2019 8 § - Hamina/58/2019



Tausta

• Kaupungin strategia: Ekologinen Hamina on yksi strategisista tavoitteista (vahvistettu 

2018)

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



Päätavoitteet

• HINKU eli hiilineutraali kunta –sitoumus

o Hiilidioksidipäästöjä vähennettävä 80 % 
vuoteen 2030

o Hinku-kuntia Suomessa 45 kpl (2/2019)

o Kaupunginvaltuusto 28.3.2017 § 23

o SYKE koordinoi

• Ekologinen Hamina –tavoitteen toteuttamisessa 
Haminan kaupunkikonserni

o toimii suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä 
omalla toiminnallaan

o mahdollistaa ekologisen asumisen ja 
yritystoiminnan

o edistää toiminnan kustannustehokkuutta 
mm. energiatehokkuuden myötä

o edistää ympäristöliiketoiminnan (ml. bio-
ja kiertotalous) edellytyksiä Haminassa

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



Määrätietoinen organisointi
• HINKU-työryhmä (kokoukset 2-4 kpl/a)

o Muutosjohtaja/vetovoimainen Hamina (puheenjohtaja ja vastuuhenkilö)

o ympäristöpäällikkö (sihteeri & HINKU-yhteyshenkilö)

o edustajat eri toimialoilta

o nuorisovaltuuston edustaja

o yhteistyökumppanien edustajia

• Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen HINKU-verkostoon

o kaupunginjohtaja & HINKU-yhteyshenkilö edustajina

• Erillinen henkilöresurssi koordinaatiotyöhön (ympäristöpalvelut):

o henkilöresurssi (n. 20 %) ostopalveluna Cursor Oy:lta

o projektityöntekijä (esim. alan opiskelija) kesäisin 2-3 kk/vuosi

o Ohjelman toteuttamisessa hyödynnetään kaupungin oman budjetin lisäksi aktiivisesti 
ulkopuolisia hanke-rahoituksia (mm. valtion tuet).

o Ohjelma toimii Haminan Hinku-ohjelmana ja se korvaa aiemman Haminan kaupungin 
ilmasto- ja energiaohjelman (2012)

o Ohjelma päivitetään seuraavalle jaksolle viimeistään vuonna 2022, tarvittaessa 
aiemmin. Seurantatietoja (mittarit) päivitetään ohjelmaan vuosittain.

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



Aktiivinen viestintä
• Haminan kaupungin verkkosivut

• sosiaalinen media

• kaupungin sisäinen viestintä ja yhteistyö

• valtakunnallisten verkostojen hyödyntäminen

o HINKU-verkosto

o muiden kuntien esimerkki ja yhteistyö

• Ekologinen Hamina –logon käyttö

• Ekologinen Hamina yhdeksi kaupungin imagoa vahvistavaksi tekijäksi! Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



Kärkiteemat

Ekologinen Hamina -ohjelma keskittyy ekologisuuden tavoitteluun

neljän kärkiteeman kautta:

1. KESTÄVÄ LIIKENNE

2. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

3. EKOLOGINEN ARKI

4. CLEANTECH-YRITYSTOIMINTA

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



1. Kestävä liikenne

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu
Kehitetään kaupunkirakennetta eheänä ja kestäviä kulkumuotoja 
suosivana – suunnitellaan rakenteen kehittämisalueet/-
muutokset ensisijaisesti nykyrakenteen sisälle ja joukkoliikenteellä 
sekä kävely- & pyöräilyväylin saavutettavalle alueelle (mm. 
strategisen yleiskaavan mukaisesti)

Kaupunkisuunnittelu 2019-2022

Pilotoidaan normaalia selvästi vähäisempää autopaikkojen 
määrää Tervasaaressa

Elinkeinopalvelut & 
kaupunkisuunnittelu

2019-2022

Pisteytetään uusissa kaavoissa kaava-alueiden kestävän 
liikkumisen olosuhteet ja niiden edistäminen (pois lukien 
vähäisimmät kaavamuutokset)

Kaupunkisuunnittelu 2019 -2022

Otetaan huomioon kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä 
pysäköinnin suunnittelu Kohtaamisia ympyröiden ytimessä -
keskustan kehittämissuunnitelmassa.

Elinkeinopalvelut, 
kaupunkisuunnittelu & 
aluepalvelut

2019-2022

1.1. Kestävää liikennettä edistävä yhdyskuntarakenne



1. Kestävä liikenne

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu

Käynnistetään Haminan kaupungin kulkutapaosuuksien seuranta 
(seudullinen toteutus)

Aluepalvelut 2019 (toisto 
2022)

Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Alue-, ympäristö- ja 
liikuntapalvelut

2019-2020

Hyödynnetään aktiivisesti Pyöräilykuntien verkosto-jäsenyyttä Alue- ja liikuntapalvelut 2019 – 2022

Laaditaan Haminan kaupunkialueen uusi pyöräilykartta Aluepalvelut & viestintä 2019

Kävelyn ja pyöräilyn väylien lisääminen (mm. Haminan 
liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 sekä  tulevan kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelman mukaisesti)

Aluepalvelut 2020 - 2022

Tehdään kokeilu yhteiskäyttöisistä työpolkupyöristä kaupungintalolla* Henkilöstöpalvelut 2019

Kehitetään kaupunkipyöräpalvelua sekä matkailijoiden että asukkaiden 
käyttöön

Aluepalvelut 2020 - 2022

Toteutetaan itsepalveluna toimiva polkupyörien huoltopiste keskustaan Aluepalvelut 2019

Kannustetaan kaupungin työntekijöitä pyöräilyyn mm. kilometrikisan ja 
pyöräilyviikon avulla*

Henkilöstöpalvelut 2019 - 2022

Laaditaan kaupungin toimipisteiden liikkumissuunnitelma, painottuen 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen*

Kiinteistöpalvelut 2019 - 2020

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin omaa toimintaa koskeva toimi

1.2. Kävely ja pyöräily



1. Kestävä liikenne

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu

Lisätään julkisia sähköautojen latauspisteitä sekä kaasuautojen 
tankkauspisteitä

Haminan Energia & aluepalvelut 2019 – 2022

Selvitetään yhteiskäyttöisten sähkö- ja kaasuautojen tarve ja 
hankintamahdollisuus Haminan kaupungin työntekijöille ja 
asukkaille*

Elinkeinopalvelut & 
henkilöstöhallinto

2019 – 2020

Koulutetaan kaupungin etäkokoustyökalujen käyttöä kaikille sitä 
tarvitseville ja päivitetään ohjeistus tarvittaessa*

Konsernipalvelut & 
henkilöstöhallinto

2019

Tarkistetaan kaupungin etätyöohjeistuksen päivittämistarve* Henkilöstöhallinto 2019

Selvitetään joukkoliikenteen työsuhdematkalippujen tarve ja 
hankintamahdollisuudet*

Henkilöstöhallinto 2019-2020

Kehitetään Haminan joukkoliikennetarjontaa ottaen huomioon 
mm. palvelurakenteen muutokset

Vetovoimainen Hamina / 
seudullinen 
henkilökuljetusyksikkö

2019

Tehdään selvitys Haminan joukkoliikenteellisen saavutettavuuden 
kehittämisestä (mm. kaukoliikenteen olosuhteet)

Vetovoimainen Hamina / 
seudullinen 
henkilökuljetusyksikkö

2019

Toteutetaan joukkoliikenteen vuosittainen viestintäkampanja 
(koulut, keskeiset työpisteet)

Vetovoimapalvelut, 
henkilökuljetusyksikkö & 
nuorisovaltuusto

2019-2022

1.3. joukkoliikenne & muut liikenneasiat



1. Kestävä liikenne –mittarit

Mittari Lähtötaso 2017 Tavoitetaso 2022
Joukkoliikenteen käyttömäärä (Haminan sisäinen 
paikallisliikenne sekä Kotka-Hamina linjan käyttö 
Haminan osalta)

n. 200 000 matkaa 
(lukema tarkentuu)

+ 5 %/vuosi

Kävelyn ja pyöräilyn osuuksien nousu 
kulkutapajakaumassa

Lähtötaso 2019 Osuus noussut

Yhteiskäyttöisten kaupunkipyörien käyttömäärä 0 (2018: 120 
käyttökertaa)

yli 800/kesä (välitavoite 
2020 yli 300)

Julkisten sähköautojen latauspisteiden määrä 0 Vähintään 1

Julkisten kaasutankkauspisteiden määrä 1 Vähintään 2

Kaupungin henkilöstöstä kilometrikisassa yli 100 km 
polkeneiden henkilöiden määrä

2018: 19 + 50 % vrt. 2018

Muita mittareita esitetään mm. kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelmassa

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



2. Rakennusten energiatehokkuus
Toimenpide Vastuutaho Aikataulu
Edistetään puurakentamista Tervasaaressa Elinkeinopalvelut 2019-2022

Arvioidaan muuntojoustavuuden, puurakentamisen ja normitasoa 
energiatehokkaamman rakentamisen edellytyksiä kaupungin 
omassa rakentamisessa (sis. väliaikaiset, siirtokelpoiset tilat)*

Kiinteistöpalvelut 2019-2022

Toteutetaan uusiutuvaan energiaan pohjautuva kaukolämpöverkko 
Haminaan

Haminan Energia Oy 2019-2020

Tehdään tarvittavat lämmitystapamuutokset uusiutuvaan energiaan 
pohjautuviin lämmitysmuotoihin Haminan kaupungin kiinteistöissä 
(ottaen huomioon kiinteistöjen luokitukset kiinteistöohjelmassa)*

Kiinteistöpalvelut 2019-2022
(suunnitelma 
valmis 2019)

Tehdään suunnitelma jaksolle 2019-2025 kaupungin kiinteistöjen 
energiatehokkuuden parantamiseksi
(ottaen huomioon kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteet)*

Kiinteistöpalvelut 2019 
(toimintasuunni
telma valmis)

Toteutetaan älykäs energianseurantajärjestelmä kaupungille 
omistukseen jääviin strategisesti tärkeisiin toimitiloihin*

Kiinteistöpalvelut 2019-2020

Toteutetaan energianeuvonta kuluttajille (maakunnallisena 
yhteistyönä)

Rakennusvalvonta ja Haminan 
Energia Oy

2019-2022

Toteutetaan kaupungin omiin kohteisiin aurinkovoimakohteita 
(keskimäärin yksi uusi kohde/vuosi)*

Kiinteistöpalvelut 2019-2022

Edellytetään kaupungin omassa sähkösopimuksessa sähkön 
alkuperäksi kokonaan uusiutuvaa energiaa

Kiinteistöpalvelut Uusi kilpailutus 
2019

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



2. Rakennusten energiatehokkuus

–mittarit

Mittari Lähtötaso 2017 Tavoitetaso 2022
Kaupungin omien rakennusten energiankulutus 
(kuntien energiatehokkuussopimuksen, KETS mukaan)*

2016: 51 039 MWh -7,5 % vrt. 2016 ja 
välitavoite v. 2020 - 4 % 
(KETS-sopimuksen 
mukaan)

Uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus 
kaukolämmön tuotannossa (Haminan Energia)

0 % >90 %

Kaupungin omissa kiinteistöissä uusiutuvalla energialla 
lämmitettävän pinta-alan osuus*
Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mukaan. 
Uusiutuvana energiana mm. maalämpö tai 
uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö

n. 1,5 % - Linnoituksen 
päiväkoti & Pyhällön
koulu (maalämpö)

> 70 % kaupungilla 
pysyvässä käytössä 
olevista rakennuksista  (A-
salkku)

Aurinkopaneelikohteiden määrä kaupungin omissa 
kohteissa*

0 (2018 1 kpl: 
Vehkalahden yläkoulu)

5

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



3. Ekologinen arki

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu
Kehitetään kaupungin omien työntekijöiden työarjen ekologisuutta 
tukevaa ekotukitoimintaa - (säännölliset ekotukitapaamiset sekä 
uusien ekotukihenkilöiden koulutukset)*

ympäristöpalvelut ja 
ekotukihenkilöt

2019- 2022

Käynnistetään ekokiinteistökierros-malli kaupungin omissa 
kiinteistöissä (energia, vesi ja jäte)*

Kiinteistöpalvelut, 
ympäristöpalvelut 
(ekotukitoiminta) ja  
energianeuvonta

2019 – 2020

Edistetään kasvis- ja lähiruokaa kouluissa ja päiväkodeissa* Ruoka- ja puhtauspalvelut 2019-2022

Kehitetään pienjäteaseman toimintaa (mm. lajiteltavien jakeiden 
lisääminen ja aukioloaikojen kehittäminen)

Kymenlaakson Jäte Oy 2019-2022

Ulotetaan materiaalikierrätettävien jakeiden erilliskeräys 
mahdollisuuksien mukaan kaikkiin kaupungin toimipisteisiin* 
(biojäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli sekä muovi)

Tilapalvelut & Kymenlaakson
Jäte Oy

2019- 2020

Jaetaan kuukausittain HINKU-/ekovinkki kaupunkilaisille HINKU-työryhmä 2019-2022

Toteutetaan kierrätykseen innostavia toimia lapsille ja nuorille 
suunnatuilla alueilla (esim. leikkipuistot ja skeittiramppi).

Aluepalvelut 2019-2020

Toteutetaan ylijäämäruoan minimointiin tähtääviä toimia 
kaupungin pisteissä*

Ruoka- ja puhtauspalvelut 2019-2022

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



3. Ekologinen arki –mittarit

Mittari Lähtötaso 2017 Tavoitetaso 2022
Koulutettujen ekotukihenkilöiden lukumäärä* 29 Määrä lisääntynyt + 20 %

Kaupungin ekotukihenkilöiden 
koulutustilaisuuksien/yhteistapaamisten  määrä

0 2/vuosi (välitavoite 2019 1 
tapaaminen)

Toteutuneiden kasvisruokapäivien lukumäärä kouluissa 
ja päiväkodeissa*

Lähtötaso 2019 Lisääntynyt vrt. 2019

Pienjäteaseman materiaalikierrätykseen menevän 
jätteen osuus

Lähtötaso 2019 Lisääntynyt vrt. 2019

Haminan kaupungin toimipisteiden määrä joissa
lajitellaan kaikki materiaalikierrätykseen menevät 
jakeet*

Lähtötaso 2019 Lisääntynyt vrt. 2019

Jaettujen HINKU/ekovinkkien lukumäärä 0 12/vuosi

Ekokiinteistökierrokset Haminan kaupungin pisteissä 
(sis. energia-, vesi- ja jäte-asiat)*

0 3 kpl /vuosi (2019 
välitavoite 1)

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



4. Cleantech –yritystoiminnan

edistäminen

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu
Kaupungin innovatiivisilla hankinnoilla alueen Cleantech-
yritystoiminnan edistäminen

Tilapalvelut & aluepalvelut 2019-2022

Bio- ja kiertotaloutta hyödyntävien yritysalueiden 
edistäminen (esim. hukkalämmön hyödyntäminen ja 
vajaakäyttöisten rakennusten/infran hyödyntäminen)

Elinkeinopalvelut & 
kaupunkisuunnittelu

2019-2022

Ekologinen Hamina –leiman valmisteleminen Haminalaisille 
toimijoille (kriteerit, käyttösäännöt jne.)

Ympäristötoimi 2019-2022

* kaupungin oma toiminta

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet



4. Cleantech –yritystoiminnan

edistäminen –mittarit

Mittari Lähtötaso 2017 Tavoitetaso 2022
Ekologinen Hamina –leimojen määrä 0 Tavoitetaso tarkentuu 

2019

Uusien cleantech-ratkaisujen hankinnat kaupungin 
hankinnoissa

0 Tavoitetaso tarkentuu 
2019 Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

* kaupungin oma toiminta



Pitkän tähtäimen tavoitteet (2030-

luvulla)

Johdanto

Kärkiteemat

1. Kestävä 
liikenne

2. Rakennusten 
energiatehokkuus

3. Ekologinen arki

4. Cleantech-
yritystoiminta

Pitkän tähtäimen 
tavoitteet

Tavoite

Kävelyn & pyöräilyn ehdoilla toteutettu keskusta

Kestävät liikennemuodot (kävely, pyöräily & joukkoliikenne) valtaosassa

Ekologinen kaupungintalo-esimerkkirakennus*

Kaupungin omien rakennusten hiilineutraalius*

Cleantech & kiertotalous –yritysalue

* kaupungin oma toiminta


