Lojo stads Hinku 2.0
‑åtgärdsprogram

Bilaga 4
Sammandrag
Klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblem vi står inför och att bekämpa den är en global,
gemensam utmaning. I Finland har kommunerna många möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser och för sin del bidra till att bromsa klimatförändringen. Kommunernas betydelse ökar genom att deras köpkraft är flera gånger större jämfört med de enskilda hushållen. Genom sina upphandlingar kan kommunerna antingen upprätthålla gamla verksamhetssätt som producerar växthusgaser eller skapa marknader för nya, renare tekniker, produkter och tjänster.
Lojo stad har arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser sedan 1990-talet. Sedan 2013 har
Lojo varit involverat i projektet Mot en koldioxidneutral kommun (HINKU) och har åtagit sig att uppnå
en 80 % minskning av utsläppen inom sitt område från nivån år 2007 före år 2030. Då Lojo gick med
i projektet godkände stadsfullmäktige verksamhetsplanen för Hinku-arbetsgruppen i Lojo för 2012–
2013. Nu efter att staden medverkat i sju år i Hinku är det dags att uppdatera stadens Hinku-åtgärdsprogram och -vision för att det ambitiösa utsläppsminskningsmålet ska kunna nås. Ett av de centrala
målen för uppdateringen är att öka hela organisationens engagemang för att minska utsläppen i alla
beslut och all verksamhet med betydelse.
Finlands miljöcentral (SYKE) följer upp utsläppsutvecklingen i Hinku-kommunerna och beräknar utsläppen av växthusgaserna med några års mellanrum. Jämförelseåret för utsläppsberäkningen gällande Hinku-projektet är 2007, då Lojo stads utsläpp av växthusgaser var 426 000 ton koldioxidekvivalent (t CO2-ekv.), dvs. 9,3 t CO2-ekv. per invånare. Enligt de senaste utsläppsberäkningarna (bilaga 2) minskade utsläppen med 31 procent före slutet av 2016 till 6,2 t CO2ekv. per invånare. I
genomsnitt minskade utsläppen i Hinku-kommunerna med 26 procent under denna period.
I Lojo stads Hinku 2.0-åtgärdsprogram definieras några av de viktigaste sätten att uppnå det övergripande målet på 80 % i utsläppsminskning inom Lojo stads område. År 2018 beställdes ett examensarbete från Lappeenrannan teknillinen yliopisto som stöd till planarbetet och dess resultat och

rekommendationer användes när åtgärdsprogrammet togs fram1. Lojo stads Hinku-arbetsgrupp deltog i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och aktiva invånare och beslutsfattare kunde också påverka dess innehåll. Lojo stadsfullmäktige godkände åtgärdsprogrammet 22.1.2020.
Åtgärdsprogrammet Hinku 2.0 bygger på stadens egna klimatåtgärder, men kärnan i åtgärdsprogrammet är att minska utsläppen i hela kommunen i samarbete med invånare och företag. Lojo stads
åtgärdsprogram Hinku 2.0 har utarbetats för åren 2020–2025. Åtgärdsprogrammet kommer att förnya stadens klimatarbete för att bättre svara mot projektkriterierna (bilaga 1). Exempelvis kommer
arbetssätten i Hinku-arbetsgruppen att ses över, och i framtiden kommer Hinku-verksamheten
också att behandlas av stadens ledningsgrupp. Genom att utveckla den årliga rapporteringen av
Hinku-verksamheten ökas synligheten för stadens klimatarbete och den allmänna kännedomen om
det.
Åtgärdsprogrammet bygger på fem prioriteringar med mål (bild 1) och en pyramidbaserad handlingsplan (bild 2). De fem prioriteringarna i åtgärdsprogrammet är (1) hållbara livsstilar, (2) ekologisk mat,
(3) hållbar trafik, (4) hållbar uppvärmning och energiförbrukning och (5) el från förnybara energikällor.

Bild 1. Prioriteringar och mål för Hinku 2.0-åtgärdsprogrammet.
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Målen som fastställts för prioriteringarna uppnås genom de så kallade Ekokorg-projekten. Ekokorgprojekten listas i bilaga 3 i åtgärdsprogrammet som kontinuerligt uppdateras. Enligt den pyramidbaserade handlingsplanen har projekt- och åtgärdsidéerna delats in i tre steg som projekten riktar sig
till: minskningar av stadens utsläpp, utsläppsminskningar gällande invånare och företag samt vägtrafikens utsläppsminskningar. Minst 3-6 projekt kommer att genomföras i Lojo under året så att
minst ett projekt per varje pyramidsteg genomförs.

Bild 2. Trestegspyramiden för Hinku 2.0-handlingsplanen styr inriktningen av verksamheten.

Huvudmålen för Lojo stads åtgärdsprogram Hinku 2.0 är att hålla bromsningen av klimatförändringen, ekologiska aspekter och hållbar utveckling ständigt närvarande i invånarnas liv, såväl i stadens verksamhet som i beslutsfattande. Åtgärdsprogrammet syftar också till att stimulera diskussion
om olika alternativ och visioner. Om lansering av projekt och åtgärder kommer att beslutas i enlighet
med förvaltningsstadgan enligt rådande läge och behov – inom ramen för den ekonomiska situationen.

