


Hiilineutraali Hämeenlinna 
–asukaskyselyn tulokset



Kyselyn toteutus

• Tavoitteet:
1. Saada käsitys asukkaiden ilmastotietoisuudesta
2. Selvittää, mitä toimenpiteitä asukkaat ovat jo tehneet ja 

ovat valmiita tekemään, jotta kaupunki voi 
toiminnallaan vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta 
valita ilmastoystävällisesti.

•Kysely toteutettiin webropol-kyselynä 
•Kysely oli avoinna 25.6.-20.8.
• Yhteensä 430 vastaajaa, joista 61 % naisia
•Aktiivisimpia vastaajia 30-44 -vuotiaat
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Asuinpaikka
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Ikäluokka
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Ilmastotietoisuus
Vastaa seuraaviin väittämiin
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Toimenpiteet
Monet poliittiset päätökset toteutuvat päästövähennyksinä vain, jos teemme 
arjessamme vastaavia valintoja. Mitä seuraavista sinä olisit valmis tekemään 
etenkin, jos niiden toteuttamista helpotettaisiin? Jos jokin väittämä ei mitenkään 
sovi omaan tilanteeseesi, niin voit ohittaa sen vastaamalla "Ei koske minua".
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Avoimet vastaukset

Yleistä

• Ilmastoasiat tulee nostaa positiivisesti esille, ei syyllistämisen tai 
pelottelun kautta

• Suomi ja Hämeenlinna eivät voi ratkaista ilmastonmuutosta, työ on 
turhaa. Pitäisi vaatia toimia isoilta mailta.

• Suomen pitää olla ilmastotyön edelläkävijä

• Ilmastotyö parantaa Hämeenlinnan brändiä

• Ilmasto- ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa pitäisi tukea jotenkin

• Sanoista tekoihin, lisää kunnianhimoa toimiin

• Vähävaraisen on haasteellista tehdä muutoksia

• Hämeenlinnan erilaisten alueiden vahvuuksien hyödyntäminen, 
maaseudun ja kaupungin yhteistyö
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Avoimet vastaukset

Liikenne

• Sähköautot herättävät kysymyksiä ja latauspisteitä toivotaan lisää, hintojen 
laskua odotellaan

• Yhteiskäyttöautoja ja kaupunkipyöriä Hämeenlinnaan

• Sähköpyöräilyyn kannustaminen

• Joukkoliikenteen palvelutasoon toivotaan reilua parannusta
• Vuorovälit, hinnoittelu, käyttövoima

• Keskustaan pyörätiet, autoilun vähentäminen keskustassa

• 10-tien varteen ja pitäjiin maanteiden varsille pyöräteitä

• Aseman liityntäpysäköinti oltava maksuton ja toimiva

• Juna- ja linja-autoyhteydet pitää olla kunnossa, ettei tarvitse ajaa omalla autolla

• Maaseudulla on vaikea tulla toimeen ilman omaa autoa
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Avoimet vastaukset

Rakentaminen ja maankäyttö

• Puistojen vaaliminen, hiilinielujen kasvattaminen

• Tasapuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolille kaupunkia, 
ettei tarvitse ajaa autolla harrastamaan

• Ei toriparkkia

• Kaupunkiviljelyyn kannustaminen

• Tonttien viherpeitteisyyden lisääminen kampanjalla
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Avoimet vastaukset

Kuluttaminen

• Kierrätyspisteitä ja jäteastioita on liian harvassa

• Kierrätyksen mahdollistaminen myös omakotiasukkaille

• Vaatteiden kierrätys pitäisi huomioida

• Kasvisruoan ja lähiruoan suosiminen

• Tapahtumien ympäristöystävälliset ratkaisut

• Kotimaisten tuotteiden suosiminen on ilmastoteko

• Kierrätettävien tuotteiden suosiminen
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Avoimet vastaukset

Asuminen ja rakennusten energia

• Aurinkoenergian käyttöönotto ilman lupamenettelyä

• Kerrostalossa vuokralla asuva ei pysty vaikuttamaan moniin 
asioihin

• Päiväkotien ja koulujen aktivointi energiansäästöön

• Maalämmön laajamittainen käyttöönotto

• Kaukolämmön kehittäminen fossiilivapaaksi
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