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Ilmastotyökysely kunnan asukkaille 

1. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulut?
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Nimi Prosentti
Alle 17-vuotias tai 17-vuotias 1,1%
18-25 v. 2,1%
26-35 v. 20,2%
36-45 v. 25,5%
46-55 v. 28,7%
56-65 v. 18,1%
yli 66 v. 4,3%
N 94
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2. Mikä on suhteesi Nurmijärveen?
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Joku muu, mikä?
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Nimi Prosentti
Asun Nurmijärvellä 88,3%
Olen vapaa-ajan asuja 0,0%
Asun muualla, mutta käyn töissä tai opiskelen Nurmijärvellä 11,7%
Joku muu, mikä? 0,0%
N 94
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3. Millaisessa talossa tai asunnossa asut?
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Nimi Prosentti
Kerrostalossa 10,8%
Rivi-, pari-, luhtitalossa 21,7%
Omakotitalossa 65,1%
Joku muu, mikä? 2,4%
N 83
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4. Missä asut?
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Nimi Prosentti
Taajamassa 44,6%
Kyläkeskuksessa 22,9%
Haja-asutusalueella 32,5%
N 83
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5. Koetko, että sinulla on tarpeeksi tietoa
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ilmastonmuutoksen syistä? 63,6% 27,3% 9,1% 11
ilmastonmuutoksen vaikutuksista? 45,5% 36,4% 18,2% 11
siitä, miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa? 54,5% 27,3% 18,2% 11
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6. Millaisia ilmastotekoja olet tehnyt sähkön- ja vedenkäytön vähentämiseksi? 

3.2%

27.7%

67.0%

84.0%

87.2%

84.0%

47.9%

71.3%

78.7%

18.1%

En ole tehnyt toimenpiteitä sähkön tai vedenkäytön vähentämiseksi.

Olen vaihtanut sähkösopimukseni ympäristöystävälliseen tai uusiutuvalla energialla tuotettuun
sähköön.

Olen säätänyt huoneiden lämpötilat energiataloudellisiksi (oleskelutiloissa 20–21 ºC,
makuuhuoneissa 18–20 ºC ja varastoissa 12 ºC).

Käytän valaistuksessa energiatehokkaita lamppuja.

Sammutan valot kun niitä ei tarvita.

Suljen sähkölaitteet kun niitä ei käytetä.

Käytän energiatehokkaita kodinkoneita.

En tuhlaa lämmintä vettä (esimerkiksi suljen hanan suihkuissa saippuoinnin ajaksi).

Pesen vain täysiä koneellisia tiskejä ja pyykkiä.

Muulla tavalla, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
En ole tehnyt toimenpiteitä sähkön tai vedenkäytön vähentämiseksi. 3,2%
Olen vaihtanut sähkösopimukseni ympäristöystävälliseen tai uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. 27,7%
Olen säätänyt huoneiden lämpötilat energiataloudellisiksi (oleskelutiloissa 20–21 ºC, makuuhuoneissa 18–20 ºC ja varastoissa 12 
ºC).

67,0%

Käytän valaistuksessa energiatehokkaita lamppuja. 84,0%
Sammutan valot kun niitä ei tarvita. 87,2%
Suljen sähkölaitteet kun niitä ei käytetä. 84,0%
Käytän energiatehokkaita kodinkoneita. 47,9%
En tuhlaa lämmintä vettä (esimerkiksi suljen hanan suihkuissa saippuoinnin ajaksi). 71,3%
Pesen vain täysiä koneellisia tiskejä ja pyykkiä. 78,7%
Muulla tavalla, kerro omin sanoin: 18,1%
N 94
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7. Millaisia sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyviä ilmastotekoja haluaisit tehdä, jos se olisi 
mahdollista? Mikä estää niiden tekemisen?

yhtiömuotoisessa asumisessa lämpötiloihin yms on vaikea vaikuttaa. Talvikaudella pidän patterit kiinni/mahdollisimman pienellä mahdollisimman 
pitkään. Tämä kuitenkin vesittyy kun naapuri pitää patterit täysillä koko lämmityskauden. Lämpö tulee myös heleniltä, joka käyttää kivihiiltä. Yllä 
listatut "ilmastoteot" ovat mielestäni listausta kahdenkymmenen vuoden takaa. Nämä pitäisi olla jo itsestään selvyyksiä ja normaalia arkea, ei 
enää ns. ilmastotekoja

Teini-ikäisten lasten suihkut ovat pitkiä, niihin en voi vaikuttaa kuin puhumalla aiheesta.

Aurinkopaneelit katolle sitten kun taloudellinen tilanteeni sen sallii

Kerään sadevettä talteen kastelua varten, kerään myös keittiössä ja muualla "turhaan" (esim. vesi, joka menisi hukkaan, kun odottaa veden 
lämpiämistä/kylmenemistä) valutetun veden ämpäriin kasvien kastelua varten.

Hankkisin aurinkopaneelit, hinta estää vielä. Ilmavesilämpöpumppu/maalämpö vaatisi vesikiertoisen lämmityksen, jota ei talossa ole.

Meille kohta tulee sähköauto, ja ihmettelen olisiko mahdollista järjestää noin että laitamme sen ei-ruuhkaaikana

Ikkunaremontin

jos olisi joku kodissa oleva vesimittari, joka näyttäisi kaikki talossa sisällä helposti tapahtuvan vedenkulutuksen.

Voisin ostaa energiatehokkaita kodinkoneita, mutta ei ole varaa, toisaalta tulee vanhat käytettyä loppuun.

Aurinkopaneelien asentaminen, toistaiseksi ei vielä tarpeeksi tietoa asiasta

Pestään vain oikeasti likaisia ja pesuntarpeessa olevia vaatteita, joskus riittää tuuletus etenkin kun pakkassäät. Käytän samaa vesilasia koko päivän 
ja kahvikuppiakin, huuhtelen sen vain välissä

Kasteluvedet kesällä talteen luonnosta

Estää se, että arjessa on niin paljon ajateltavaa, ettei ehdi pysähtyä miettimään rutiineita uusiksi. Tahtoa olisi kyllä pysähtyä miettimään näitä 
enemmän.
Asennan aurinkopaneelit ehkä lähiaikoina, mutta niiden teho arveluttaa ja osin pilaavat talon julkisivua. Siirryn ehkä kahden vioden kuluttua 
täysähköautoon kun niiden hinnat tasaantuvat. Mietin talon yläpohjan lisäeristämistä toisen remontin yhteydessä.
Sähköä kuluu asunnossa paljon, koska asunto on 1994 rakennettu ja todella energiatehoton (asumisoikeusasunto). Täällä on kevyttakka, mutta se 
ei auta, olisi syytä päivittää nykyaikaiseen hieman varaavaan takkaan, joka luovuttaisi lämpöä muulloinkin kuin vain tulen palaessa. Myös 
palaminen olisi puhtaampaa silloin.

Emme saa itse tehdä muutoksia, koska Avainyhtiöt vastaavat kiinteistöistä.

Minulla on ilmalämpöpumppu, mutta tahtoisin hankkia tulisijan talon lämmittämiseen. Raha on tietty esteenä monille hankinnoille.

Muovin kierrättäminen työläämpää kuin energiajäte, energiajätekeräys takaisin.

Haluaisin suihkuun vettä säästävän suihkupään. Ei vain ole tullut hankittua.

Olen vaihtanut säästösuuttimet hanoihin, vaikuttaa tosi paljon veden kulutukseen! Kannattaisi vaihtaa kaikissa kiinteistöissä

Hybridi ja täyssähköautot

Ei jälkikasvua

Ei lentämistä eikä kukomatkailua
aurinkopaneelit laittaisin katolle, jos olisi varaa. myöskin uusisin ikkunat ja tiivistäisin välikattoa. varmasti muitakin rakennukseen liittyviä 
uudistuksia voisi ajatella, jos ja kun olisi rahhoo.
Aurinkopaneelit.

Teho syynä ja hintatuottosuhde siten huono.
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8. Kerro, miksi et ole tehnyt toimenpiteitä sähkön tai vedenkäytön vähentämiseksi? Mikä saisi sinut 
vähentämään sähkön ja veden kulutusta?

Vähempikin meuhkaaminen riittää. Jatkuva vaatiminen ja syyllistäminen vähentää huomattavasti intoa edes yrittää.

käytän juuri sen verran kun tarvitsen.
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9. Mitä ilmastotekoja olet tehnyt asumiseen liittyen? 

10.6%

61.7%

19.1%

44.7%

16.0%

3.2%

52.1%

7.4%

En ole tehnyt ilmastotekoja asumiseen liittyen.

Olen säätänyt huoneiden lämpötilat energiataloudellisiksi (oleskelutiloissa 20–21
ºC, makuuhuoneissa 18–20 ºC ja varastoissa 12 ºC).

Olen lisännyt asuntooni lämmöneristystä.

Olen hankkinut ilmalämpöpumpun.

Olen uusinut taloni lämmitysjärjestelmän.

Olen vaihtanut asuntoa entistä energiataloudellisempaan.

Poltan puuta varaavassa tulisijassa.

Muulla tavalla, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
En ole tehnyt ilmastotekoja asumiseen liittyen. 10,6%
Olen säätänyt huoneiden lämpötilat energiataloudellisiksi (oleskelutiloissa 20–21 ºC, makuuhuoneissa 18–20 ºC ja varastoissa 12 
ºC).

61,7%

Olen lisännyt asuntooni lämmöneristystä. 19,1%
Olen hankkinut ilmalämpöpumpun. 44,7%
Olen uusinut taloni lämmitysjärjestelmän. 16,0%
Olen vaihtanut asuntoa entistä energiataloudellisempaan. 3,2%
Poltan puuta varaavassa tulisijassa. 52,1%
Muulla tavalla, kerro omin sanoin: 7,4%
N 94
 



Ilmastotyökysely kunnan asukkaille 28.4.2022 12:31

Powered by www.questback.com

10. Millaisia asumiseen liittyviä ilmastotekoja haluaisit tehdä, jos se olisi mahdollista ja mikä estää niiden 
tekemisen?

yhtiömuotoisessa asumisessa taloyhtiön valinnat ovat tärkeämpiä kuin yksittäisen asukkaan

Minitalot kiinnostaisivat, mutta on epäselvää voiko sellaisia tiloja rakentaa kaikille tonteille.

ks. edellinen vastaus: aurinkopaneelit katolle

Haluaisin saada esim. suihkuveden kerätyksi puutarhan kastelua varten. Muutenkin veden kierrättäminen olisi mahtavaa, mutta systeemit liian 
kalliita meille toteuttaa.

Hankkisin hiukkasten kerääjän poistamaan puunpoltosta syntyviä haitallisia päästöjä. Niitä ei ole nyt markkinoilla saatavilla.

Vaihtaisin lämmitysmuotoa, mutta suora sähkölämmitys on aika työlästä vaihtaa pois.

poistaisin kokonaan talostani patterit ja lattialämmityksen ja hoitaisin lämmityksen energiatehokkaammin, vaihtaisin myös ikkunat 
energiatehokkaiksi, jotka voisivat kerätä auringonlämpöä ja sitten luovuttaa sitä viileällä ilmalla

Voisin remontoida tai rakentaa energiataloudellisen talon, raha estää.

lämmitysjärjestelmän saneeraus, mutta tarvitsen rahaa siihen

Haluaisin tehostaa vesikiertolämmitystä puilla lämmittämisen mahdollisuudella, hybridivaihtoehtoja mahdollisten sähkökatkosten varalle.

Asumme jo melko ekologisesti taloudellemme riittävän kokoisessa kerrostaloasunnossa.

Oleskelutilojen lämpötila 19-20.

Estää tiedon puute sekä ajan puute hankkia tätä tietoa, mutta tahtoa olisi.

Aurinkopaneelit, toinen varaavatakka.

Hankkisin ilmalämpöpumpun. Tällä hetkellä se tuntuu liian kalliilta hankinnalta.

Käyttäisin mahdollisimman monessa asumiseen liittyvässä energianhankinnassa aurinkoenergiaa. Haluaisin asua (tai rakentaa) passiivi-, nolla- tai 
plusenergiatalossa. Este on, ettei ole taloudellisia mahdollisuuksia muuttaa tai rakentaa.
Asun vuokralla mikä estää hyvin kaiken tämän tyyppisen ilmastoajattelun. Talo on onneksi uusi ja oletan siten että se on rakennettu 
mahdollisimman energiatehokkaaksi.
Vaihtaa sähkölämmityspattereita energiatehokkaampiin. Hankkia aurinkopaneeleja. Vaihtaa maalämpöön.
Mikä estää: Kallis investointi, vaikka säästöä kertyisi ehkä myöhemmin.

Eristys paremmaksi ja varaava takka. Vettä säästäviä suihkupäitä voisi myös käyttää.

Tulikin jo ed. kohdassa kerrottua tulisija haaveesta.

Lämmitysjärjestelmän remontti tulee kalliiksi, mutta muutaman vuoden sisällä suunnitelmissa

Muuttaa minitaloon

Suunnitelmissa on vaihtaa öljylämmitys ilmavesilämpöpumppuun ja laittaa aurinkopaneelit, mutta se on investointina vielä aika kallis ja 
takaisinmaksuaika pitkä.
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11. Kerro, miksi et ole tehnyt asumiseen liittyviä ilmastotekoja tai valintoja? Mikä saisi sinut tekemään 
asumiseen liittyviä ilmastotekoja?

En kestä tätä jatkuvaa mesoamista.

En ole jaksanut

Asun energiapihissä talossa, saan palautusta vedenkulutuksesta, ei erityisesti tehty, vaan osa asumista

Voisin tehdä jos omistaisin asuntoni. En ala vuokrakämppään mitään rakenteellisia muutoksia kuitenkaan tekemään.

Taloyhtiö, katsotaan miten jatkossa asiat huomioidaan

ne on tehty jo aiemmin.
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12. Mitä ilmastotekoja tai valintoja olet tehnyt liikkumiseen ja matkailuun liittyen? 

5.3%

24.5%

11.7%

26.6%

73.4%

66.0%

5.3%

24.5%

45.7%

39.4%

8.5%

En ole tehnyt liikkumiseen ja matkailuun liittyviä ilmastotekoja tai

Pyöräilen tai kävelen pääsääntöisesti töihin/kouluun.

Käytän kimppakyytejä.

Käytän joukkoliikennettä aina, kun se on mahdollista.

Vähennän autoiluani hoitamalla samalla matkalla monta asiaa.

Lämmitän auton moottorin talvella pakkaslukemat huomioiden.

Olen osallistunut taloudellisen ajon kurssille.

Ajan vähäpäästöisellä autolla (esim. sähkö-, hybridi- tai kaasuauto).

Suosin lähimatkailukohteita.

Olen vähentänyt lentämistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Muulla tavalla, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
En ole tehnyt liikkumiseen ja matkailuun liittyviä ilmastotekoja tai valintoja. 5,3%
Pyöräilen tai kävelen pääsääntöisesti töihin/kouluun. 24,5%
Käytän kimppakyytejä. 11,7%
Käytän joukkoliikennettä aina, kun se on mahdollista. 26,6%
Vähennän autoiluani hoitamalla samalla matkalla monta asiaa. 73,4%
Lämmitän auton moottorin talvella pakkaslukemat huomioiden. 66,0%
Olen osallistunut taloudellisen ajon kurssille. 5,3%
Ajan vähäpäästöisellä autolla (esim. sähkö-, hybridi- tai kaasuauto). 24,5%
Suosin lähimatkailukohteita. 45,7%
Olen vähentänyt lentämistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 39,4%
Muulla tavalla, kerro omin sanoin: 8,5%
N 94
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13. Millaisia liikkumiseen ja matkustamiseen liittyviä ilmastotekoja haluaisit tehdä, jos se olisi mahdollista 
ja mikä estää niiden tekemisen?

etätöiden myötä työmatkaliikenne (autolla) on mennyt minimiin

Käytän pyörää kaikkeen liikkumiseen ja minulla on siihen sopiva peräkärry tavaroiden kuljetukseen.Toivoisin kuitenkin kauppojen luokse lisää 
valvontaa, jotta uskaltaisin jättää peräkärryn sinne parkkiin kauppakäynnin ajaksi. Kylällä ei myöskään ole pyöräkorjaamoa.

Joukkoliikenne olisi mukavaa saada toimivammaksi ja ekologisemmaksi niin omasta autosta voisi luopua kokonaan.

Muuttaisin auton biokaasulla toimivaksi, jos alueella olisi tankkauspiste. Suunnitelmissa on ostaa sähköavusteinen pyörä työmatkoja varten.

Vielä lisätä etätöitä, mutta työnantajalla ”rajat” etäpäivien määrälle. Kaukomatkailua en harrasta.

Käyttäisin julkista liikennettä työmatkaan toiseen kuntaan jos olisi toimiva sellainen. Aiemmin käytinkin mutta ensin vähennettiin juuri ne vuorot 
joilla olisin voinut matkat tehdä (ihan päivätyössä olen), ja sitten lakkautettiin koko vuoro. Linja-auto kulkisi reilun kahden kilometrin päästä mutta 
sen käveleminen vie liikaa aikaa linja-autossa istumisen päälle. Reilun tunnin vielä siedän mutten kahta tuntia suuntaansa.
Yritän tehdä kaikki matkat junalla. 

Asun Klaukkalassa, olisi kiva jos on edullinen sähköbussi shuttle Kivistön asti. Ärsyttä että korsisaari ajaa dieselillä Helsinkiin keskustaan asti.
käyttäisin joukkoliikennettä. Muutin Helsingistä Nurmijärvelle ja pöyristyin siitä kuinka huonot bussiyhteydet täältä on. Busseja menee vain virka-
aikaan ja ei edes kovin usein. Jos HSL:n lipulla pääsisi Helsingin keskustaan asti ja liput olisivat kohtuuhintaisia ja busseja menisi useammin, 
käyttäisin varmasti useammin julkista. Voisiko Nurmijärven kunta lähteä tosissaan mukaan Hanko-Hyvinkää ratahankkeeseen, siitä saisi varmasti 
ainakin edes kesäaikaan hauskan tavan perheille tulla tutustumaan myös Nurmijärveen. Tällä hetkellä junaliput ovat halvempia kuin bussi, joten 
se kannustaa myös vähävaraisi perheitä matkustamaan junalla.

Voisin pyöräillä ja käyttää julkisia. Julkista yhteyttä ei ole ja työmatka on 20 km, ei ihan jaksa pyöräillä. Voisin hankkia sähköauton, jos olisi rahaa.

Sähköauto, paremmat bussiyhteydet kunnan sisällä (esim Klaukkala-Kirkonkylä-bussiyhteys heikko)

Muopiidin autosta, liian kallis yksinäiselle eläkeläiselle. Vaatii parempia joukkoliikenneyhteyksiä

Sähköpyörän hankkiminen suunnitteilla, ei esteitä

Etätyö on mahdollistanut sen, ettei ns turhia matkoja tule tehtyä.

Haluaisin käyttää julkista liikennettä, mutta se on tehty mahdottomaksi tässä kunnassa. Klaukkalasta Hyvinkäälle, Tuusulaan tai Järvenpäähän ei 
bussilla pääse, ainakaan kohtuullisessa ajassa. Toivon julkiseen liikenteeseen huomattavaa parannusta ja sille, joka pisti kunnan  Korsisaaren 
kimppaan 10 vuodeksi potkut.
Nurmijärven kunta ei valitettavasti tue sähköautoilua/ilmastotekoja, kun työntekijät eivät saa talvella lämmittää auton akkuja hetkeä ennen 
lähtöä 30 min. maksamillaan autopaikoilla. Polttomoottoriautoja saa kyllä lämmittää jopa 2 tuntia. Hämmennystä herättää kunnan ilmastoteot 
sekä tietämys.
Estää kahden auton tarve, kun asumme haja-asutusalueella. Haluaisin jatkossa matkustaa kotimaan pidempiä matkoja välillä myös junalla tai 
bussilla.

Julkista liikennettä käyttäisin jos se kulkisi paremmin. Varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin ei bussilla kannata kulkea, kun niitä ei kulje.

Täyssähköauton hankkiminen lähivuosina.

Kuntaan lisää pyöräteitä, niin voisi fillaroida ympäri kuntaa.

Käyttäisin joukkoliikennettä, jos se toimisi kunnassamme. 

Vaihtaisin sähköautoon, jos siihen olisi varaa. 

Pyöräilyä tulisi harrastettua enemmän, jos esim Helsingin suuntaan olisi pyörätie.

En matkaile, eli en lennä tai matkusta autolla.

Hybridi tai sähköauto kiinnostaisi kyllä, mikäli taloyhtiössä olisi mahdollisuus ladata autoa.

Mikä estää: Huonot joukkoliikenneyhteydet. Töihin pääsee nykyisten työaikojen puitteissa vain omalla autolla, koulujen loma-aikoina ei mitään 
mahdollisuuksia joukkoliikenteellä kulkemiseen. Työmatka kävelyyn tai pyöräilyyn liian pitkä. 
Nykyisestä määrästä vapaa-ajan matkailua ei juurikaan voi vähentää. En esim. ole lentänyt vuosikausiin.
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joukkoliikenne, kimppakyydit

Meillä on kaasuauto. Olisi kiva, jos sen pystyisi tankkaamaan lähempänä. 

Käyttäisin myös julkista liikennettä, jos sen vuorot palvelisivat paremmin  en päse kohtuuajassa töistä kotiin, ellen lähde etuajassa työpaikalta.

Hankkisin vähäpäästöisen auton, mikäli se olisi taloudellisesti mahdollista.

Teen etätyötä
En matkusta ulkomaille

Ei mikään estä
Autolla turha ajelu esim teineillä kylällä rällääminen. Alle 1km matkan voi mennä kävellen, jos ei ole ihan pakko mennä autolla. Sää ei ole aina syy 
miksi pitää mennä autolla.

otin auton pois liikenteestä. en tosin ilmaston vaan rahan takia

Pyöräilisin mieluusti lähikaupalle ja lapsen päiväkotimatkat, jos se olisi turvallista. Korventie ei ole turvallinen, varsinkaan lapsen kanssa.
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14. Kerro, miksi et ole tehnyt liikkumiseen ja matkustamiseen liittyviä ilmastotekoja tai valintoja? Mikä 
saisi sinut tekemään liikkumiseen ja matkustamiseen liittyviä ilmastotekoja?

Ei ole julkista liikennettä haja-asustusalueella.

ei pysty. tarvitsen omaa autoa juuri sen verran kun tarvitsen, sekä haluan matkustaa ilmastosta huolimatta, sähkö ja hybridiautot eivät sovi omaan 
käyttötarkoitukseen.
Töissä on pakko käydä, lähimatkailua Nurmijärvellä on jo 32 vuotta tehty. Täällä ei ole enempää nähtävää tai koettavaa joten on pakko lähteä 
Nurmijärveltä muualle Suomeen matkailemaan.

Lentokoneella matkustelua en ole tehnyt kuin työasioissa.
Alueeltani on vähennetty joukkoliikennettä. Oma auto on siis välttämätön. Taloidellinentilenne ei anna mahdollisuutta vaihtaa autoa 
vähempipäästöisempään. Työmatka on 50km suuntaansa, joten pyöräily olisi liian raskasta.
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15. Mitä kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja tai valintoja olet tehnyt?

5.3%

76.6%

88.3%

86.2%

74.5%

84.0%

66.0%

6.4%

En ole tehnyt kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja tai

Lahjoitan tai myyn tarpeettomat tavarat tai vaatteet.

Lajittelen ja kierrätän pahvit ja paperit.

Lajittelen ja kierrätän lasit ja pienmetallit.

Lajittelen ja kierrätän muovipakkaukset.

Vältän ruokajätteen syntymistä.

Vien biojätteet kompostiin tai biojätekeräykseen.

Muulla tavalla, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
En ole tehnyt kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja tai valintoja. 5,3%
Lahjoitan tai myyn tarpeettomat tavarat tai vaatteet. 76,6%
Lajittelen ja kierrätän pahvit ja paperit. 88,3%
Lajittelen ja kierrätän lasit ja pienmetallit. 86,2%
Lajittelen ja kierrätän muovipakkaukset. 74,5%
Vältän ruokajätteen syntymistä. 84,0%
Vien biojätteet kompostiin tai biojätekeräykseen. 66,0%
Muulla tavalla, kerro omin sanoin: 6,4%
N 94
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16. Millaisia kierrättämiseen liittyviä ilmastotekoja haluaisit tehdä, jos se olisi mahdollista ja mikä estää 
niiden tekemisen?

Kunta hypettää kierrättämistä, mutta kunnan omissa toimipisteissä (esim. pääkirjasto) kaikki jätteet menevät sekajätteeksi, eikä minkäänlaista 
kierrätystä ole tarjolla edes halukkaille työntekijöille! Viherpesua!
Kierrätys pisteitä on tosi vähän ja niihin on pitkä matka. Muovia tilee tosi paljon.Toivoisin että kierrättää voisi omassa roskiksessa oleviin astioihin, 
ettei tarvitsisi kuljettaa kaikkea.

Käyttäisin lämpökompostoria jos olisi varaa hankkia sellainen. Nyt biojäte menee valitettavasti sekajätteen mukaan.

Kunnan pitäisi kannustaa myös omakotitaloasujia kierrättämään kaikki mahdollinen. Kauppojen pihassa olevat kierrätysastiat ovat hyviä, mutta 
niitä voisi olla lisää myös muualla kuin kauppojen pihassa. Niiden pitäisi olla siistimpiä (ne ovat usein hyvin törkyisiä) ja kunnan pitäisi aktiivisesti 
kannustaa kuntalaisia käyttämään niitä. Kunta voisi myös tarjota omakotitaloasujille biojätteen yhteiskierrätysmahdollisuutta. L&T ei kerro 
yksityisasiakkaalle että kenellä naapureilla on biojäte- kysyin tätä, jotta olisin voinut kysyä kimppabiojätteen kierrätystä. Koska en saanut tietoa, 
maksan nyt yksin biojätteen kierrätyksestä kuukaudessa 14e - vain koska en VOI viedä biojätettä sekajätteeseen. Biojätteen kierrätys on metallin 
ja muovin ohella tärkeimpiä jakeita, joka pitäis saada kiertämään. Kompostin käyttö voisi tulla kyseeseen, jos kunta esim. tarjoaisi rahallisen 
kannustimen sen hankintaan ja järjestäisi siihen liittyen neuvontaa.

Rikkinäiset vaatteet, lumppu, olisi myös hyvä saada kierrätettyä.

Haluaisin omakotitaloalueelle yhteisen biojäteastian, ei ole järkeä, jos joka pihalla olisi oma.

Teen kaiken, mitä keksin, mutta haluaisin jatkossa kierrättää lumppuja. Tämän on estänyt se, ettei ole ollut tiedossa selkeää tapaa.

Sadeveden parempi hyödyntäminen kastelussa ja suton pesussa. Suihkuveden kierrätys. Virtsan hyödyntäminen lannoitteena. Ylijäämäomenoiden 
parempi hyödyntäminen.

Haluaisin, että tekstiilijätteelle olisi oma keräysastia.

Voisin lajitella enemmänkin roskiani, mutta asunnossa ei ole järkevää tilaa useammalle kierrätysastialle.

Ostaa tuotteita, joiden pakkaamiseen ei ole käytetty runsaasti muovia.

työpaikalla muovin kierrätys

Olen jo nyt pilkuntarkka kierrättäjä, vaikea keksiä lisää tekoja ;) Olisi hyvä, jos omakotiasujan ei tarvitsisi ajaa autolla kierrätyspisteille, vaan 
jäteautot voisivat viedä kaikki kerralla.

Haluaisin nelilokero keräyksen omaan pihaan

Rakennusmateriaalien kierrätys

On vielä kovin alussa tämä toiminta

Keräilypiste välillä sotkuinen.

Kierrätys astiat taloyhtiöihin.

Virastotalolle lajitteluroskikset ja kierrätysastiat.
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17. Kerro, miksi et ole tehnyt kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja tai valintoja? Mikä saisi sinut tekemään 
kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja? 

Pakottamisella ei saa hyvää aikaiseksi

Ei ole mahdollista kierrättää esim. Virastotalolla

Liian työlästä.
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18. Nurmijärveltä löytyy hyvin vastaanotto- ja keräyspaikkoja jätteille. 

24.5%

42.6%

10.6%

17.0%

5.3%
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Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman eri mieltä

Täysin eri mieltä

Nimi Prosentti
Täysin samaa mieltä 24,5%
Lähes samaa mieltä 42,6%
Ei samaa eikä eri mieltä 10,6%
Hieman eri mieltä 17,0%
Täysin eri mieltä 5,3%
N 94
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19. Jäteneuvontaa on helposti saatavilla.

16.0%

26.6%

44.7%

9.6%

3.2%

N 94
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pr
os

en
tt

Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman eri mieltä

Täysin eri mieltä

Nimi Prosentti
Täysin samaa mieltä 16,0%
Lähes samaa mieltä 26,6%
Ei samaa eikä eri mieltä 44,7%
Hieman eri mieltä 9,6%
Täysin eri mieltä 3,2%
N 94
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20. Löydän tarpeeksi tietoa jätehuollon järjestämisestä. 
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Lähes samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman eri mieltä

Täysin eri mieltä

Nimi Prosentti
Täysin samaa mieltä 16,0%
Lähes samaa mieltä 28,7%
Ei samaa eikä eri mieltä 38,3%
Hieman eri mieltä 12,8%
Täysin eri mieltä 4,3%
N 94
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21. Ymmärrän, miten jätehuolto Nurmijärvellä toimii.
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Lähes samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman eri mieltä

Täysin eri mieltä

Nimi Prosentti
Täysin samaa mieltä 17,0%
Lähes samaa mieltä 43,6%
Ei samaa eikä eri mieltä 24,5%
Hieman eri mieltä 8,5%
Täysin eri mieltä 6,4%
N 94
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22. Mistä jätehuollon asioista tarvitset lisää tietoa? 

Selkeämmät lajitteluohjeet

En ehkä tietoa, mutta jätepisteet ovat yleensä aina täynnä. Säiliöt pursuavat.

Jos omistaa tietokoneen, tietoa asioista löytyy. Jos konetta ei ole, tietoa ei löydy.
=> vuosittain talouksiin jaettava opas jätehuollosta, lajittelusta, keräyspaikoista
=> mahdollisuus tilata esim. taloyhtiöön henkilö kertomaan lajittelusta/infotilaisuus asukkaille
Jos omistaa auton, voi jätteitä viedä Metsä-Tuomelaan. Jos autoa ei ole, kuljetus on mahdotonta.
Muovijätteen ja vaatteiden keräys voisi olla joka pisteellä. Kierrätyskeskus kuntaan, jolloin voisi sieltä hakea / viedä tarpeellista. Ja työllistäisi, vrt 
Hyvinkään kike.
Palaute: Kunnan nettisivuilla jätehuollon alla saisi ihan ensimmäisenä olla tiedot siitä, miten kuntalainen voi kierrättää ja jätteensä hoitaa. Eli ihan 
alkuun tieto että Kiertokapula on nyt päivän sana ja sinne sitten linkki. Ajankohtaiset tiedotteet tai uutiset eivät ole pysyviä tietolähteitä vaan 
hetken kertomaa.

En tarvitse lisätietoa vaan haluan sanoa sen, että vain yksi paikka SER-jätteelle tämän kokoisessa kunnassa on vitsi.
Minä en tarvitse, koska kierrätän jo kaiken. Mutta jos ajatellaan perus perheenäitiä, joka kiireessä yrittää vain selviytyä arjesta, kierrättämisestä 
pitäisi tehdä helppoa, voisiko kunta tarjota ostopalveluna perheille kierrätysastioiden hankinnan esim. naapureiden kanssa? Porvoossa on 
käytössä pientaloyhtiöissä monikeräysastiat, jonka sisällä on eri kierrätysjakeet- näin omakotitaloasujankin tulee helpommin kierrätettyä, kun 
kaikki löytyy oman kodin läheisyydestä.

Sairaan kallista taloyhtiössämme

Jätekuljetuksen uudistus

Biojätteiden kerääminen.

Lumppukeräyksestä

Olisi kiva jos Röykkään saisi myös muovin keräyksen.

Vaarallisten jätteiden kierrätys on hankalaa tai harvoin mahdollista. Yleinen kierrätyskeskus ei toimi.

En itse tarvitse lisää tietoa, mutta joskus tuntuu, ettei kaikilla tietoa ole tarpeeksi. Tarvittaisiinko eri kielillä ohjeita?

En tarvitse lisää tietoa.
 Mielipide sallittakoon: Kierrätyspisteille on lähestulkoon aina mentävä autolla. Esim. muovinkeräyspisteitä on vain taajamien (kauppojen) 
liepeillä.

Miten se Kiertokapulaan liittyminen tulee vaikuttamaan omaan talouteen?

Mitä jätettä mihinkin paikkaan. Paperiohje ja selkeä.

Jätehuollon uudistuksesta olisi tärkeä saada lisätietoa. Haja-asutusalueen asujana en ihan ymmärrä hyötyjä itselleni.

Ison Metallijätteen kierrätyksen löytymisessä oli haastetta. Mutta löytyi.
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23. Mitä kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja tai valintoja olet tehnyt?

5.3%

12.8%

53.2%

55.3%

33.0%

45.7%

42.6%

73.4%

72.3%

50.0%

42.6%

9.6%

En ole tehnyt kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja tai valintoja.

Olen kasvissyöjä.

Olen sekasyöjä, mutta syön vähintään yhden kasvisaterian viikossa.

Olen vähentänyt punaisen lihan syömistä.

Olen vähentänyt maitotuotteiden käyttöä.

Käytän lähi -ja/tai luomuruokaa.

Vältän runsaasti pakattujen tuotteiden hankkimista.

Ostan kestäviä ja laadukkaita tuotteita.

Selvitän rikkoutuneen tuotteen korjausmahdollisuuden ennen kuin hankin

Vuokraan tai lainaan tavaroita, joita tarvitsen vain väliaikaisesti.

Hankin käytettyjä tai uusioraaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Muulla tavalla, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
En ole tehnyt kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja tai valintoja. 5,3%
Olen kasvissyöjä. 12,8%
Olen sekasyöjä, mutta syön vähintään yhden kasvisaterian viikossa. 53,2%
Olen vähentänyt punaisen lihan syömistä. 55,3%
Olen vähentänyt maitotuotteiden käyttöä. 33,0%
Käytän lähi -ja/tai luomuruokaa. 45,7%
Vältän runsaasti pakattujen tuotteiden hankkimista. 42,6%
Ostan kestäviä ja laadukkaita tuotteita. 73,4%
Selvitän rikkoutuneen tuotteen korjausmahdollisuuden ennen kuin hankin uutta. 72,3%
Vuokraan tai lainaan tavaroita, joita tarvitsen vain väliaikaisesti. 50,0%
Hankin käytettyjä tai uusioraaka-aineista valmistettuja tuotteita. 42,6%
Muulla tavalla, kerro omin sanoin: 9,6%
N 94
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24. Millaisia kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja haluaisit tehdä, jos se olisi mahdollista ja mikä estää 
niiden tekemisen?

työpaikalla kierrättämisen mahdollisuudet ovat heikot.

Oma kasvimaa jo on. Tulevana kesänä on myös oma kasvihuone.

Perheellisen budjetilla olisi helpompi tehdä ilmastotekoja, jos ilmastoystävällliset ratkaisut eivät aina olisi kalliimpia.

Lähi/luomu ruuan ostamisen estää niiden hinta, koska on pakko ostaa edullisinta. Ostaminen joka kategoriassa vähenee automaattisesti, koska 
rahaa ei ole käytettävissä.
Runsaasti pakattujen tuotteiden ostoa ei voi välttää, koska useimmat tuotteet pakataan nykyään moninkertaisesti.

Lelujen lainaamo esim. kirjaston kautta

Kunnalla voisi olla omenapuita yms hyötykasveja, joiden sato olisi kuntalaisille tarjolla. Tienvarsien roskien putsaamisen paremmat kampanjat ja 
osallistuttaminen.
Kirjastosta käyttötavaroita lainaan. 
Kasviskorbikkeet, härkis ym. vasta prosessoituja ovat

Reko-lähiruokamyynti on Perttulassa asti. Voisiko toritapahtumissa olla Reko?

Kertakäyttömuovipussien kielto lähikauppoihin.

Vegaaniruokaa voisi tarjota kunnan tilaisuuksissa ja kunnan ruokaloissa.  Olisi hyvä, jos ravintoloistakin Nurmijärvellä saisi vegesapuskaa. Mattilan 
luomutila oli huippu, mutta nyt ilmeisesti eivätole kesällä auki.

punalappuisten ruokien ostaminen

Lisään tähän, kun edelliseen kohtaan ei pääse jatkamaan, että ompelen ja neulon vaatteita itselleni (ja muille).

Luomuruokaa ostaisin jos hinta ei olisi niin korkea.

Haluaisin oikeaa tietoa vastuullisten tuotteiden todellisesta vastuullisuudesta

Jos voisi korjauttaa kodinkoneita yms. helpommin. Selkeät merkinnät kaupan tuotteisiin isoilla kirjaimilla! Mitä sisältää ja kuka tuottaa

Haluaisin olla mahdollisimman omavarainen asumisen suhteen. Lämmittää puulla, asentaa aurinkopaneelit. Haluisin auton, joka olisi 
vähäpäästöinen. Kaikkia näitä asioita estää raha, jota ei ole.
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25. Kerro, miksi et ole tehnyt kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja tai valintoja? Mikä saisi sinut 
tekemään kestävää kulutusta tukevia ilmastotekoja?

Tuskin vaikuttaa mihinkään jos syön vain kasviksia
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26. Kuntalaistilaisuudet
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Nimi Prosentti
Olen osallistunut järjestettyihin tilaisuuksiin/tilaisuuteen. 2,1%
En ole osallistunut tilaisuuksiin. 45,7%
En ole tiennyt järjestetyistä tilaisuuksista. 52,1%
N 94
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27. Mihin tilaisuuteen osallistuit?
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Kodin jätteiden lajittelu (Kiertokapula 26.5.2021) Vastuullinen ruoka (Aleksia 7.10.2021) Energiansäästö kotitalouksissa (Nurmijärven Sähkö
15.2.2022)
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Nimi Määrä
Kodin jätteiden lajittelu (Kiertokapula 26.5.2021) 0
Vastuullinen ruoka (Aleksia 7.10.2021) 0
Energiansäästö kotitalouksissa (Nurmijärven Sähkö 15.2.2022) 2
N 2
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28. Nurmijärven Sähkön tilaisuus energiansäästöistä vastasi odotuksiani.
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Nimi Määrä
Täysin samaa mieltä 1
Lähes samaa mieltä 1
Ei samaa eikä eri mieltä 0
Hieman eri mieltä 0
Täysin eri mieltä 0
N 2
 



Ilmastotyökysely kunnan asukkaille 28.4.2022 12:31

Powered by www.questback.com

29. Haluatko kunnan järjestävän lisää ilmastotyöhön liittyviä tilaisuuksia?
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Nimi Prosentti
Kyllä 66,0%
Ei 34,0%
N 94
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30. Mistä ilmastotyöhön liittyvistä asioista pitäisi järjestää kuntalaistilaisuuksia? 

Luonnon monimuotoisuus - pelastakaa pörriäinen-kampanjat, perustetaan kukkaniittyjä- ym. kampanjat yhteisön eduksi

Kuivakäymälöistä

Energia, kierrätys

Ihan kaikesta. Ihmisillä on vielä paljon opittavaa eikä kertauskaan haittaa.

Oman autoilun vähentäminen, sähköpyöräilyn edistäminen

Kierrätys, kompostointi, lisätä tietoisuutta tavaroiden kierrättämisestä (tarvitaanko todellakin kaikki tavarat mitä nurkissa on?).

Pyöräilystä, sähköautoilusta, kulkuliikenteestä

Kaikkiin mistä aiemmin kysymyksiä sillä niin usealla tuntuu olevan perusteetkin hukassa

kompostointi, hyönteishotellit, kierrätyksen helppous, yhteiskäyttöpyörät -> sellaisia tarvittaisiin myös Nurmijärvellä esim. tavaran roudaamiseen 
pyörät, joissa kuljetuskontti
Mistä vaan. Myös kunnan työntekijöille esimerkiksi vahvistamalla ja lisäämällä ekotukitoimintaa. Eritoten päiväkodit ja koulut, joissa paras 
ikäryhmä opettaa ympäristöasioihin kauas tulevaisuuteen ajatellen.

Miten säästää jätelaskuissa?

Ehkä on jo järjestettykin, mutta aurinkopaneeleista, autojen latauspistokkeista yms. ajankohtaisesta

Kestävän kehityksen periaatteiden avaaminen
Jätekuljetuksen tulevaisuus
Metsä ja sen hoitaminen

Asuminen ja liikenne ovat merkittäviä.

Biodiversiteetin lisääminen taajamissa ja huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kestävä elämäntapa, pienet päätökset hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi

Jätehuolto kunnassa, roskikset näkyvimmiksi ja kierrätystä myös yleisille paikoille.

Neuvontaa siitä, miten tavallinen kansalainen voi tehdä ilmaston kannalta tärkeitä tekoja

Kuntalaliset ovat kovia autoilijoita. Miten vähennän autoilua ja parannan omaa terveyttä -tilaisuus olisi hyvä. Ilmastoystävälliset teot ovat myös 
terveystekoja. Ehkä tätä voisi korostaa tulevissa tilaisuuksissa.

Yhteiskäytöt, erilaiset asumismuodot, kotimaisten tuottajien tukeminen

Miten pitää Nurmijärven kaunis luonto hyvinvoivana, roskien keräys lenkkeilyt, tukea kuntalaisia pyöräilyyn hyvien pyöräily teiden suhteen ja 
tuomalla tietoa pyöräilystä ja sen hyvistä vaikutuksista luontoon.

Liikenne

Julkisen liikenteen kehittäminen

Kiertotalous, hiiliviljely, kestävä metsänhoito, kulutuksen vähentäminen, jakamistalous...

Pienet lähipalvelut takaisin - elävät kylät ja keskustat, kestävät tavat liikkua-pyöräillen ja kävellen vetovoimaisia viheryhteyksiä pitkin, etätyöpaikat 
lähelle asumista-herätetään keskutat takaisin henkiin työpaikoilla, korjusrakentaminen kestävällä tavalla, lähiruokaa omalta takapihalta tai 
parvekkelta. Lista on loputon...vain milelikuvitus on rajana.

rakennukseen liittyviä vinkkejä, joilla saadaan ekologisempaa asumista

Ruoka ja kierrätys. Siis oikea kokoontuminen, ei netissä
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Seuraavaksi kysymme mielipidettäsi siitä, mihin ilmastotyötä ohjaaviin toimenpiteisiin kunnan tulisi erityisesti keskittyä. Valittavana olevat 
toimenpiteet perustuvat Hiilineutraali Uusimaa-tiekartassa määriteltyihin toimintalinjauksiin,joiden laadinnassa kunta oli mukana.Valitse jokaisen 
osion vaihtoehdoista 1–3 mielestäsi tärkeintä kunnan ilmastotyötä ohjaavaa toimenpidettä.

31. Tietoisuus ja yhteistyö

56.5%

63.0%

38.0%

64.1%

5.4%

Näytetään esimerkkiä
ympäristötyössä.

Jaetaan tietoa
ympäristöasioista.

Parannetaan asukkaiden
vaikuttamismahdollisuuksia.

Kannustetaan asukkaita
lisäämään kestäviä valintoja

omassa arjessaan.

Muu, mikä?

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Näytetään esimerkkiä ympäristötyössä. 56,5%
Jaetaan tietoa ympäristöasioista. 63,0%
Parannetaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. 38,0%
Kannustetaan asukkaita lisäämään kestäviä valintoja omassa arjessaan. 64,1%
Muu, mikä? 5,4%
N 92
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32. Kestävä kulutus ja tuotanto

55.9%

62.4%

37.6%

60.2%

24.7%

Vähennetään ruokahävikkiä kunnan
ateriapalveluissa.

Lisätään lähiruoan osuutta kunnan
ateriapalveluissa.

Lisätään kasvisruoan osuutta kunnan
ateriapalveluissa.

Edistetään kestävää kehitystä julkisissa
hankinnoissa (mm. kehittämällä hankintojen

kiertotalouskriteereitä sekä menetelmiä
hiilijalanjäljen mittaamiseen).

Edistetään digitalisaatiota hyödyntävien
ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä.

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Vähennetään ruokahävikkiä kunnan ateriapalveluissa. 55,9%
Lisätään lähiruoan osuutta kunnan ateriapalveluissa. 62,4%
Lisätään kasvisruoan osuutta kunnan ateriapalveluissa. 37,6%
Edistetään kestävää kehitystä julkisissa hankinnoissa (mm. kehittämällä hankintojen kiertotalouskriteereitä sekä menetelmiä 
hiilijalanjäljen mittaamiseen).

60,2%

Edistetään digitalisaatiota hyödyntävien ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä. 24,7%
N 93
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33. Ympäristöystävällinen liikkuminen

14.0%

23.7%

35.5%

37.6%

31.2%

49.5%

58.1%

Edistetään yhteiskäyttöautoilua.

Edistetään sähköautoilua (esim.
latauspisteverkkoa laajentamalla).

Lisätään vähäpäästöistä bussiliikennettä.

Kehitetään liityntäpysäköintiä.

Parannetaan jalankulun olosuhteita (esim.
panostamalla kunnossapitoon).

Parannetaan kunnan sisäistä joukkoliikennettä
(esim. kehittämällä kutsubussi- tai

kyläkyyti-ratkaisuja) .

Parannetaan pyöräilyolosuhteita (esim.
panostamalla kunnossapitoon ja edistämällä

pyöräilyn edellytyksiä).

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Edistetään yhteiskäyttöautoilua. 14,0%
Edistetään sähköautoilua (esim. latauspisteverkkoa laajentamalla). 23,7%
Lisätään vähäpäästöistä bussiliikennettä. 35,5%
Kehitetään liityntäpysäköintiä. 37,6%
Parannetaan jalankulun olosuhteita (esim. panostamalla kunnossapitoon). 31,2%
Parannetaan kunnan sisäistä joukkoliikennettä (esim. kehittämällä kutsubussi- tai kyläkyyti-ratkaisuja) . 49,5%
Parannetaan pyöräilyolosuhteita (esim. panostamalla kunnossapitoon ja edistämällä pyöräilyn edellytyksiä). 58,1%
N 93
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34. Kiertotalous

77.6%

55.3%

Edistetään tavaroiden
lainaamis- ja

vuokraamistoimintaa
(jakamistaloutta).

Tehostetaan alueellisten
materiaalivirtojen

hyödyntämistä (esim.
kehittämällä

materiaalitietopankkeja).

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Edistetään tavaroiden lainaamis- ja vuokraamistoimintaa (jakamistaloutta). 77,6%
Tehostetaan alueellisten materiaalivirtojen hyödyntämistä (esim. kehittämällä materiaalitietopankkeja). 55,3%
N 76
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35. Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen

18.7%

33.0%

82.4%

54.9%

51.6%

Selvitetään lisärakentamisen
mahdollisuuksia nykyisissä

keskuksissa.

Lisätään puurakentamista.

Kehitetään ja suojellaan
virkistysalueita.

Varaudutaan
ilmastonmuutokseen (mm.

helle, tulvat).

Edistetään
viherrakentamista (esim.

viherkatot ja -seinät,

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Selvitetään lisärakentamisen mahdollisuuksia nykyisissä keskuksissa. 18,7%
Lisätään puurakentamista. 33,0%
Kehitetään ja suojellaan virkistysalueita. 82,4%
Varaudutaan ilmastonmuutokseen (mm. helle, tulvat). 54,9%
Edistetään viherrakentamista (esim. viherkatot ja -seinät, rakennetut puistot). 51,6%
N 91
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36. Vähäpäästöiseen energiaan siirtyminen

44.9%

79.8%

66.3%

Lisätään energianeuvonnan
antamista.

Lisätään uusiutuvien
energialähteiden (esim. tuuli-,
aurinko- ja vesivoima) käyttöä

energiantuotannossa.

Luovutaan fossiilisten
polttoaineiden käytöstä

energian tuotannossa (esim.
öljylämmityksestä kunnan

kiinteistöissä).

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Lisätään energianeuvonnan antamista. 44,9%
Lisätään uusiutuvien energialähteiden (esim. tuuli-, aurinko- ja vesivoima) käyttöä energiantuotannossa. 79,8%
Luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa (esim. öljylämmityksestä kunnan kiinteistöissä). 66,3%
N 89
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37. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilensidonta

45.6%

78.9%

61.1%

31.1%

40.0%

Suojellaan luontoa.

Säilytetään luonnon
monimuotoisuus.

Ylläpidetään ja vahvistetaan
metsien hiilinieluja ja

Edistetään maatalousalueiden
hiilensidontaa.

Edistetään tuuli- ja
aurinkosähkön tuotantoa.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Suojellaan luontoa. 45,6%
Säilytetään luonnon monimuotoisuus. 78,9%
Ylläpidetään ja vahvistetaan metsien hiilinieluja ja –varastoja. 61,1%
Edistetään maatalousalueiden hiilensidontaa. 31,1%
Edistetään tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa. 40,0%
N 90
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38. Mitä muita ilmastotekoja voisi tehdä? Kerro ehdotuksesi.

omakotitaloasukkailla jätteet menee aikalailla yhteen ja samaan astiaan. Mitä kunta voisi tehdä, jotta esim saman kadun varrella olevilla olisi 
yhteiset jätteen keräyspisteet eikä jokaisella talolla omaa astiaa
Lisää viljelypalstoja kuntalaisille ja edullisemmalla hinnalla: mahdollisuus omavaraisuuden lisäämiseen. Yleisille puistoalueille omenapuita 
kuntalaisten käytettäväksi. Viljelylaatikoita koululaisten kummitoimintaan.
Autetaan pörriäisiä lisäämällä esim. Niitty alueita. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä kuivakäymälöihin jos sellaisen haluaa, samassa maantuu 
kodin biojätteet. Kierrätys pakolliseksi kaikkiin kunnan omiin kiinteistöihin. Keräys astiat koteihin ettei tarvitse kuljetella. Opetetaan näitä asioita 
jo varhaiskasvatuksessa aktiivisemmin ja ympäristökasvatus osaksi arkea. Korjataan kävely ja pyöräily väylät käyttökuntoon. Parannetaan 
kaupoilla valvontaa, että uskaltaa jättää pyörän parkkiin. Nuorisotiloja muualle kuin kaupan eteiseen....
Olisi upeaa, jos kunta kiinnittäisi huomiota mm. tienvarsilla rehottaviin lupiineihin ja jättipalsameihin. Ne kaventavat monimuotoisuutta ja lupiini 
on pahimmillaan jopa haitallinen pölyttäjille. 

Olisi myös erittäin toivottavaa,että tehtäisiin uusia istutuksia, jotka edes auttaisivat pölyttäjien, perhosten ja muiden ötököiden ei 
elinmahdollisuuksia. Meillä Nurmijärvellä olisi tähän hyvät mahdollisuudet. 

Nyt on korkea aika toimia yhteisen elinympäristön eteen kaikilla rintamilla. Voimme olla ylpeästi lande, kun lähdemme tähän suuntaan ja teemme 
parhaamme säilyttääksemme monimuotoisen luonnon tulevillekin sukupolville.
Voisiko parantaa sitä kunnan rajat ylittävää joukkoliikennettä? Liityntäpysäköinnin lisääminen, miksi ihmeessä kun voi sitten suoraan ajaa hieman 
pidemmälle sellaiseen liityntäpysäköintiin, josta pääsee järkevästi töihin.

Sähköbussit Kivistön asti ja Nurmijärven sisällä. Enemmän pikkubusseja.

Kuntatalon katolle aurinkopaneelit, esimerkkinä kuntalaisille. Sääksjärven rannalle voisi laittaa tuulivoimalan, jolla tuotettaisiin esim. alueelle 
sähköä kahvilaan ja vessaan jne. Paikkoihin, joissa ihmiset viettävät aikaan olisi hyvä tuoda helposti omaksuttavia ja kivoja ratkaisuja, joita voidaan 
yhdessä pohtia -> kuten tuo tuulivoimala Sääksjärven rannalla.
Huolehditaan olemassa olevista kiinteistöistä niin, ettei sisäilmaongelmia pääse syntymään. Tehdään uudet rakennukset niin, että niihin ei tule 
sisäilmaongelmia. Varaudutaan helteisiin niin, ettei kenenkään tarvitse läkähtyä töissä.
Pörriäisille ja perhosille perinneniittyjä
Roskiksia on lisätty, mutta niitä tulisi myös tyhjentää.
Vaatekauppa ja Alkon myymälä Rajamäkeen.
Kunnan kiinteistöjen huolto ja rakentaminen on retuperällä "nuuka" ohjelman takia. Ilmastoteko ei ole kertakäyttöinen rakennus. Valitettavasti 
nyt kunnan virkamiehet puhuvat vain "räystäistä ja harjakatosta" mutta kaikki muu perustuksista kattoon on sekundaa...
Alexia, kouluruoka. Ruoan taso on heikentynyt huomattavasti, kun siirryttiin keskuskeittiötuotantoon. ”Ateriaan kuuluu lämpimän kala-, kasvis- tai 
liharuoan lisäksi ruokajuoma, salaatti, leipä ja levite.” Tämä lause suoraan Nurmijärven kunnan sivuilta ei pidä paikkansa. Tälläkään viikolla 
tiistaina EI ollut salaattia. Kouluruokailun herkullisuus ja hyvät maut on vain muisto.

”Koulujen ruokailu on osa ruokakasvatusta.” Ei ole uudistuksen myötä. Usein on päiviä, kun lautasmalliin ei saada salattia. Haastavaa on myös 
kannustaa nuoria syömään mautonta ja epämääräisen näköistä ruokaa. Aleksia Pata on ollut epäonnistunut muutos.  Olen ymmärtänyt, että 
muutoksissa haetaan parannusta, mutta toisin kävi.
Yhteiset biojäteastiat rivi- ja pientaloalueille. Paremmat pyörätiet, enemmän bussivuoroja/ poikittaisliikenne puuttuu melkein kokonaan, 
hävikkiruoan ostomahdollisuys kouluilta ja ravintoloilta paremmaksi.
Kunnan on palattava heti siihen käytäntöön, ettei kesällä pidetä katuvaloja päällä uöllä. Valojen ohjaukseen esim. liikunta-alueilla on kiinnitettävä 
huomiota.
Kunnan tilaisuuksiin vege- tai kasvisruokaa. Luovutaan lihan käytöstä. Kunnan päättäjät voisivat myös kävellä tai pyöräillä kunnan tilaisuuksiin, 
jotta saisivat oikeaa näkemystä, miten kuntaa tulee kehittyä. Kun on joku kunnan  tilaisuus, niin parkkipaikat ovat täynnä isoja 
polttomoottoriautoja. Kunnan työntekijöistä voisi palkita, jos eivät käytä  omaa autoa työmatkoihin jne. Etäkokoukset ovat jees.

Pysyvä etätyösuositus niille, joille se on töiden puolesta mahdollista

Kun en tiedä, tuleeko sopivampi kohta esittää ehdotukseni, niin tässä yksi:
Kunnan tulisi velvoittaa, että jokaisen kierrätyspisteen yhteyteen lisätään reilunkokoinen keräyssäiliö muovijätteelle. Varmasti jokaiselle 
kierrättäjälle on selvinnyt, että suurin osa kotitalouksien jätteestä on muovia. Silti Nurmijärvellä on TODELLA vähän muovinkeräyspisteitä ja se 
aiheuttaa omakotiasujalle pidempiä ajomatkoja.
Ei kaadeta lähimetsiä rakentamisen tieltä. Rakentaa voi jo muokatulle maalle kuten pellolle.
Istutetaan puita. Esim. puulajipuisto olisi virkistävä ja hyödyllinen koululaisille ja opiskelijoille.
Aktiivisuusmittarin sijaan käteen ekomittari. Ei ole mitään järkeä polttaa kaloreita vaan meidän tulee käyttää niitä hyödyksi. Pois salilta ja pellolle 
harrastamaan palstaviljelyä ja kulkemaan työmatkat kestävästi ja terveyttä ylläpitävästi.
Kunnassa voitaisiin vähentää  rakentamista taajamien ulkopuolelle, jotta arvokkaat metsäalueet säilyisivät yhtenäisinä ja julkinen liikenne olisi 
kannattavampaa.
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39. Ympäristöystävällisyys on tärkeää Nurmijärven kunnan imagolle? Valitse vastausvaihtoehto, joka kuvaa 
parhaiten mielipidettäsi.

51.1%

26.6%

10.6%

7.4%

4.3%

Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman eri mieltä

Täysin eri mieltä

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Täysin samaa mieltä 51,1%
Lähes samaa mieltä 26,6%
Ei samaa eikä eri mieltä 10,6%
Hieman eri mieltä 7,4%
Täysin eri mieltä 4,3%
N 94
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40. Millä tavoin Nurmijärven kunta voisi kannustaa tai auttaa asukkaita tekemään ilmastotekoja?

30.9%

27.7%

47.9%

63.8%

26.6%

38.3%

51.1%

3.2%

10.6%

Lisäämällä tietoa eri valintojen vaikutuksista ilmastoasioihin.

Lisäämällä tiedonsaantia ilmastoasioista aktiivisemmalla

Toteuttamalla innostavia kampanjoita ja kokeiluja.

Taloudellisilla kannusteilla (maksuilla, alennuksilla tai palkkioilla).

Kieltämällä ympäristölle haitallista toimintaa.

Ohjaamalla ja neuvomalla.

Kehittämällä uusia, ympäristöystävällisiä palveluja.

Ei mitenkään.

Joku muu keino, kerro omin sanoin:

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Lisäämällä tietoa eri valintojen vaikutuksista ilmastoasioihin. 30,9%
Lisäämällä tiedonsaantia ilmastoasioista aktiivisemmalla viestinnällä. 27,7%
Toteuttamalla innostavia kampanjoita ja kokeiluja. 47,9%
Taloudellisilla kannusteilla (maksuilla, alennuksilla tai palkkioilla). 63,8%
Kieltämällä ympäristölle haitallista toimintaa. 26,6%
Ohjaamalla ja neuvomalla. 38,3%
Kehittämällä uusia, ympäristöystävällisiä palveluja. 51,1%
Ei mitenkään. 3,2%
Joku muu keino, kerro omin sanoin: 10,6%
N 94
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41. Missä viestintäkanavissa kunnan tulisi ensisijaisesti tarjota tietoa ilmastoasioista?

80.9%

46.8%

26.6%

37.2%

35.1%

57.4%

34.0%

12.8%

27.7%

3.2%

Kunnan verkkosivuilla

Kunnan tiedotuslehdessä

Kunnan palveluesitteissä

Kunnan neuvonta- ja palvelupisteissä

Asukastilaisuuksissa ja -kuulemisissa

Facebookissa

Instagramissa

Uutisina omaan sähköpostiin

Sanomalehdissä maksullisina ilmoituksina ja artikkeleina

Jossain muussa viestintäkanavassa, missä?

100%80%60%40%20%0%

Prosentt

Nimi Prosentti
Kunnan verkkosivuilla 80,9%
Kunnan tiedotuslehdessä 46,8%
Kunnan palveluesitteissä 26,6%
Kunnan neuvonta- ja palvelupisteissä 37,2%
Asukastilaisuuksissa ja -kuulemisissa 35,1%
Facebookissa 57,4%
Instagramissa 34,0%
Uutisina omaan sähköpostiin 12,8%
Sanomalehdissä maksullisina ilmoituksina ja artikkeleina 27,7%
Jossain muussa viestintäkanavassa, missä? 3,2%
N 94
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42. Onko mielessäsi vielä jotain muuta tärkeää ilmastotekoihin tai ilmastotyöhön liittyen, jonka haluaisit 
tuoda esille? Tai haluatko kommentoida kyselyyn liittyviä aihealueita? Voit kirjoittaa ajatuksesi tähän. 

Hajanainen yhdyskuntarakenne asettaa valtavia haasteita ympäristöasioiden toteuttamiselle. Myös kunnan arvomaailma on kovin vanhanaikainen 
ja tätä kautta ympäristöasioiden läpilyöminen on haastavaa.
Päätöksiä rohkeammin, vaikka niistä ei pidettäisikään. Meidän kaikkien tulevaisuus on tässä pelissä. Taloudellisia kannatuksia jos se on 
mahdollista. Näytetään mallia kunnan omissa kiinteistöissä. Suojellaan virkistys ja metsäalueita. Tehdään tästä salliva kunta jossa on mahdollista 
valita ympäristötekoja.
Olisi ollut mukavaa, jos jokaiseen osioon olisi voinut laittaa tarkentavia kommentteja. Muuten aika hyvä ja kattava kysely. Toivottavasti vastaukset 
auttavat toteuttamaan entistä parempaa ja ympäristöystävällistä Nurmijärveä.

Kunnan / kiertokapulan kierrätyskeskus kunnan alueella.

"Käytän valaistuksessa energiatehokkaita lamppuja." Ihmettelin tätä vaihtoehtoa, onko LED-aikakautena juurikaan muita, no halogenit ehkä jos 
jostain sattuu löytymään?

Palaute kyselyn toteuttamisesta:
Miksei kyselyä voi toteuttaa niin, että voisin katsoa mihin olen ryhtymässä vastaamaan? Ja takaisinpäin ei pääse, miksi ei? Tällainen ärsyttää ihan 
jokaisessa kyselyssä. Alusta ei ainakaan rajoittanut nyt, veikkaan siis hyvin tietoista valintaa.
Kannustetaan ihmisiä ja alkuvaiheessa köyhille kuntalaisille jaetaan rahallista apua, että kierrätysastioiden hankkiminen tai ylimääräisen 
biojätteen kierrätys olisi mahdollista. Kerrostaloasukkaille toki monet asiat ovat pakollisia, mutta kunnassa asuu todella paljon pientaloasujia, 
jotka eivät kierrätä, koska ei ole pakko ja ei ole kiinnostusta maksaa ylimääräistä.

Toivoisin, että ympäristöasiat tehdään mahdollisimman näkyväksi kuntalaisille ja kunnan työntekijöille innostavalla tavalla.

Nurmijärvellä yksityisautoilu tuntuu olevan monelle kaikki kaikessa, toisille autoilu taas vain välttämättömyys huonojen bussiyhteyksien takia. 
Ihmisiä pitäisi houkutella bussiliikenteen käyttäjiksi reittejä parantamalla. Moneen paikkaan on mahdotonta päästä bussilla esim viikonloppuisin ja 
vaikkapa Kirkonkylän terveysasema tai Hyvinkään sairaala, joita kuntalaiset käyttävät, ovat autottomalle vaikeasti tavoitettavissa.

Ilmaston äärisääilmiöihin (helle, kuivuus, rankkasateet, myrskyt) ennakoiminen toisi turvallisuuden tunnetta. Neuvontaa.

Kunnan olisi näytettävä esimerkkiä sekä hankinnoissa että kaikessa rakentamisessa. Nyt tehdään sekundaa ja tuleville sukupolville 
korjauskohteita...

Kiva, kun kunnassa ollaan kiinnostuneita aiheesta. Tulevaisuuteen täytyy varautua.

Kunnan tiedotuslehti tuntuu turhalta. En ole koskaan muuta kun selannut sen läpi ja todennut etten löytänyt mitään tärkeää jonka jälkeen se 
päätyy paperinkeräykseen. Tämän voisi kokonaan lopettaa ja jakaa tiedotuslehti paperisena vain silloin kun on jotain todella tärkeää mikä kaikkien 
kuntalaisten tulisi tietää. Nyt se tuntuu vain mainoslehdeltä joka jaetaan mainos- ja ilmaisjakelukiellosta huolimatta.
Jos suositaan sähköautoilua, mihinkäs kaikki bensakäyttöiset autot joutuu?  Miten käy kun sähköautojen akut loppuu, sähköakkujen käsittely?  
Kummassakin hyvät ja huonot puolet, ei sähköautoilu ole  niin ympäristöystävällistä kuin bensiinikäyttöistenkään
Luonnonsuojelualueiden määrää pitäisi saada nostettua 1 %:n pinta-alasta. Pienet jäljellä olevat laikut vanhoja luonnonkaltaisia metsiä pitäisi 
suojella. 7 veljeksen vaellusreitin varrella olevat metsät olisi hyvä säilyttää. 

Mäntymäen päästöjä aiheuttava asfalttiasema pitää saada hajuttomaksi tai ainakin siedettävälle tasolle. Taloudellinen hyöty ei saa mennä ilman 
puhtauden edelle.

Lisää kevyen liikenteen väyliä haja-asutusalueille, jotta ihmiset uskaltaa liikkua pyörällä.

Lisäarvoa elämään muilla keinoilla kuin kuluttamisella. Tapahtumat ja harrastukset sekä laadukas arki ovat asioita, joita kunta voi tukea.

Paikallislehdissä Ilmaiseksi

Ilmasto toimet ei saa tapahtua muiden asioiden kallistumisen kustannuksella

Julkisessa rakentamisessa tulisi edistää puurakentamista.


