Tässä on FISU-hakemuksen sisältö. FISU-hakemus on tehty webropol-lomakkeelle. Hakemuksen sisältöön kannattaa
tutustua etukäteen, jotta sitten itse hakemuksen täyttö on helppo toteuttaa. Hakemusta täytettäessä on hyvä
muistaa, että webropol-lomaketta ei pysty välitallentamaan. Etukäteisvalmistelut (kysymysten läpikäynti ja
mahdolliset niitä varten selvitettävät asiat) on hyvä tehdä rauhassa ennakkoon. Jos kysyttävien kohtien osalta on
epäselvää, niin ole rohkeasti yhteydessä FISU-palvelukeskukseen (yhteystiedot www-uutisessa).

Hakemus FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien
verkoston jäsenyydestä
Kunnan taustatiedot (asukasluku, kunnan maakunta)
Huomioitavaa hakuprosessissa ja hakemuksen täyttämisessä
Seuraavassa esitettyjen Kunta ja resurssitehokkuus kolmen alueen painotukset arvioinnissa ovat seuraavat:
a) Kasvihuonekaasupäästöt – ei päästöjä, 40 %
b) Materiaalihäviöt – ei jätettä, 40 %
c) Ei ylikulutusta, 20 %
Osa-alueet a-c pisteytetään skaalalla 1-10 kunkin kunnan toimittaman aineiston perusteella. Osa-alueiden
pisteitä painotetaan yllä mainituissa suhteissa. Kunnan kokonaispisteet ovat kolmen osa-alueen
painotettujen pisteiden yhteissumma

Kunta ja resurssitehokkuus
a) Kasvihuonekaasut - ei päästöjä
1.Mitä tavoitteita kunnassa on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi? (max 20 riviä)
2.Onko tavoitteet huomioitu kunnan strategiassa? (Kyllä/Ei)
3.Mihin sitoumuksiin kunta on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi? (Luettele
listauksena) (max 20 riviä)
4.Mitä toimenpiteitä kunnassa on jo tehty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (toimintoja joita
kannattaisi levittää eteenpäin jo nyt muille kunnille)? (max 20 riviä)
5. Mitä hyviä käytäntöjä kunnassa on otettu käyttöön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi? (max 20
riviä)
6.Mitä konkreettisia suunnitelmia kunnassa on tehty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi? (kuvaus
max 20 riviä)
7.Miten kasvihuonekaasupäästöt ovat kehittyneet viime vuosina (määrälliset arviot, jos mahdollista)? (max
20 riviä)

b) Materiaalihäviöt – ei jätettä

Tässä materiaalihäviöiden vähentämisellä tarkoitetaan erityisesti yhdyskuntajätteen materiaalien ja
biojätteiden hyötykäytön (ml. ravinteiden kierrätys, mutta pl. poltto) edistämistä, rakennusjätteiden
kierrätyksen tehostamista ja teollisen toiminnan kierrätyksen sekä sivutuotteiden hyötykäytön lisäämistä.
1.Mitä tavoitteita kunnassa on asetettu materiaalihäviöiden vähentämiseksi? (max 20 riviä)
2.Mitä sitoumuksia kunnassa on otettu käyttöön materiaalihäviöiden vähentämiseksi? (max 20 riviä)
3.Mitä toimenpiteitä kunnassa ja kunnan alueen teollisuudessa/palveluyrityksissä on tehty ja mitä hyviä
käytäntöjä on havaittu materiaalihäviöiden vähentämiseksi (toimintoja, joita kannattaisi levittää eteenpäin
jo nyt muille kunnille? (max 20 riviä)
4.Mitä konkreettisia suunnitelmia kunnassa on tehty materiaalihäviöiden vähentämiseksi? (max 20 riviä)
5.Miten yhdyskuntajätteen määrä ja materiaalihäviöt kunnassa ovat kehittyneet viime vuosina (määrälliset
arviot, jos mahdollista)?

c) Ei ylikulutusta
Ei ylikulutusta -tavoite on vapaammin kunnan päätettävissä siten, että kunta valitsee itselleen tärkeät
alueet kulutuksesta ja asettaa niihin välitavoitteet.
1.Mitä tavoitteita kunnassa on asetettu kestävien elämäntapojen alueella?
2.Mitä sitoumuksia kunnassa on tehty kestävien elämäntapojen alueelle? (max 20 riviä)
3.Mitä konkreettisia toimenpiteitä kunnassa on tehty kestävien elämäntapojen alueella? (max 20 riviä)

Yhteenveto:
Tavoitteena on esittää numeeriset arvot, mikäli mahdollista (huom. lisää yksiköt. esim. onko kilotonnia vai
prosentuaalinen (%) säästötavoite, vertailuvuosi).
Kunta voi avata tässä hiukan vastauksiaan tarvittaessa.
Nykytilanne
(vertailuvuosi)
Ei päästöjä CO2 (kt)
Ei jätettä
(materiaalihäviö)
Ei ylikulutusta
(ekologinen jalanjälki)

2025

2030

2050

Yhdyshenkilö (yhteystiedot)
Paikka ja Päiväys
Vahvistan kuntamme hakemuksen FISU-verkoston jäseneksi. Hakemuksella kuntamme sitoutuu FISUverkoston tavoitteisiin ja toiminnan edellytyksiin.
Toimitamme erillisen pöytäkirjan otteen valtuuston päätöksestä hakea mukaan FISU-verkostoon
helmikuun 2020 loppuun mennessä.
Hyväksyn henkilötietojen tallentamisen ja käytön. Tutustu Motivan tietosuojaselosteeseen täällä.

