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Lokakuu 2021 
Euran ympäristöohjelma / Kuntakysely 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 66 
 
1. Oletko huolissasi ilmastonmuutoksesta? 
Vastaajien määrä: 66 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 49 74,2% 

En 11 16,7% 

En osaa sanoa 6 9,1% 
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2. Oletko huolissasi ympäristön tilasta Eurassa? 
Vastaajien määrä: 65 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 46 70,8% 

En 14 21,5% 

En osaa sanoa 5 7,7% 
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3. Tehdäänkö Eurassa riittävästi työtä ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon suojelemiseksi? 
Vastaajien määrä: 66 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 13 19,7% 

Ei 33 50,0% 

En osaa sanoa 20 30,3% 
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4. Mihin ympäristöasioihin Eurassa pitäisi mielestäsi panostaa? Voit valita 3 tärkeimmäksi katsomaasi 
asiaaVastaajien määrä: 66, valittujen vastausten lukumäärä: 184

 



5/12 

 
 n Prosentti 

luonnonsuojelu 12 18,2% 

ympäristökasvatus 27 40,9% 

energiatehokkuus ja uusiutuva energia 28 42,4% 

kiertotalous ja jätteen lajittelu 43 65,2% 

ruokahävikin vähentäminen 26 39,4% 

liikenne 9 13,6% 

kuluttaminen kestävämmäksi 13 19,7% 

hyvinvointi, terveys ja turvallisuus 22 33,3% 

muu, mikä 4 6,1% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu, mikä maatalouden päästöihin 

muu, mikä 
Hiilipäästöjen huomioiminen kaikessa kunnan toiminnassa, muun muassa rakentamisessa ja rakennusten 
kunnostamisessa. 

muu, mikä Viihtyisä ja hyvin hoidettu ympäristö, Eurajoen kunnostaminen Kauttuan ja keskustan alueella 
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5. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ympäristönsuojelun haasteet tai mahdollisuudet Eurassa? 
Vastaajien määrä: 42 

Vastaukset 

Vesistöjen kuormituksen vähentäminen, maatalouden pelto- ja metsäojakuormituksen osalta. Jos vesistön suojelussa onnistutaan 
antaa se erinomaista vetovoimaa järven ja joen osalta. 
Haaste&mahdollisuus: Eurajoen vesiensuojelu, virkistyskäyttö, kalaston hoito, tulvasuojelu ja kaavoitus. 
Kiertotalouden kehittäminen kunnassa ja yrityksissä. 

Vesistöjen suojelu 

- 

Minusta ympäristönsuojelu on turhaa etenkin jos se tehdään verovaroin. Ainakaan ei mitään autoihin liittyviä maksuja ym 

Vesistöjen tila, jätevedenpuhdistus, ravinteet pelloilta, metsien avohakkuu 

Eurajoen puhtaus, jätevedenkäsittelyn kapasiteetin riittävyys ja toimivuus, ympäristökasvatus ja kierrätys/jätteen lajittelun toimivuus. 

Innovatiivisuuden puute. 

Julkisen liikenteen vähäisyys sekä oman kunnan sisällä että siirtyminen esim Turkuun, Tampereelle on julkisilla lähes mahdotonta. 
Ympäristötietoisuus on onneksi parantunut, mutta vielä löytyy korjaamista asukkaiden asenteissa. Miten se tapahtuu…? En tiedä. 
Teollisuuden mahdolliset ympäristöhaitat, ilmastonmuutoksen vaikutukset peltoviljelyyn ja metsätalouteen --> niiden kautta 
vesistöihin, ihmisten muutosvastaisuus kestävämpää arkea kohtaan 
Haasteet: yleinen välinpitämätön asenne ympäristöön ja sen suojeluun 
Mahdollisuudet: tehtävää on paljon joten täydellisen epäonnistumisen riski on vähäinen 

Joet ja järvet. Eurajiki ja Hinnerjoki kuntoon! 

Ympäristön rehevöityminen, esimerkiksi Eurajoki, etäisyydet paikasta toiseen ja vähäinen paikallisjoukkoliikenne, kierrätyspisteitä 
enemmän ja porkkana kuntalaisille, jotta kierrätys tehostuisi. 
Kierrätysmateriaalien ts hyötyjätteen uudelleen käyttöä tulisi tehostaa. Esim jätteenkäsittelylaitokseen menee käyttökelpoista 
puutavaraa josta voi rakentaa uutta. Esim jätekatoksia koirankoppeja linnun pönttöjä ja leikkimökkejä. Lyhyet materiaalit käyvät 
hyvin näihin tarkoituksiin. 

Ei joukkoliikennettä tai pyöräteitä kyläkeskusten välillä. 

Ihmisille pitäisi saada tietoa ympäristönsuojelun tärkeydestä ja ymmärrettäisiin mitä se tarkoittaa ihmisille ja eläimille. Jos 
ympäristöä ei ota huomioon, (villit)eläimet ja kasvit pikkuhiljaa häviävät, samalla ihmisten elo vaikeutuu. 
Maatalouden päästöt pitäisi saada minimoitua, turvetuotanto ajaa alas, joukkoliikenteeseen tulisi panostaa, ympäristön (keskusta-
alueenkin) roskaaminen pitäisi saada loppumaan. Koulujen tulisi panostaa enemmän resursseja ympäristönsuojelukasvatukseen. 

Tietoa pitäisi olla enemmän jaossa. 

Kuntalaisten mukaan saaminen ja motivointi erilaisiin ympäristötekoihin 
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Kaikki vaatii rahaa. Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen. Aloitetaan jostain näistä, esim jätteiden lajittelu kunnan työpaikoilla. 

Maatalouden päästöt ja asenteet ympäristösuojelua kohtaan 

En tiedä onko suurimmat,mutta omalta kohdalta pidän puun pienpolton opastusta tärkeänä. 
Olen Nuohoojamestari ja toimin nuohoojana Eurassa. Olen halukas järjestämään yhdessä puun poltosta yleisötilaisuuden jossa 
opastetaan puun oikeaan ja vähäpäästöiseen polttamiseen 
Nuohoojamestari Tapio Lehtimäki  
0400436022 
Kierrättäminen onnistuisi paremmin omalta osaltani sekä kyläläisten jos saisimme Paneliaan muovinkeräyspisteen jota on odotettu 
monta vuotta tuloksetta.  
Hävikkiruuan määrä on myös välillä kamala, olisi mahtavaa jos hävikkiruuan voisi ja pystyisi esimerkiksi pistämään kiertoon 
vähäosaisille tms. 
Kunnan toiminnassa on valtavasti mahdollisuuksia kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseen. Ilmastonäkökohdat tulisi 
huomioida kaikessa kunnan toiminnassa, jokaisella toimialalla. Merkittävimmät toimet tulisi tunnistaa toimialakohtaisesti ja niitä tulisi 
edistää julkisten hankintojen kautta. 
Saada kaikki ihmiset mukaan ympäristön suojelemiseen ja kuluttamisen vähentämiseen sekä siirtymään luontoa vähemmän 
kuormittavaan toimintatapaan jokapäiväisessä elämässä. 
Lähdetään ihan perusasioista. Roskat roskikseen. Kierrätyspisteet kuntoon. Vaatelumpulle keräys myös. 
JVP näyttäisi olevan parantanut toimintaansa paljon. Samaa jatkoa toivotaan. 
Pitkät välimatkat aiheuttaa yksityisautoilua, vaikea ongelma. Jätteiden lajittelupisteet ei ole ajantasalla kylissä. Ihmisillä ei ole 
tarpeeksi tietoa ja osa ajattelee että omat teot ei merkitse mitään isossa kuvassa. Pitäisi tukea enemmän myös maanviljelijöitä 
luonnonmukaisen viljelyn piiriin.  
Aurinkoenergiaa lisää käyttöön! 
Lähiruokaa kouluruokiin! 

Ei ole julkista liikennettä 

Kunnan toimipisteissä ei ole riittävästi mahdollisuuksia jätteiden asianmukaiseen lajitteluun. 

Pyhäjärven ja Eurajoen tila 

molokkipisteeet!!!!!! 

Teollisuuden päästöt ja jätevedet (lähellä kylää paljon vielä asuntoja ilman jäteputkea) 

Eurajoen perkaus ja joen esilletuominen osana taajamaympäristöä 

Ettei vesistöjä pilata, siihen pitäisi keksittyä enemmän 

Pyhäjärven ja Eurajoen säilyminen puhtaina. 

Haasteena on Eurajoen vedenlaatu. Lisäksi pienen kunnan resurssit ilmastotyöhön. 
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Pitkäjänteinen ympäristöohjelma puuttuu 

Kiertotalouden kehittäminen mahdollisuus 

Haasteena esim Eurajoki ja sen tila -> mahdollisuudet sen käytön sunteen. 
Ruokahävikki on valtava -> laitosten ylijäämäruoka tulisi käyttää ihmisten ravinnoksi ei biojätteeksi. 
Jätteiden lajittelupisteitä tulisi kehittää. 

Ruokahävikki 

Suurena haasteena ruoka hävikki kaikissa kunnan ylläpitämissä laitoksissa. Koulujen jätteiden lajittelu ja oppilaille kestävän 
kehityksen opettaminen. 
Kunnassa riittämätön määrä lajittelupisteitä esim muovinkierräryspisteet vain keskustassa. 

Eurajoen puhtaanapito, muovinkeräyksen parantaminen. 

 
6. Mitä arkisia pieniä tekoja olet itse valmis tekemään tai muuttamaan omassa toiminnassasi 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä? 
Vastaajien määrä: 44 

Vastaukset 

Esim. kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käyttäminen esimerkkinä muille. Tarvittavan 
rakennuskannan uudistaminen pitkällä aikavälillä ja esim. kauko tai maalämmön käyttäminen energian lähteenä. Nämä auttavat 
tulevaisuudessa myös kiinteistöjen käyttökustannusten hallinnassa. 
Autoilun vähentäminen, kevyen- ja joukkoliikenteen lisääminen, asunnon lämmityksen muuttaminen ilmastoystävälliseksi, oma 
kiertotalous ja lähituotannon suosiminen. 
Jätteen lajittelu yms 
Aatoilua mahd. vähän 

Jätteiden lajitteluun panostaminen, muovihävikin vähentäminen 

En mitään. 

Kierrätys, veden ja sähkön kulutuksen vähentäminen, ostopäätökset, kimppakyydit 

Vältän autoilua vaikka joka paikkaan mennessä auto on välttämätön. Koitan käydä kaikissa paikoissa kun autoilemaan lähden 
(kauppa apteekki jne jne). Enkä silloin siirrä autoa parkkipaikalta toiselle jos voin matkan kävellä eikä kantamuksia ole paljoa. 

Kierrätys, öljylämmitysjärjestelmän vaihto, vihreä sähkö, aurinkopaneelit, sähköauto 

Haluaisin kerätä biojätteitä, muttei minulla ole 500 euroa irtorahaa laittaa Biolanin kompostoriin. Selvitin asiaa myös Loimi-Hämeen 
Jätehuollon kautta, mutta biojätteen keräys kotitalouksilta Eurassa on niin kallista, ettei siinä ole järkeä. Olisiko mahdollista saada 
yhteiskeräyspisteitä? 
Yritän liikkua lyhyet matkat ilman autoa, ostan vain tarpeeseen ja elinkaareltaan pitkäikäisia, korjattavia tuotteita. Lajittelen ja 
kerrätän jätteet mahdollisimman tehokkaasti. 
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Lisään ravinnossa kalan ja kasvisten osuutta. 

Kierrätys 

Kierrätys, kestävämmät valinnat 

Vähennän jo ruokahävikkiä leipäjonon muodossa. Vaatteeni ja erinäiset työkalut ostan kirputoreilta. Asun 1800 luvulla rakennetussa 
1920 siirretyssä torppariaikaisessa talossa. Käsitykseni mukaan tässä on asuttu 1800 luvulta asti. Tuon todistaa asunnon hyvä 
kunto. En siis ole rakentanut uutta tuossakaan. 

Ehkä sähköauton hankinta, maalämpö 

Kasvissyönti, kierrättäminen, kuluttamisen vähentäminen. Metsien suojelu. 

Autoilun vähentäminen 

Jätteiden kierrätystä, kaikenlaisen kulutuksen vähentämistä, oman auton käytön vähentämistä (nytkin pyöräilen kaikki kauppa-ja 
muut asiointireissut), omistamassani 
 metsässä ei tehdä avohakkuuta. 

Jätteiden lajittelu sujuu jo. Ruokahävikin miettinen ja pienentäminen. 

Jätteiden lajittelu, autoilun vähentäminen 

Autosta luopuminen mikäli olisi julkista liikennettä (myös kunnan taajamissa). 

Töihin pyörällä/kävellen 

lajittelun lisääminen, lämmöstä ja vedestä säästäminen 

Kierrätys ja lajittelu 

-Kierrättäminen entistä paremmaksi 
-Autolla ajamista minimiin entisestään esim kaupassa käynti kerran viikossa isommalla tavaramäärällä 
-Pikamuodin vähentäminen 
Olen valmis valitsemaan aterioitani hiilipäästöt huomioiden ja panostamaan asuntoni energiatehokkuuteen. Olen valmis valitsemaan 
julkisen kulkuneuvon oman auton sijaan, jos se vain on mahdollista. 
Olen jo vähentänyt autolla ajamista, vaatteiden ostamista , alkanut muovin kierrätykseen ja ruokahävikin vähentämiseen. Ja 
kierrätän jo käytettyjä materiaaleja esim. askartelussa. 

Kierrätys. Auto pyörään. Tai sähköautoilu. Tarpeettoman materian kuluttamisen vähentäminen. 

- Kuluttamaan vähemmän.  
- syömään enemmän kasvisruokaa 
- opettamaan lapsille / nuorille luonnon suojelusta 
- pyöräilemään töihin (jos reitti ei olisi niin vaarallinen) 
- syömään järvikalaa, jos sitä vaan saisi helpommin! 
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Vähentämään ruokahävikkiä 

kierrättäminen ja jätteiden lajittelu 
autoilun vähentäminen 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

kierrätys ja vähempi autolla ajaminen! 

Kierrättäminen ja sähkö autoiluun siirtyminen 

Jätteen lajittelu, hybridi tai sähköauton hankkiminen. 

kierrätys (vaatteet, muovit, bio, lasit, metallit...) 
kestävä kulutus (ostaa laadukasta ja vain tarpeeseen) 
lämpö kotona pienemmäksi, vettä vähemmän 
ei roskasta 

Säästämään energiaa. 

Kuljen työmatkat pyörällä, kierrätän kaiken mahdollisen, ostan tavaroita kirpputoreilta, olen kasvissyöjä ja kiinnitän erityistä 
huomiota ruokahävikkiin, kiinnitän huomiota myös veden- ja sähkön kulutukseeni. 

Olen valmis lajittelemaan jätteet. 

Asunnon lämmitys uusiksi 

Kestävään kulutukseen keskittyminen. 
Jätteiden lajittelu ja kierrätys 
Kävelen työmatkat. 
Lajittelen entistä enemmän, jos muoville tulisi kierrätyspiste. 
Lajittelen, kierrätän, kompostoi, olen vähentänyt sähkön käyttöä. Lisännyt kotimaisen ruuan osuutta. Vähentänyt matkustamista ja 
käytän mahdollisuuksien mukaan pyörää 

Kuljen työmatkat pyörällä. Lajittelen roskat. Hoidan omistamaan metsää. 

 
7. Terveisesi ympäristötyöryhmälle 
Vastaajien määrä: 32 

Vastaukset 

Panostaminen julkisiin hyvinvointipalveluihin kannattaa ne alentavat perusturvan kustannuksia, kun kuntalaiset voivat paremmin. 
Esim. saunat, urheilupaikat, kyläyhteisöt yms. tuottavat huomattavasti enemmän taloudellisesti kunnassa kuin niihin menee varoja. 
Tärkeää on myös infran vetovoimatekijöistä huolehtiminen, esim. riittävät resurssit ympäristön hoitoon. Rohkea uudistuminen ja 
innovaatiot tuo raikkautta kuntalaisille ja lisäävät vetovoimaa. 

Teette tärkeää työtä. Käyttäkää kaikki mahdollisuudet kuunnella kuntalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä. 
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Teette tulevaisuutta 

Lopettakaa toimintanne. Kaloja voitte istuttaa pyhäjärveen :) 

<3 

Iso vaihde päälle. 

Lisää markkinointia tienvarsien siivousprojektiin, että porukka aktivoituisi osallistumaan. Voisiko olla joku haastekilpailu esim kylien 
tai asuinalueiden välillä ”montako kerääjää meillä on”? Hallavaaraan teemapäiviä, jolloin tiettyä jätelajia saisi viedä sinne 
maksutta….? 
Alueella toimii myös Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka voisi kutsua ideoimaan ja osallistumaan työryhmään. Ympäristö- 
ja luonnonsuojelutyö on valitettavan aliarvostettua, mutta voimia työhön - teitä todella tarvitaan 👍 

Olette erittäin tärkeällä asialla, toivottavasti onnistutte tuomaan muutoksen euralaisten elämäntapaan ja asenteisiin. 

Niittykukkapeltoja Hinnerjoelle, esim. Hinnerjoella rakentamattomat tontit Lääkärintien vieressä. 

Eurasta viihtyisämpi ulkoilu ja liikkumisympäristö pitämällä huolta meidän luonnosta: ei päästetä rehevöitymään ja jos näin käy, 
panostetaan asian korjaamiseksi!  
 
Enemmän mahdollisuuksia ulkoiluun ja ulkoilureittejä, sekä lapsiperheille leikkipuistoja. Innostavaa tekemistä ulkoillen, mikä 
vähentäisi varmasti kulkuneuvojen käyttöäkin ja näin ollen niistä aiheutuvia päästöjä. 
 
Ruokahävikin hyötykäyttöä ja jatkojalostusta!  
 
Myös ihmisten ympäristötietoisuus ja ympäristöstä tärkeämmän tekeminen kuntalaisille edistäisi ilmastonmuutoksen ymmärtämistä! 
Kierrätyksestä tulisi tehdä asia jota tavoitella kun ihminen rakentaa omaa ulospäin näkyvää minäänsä. Ei pelkästään kuvaansa 
vaan sisäisstä ajatusmallia joka ohjaa tekoihin. 
Suuri teko olisi esim.kouluruokailussa lihatuotteiden vähentäminen. Lihantuotanto on pahin ilmastonmuutoksen aiheuttaja ja siihen 
me oikeasti voitaisiin vaikuttaa, jos vain rohkeutta löytyisi. Nykyään on paljon parempia terveellisempiä ja kestävämpiä vaihtoehtoja. 
Näin ruokailutottumukset pikkuhiljaa muuttuisivat parempaan suuntaan. 

Tiedottaminen kuntalaisille siitä mitä voi tehdä ympäristön suojelemiseksi 

Ympäristökasvatusta kuntalaisille esim. luentotilaisuuksia, mitkä olisi kohdennettu eri ryhmille, koululaisille, lasten vanhemmille, 
muille työikäisille, eläkeläisille jne. Nopeusrajoitus 60 km tunnissa Laitilan tielle koko matkalle välillä Souppaan risteys Kirkkovainio. 

Roskiksia kevyenliikenteen väylille erityisesti Kauttualle ja Laitilantien varteen!! 

Yritysten ja maatalouden sisotutaminen ympäristösuojeluun ja -ohjelmaan on välttämätöntä. Kunnalla on melko vähäiset 
mahdollisuudet säästöihin. 
Olen varma että on kiinnostusta puun vähäpäästöisempään polttamiseen tarkoitettu yleisötilaisuus. Olen halukas olemaan 
työryhmän apuna puun pienpolton liittyvässä. tapio.a.lehtimaki@gmail.com 
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Enemmän valistusta ihmisille , nuorille ja vanhemmille koska nuoret joutuvat tämän asian kanssa enemmän kamppailemaan. 

Haaste on suuri. Tsemppiä.  
Hoitakaa niin, että Eurassa on sähköautoille nopeasti latauspaikat tarjolla. Tulevaisuutta. 
Kierrätys on myös tärkeää. Valitettavasti ihmiset ovat laiskoja ja jätteet löytyvät metsistä, jos niiden hävittäminen muuten ei ole 
vaivatonta. 
Isompiin asioihin on vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä taustoja. 
Pitkän tähtäimen ajattelua, innovatiivisuutta ja rohkeutta! Esimerkiksi Itämeren suojelu on kaikkien asia, vaikka emme asukaan 
meren äärellä! 
Tehkää luovia ratkaisuja mutta älkää ottako tai tehkö sitä kuntalaisten selkänahasta. Maksan nyt jo veroja paljon siihen näiden että 
olen perusduunari. 

Onnea haastavaan työhön 

hoitakaa ne kierrätyspisteet kuntoon nini kantaeurassa kuin esim kiukaisissa ja Hinnerjoella, ei rumempaa näkyä oo ku täysnäiset 
molokit tmv 

kaikki kiinteistöt kunnan jäteverkkoon. 

Tuumasta toimeen! 

Ajoneuvojen sähkölatausmahdollisuuksia kunnan työpaikoille, joissa paljon työntekijöitä. 

Julkista liikennettä kehitettävä. 

Voisiko ilmasto- ja ympäristöasioita edistää hankkeen avulla kenties yhdessä jonkun toisen kunnan kanssa (Säkylä?)? Kunnan 
hankintatoimintaa kehittämällä voitaisiin saada sekä ympäristöystävällisiä että taloudellisesti tehokkaampia ratkaisuja. Esimerkkinä 
Kittilä ja Sodankylä: https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/ 

Hyvä että ympäristöohjelmaa ja suunnitelmaa tehdään!!!Ennenkuin on ihan liian myöhäistä 

Työ kannattaa aloittaa mahdollisimman pienistä lapsista jolloin asiat heille luontevia ja he oppivat ja sisäistävät asiat.  
Kouluille kierrättäminen pakolliseksi ja taloudellinen kestävä kehitys pakolliseksi toimintamuodoksi. 
Aloite : kouluissa tms. pitäisi suoda mahdollisuus ostaa ylimääräiseksi jäänyttä ruokaa, esim. henkilökunnalle kotiin vietäväksi. Näin 
tehdään esim. Kokemäellä. Ruoka hävikki on joinakin päivinä huomattava. 

 
 


