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                                                          Valtuustoaloite 22.10.2018
                                                          Kuopion kaupungin valtuustoryhmät
 

Kuopion kaupungin toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastopolii�sen
ohjelman päivi�äminen
 
YK:n ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina 8.10.2018 julkaisema rapor� esi�ää, e�ä
ilmaston lämpeneminen on rajoite�ava enintään 1,5 asteeseen. Ilmaston
lämpeneminen tulee pahimmassa tapauksessa aiheu�amaan mi�avaa taloudellista
vahinkoa, ruoantuotannon vaikeutumista ja juomakelpoisen veden vähenemistä, minkä
seurauksena kansainvaellukset ja konflik�t voivat lisääntyä. Suomessakin sään ääri-
ilmiöt, lisääntyvät.
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On tärkeää tar�ua toimeen en�stä rivakammin, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
tarvitaan konkree�sia toimenpiteitä, joita tarvitaan kun�en, kaupunkien, alueiden ja
val�oiden tasolla sekä etenkin kansainvälisellä tasolla. Ensisijaises� tulee korvata
fossiiliset pol�oaineet uusitutuvilla ja päästö�ömillä vaihtoehdoilla ja lisätä kaikin
tavoin hiilen sidontaa mm lisäämällä puurakentamista ja metsien kasvua.
 
Kuopion kaupungin uudistetussa strategiassa vuoteen 2030 mennessä tähdätään
kestävään kasvuun ja hiilineutraaliuden sekä jä�ee�ömyyden tavoi�eeksi on asete�u
vuosi 2050. Hyvään alkuun on jo päästy resurssiviisaus- ja Kierre-hankkeilla. Kuopio
kuuluu FISU (Finnish Sustainable Communi�es) - kun�en verkostoon. Strategiaan on
kirja�u myös viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien pol�oaineiden
lisääminen.
 
Energiatehokkuussopimuksen mukaisissa toimenpiteissä on Kuopiossa jo onnistu�u ja
tällä on saavute�u myös taloudellista säästöä
(h�ps://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopio-on-onnistunut-vähentämään-päästöjä-ja-
parantamaan-energiatehokkuu�a-säästä-yli-15-miljoonaa-euroa/781190), mu�a muita
toimenpiteitä on lisä�ävä kaupunkikonsernissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ideakilpailu henkilöstölle voisi innostaa kaupungin ja kaupungin omistamien yh�öiden
työntekijöitä mie�mään ja toteu�amaan hyviä toimintatapoja ja keinoja
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
 
Metsien tulee säilyä ja kehi�yä myös hiilinieluna. Kuopion Sorsasaloon on tulossa
'maailman suurin' sellutehdas. Hakkuiden lisääntymistä voidaan kompensoida
yksityisomisteisten sekä yhteisöjen ja kun�en omistamien metsien vapaaehtoisella
suojelulla. Siksi Kuopion kaupungin metsäohjelman päivityksessä tulisi huomioida myös
ilmastotavoi�eet. Samalla voidaan linjata Kuopion kaupungin luontoarvoiltaan
arvokkaiden metsien suojelua, kaupunkimetsien virkistysarvon huomioimista ja
metsien hoitomenetelmiä sekä mahdollisuuksia uusien alueiden metsi�ämiseen.
 
Kuopion ilmastopolii�nen ohjelma on voimassa vuoteen 2020 saakka, joten ohjelman
päivitys on pian ajankohtainen. Tarvitaan sopeutumis- ja varautumissuunnitelma, joka
sisältää ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvi�avien keinojen lisäksi myös ennakoivia
toimenpiteitä sään ääri-ilmiöihin varautumiseksi (mm. hulevedet, maankäytön
suunni�elu jne). Ilmastopolii�nen ohjelma tulee huomioida myös talousarviossa.
Ilmastonmuutos on vakava asia, joka ei saa uhata "Hyvän elämän pääkaupunkia".
 
Me Kuopion kaupungin valtuustoryhmät esitämme, e�ä kaupungin kaikki
palvelualueet, liikelaitokset ja yh�öt laa�vat kukin käytännön toimia sisältävän
strategian ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja, e�ä kaikissa yksiköissä laaditaan
vuosi�ain toimintasuunnitelma siitä, mitä kukin yksikkö tekee käytännössä. Myös
Kuopion kaupungin ilmastopolii�sen ohjelman päivi�äminen on aloite�ava.
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Päätös                                            Kaupunginvaltuusto pää� lähe�ää aloi�een kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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