KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA SEKÄ
HIILITASE- JA PÄÄSTÖVÄHENNYSSELVITYS

ASUKASKYSELYN TULOKSET

KYSELY
• Avoinna 17.9.–8.10.2019
• Kysely julkaistiin Kuopion kaupungin sivuilla ja sitä markkinoitiin
kaupungin viestintäkanavien välityksellä.
• Vastaajia yhteensä 279
• Asukaskysely on osa Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman laatimista.
Kyselyssä asukkaat pääsivät kertomaan ajatuksiaan ilmastoviisaasta
Kuopiosta. Kyselylomake on tämän tiedoston liitteenä.

VASTAAJAT
Suhteeni Kuopioon (%) (N=274)
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• Vastaajista suurin osa (88 %) ilmoitti asuvansa
Kuopiossa
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• Muutamat vastaajista kertoivat:
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• Asuvansa muualla, mutta käyvän töissä tai
opiskelevan Kuopiossa (3 %)
• Olevansa vapaa-ajan asuja (3 %)
• Edustavansa jotain muuta näkökulmaa (6 %)
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Asun muualla, mutta käyn töissä
tai opiskelen Kuopiossa

Olen vapaa-ajan asuja
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Asun Kuopiossa

Muu

Kuopion kaupunki kannustamassa ja auttamassa
asukkaita kestävien valintojen tekemisessä
Miten Kuopion kaupungin tulisi kannustaa tai auttaa asukkaita tekemään kestäviä
valintoja? (%)

• Vastaukset jakautuivat melko
tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä
niin, että useaa vaihtoehtoa
kannatettiin toteutettavaksi
• Eniten kaupungilta toivottiin
taloudellisia kannusteita
• Selkeää on, että kaupungilta
toivotaan monipuolisesti tukea, sillä
vain 12 % vastaajan mukaan
kaupungin ei tulisi kannustaa tai
auttaa mitenkään

Taloudelliset kannusteet (maksut, alennukset, palkkiot) (n=186)

67

Uudet ympäristöystävälliset palvelut (n=168)

60

Innostavia kampanjoita ja kokeiluja (n=160)

57

Lisää tietoa eri valinnoista ja niiden vaikutuksista (n=160)

57

Ohjataan ja neuvotaan (n=145)

52

Kielletään ympäristölle haitallista toimintaa (n=145)

52

Muita keinoja (n=43)

15

Ei mitenkään (n=34)
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Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja
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Kaupungin toimien kohdistuminen sektoreittain
Mille sektoreille kaupungin toimien tulisi kohdistua? (%)

• Vastaajat saivat valita mille
sektoreille toimien tulisi kohdistua
• Tärkeimpinä sektoreina ovat energia
(77 %), liikenne (72%) sekä
rakentaminen ja asuminen (62 %)

Energia (n=214)

77

Liikenne (n=202)

72

Rakentaminen ja asuminen (n=171)

61

Maatalous ja elintarvikkeet (n=125)

45

Muut (n=48)
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Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

80

Mikä tulisi olla Kuopion kaupungin tavoitevuosi,
johon mennessä ollaan hiilineutraali?
K10 Mikä tulisi olla Kuopion kaupungin hiilineutraalius tavoite? (%) (N=267)
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• Kyselyssä kannatettiin vahvimmin hiilineutraaliuden
tavoitevuodeksi vuotta 2030
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• Sama vuosi sai kannatusta työpajoissa sekä
asukastilaisuudessa, jotka järjestettiin
ilmastopoliittisen ohjelman laatimiseen liittyen
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Jokin muu vuosi

Tulevaisuus: Mielikuva Kuopiosta
Kuopion tori ja kaupungin
keskusta 58 %

Niityt, kedot, pellot 24 %

Metsä 70 %

Lumi ja talvi 38 %

Maaseutu, kylät 37 %
Järvet ja vesistöt 86 %
Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

Tulevaisuus: Liikkuminen, lähiliikenne

Pyöräily 71 %

Kävely 67 %

Raitiovaunu ja muut
raideratkaisut 22 %

Yksityisautoilu 27 %

Sähköpotkulaudat ja muut
uudet liikkumisvälineet 14 %

Liikkumisen uudet palvelut 25 %

Linja-autot ja muu joukkoliikenne 73 %
Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

Tulevaisuus: Kaukoliikenne, saavutettavuus
Yksityisautoilu 34 %

Lentokone 28 %

Juna 88 %

Linja-auto 57 %

Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

Tulevaisuus: Energia
Energian säästö,
energiatehokkuus 69 %

Aurinkoenergia 73 %

Bioenergia 38 %

Vesivoima 22 %

Tuulivoima 46 %
Turve 8 %

Geoenergia 55 %

Ydinvoima 15 %

Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

Tulevaisuus: Asuminen
Kaupunkimaiset paikalliset keskukset, kylät 57 %
Tiivis kaupunkiasuminen (kerrostalot) 49 %

Omakotitaloalueet 57 %

Kesämökit 42 %

Tiivis kaupunkiasuminen (mm. rivi-,
pari- ja pienkerrostalot) 53 %
Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja

Kaupungin rahojen suuntaaminen ilmastotyöhön
• Vastaajat saivat kertoa ajatuksiaan siitä, minkälaiseen ilmastotyöhön Kuopion kaupungin tulisi
suunnata 100 000 € kokoinen summa, jos vastaajat saisivat päättää sen kohdentamisesta.
• Ajatuksia summan kohdentamisesta oli useita. Määrällisesti eniten haluttaisiin kehittää
julkista liikennettä ilmastonäkökulmasta. Muita useammin toistuneita teemoja olivat:
•
•
•
•

Energia, sähkö ja lämmitys
Kehittäminen, neuvonta ja kampanjat
Luonto, viheralueet ja luonnonsuojelu
Kävely ja pyöräily

• Osa vastaajista (n=17) mainitsi tärkeämmiksi ko. rahojen kohteeksi muut kuin ilmastotoimet.
• Lisäksi osa asukkaista (n=20) mainitsi paikallisesti ajankohtaisen sellutehdasinvestoinnin
(Finnpulp), mm. toiminnan vaikutusten arvioimisen ympäristönäkökulmasta, investoinnin
vastustamisen sekä investoinnin tarkastelun ilmastotyön näkökulmasta.

Ilmastotyöhön suunnatut kaupungin varat
Jos sinulla olisi 100 000 € vapaasti käytettävissä kaupungin ilmastotyöhön, mihin käyttäisit sen? (lkm,
luokiteltu avokysymyksestä)
Julkinen liikenne

52

Energia, lämmitys, sähkö

29

Luonto, vihrealueet, luonnonsuojelu

27

Kehittäminen, neuvonta, kampanjat

26

Kävely ja pyöräily

21

Kierrätys, jätteet

10

Autoilu

8

Ruoka

5

Muut ilmastoteot

16

Finnpulp

20

Muut kuin ilmastoteot
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Millaisia mahdollisuuksia ilmastoviisaus avaa
Kuopion tulevaisuudelle?
• Ilmastoviisauden tuomiksi mahdollisuuksiksi mainittiin erityisesti
• Kuopion elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kasvaminen sekä esimerkkinä oleminen
•

mm. lisää asukkaita, lisää tuloja, jopa kansainvälinen kiinnostavuus esimerkillisenä toimijana

• Matkailun, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan potentiaali
•

mm. luontomatkailu, kansainväliset turistit, hyvinvoivat asukkaat

• Luontoarvot ja ympäristö
•

mm. puhdas, hyvinvoiva luonto ja ympäristö, ilmastoviisaan toiminnan näkyminen luonnossa ja ympäristössä, luonnonmonimuotoisuus sekä
hyvinvointivaikutukset ihmisille

• Taloudelliset säästöt ja hyödyt
•

mm. fiksuilla valinnoilla ilmastoviisauden mahdollistamat säästöt

• Uudet innovaatiot
•

mm. tulevaisuuden innovaatiot (energia, vihreys, liikkuminen), edelläkävijyys, rohkeus, kaupungin, tutkimuslaitosten sekä yritysten yhteistyö

• Pieni osa vastaajista ei nähnyt ilmastoviisauden tuovan mitään mahdollisuuksia tai ei kokenut
termistön olevan yleensä oleellista, mutta selkeästi suurin osa tähän kysymykseen
vastanneista tunnisti useita tulevaisuuden mahdollisuuksia

Millaisia haasteita on matkalla kohti ilmastoviisasta
Kuopiota? Onko sinulla ratkaisuehdotuksia näihin
haasteisiin?
• Ilmastoviisauteen liittyviksi haasteiksi nostettiin esiin
• Asenteet, toimintatapojen muuttaminen
•

mm. asenteet ja toimintatapojen muuttaminen yksilön tasolla, kaupungin päätöksenteon tasolla ja laajemmin yhteisöjen sekä isompien toimijoiden tasolla

• Talous: kulut ja kustannukset
•

mm. kaupungin rajalliset varat, koettu epävarmuus ilmastoviisaiden hankkeiden tuloksellisuudesta, yksilölle aiheutuvat kustannukset, investoinnit

• Liikkuminen ja energia
•
•

mm. erilaisiin liikkumisen muotoihin (yksityisautoilu, julkinen liikenne) liittyvät haasteet rajoittamisen, vaihtoehtojen ja kustannusten näkökulmasta
mm. erilaisten energiamuotojen (mm. fossiiliset polttoaineet, turve, aurinkoenergia, yleensä ympäristöystävälliset vaihtoehdot) välillä valitseminen
suhteessa kustannuksiin ja paikallisiin erityispiirteisiin (asumisen eri muodot, sääolosuhteet)

• Lisäksi vastauksissa nostettiin esiin yllämainittuihin teemoihin liittyen Kuopion asukasmäärän
huomioiminen (asukkaiden poismuuttaminen, uudet asukkaat Kuopiossa ja toisaalta
kaupunkimaisessa ympäristössä sekä maaseutumaisessa ympäristössä asuvat henkilöt)
• Kuopiossa paikallisesti ajankohtainen sellutehdasinvestointi (Finnpulp) toistui useissa vastauksissa
huolen aiheena sekä mahdollisena haasteena ilmastoviisaan Kuopion näkökulmasta
• Vastauksissa peräänkuulutettiin myös rohkeita tekoja ja pikaista toimintaa, jolla voidaan välttää
vieläkin suurempien haasteiden syntymistä

Millaisia ilmastotekoja olet tehnyt omassa
elämässä? Millaisia ilmastotekoja olet
suunnitellut?
• Vastaajat listasivat monipuolisesti erilaisia tekemiään ja suunnittelemiaan ilmastotekoja
• Vastauksissa korostuivat erityisesti seuraavat teemat:
• Liikkumiseen liittyvät valinnat (erikseen vielä nostona lentäminen ja kaukomatkat, joita korostettiin useissa
vastauksissa)
• Ruokaan ja ruokavalioon liittyvät valinnat
• Kierrättäminen, jätteet sekä lajittelu
• Kuluttaminen, johon liittyvät kulutusvalinnat, ostaminen
• Asumiseen ja perheeseen liittyvät ilmastotekoina mainitut asiat (energiaan liittyvät valinnat erikseen nostona,
sillä sitä korostettiin vastauksissa)
• Tehty luonnonsuojelutyö, tutkimustyö sekä vaikuttamistyö
• Omavaraisuus (mm. viljely, kalastaminen, marjat, muut luonnonresurssi)

• Vastaajista kuusi mainitsi, että ei ole tehnyt tai ei aio jatkossa tehdä ilmastotekoja. Syyksi
tähän mainittiin mm. ilmastonmuutoksen todenperäisyyden kiistäminen sekä omien tekojen
merkitsemättömyys laajassa mittakaavassa

Millaisia ilmastotekoja olet tehnyt omassa
elämässä? Millaisia ilmastotekoja olet
suunnitellut?
• Yksittäinen vastaaja nosti esiin
vastauksessaan yleensä
useamman eri teon. Samanlaiset
teot toistuivat useissa
vastauksissa.
• Useimmin mainittiin liikkumiseen
(56,6 % vastaajista maininnut
tämän) ja ruokaan (38,7 %
vastaajista maininnut tämän)
liittyvät teot

Tehdyt ja suunnitellut ilmastoteot omassa elämässä (%) (luokiteltu
avokysymyksestä)
Liikkuminen (n=158)

56,6

Ruoka (n=108)

38,7

Kierrätys, jätteet, lajittelu (n=100)

35,8

Kuluttaminen (n=87)

31,2

Lentäminen, kaukomatkat (n=68)

24,4

Asuminen, perhe (n=54)

19,4

Energia (n=51)

18,3

Luonnonsuojelutyö, vaikuttamistyö, tutkimus (n=33)

11,8

Omavaraisuus (n=15)

5,4
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Toimenpiteitä

• Kyselyssä vastaajilta kysyttiin ideoita Kuopiossa toteutettavista toimenpiteistä ilmastoviisaina
tekoina
• Toimenpide-ehdotuksia jätettiin useita
• Seuraavaksi on koottu laajasti näitä erilaisia toimenpiteitä

ASUMINEN
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Vuokra-asunnot

Tuettua energiatehokasta asumista, kaupungin pienikokoisia vuokra-asuntoja keskustan lähelle sellaiselle
etäisyydelle ettei päivittäin tarvitse ajella autolla. Kyläkeskuksiin halpoja vuokra-asuntoja.

2

Asuinalueet

Asuinalueiden kunnostus asuinalueen asukkaille kohentaa ympäristöä

1

Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Matkailu

Hiilineutraali, luontoystävällinen matkailu. Matkailun kehittäminen nykyajan ja tulevaisuuden trendien
mukaisesti. (Lähi)Matkailuun panostaminen. Matkailijoille tehdään ilmastoviisaita 'Kuopioon saapumis- ja olo paketteja'. Kuopion olisi kehitettävä laadukasta matkailua massamatkailun sijaa. Rahoitusta kotimaan matkailun
ja lähiruokayritysten tukemiseksi/verohelpotuksia.

6

Yritykset

Paikallisten yritysten haastaminen. Palkintona positiivista julkisuutta. Tuetaan keskustan pienliikkeitä. Yritykset
voisivat tuoda esille ketkä ilmastoystävällisiä esim. ruokaravintolat. Paikallistalouden ja pienyrittäjyyden
edistäminen.

5

ELINKEINOT

82 toimenpide-ehdotusta: ”ei Finnpulpia”

HANKINNAT
Vihreämmät hankinnat kaikilla osa-alueilla. Kaupungin ostopalveluissa otetaan huomioon ilmastoeettiset asiat palveluntuottajilta. Kaupungin
hankinnat pisteytetään myös ilmastovaikutusten perusteella.

3

Kertakäyttöisten tuotteiden käytön vähentäminen julkisissa palveluissa, panostus pitkään käyttöikään ja monikäyttöisyyteen.

2

Kaupungin esimerkki: Kaupungin markkinointimateriaaleissa muovisälästä luopuminen, kotimaiset eettisesti valmistetut tuotteet tilalle, myös
ns henkilöstövaatetuksessa messuilla ym.

1

Kaikkea julkisiakaan hankintoja ei tarvitse tehdä uutena. Panostaminen laatuun ja kestävyyteen.

3

Tekstiiliteollisuus on yksi isoimpia saastuttajia. Kaupungin pitäisi pohtia kaikkiin tekstiilihankintoihin mahdollisimman ympäristöystävälliset
valinnat (kierrätys, kotimaisuus, materiaalit yms.)

1

ETÄTYÖ
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Etätyö

Etätyön kehittäminen. Kaupungin henkilöstön säännöllinen etätyöskentely, tätä aidosti tukevat rakenteet ja
esimiestyö. Kokousten siirtäminen verkkoon. Virkamiesten matkustamisen vähentäminen.

3

HIILINIELUT
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Kaupungin
metsät

Kaupungin metsissä huomioidaan hiilinielujen ylläpitäminen ja kasvaminen, myös maaperän hiilinielujen säilyminen huomioidaan.
Suurten metsäalueiden säilyttäminen. Kuopion kaupungin metsissä siirtyminen jatkuvaan kasvatukseen ja kasvattaminen
tavanomaista tiheämpänä hiilivaraston ja hiilensidonnan parantamiseksi. Samalla paranisi myös metsätalouden kestävyys luonnon
monimuotoisuuden näkökulmasta ja kaupunginmetsien virkistyskäyttöarvot. Hakkuutavoitteiden pienentäminen kaupungin metsissä.

5

Metsät

Hiilinielujen kasvattaminen ja niistä huolehtiminen. Hyödynnetään täysmääräisesti maaseudun ja metsien hiilensidontapotentiaali.
Keskitytään tutkimukseen, jolla löydetään keinoja, joilla nieluja voidaan kasvattaa. Metsät tulee pitää kasvukunnossa, että ne toimivat
hiilinieluina. Vanhat metsät ja myös muut ihmisten lähimetsät on säilytettävä. Ne ovat ilmaston, mutta myös mm. liikunnan ja
mielenterveyden kannalta tärkeitä asioita.

7

Suot

Soiden ennallistaminen

1

INFRA
Sektori
Infra
Katuvalaistus

Toimenpide-ehdotus
Liikennevalojen optimointi liikenteen seisomisen minimoimiseksi. Infra sähköautoille näkyväksi esim. toriparkki. Pyöräbaanojen
lisääminen. Vesiputkistot tulisi korjata ja vedensaanti turvata pikimmiten. Infraan investoiminen olisi näillä korkohinnoilla vielä
edullista ja se voisi lisäksi ruokkia paikallistaloutta. K
Kaupungin valoja vähemmäksi. Valosaastetta on pimeällä muutenkin niin paljon, että varmasti näkee kulkea vaikka valaistusta
vähennettäisiin. Esim katuvaloja, teiden varsilla olevia valoja...

Maininnat
5
2

Kunnossapito

Katujen, teiden ja yksityisteiden hyvä kunnossapito. Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä turvattava. Pyöräteiden kunnossapito.
Haja asutusalueen tieverkostosta ja liikenneyhteyksistä tulee huolehtia. Asfaltoidaan Neulaniementie.

5

Liityntäpysäköinti
ja yhteydet

laadukkaampi liitäntäpysäköinti. Liityntä yhteydet Kurkimäen asemalle lähialueilta eli muista eteläkuopion kylistä.

2

Opastus

Kaupunki opasteet kaupunkiin tullessa puuttuvat kokonaan; keskusta, tori, matkustaja satama, nähtävydet, Puijo

1

Tietullit

Tietullit ruuhka-alueilla yksityisautoille

1

JÄTEHUOLTO JA KIERTOTALOUS
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Kierrätysasemat

Panostetaan kierrätykseen ja jätekeskusten automaattiseen lajitteluun. Kierrätysasemien lisääminen esim. keskustan
alueella.

3

Jätevesi

Jätevesiasioiden selkeyttäminen eteläkuopion alueella kaupungin puolesta.

1

Jätteen määrän
vähentäminen

Sekajätteen määrän vähentäminen kaupungin tuottamissa palveluissa

1

Jätteenpolttolaitos kaatopaikan tilalle.

2

Jätteenpoltto

Lajittelu

Ongelmajäte
Roskaaminen

Kierrätys
Kiertotalous
Muovi
Rakentaminen
Kiertotalous

Kierrättämisen tehostaminen. Velvoite kiinteistöille kierrättää jätteet paremmin. Kierrätyspisteitä ja jätteiden
lajittelupisteet joka taloon. Biojäte pakolliseksi. Kierrättäminen julkisissa tiloissa pakolliseksi, kun nyt ei edes
mahdollisteta. Terveydenhuollon muovin kierrätys ja yleisesti muovin keräyspisteitä enemmän. Kierrätyspisteiden
lisääminen myös maaseudulle ja kylille. Sanktiot kierrättämättä jättämisestä (esim. jos sekajätteessä on pahvia, metallia,
lasia). Kierrätyksen tehostaminen esimerkiksi muovin osalta. Kierrätyspisteiden riittävä tyhjennysväli, jotta tuodut jätteet
oikeasti mahtuisivat astioihin. Asuinaluekohtaiset lajittelupisteet kaupungin avulla.
Ongelmajätteen / sekajätteeseen kuulumattomien roskien kierrätys helpommaksi ja edullisemmaksi; esim. kaasupullot,
sähkölaitteet yms..
Enemmän roskiksia keskustan alueelle. Roskaamisen kieltäminen/sakko.

Kierrättämisen näkyvyys, joka innostaisi ihmisiä kierrättämään. Kierrätys, käyttökelpoinen tavara, tehokkaammaksi.
Julkinen sitoutuminen kierrätykseen. Enemmän vaatimuksia, porkkanoita ja valvontaa yritysten, teollisuuden,
rakentamisen, julkisten laitosten ja oppilaitoksen jätteiden kierrätykseen ym.
Kiertotalous. Paikallisen Kiertotalouden rohkaisu ja opettaminen myös kerrostaloalueilla.
Muovin käytön vähentäminen. Muovipakkausten vähentämien kaupoista. Kaupunkikin voi tähän vaikuttaa/ottaa kantaa.
Maarakentamisen uudelleenkäyttömahdollisuudet pitäisi selvittää ja hyödyntää tuloksia? Rakennusten purkujätteen
jätemaksun korottaminen, jotta aina ei rakennettaisi uutta.
Tavaravuokraamot/lainaamot. Vaatelainaamo Nopan nostatus ja laajentaminen. Torin alla voisi hyvin toimia
tavaralainaamo josta voisi lainata tai vuokrata laitteita ja muita hyödykkeitä (esim. porat ja muut työkalut joita tarvitaan
harvoin)
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LIIKENNE 1/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Autoilu

Vähennetään yksityisautoilua ja tehdään julkinen liikenne helpoksi sekä kannattavaksi.Selvityksen teettäminen, yksityisautoilun tarpeen
vähentäminen ja vaihtoehdot. Yksityisautoilua rajoitetaan kaupungin keskustassa, tarjotaan kauempaa tuleville pysäköintimahdollisuus
keskustan ulkopuolelle ja yhdysliikenne keskustaan julkisella esimerkiksi biokaasubussilla. Kortteliautot. Yhteiskäyttöautot.
Yhteiskäyttöautot osaksi Vilkku-brändättyä joukkoliikennettä. Autonsa vuokranneelle ilmainen käyttöoikeus bussiin/vilkkupyöriinPyörät
pitäisi saada joka paikassa omalle kaistalleen, jolloin pyöräilijät eivät häiritse autoja tai jalankulkijoita. Mahdollisuus liikkua kaupungissa
ilman yksityisautoa. Liikenteen sujuvuus. Ruuhkissa seisominen ja autojen tyhjäkäyttäminen liikennevaloissa useita minuutteja useiden
autojen voimin on täysin ilmastovastaista. Liikennevalo-ohjaus järkevämmäksi. Minimoiden pydähdykset ja seisonta-ajat.

28

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteeseen panostaminen. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen. Joukkoliikenteen kehittäminen voimallisesti esim.
lähijuna Pöljä-Pitkälahti. Joukkoliikenteen kehittäminen, esim. bussien runkolinjat tai raitiovaunu. Maaseutualueille hyvät julkiset
kulkuyhteydet. Ydinkuopion ja Kuopion maaseutu kylien välisen julkisten liikenneyhteyksien parantaminen. Joukkoliikenteen
markkinointi. Edullisen joukkoliikenteen tarjoaminen. joukkoliikenne ilmaiseksi, vrt. Tallinna. Paikallisliikenteen matkalippumaksujen
alentaminen. Joukkoliikenteen modernisointi. Joukkoliikenne, jossa taksit integroituina siten, että älyohjauksella pikkubussit voivat
matkan aikana poimia muitakin kyytiin kuin vain sen yhden tilaajan. Non-stop bussiliikenne reitti niin, että kattaa myös etelä-Kuopion
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Kevyt liikenne

Kevyen liikenteen suosiminen. Kannustetaan erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn lyhyillä matkoilla. Kaupungin työntekijät liikkuvat lyhyet
palaverimatkat kävellen tai pyörällä. Eteläiselle maaseudulle kevyenliikenteen väylät mahdollistamaan turvallinen työmatkapyöräily.
Enemmän kävelyteitä keskustaan.

5

Kutsuliikenne

Kehittää jonkilainen joukkoliikenteen tilausjärjestelmä maaseudun bussiliikenteen turvaamiseksi

1

Käyttövoima

Biokaasutuotanto ja kaasutankkausasemien perustaminen. Sähköpyörien ja sähköpotkulautojen lisääminen.
Sähkökaupunkipyöräjärjestelmän jatkuva kehittäminen. Bussien muuttaminen uusiutuvalla energialla toimiviksi. Johdin-bussit.
Yhteiskäyttö(sähkö)autoja. Kaupungin työntekijöille yhteisiä sähköautoja työkäyttöön. Kaupungin ajoneuvot kulkisivat fossiilivapailla
polttoaineilla tai käyttövoimalla. Sähkölinja-autojen nopeampi käyttöönotto. Bussit / roska-autot yms. sähkö tai kaasu. Sähköautojen
latauspisteistä huolehtiminen taktisesti tärkeissä pisteissä (Musiikkikeskus, toriparkki, yliopistokampus, kuopiohalli, KYS, ym.).
Biopolttoaineiden tankkausasemia ja sähköautoille latausasemia. Julkisiin rakennuksiin sähköautoille latauspaikat.
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Lentäminen

Lentoliikenteen vähentäminen ja raideliikenteen tehostaminen. Lentämisen hinnan korotus.

2

Logistiikka ja Vesistö kuljetuksien lisääminen. Erilaisten liikennemuotojen parempi yhteensovittaminen, paremmat väylät kävely-pyöräilutarkoitukseen
matkaketjut
ja turvaan muilta ajoneuvoilta, myös sujuvuutta autoiluun.

2

LIIKENNE 2/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Moottorikelkka
Pysäköinti
halvemmaksi

Lopetetaan moottorikelkkareittien rakentaminen.
Kadunvarsi pysäköinti maksuttomaksi. keskustaan enemmän kiekkopaikkoja niin ei tarvitse ajaa Matkukseen asti asioimaan.
Alennetut pysäköintimaksut nollapäästöisille ajoneuvoille.

3

Pysäköinti
kalliimmaksi

Yksityisautojen pysäköinti kalliimmaksi eikä parkkipaikkojen tarvitse olla joka oven edessä. Matkakeskukselle, yliopistolle ja kaikkiin
muihin keskeisiin paikkoihin tehdään katoksellisia pysäköintipaikkoja polkupyörille. Paikoitusmaksujen nostaminen: vähentää turhaa
yksityisautoilua.

4

Pyöräily

Pyöräilyinfrastruktuurin parantaminen. Pyöräilyteiden jatkumo läpi kaupungin katkeamattomaksi. Pyöräteiden kunnostus (mm
asfaltti) ja reittien yhtenäistäminen. Pyöräkaistoja keskustaan. Pitäkää jatkossakin pyöräilyväylät yhtä hyvin tai paremmin
käyttökelpoisena myös talvella, että työmatkat voi ajaa ympäri vuoden polkupyörällä. Talvipyöräilyyn reitistöjen kunnon
parantaminen siirtämällä autojen käyttämien teiden kunnossapidosta resursseja pyöräteille. Kaupunkipyörien jatkuva kehittäminen,
lukumäärän lisääminen. Vilkkufillareita myös eteläiseen Kuopioon omakotitaloalueilla ja muutoinkin Petoselle. Kevyen liikenteen
väylän jatkaminen Hiltulanlahdesta Puutossalmen lossille. Maaseutualueille kuten Karttulaan kunnon pyöräilyreitit tien nro 551
varrelle. Pyöräilyn tukeminen. Parantaa pyörätieverkostoa myös taajaman lähistölle, esim. Ranta-Toivalaan. Pyöräiluvalistusta
julkisilla kanavilla. Myös tavallisia kaupunkipyöriä käyttöön. Selvemmät pyöräily reitit ja opasteet. Runkokiinnitys pyöräparkit.
Pyöräilyn edistäminen myös keskusta-alueella.
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Raideliikenne

Raitiovaunu- tai vastaava joukkoliikenne. Paikallisjuna, lähijuna Kurkimäki-Kuopio . Nopeat raideyhteydet suurimpiin kaupunkeihin,
erityisesti Helsinkiin. Kaukoliikenteen eli junayhteyksien nopeuttaminen ja parantaminen esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja
Tampereelle. Vanhat Juna-asemat käyttöön, koskee tietenkin eteläistä-Kuopiota. Uusi lähijunapysäkki yliopistokampuksen lähelle.
Junaradalla voisi kulkea lähijuna (tai maanpäällinen metro), jos raiteita ja pysäkkejä lisätään, esim. Päiväranta, Itkonniemi,
Viestikatu, Kolmisoppi, Pitkälahti, Matkus -tyyppisesti. Iisalmi, Lapinlahti, Varkaus ja Suonenjoki olisivat helposti samaa työssäkäyntija talousaluetta. Raideyhteys: Tahko-Siilinjärvi-Lentokenttä-Päivärannan Citymarket-Keskusta-Martti Ahtisaaren Koulu-PetonenMatkus. Paikallisjuna välille Siilinjärvi-Suonenjoki. Pysäkit Vuorela, Päiväranta Männistö, Savilahti, Matkus, Hiltulanlahti, Kurkimäki
jne.
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Reittisuunnittelu

Liikennesuunnittelu, otetaan huomioon muutkin liikennevälineet kuin autot. Kevyenliikenteen ratkaisut ja tukeminen. Kevyen
liikenteen väylän jatkaminen Hiltulanlahdesta Puutossalmen lossin kautta Vehmersalmen sillalle asti. Rännikatujen kehittäminen
pyöräilyverkostona. Selkeät tie linjaukset.

8

Tietullit
Vesiliikenne
Viestintä

Katumaksut yksityisautoilijoille.
Lossiyhteyden harkitseminen vähentämään autokilometrejä.
Eri liikkumismuotoihin hiilijalanjälki esille

1
1
1

3

LUONTO
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Luonnon suojelu

Metsien suojelu. Vesistön suojelu. Metsät tulee pitää elinvoimaisina ja kasvavina, että ne toimivat
hiilinieluina. Metsien kasvusta ja elinvoimasta tulee huolehtia. Metsien suojelu - aukkohakkuut lopetettava
ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Soiden suojelu. Niittyjen säästäminen. Ympäristönsuojelu
ylipäätään: perinnebiotoopit ja pienvedet, metsät ja Kallavesi. Lopettaa soiden ojitus kokonaan, ja tehdä
maatalouden vesille puskurialueet biotoopeilla, seuraus vesistöjen parempi kunto.

44

Metsähakkuut

Metsänhakkuiden merkittävä vähentäminen ja avohakkuista kokonaan luopuminen, kaupungin metsät
jatkuvan kasvatuksen piiriin. Metsien pinta-alaa tulee lisätä.

8

Monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisyyden säilyttäminen = varautuminen ilmastonmuutokseen. Ainutlaatuisten
luontoarvojen hyödyntäminen. Hyöteishotellit kaupungin puistoihin kesiksi. Vieraslajit talkoilla pois. Istuttaa
kukkaniittyjä pölyttäjiä varten. Linnunpönttöjä lähimetsiköihin. Myös luonnon monimuotoisuuden
heikkeneminen kytkeytyy ilmastonmuutokseen. Lisäksi kaupunki suurena metsäalueiden omistajan on
vastuussa paitsi luonnon monimuotoisuuden säilymisestä myös hiilinielun ylläpitämisestä ja lisäämisestä.
Myös kaupungin puistometsissä ja suojaviheralueilla täytyy lisätä kasvillisuutta liiaallisten hakkuiden sijaan.

9

Puijo

Puijo säilyy kaupungin keuhkoina. Metsäalueet ovat monimuotoisia ja sitovat hiiltä. Puijon poikkeuksellisen
arvokkaan luonnon monimuotoisuuden nykyistä parempi turvaaminen myös suojelualueiden ulkopuolella.

5

Viherrakentaminen

Metsäalueiden jättäminen siten, että villieläimille taataan vapaa liikkuminen. Puiden istuttaminen puistoihin
ja kadunvarsiin. Kevyenliikenteenväylien suojaaminen teiden pölyltä viherkaistoilla, joissa saa kasvaa
onipuolisesti jaluonnonmukaisesti puita ja muita kasveja. Puistoja ja riittäviä metsäisiä alueita myös
Saaristokaupunkiin. Säilytetään vanhaa kunnioittaen olemassa olevat viheralueet keskustassa.

13

Virkistyskäyttö

Vesistöjen säilyminen virkistyskäyttöön. Palstaviljelyn laajentaminen puisto- ja viheraluille. Lähimetsiin
mm. Neulaniemi täytyy päästä ilman autoa, siis lähellä keskustaa täytyy olla metsiä. Hyvä lähiympäristö ja
lähipalvelut vähentävät turhaa liikkumista.

5

METSÄTEOLLISUUS
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Hakkuumäärät

Metsien hakkuiden järkevä taso. Metsien hakkuiden lisääminen vai suuria metsähakkuita ei saa tehdä?

4

Jatkuva kasvatus

Lopettaa aukko- ja päätehakkuut. Jatkuvan kasvun periaate. Avohakkuukielto. Huolehtia ja organisoida, että maaalueet istutetaan mahdollisimman hyväksi puukasvustoksi.

6

Kaupungin metsät

Kaupungin metsiä käytetään vain pitkän kierron tuotteisiin (esim. puurakentamiseen) eli ei selluksi, jolloin hiili
vapautuu pian. Peitteinen metsätalous kaupungin metsissä. Kaupunkimetsien hakkuiden minimointi, ei
avohakkuita, peitteinen metsänkasvatus, virkistysmetsät suojelualueiksi, näin säilytetään myös luonnon
monimuotoisuutta. Hukkapuu pois hakkuualueilta ilmaiseksi alueen asukkaille kerätä ja hakea. Metsänhoito toimien
lisäksi kaupunkilaisten tiedottamisella ja ohjeistamisella näiden asioiden tärkeydestä.

5

Tuotteiden elinkaari

Metsätaloustuotteiden elinkaarta tulee pidentää

2

NEUVONTA JA OPETUS
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Neuvonta

Ilmastoasioiden tuonti tavallisille ihmisille arkeen konkreettisella neuvonnalla. Miten minä voin muuttaa
tulevaisuutta paremmaksi? Keneltä kysyä neuvoa? Ympäristötempauksia torille lisäämään ihmisten tietoisuutta.
Kaupungin esimerkki ilmastoystävällisiin tekoihin. Tiedottaa ja auttaa asukkaita ilmastoystävällisten valintojen
tekemisessä. Ympäristötoimijuuteen rohkaiseminen kampanjoin ja haastein positiivisen kautta, haastein niin
kouluissa kuin työpaikoilla.
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Opetus

Kestävän kehityksen opettaminen kouluissa. Esim. Vihreä lippu - hanke. Suuren ikäluokan ympäristötietoisuuden
lisääminen. Päiväkodeissa ja koulujen opetusohjelmassa on mukana ilmastonmuutoksen hillitseminen ja
sopeutuminen. Yliopistoon ja tutkimuslaitoksiin panostaminen (etenkin ilmastokytkentäinen tutkimus).

10

PALVELUT
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Digipalvelut

Digipalveluja on silti syytä kehittää, esim. Skype-yhteydellä tarjottavat viranomaispalvelut, kuten verotoimisto ja Kela.

1

Kaupungin
kiinteistöt

Kaupungin tilat energiaystävällisemmäksi

1

Liikunta

Karsia urheilun ilmastokuormitusta. Esim. jää- ja uimahallit tuhlaavat energiaa. Lopetetaan ensilumen ladut, joita varten mm.
tehdään keinolunta ja varastoidaan lunta.

2

Lähipalvelut

Lähipalvelut sinne missä ihmisiä asuu. Palvelujen tarjonta keskustassa, että ei tarvitse lähteä marketeille. Lähipalveluiden
säilyttäminen/tukeminen/lisääminen ydinkaupungin ulkopuolella. palvelut ja harrastukset lähemmäs asukkaita. Pop-up
palvelut, esim. kiertävä neuvola. Keskittämisen sijaan takaisin pieniin toimintayksiköihin (säästölaskelmissa ei otettu
huomioon ilmastovaikutuksia).

7

Palvelut

Palvelutalouden tukeminen. Kevennetään säädöksiä jotta pienyrittäjät saisivat palvelujaan esille. Taata asukkaille parasta
mahdollista palvelua eikä miettiä kaupungin vetovoimaisuutta ja kilpailua.

2

Saavutettavuus

Palvelujen saavutettavuus, pienet yksiköt autotta saavutettavissa

1

Uudet alueet

Palveluita uusille asuinalueille

1

RAKENTAMINEN
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Elinkaari

Ennakolta miettiä miten rakennukset pysyisivät kunnossa ja ehjinä pitkään. Paljon menee hukkaan rahaa
jälkikäteen korjaillessa. Rakentamisessa pitäisi näkyä laatu ja hyvin tehty työ, käyttöaikana huolto ja ilmastointi,
niin ei tule kalliita jälkikorjauksia ja homeongelmia. Mietitään uusien isojen rakennushankkeiden tarpeellisuutta.
Uusia asuinalueita ja taloja rakentaessa energiatehokuuden ja kierrätysmahdollisuuksien huomioiminen.
Rakentamisen hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. Rakennusvalvonnan ja suunnittelun parantaminen niin, että
jatkossa keskitytään määrän sijasta laatuun, energiatehokkuuteen ja pitkä-ikäisyyteen.

7

Hulevedet

Vihertehokkuuskertoimen käyttöönotto rakentamisessa. Hulevesien paikalliskäsittely ja hyödyntäminen katupuiden
kasvun lisääjänä. Rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa otetaan huomioon ilmaston muuttuminen.

2

Korjausrakentaminen

Vähemmän rakentamista, kunnostetaan ennemmin vanhaa

1

Korkea rakentaminen

Korkeita torneja ei saa rakentaa Kaupungin keskustaan vai Korkeampia rakennuksia keskustaan?

3

Purkaminen

Lopettaa vanhojen käyttökelpoisten rakennusten purkaminen.

1

Puurakentaminen

Puurakentamisalueet. Uusi rakentaminen tulisi olla lähtökohtaisesti puurakentamista. Kaupungin
rakennushankkeissa painotetaan puurakentamista. Puun ja muiden hengittävien luonnonmateriaalien käytön
edistäminen rakentamisessa.

8

Täydennysrakentaminen

Hillitään rakennusprojekteja ei lisätä uusia kaupunginosia vaan rakennetaan tiiviimmin

1

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisessa otetaan huomioon viheralueet ja luonto. Vihreyttä on oltava talojen ympärillä kaksi kertaa
enemmän kuin itse rakennus. ei turhaa rakentamista. Älkää tehko uusille rakentumassa oleville asuinalueille samaa
kuin Käränkä/Lehtoniemelle, jossa jokainen metsäalue on tuntuu olevan nykyään rakennustyömaata eikä metsän
terveyttäedistävät vaikutukset enää tavoita ihmisiä. Rajoittaa merkittävästi uudisrakentamista. Lopetetaan
suuruudenhullut ja turhat rakennusprojektit. Ekologista, kestävää rakentamista julkisissa tiloissa. Asettaa
vaatimuksia ja tiukkoja ehtoja teolliselle rakentamiselle.

9

RUOKA
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Kasvisruoka

Vegaanisen ruuan saatavuus kahviloissa ja ravintoloissa. Kasvisruoan normalisointi. Ruokatottumuksiin vaikuttaminen esim
kasvisvaihtoehtojen ja luomun suosiminen, kasvisruokakoulutukset tms.

3

Kaupungin
ruokapalvelut

Kaupungin laitoksissa tarjottavan ruoan ilmastoystävällisyys (lihan, maitotuotteiden väh. puolittaminen). Luomuruuan
lisääminen Servican laitosruokailussa lapsista vanhuksiin ja kaupungin tilaisuuksissa. Kasvisruuan proteiinit luonnollisista
lähteistä. Kasvisruokavalion lisääminen (Servica). Kasvis-, lähi- ja kausiruuan lisääminen kaupungin toimipisteissä (koulut,
päiväkoti). Ulkomaisen ruoan vähentäminen päiväkodit, koulut ja kokoukset. Lisätä vegaaniruokaa kouluissa ja muissa
julkisissa laitoksissa. Planetaarinen ruokavalionäkökulma julkisiin keittiöihin. Kasvisruuan lisääminen ja sen laadun
parantaminen Servican ruokaloissa (koulut, päiväkodit, sairaalat ym.) - esim. kasvisruokapäivät. Kotimaisen kalan osuus
kouluruoan kalasta vain 12%. Ei järkeä. Mieluummin jalostettua särkeä! Julkisessa ruokailussa hyvä kasvisruokavaihtoehto
kaikille ja linjastossa ensimmäiseksi.
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Lähiruoka

Lähi- ja kasvisruuan valinta kaupungin ruokahuoltoon. Ruoka lähiruokana ja ruokalistoihin merkinnät, mistä liha tulee sekä
ilmastoystävälliset annokset. Paikallisen ruokatuotannon korotus, kaupungin linjaus. Lähiruoan suosimiseksi ehdottaisin
iltatoria/iltakauppahallia säännöllisesti (esim kerran viikossa tai kahdessa viikossa), jolloin työssäkäyvilläkin olisi mahdollisuus
ostaa näitä herkkuja. Lähiruokaa enemmän tarjolle/esille. Lähiruokatapahtumia, mahdollisuuksia enemmän ostaa suoraan
tuottajilta. Lähiruoan merkitystä yhä korostettava. Tuettava lähiruoan tuottajia merkittävästi. Kasvisruoan nostaminen
helpommaksi ihmisten saavuttaa, ruokavaliolla on suuri merkitys yksilön omaan hiilijalanjälkeen.

14

Neuvonta

Ravitsemusteraputin vastaanottoja vegaaniksi pyrkiville. Infoja vegaaniruokavaliosta. Kannustimia vegaaniudelle.

1

Ruokahävikki

Ruokahävikin hyödyntäminen. Esim. Helsingissä on WeFood-hävikkiruokamyymälä, josta voisi ottaa mallia. Hukkaruuan
vähentäminen ja jakaminen. Hävikkiruoan jakelun tehostaminen: kouluruoan jako torilla tai ResQ-sovelluksella. Koulujen
ylijäämäruuat myytäisiin halvalla päivän päätteeksi, annettaisiin oppilaille tai ruoka-apua tarvitseville. Ylijäämäruoan myynti
kouluilta yms. laitoksista edullisesti hävikin vähentämiseksi.

8

TALOUS
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Kaupungin
talous

Kuopion talouden elvyttäminen. Huolehditaan kaupungin taloudesta paremmin, niin on varaa huolehtia myös
ympäristöstä.

2

Tuet/
Avustukset

Edullisempi verotus tms. etu kotitalouksille, jotka käyttävät aurinkoenergiaa, viljelevät omaan käyttöön kasviksia tms.
Avustuksia kun siirrytään esim. maalämpöön. Avustukset taloyhtiöiden remontteihin talojen energiatehokkuuden
lisäämiseksi.

3

Yritykset

Yrityksille kannustimia ja tukia ilmastoviisaaseen tuotantoon siirtymiseen, ilmastoystävälliset asiat halvempia.

2

TEOLLISUUS
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Teollisuus

Ei teollisuutta kaupunki alueelle. Ei suuria ja saastuttavia tehdashankkeita, joiden negatiivinen vaikutus ympäristöön
heijastuu kauas alueellisesti ja ajallisesti.

6

Panostaminen hyvinvoinnin, matkailun ja kestävän kehityksen yritystoimintaan. Profiloituminen puhtaan luonnon
terveelliseksi kaupungiksi. Suhtautuminen kielteisesti elinympäristölle riskejä tuottavan teollisuuden asettumiseen
Kestävä kehitys
kaupunkiin. Yritykset aiheuttavat suurimman osan päästöistä. Esim. elintarvikkeiden pakkausjätteen vähentäminen jo
valmistusvaiheessa on suurempi vaikutus kuin ihmisten opastaminen lajitteluun. Alueen yritysten opastaminen tähän?
Teollisuus

Ei karkoteta suurteollisuutta pois - eipä kyyllä taida enää paljoa ollakaan.

3

1

YHDYSKUNTARAKENNE 1/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Kaavoittaminen

Kaavoitus: ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen huomioonottavaa, esim rakennusten sijoittaminen edullisesti
ilmansuuntiin nähden. Kaavoituksessa ja muissa maankäytön muutoksissa lasketaan aiheutettu hiilensidonnan/varaston
poistuma, ja hyvitetään se esim. kaava-alueen istutuksilla/hiilensidonnalla tai hyvitetään muuten. Nykyään kaavoissa
lukee lähes aina, että ovat ilmastovaikutuksiltaan positiivisia tai neutraaleja, eikä tätä metsän muuttumista
rakennetuksi ympäristöksi huomioida. Lopetetaan uusien tonttien kaavoitus, tuetaan peruskorjausta. Kaavoituksen
tiivistäminen. Maaseutua maatiloineen, peltoineen, pientiloineen ja kyläkeskuksineen tarvitaan. Kohdellaan
tasapuolisesti maaseutualueen asukkaita. Pidetään kaupunki asuttuna koko pinta-alaltaan, ei kuormiteta vain
keskustaseutua. Kaupungin rakennusala on hyvä käyttää kerros ja rivitaloihin. Väljä asuminen kaavoitetaan hajaasutusalueelle, ja maaseututaajamiin kaupungin eri puolille. Saadaan virkeä ja laaja Kuopio. Koulut ja palvelut toimivat
kylillä, kun siellä on asukkaita, ja turha yksityisautoilu vähenee ja voidaan tihentää joukkoliikenteen vuoroja.

5

Keskusta

Keskustan kehittäminen suurena viihtymiskeskuksena huolehtien niin että keskustassa on tarpeeksi tilaa jossa
oleskellakseen ei tarvitse ostaa tavaraa. Keskustan lähialueiden kehittäminen. Hullua että rakennetaan
saaristokaupunki ym.asuinaluita matkus jne kaukana ydinkeskustasta. Autoton ydinkeskusta. Autoton keskusta ilmaiset parkit keskustan ulkopuolelle. Keskustan kävelykadut voisivat olla oikeasti autottomia, nyt niillä liikkuu
jatkuvasti "huoltoajoa", jolloin esim. lasten kanssa pitää olla koko ajan tarkkana. Keskustan elävöittäminen, palveluiden
keskittäminen. Kaupungin keskustan kaikki nykyiset puistoalueet pitää säilyttää, ei rakennuksia niiden paikalle,
kaupunkipuistot tärkeitä henkireikiä.

7

Liikkuminen

Uudet asuinalueet suunnitellaan pyöräily edellä. Autoton asuinalue esim. Neulaniemi. Lisää kävelykatuja.

4

Palvelut

Kauppoja takaisin keskustaankin. Vältetään turhaa liikennettä kauppakeskuksiin. Lopettaa etätaajamien näivettäminen.
Kehittää verkkoa hyväksikäyttäviä etäpalveluita. Pidetään pulleat kyläkoulut voimissaan. Ei tule kuljetuksia edes
takaisin. Maaseutukeskusten palveluiden säilyminen. Esim. Juankoski, koulut, terveyspalvelut, alueen kehittäminen,
lähiruuan tuottamisen/ostamisen mahdollistaminen - ei turhaa keskittämistä eli kulkemista Kuopioon. Palveluiden
parempi saavutettavuus ilman yksityisautoilua. Kehitetään keskustaa erityisesti kulttuuritarjonnan ja yhteisöllisyyden
lähtökohdista ennemmin kuin ostamisen, vs. nyt Matkus vetää ihmisiä autoilla shoppailemaan. Voisiko Matkukseen olla
lähijunayhteys? Panostetaan myös luontokohteiden saavutettavuuteen joukkoliikenteellä ja luonnon ja kauniiden
vesistöjen virkistyskäyttöön ja luonnossa rentoutumiseen esim. joogaa rantakallioilla tms.

7

YHDYSKUNTARAKENNE 2/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Puijo

Puijon alueen järkevä käyttö ja suojelu. Puijonmäen kunnostus.

3

Rakentaminen

Pitää keskustan talot matalina (max 6 kerrosta). Asuntoalueen moottoritien ja junaradan varteen Kuopion ja Siilinjärven
alueelle! Lopettaa asukasmäärään nähden järjettömien hankkeiden kuten Savilahti rakentaminen. Hyödyntää olemassa
olevaa rakennuskantaa. Ei liian täyteen rakenneta alueita. Toimistojen sijoittaminen lähiöihin.

6

Rantarakentaminen

Asuntoja ei rannoille. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Itkonniemen alueen rannat tulee Säilyttää rakentamattomina.
Erityisen tärkeää on Säilyttää Itkonniemen ranta-alueen viheralueet. Kallaveden ranta-alueet taajamissa julkiseen
käyttöön .

3

Viheralueet

Kaupunkia tiivistettäessä tilaa ei oteta viheralueilta. Ydinkeskustan ulkopuolella, esim. lähiöissä ei rakenneta ympäristöä
niin voimakkaasti, vaan käytetään luonnon elementtejä (esim. kasvillisuus, luonnonlohkareet, niittykasvit)). Ei enää
laajenneta asuinrakentamista metsien kustannuksella. Täytyy jättää kaupunkialueellekin hengähdystilaa,luonnontilaisia
puistoja ja metsiä. Kaupunkisuunnitteluun viheralueiden min määrät. Viheralueiden lisääminen taajamissa. Tarpeeksi
viheralueita.

6

Kaupunkimaisen asumisen rajoittaminen nykyisille alueille alueita tiivistämällä. Kaupunkirakenteen tiivistäminen - ei
merkittävää kaavoitusta haja-asutusalueille. Savilahden ja keskustan välinen alue molemmin puolin tehtävä tiiviiksi ja
kaupunkimaiseksi. Tasavallankatu on ihan peräkylää. Tiivistä keskusta rakentamista. Kestävät hankkeet, ei mitään
matkuksia ym autoilijakohteita enää. Maankäytön tehostaminen mm. Tilaavievän kaupan siirtäminen monikerros ja
Yhdyskuntarakenteen
parkkihalliratkaisuihin. Olemassaolevien asuinalueiden täydennysrakentaminen uusien alueiden rakentamisen sijaan.
tiivistäminen
Suunitella tiiviit asuinalueen, että voidaan käyttää tehokkaasti julkista liikennettä. Keskusta-alueen tiivistäminen ja torin
ympäristön kehittäminen keskeisenä kauppapaikkana. Kaikissa kaupungeissa on yleensä tavalla tai toisella hylättyjä
alueita jotka ovat olleet vaikkapa teollisuuskäytössä tms. eikä niillä ole mitään toimintaa ja ne ovat ruohottuneet. Onko
näitä alueita mahdollisuus metsittää tai muuttaa omenapuutarhoiksi tai kaupunkikasvimaiksi?

11

ENERGIA 1/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Aurinko

Lisää aurinkoenergiaa. Aurikopaneleita kerrostalojen ja isojen rakennusten katoille. Aurinkopaneelien hyödyntäminen
rakentamisessa. Kaupungin omistamien kiinteistöjen katoille aurinkopaneeleita. Edullisempi aurinkoenergian käyttöönotto,
mahdollisuus tukiin. Kesäisin aurinkoenergialla toimivia latauspisteitä Kuopion keskustaan, esim. kännyköille.

16

Bio

Bioenergialla tulee korvata fossiilisia polttoaineita, erityisesti puupohjaisella. Biokaasun hyödyntäminen myös liikenteessä.

4

Energian säästö ja energiatehokkuus. Erityisesti kaupungin omistamat kiinteistöt sekä muut julkiset tilat ja katuvalaistuksessa.
Älyratkaisut ja digitalisaation hyödyntäminen energian säästössä, esim. älyvalaistus. Lopettaa torin lämmittäminen talvella. Julkisten
tilojen aulojen lämpötilaa alas pari astetta. LVIS-peruskorjattavien kerrostalojen energian säästö esim. poistoilmalämpöpumput.
Sähköisten palveluiden kehittäminen ei välttämättä ole aina ilmastoviisasta, koska palvelintekniikkakin voi kuluttaa paljon energiaa.
Energiatehokkuus
Turhan dataverkon käytön karsiminen / hillitseminen jollain tavalla. Eli konesalien energian kulutuksen pienentäminen turhimmasta
päästä ( tämä ei ehkä onnistu). Ulkoliikuntapapaikkojen valaistuksen toiminta liiketunnisteella toimivaksi jotta valot eivät palaisi
kokoajan. Katuvalojen sammuttaminen tietyiltä alueilta tiettyinä aikoina. Energiatehokas rakentaminen: olisiko uusiin kerrostaloihin
maalämpö?

17

Kaukolämpö

Kaukolämpö hiilineutraaliksi suosimalla mm. geolämpöä. Lämmittämisessä tulee väistämättä päästöjä ilmaan, siksi kaupungin ilmaa
ei pitäisi huonontaa lisää sellaisilla toiminnoilla jotka eivät ole välttämättömiä. Kaukolämporatkaisun suosimisen lopettaminen ja
siirtyminen uusiin energiamuotoihin uudis- ja korjausrakentamisessa.

4

Lämpöpumppu

Lämpöpumppujen ja maalämmön lisääminen kaupungin kiinteistöissä. Maalämmön suosiminen myös suuressa mittakaavassa.
Maalämpö kaikkiin uusiin omakotitaloihin ym.

7

Polton
lopettaminen

Turpeen ja puunpolton korvaaminen energiantuotannossa hiilineutraaleilla vaihtoehdoilla, kuten uusiutuvilla, maalämmöllä,
ydinvoimalla ja energian säästötoimilla. Pienpolton rajoittaminen sekä kannustaminen savuttomiin talonyhtiöihin. Ei-polttoon
perustuvat ratkaisut kaukolämmöntuotannossa

4

ENERGIA 2/2
Sektori

Toimenpide-ehdotus

Maininnat

Tuet

Tuki ilmastoystävällisemmille lämmitysratkaisuille. Esimerkiksi maalämmön taloihinsa laittavat saisivat toimenpiteeseen tuen.
Tuetaan aurinkopaneelien hankintaa yksityisille. Tuetaan maaseudun kiinteistöjen siirtymistä maalämpöön ja aurinkoenergiaan.
Omakotialueille avustusta maalämpöön/aurinkovoimaan siirtymisessä. uusiutuvaan lämmitysmuotoon vaihtaville rahallista tukea,
pyrkimys suoran sähkölämmityksen lopettaminen kokonaan. Kunta tukemaan ilmastoystävällisiä energiaremontteja.

9

Turve

Turpeen polton lopettaminen

25

Tuulivoima

Tuulisähkö - mahdollisuus asukkaille ja kaupungin julkiseksi valinnaksi. Tuulivoimasta voisi löytyä myös pienemmän mittakaavan
toteutustapoja kuin massiivisia tuulipuistoja. Energiaomavaraisuutta pitäisi edistää taloyhtiöissä ja paikallisissa yrityksissä.
Auronkopaneelit ja muut vaihtoehdot huomioiden.

2

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian lisääminen ja ilmastoystävälliset energiaratkaisut, erityisesti tuuli-, vesi-, geo- ja aurinkovoimankäyttö.
Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva lämmön- ja sähköntuotanto. Öljyn energiakäytöstä luopuminen. Energiantuotannossa mm.
tehtävä mahdolliseksi taloyhtiöiden itse tuottaman sähkön syöttäminen verkkoon ja käyttäminen silloin kun yhtiöllä on tarvetta.

19

Viestintä

Kuopion energiantuotannon ja kasvihuonekaasutaseiden tuominen julkisesti parempaan tietoon. Tähän tarvitaan tehokkaita
laskenta- ja visualisointityökaluja.

1

Vihreä sähkö

Kaupunki siirtyy käyttämään ainoastaan vihreää sähköä omissa toimipaikoissaan

4

Ydinvoima

Haapaniemelle biopolttoainetta ja suunnitteluun pienydinvoima.

4

Muut

Energian tuotannon uusjako.

1

Muut

Pidetään energian hinta kurissa niin ei tarvitse polttaa puuta niin paljon.

1

MUUT 1/2
Saasteettomuuden, puhtauden ja luonnollisuuden tuotteistaminen
asukkaille puhelinsovellus, jolla voi tarkkailla omaa hiilijalanjälkeä ja se kannustaisi parempiin valintoihin
ilmastoteot jokapäiväiseen keskusteluun, arvomaailman muutos ja toimintakulttuuri
Jatketaan järkevää kehitystä pienin askelin
Hiilensidontatutkimuksen lisääminen
Kuntosaleissa ihmisten energia hyötykäyttöön.
Uusille asuntoalueille ekovessat, biovessat siis ei mustia jätevesiä!
Tyhjien tilojen hyödyntäminen viljelytiloina, missä voisi kasvattaa yrttejä ja kasviksia.
Lopettaa suurkaupungin leikkiminen kun ollaan kuitenkin vaan n. 100 000 ihmisen pitäjä.
Rajoittaa oikeata saastuttamista
Ei muitakaan turhia ilmastonmuutotosta kiihdyttäviä turhia hankkeita!
Puhtaan hengitys ilman turvaaminen kaikille.
Hiilineutraali-tavoitteissa kiinnitetään huomiota lasku tapaan. Ei näennäistä toimintaa! Avoimesti esiin kaikelle kansalle, miten laskelmat on
tehty.
Muovipussien käytön lopettaminen.
Kaikkien päästöjen vähentäminen sekä ilmaan että myös vesistöihin
yhteisöllisiä kaupunkiviljelyprojekteja keskustan läheisyyteen, siis tilojen mahdollistaminen eli ei kaavoiteta kaikkea umpeen
Kuopio on kaunis kaupunki. Pidetään se sellaisena ja kehitetään matkailua ennemmin kuin teollisuutta.
Pidättäytä muoti-ilmiöistä kuten aikanaan moottoritien kattamisesta haihattelu ja Salli-allianssiprojektit.
Toimenpidekilpailun pitäminen, jossa kuopiolaiset voivat ehdottaa omia toimenpiteitään, ja parhaat toteutukset sekä ideat palkitaan.
Ihmisten liikkumisen minimointi
Nepalin metsät säilytettävä
Ö alueiden kunnostus ja lumikuormat pois rantojen läheisyydestä
Muovisten kertakäyttöastioiden myynnin kieltäminen.

MUUT 2/2
Ympäristön karsintaa talkoilla
Viljelypalsta-alueita voisi olla useammassa paikassa Kuopiossa, ja niitä voisi olla vuokrattavana myös pienessä koossa, esim. 1/4aari tai jopa
pienempiä, jolloin olisi pienempi kynnys aloittaa palstaviljely (esim. lapsiperheille tai vanhuksille, tai muutenkin jos haluaisi viljellä mutta aika ei riitä
aariin). Muuten viljelypalstoissa on kyllä nyt ihanaa että siihen on köyhälläkin varaa ja ihanaa että palstoja on.
Kaikilta älypuhelimet pois koska sosiaalinen media saa aikaan näitä ihme hässäköitä
Olivat toimenpiteet mitä tahansa, ne pitää toteuttaa ns. porkkanan, ei kepin kautta. Esimerkiksi autoilusta yritetään tehdä väkisin vaikeaa vaikkapa
parkkipaikkojen vähentämisen myötä, mutta se ei toimi. Autoilua tulee olemaan. Ainoastaan voidaan tehdä vaihtoehdoista houkuttelevampia. Se on
kuitenkin kurjaa, jos ihmisten elämästä tehdään tahallaan vaikeaa.
Ei uusia lupia malmin etsintään tms.
Huomioidaan mökkiläiset.
Luonnonmukaiset terveydenhoitotavat tasavertaisiksi
Koulutus, jossa opitaan jokin käytännön ammatti jo ennen jatko-opintoja

• 25 toimenpide-ehdotusta, jossa puhuttiin ilmastovouhotuksesta, ilmaston viilenemisestä,
ja pyydettiin välttämään toimia ilmaston puolesta

Johtopäätökset ja koonti 1/2
• Kuopiossa asuvat vastaajat odottavat kaupungilta:
•
•
•
•
•
•

Taloudellisia kannusteita
Uusia ympäristöystävällisiä palveluita
Innostavia kampanjoita ja kokeiluja
Lisätietoa eri valinnoista ja niiden vaikutuksista
Ohjaamista ja neuvontaa
Ympäristölle haitallisen toiminnan kieltämistä

• Sektoreista toimenpiteitä toivotaan kohdistettavan erityisesti energiaan ja
liikenteeseen
• Tavoitevuodeksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi mainittiin useimmin vuosi 2030
• Kaupungin toivotaan ohjaavan rahoitusta erityisesti julkisen liikenteen kehittämiseen.
Muita useasti mainittuja rahoittamisen kohteita ovat:
• Energia, lämmitys ja sähkö
• Luonto, viheralueet ja luonnonsuojelu
• Kehittäminen, neuvonta ja kampanjat

• Kaupungilta odotetaan monipuolisia toimia, mutta samalla tiedostetaan, että
kaupunki pystyy vaikuttamaan vaan osaan siitä kaikesta toiminnasta, joka liittyy
ilmastoviisauteen. Kaupungin toivottiin olevan esimerkkinä siitä, miten voidaan toimia
ympäristöystävällisesti ja ilmastoviisaasti

Johtopäätökset ja koonti 2/2
• Tulevaisuudessa Kuopiossa:
Mielikuvissa korostuu järviä ja vesistöjä, metsät sekä torialue ja keskusta
Lähiliikenteessä liikutaan linja-autolla ja muulla joukkoliikenteellä, pyöräillen sekä kävellen
Kaukoliikenteessä alue saavutetaan erityisesti junalla, mutta myös linja-autolla
Energiassa korostuu aurinkoenergia, energiatehokkuus ja energian säästäminen sekä
geoenergia
• Asuminen on monipuolinen yhdistelmä erilaisia asumismuotoja tiiviistä keskusta-asumisesta
väljempään keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta asumisesta
•
•
•
•

• Ilmastoviisaus avaa monipuolisesti mahdollisuuksia Kuopiolle:
• Olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, elinvoimainen kaupunki asukkailleen
• Toimia kiinnostavana luontomatkailun kohteena

• Haasteena ilmastoviisaalle toiminnalle tunnistettiin
• Asenteiden ja toimintatapojen hidas, välillä mahdoton muuttuminen
• Taloudelliset rasitteet, kuten kulut ja kustannukset

• Paikalliset vastaajat ovat tehneet omassa elämässään erilaisia tekoja ilmastoa
ajatellen ja ovat suunnitelleet tekoja tulevaisuudelle
• Osa vastaajista on toteuttanut arjessaan useita tekoja, kun taas osa vastaajista on tehnyt
pienempiä muutoksia omassa arjessaan. Tässä ohjeistaminen ja toisilta oppiminen lisäisi
tietoisuutta siitä, minkälaisia muutoksia yksilön arjessa voi tehdä ilmastoviisauden
näkökulmasta.

LIITE: KYSELYLOMAKE

Tervetuloa kertomaan
ajatuksia ilmastoviisaasta
Kuopiosta!
Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen
hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna
2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan
ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009 - 2020 vuonna 2009.

Uusi ilmasto-ohjelma 2020 ->
Kuopion kaupungille laaditaan parhaillaan uutta ilmastopoliittista
ohjelmaa sekä hiilitase- ja päästövähennysselvitystä. Tavoitteena on,
että selvitys valmistuu syksyn 2019 aikana ja uusi ilmastopoliittinen
ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi tammikuussa 2020.

Kyselystä
Tämä asukaskysely on osa ilmasto-ohjelman laatimista. Kyselyn
avulla kuntalaiset pääsevät mukaan vaikuttamaan ohjelman
sisältöön. Kyselyyn vastataan anonyymisti, kysely on avoinna
8.10.2019 saakka.

Lisätietoa ilmasto-ohjelmasta
energianeuvoja Mari Turunen
mari.turunen(at)kuopio.fi, puh. 044 718 2870
www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma

Seuraavaksi saat erilaisia
kuvavaihtoehtoja, joista valitset
sellaiset kuvat/asiat, mitkä ovat
mielestäsi tärkeä osa Kuopion
tulevaisuutta
Voit valita yhden tai useamman kuvan, tai antaa myös oman
ehdotuksesi.

Kuvat ovat teemoittain (mielikuva Kuopiosta, liikkuminen, energia ja
asuminen).

Huomaathan, että kyselyssä käytetyt kuvat eivät ole Kuopiosta vaan
kuvastavat esittämiään teemoja yleisesti.

MITKÄ ASIAT OVAT TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN
KUOPIOTA?

Mielikuva Kuopiosta
Voit valita yhden tai useamman kuvan

Metsä

Niityt, kedot

Lumi ja talvi

ja pellot

Kuopion tori ja
kaupungin
keskusta

Järvet ja

Maaseutu /

vesistöt

kylät

Jokin muu, mikä?

Jokin muu

MITKÄ ASIAT OVAT TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN
KUOPIOTA?

Liikkuminen: lähiliikenne
Voit valita yhden tai useamman kuvan

Kävely

Sähköpotkula

Yksityisautoilu

Pyöräily

Jokin muu

udat ja muut
uudet
liikkumisvälin
eet

Raitiovaunu ja

Linja-autot ja

Liikkumisen

muut

muu

uudet palvelut

raideratkaisut

joukkoliikenne

Jokin muu, mikä?

MITKÄ ASIAT OVAT TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN
KUOPIOTA?

Liikkuminen: kaukoliikenne / Kuopion
saavutettavuus
Voit valita yhden tai useamman kuvan

Juna

Linja-auto

Lentokone

Jokin muu

Jokin muu, mikä?

Yksityisautoilu

MITKÄ ASIAT OVAT TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN
KUOPIOTA?

Energia

Energia
Voit valita yhden tai useamman kuvan

Aurinkoenergia

Bioenergia

Energiansäästö /
energiatehokkuus

Geoenergia (esim.

Tuulivoima

Turve

Ydinvoima

Jokin muu

maalämpö)

Vesivoima

Jokin muu, mikä?

Jokin muu, mikä?

MITKÄ ASIAT OVAT TÄRKEÄ OSA TULEVAISUUDEN
KUOPIOTA?

Asuminen
Voit valita yhden tai useamman kuvan

Tiivis

Tiivis

kaupunkiasuminen

kaupunkiasuminen

(kerrostalot)

(mm. rivi-, pari- ja

Kesämökit

pienkerrostalot)

Omakotitaloalueet

Kaupunkimaiset
paikalliset
keskukset / kylät

Jokin muu, mikä?

Jokin muu

Jokin muu, mikä?

Kerro ehdotuksiasi
toimenpiteistä, joita Kuopiossa
voitaisiin toteuttaa tulevien
vuosien aikana ilmastoviisaina
tekoina

Ehdotus
Toimenpide 1

Toimenpide 2

Toimenpide 3

Toimenpide 4

Toimenpide 5

Toimenpide 6

Toimenpide 7

Lisää toimenpiteitä? Jatka tähän:

Lisää toimenpiteitä? Jatka tähän:

Jos sinulla olisi 100 000 € vapaasti käytettävissä
kaupungin ilmastotyöhön, mihin käyttäisit sen? Eli
mitä kaupungin tulisi ensimmäisenä tehdä?

Ilmastoviisas Kuopio: Millaisia mahdollisuuksia
ilmastoviisaus avaa Kuopion tulevaisuudelle?

Ilmastoviisas Kuopio: Millaisia haasteita ilmastoviisaus
aiheuttaa Kuopion tulevaisuudelle? Onko sinulla
ratkaisuehdotuksia näihin haasteisiin?

Milloin Kuopion tulisi olla
ilmastoviisas?
Monet suomalaiset kaupungit ovat asettaneet tavoitevuoden, johon
mennessä ne pyrkivät hiilineutraaliksi. Hiilineutraalius tarkoittaa
tässä yhteydessä tavallisesti sitä, että ilmastopäästöt vähenevät 80
% vuoden 1990 tasosta. Mikä tulisi olla Kuopion kaupungin
vastaava tavoite?

Kuopion päästöt (muutettuna vastaamaan hiilidioksidipäästöjä) olivat
vuonna 1990 noin 1 126 800 tonnia, joten 80 % vähennyksen jälkeen
tavoite olisi 253 600 tonnia. Vuoteen 2015 mennessä päästöt olivat
vähentyneet vuodesta 1990 noin 35 %, eli 728 900 tonnin tasolle.

Suomen tavoitevuosi on hallitusohjelman mukaan 2035.
Vuonna 2025
Vuonna 2030
Vuonna 2035
Vuonna 2040
Vuonna 2045
Vuonna 2050
Jokin muu vuosi, milloin?

Alla kuvaajalla muutamien muiden Suomen kaupunkien tavoitevuosia

Millaisia ilmastotekoja olet tehnyt omassa
elämässä? Entä millaisia tekoja olet suunnitellut?

Miten Kuopion kaupungin tulisi kannustaa tai auttaa
asukkaita tekemään kestäviä valintoja?
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)
Lisää tietoa eri valinnoista ja niiden vaikutuksista
Innostavia kampanjoita ja kokeiluja
Taloudelliset kannusteet (maksut, alennukset, palkkiot)
Kielletään ympäristölle haitallista toimintaa
Ohjataan ja neuvotaan
Uudet, ympäristöystävälliset palvelut
Ei mitenkään
Muita keinoja?

Mille sektoreille kaupungin toimien tulisi kohdistua?

Mille sektoreille kaupungin toimien tulisi kohdistua?
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)
Energia
Liikenne
Rakentaminen ja asuminen
Maatalous ja elintarvikkeet
Muut, mitkä?

Onko mielessäsi vielä jotain muuta tärkeää nyt
laadittavaan ilmastopoliittiseen ohjelmaan liittyen?
Tai haluatko kommentoida kyselyyn liittyviä
aihealueita? Voit kirjoittaa ajatuksesi tähän.

TAUSTAKYSYMYKSET
Suhteeni Kuopioon (valitse sinulle parhaiten sopiva)
Asun Kuopiossa
Asun muualla, mutta käyn töissä tai opiskelen Kuopiossa
Olen vapaa-ajan asuja
Muu, mikä?

