KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA SEKÄ
HIILITASE- JA PÄÄSTÖVÄHENNYSSELVITYS

ASUKASTILAISUUDEN KOOSTE

2.10.2019 17:30–19
KUOPION MUSIIKKIKESKUS

ASUKASTILAISUUS
• Keskiviikkona 2.10. klo 17:30 alkaen järjestettiin kaikille avoin
asukastilaisuus
• Tilaisuudessa esiteltiin ilmastopoliittisen ohjelman laatimista sekä siihen
liittyviä materiaaleja. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua materiaaleihin
ja kommentoida niitä. Lisäksi he saivat jättää ehdotuksiaan toimenpiteiksi
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
• Asukastilaisuus järjestettiin samana päivänä kuin Työpaja 2 järjestettiin
keskeisille sidosryhmille. Työpaja 1 järjestettiin 5.9.2019.

”Mä kirjoitin tosi tärkeän jutun tänne”

ASUKASTILAISUUS
• Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mitä kaupunki voi tehdä ilmastopoliittisten
toimien vauhdittamiseksi ja toisaalta minkälaisia toimia sekä valintoja
yksilöt voivat tehdä tavoitteiden toteutumiseksi
• Toimenpide-ehdotuksia jätettiin yhteensä 43
• Toimenpide-työskentelyn pohjana käytettiin mm. Kuopion
resurssiviisausohjelmassa tunnistettuja toimenpiteitä
• Teemapisteille jätetyissä kommenteissa korostettiin luonnonsuojelun
tärkeyttä, rohkeita päätöksiä ja tekoja sekä kestäviä liikkumismuotoja
(sujuvat pyöräilyreitit, edullisempi julkinen liikenne, pyöräilyn suosiminen
autoilun sijasta)

ASUKASTILAISUUS
Teemapisteet, joilla osallistujat saivat kiertää tilaisuuden aikana

TOIMENPITEET

KUOPION
ILMASTOPOLIITTINEN
OHJELMA

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN
JA HIILINIELUJEN MALLINNUKSEN
TULOKSET

VISIO JA TAVOITTEET

VISIO JA TAVOITTEET
• Visiokokonaisuutta täydennettiin ja kommentoitiin
• Korostettiin sitä, miten näkökulmana tulisi korostaa positiivisuutta ja mahdollisuuksia: arkea helpottavat
ilmastoteot, elämänlaadun parantaminen, parhaillaan ajan ja rahan säästämistä

• Tavoitevuodeksi ehdotettiin vuotta 2030 (kun ensimmäisessä työpajassa keskusteltiin vielä
vuoden 2030 olevan kunnianhimoinen tavoite ja vuoden 2035 realistinen tavoite). Tässä toisessa
työpajassa mainittiin mm. vuoden 2035 olevan lepsu tavoite.
• Lopullisen tavoitteen määrittelemisessä on huomioitava FISU-kuntien tavoite hiilineutraaliudesta:
”Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 % 2030 mennessä vuoden 2007 (tai 2005) tasosta ja tavoitellaan
hiilineutraalisuutta 2030 mennessä” (neuvottelukunta 11.4.2019)
Työpaja 2 ja
asukastilaisuus:
Tavoite

2030

2035

Työpaja 1:
Kunnianhimoinen tavoite

Työpaja 1:
Realistinen tavoite

2040

TILAISUUDESSA KOROSTETTUJA ASIOITA
TULEVAISUUDEN SUUNNITTELULLE
Maatalous ja ruoka, metsätalous, luonto
• Maatalouden kasvattaminen ja suopeltojen metsitys
• Kaupungin ruokahankinnat kestävämmiksi suosimalla lihan ja maitotuotteiden sijaan kasviproteiinia ja
lähituotantoa: lisättävä kasvisruuan osuutta lihan kustannuksella
• Turpeen energiakäytön hallittu ja nopea lopettaminen Kuopiossa (huomio myös kasvuturpeisiin)
• Metsien suojelutasot suositusten mukaisiksi
• Suojellaan metsiä, pidetään ympäristö siistinä (mm. roskat laitetaan roskikseen)
• Kaupungin metsien käytössä huomioitava ilmastonmuutos (hiilinielut) ja metsien monimuotoisuus
suojelutason mukaiseksi
• Kallaveden nykyisen tilan säilyminen
Liikkuminen
• Enemmän julkista liikennettä
• Henkilöjunaliikenne Joensuun suuntaan
• Laajat yhteiskäyttöpalvelut (autot, pienkoneet jne.)
• Vaihdetaan autot pyöräilyyn, käytetään mahdollisimman vähän autoja
• Autoton keskusta ja maksuton/selkeästi halvempi julkinen liikenne
• Pyöräilyreitit sujuviksi, turvallisiksi ja kattaviksi, käytetään mieluiten pyörää tai kuljetaan kävellen
Energia
• Hyödynnetään aurinkoenergiaa
Kaupunkirakenne
• Kaupunkirakenne tiiviimmäksi, viheralueiden ja lähimetsien merkitys (kaavoitus)

ASUKASTILAISUUDEN ANTI
•
•

•

•

Asukastilaisuudessa käytiin monipuolista keskustelua teemapisteillä olevien aiheiden
ympärillä
Osallistujat ideoivat monipuolisesti toimenpiteitä tulevaisuuden näkökulmasta ja esittivät
suoria kommentteja siitä, minkälaisilla toimilla hiilineutraaliuden tavoitteisiin voidaan päästä
• Toimintaa peräänkuulutettiin niin kaupungilta, yksittäisiltä ihmisiltä kuin toimijoilta
kaikilla eri sektoreilla
Vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta asukastilaisuuden aikana päästiin keskustelemaan
monipuolisesti
• Keskustelun ja jätettyjen toimenpide-ehdotusten pohjalta kehitetään Kuopion
ilmastopoliittista ohjelmaa
Tilaisuudessa muistutettiin lisäksi vastaamaan avoinna olevaan asukaskyselyyn

LISÄTIETOA: www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma

