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§ 14

Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
Valmistelijat / lisätiedot:
Kallio Liisa
Kaitanen Susanna
Ilomäki Katihanna
Toivanen Maiju
Vepsäläinen Timo
Kuusisto-Hjort Paula
Leinonen Joni
Melender Mikko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Espoon kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle liitteen mukaisen
lausunnon.
Lausunto on laadittu lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Juvonen Ampujan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:
”Ilmastotoimien kunnianhimoisuudessa on huomioitava muutostöiden kustannukset kaupungille ja kaupunkilaisille. Ilmastotoimien kustannusten tulee olla kohtuullisia. Esitän, että rasti muutetaan vaihtoehtoon: ”Tälle osaalueelle pitäisi esittää vähemmän ilmastotoimia.”
Ampuja Juvosen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen 2b liikenteen avovastaukseen:
”Espoon kaltaisen laajan ja usean kaupunkikeskuksen kaltaisen kaupungin
liikenne ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa pääosin julkisella
liikenteellä. Yksityisauto on usein ylivoimainen tapa kaupunkilaisen liikkumiseen. Autojen sähköistyessä myös yksityisauto tulee määritellä ekologisesti kestäväksi liikkumismuodoksi.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.
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Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 3 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää hylänneen Ampujan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen Juvosen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Selostus

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Lausunto on annettava viimeistään 14.1.2022.
Tausta
Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut
luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Ilmastolain (609/2015) mukaan valtioneuvosto hyväksyy keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan kerran vaalikaudessa.
Lain mukaan suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa esitetään,
millä toimilla ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä
vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään taakanjakosektorilla, sekä päästökehitysarviot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista siihen. Suunnitelman kattamalle taakanjakosektorille
kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen
teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä.
Suunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain ilmasto- ja energiastrategian
kanssa. Suunnitelmassa tarkastellaan myös poikkileikkaavia teemoja, kuten alueellisen ilmastotyön ja kulutuksen merkitystä. Suunnitelman laatimisen perustana on ilmasto- ja energiastrategian kanssa yhteiset, VTT:n vetämässä HIISI-hankkeessa tuotetut skenaariot.
Tavoitteet
Järjestyksessään toisen ilmastosuunnitelman lähtökohtia ovat EU:n komission ehdottama vuoden 2030 kiristynyt päästövähennysvelvoite ja Sanna
Marinin hallitusohjelmassa määritellyt ilmastolinjaukset. Komission ehdotuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite taakanjakosektorille vuodelle 2030 on 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005
tasoon. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Perusskenaarion nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen.
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa arvioidaan millä toimilla ero saadaan kurottua umpeen, ja miten päästöt vähenevät taakanjakosektorin osalta niin, että hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa.
Ympäristöministeriö raportoi suunnitelman toteutumisesta vuosittain eduskunnalle ilmastovuosikertomuksessa, joka on kaikille julkinen raportti.

Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus

§ 14

3/4

10.01.2022

Yhteenveto lausunnon sisällöstä
Suunnitelman sisältö on linjassa Espoon kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen kanssa ja suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tukevat
tavoitetta pääsääntöisesti hyvin.

Linkit
Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät lausuntopalvelusta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=46922a63-6257-4669-a82829390a4aeabd
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KAISU lausunto 10.1.2021
Äänestyslistat § 14

Oheismateriaali
Tiedoksi
Ympäristöministeriö

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.1.2022.
Ote lähetetty 14.1.2022.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 14
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

