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Kansainvälinen ilmastolakko 24.9.2021 #FridaysForFuture   #FFFSuomi 
  
 
 
Tiedote        
 
Salon kaupunki / kaupunginjohtaja / valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat 
 
 
 
Salo hiilineutraali kaupunki 2035 
 
Me, pieni ryhmä salolaisia, olemme 30.11.2018 lähtien tukeneet ruotsalaisen Greta Thunbergin ja 
kansainvälisen #FridaysForFuture – sekä #FFFSuomi -ilmastonuorten vaatimusta siitä, että kaikki 
päättäjät sekä media käsittelevät ilmastokriisiä akuuttina kriisinä ja pysymme Pariisin sopimuksen 
linjassa sekä IPCC:n viitoittamassa 1,5 asteen tavoitteessa. Koronan takia ilmastolakkomme siirtyi 
nettiin ja tänä vuonna olemme osallistuneet ainoastaan kansainvälisiin #FridaysForFuture-
ilmastolakkopäiviin, osana #FFFSuomi-liikkeen toimintaa.  
 
Olemme kiitollisia siitä, että Salon kaupunki aikaisti hiilineutraalitavoitteensa vuodeksi 2035 ja 
iloitsemme siitä, että uusi Ilmasto- ja ympäristöohjelma vuosille 2021 -2025 on saatu aikaiseksi. 
Kiitoksia myös siitä, että asukkaiden toivomuksia ja ideoita kerättiin kyselyn kautta! 
 
 
 
Tieto, askelmerkit ja avoimuus 
 
Meillä yksittäisillä ihmisillä ja kotitalouksilla on suuri vastuu Suomen hiilijalanjäljen 
pienentämisessä, mutta vielä suurempi vastuu on Suomen valtion ja kaupunkien ilmastopolitiikalla. 
Tarvitaan päätöksiä, jotka tukevat ja nopeuttavat siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 
Tarvitaan ilmastotiedon tehokasta jakamista, rohkeita ratkaisuja ja vastuullisia sekä 
oikeudenmukaisia toimia, asennemuutosta ja intoa uuden hyvän rakentamiseen.  
 
Ilmastoasioiden osoittaminen ympäristötoimen pöydälle ei ole enää ajanmukaista, vaan ilmastotyötä 
on tehtävä kaikilla tasoilla ja kaikilla sektoreilla ja sen tulee kuulua kaupungin strategiatasolle. 
Megatrendi on tiedostettu ja moni yritys on oivaltanut, että tulevaisuus, menestys ja hyöty piilevät 
toimissa, joissa tähän trendiin on kyetty tarttumaan viisaasti ja ennakoimalla. Me kansalaiset 
haluamme poliittista ohjausta ekologisesti kestävään, planetaariset rajat huomioivaan suuntaan. 
 
Toivomme, että kaupunki johtaa kaikki toimialansa suunnittelemaan ja sitoutumaan konkreettisiin 
toimenpiteisiin, jotka johtavat asetettaviin ilmastotavoitteisiin ja välitavoitteisiin. Seurantaa ja 
viestintää ei myöskään saa unohtaa. Uuden Ilmasto- ja ympäristöohjelman kirjauksia olisi vielä 
terävöitettävä. Nyt ympäripyöreät ilmaisut tavoitteista, kuten ”huomioidaan”, ”parannetaan”, 
”pyritään”, ”lisätään”, ”edistetään” ja ”kehitetään” tarvitsevat jatkeeksi keinojen määrittelemistä, 
tarkkoja askelmerkkejä, välitavoitteita ja operatiivisia ohjeistuksia, kirjauksia mittareista ja 
seurannasta. On tärkeää, että huolestuneet kansalaiset voivat lukea ja seurata, kuinka siirtymä 
hiilineutraaliin infrastruktuuriin ja ilmastokestävään arkeen on kaupungissamme joka päivä 
meneillään.  
        
 
 
 



 2 

Salo – joka päivä parempi ilmastotyön edelläkävijä 
 
Arvostamme kaikkia niitä tärkeitä ilmastotoimenpiteitä, joihin Salon kaupunki on jo ryhtynyt, kuten 
aurinkopaneelien, led-valojen ja maalämmön asentaminen, sähköautojen latauspisteet, 
puurakentaminen, toiminnanohjauksen kehittäminen, jäteneuvonta, joukkoliikenteen kehittäminen 
tai ravitsemuspalvelun luomu-, lähi-, sesonki- ja kasvisruoan lisääminen jne. Öljylämmityksestä 
luopuminen on haasteellista, mutta tässäkin on tapahtunut hyvää muutosta. Toivomme, että 
kaupungin öljykattiloista on luovuttu 2024 mennessä. Kiitämme Helmi-hankkeeseen mukaan 
lähtemisestä.  
Hiilinielut on juuri nyt tärkeä säästää sellaisinaan ja maaperän hiilipäästöjä on estettävä. 
Luopumalla avohakkuista, kaupungin metsät saisivat jatkaa tehtäväänsä hiilinieluina, hiilivarastoina 
ja monimuotoisuuden turvaajina. Suojelua voi vielä lisätä ja talousmetsissä siirtyä jatkuvaan 
kasvatukseen. Ilmaston ja luonnonkirjon suojelutoimet ovat viisasta taloudenpitoa. 
 
 
Kiertotalous 
 
Jätteenpolttolaitos on hyvä asia siinä mielessä, että turpeen ja kivihiilen poltosta päästiin eroon, 
jätteitä ei alueelta viedä ulkomaille ja kaukolämpöä tuotetaan päästöttömästi. Samalla on kuitenkin 
edistettävä ja kehitettävä kiertotaloutta. Tähän tarvitaan tukea innovoiville yrityksille. Tarvitaan 
jatkuvaa valistusta liittyen bio-, muovi- ja muun jätteen lajittelusta ja jatkokäytöstä. Jätteessä on 
paljon materiaalia, joka pitäisi ottaa talteen ja uudelleen käyttää sen sijaan, että jatketaan 
luonnonvarojen ylikuluttamista. Etenkin muovin keräilyastioita tarvitaan jokaisessa Rinki-pisteessä. 
Polton tulee olla aina viimeinen ratkaisu kun kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet on käyty 
loppuun. Biojätettä ei tule polttaa vaan sitä on hyödynnettävä biokaasuksi. Toivomme, että 
laitokselle tulevat jätepaalit ovat kääritty kierrätysmuoviin.  
Kaupungilla on mahdollisuus liittyä kiertotalouden edelläkävijöiden joukkoon.  
Jätteen synnyn estämisestä on puhuttava. Toivomme myös, että julkinen liikenne ohjelmakauden 
aikana siirtyy paikalliselle biokaasulle. 

 

Tukea saatavilla 

Toivomme myös, että kaupunkimme jatkossakin hakee aktiivisesti avustuksia ja hyödyntää tarjolla 
olevien ilmastohankkeiden rahoituskanavia ilmasto-ohjelman konkreettisiin toimiin sekä tehokkaan 
ilmastotyön tueksi (esimerkiksi Kuntien ilmastoratkaisut ja ministeriöiden tuet). Kaupunkien 
kokeilemat ilmastobudjetit ja ilmastovahdit ovat esimerkkejä innostavista työtavoista. Yhteistyö 
maakunnan ilmastotyötä tekevien tahojen kanssa on järkevää ja tuo lisäarvoa. 
 
 
Kunnioittavasti ja voimia ilmastotyöhön toivottaen, 
 
Salossa, kansainvälisen ilmastolakon päivänä 24.9.2021, 
 
Perjantait Gretan kanssa Salo  
 
/ Helena Ahonen, Tiina Harjola, Henrik Hausen, Johannes Lehtinen, Eeva-Stiina Lönnemo, Paula 
Lönnemo, Eija Panttila, Arja Timonen, Karin-Astrid Söderlund, Staffan Söderlund, Outi Yrttiranta 
 
www.tasauskohtuuspaja.net &  www.ilmastoviisassalo.fi  
 


