
 
Ilmastoviesti Salon kaupungin johdolle ja päättäjille 
kansainvälisenä #FridaysForFuture -ilmastolakkopäivänä 25.3.2022 
 

Päästöt alas – nielut ylös!  
 
 
Elämme kestävyysmurroksen aikaa. Monet samanaikaiset kriisit, kuten ilmasto- ja ekokriisi, 
Venäjän sota Ukrainaa vastaan sekä koronakriisi paljastavat kaikki, että tapamme elää ja hoitaa 
yhteiskuntiamme on kestämätön ja tarvitsemme suuria muutoksia jotta tulevaisuus maapallolla olisi 
elinkelpoinen kaikille. Hyvinvointi kuuluu kaikille, lähellä ja kaukana, niin ihmisille kuin kaikille 
eliölajeille. Viisaaseen taloudenpitoon kuuluvat ilmaston ja luonnonkirjon suojelutoimet. 
 
Onneksi muutostarve on tunnistettu myös Salon kaupungissa; kaupunki on hiilineutraali 2035 ja 
kaupungin ilmastostrategia tähtää tähän. Tehokas seuranta on oleellinen osa tätä työtä. 
 
Viittaamme edelliseen viestiimme (24.9.2021) ja teemme alla ainoastaan joitakin nostoja: 
 
Öljylämmityksestä luopuminen on haasteellista. Toivomme, että kaupungin öljykattiloista 
luopuminen jatkuu jotta öljylämmityksestä on luovuttu 2024 mennessä. Energia-asiantuntijan 
neuvonta kaupungin asukkaille on tärkeää energiamurroksessa. 
 
Biokaasu on merkittävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Paikallista biokaasua saadaan 
jätteenkäsittelyn lisäksi myös nurmiviljelyn kautta; https://yle.fi/uutiset/3-12368422  
 
Metsät tarvitaan hiilinieluina ja hiilivarastoina. EU:n ja YK:n strategioiden mukaan 30 % planeetan 
maa- ja merialueista on suojeltava. Viime IPCC -raportissa 28.2. terävöitettiin näitä lukuja.  
Salossa kiertotalouden ja muun elinkeinon tarpeista johtuen metsäalueita menetetään. Aiheutettua 
metsäkatoa olisi tärkeä kompensoida pysyvällä suojelulla muualla, esim. kaupungin vanhimmissa 
metsissä tai muuten luontoarvoltaan arvokkaissa metsissä. Järkevää olisi monimuotoisuuden 
turvaamisen kannalta suojella metsää muun (ehkä aiemmin suojellun) metsäalueen yhteydessä, jotta 
alueita kytkettäisiin toisiinsa. Metsäalueiden pirstoutuminen heikentää monimuotoisuutta 
huomattavasti.  
Varsinais-Suomessa suojelua on liian vähän ja vanhimmat metsät olisi suojeltava välittömästi. 
Uuden metsän istuttaminen on tässä tilanteessa ja tähän hätään liian hidasta. Olemassa olevia 
nieluja tarvitaan juuri nyt! Kaupungille suositusten mukainen 30 % suojelu (tiukka suojelu 10 %) ei 
ole samalla tavalla vaikeaa kuin yksityiselle omistajalle, jolle metsätulot saattavat olla kooltaan 
paljon merkittävämpiä. Kaupunki voisi suojelun lisäämisen lisäksi talousmetsissään käyttää 
jatkuvapeitteistä kasvatusta, jolloin nielut säilyvät eikä maaperä muutu päästölähteeksi.  
 
Kiitämme kaikista niistä ympäristö-, ilmasto- ja energiatoimista, joita Salon kaupunki on jo tehnyt 
ja toivotamme voimia suunniteltujen toimien toteuttamisessa. Haluamme, että Salo olisi myös 
ilmastotoimien näkökulmasta joka päivä parempi. Edelläkävijät voittavat aina – monella tasolla. 
 
www.tasauskohtuuspaja.net &  www.ilmastoviisassalo.fi  
 
/ Eeva-Stiina ja Paula Lönnemo, Eija Panttila, Karin-Astrid ja Staffan Söderlund,  
  Johannes Lehtinen, Arja Timonen 
 
P.S. Maakuntien rooli ja vaikuttavat ilmastotoimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/341163/SYKEra_11-
2022_Ilmastotiekartat.pdf?sequence=3&isAllowed=y  


