
Hyvää iltaa ystävät. 

Kaupunginhallituksen jäsenenä sain tulla tuomaan tähän tapahtumaan Salon kaupungin tervehdyksen. 
Hienoa että olette tulleet paikalle näyttämään valomerkkiä ilmaston puolesta. Kiitos tästä tapahtumasta 
tapahtuman järjestäjille ja muille vapaaehtoisille. 

Salon kaupunginhallitus on tammikuussa 2018 päättänyt, että Salo liittyy tavoittelemaan 
hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Tämä työ tehdään Varsinais-Suomen alueellisena 
yhteistyönä ja se tullaan aloittamaan ilmastostrategian laatimisella. 
Strategiasta lähdetään siis liikkelle. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan tietysti konkreettisia 
tekoja. No mitä nämä teot sitten ovat Salon kaupungissa? 

Kaupunki vähentää omia päästöjään energiansäästötoimillaan. 
Kiinteistöissä luovutaan öljyn käytöstä siirtymällä mm. maalämpöön ja aurinkoenergiaan. 
Keskuskeittiö on lisännyt kasvisten ja luomun käyttöä, kasviruoka on saatavilla kaikissa kouluissa. 
Katuvalaistuksessa on siirrytty LED-valoihin. 
Tulevan jätevoimalan myötä kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa loppuu. 
Lisäksi kaupunki on siirtymässä paperittomaan arkistoon. 

Yksin Salon kaupungin teot eivät riitä, sillä meillä kuntalaisilla on merkittävä osuus kaupungissa 
syntyvistä päästöistä. Meillä on siis myös vastuu vähentää päästöjä. Tehdä niitä konkreettisia tekoja. 
Salo on mukana CO2-raportoinnissa ja vuosittain tehdään raportti, jossa verrataan lähikuntien 
asukaskohtaisia päästöjä. (raportit löytyvät Salon kaupungin nettisivulta). Uusimman raportin mukaan 
meillä salolaisilla on eniten parannettavaa liikkumisessa ja rakennusten lämmityksessä. Järkeistämällä 
liikkumista ja lämmitysenergian käyttöä sekä tekemälllä fiksuja polttoainevalintoja pystymme 
vaikuttamaan päästöihin. 

Jätehuolto on onnistuttu Salossa järjestämään hyvin ja kuntalaiset ovat jo nyt aktiivisia lajittelijoita, 
joten jätehuollon päästöt ovat raportin mukaan keskimääräistä pienemmät. Kiitos tästä kuuluu kaikille! 
Jätevoimalan yhteyteen suunniteltu kiertotalouspuisto tulee toivottavasti vielä lisäämään materiaalien 
hyötykäyttöä ennen massapolttoa. 

Worldwatch Instituten mukaan vähintään 51 % globaaleista kasvihuonekaasuista on peräisin 
eläinmaataloudesta. Kasvisruuan osuutta lisäämällä vähennämme siis helposti päästöjä ja samalla 
edistämme omaa terveyttämme. Viikoittainen kasvisruokapäivä, päivittäiset valinnat kasviperäisten 
tuotteiden eduksi, ja ehkä jopa vegaanihaaste, keinoja on monia. Tarvitaan vain tahtoa ja tekoja. 

On selvää, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan isoja tekoja, mutta yhtälailla tarvitaan niitä 
pieniä tekoja. Maailmanlaajuisten toimenpiteiden lisäksi tarvitaan kaupungin, kuntalaisten, yritysten ja 
yhteisöjen tekoja. 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tutkijoiden mukaan myöhäistä, mutta sen hidastaminen on 
edelleen mahdollista. Olemme täällä tänään näyttämässä että me haluamme sitä. Yhdessä me 
pystymme siihen. 
Pekka Haavisto on sanonut hienosti: Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. 

	


