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Valtuustoaloite Helsingin vuosittaisista peistaikiintitiiste

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on luvannutr Helsingista hiilineutraalin, ja Helsingin Energian
tavoitteena2 on olla hiilineutraali vuonna 2050. Samaan aikaan Uusimaa aikoo olla Suomen ensimmainen
hiilineutraali maakunta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edel16k6vijii3. Helsinki on omassa
ymperist6politiikassaana sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessa ia
vehentamden paestiije 20 % vuoteen 2020 mennesse.

Hallitustenvdlisen ilmastopaneelin IPCC:ns mukaan teollisuusmaiden tulisi vdhentee peestdje vehintaan 25-
40 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessa, jotta voitaisiin velttee yli kahden asteen ldmpeneminen.
Tdhdn mennessd jo 133 eurooppalaista kaupunkia tavoittelee yli40 prosentin
kasvihuonekaasupeastiiv6hennyksia vuoteen 2020 mennessii6.

Kaupungin nykyinen ilmastopolitiikka on hajanaista ja parhaan saatavilla olevan ilmastotieteen vatossa
tavoitteiltaan riittiimdtiinte. Konkreettiset toimet puuttuvat tai ne on siirretty pitkille tulevaisuuteen.
Liseksi peestijvehennystoimien toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta on puutteellista. Helsingin
ilmastopolitiikka ryhdistyisi, jos kaupunki ottaisi keyttdijn vuosittaiset piiestdkiintatit (vrt. kansallisella
tasolla ilmastolakiT)ia seuraisi sdann6llisesti padstdv;hennysten tuloksellista toteutumista.

Vuosittaiset peSstOkiinti6t olisivat monin tavoin parempi vaihtoehto kuin nykyinen yleiseen
ympdrist6politiikkaan tai poliittisiin julistuksiin perustuva heikko ohjaus. Vuosittaisten peastdkiintioiden
mukanaan tuomat sitovat lyhyen aikavelin tavoitteet ja hiilibudjetit tekisivet ilmastopolitiikasta jem;kkee ja
helposti seurattavaa. 5en avulla kaupungin peestiivehennykset voitaisiin suunnitella ja toteuttaa
johdonmukaisesti ja hallitusti. Liseksi tavoitteiden toteutumista pitaisi seurata sdanndllisesti.

Helsingin vuosittaiset paiest6kiintittt voisivat siseltaA.esimerkiksi seuraavat elementit:
- K;ytanndn peest6vahennystoimia raamittavat hiilibudjetit, joissa mearitellaan kullekin toimialalle seke
kaupungin hallintokunnalle suurimmat sallitut piiestdmearet va ltuustoka usitta in tai 1 - 4 vuoden mittaisille
kausille.
- Selkean tydn- ja vastuunjaon valtuuston, kaupunginhallituksen, kunkin viraston sekd Helsingin Energian
kesken.
- Kattavan padstovehennystoimien vaikuttavuuden seurannan vuosittain seke peastovaikutusten arvioinnin
lSpileikkaavana osana kaupungin talouden kokonaissuunnittelua.

!!!!g!nlohtaia+Jussi+Paiunen/Puheet/Kin puhe uuslvuosi 200912&currenr=rrqe
'Helsingin Energian verkkosivut: VJhenndmme ilmastonmuutosta aiheuttavia pdistdjd,
bttp://www.helen.fi /vmparisto/ilmastovaikutukset.html
-Maakuntasuunnitelmasta rakennuspuut Uudenmaan kehittdmiseen,
http://www.uudenmaanliitto.filindex.ohtml?s=i.5

-Kaupunginjohtaja ylipormestari Jussi Pajusen uudenvuodenpuhe 31.12.2009,

-Helsingin kaupungin ymparist6politiikka,

s 
IPCC's 2007 Fourth Assessment Report Working Group lll report, in Box 13.7 on page776,

Kaupunginjohtajien yleiskokous, Kesteven energian toimintasuunnitelmar,
httD://www.kaupunginiohtaiienvleiskokous,eu/actions/sustainable-enerev action-
plans fi.html?cjtv=Hae+kest%C3%A4v%C3%A4n+energjan+toimintasuunnitelmaa...&countrv seap=&co2=81-

1!9%25&d-a!e !I llptoval=&acceoted=
' T6sse aloitteessa kyse on paikallisen tason versiosta kansallisestivalmisteilta olevasta llmastolaista. Esimerkiksi
Ymparistaiministeri6n selvityksen mukaan (5.6.2012) ilmastolaki toisi suunnitelmallisuutta Suomen ilmastopolitiikkaan,
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Helsingin vuosittaisiin p5Sstiivehennyksiin velvoittava jdrjestelmd varmistaisi, ette kaupunki kantaisi

vastuunsa kansallisissa ja globaaleissa ilmastotalkoissa. RiittSviin pAest6vahennyksiin sitoutuminen olisi
my6s positiivinen signaali muille kunnille Suomessa ja maailmalla,

Vuosittaiset peastiikiinti6t olisivat kaupungin talouden ja elinkeinoelemen etu: mita aikaisemmin joka

tapauksessa edessa oleviin paestdvehennyksiin ryhdytidn, sitii halvemmiksi ne tulevat. Lisdksi Helsingin

sitoutuminen riittevien pdest6vihennysten tulokselliseen toteuttamiseen antaisi kaupunkilaisille ja

elinkeinoeliimiille selkein signaalin kaupungin kehityksen suunnasta.

Ehdotamme, ette Helsinki aloittaa vuosittaisten paastdkiintiiiiden valmistelun ja tuo sen valtuuston
hyviksytt-viksi vuosittaisiin peastdvehennyksiin sitoutumiseksi.

Helsingisse 16. tAmmikuuta 2013
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