
   7.10.2020 

 

Kotkan Nuorisovaltuuston lausunto Kotkan ilmasto-ohjelman 2021 - 2030 luonnoksesta 

 

Ohjelma oli laaja sekä selkeälukuinen. Termit oli selitetty asianmukaisesti auki, sekä asiat esitetty 

selkeästi yleiskielellä.  

Ilmasto-ohjelmassa oli hyvin otettu huomioon Kotkan asukkaat. Kehuja saa myös Hinku-ohjelman 

kunnianhimoiset tavoitteet. Erityiskiitos sille, että tavoitteiden eteen oli asetettu selkeät raamit. Me 

nuorisovaltuustossa pyydämme, että ilmasto-ohjelma käytäisiin läpi vähintään kerran 

valtuustokaudella. 

Konkreettisten asioiden lisäksi ilmasto-ohjelmassa on otettu huomioon kasvatus ja koulutus. 

Nuorten kanssa täytyy keskustella asioista, jotta he osaavat ottaa kantaa ja vaikuttaa. 

Ilmastotyön näkyvyyttä on lisättävä. Siitä ei saa muotoutua vain tietyn ikäluokan tai tietyn puolueen 

asia, vaan ilmastosta on tehtävä koko Kotkaa ja sen asukkaita yhdistävä positiivinen tavoite. 

Asukkaiden tietoisuutta on lisättävä. Tuetaan ilmastomyönteisyyttä myös matkailussa ja 

tapahtumissa, esimerkiksi Meripäivillä. Kotkalaisten ilmastokasvatusta on lisättävä. 

Kaupungin tarjoamissa ruoissa on lisättävä kasvisruoan osuutta ja vähennettävä hävikkiä. 

Kasvisruuan on oltava vegaanista ja jäljelle jäävä hävikki on saatava paremmin hyötykäyttöön esim. 

vähävaraisille. Yleisestikin ilmastotoimien stereotypioita on poistettava – ei tarvitse olla ekohippi 

ollakseen ilmastotietoinen. 

Yritykset on otettava mukaan ilmastotyössä. Kotkan on saatava yritykset mukaan ilmastotoimiin, sillä 

heillä on merkittävä rooli myös päästöissä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu välttämättä 

veronkiristyksillä, vaan on löydettävä yrittäjiä sekä ilmastoa tukevia keinoja. Arvostamme, että 

Kotkan kaupungin eri yksiköt sekä tytäryhtiöt ovat esimerkillisesti sitoutuneet ilmasto-ohjelmaan. 

Yritysyhteistyötä on lisättävä ilmastonäkökulmasta. Hyvänä esimerkkinä Stora Enson 

biokomposiitista valmistetut tuotteet - näitä lisää markkinoille ja kaupungin rakennuksiin!  

Kehuja ilmasto-ohjelma saa siitä, että kaikenlaisia teemoja on katettu. Ohjelmassa on otettu 

huomioon varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, joka on hyvin tärkeää. Torjumisen ohella 

meidän on oltava kykeneväisiä ottamaan vastaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Haluamme myös, 

että taloudellisia hyötyjä korostetaan, jotta tavoite hiilineutraaliksi kunnaksi tuntuisi myös 

taloudesta välittävälle kuntalaiselle hyvältä ja tavoiteltavalta asialta. 

Ilmastonmuutos on otettava huomioon jo asuntojen rakennusvaiheessa esimerkiksi kehittämällä 

veden ja energian käytön tehokkuutta sekä käyttämällä ympäristöystävällisiä materiaaleja.  

Erityisesti paikallisliikennettä on parannettava. Kotkan on otettava käyttöön vähäpäästöiset linja-

autot ja niiden kunnosta sekä puhtaudesta täytyy pitää parempaa huolta. Paikallisliikenteen tulee 

olla helposti käytettävissä, saavutettavissa ja sitä pitää pystyä seuraamaan reaaliajassa. 

Paikallisliikennettä on brändättävä houkuttelevammaksi, sillä julkisen liikenteen kasvaessa 

yksityisautoilu vähenee. Paikallisliikenteen lisäksi kävelyn ja pyöräilyn määrää on nostettava. 



Lisätään pyöräparkkeja, tehdään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma, sekä lisätään teiden 

kunnossapitoa.  

 

Yllä oleva Kotkan nuorisovaltuuston lausunto on hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa 

7.10.2020. 


