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Aika
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Uudenmaan ELY-keskus, Kokoushuone Topaasi (Opastinsilta 12B, 2.
kerros, kokouskeskus)

Pöytäkirja

1. Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartan edistyminen
Pia Tynys, Uudenmaan liitto: Tiekarttatyön tilannekatsaus ja keskustelu
alustavista painopistealueista.
Keskusteltiin rajauksista, painopistealueiden otsikoista ja työn
linkittymisestä muihin maakunnallisiin töihin, mm. RIS3-strategiaan.
Tavoitteenasettelussa linjauksena on huomioida kuntien vaihtelevat
tilanteet. Selvitystarpeina mm. biopolttoaineiden saatavuus ja mahdolliset
kompensaatiokeinot. Sisäisesti hiilineutraalisuusasiaa viedään eteenpäin
Uudenmaan liiton asiakirjojen kautta. Maakuntakaavatyön rooli
yhdyskuntarakenteen kehittymisessä otetaan tarkastelun alle, nyt kun
kaavan määräyksiä ollaan muuttamassa.
2. ELY-keskuksen strategian 2020-2023 valmistelu
Elina Kuusisto alusti: Osana työtä ELY:n ilmastotyön
uudelleenkasaaminen. Vastuualueiden välinen ilmastotiimi koordinoi
ilmastotyötä ja tiedonkulkua. Tavoitteena viranhoidon kehittäminen
ilmastonäkökulmasta, oman toiminnan resurssiviisaus ja yhteistyö
ulkopuolisten tahojen kanssa. Tunnistettu omasta työstä viisi kärkeä, joilla
työtä viedään eteenpäin: Ilmastotoimien rahoittaminen, ilmastovaikutusten
arvioinnin lisääminen, ilmastokestävän alueiden käytön edistäminen,
kestävän liikkumisen infra ja joukkoliikennepalvelut ja ilmastotietoisuuden
lisääminen.
ELY:n omassa työssä pysäköintipolitiikan muutos maksulliseksi ja
etätyömahdollisuuksien lisääminen on näkynyt merkittävästi
päästökehityksessä; Oman esimerkin voima strategiatyöhön.
Kustannussäästöt on hyvä tuoda näkyviin.
3. HSY:n Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelu

2 (3)

Maaria Parry alusti. Edetään HSY:n strategian mukaan. Seudullisesti
yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet: Seudullinen kiertotalousohjelma:
kiertotalous asukkaan arjessa, PKS materiaalivirrat. Tietotarpeet
hillintätyössä. Sopeutuminen (sis. kaupunkien SECAP-tarkasteluun, mutta
katsottava myös seudullisesti) ja ilmanlaatu (erityisesti musta hiili ja
terveyskysymykset). Asemanseudut ja liikkuminen. Tehdään
vuorovaikutuksessa kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kulutuksen päästöt mukaan seudulliseen ilmastotyöhön. Seudullinen
kiertotalouden ohjelma. Seudullisen ilmastostrategian päivitys. Keväällä
testattu Low carbon district-konseptia Malmilla + pidetty sopeutumisen
seminaari, määritelty sopeutumisen toimenpiteet PKS ilm. sopeutumisen
strategiaan 2020. Aikataulu: 2019 työpajat ja toimenpideluonnokset,
luonnos valmiina alkuvuosi 2020, valmistuu loppuvuodesta,
hankkeistaminen 2020-25.
4. Metsäkeskustelun avaaminen
Keskusteltiin keinoista avata Uudenmaan metsävaroja koskeva keskustelu
hiilinielunäkökulmasta. Ehdotuksena on lähestyä asiaa neutraalin
intressikeskustelun kautta. Mietittiin teeman kytköksiä muuhun
kehittämistoimintaan kuten maakuntakaavatyöhön. Päätettiin kirjata
keskustelun aloittaminen toimenpiteeksi tiekarttaan. UUD-ELY:n E-puoli
kutsutaan mukaan.
5. Yhteistyö päästöjen seurantaa koskevassa tiedonhallinnassa
Keskusteltiin muun muassa mahdollisuuksista automatisoida tai tehostaa
tiedonsiirtoa. Energiayhtiöiden tuotantotiedot tässä keskeisiä. Juha
Viholainen (HSY) alusti. Energialaitosten kanssa tehtävä yhteistyö
seudullisessa päästöinventaarissa tärkeää. Onko tiiviimpään,
reaaliaikaisempaan seurantaan mahdollisuuksia? Todetaan että
tehostaminen on yhteinen toive. Reaaliaikainen seuranta on hankalampaa.
Ensisijainen tarkoitus on osoittaa, että toimitaan päästökauppajärjestelmän
mukaan. Energiayhtiöt todentavat vuosittaiset päästönsä joka vuosi,
vuosiraportointi voidaan jakaa. Mietitään toimisivatko
kiinteistönhallintajärjestelmien rajapinnat ratkaisuna kiinteistökohtaiseen
kulutustietoon, mutta todetaan että tässä haasteena on, että
kiinteistökohtaisen tiedon keräämiseen ei ole kiinnitetty huomiota.
6. Toimijoiden kuulumiset
Käytiin läpi energiayhtiöiden hiilineutraalisuussuunnitelmia. KUUMAkuntien ilmastostrategiassa ei olla sitouduttu yhteiseen tavoitevuoteen.
Espoo aloittaa hiilineutraalisuustiekartan laadinnan vuonna 2020.
Päätettiin kokous klo 15.20
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