CO2 VAPAA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
UUSIKAUPUNKI -STARTTI
1.2. KLO 14-16.30
Tervetuloa ideariiheen pohtimaan keinoja kuinka tehostamme toimia saavuuttaaksemme hiilineutraalin
toimintaympäristön seudullemme. Tämä tilaisuus on startti siihen. Kokoamme yhteen keskeiset toimijat
laajalti, jotta saamme ideoita eri näkökulmista. Tilaisuus pidetään teamsin välityksellä tehokkaasti sisältäen
yhteisosion lisäksi pienryhmätyöskentelyä Valonian fasilitaattoreiden johdolla.

Linkki teamsiin UKI lähetetään
emailina vrk ennen kokousta!

Ilmoittautuminen:
https://tinyurl.com/Ugin-ilmo

Iltapäivän sisältö
- Tervetuloa ja johdatus aiheeseen, Riikka Leskinen VALONIA
- Mallia muualta kopiksi tänne: Savon ilmastosankarit eli
KESTO-hanke koko Ylä-Savon kesken , Laura Leppänen
Navitas. Linkki tutustumiseen: https://kestosavo.fi/
-Miten kehittää kestävän kehityksen osaamista
yrityksissä/kunnassa: SYKLI avuksi Jane Saarnia Sykli

- CO2 vapaat toimintaympäristöt Uki ja Laitila
projektin vetäjät esittäytyvät, Katariina Torvinen ja Jaana
Suksi Ukipolis Oy
- Nykytilanne Co2 päästöjen suhteen
seudulla ja johdatus pienryhmien ideariihiin, fasilitaattorit
Pienryhmät: teemakohtainen jako.
"Pohtikaa SWOT:n avulla kunnan CO2
päästötilannetta. Entä miten vahvuudet ja
mahdollisuudet hyödynnetään? Miten heikkoudet
ja uhat taklataan? "

Pienryhmät: teollisuus, elintarviketeollisuus ja alkutuotanto,
kunta ja asukkaat
Fasilitaattoreina pienryhmissä Valonian asiantuntijat!

Kenelle: Teollisuusyritykset, matkailualan
palveluja tuottavat yritykset, alkutuotanto ja
elintarviketeollisuus, jätehuolto, kunnan
toimijat, asukkaat, alan projektitoimijat sekä
kaikki joita asia kiinnostaa

Järjestäjinä yhteistyössä CO2 -vapaat toimintaympäristöt Uusikaupunki ja Laitilakartoitushanke, toteuttaja Ukipolis, lisätiedot: Jaana Suksi p. 0447732214

Uusikaupunki ja Laitila CO2 vapaiksi toimintaympäristöksikartoitus toimien aloittamiseksi- hanketiivistelmä
Hankkeen tarve nousee Suomen tavoitteesta olla vuoteen 2035 mennessä
hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (v.2019
hallitusohjelma). Tämä asettaa kuntien ilmastotyölle ison roolin niin kuntien
omien ilmastotekojen kuin sen yritysten ja asukkaiden osalta.
Kuntien on lähitulevaisuudessa tarjottava yrityksille ja kuntalaisille
hiilineutraali toimintaympäristö ja tuettava siten tavoitteita hiilineutraaliuteen
sekä kestävään kehitykseen.
Jotta Uudessakaupungissa ja Laitilassa saadaan käyntiin C02 vapaita
tuotantoalueita, tarvitaan suunnitelmat ja toimenpiteiden tiekartta siitä,
kuinka tavoitteisiin päästään. On tärkeää selvittää mitä alueiden elinkeinot
tarvitsevat ja kuinka ne tulevat vastaamaan alueiden uudistumistarpeiseen.
Hankkeessa kartoitetaan kuntien yhteistyömahdollisuudet tiekarttojen
laatimisissa. Mitkä toimet voivat olla yhteisiä ja mitkä ovat kaupunkien
erityispiirteitä ja vaativat erityisesti oman kunnan toimia.
Toimialakohtaisissa ideariihissä kootaan yhteen osallistujia molemmista
kaupungeista. Tiedon jakaminen rahoitusinstrumenteista ja niiden jatkuva
seuraaminen ja niistä tiedottaminen hyvissä ajoin ennen hakuaikoja vaatii
aktiivisuutta. Tämä palvelee molempia kuntia ja hankkeen kohderyhmiä sekä
elinkeinoelämää.
Olemme valmistelleet tätä hanketta yhteistyössä keskeisten Hinkutoimijoiden, elinkeinoelämän ja kuntien ympäristötoimien kanssa Laitilassa ja
Uudessakaupungissa. Yhtenä kärkenä esille nousi eri sidosryhmien yhteistyön
ja verkostojen merkitys tehtäessä seudullisia CO2 vapaan toimintaympäristön
tiekartan toimenpiteitä ja suunnitelmia. Seudulle on tärkeää käynnistää CO2
vapaan toimintaympäristön edistävä tiekarttalaadintaprosessi yhteistyössä eri
toimijoiden ja sidosryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa

