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KHALL 21.06.2021 § 226
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.4.2017 § 39 Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuosille 2017 - 2025 asiaa valmistelleen työryhmän valmistelun mukaisena.
Ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden ja niiden vaikutusten seurantaa, pitkäjänteistä suunnittelua ja asioiden valmistelua varten on
vuoden 2017 lopulla nimetty monialainen ilmastotyöryhmä, joka koostuu
kaupungin eri palvelukeskusten virkamiehistä ja eri toimielimien luottamushenkilöedustajista yhteensä 14 jäsentä. Lisäksi työryhmään on kutsuttu
edustaja Vatajankoski Oy:stä ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristötarkastaja sekä asiantuntijana Esa Merivalli ILSA-hankkeesta.
Ilmastotyöryhmä ei ole kokoontunut vuosina 2019 - 2020. Ilmastotyöryhmä
on kokoontunut 5.5.2021 ilmasto-ohjelman toteuman arvioimiseksi ja tulevan ilmastotyön suunnittelua varten. Kokous on pidetty etäyhteydellä.
Ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen ja vuonna 2017 - 2020 toteutetut toimenpiteet on kirjattu liitteenä olevaan taulukkoon. Ilmasto-ohjelman
tavoitteiden laajempi tarkastelu ilmastotyöryhmän toimesta on esitetty tehtäväksi vähintään kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran viimeistään
keväällä 2020. Arviointi on jäänyt vuoden 2020 koronatilanteen vuoksi tekemättä ja tullaan tekemään 2022 keväällä. Kankaanpään kaupunki on
21.12.2016 liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025. Energiatehokkuussopimus edellyttää vuosittaista raportointia energiankäytöstä, säästötoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista Motiva Oy:n ylläpitämään seurantajärjestelmään. Energiatehokkuussopimusraportoinnit (KETS-raportointi) on tehty vuosittain määräaikaan mennessä.
Kankaanpään kaupungin ilmastotyötä tullaan jatkamaan kaupungin strategian ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kaupungin ilmastojohtamisen kehittämiseksi on 1.5.2021 käynnistynyt kehittämishanke, joka jatkuu 30.11.2022
saakka ja jonka toivotaan kehittävän kaupungin ilmastotyön koordinointia
ja yhteistyötä eri hallintokuntien välillä, tuomaan uusia konkreettisia toimenpiteitä ilmaston ja ympäristön hyväksi sekä kehittämään uusia mittareita
toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Hankkeen puitteissa pyritään myös
aktiivisempaan tiedottamiseen kaupungin ilmastotyöstä. Hankkeelle on
nimetty ohjausryhmä.
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään ilmasto-ohjelma 2017 - 2025, Toteuma 2017 - 2020
Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus merkitsee Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuoden 2020
toteutuman tiedokseen ja välittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Ilmastotyöryhmä

Lisätietoja antaa:

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari 044 577 2619

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 51
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään ilmasto-ohjelma 2017 - 2025, Toteuma 2017 - 2020

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee Kankaanpään ilmasto-ohjelman vuoden 2020 toteutuman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

