Missio: Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit

Vuoteen 2030 mennessä 100 ilmastoneutraalia
asukaskeskeistä kaupunkia

Mitä EU:n ”missiot” ovat?
Aikoinaan Apollo 11 -missiossa päämääränä oli viedä ihminen kuuhun. Hieman samalla tavoin EU:n
missioissa sitoudutaan ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi






syövän torjunta
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
kaupunkien ilmasto- ja ympäristökuormituksen vähentäminen
maaperän terveyden varmistaminen terveellisen ruoantuotannon ja ihmisten terveyden sekä
luonnon ja ilmaston hyväksi
merten suojelu

Kullakin EU:n missiolla on oma aikajänteensä ja budjettinsa sen mukaan miten vaikea haaste on
kyseessä. Missioissa on kyse paljon muustakin kuin tutkimuksesta ja innovaatioista. Niissä pyritään
nostamaan esiin uusia ideoita laajasti eri toimialoilla ja tuottamaan tuloksellisia käytännön ratkaisuja.
Lisäksi missiot ovat ratkaisevassa asemassa EU:n toiminnan painopisteissä, kuten Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmassa ja Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmassa.

Jokaisen panos on tärkeä
Missioiden onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Innovointialoja, tutkimusta, politiikan muotoilua,
kansalaisjärjestöjä ja käytännön tasolla toimivia organisaatioita laajasti edustavat asiantuntijat ovat ns.
missiolautakunnissa auttaneet Euroopan komissiota määrittelemään mahdollisia missioita. Nyt tarvitaan
kaikkia eurooppalaisia mukaan varmistamaan, että missiot ovat tarkoituksenmukaisia ja todella saavat
haluttuja muutoksia aikaan. Yhdessä pääsemme parempiin tuloksiin.

Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
Kaupungit kattavat vain noin 3 prosenttia maapallon maa-alasta, mutta aiheuttavat yli 70 prosenttia
kasvihuonekaasupäästöistä. Arvioiden mukaan vuonna 2050 lähes 85 % eurooppalaisista asuu
kaupunkialueilla. Siksi ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan juuri kaupunkeja ja niiden asukkaita.
Ilmastoneutraaleja älykaupunkeja pohtinut missiolautakunta on määritellyt tahtotilaksi: Vuoteen 2030
mennessä 100 ilmastoneutraalia kaupunkia.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupungeja koskevan mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä
100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja toimivat
kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja näin esimerkkinä muille.
Kukin missioon mukaan lähtevä kaupunki allekirjoittaa ilmastokaupunkisopimuksen, joka lähtee
paikallisista erityispiirteistä ja laaditaan yhteistyössä kaikkien paikallisten osapuolten kanssa.

Asukkaiden rooli
Mission keskiössä ovat kaupunkien asukkaat. Kaupunkilaiset toimivat monissa rooleissa: tavaroiden ja
palvelujen tuottajina, kuluttajina, päätöksentekijöinä ja vaikkapa turistimatkailijoina. Heillä on valtava
vaikutus ympäristöön ja ilmastoon ja heillä on myös mahdollisuus viedä kehitystä kohti
ilmastoneutraaliutta. Ilmastokaupunkisopimuksessa asukkailla ja paikallisilla järjestöillä ja yhdistyksillä on
aktiivinen rooli. Heille luodaan uusia toimintaverkostoja ja paremmat resurssit suunnitella ja toteuttaa
ilmastotoimia. Tätä varten kaupunkien on kehitettävä toimivia malleja, joilla paikallisyhteisöt saadaan
mukaan ja niitä kannustetaan toimintatapojen muutoksiin.
Asukkaista voi tulla muutoksentekijöitä ruohonjuuritason aloitteilla, innovatiivisilla ratkaisuilla ja
uudenlaisilla päätöksentekomalleilla. Missiolla halutaan tukea oikeudenmukaista siirtymää terveyttä ja
hyvinvointia lisäävällä tavalla. Samalla saadaan aikaan monia muitakin hyötyjä, kun ilmanlaatu paranee,
uusia työpaikkoja syntyy ja ihmiset siirtyvät terveellisempään elämäntapaan.
Missiolautakunta keräsi vuoden 2020 aikana kaupunkilaisten mielipiteitä ja huolenaiheita ympäri
Eurooppaa. Tämän pohjalta lautakunta laatii Euroopan komissiolle raportin toimintasuosituksineen.
Raportin on määrä valmistua syyskuussa 2020.
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