”Ilmastoneutraalius on valinta,
joka vaikuttaa kaikkiin talouden
aloihin”

Italiassa sijaitsevan Paduan apulaispormestari,
Chiara Gallani, joka voitti Kaupunginjohtajien
yleiskokouksen ’City in the Spotlight’ -palkinnon,
haastattelu.
[Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto:] Kaupungissasi on painotettu
voimakkaasti sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ja jotkut ihmiset
jopa pitävät Paduaa 'Resilienssilaboratorioksi'. Mikä oli ensimmäinen askel, jonka
kunta otti tähän suuntaan, ja miksi?
Paduan kunta on ottanut ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen
poliittiseen asialistaansa jo vuosien ajan. Kyseessä on kahden vuosikymmenen matka,
joka alkoi vuonna 1999 ensimmäisen kunnallisen energiasuunnitelman hyväksymisellä
ja huipentui vuonna 2021 SECAP:n hyväksymiseen.
Siitä lähtien, kun hallinto liittyi kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitteeseen vuonna
2010, se on käyttänyt sitä tilaisuutena esitellä toimintaansa, vaihtaa hyviä käytäntöjä ja
jakaa uusia haasteita samanmielisten kaupunkien kanssa kaikkialla Euroopassa.
Vuonna 2016 otettiin uusi askel, kun jatkettiin 'Resilientin Paduan suuntaviivoja, joka oli
Venetsian yliopiston kanssa tehty yhteisyritys, jonka tarkoituksena oli kehittää edelleen
sopeutumissuunnitelmaa.
Vuonna 2017 käynnistettiin EU:n rahoittama LIFE Veneto ADAPT -hanke, jonka
tarkoituksena on luoda menetelmät ja toimintavälineet, joilla kaupunkeja kannustetaan

sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja optimoimaan ja parantamaan
paikallisviranomaisten valmiuksia reagoida äärimmäisiin tapahtumiin.
SECA-ohjelmassamme oli mukana monia toimijoita, sekä julkisia että yksityisiä, sen eri
vaiheissa aina alan nykytilanteen analysoinnista toimenpiteiden yksilöimiseen sekä
institutionaalisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa, jotka yhdistävät voimansa
Agenda 21 -paikallisprosessissa.
Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät esteet paikallisille ilmasto- ja
energiaponnisteluille?
Padua on joutunut kohtaamaan viime vuosina useita kertoja ja useammin äärimmäisiä
sääilmiöitä, kuten myrskyjä ja lämpöaaltoja, jotka ovat aiheuttaneet huomattavaa
vahinkoa sen kansalaisille, teollisuudelle, julkiselle infrastruktuurille ja myös kaupungin
puun perinnölle. Hallinto myönsi ilmastonmuutoksen haasteen ja on pyrkinyt
löytämään keinoja muuttaa uhka mahdollisuudeksi. Viime vuosina on tehty paljon työtä
vahvistaakseen sen valmiuksia hillitä ja ehkäistä ääri-ilmiöiden vaikutuksia sekä tehdä
alueesta niille vähemmän haavoittuvainen.
Yksi paikallisen ilmasto- ja energiasitoumuksen suurimmista esteistä oli käytettävissä
olevien taitojen hajanaisuus kunnan eri osastojen välillä: monet niistä käsittelevät
hillitsemistä ja sopeutumista, mutta niillä ei ole yhteisiä tavoitteita eikä todellista
yhteistyötä uusien hankkeiden suunnittelussa ja kaupungin tulevaisuuden
määrittelyssä. Tämän vuoksi SECAP lisäsi erityisen toimen, jolla perustettiin
monialainen työryhmä ja toimipiste, joka on omistettu ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen, toimenpiteiden täytäntöönpanon koordinointiin ja uusien
kumppanuuksien ja yhteisymmärryspöytäkirjojen hyväksymiseen julkisten ja yksityisten
toimijoiden kanssa.
Miksi päätitte osallistua kaupunginjohtajien yleiskokouksen City in the Spotlight kilpailuun?
Osallistuminen kaupunginjohtajien yleiskokouksen kilpailuun tarjosi hallinnolle
tilaisuuden kiinnittää huomio tähän mennessä tehtyyn työhön ja parantaa
suunnitelman uskottavuutta ja vahvuutta. Tämän palkinnon voittaminen merkitsi sitä,
että monet paikalliset toimijat ja kunnalliset osastot alkoivat uskoa tämän keinon
tärkeyteen ja jakaa yhteisiä tavoitteita pitkän aikavälin näkökulmasta.
Millaisena näet Paduan vuonna 2050?
Hallinto on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet: vähentää alueen
ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja
saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Se on haaste, johon

osallistuvat kunta ja kaikki paikalliset julkiset ja yksityiset toimijat, myös kansalaiset.
Ilmastoneutraalius on valinta, joka vaikuttaa kaikkiin talouden aloihin ja joka koskee
kaikkia kunnallisia suunnitelmia ja säännöksiä. Esimerkkeinä voidaan mainita Urbansuunnitelma, Vihreä suunnitelma ja Kestävän liikkuvuuden kaupunkisuunnitelma, jotka
ovat niiden luonnosvaiheessa ja joihin sisällytetään kestävän kehityksen politiikat, joilla
pyritään vähentämään energiankulutusta ja parantamaan kunnan resilienssiä.

Tämä "Słucham i rysuję" -yrityksen tekemä kuvitus tarjottiin Padovan kaupungille, joka valittiin "Covenant of Mayors -Europe
Awards" -kilpailun voittajaksi vuonna 2021. Lataa kuva HD-muodossa klikkaamalla sitä!

Suunnitelma jaetaan 116 toimintaan, jotka kattavat kuusi aihealuetta:
•

uusiutuvien energialähteiden edistäminen;

•

julkisten ja yksityisten rakennusten tehokkuus;

•

verkkojen ja infrastruktuurien kestävä hallinta;

•

kestävien liikkumispalvelujen ja paikallisen julkisen liikenteen vahvistaminen;

•

vähähiilisen talouden lujittaminen;

•

osallistavan ja kestävän kaupungin suunnitteleminen.

Tavoite on haastava. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
merkitsee sitä, että muutetaan täysin sitä, miten tavaroita valmistetaan ja palveluja
tarjotaan muuttamalla radikaalisti kulutusvalintoja, asumalla energiatehokkaammissa
kodeissa, jotka pystyvät tuottamaan tarvitsemansa energian uusiutuvilla
energialähteillä ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisellä kuljetuksella tai käyttämällä
älykkäitä ja yhteisiä liikkumisjärjestelmiä. Nämä kaikki ovat asioita, joihin
kunnallishallinto pyrkii.

