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lisäksi arvioimaan ilmastoriskit ja laatimaan sopeutumissuunnitelmat. Oulun osalta sopimuksen edellyttämä Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan eli SECAP) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2018. Siitä on kerrottu tarkemmin ilmastokatsauksessa 4/2018.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajilta uusia ilmastoaloitteita
Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja
Oulun kaupunginjohtajat perustivat helmikuussa
2011 kaupunginjohtajien ilmastoverkoston, jonka
tavoitteena on monipuolinen ilmastoasioiden yhteistyö sekä toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Yhtenä toimintatapana verkostolla
on laatia yhteisiä aloitteita, joita on julkaistu nyt
yhteensä 15 kappaletta.
Huhtikuussa 2019 kaupunginjohtajat hyväksyivät
kaksi uutta aloitetta, joista toinen koskee hankintoja ja toinen ilmastomuutokseen varautumista.
Hankinnat
Hankintoja koskevassa aloitteessa (aloite 14) esitetään, että kaupungit kehitettävät hankintojen
suunnitteluun ennakointi- ja arviointityökalun, joka
mahdollistaa hankintojen ilmastovaikutusten tunnistamisen ja huomioon ottamisen. Lisäksi kehitetään sopimusehtoja sekä sopimuskauden seurantaa
ja valvontaa, mikä mahdollistaa hankinnan todellisten ilmastovaikutusten arvioinnin.
Ilmastonmuutokseen varautuminen
Toisessa uudessa aloitteessa (aloite 15) esitetään,
että ilmastonmuutoksen seurauksena kasvavaan
riskiin kaupunkitulvista ja ajoittaiseen kuumuuteen
varautumiseksi kaupungit laativat ilmastoriskien
kartoitukset ja mallinnukset. Kaupungit suunnittelevat kuinka näiden pohjalta kootaan yhteistyössä
”työkalupakki” suunnittelijoille ja erilaisiin suunnittelutilanteisiin.
Kaikki kaupungit ovat liittyneet uudistuneeseen
EU:n Covenant of Mayors for Climate and Energy –
sopimukseen, joka edellyttää hillinnän ohjelmien

Aloitteiden ja yleisemminkin kaupunkien ilmastoasioiden edistymistä seurataan kaupunkien ympäristöjohtajien, -päälliköiden ja ilmastoasiantuntijoiden muodostamassa ilmastoverkoston sihteeristössä, jonka puheenjohtajana toimii Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartasta
kelmerkit maakunnan ilmastotavoitteille

as-

Toukokuussa 2019 alkaneessa Pohjois-Pohjanmaan
ilmastotiekartta (POP-Ilmasto) -hankkeessa ajanmukaiset Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmastoja energiatavoitteet tuodaan maakunnan tasolle.
Hankkeessa luodaan uusimman tiedon pohjalta maakunnallinen tiekartta kohti kestävää ja vähähiilistä
taloutta sekä toimintamalli toimeenpanoon ja seurantaan.
Pohjois-Pohjanmaalla on saatu viime vuosina hyviä
kokemuksia kuntien omaehtoisesta ilmastotyöstä,
mutta vähähiilisen maakunnan rakentamiseen liittyvää toimintaa ja sen vaikuttavuutta on tärkeää lisätä.
Kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti.
Tarkastelun kohteena ovat energia, liikenne, maankäyttö ja asuminen, kiertotalous, biotalous ja luon-
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nonvarat sekä osaaminen ja innovaatiot. Tiekartan
toimenpiteet viedään käytäntöön aktivoimalla toimijoita vähähiiliseen talouteen. Tavoitteena on lisätä
tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista, tukea ilmastomyönteisyyttä sekä tuoda uusin tieto ja käytännöt
esiin.
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta on PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama EAKR-hanke.
Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Oulun kaupunki on mukana hankkeen toteuttamisessa.
Lisätietoa löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Oulu osoitti tukensa eurooppalaisten kaupunginjohtajien vetoomukselle EU:n kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta
Oulun kaupunki ja kaupunginjohtaja Päivi Laajala ovat
yhdessä 210 eurooppalaisen kaupungin kanssa allekirjoittaneet vetoomuksen koskien EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Tämä yhteinen, 62 miljoonaa
Euroopan kansalaista edustava kirjelmä kohdistettiin
EU:n pääjohtajien Future of Europe -huippukokoukselle Romaniassa Sibiussa 9.5.2019.
Kirjelmässä kaupunginjohtajat esittävät, että:
 Laaditaan oikeudenmukainen ja kattava Euroopan
pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla varmistetaan hiilipäästöjen kääntyminen laskuun vuoteen
2020 mennessä, päästöjen puolittuminen v. 2030
mennessä ja hiilineutraalisuus v. 2050 mennessä.
 Kiristetään EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan päästövähennystavoitteita sekä sitoumuksia jäsenmaissa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 Varmistetaan, että EU:n pitkän aikavälin rahoituskehys tukee päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
 Poistetaan fossiilisten polttoaineiden tuet sekä
sisällytetään ilmastotoimet kaikkiin rahoitusohjelmiin.
 Varmistetaan kaikkien jäsenmaiden sitoutuminen
yhteisiin päästövähennystavoitteisiin.

”Oulun kaupunginjohtajana minulla on ilo osallistua
tähän eurooppalaisten kaupunginjohtajien yhteiseen
kirjeeseen,” toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
”Oulun kaupunki työstää parhaillaan uutta ympäristöohjelmaa teemalla Kohti hiilineutraalia Oulua. Kaupunkistrategiansa mukaisesti Oulun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Olemme siis valmiita osaltamme sitoutumaan ja
toimimaan EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja tukea niin kansallisella kuin EU:nkin
tasolla.”

Linnamaan Baanan II-vaiheen rakentaminen
alkanut
Linnanmaan baanan II-vaiheessa rakennetaan noin 3
km pitkä yhteysväli Tervahovintien ja Kaarlenväylän
välille. Valmistuttuaan Baana varmistaa sujuvan pyöräily-yhteyden keskustan ja yliopiston kampusalueen
välille.
Pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan ja pyöräväylän osuus päällystetään punaisella asfaltilla kulkumuotoerottelun korostamiseksi. Samalla väylää levennetään ja valaistusta parannetaan. Työt valmistuvat syyskuussa 2019.

Tämän ilmastostrategian seurantaan liittyvän katsauksen on tehnyt Oulun seudun ympäristötoimi.
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