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Kuntien ilmastokampanja

Kansainvälinen kuntien kestävän kehityksen järjestön (ICLEI:n) vuonna 1993
käynnistämä Kuntien ilmastokampanja (CCP) konkretisoi kuntien

vaikutusmahdollisuuksia ilmaston ja oman elinympäristön suojelussa.

Ilmastokampanjaan osallistuminen

Niille kunnille ja kaupungeille, jotka ovat kiinnostuneita liittymään
uusina jäseninä kampanjaan, esitämme ystävällisen kutsun ilmoittautua mukaan

Ilmastokampanjaan tätä asiakirjaa käyttäen.



Kuntien ilmastokampanja

Kunnan julkilausuma

 _______________________________________________________________________________
Kunnan tai kaupungin nimi

– hyväksyy ICLEI:n Kuntien ilmastokampanjan (CCP) päämäärät ja tavoitteet sekä saattaa
vireille kunnan ilmastonsuojelutoimet, sisältäen hillitsemisen ja sopeutumisen, mahdollistaen yhteisen
kansainvälisen kannanoton kunnallishallinnoille ympäri maailmaa.

– liittyy maailmanlaajuiseen Kuntien ilmastokampanjaan ja kampanjan jäsenenä kantaa vastuuta
kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja tekee ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutuksien
lieventämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

– sitoutuu Kuntien ilmastokampanjan viiteen toimenpiteeseen:

1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja arvioi tarvittavat sopeutumistoimenpiteet
2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet ja määrittää tarkoituksenmukaiset sopeutumissuunnitelmat
3. Tekee päästöjen vähentämissuunnitelman ja hyväksyy sen valtuustossa
4. Toimeenpanee suunnitelman
5. Seuraa suunnitelman etenemistä

_____________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

_______________________________
Päivämäärä leima



Kuntien ilmastokampanja

Visio
Kunnat ovat tärkeässä asemassa käyttämässä vaikutusvaltaansa päätöksenteossa ja voimavarojen
kohdentamisessa vauhdittaakseen haitallisten kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista. Haastamme kunnat tehostamaan yhteiskunnallista sitoutumista ja toteuttamaan
ilmastonmuutokseen kohdistuvia suunnitelmia ja toimia.

Päämäärät
- edistää tietoutta kuntien omien tehtävien vaikutuksesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.
- kehittää valmiuksia potentiaalisten paikallisten ratkaisujen tunnistamiseksi sekä hankkia

työvälineitä ja koulutusta.
- rohkaista kuntien päättäjiä sitoutumaan ilmastonsuojelutoimiin sekä jouduttaa näitä toimia.

Tehokkaita tuloksia aktiivisilla toimilla
Ilmastokampanjaan osallistuvien toivotaan sitoutuvan tavoitteiden määrittelemiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi kaikilla toiminta-alueilla. Kunnat asettavat itse omat tavoitteensa, sillä
Kuntien ilmastokampanja kunnioittaa kuntien demokraattista päätöksentekoa. Päästöjen
vähentämisen tulee kuitenkin tapahtua yhä nopeammassa tahdissa ja tämä kampanja antaa mahdollisuuden
tavoitteiden edistämiseen ja paikallisten tulosten lisäämiseen.

ICLEI:n rooli YK:n ilmastokonventissa (UNFCCC)
Varmistaakseen että kunnallishallinnon näkökulma tulee huomioiduksi ja että keskeisissä kansainvälisissä
neuvotteluissa otetaan maailmanlaajuisesti huomioon kuntien ilmastonmuutokseen liittyvät toimet,
ICLEI:llä on virallisen tarkkailijan asema YK:n ilmastonmuutoskonventissa ja ICLEI toimii
kunnallishallinnon pääedustajana ilmastokonventin osakonferensseissa (COP). Jäsenyysjärjestönä
ICLEI:n toimista YK:n ilmastokonventissa hyötyy erityisesti sen jäsenistö.


