"Yksi nykyisistä prioriteeteistä on niin sanottujen
paikallisten energiayhteisöjen luominen."
Espanjassa sijaitsevan Murcian
kaupunginjohtajan, José Antonio Serrano
Martínezin, joka voitti Kaupunginjohtajien
yleiskokouksen ’City in the Spotlight’ palkinnon, haastattelu.

[Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto:] Murcia oli ensimmäinen
espanjalainen kunta, joka sitoutui kaupunginjohtajien yleiskokoukseen aina
vuonna 2008! Mitkä ovat mielestänne kaupungin suurimmat ilmasto- ja
energiasaavutukset näiden 13 vuoden aikana osana aloitetta?
[Kaupunginjohtaja Serrano Martínez:] Murcia on saavuttanut tässä ajassa useita
tavoitteita, joista yksi oli marraskuussa 2010 hyväksytyn kestävän energian
toimintasuunnitelman 2020 (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) tavoitteiden
saavuttaminen vähentää CO2-päästöjä 20 prosentilla. Tuloksena CO2-päästöjä
vähennettiin vähintään 428 334 tonnia vuonna 2020 verrattuna vuoden 2007
päästötasoihin. Aiomme nyt viedä tämän tavoitteen seuraavalle tasolle vähentämällä
päästöjä 40 prosentilla kunnan SECAP 2030 -toimintasuunnitelmassa (kestävän
energian ja ilmaston toimintasuunnitelma), joka on luonnollinen jatke vuoden 2020
SEAP-toimintasuunnitelmalle. Olen myös ylpeä siitä, että aikanani Murcian
kaupunginjohtajana kaupunki on antanut tukensa kaupunginjohtajien yleiskokouksen
visiolle saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
Murcian osallistuminen kaupunginjohtajien yleiskokoukseen on motivoinut ja tukenut
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Tämä eurooppalainen tuki on
tunnustus, jonka avulla voimme hyödyntää energia- ja ilmastositoumusten

täyttämiseen tarvittavia resursseja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Tämä
tunnustaminen on sekä rohkaiseva että liikkeelle paneva voima.

Kaupunki hyväksyi äskettäin kaupunginjohtajien yleiskokouksen vuoden 2050
vision oikeudenmukaisemmasta ja ilmastoneutraalista Euroopasta. Osa tästä
uudesta sitoumuksesta edellyttää yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja
kansalaisten kanssa. Mitä Murcia tekee tässä asiassa?
Jos haluamme, että Murcian yhteiskunta, yritykset, instituutiot ja hallinnot muuttavat
tapojaan

ja

keskittyvät

yhteiseen

hankkeeseen,

jossa

ympäristöä

kohdellaan

kunnioittavasti, on olennaista, että kaikki kunnan agentit ja piilevät yhteiskunnalliset
toimijat ovat mukana. Vain siten voimme luoda jännittävän ja menestyksekkään yhteisen
hankkeen, jossa meillä kaikilla on oma roolimme ja jonka tuomista eduista me kaikki
nautimme. Tämän vuoksi kunnan vuoden 2030 ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategia
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia huipentuvat osallistavaan prosessiin, johon
osallistuu yhteiskunnallisia toimijoita, organisaatioita, ammattijärjestöjä, asiantuntijoita,
osaamiskeskuksia ja monia muita ryhmiä.
Yksi nykyisistä prioriteeteistä on kansalaisten, pk-yritysten ja paikallisviranomaisten
johtamien paikallisten energiayhteisöjen luominen. Tämän vuoksi on tärkeää ohjata
kaikkia

näitä

toimijoita

koko

prosessin

ajan

ja

helpottaa

todellista

uusiin

energiamuotoihin siirtymistä. Paikalliset voivat tuottaa energiaa, kuluttaa sitä, varastoida
sitä, jakaa sitä tai jopa myydä sitä, mikä tekee tästä ratkaisevan tekijän kustannusten
alentamisessa ja energiasiirtymän edistämisessä.
Lisäksi pyrimme käynnistämään tiedotuskampanjoita, jotka tarjoavat ilmastonmuutosta
koskevaa

tietoa

ja

koulutusta,

rohkaisevat

kansalaisia

osallistumaan

kunnan

sopeuttamiseen ja edistävät avointa vuoropuhelua. Jos ilmasto muuttuu, miksi me emme
myös muutu?

Oletko kohdannut suuria esteitä paikallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien
saavuttamiselle? Miten olet voittanut ne?
Suurin

este

on

saada

rahoitusta

ilmastonmuutoksen

hillitsemis-

ja

siihen

sopeutumistoimiin. Koska kunnalliset resurssit ovat rajalliset, meidän on löydettävä
vaihtoehtoisia lähteitä sen lisäksi, että sitoudumme myöntämään tarvittavat varat

vuotuisissa talousarvioissa ja tekemään vankan rahoitussitoumuksen tuleville vuosille.
Yleensä

käytetään

erilaisia

rahoitusmekanismeja,

kuten

uusiutuvia

rahastoja,

kolmansien osapuolten rahoitusjärjestelyjä, leasing-rahoituksia, energiapalveluyrityksiä
(ESCO) tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Pyrimme myös tekemään
yhteistyötä muiden yksityisten ja julkisten organisaatioiden kanssa ja etsimään
vaihtoehtoisia rahoituslähteitä erilaisten kansallisten ja eurooppalaisten avustus- ja
tukijärjestelmien

kautta.

Meidän on

tarkasteltava

kaikkia

olemassa

olevia ja

toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
Toinen voitettava este on kansalaisten tietoisuuden lisääminen tottumustensa
muuttamiseksi, minkä vuoksi me keskitymme lisäämään tietoisuutta kestävyydestä.
Olemme havainneet tieteen ja yleisen tietoisuuden välisen kuilun, ja meidän on
edistettävä kansalaisten, yritysten, yhteiskunnan ja politiikan laajempaa osallistumista
tämän ongelman torjumiseksi ja ratkaisemiseksi.

Miksi päätitte osallistua kaupunginjohtajien yleiskokouksen City in the Spotlight kilpailuun?
Olemme ylpeitä, että olemme osa kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja
energiayhteisöä, ja uskon, että nämä kaupunginjohtajien yleiskokouksen kilpailut ovat
erinomainen tilaisuus osoittaa sitoutumisemme samalla kun pyrimme myös toimimaan
esimerkkinä koko yleiskokouksen yhteisölle ja sen ulkopuolelle. Tämä asenne antaa
meille tarvittavaa vauhtia ja motivaatiota jatkaa tällä tiellä. Uskomme Eurooppaan ja
uskomme

kaupunginjohtajien

mahdollisuuksiin.

yleiskokoukseen

Äärimmäiset

sääolot

ovat

sekä
haaste

kaikkiin

sen

maailmalle,

tarjoamiin
ja

Murcian

kaupunginjohtajana uskon, että yhtenäinen eurooppalainen vastaus on vahvempi.

Millaisena näet Murcian vuonna 2050?
Murciassa

uskomme

vakaasti

kaupunkihankkeeseen,

jossa

kestävyys

ja

luonnonympäristön kunnioittaminen ovat kasvun ja tulevien mahdollisuuksien
peruspilareita. Hallitukseni työryhmän tavoitteena on tehdä Murciasta jäsentyneempi,
paremmin sidoksissa oleva, oikeudenmukaisempi, kestävämpi ja avoimempi kunta.
Lähitulevaisuudessa

toteutetaan

elämänlaatua Murciassa.

useita

hankkeita, joilla

pyritään parantamaan

Yksi tärkeimmistä hankkeista on alueen 0 kaupungistuminen, jossa tämä vanha yhteisön
jakava junarata on lähtökohta kaupunkiliikenteen muutosaloitteelle, johon kuuluvat
pyörätiet, viheralueet ja virkistysalueet. Tämän lisäksi raiteiden hautaaminen muuttaa
nykyisen rautatiekäytävän pääväyläksi, jossa jalankulkijat ovat etusijalla, ja kahdeksi
käytäväksi, jotka yhdistävät uuden kulkutien Segura-jokeen.
Lähikuukausina kunnan tunnusmerkkejä ovat jalankulkutilat, vähäpäästöisten alueiden
laajentaminen (LEZ) sekä erilaiset ilmanlaadun parantamiseen tähtäävät toimet.
Alueellisten teiden osalta käynnistetään jalankulkijoiden pilottihankkeita, joiden
tarkoituksena on varmistaa elinkelpoisuus ja ottaa pysyvästi kävelykatuja käyttöön.
Kunnan liikkuvuutta parannetaan lukuisilla hankkeilla, joilla pyritään kehittämään julkista
liikennettä,

luomaan

enemmän

pyöräteitä,

integroimaan

eri

liikennemuotoja,

erottelemaan yksinomaiset kaupunkiliikenteen alustat ja rakentamaan julkiseen
liikenteeseen integroituja pysäköintialueita. Tavoitteena on rakentaa dynaaminen kunta,
joka suosii kaupungin ja sen alueiden välistä fyysistä suhdetta.
Tarkoituksena on kehittää erilaisia toimia, joilla lisätään merkittävästi kunnan
viheralueita ja joilla taas pyritään siihen, että näillä alueilla eri sukupolvet ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä tarkoitusta varten useat hankkeet keskittyvät
liikunta-, luistelu- tai fysioterapiatiloihin.
Oikeanlaisen vihreän infrastruktuurin luominen on keskeistä luonnon
monimuotoisuuden parantamiseksi kaupunkialueilla sekä ilmastoon sopeutumisen
mittari.
Olemme myös vakaasti siirtymässä kohti energian omaa kulutusta, joka on
energiasiirtymän
yhteistyössä

pääakseli,

paikallisten

alkaen

kunnallisista

energiayhteisöjen

rakennuksistamme

edistämiseksi.

ja

tiiviissä

Sähköajoneuvojen

käyttöönotto on toinen tärkeä kohtaamamme haaste, samoin kuin tasapainoisemman
liikennejärjestelmän tai kestävämmän ”viimeisen kilometrin” saavuttaminen.
Kestävään

kehitykseen

investoiminen

on

tilaisuus

parantaa

ja

tarjota

kasvumahdollisuuksia, jotka meidän on toteutettava Murciassa.
Voit tutustua viime kesän esitykseen, jossa esitellään lähikuukausina käynnistettävät
suurimmat

hankkeet,

osoitteessa
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