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Vähähiilipäästöisten kaupunkien allianssi

Ensimmäiset askeleet on jo otettu

Tsinghuan yliopisto on yhteistyössä Synocus Groupin,

Syyskuussa 2011 järjestettiin viides Suomi-Kiina Innovaa-

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa viime vuosien

tiofoorumi Espoon Dipolissa. Foorumin edustajat Hong

aikana pohjustanut vähähiilipäästöisten kaupunkien maail-

Kongista, Shenzhenista, Ordosista ja Kiotosta ja suoma-

manlaajuista allianssia (WALCC). Tämä yhteisö edistää

laiset osallistujat vaihtoivat keskenään kokemuksia, ja he

kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten välistä tehokasta

olivat yhtä mieltä siitä, että WALCCista olisi suurta hyötyä

ajatustenvaihtoa sekä yhteistoimintaa uusissa innovatiivi-

yhteistyön vakiinnuttamiseksi. Tämän jälkeen Tsinghuan

sissa ilmastonmuutokseen ja energian kulutukseen liit-

yliopisto ja Synocus Group ovat aktiivisesti keskustelleet

tyvissä demonstraatiohankkeissa. Tavoitteena on kehittää

usean eurooppalaisen ja aasialaisen kaupungin kanssa kiin-

ammatillinen yhteisö, joka kokoaa vähähiilipäästöisten

nostuksesta liittyä allianssiin. Palaute on ollut positiivista, ja

kaupunkien

suunnitelmana on käynnistää uuden allianssin toiminta viral-

edistämisen

kehittämisestä

kiinnostuneita

asiantuntijoita. WALCC helpottaa viestintää ja yhteistyötä

lisesti Pekingissä toukokuussa 2012.

ja tarjoaa alustan sekä demonstraatiohankkeille että

WALCC tarjoaa arvokkaan yhteyden johtavien asiantuntijoi-

akateemiselle tutkimukselle. Kaupungit, yritykset ja tutkijat työskentelevät yhdessä kehittääkseen ympäristöystävällisempiä

ratkaisuja

kaupunkiliikenteelle,

uusiutuville

luonnonvaroille, ekologiselle rakentamiselle ja kaupunkisuunnittelulle. Lisätietoja WALCCsta löytyy osoitteesta
www.walcc.org.

den kansainväliseen verkostoon aloilla, jotka ovat korkealla
Suomen innovaatio-ohjelmassa. Synocus on siksi sopinut
Tekesin kanssa, että Eco Urban Living -hankkeen (joka on
osa nelivuotista sähköautoja ja niihin liittyviä palveluita tutkivaa kansallista EVE-ohjelmaa) tutkijoilla on myös pääsy
WALCC-yhteistyöhön.

Vähähiilipäästöisten kaupunkien kehitysfoorumi
Pekingissä

järjestetään

maailmanlaajuinen

vähähiilis-

ten kaupunkien kehitysfoorumi, 14.–15. toukokuuta 2012.
Tämän foorumin odotetaan keräävän yhteen suuren joukon ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan
ilmastonmuutoksen torjunnan konkreettisiin toimenpiteisiin
kaupunkien järjestettävissä demonstraatiohankkeissa. Foorumilla pidetään lisäksi WALCCin virallinen perustamiskokous, ja samalla valitaan allianssin hallituksen ensimmäiset
jäsenet sekä päätetään hallintoa koskevia asioita. Lisätietoja
antaa:
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