
MIKSI OSALLISTUISIMME EARTH HOUR CITY CHALLENGEEN?
Puolet maapallon ihmisistä elää kaupungeis-
sa, jotka tuottavat yli 70 % maailman kaikista 
hiilidioksidi-päästöistä. Kaupun kien väkiluv-
ut kas vavat valtavan nopeasti ja kaupunkei-
hin investoidaan lähivuosina satoja tuhansia 
miljardeja euroja. Näiden investointien suun-

taaminen kestävien kaupunkien kehittä-
miseen on mahdollista ja myös kannatta-
vaa. WWF:n tavoitteena on etsiä kaupun-
git, jotka näyttävät suunnan kestävälle 
kaupunkikehitykselle – ja palkita niiden 
ponnistelut.

WILL YOUR CITY  
INSPIRE THE WORLD?

NÄYTÄ MALLIA MAAILMALLE
Tämä on kaupunkisi mahdollisuus osoittaa, miten 
kaupungit voivat näyttää tietä kestävään tulevaisuu-
teen. Ottamalla osaa Earth Hour City Challengeen 
kaupunkisi voi saada kansainvälistä tunnustusta 
omilla ilmastoteoillaan. Suunnitelmat, jotka vievät 
kohti vähähiilistä kehitystä ja 100 prosenttisesti uu-
siutuvaa energiantuotantoa, saavat kilpailussa kan-
sainvälistä näkyvyyttä. 

www.panda.org/citychallenge

WWF perustettiin vuonna 1961 ja se on nykyään yksi 
maailman suurimmista ympäristöjärjestöistä. Se toi-
mii yli 100 maassa ja sillä on yli 7 miljoonaa tukijaa.

ONKO KAUPUNKISI 
SUUNNANNÄYTTÄJÄ?
Liity Earth Hour City Challengeen ja innosta muita!

HAASTE
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HAASTE
Earth Hour City Challenge on WWF:n kilpailu, joka tukee 
kaupunkeja niiden muutoksessa kohti 100 prosenttisesti 
uusiutuvaa energiatuotantoa. Kilpailu rohkaisee kaupun-
keja tuomaan esiin niiden parhaita käytäntöjä ilmaston-
muutoksen hillinnässä.

Earth Hour City Challenge kutsuu kaupungit esittelemään 
inspiroivat, uskottavat ja kokonaisvaltaiset suunnitel-
mansa vähähiilisen tulevaisuuden takaamiseksi. Lisäksi 
kaupunkeja rohkaistaan uusiutuvan energiantuotannon 
voimakkaaseen lisäämiseen tulevien vuosikymmenten 
aikana. Earth Hour City Challengen keskeisenä arviointi-
kriteerinä on se, miten kaupungit omalta osaltaan toimivat 
kestävän kehityksen ja elämäntavan malliesimerkkeinä.

Ilmoittautumisia ja raportointeja otetaan vastaan 13. lokakuuta 
2013 asti. Lisätietoja: www.panda.org/citychallenge

NÄIN VALINTA TEHDÄÄN
Kaupungit voivat lähettää hakemuksensa helposti kan-
sainvälisesti tunnustetun ilmastoraportointifoorumi 
cCCR:n kautta. Foorumin hallinnoinnista vastaa ICLEI 
(Local Governments for Sustainability). Hakemukset ar-
vioi kansainvälinen arvovaltainen raati, johon kuuluu eri 
alojen asiantuntijoita muun muassa kaupunki- ja liiken-
nesuunnittelusta sekä energiantuotannosta.

Kaupunkiehdokkaita arvioidaan useilla eri kriteereillä. 
Raati arvioi muun muassa vähähiilisiin ratkaisuihin si-
toutumista, uusiutuvan energian lisäämistä ja kaupun-
kien kunnianhimoa suunnitelmien suhteen. Valinnassa 
painotetaan myös kaupunkilaisten kestävän elämänta-
van edistämistä ja asukkaiden osallistamista.

Hakukierroksen päätyttyä kustakin maasta valitaan kol-
me finalistia, joiden joukosta valitaan kansallinen Earth 
Hour -pääkaupunki. Koko kilpailun globaali voittaja 
kruunataan Global Earth Hour Capital -palkinnolla kan-
sainvälisessä gaalassa. Lisäksi ihmiset voivat äänestää 
omaa suosikkiaan People’s Choise Awardin voittajaksi.

Earth Hour City Challenge antaa kaupungillesi mahdol-
lisuuden näyttää esimerkkiä. Kestävän kehityksen huo-
mioiminen on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä teki-
jöistä, kun kaupungit kilpailevat kansainvälisesti sekä 
investoinneista että osaajista.

LIITY EARTH HOUR 
CITY CHALLENGEEN
Muutamassa vuodessa Earth Hour on lisännyt tietoisu-
utta ilmastonmuutoksesta ympäri maailmaa. Valojen 
sammuttamisen lisäksi tarvitsemme kuitenkin kon-
kreettisia ilmastotekoja kaupungeissa. WWF jatkaakin 
nyt Earth Hourin aloittamaa positiivista muutosta pal-
kitsemalla niitä kaupunkeja, jotka ovat valmiita merkittä-
viin ponnistuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Earth Hour City Challenge -kilpailun tavoitteena on ins-
piroida kaupunkeja ilmastotekoihin ympäri maailmaa. 
Vuosittain valittava Earth Hour -pääkaupunki toimii mer-
kittävänä suunnannäyttäjänä koko muulle maailmalle.

EARTH HOUR?
Earth Hour alkoi Australian Sydneystä 
2007, jolloin ihmiset osoittivat huolensa 
ilmastonmuutoksesta sammuttamalla 
valonsa tunnin ajaksi kodeistaan ja 
työpaikoiltaan. Nyt Earth Hour on maailman 
suurin yksittäinen ympäristötempaus. 
Vuonna 2011 yli 1,8 miljardia ihmistä 
135 eri maasta osallistui Earth Houriin 
kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
 
wwf.fi


