ILMASTOSTRATEGIASTA

Tämä on Oulun seudun ilmastostrategian ja energiatehokkuuden seurantaan liittyvä katsaus. Katsaus
julkaistaan 2 - 3 kertaa vuodessa.

KÄYTÄNNÖN TOIMIIN 1/2016
Ilmastotyön poliittinen ohjaus

Kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkosto

Kaupunkistrategia Oulu 2020 ohjaa ympäristöohjelman
kautta Oulun seudun ilmastostrategian toteuttamista. Ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa
kesäkuussa 2009.

Uusimpana aloitteena ilmastoverkosto esitti marraskuussa
2015, että Suomen suurimmat kaupungit liittyvät kansainvälisiin kaupunkien ilmastositoumuksiin ja tekevät yhteistyössä omat ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen
tiekartat. Tavoitteena on, että kukin kaupunki liittyy joko
”Covenant of Mayors for Climate and Energy” - sitoumukseen tai ”Compact of Mayors” - sitoumukseen. Oulussa
sitoumuksien edellyttämien toimenpiteiden selvittäminen
on meneillään.

Oulun kaupungin ympäristötilinpäätös 2015
Ympäristötilinpäätös on Oulun kaupungin ympäristöohjelman
seurantaraportti.
Ympäristötilinpäätökseen on
koottu keskeiset ympäristöasioiden hoitoa, kestävän
kehityksen edistämistä sekä
ilmastostrategian toteuttamista koskevat toimenpiteet ja
tunnusluvut.
Ympäristötilinpäätös on luettavissa osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/julkaisut
Päästövähennystavoitteen toteutuma 2014
Oulun kaupunkistrategiassa päästötavoitteeksi vuodelle
2020 on asetettu 5,1 t CO2-ekv. asukasta kohden. Edellisenä
vuonna saavutettu 20 % päästövähennystavoite vuoden
1990 tasosta säilyi.

Henkilöautojen hankinnan päästökriteerien
tarkistaminen
Oulun kaupungin henkilöautojen hankinnan päästökriteerejä tarkistettiin ja tiukennettiin helmikuussa (KH 15.2.2016 §
55). Kaupungilla on käytössä sekä omia että leasingsopimuksella olevia henkilöautoja. Päästöjen ja polttoaineen
kulutuksen merkitys korostuu hankinnan loppuvaiheessa,
kun auton valintaan vaikuttavilla muilla kriteereillä on ensin
rajattu sopivat vaihtoehdot. Työnantajan hankkiman vähäpäästöisen yhteiskäyttöauton käyttö päivittäisissä
työajoissa vähentää energiankulutusta ja kustannuksia.
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Oulun seutu oli mukana tutkimuksessa, jossa arvioitiin liikennesektorin energiatehokkuustoimenpiteiden liikenteellisiä ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia sekä kuinka
paljon toimenpiteillä on mahdollista vähentää liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus toteutettiin osana Valtioneuvoston kanslian päätöksentekoa
tukevaa
selvitysja
tutkimustoimintaa.
(http://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-jatutkimustoiminta/julkaisut, julkaisusarja 14/2015)

Vähennystavoite 2020 (-20%), t CO2-ekv/as

Vuonna 2014 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli
20 % vuoden 1990 tasosta. Asukaskohtaisesti laskettu päästövähennystavoite koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki
voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset, asuinja palvelurakennukset, tie- ja joukkoliikenne sekä jätehuolto).

Tulosten perusteella arvioitiin, että liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitetiloja toteuttavilla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteillä voitaisiin Suomen kaupunkiseuduilla päästä n. 30 % CO2-päästövähenemiin vuodesta
2014 vuoteen 2030.

www.ouka.fi/ilmasto

Oulun kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Earth Hour 2016

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuonna 2014
olivat 1 530 000 t CO2-ekv eli 7,8 tonnia asukasta kohden.
Vuoden 2013 päästötietoihin verrattuna kokonaispäästöt
laskivat noin 6 %.

Oulun
kaupunki
osallistui
19.3.2016 WWF:n järjestämään maailmanlaajuiseen Earth
Hour – ilmastotapahtumaan. Tapahtuman aikana näytettiin
valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot.
Valot sammuivat tunniksi mm. Oulu10:ssä, pääkirjastossa
sekä Oulunsalossa kunnantalolla ja Kirkonkylän kouluilla.

Vuonna 2014 eniten laskivat teollisuuden ja työkoneiden
päästöt. Myös kuluttajien sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, liikenteen ja jätehuollon päästöt olivat edellisvuotta
alhaisemmat.
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Kaudelle 2017–2025 tarkoitetun kuntaalan energiatehokkuussopimuksen neuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Oulun kaupunki
oli mukana neuvotteluissa. Uuden kauden mukaiset kuntakohtaiset sopimukset voidaan tehdä syys - lokakuusta 2016
alkaen, jolloin sopimusmenettely käynnistetään virallisesti.
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Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2015.
Vuoden 2015 tiedot ovat ennakkotietoja. Päästötiedot on
laskettu vuoden 2013 kuntaliitoksen mukaisesti.
Oulun Energia tähtää hiilineutraaliksi 2050
Oulun Energia Oy tavoittelee sähkön- ja lämmöntuotantonsa muuttamista täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tarkoitus on, että yhtiö hyödyntää tuolloin vain sellaisia tuotantomenetelmiä ja energialähteitä, joiden käyttö
ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
Hiilineutraalisuuteen Oulun Energia etenee asteittain ja
todennettavalla tavalla. Tänä vuonna yhtiön käyttämistä
energialähteistä hiilineutraaleja on vajaa 50 prosenttia.

Vuoden alussa valmistunut
raportti on yhteenveto Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan
yhteisesti sopimista kestävän
kehityksen
indikaattoreista
vuosilta 2011 - 2014.
Yhteisten indikaattoreiden tarkoituksena on parantaa ympäristötyön mitattavuutta sekä kaupunkien vertailtavuutta.
Aikaisemmat yhteenvedot ovat vuosilta 2004–2006 ja 2006–
2010. Indikaattoriyhteistyö on edesauttanut kaikkia kaupunkeja kehittämään raportointiaan. Oulussa kestävän
kehityksen indikaattorit ovat käytössä kaupungin ympäristöohjelman toteutumisen seurannassa.
Raportti on luettavissa osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/selvitykset-jasuunnitelmat

Tämän ilmastostrategian seurantaan liittyvän katsauksen on tehnyt
Oulun seudun ympäristötoimi.
Yhteystiedot:
Helmi Riihimäki, ilmastoasiantuntija
p. 050 525 6281
Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
p. 044 703 6760
Katsaukseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää
osoitteeseen: ilmasto(at)ouka.fi.

www.ouka.fi/ilmasto

