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ESIPUHE

limaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen ongelma ja siihen vaikuttavien ns. kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelu on toistaiseksi kattanut hyvin suuria kokonaisuuksia ja alueita.
YK:n ilmastomuutosta koskevan puitesopimuksen yhteydessä työ on kuitenkin tarkentunut.
Suomi on ratifioinut sopimuksen vuonna 1994, mikä velvoittaa kokoamaan tiedot kasvihuonekaasupäästöistä kansallisella tasolla. Tämän työn myötä myös paikallisten selvitysten merkitys on korostunut, sillä on selvää, että päästöjen vähentämispyrkimyksissä paikallisilla päätöksillä on ratkaiseva merkitys.
Tämän raportin tarkoituksena on ollut selvittää hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen
päästömäärät sekä niiden merkittävimmät päästölähteet Oulussa. Ongelmana kasvihuonekaasutaseiden tarkastelussa on arviointitiedon epävarmuus. Kaikkia ihmistoiminnasta peräisin olevia päästöjä ei tunneta, eikä niille voida osoittaa päästökertoimia. Päästöt eivät noudata kuntarajoja ja esimerkiksi kaupungin läpikulkevan liikenteen osuutta on vaikea arvioida.
Luonnosta, esim. soista ja maaperästä peräisin olevien päästöjen suuruuden arviointi on epävarmaa ja edellyttää vielä perustutkimusta. Nyt tehty selvitys antaa kuitenkin kuvan Oulun
alueen kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokasta ja eri lähteiden merkityksestä kasvihuoneilmiön kannalta. Raportti on lajissaan Oulun ensimmäinen ja sen tiedot tulevat ajan myötä
tarkentumaan.
Energiantuotannon ja teollisuuden päästötiedot perustuvat vuoden 1994 päästöraportteihin.
Hiilidioksidipäästöt on laskettu käytettyjen polttoainemäärien perusteella polttoainekohtaisten päästökertoimien avulla ja typpioksiduulipäästöt kattilatyyppikohtaisia päästökertoimia
käyttäen. Liikenteen päästötiedot perustuvat VTT:n selvityksiin. Metaanipäästöt jätteiden
käsittelystä samoin kuin maataloudesta ja teollisuuden jätevesistä on arvioitu valtakunnallisten selvitysten perusteella. Puuttuvien lähtötietojen vuoksi laskelmissa ei ole mukana mm.
lannoitteistaja luonnosta ilmaan joutuvan typpioksiduulin päästömääriä eikä myöskään luonnosta peräisin olevia metaanipäästöjä.
Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu sekä
tekniikan ylioppilas Niko Torvela.
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1. JOHDANTO

Auringonsäteily ja sen heijastuminen muodostavat tärkeimmän osan maapallon lämpötaloudessa. Maanpinnalle auringonsäteilyä saapuu keskimäärin noin puolet ilmakehän ulkorajalle
tulevasta säteilystä, neljäsosa säteilystä imeytyy ilmakehään ja neljäsosa heijastuu avaruuteen pilvistä ja ilmakehän hiukkasista. Koska maan vuosittainen keskilämpötila ei mainittavasti muutu, maan täytyy säteillä saamansa auringon säteilyenergiaa vastaava energiamäärä
takaisin avaruuteen.
Maapallon lähettämä säteily on auringonsäteilyä pitempiaaltoista ja pilvet sekä tietyt ilmakehän kaasut imevät sitä tehokkaasti. Pysäytetty säteily lämmittää ilmakehää ja syntyy nk.
kasvihuoneilmiö. Maapallon ilmakehä toimii kasvihuoneen lasikaton tavoin päästäen sisään
auringon Iyhytaaltoisen säteilyn, mutta estäen tehokkaasti maanpinnan ja ilmakehän itsensä
lähettämän pitempiaaltoisen lämpösäteilyn poistumisen. Ilman kasvihuoneilmiötä nykyisenkaltainen elämä maapallolla ei olisi mahdollista, sillä keskilämpötila olisi yli 30'C nykyistä
kylmempi. Ongelmaksi ilmiö on muodostunut siksi, että ihminen on toiminnallaan nopeasti
lisännyt kasvihuonekaasujen määrää ja siten voimistanut kasvihuoneilmiötä.

1.1 Kasvihuonekaasut ja ilmastonmuutos
Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H,o) ja hiilidioksidi (CO,), jotka aiheuttavat
pääosin ns. luonnollisen kasvihuoneilmiön. Muita ilmakehässä olevia lämpösäteilyä hyvin
sitovia kaasuja ovat mm. metaani (CH4 ), typpioksiduuli (N,o) ja otsoni (0,). Ilmakehään on
joutunut myös monia ihmisen kehittärniä kaasuja (esim. CFC-aineet), jotka ovat pitkäikäisiä
ja imevät erittäin tehokkaasti lämpösäteilyä. Näiden varsinaisten kasvihuonekaasujen lisäksi
kasvihuoneilmiöön vaikuttavat epäsuorasti myös typen oksidit, hiilimonoksidi ja hiilivedyt
osallistumalla ilmakehän kemiallisiin prosesseihin, joiden seurauksena kasvihuonekaasujen
määrät ilmakehässsä lisääntyvät.
Ihmistoiminnan aiheuttamaa kasvihuonekaasujen pitoisuuksien nousua ja sitä seuraavaa ilmakehän kasvanutta kykyä sitoa lämpöä pidetään tärkeimpänä syynä maapallon keskilämpötilan kohoamiselle viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana. Lämpötilan nousu on ollut
huomattavan nopeaa eikä se näytä olevan hidastumassa. Arvioiden mukaan hiilidioksidipäästöt kasvavat seuraavien vuosikymmenien aikana, ellei voimakkaisiin toimiin niiden vähentämiseksi ryhdytä.
Tarkasteltaessa maapallon lämpötiloja ja niiden muutoksia pitemmällä aikavälillä havaitaan
lukuisia suuriakin lämpötilojen muutoksia. Mm. noin 100 miljoonaa vuotta sitten maapallon
keskilämpötila oli 8 - 10'C nykyistä korkeampi. Sen jälkeen keskilämpötilat ovat jatkuvasti
laskeneet ja heilahdelleet eri ajanjaksoina suuresti. Ongelmalliseksi nykyisen ilmastonkehityksen tekee sen nopeus. Yleinen käsitys on, että kasvihuonekaasujen määrä kaksinkertais-
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tuu vuoteen 2030 mennessä verrattuna esiteolliseen aikaan, ellei asialle tehdä mitään. Tutkijoiden käsityksen mukaan ilmaston nopean lämpenemisen seuraukset ovat maapallolle kohtalokkaat; sadanta kasvaa, jäätiköt kutistuvat, luonto yksipuolistuu jne.
Kasvihuonekaasujen päästöjä on vaikea ja jopa mahdoton vähentää teknisin keinoin, joten
niiden rajoittaminen edellyttää muutoksia yhteiskunnan rakenteessa ja ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen tavoitteena on kasvihuonekaasujen pitoisuuksien rajoittaminen ilmakehässä tasolle, jolla
estetään ihmistoiminnan haitallinen vaikutus ilmastosysteemiin. Yksityiskohtaisempana tavoitteena on vakiinnuttaa hiilidioksidipäästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä.

1.2 Hiilidioksiditase
Hiilidioksiditaseella tarkoitetaan hiiltä sitovien ja hiilidioksidia vapauttavien prosessien eli
nielujen ja päästöjen keskinäistä tasapainoa maapallolla. Hiili kiertää luonnossa jatkuvasti
eri olomuodoissa. Kaikki elollinen sisältää hiiltä, käyttää sitä ravinnossaan sekä vapauttaa
sitä hengittäessään ja hajotessaan. Hiilen määrä maapallolla ei muutu, ainoastaan sen 010muoto. Hiili voi olla sitoutuneena mm. ilmakehän hiilidioksidiin, koivunlehden rakenteisiin
tai maaperän öljyyn. Ajan kuluessa hiilen eri olomuotojen välille on vakiintunut tietty tasapaino, johon elämä maapallolla on mukautunut.
Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana on lähinnä öljyn ja kivihiilen käytön myötä kuitenkin vapautunut miljoonia vuosia hiilen kiertokulusta poissa olleita hiilivarastoja. Metsien
hävittäminen sekä pelto- ja laidunmaiden raivaaminen vapauttaa eliöihin sitoutunutta hiiltä
ilmakehään nopeammin kuin sitä ehtii sitoutua uudestaan. Tämä kaikki vaikuttaa hiilidioksidin määrään ilmakehässäja muuttaa hiilidioksiditasetta, minkä seuraukset koko maapallon
tasapainon kannalta ovat vakavat.
Paikalliset hiilidioksiditaseet kertovat tietyn alueen hiilidioksiditilanteesta. Paikallisia taseita laadittaessa on havaittu, että yleensä kaupungit toimivat hiilidioksidin päästölähteinä ja
harvaan asutut alueet nieluina. Yksityiskohtaisten paikallisten taseiden laskeminen on toistaiseksi vielä vaikeaa mm. epävarmojen lähtätietojen vuoksi. Ilmastonmuutosten ymmärtäminen edellyttää aina laajempien kokonaisuuksien tarkastelua.
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2. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT OULUSSA

Tärkein ihmistoiminnan seurauksena syntynyt kasvihuonekaasu sekä määrällisesti että kokonaisvaikutukseltaan on hiilidioksidi, ja merkittävin hiilidioksidilähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Päästöjen määrä riippuu polttoaineiden sisältämän hiilen määrästä ja siten
niiden lämpöarvosta. Eniten hiilidioksidia vapautuu tuotettua energiaa kohti puunja turpeen
poltosta, hiilen ja öljyn poltosta sitä vapautuu jonkin verran vähemmän ja maakaasun poltosta vähiten. Puun polton ei lasketa lisäävän ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, sillä mikäli
puuta ei poltettaisi, se lahoaisi luonnollisesti ja vapauttaisi hiilidioksidinsa joka tapauksessa
takaisin ilmakehään. Paikallisesti puun poltolla voi olla kuitenkin suurtakin merkitystä.

2.1 Energiantuotanto
Oulun kaupungin suurimmat energiantuottajat ovat Veitsiluoto Oy:n teollisuusalueen laitokset, Kemira Chemicals Oy sekä kaupungin energialaitos. Nämä tuottavat myös suurimman
osan Oulun hiilidioksidipäästöistä. Useimmat oululaisista teollisuusyrityksistä ovat pieniä
tai keskisuuria ja ne saavat lämpönsä ja sähkönsä kaupungin energialaitokselta. Kaupungin
asukkaista lähes 90 % saa lämpönsä kaukolämpönä. Energiantuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiasisältö eri laitoksissa vuonna 1994 on esitetty kuvassa 2.1 ja energiantuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiasisältö polttoaineittain on esitetty kuvassa 2.2.
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Kuva 2.1. Energiantuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiasisältö terajouleina (TJ) eri
laitoksissa Oulun kaupungissa 1994. Muut sisältää pientalojen öljylämmityksen ja kahdeksan pientä teollisuuslaitosta.
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Kuva 2.2. Energiantuotantoon käytettyjen polttoaineiden energiasisältö terajouleina (TJ)
polttoaineittain eriteltynä Oulussa 1994.

Oulussa energiantuotannossa korostuu puun runsas käyttö. Merkittävin puunkäyttäjä on Veitsiluoto Oy, joka käyttää raaka-aineenaan runsaasti puuta ja tuottaa suuurimman osan energiastaan polttamalla puujätettäja sellunkeitossa syntyviä sivutuotteita kuten mustalipeää. Taulukossa 2.1 on esitetty Oulussa käytettävät polttoaineet ja niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Mukana on teollisuuden lisäksi myös pientalojen öljylämmitys. Hiilidioksidipäästöt on
laskettu kertomalla ne kullekin polttoaineelle ominaisella päästökertoimella. Kertoimet perustuvat Boströmin, Backmanin ja Hupan julkaisuun vuodelta 1990. Oulun kaupungin yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt vuonna 1994 olivat 2,33 miljoonaa tonnia puupohjaiset polttoaineet mukaanlukien ja 1,03 miljoonaa tonnia ilman puupohjaisia polttoaineita.
Taulukko 2.1. Hiilidioksidin muodostuminen polttoaineittain Oulussa 1994.
CO2 -määrä kasvihuoneilmiöön
(JOOO t)
vaikuttava
CO,.määrä (JOOO 1)

Poltloaine

määrä (1)

energia (TJ )

CO2 kerroin
(t1 TJ )

mustalipeä

593366

8578

110

944

0

281250
1411
30632
78796
587072
8431
82635 MWh
3970
2441

2321
57
582
3183
6741
227
297
77
292

121
80
121
77
110
93
59
65
0

281
5
70
245
742
21
18
5
0

0
0
0
245
742
21
18
0
0

2331

1026

puujäte
tärpätti
puu
öljy
turve
kivihiili
kaasu
metanoli
vety
yhteensä

22355
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Hiilidioksidipäästöt päästölähteittäin on esitetty kuvassa 2.3. Paikallisesti tarkastellen suurin
hiilidioksidituottaja on Veitsiluoto Oy noin 1, 3 miljoonan tonnin vuosittaisella päästöllään.
Puunpolton ei kuitenkaan lasketa lisäävän ilmakehän kasvihuoneilmiötä kiihdyttävää hiilidioksidipitoisuutta. Näin ollen suurin yksittäinen päästölähde on kaupungin energialaitos, jonka osuus energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä on lähes 60 %.
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Kuva 2.3. Hiilidioksidin muodostuminen energiantuotannosta Oulussa 1994.

2.2 Liikenne
Oulun autoliikenteen CO 2-päästöt vuonna 1994 olivat noin 170000 t. Raide-, lento- ja vesiliikenteen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen lisääjänä on huomattavasti tie- ja katuliikennettä vähäisempi, eikä niitä ole erikseen arvioitu. Autoliikenteen päästöjen arviointi perustuu
VTT:n laskelmiin vuodelta 1990. Laskelmat on tehty kuntakohtaisten ajoneuvomäärien ja
liikennesuoritteiden perusteella. Arviointivuoden jälkeen liikennemäärät Oulussa ovat hieman laskeneet, mikä on tarkastelussa otettu huomioon. Muut liikenteen päästöt esitetään
jäljempänä muiden kasvihuonekaasujen yhteydessä.

2.3 Muut hiilidioksidilähteet
Hiilidioksidia vapautuu ilmakehään hyvin monista ihmisen toiminnoista, joiden määrällisiä
päästöarvioita on toistaiseksi vaikea tehdä.
Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt syntyvät kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa
orgaanisen materiaalin hajotessa. Hajoamisprosessi tuottaa sekä hiilidioksidia että metaania.
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Mädäntyvä yhdyskuntajäte on eloperäistä ja siitä syntyvän hiilidioksidin ei lasketa aiheuttavan hiilidioksidipitoisuuden kasvua ilmakehässä.
Pientalojen puunpoltosta ja sen määrästä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa. Puuta käytetään
mm. leivinuuneissa, takoissa ja saunoissa. Talojen lämmittäminen puulla on Oulussa harvinaista. Kokonaismäärältään puunpoltto on pientä ja hiilidioksidin lisäystä ilmakehään ei puunpoltosta edellä esitetyn kansainvälisen tarkastelutavan mukaan synny. Epätäydellisestä palamisesta mahdollisesti syntyvät metaanipäästöt ovat määrältään erittäin vähäisiä, eikä puun
kotipoltto vaikuta hiilidioksiditaseeseen.
Maatalouden hiilidioksidipäästöt kuuluvat hiilen normaaliin kiertokulkuun. Hiilidioksidia
vapautuu myös mm. työkoneiden käytöstä ja sementin valmistuksessa kalkkikiven sisältämän hiilen vapautuessa hiilidioksidina ilmakehään. Nämä kaikki ovat kuitenkin suhteellisen pienimerkityksisiä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energiantuotantoon
tai pelto-ja laidunmaiden raivaukseen.

2.4. Tiivistelmä hiilidioksidipäästöistä Oulussa 1994
Oulun hiilidioksidipäästölähteistä maapallon hiilidioksiditaseeseen vaikuttavat energiantuotannon hiilidioksidipäästöt, lukuunottamatta puupohjaisilla polttoaineilla tuotettua energiaa,
sekä liikenteen hiilidioksidipäästöl. Kaatopaikkojen, jätevedenpuhdistarnoiden, puunpolton,
maatalouden, soiden ja vesistöjen hiilidioksidipäästöt kuuluvat hiilen luonnolliseen kiertokulkuun. Yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt ilman puupohjaisia polttoaineita Oulussa vuonna 1994 olivat I 201 000 tonnia, josta energiantuotannon ja teollisuuden osuus oli I 026 000
tonnia ja liikenteen 170000 tonnia.

Taulukko 2.2. Hiilidioksiditaseeseen vaikuttavat hiilidioksidipäästöt Oulussa vuonna 1994
Hiilidioksidipäästölähde
Oulun kaupungin energialaitos
Veitsiluoto Oy
Kemira Chemicals Oy
Muu teollisuus ja pientalojen öljylämmitys
Liikenne
Yhteensä

Päästömäärä (t)
602000
60000
259000
105000
170000
I 196000
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3. MUUT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT OULUSSA

Hiilidioksidin ohella tärkeimmät ihmistoiminnan seurauksena ilmakehään joutuvat kasvihuonekaasut ovat metaani, typpioksiduuli ja CFC-yhdisteet. Kasvihuoneilmiöön vaikuttavat
välillisesti myös typen oksidit, hiilimonoksidi eli häkä ja hiilivedyt, joko osallistumalla kasvihuonekaasujen muodostumiseen tai vaikuttamalla hajoamiseen. Eri kasvihuonekaasujen
vaikutus kasvihuoneilmiöön on erilainen johtuen niiden erilaisesta lämpösäteilyn pidätyskyvystä sekä eliniästä ilmakehässä.

3.1 Metaani
Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt syntyvät kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoilla orgaanisen materiaalin hajomaisen yhteydessä. VTT:n tekemän selvityksen mukaan Suomen
kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat noin 30 000 tonnia, ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden noin 21 000 tonnia vuodessa. Suhteutettuna väkilukuun Oulun kaupungin kaatopaikan metaanipäästöt ovat noin 700 tonniajajätevedenpuhdistamon päästöt noin 420 tonnia vuodessa. Teollisuuden jätevesien metaanipäästöistä vastaa Oulussa, kuten koko maassa, pääosin metsäteollisuus. Veitsiluoto Oy:n metaanipäästöt ovat tuotantoon nähden pienet,
koska laitos käyttää polttokelpoisen lietteen energiantuotannossaan, eikä siitä näin ollen kehity metaania. Orgaanisen aineksen kuormituksen sekä lietteen kaatopaikkakäsittelyn seurauksena syntyvien metaanipäästöjen määrä on noin 80 tonnia vuodessa.
Oulun kaupungin alueella harjoitetaan vähäisessä määrin maataloutta. Maatalousmaan tuottaman metaanin määrä on vähäinen. Kotieläimet tuottavat metaania sekä ruuansulatuksessa
että ulosteiden välityksellä. Karkean arvion mukaan kotieläinten metaanin tuotto Oulussa on
noin 50 tonnia vuodessa ruuansulatuksesta ja noin 20 tonnia vuodessa ulosteista eli yhteensä
kotieläinten metaanipäästöt ovat noin 70 tonnia vuodessa. Arvio on laskettu VTT:n julkaisussaan käyttämien eläinkohtaisten päästökertoimien avulla.

Karut suot vapauttavat metaania I - 50 mg/m2 vuorokaudessa suotyypistä riippuen. Ojitetuilla soilla päästöt ovat vähäisempiä. Varmojen tietojen saaminen on vaikeaa ilman suokohtaisia tutkimuksia ja soiden osuutta ei ole otettu huomioon tämän selvityksen laskelmissa.

3.2 Typpioksiduuli
Typpioksiduulia syntyy luonnollisissa prosesseissa maaperässä ja vedessä sekä ihmistoiminnan kautta polttamisessa ja lannoitteiden käytössä. Päästöarviot ovat epävarmoja erityisesti
luonnosta ja lannoitteiden käytöstä peräisin olevan typpioksiduulin osalta. Eikä näitä lukuja
ole ollut mahdollista laskea Oulun osalta.
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Polton yhteydessä syntyvien typpioksiduulipäästöjen suuruus riippuu sekä polttoaineesta että
polttotavasta. Energiantuotannon typpioksiduulipäästöt olivat Oulussa vuonna 1994 karkean
arvion mukaan noin 250 tonnia.

3.3 Välilliset kasvihuonekaasut
Energiantuotannon ja teollisuuden välillisten kasvihuonekaasupäästöjen määrät vuonna
1994 olivat 2386 tonnia typen oksideja typpidioksidiksi laskettuna, 2420 tonnia hiilirnonoksidiaja 248 tonnia hiilivetyjä. Laskelmissa ei ole mukana epätäydellisestä palamisesta aiheutuvia hiilimonoksidipäästöjä.
Liikenteestä pakokaasupäästöjä syntyi seuraavasti: I 737 tonnia typen oksideja typpidioksidiksi laskettuna, 8 581 tonnia hiilimonoksidiaja 1 014 tonnia hiilivetyjä. Tankkauksestaja
muista vastaavista ihmistoiminnoista haihtuvien liuottimien päästöistä ei ole määrällisiä arvioita.

3.4 Muut kasvihuonekaasupäästöt ja kasvihuonevaikutus Oulussa 1994
Kasvihuonekaasujen päästöt hiilidioksidia lukuunottamatta on esitetty taulukossa 3.1. Eri
kasvihuonekaasujen vaikutusta kasvihuoneilmiöön voidaan verrata muuttamalla päästöt nk.
hiilidioksidiekvivalenteiksi GWP-kertoimien (GWP eli global warming potential) avulla.
Eri kaasujen suhteellinen kasvihuonevaikutus riippuu lämpösäteilyn sitomiskyvyn ohella
niiden eliniästä ilmakehässä. Tässä työssä käytettyjen GWP-kertoimien tarkastelujakso on
sata vuotta. Välillisten kasvihuonekaasujen kertoimet ovat vain suuntaa-antavia, koska niiden kasvihuonevaikutusta ei tunneta niin hyvin kuin varsinaisten kasvihuonekaasujen. Oulussa varsinaisten ja välillisten kasvihuonekaasujen määrä hiilidioksidivastaavuudeksi muutettuna on 323 000 tonnia vuodessa.
Taulukko 3.1. Kasvihuonekaasujen (poislukien hiilidioksidi) päästöt Oulussa 1994.
Varsinaiset kasvihuonekaasut:
Päästölähde
Energiantuotantoja teollisuus
Liikenne
Kaatopaikat
lätevesilaitokset
Maatalous
Yhteensä
GWP-kerroin
Vastaava CO2 - määrä

Välilliset kasvihuonekaasut:
metaani

typpioksi-

typen oksidit

häkä

hiilivedyt

CH, (t)

duuli N,o (t)

NO,:na (t)

CO (t)

HCja VOC (1)

250

2386
1737

2420
8581

248
1014

250
320
80000

4123
40
164 920

11 001
3
33003

1262
11
13 882

700
500
70
1270
24,5
31 115

Yhteensä

322920

lO

4. HIILIDIOKSIDIA SITOVAT NIELUT

Kasvit sitovat kasvaessaan ilmakehän hiiJidioksidia. Suomessa metsät ja luonnontilaiset suot
toimivat tehokkaina hiilen varastoijina eli nieluina ilmakehästä maapallolJe.

4.1 Metsät
Kasvullista metsämaata on Oulun kaupungin alueesta noin 40 % eli noin 16000 ha. Suurin
osa metsistä on mäntymetsiä. Asemakaavoitetulla alueella on lisäksi 2 200 ha puistoaluetta.
Kaupungin alueella olevasta metsämaasta puolet on kaupungin omistuksessa ja ja puolet
muiden metsänomistajien. Yksityisten metsien puuvarastot ja hakkuusuunnitteet on oletettu
tässä tarkastelussa saman suuruisiksi kuin kaupungin omistamien metsien. Näin ollen metsien kokonaispuuvarasto on noin I 340000 m', vuotuinen kasvu 72 000 m' ja hakkuusuunnite
28 000 m' vuodessa. Hakkuusäästö on 44 000 m'. Kasvaessaan I m':n puu sitoo hiiltä hiiltä
noin 215 kg. Tämä määrä vastaa 788 kg hiilidioksidia. Tästä laskien Oulussa metsät sitovat
35 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

4.2. Suot ja vesistöt
Oulun kaupungin alueella on soita noin 7 300 ha. Suurin osa kaupungin rajojen sisäpuolella
olevasta suoalasta on ojitettu. Hiiltä sitoutuu soihin, mutta sitä myös vapautuu runsaan eliötoiminnan vaikutuksesta. Kumpi on määrältään suurempaa, sitoutuminen vai vapautuminen,
vaihtelee suokohtaisesti eikä määrällisten arvioiden tekeminen tässä yhteydessä ole ollut
mahdollista.
Oulun kaupungissa on vesialueita noin 7120 ha. Hiiltä sitoutuuja vapautuu vesistöjen eliöissä, sitä sedimentoituu vesistöjen pohjiinja vapautuu sieltä hajoamisen yhteydessä. Kokonaisuudessaan hiilen kiertokulku vesistöissä, kuten soissakin, on monimutkainen prosessi, josta
on olemasssa vain karkeita arvioita. Näin ollen määrällisiä arvioita Oulun vesistöistä ei ole
tehty.
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5. KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT OULUSSA 1994

Kokonaisuudessaan Oulun kasvihuonekaasupäästöt ovat hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Hiilidioksidipäästöjen määrä on noin 1,2 miljoonaa tonnia ja muiden kasvihuonekaasujen hiilidioksidivastaavuudeksi muutettuna noin 0,3
miljoonaa tonnia. Varsinaisista hiilidioksidipäästöistä energiantuotannon ja teollisuuden osuus
on noin miljoona tonnia ja liikenteen vajaat 0,2 miljoonaa tonnia (taulukko 5.1). Muiden
kasvihuonekaasujen päästöistä energiantuotannon ja teollisuuden osuus on noin 0,2 miljoonaa tonnia ja liikenteen noin 0,1 miljoonaa tonnia.
Energiantuotanto ja teollisuus ovat selvästi suurimmat kasvihuonekaasujen päästäjät Oulussa. Niiden kasvihuoneilmiöön vaikuttavaksi laskettavat hiilidioksidipäästöt ovat 1 026 000
tonnia vuodessa. Energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamien muiden kasvihuonekaasujen eli typen oksidien, hiilimonoksidinja hiilivetyjen päästöt hiilidioksidivastaavudeksi muutettuna ovat 185 400 tonnia vuodessa. Nämä yhdessä muodostavat 80 % kaikista Oulun kasvihuonekaasupäästöistä.
Liikenteen hiilidioksidipäästö on 170000 tonnia vuodessaja liikenteen aiheuttamien muiden
kasvihuonekaasujen hiilidioksidivastaavuus on 106400 tonnia vuodessa. Yhdessä nämä ovat
noin 18 % kaikista päästöistä yhteensä.
Muiden lähteiden, kuten kaatopaikkojen, jätevedenpuhdistamojen, maatalouden ja soiden
päästöjen merkitys on hyvin vähäinen eli niiden hiilidioksidivastaavuus on 2 % kaikista päästöistä yhteensä.
Suomen kasvihuonekaasujen määrä vuonna 1990 hiilidioksidivastaavuudeksi laskettuna oli
87 - 98 miljoonaa tonnia, mistä Oulun osuus olisi noin 1,5 - 1,7 %. Suomen hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan 58 - 69 miljoonaa tonnia, josta energiantuotannon ja teollisuuden
osuus on noin 54 miljoonaa tonnia ja loput ovat peräisin mm. suopelloilta. Vertailutietoja
päästöistä on esitetty taulukoissa 5.2 ja 5.3. Karkean arvion mukaan Oulun energiantuotannon osuus Suomen hiilidoksidipäästöistä on noin 2 %. Hiilidioksidipäästöarvioita on tehty
pääkaupunkiseudulla jaTampereella. Pääkaupunkiseudun osuus energiantuotannon päästöistä
on noin 13 % ja Tampereen noin 2 %. Vertailuja on pidettävä kuitenkin vain suuntaa-antavina, sillä laskentatapoihin ja arviointitarkkuuksiin liittyy monia epävarmuustekijöitä ja eroja
Toistaiseksi paikallisia päästökartoituksia on vain muutamia, mikä myös vaikeuttaa vertailua
eri alueiden kesken.
Hiilen käyttäytyminen luonnossa on monimutkaista. Hiiltä sitoutuu soihin, metsiin ja vesistöihin, mutta sitä myös vapautuu runsaan eliötoiminnan vaikutuksesta. Luonnosta vapautuvat hiilidioksidimäärät ovat joka tapauksessa erittäin pieniä verrattuna muihin ihmistoiminnan päästölähteisiin. Varsinaisten hiilidioksiditaseiden määrittäminen paikallisesti ei puuttuvien lähtötietojen ja epävarmuustekijöiden vuoksi ole mahdollista. Oulussa kuten yleensä
tiheään rakennetuissa kaupunkiympäristöissä metsien sitoman hiilidoksidimäärän vaikutus
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päästöihin on verrattain pieni. Luonnotilaisten, ojitettujen tai turvetuotannossa olevien soiden erot hiilen sitojina ja vapauttajina sekä metaanin tuottajina eivät ole yksiselitteiset ja
niiden vaikutus hiilidioksiditaseeseen on yksi keskeisimpiä tutkimusaiheita meneillään olevissa ilmastonmuutostutkimuksissa.

Taulukko 5.1. Yhteenveto hiilidioksidipäästöistä Oulussa vuonna 1994.

Energiantuotanto ja
teollisuus
Liikenne

Hiilidioksidi (t)

Muiden kasvihuonekaasujen
CO, -vastaavuus (t)

Yhteensä (t)

1026 000

185400

1211400

170000

106400

276400

31 100

31 100

322900

1518900

Muut
Yhteensä

I 196000

Taulukko 5.2. Oulun ja Suomen kasvihuonekaasujen päästöt.
Oulun päästöt 1994 (t)

Suomen päästöt 1990 (t)

COz

I 196000

58-69 000 000

CH4

1300

252000

Np

250

23000

NO ,

4100

295000

CO

11000

487000

1300

219000

HCNOC

Taulukko 5.3. Oulun ja Suomen kasvihuonekaasujen päästöt hiilidioksidivastaavuudeksi
muutettuna.
Oulun päästöt
1994 t/a

Suomen päästöt
1990 Mt/a

Oulun osuus
Suomen päästöistä %

CO z

I 196000

58-69

2,1-1,7

CH4

31000

6,2

0,5

Np

80000

7,4

1,1

NO,

165000

11,8

1,4

CO

33000

1,5

2,2

HCNOC

14000

2,4

0,6
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