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 aktiivista
ilmastopolitiikkaa
Ilmastonmuutos on nykyisen käsityksen mukaan yksi
keskeisimmistä kansainvälisistä ympäristöongelmista. Ilmastonmuutos aiheutuu kasvihuonekaasupäästöistä, joita syntyy energiantuotannossa, liikenteessä,
jätehuollossa, maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa.Tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi.
Ongelma on tunnustettu kansainvälisesti
ja sen hillitsemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus hyväksyttiin vuonna 1992. Sopimuksen nojalla laadittiin vuonna 1997
Kioton pöytäkirja, joka sisältää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteita
teollisuusmaille. Vaikka kyse on kansainvälisestä ongelmasta ja päästöjen vähentämisvelvoitteet on asetettu kansallisesti, päästöt aiheutuvat yksittäisistä päästölähteistä eri puolilla maailmaa. Vähentä-

mistoimia on siten tarpeen tarkastella
myös paikallisesta näkökulmasta.
Paikalliset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteet tuottavat hyötyä
myös muilla tavoin: muut ilman epäpuhtauspäästöt vähenevät ja ilmanlaatu paranee, energiansäästötoimien myötä
energiakustannukset pienenevät, paikallista elinkeinoelämää voidaan kehittää uusiutuvia energiavaroja tai uutta teknologiaa hyödyntämällä.
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Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikkaa jo usean vuosikymmenen ajan.
Kaupungissa on laaja kaukolämpöverkko,
tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä kattava kevyen liikenteen verkosto. Teollisuuden rakennemuutos eli korkean teknologian osuuden kasvu on osaltaan hillinnyt päästöjen kasvua. Myös tehokas kaatopaikkakaasun talteenotto ja
kaasun energiahyödyntäminen ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä.
Osana kansallista kuntien ilmastonsuojelukampanjaa laadittiin selvitys “Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa”. Selvitys osoitti, että edellä mainituista monista myönteisistä toimenpiteistä huolimatta kasvihuonekaasupäästöt ovat Oulussa edelleen kasvaneet. Vaikka päästöt ovat suhteellisen korkeat, kasvu on kuitenkin ollut maltillista kaupungin voimakkaaseen
kehitykseen verrattuna - etenkin asukasta kohden laskettuna.

Päästöt kasvussa  ilmasto lämpenee
Mikä on
ilmastonmuutos
Kasvihuoneilmiö on luontainen ilmiö
maapallolla. Eräät ilmakehän sisältämät
kaasut imevät lämpösäteilyä, minkä seurauksena lämpötila maapallon pinnalla on
keskimäärin noin +15 °C. Mikäli kasvihuoneilmiötä ei olisi, keskilämpötila olisi noin
-18 °C. Nykyisen käsityksen mukaan ihmisen toiminta voimistaa kasvihuoneilmiötä aiheuttaen ilmastonmuutoksen.
Keskilämpötilan maapallon pinnalla arvioidaan jo nousseen noin puolella asteella
viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana. Uusimpien kansainvälisten ennusteiden mukaan maapallon keskilämpötila voi nousta 1,4 – 5,8 °C vuoteen 2100 mennessä.

Mistä ilmastonmuutos
aiheutuu

3ll
NDXSXQ
NLVHXWX
7DPSHUH
.XRSLR

2XOX

Ilmastonmuutos aiheutuu kasvihuonekaasupäästöistä. Niitä syntyy energiantuotannossa, liikenteessä, jätehuollossa, maa- ja
metsätaloudessa sekä teollisuudessa.Tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi
(CO2). Myös muut yhdisteet, kuten metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O), voimistavat kasvihuoneilmiötä. Eri kaasujen
ilmastovaikutus voidaan laskennallisesti
muuttaa vastamaan hiilidioksidia. Tällöin
puhutaan hiilidioksidiekvivalenteista
(CO2 -ekv). Kasvihuonekaasupäästöt ovat
lisääntyneet moninkertaisesti viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana. Läntiset teollisuusmaat aiheuttavat noin puolet kasvihuonekaasupäästöistä. Kehitysmaiden
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päästöt ovat voimakkaassa kasvussa ja
saavuttanevat teollisuusmaiden kokonaispäästöt kahden - kolmen vuosikymmenen kuluessa.

Mitä ilmastonmuutoksesta seuraa
Ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset ovat laajamittaisia sekä vaihtelevia, ja niihin liittyy huomattavia epävarmuuksia. Muutoksen arvioidaan alentavan
satoja ja lisäävän kuivuutta monilla alueilla eri puolilla maailmaa. Euroopassa ilmastonmuutos todennäköisesti pahentaa
kuivuutta etelässä ja idässä, mutta lisää
vesivaroja pohjoisessa. Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät pohjoisemmaksi, ja arktisilla alueilla ekosysteemit ovat uhattuina. Ilmaston lämpenemiseen arvioidaan liittyvän myös myönteisiä vaikutuksia, kuten
satojen lisääntymistä pohjoisessa sekä
puuntuotannon kasvua kestävästi hoidetuilla metsäalueilla. Suomen keskilämpötila voi nousta jopa viisi astetta vuoteen
2100 mennessä. Rovaniemellä vuoden
keskilämpötila vastaisi tuolloin Turun nykyistä keskilämpötilaa.
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Esimerkkejä kasvihuonekaasupäästöjen
määrästä asukasta kohden.
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Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen vuosina 1990-2001.
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Ilmastonmuutokseen reagoidaan
Kioton pöytäkirja
Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuosiin 2008 - 2012 mennessä. Euroopan
Unionia koskee 8 % vähennysvelvoite,
USA:ta 7 % ja Japania 6 %. Joillekin maille
on sallittu mahdollisuus lisätä päästöjään.
Kehitysmaat eivät ole toistaiseksi mukana päästövähennystavoitteissa, vaan ensisijainen vastuu on teollisuusmailla. EU,
Suomi mukaan lukien, on sitoutunut pöytäkirjan päästövähennystavoitteisiin. Kioton pöytäkirjan voimaantulo edellyttää
riittävän monen maan sitoutumista.
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Ruotsi

Suomen
ilmastostrategia
EU on jakanut sisäisesti kahdeksan prosentin vähennystavoitteen jäsenmaiden
kesken. Taakanjakosopimuksen nojalla
Suomen päästöjen on keskimäärin oltava
vuoden 1990 tasolla vuosina 2008 - 2012.
Vuoden 1990 päästötaso oli 77,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Käytännössä “nollatavoite” tarkoittaa noin 14 miljoonan tonnin päästöjen vähennystarvetta, koska ilman erityisiä toimenpiteitä päästöjen ennustetaan kasvavan huomattavasti.
Päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa on laadittu kotimaisiin toimenpiteisiin pohjautuva Kansallinen ilmastostrategia vuonna 2001. Energiansäästöohjel-

Kioton joutomekanismit
- päästöjen vähentäminen
kustannustehokkaasti
yhteistyöllä
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malla ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmalla voidaan kattaa noin puolet päästöjen vähentämistavoitteesta.Toinen keskeinen tavoite on kivihiilen käytön kasvun rajoittaminen maakaasun
käyttöä lisäämällä tai ydinvoiman lisärakentamisella. Tulevaisuudessa strategiassa otettaneen huomioon myös Kioton
joustomekanismit. Kaikkia päästövähennystoimenpiteitä ei tarvitsisi tällöin toteuttaa kotimaassa.

Kioton pöytäkirjan erityispiirteitä ovat
kansainvälisesti toteutettavat joustomekanismit. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ei ole merkitystä, missä
päästöjä vähennetään. Päästövähennysten kustannukset sen sijaan vaihtelevat voimakkaasti maittain. Joustomekanismien tavoitteena on edistää päästövähennysvelvoitteiden toteuttamista kustannustehokkaasti. Joustomekanismeja ovat kansainvälinen päästökauppa, yhteistoteutus (JI, joint implementation) ja ns. puhtaan kehityksen
mekanismi (CDM, clean development
mechanism). Näillä toimilla voidaan
täydentää kotimaisia päästövähennystoimia.
Päästökaupalla valtiot voivat myydä ja
ostaa päästöoikeuksia. Yhteistoteutus
pohjautuu päästöjä vähentävien hankkeiden toteuttamiseen teollisuusmaissa, jolloin toinen teollisuusmaa saa lukea hyväkseen päästövähentymät. Puhtaan kehityksen mekanismi on yhteistoteutusta vastaava järjestelmä kehitysja teollisuusmaiden välillä.Yksi päästökaupan muoto on yritysten välinen
päästökauppa, joka alkaa EU:ssa vuonna 2005.

Kioton pöytäkirjan
tavoitteet ovat
esimakua tulevasta
Kioton pöytäkirja olisi voimaan tullessaan ensimmäinen askel kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Vuoden 2012 jälkeisiä päästörajoituksia on
tarkoitus alkaa valmistella vuonna 2005.
Mikäli ilmastonmuutos halutaan pysäyttää, teollisuusmaiden päästöt tulee vähentää murto-osaan nykyisestä tasosta. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä
tehokkaampia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja myös
kehitysmaiden on osallistuttava rajoituksiin.
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Oulu aktiivinen ilmastopolitiikassa
Ilmastopolitiikan
eturintamassa
Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys linkittyvät läheisesti toisiinsa. Oulussa on toteutettu päästöjä vähentäviä toimenpiteitä ja laadittu ilmastopolitiikkaa tukevia
selvityksiä. Ensimmäinen kestävän kehityksen politiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1997 ja se päivitettiin
vuonna 2001. Ilmanlaadun seurannan yhteydessä alkanut yhteistyö paikallisen
teollisuuden kanssa on jatkunut tiiviinä
myös ilmastoasioissa.

Päästöt kasvaneet

Aktiivisesta ilmastopolitiikasta on hyötyä
kaupungille

• Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä ja
niiden vähentämismahdollisuuksista
tarkentuvat

• Perusvalmiudet kansainvälisiin toimiin, kuten päästökauppaan ja muihin Kioton joustomekanismeihin paranevat

• Toimenpiteiden vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi paikallistasolla
mahdollistuu

• Energiansäästötoimet vähentävät
kasvihuonekaasupäästöjä ja tuottavat suoria kustannussäästöjä

• Työllisyys parantuu mm. uusiutuvan
energian ja uuden teknologian hyödyntämisen seurauksena

• Energiaomavaraisuus lisääntyy
• Kasvihuonekaasupäästöjen alentami-

Kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä on yksityiskohtaisia tietoja käytettävissä
vuodesta 1990 lähtien. Kokonaispäästöt
olivat tuolloin 1,6 miljoonaa tonnia. Päästöt olivat noin 2 miljoonaa tonnia vuonna 1997 ja 2,3 miljoonaa tonnia vuonna
2001. Päästöt ovat kasvaneet 43 % vuo-

desta 1990 vuoteen 2001 mennessä. Asukasta kohden päästöjen kasvu on ollut
maltillisempaa - noin 19 %.
Merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen
lähde on energiantuotanto. Liikenteen
osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vajaa 10 %. Hiilidioksidipäästöjen kasvu on
aiheutunut pääasiassa sähkön- ja lämmöntuotannon kasvusta.Vuoden 1990 jälkeen
on otettu käyttöön Toppila 2 kaukolämpövoimalaitos, Stora Enson Oyj:n Oulun
tehtaan paperikoneet PK6 ja PK7, sekä
Stora Enso Oyj:n omistama voimalaitos
Oulun Voima Oy ovat myös käynnistyneet
vuoden 1990 jälkeen.
Energiantuotannossa ja -kulutuksessa,
teollisuudessa, liikenteessä ja jätehuollossa on toteutettu jo runsaasti toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi. Toimenpiteet ovat vähentäneet
ja tulevat edelleen vähentämään päästöjä. Näitä toimia ovat olleet mm. kaupun-

Keskeiset ilmastopoliittiset päätökset ja
toimenpiteet Oulussa

•

Kaupunginhallitus 1994: Päätös energiansäästösuunnitelmaa laativasta työryhmästä

•

Kaupunginhallitus 1995: Päätös kasvihuonekaasujen vähentämiskampanjaan
osallistumisesta sekä Saitaman (Japani) julkilausuman hyväksyminen

•

Ympäristöviraston julkaisu 1995: Arvio Oulun kasvihuonekaasupäästöistä
vuonna 1994

•

Oulun kaupungin energiasäästösuunnitelman toteuttaminen ja
seuranta 1995:
- vähennystavoite vuoden 1990 tasosta vuoteen 2005 mennessä:
lämpö 10 %, sähkö 5 %, vesi 10 %
- seurantaraportti kaupunginhallituksessa vuosittain

•

Kaupunginhallitus 1998: Päätös Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan
osallistumisesta ja ilmastonsuojelukampanjan työryhmän nimeäminen

•

Kaupunginhallitus 1998: Selvitys Kuntien ilmastonsuojelukampanjan
etenemisestä

•

Ympäristöviraston julkaisu 2000: Oulun kasvihuonekaasu
päästöt vuosina 1990 ja 1997

• Kaupunginhallitus 2001: Päätös ilmastonsuojelukampanjan

nen vähentää myös muita epäpuhtauspäästöjä sekä parantaa paikallista ilmanlaatua ja ympäristön viihtyisyyttä

työryhmän työskentelyajan jatkamisesta ja työryhmän
täydentäminen teollisuuden, jätehuollon ja valtion viranomaisen
edustajalla

•

• Kaupungin imago paranee
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Oulun ilmastonsuojelukampanjan työryhmän
teettämä raportti 2003: Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa

Kotimaista energiaa
oululaisille ja kaatopaikkakaasut hyötykäyttöön
Pääosa energiasta tuotetaan Oulussa
kotimaisilla polttoaineilla (puulla ja turpeella) yhteistuotannossa eli sähkö ja
kaukolämpö tuotetaan samanaikaisesti.Tällöin säästetään merkittävästi energiaa erilliseen tuotantoon verrattuna.
Puun poltosta vapautuva hiilidioksidi
sitoutuu metsän kasvuun eikä kiihdytä
ilmastonmuutosta.Turve on alueellisesti tärkeä polttoaine: se parantaa työllisyyttä sekä lisää energiaomavaraisuutta. Osa sähköstä tuotetaan päästöttömästi vesivoimalla sekä tuulivoimalla.

Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän
arvioidaan lähivuosina edelleen kasvavan.
Vuoden 2010 päästötasoksi on arvioitu
2,5 miljoonaa tonnia. Päästöt kasvaisivat
tällöin noin 7 % vuoden 2001 tasosta.
Tämän jälkeen päästöjen kasvun arvioidaan vakiintuvan vuoteen 2020 mennessä.
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Oulun Jätehuolto on Suomen suurin
biokaasun myyjä. Ruskon jätteenkäsittelyalueella muodostuva biokaasu otetaan talteen ja hyödynnetään energiantuotannossa Paroc Oy Ab:n vuorivillatehtaalla ja Oulun Energian Oulun yliopistollisen sairaalan lämpökeskuksessa. Biokaasun talteenottoa laajennetaan vuonna 2003.
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toimenpiteitä 1990  2020.
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Päästöjen määrä Oulussa asukasta kohden ylittää Suomen keskiarvon. Tästä
ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöstä,
että Oulu olisi ilmastopoliittisesti keskimääräistä huonompi kunta Suomessa. Mikäli Oulun päästöt suhteutettaisiin esimerkiksi taloudellisiin indikaattoreihin, Oulu olisi todennäköisesti
keskimääräistä parempi kunta Suomessa eli hiilidioksiditonnia kohden on
saatu aikaan enemmän tuotantoa.
Päästöjen suhteellisen korkeaan määrään Oulussa vaikuttavat useat tekijät.
Kaupungissa on runsaasti teollisuutta
ja kaukolämpö tuotetaan kaupungin
rajojen sisällä. Oulussa tuotetaan runsaasti sähköä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Keskeinen polttoaine on
turve, josta aiheutuu nykyisen laskentakäytännön mukaan suuret kasvihuonekaasupäästöt.

Työtä päästöjen vähentämiseksi
Oulussa jatketaan
Oulussa on selvitetty lukuisia keinoja,
joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan lähivuosina alentaa tavanomaiseen eli ns.
business-as-usual -kehitykseen (BAU) verrattuna. Suurimmat mahdollisuudet ovat
energiankulutuksessa ja -tuotannossa.
Osa toimista vähentäisi päästöjä Oulun
kaupungin alueella ja osa valtakunnallisesti.
Esimerkiksi sähkön tuotantoon ja kulutukseen liittyvät toimet vaikuttavat päästöihin valtakunnallisesti sähkömarkkinoiden kautta. Ilmastomuutoksen torjunnan
kannalta päästöjen vähentäminen on yhtä
arvokasta toteutuspaikasta riippumatta.

Biopolttoaineiden hiilidioksidi sitoutuu metsän kasvuun
Oulun Energian tavoitteena on lisätä
puun, lähinnä metsähakkeen, ja ruokohelpin käyttöä Toppilan voimalaitoksilla. Biopolttoaineista vapautuvaa hiilidioksidia ei
oteta huomioon päästölaskelmissa, koska vastaava määrä hiilidioksidia sitoutuu
biomassan kasvuun.
Kemira Chemicals Oy:n Oulun tehtaiden
tavoitteena on pitää biopolttoaineiden
osuus vähintään nykyisellä tasolla (noin
10 %) ja lisätä sitä biopolttoaineiden saatavuuden parantuessa.
Stora Enson Oyj:n Oulun tehtaan energiantuotannossa käytetyistä polttoaineista noin 80 % on biopolttoaineita eli puun
kuorta ja sellun tuotannossa syntyvää
mustalipeää. Tavoitteena on säilyttää biopolttoaineiden osuus vähintään nykytasolla myös tulevaisuudessa.

Tuuli- ja ydinvoima
vähentävät päästöjä
valtakunnallisesti
Oulun Energia harkitsee investointeja
tuulivoimaan sekä mahdollisesti osuuteen
viidennestä ydinvoimalaitoksesta.Tuuli- ja
ydinvoima korvaisivat käytännössä lauhdevoimaloiden sähkön tuotantoa muualla Suomessa, jolloin päästövähennykset
kohdentuisivat Oulun kaupungin ulkopuolelle.

Voimalaitoksissa ja teollisuudessa voidaan säästää
Oulun Energian energiansäästösuunnitelmassa vuonna 2000 on selvitetty Toppilan voimalaitosten energiansäästöpotentiaalia.Voimalaitokset kuluttavat itse kohtuullisen paljon energiaa. Sekä kaukolämpöä että sähköä voidaan säästää. Säästötoimilla voitaisiin vähentää päästöjä sekä
Oulussa että muualla Suomessa.
Kemira Chemicals Oy:llä energian käytön
tehostaminen tuotantoprosesseissa on
yksi jatkuvan parantamisen tavoite.Vuonna 2003 aloitetulla tuottavuusprojektilla
on järjestelmällisesti haettu toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi.
Stora Enson Oyj:n Oulun tehdas on puolestaan sitoutunut kauppa- ja teollisuusministeriön energiansäästösopimukseen
ja sen puitteissa on kartoitettu mahdolliset energiansäästökohteet ja toimenpiteet tehtaalla.
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Rakennusten lämpöä säästöön
Oulun kaupungin energiansäästösuunnitelman tavoitteena on alentaa lämmön
ominaiskulutusta 10 %, sähkön 5 % ja veden 10 % vuodesta 1990 vuoteen 2005
mennessä. Mikäli koko rakennuskannassa lämmönkulutusta voitaisiin alentaa
10 % nykytasosta vuoteen 2010 mennessä, päästöt vähentyisivät noin 30 000 t
CO2-ekv/a. Kaupungin oman rakennuskannan osuus olisi tästä noin 10 %. Mikäli
sähkönkulutus suurteollisuutta lukuun ottamatta voitaisiin vakiinnuttaa nykytasolle, sillä voitaisiin alentaa päästöjä valtakunnallisesti suhteellisen paljon.

Ympäristöystävällistä
liikkumista suositaan
Kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa
asukkaidensa liikkumistapaan ja -tarpeeseen. Henkilöautoilua voidaan vähentää
mm. kevyen ja joukkoliikenteen edistämisellä, pysäköintiratkaisulla ja kaavoituksel-

la. Oulu on edelläkävijä kevyen liikenteen
edistämisessä. Jalankulun ja erityisesti polkupyöräilyn osuus on Oulussa korkea
jopa talvella. Kevyen liikenteen nykyisen
osuuden kasvattaminen onkin varsin haastavaa. Joukkoliikenteen suosiota voidaan
parantaa palvelutarjontaa lisäämällä, laatua parantamalla ja lippujen hintaa alentamalla. Keskustan pysäköinnin rajoittaminen ja hinnan korottaminen lisännevät
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiota.

Yhdyskuntarakenne tiiviiksi
Oulun yleiskaavan keskeinen tavoite on
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Kaavoitus ja yhdyskuntarakenne vaikuttavat
keskeisesti henkilöautoliikenteen päästöihin sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kilpailukykyyn.Yhdyskuntarakenteen
hajautuminen pidentää keskimääräisiä
työ- ja asiointimatkoja sekä taajaman sisäisiä vapaa-ajan matkoja.Tiivis yhdyskuntarakentaminen sen sijaan hillitsee tällaista
kehitystä, parantaa joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia sekä alentaa liikkumisen suoritekohtaista energiankulutusta.Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa

myös kaukolämmön tehokkaan hyödyntämisen.

Kunnissa voidaan vaikuttaa
Kunnilla ei ole suoranaisesti velvoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Kansallista päästövähennystavoitetta ei
ole jyvitetty kuntatasolle eikä Kansallisessa ilmastostrategiassa ole määritelty kuntia sitovia toimia.

Jätteistä energiaa ja
päästövähentymiä
Oulussa selvitetään jätteenpolttolaitoksen toteuttamismahdollisuuksia.Yksi mahdollisuuksista on, että laitos tuottaisi kaukolämpöä ja sähköä polttamalla sekä
Oulun seudulta että myös kauempaa kerättyä lajiteltua yhdyskuntajätettä. Laitos
alentaisi selvästi kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotettu sähkö ja kaukolämpö korvaisivat muuta energiantuotantoa. Lisäksi laitos vähentäisi jätteiden kaatopaikkasijoitusta ja siten metaanipäästöjä. Päästövähentymät olisivat selvästi jätteiden poltosta sekä pidentyneistä kuljetusmatkoista aiheutuvia päästöjä suuremmat. Osa päästövähentymistä kohdistuisi
Oulun ulkopuolelle, koska laitos vähentäisi kaatopaikkojen metaanipäästöjä kaupungin ulkopuolella sekä korvaisi sähkön
tuotantoa valtakunnallisesti. Jätteenpolttolaitoksen vaativasta tekniikasta huolimatta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen arvioidaan olevan kustannustehokasta.
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Kunnat ovat kuitenkin käytännössä
merkittäviä toimijoita ilmastopolitiikassa mm. energia-, jäte- ja vesihuollon kautta. Useat kunnat, Oulu mukaan
lukien, omistavat paikallisen energiantuotantolaitoksen. Kunta itse on myös
merkittävä energian käyttäjä palveluiden tuottajana. Kunnilla on pitkävaikutteisia ja välillisiä vaikuttamismahdollisuuksia myös muiden toimijoiden aiheuttamiin päästöihin esim. maankäytön, kaavoituksen, liikennepolitiikan
sekä hankintojen kautta. Lisäksi kunnat ovat aktiivisia energiansäästötoimenpiteissä. Kansallisen ilmastostrategian toteuttaminen vaatii käytännössä
tehokkaita toimia kunnissa ja entistä tiiviimpää yhteistyötä valtion ja kuntien
välillä.
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Oulun Energian energiansäästötoimet

0
Oulun Energian investointi tuulivoimaan, 48 GWh/a

Oulun Energian investointi ydinvoimaan, osuus 210 GWh/a
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11 000-100 000*

Jätteenpolttolaitos

90 000-120 000*
2 600

Metaanin talteenottoasteen nosto tasolle 75 % Ruskon kaatopaikalla

Henkilöautolla ajosta 5 %:n korvaaminen joukkoliikenteellä

Kaupungin oman liikennesuoritteen päästöjen vähennys
taloudellisella ajotavalla

Oulun koko rakennuskannan lämmönkulutuksen vähentäminen 10%
Oulun sähkönkulutuksen kasvun vakiinnuttaminen nykytasolle
(suurteollisuutta lukuun ottamatta)

* alustava arvio
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Päästöjen alentuminen
Oulussa t CO2-ekv/a
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Päästöjen alentuminen Oulun
ulkopuolella t CO2-ekv/a
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Keskeisten päästövähennystoimenpiteiden vaikutukset vuonna 2010
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Päästöt asukasta kohden
Oulussa vuoden 1990 tasolle
Päästöjen vakiinnuttaminen nykytasolle
tai jopa lievä alentaminen vaikuttaa mahdolliselta vuoteen 2010 mennessä, vaikka arvioidut toimet eivät riitä palauttamaan päästöjä vuoden 1990 tasolle. Sen
sijaan asukasta kohden laskettu vuoden
1990 tason saavuttaminen vuoteen 2020
mennessä on periaatteessa mahdollista.
Vuoteen 2010 mennessä päästöjen vähentämismahdollisuus nykykehitykseen

1000 t CO2-ekv

Yhteensä

verrattuna on yhteensä luokkaa 160 000
– 240 000 t/a. Se vastaa noin 6 - 10 prosenttia vuoden 2010 ennakoiduista kokonaispäästöistä.Toimilla olisi saavutettavissa lisäksi Oulun ulkopuolella maksimissaan noin 400 000 t/a päästövähentymä.
Tämä olisi seurausta lähinnä sähkön kulutuksen kasvun hillitsemisestä ja sähköntuotannon korvaamisesta “päästöttömillä” tuotantomuodoilla.
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1 605

2 044
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2 465

2 223

2 499

2 257

27 %

43 %

54 %

39 %

56 %

41 %

13 %

21 %

9%
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10 %

7%

-3 %
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Muutos 1990 - 2020
Muutos 1997 - 2020
Muutos 2001 - 2020
Päästöt, t/asukas

16,0

18,3

19,0

2010
2010
2020
2020
nyky- lisätoimen- nyky- lisätoimenkehitys piteet
kehitys
piteet

Toteutunut päästökehitys Oulussa vuosina 1990 - 2001 sekä nykykehitykseen että lisätoimenpiteisiin perustuvissa tilanteissa vuosille 2010 ja 2020.

Lisätietoa
ilmastopolitiikasta
Euroopan komissio
europa.eu.int/comm/environment/
climat/home_en.htm
FIGARE-tutkimusohjelma
figare.utu.fi
ICLEI- Cities for Climate Protection
www.iclei.org/co2
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli:
www.ipcc.ch
Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma
www.ilmastonmuutos.info
Ilmatieteen laitos
www.fmi.fi/tutkimus_ilmasto
Kansalaisjärjestöjen perustietopaketti
www.ilmasto.org/
Kauppa- ja teollisuusministeriö
www.vn.fi/ktm/3/3_6.htm
Liikenneministeriö
www.mintc.fi/www/sivut/suomi/
ymparisto/sivut/
ilmastonmuutos.htm
Oulun kaupunki, ympäristövirasto
www.ouka.fi/ymparisto/
Suomen kuntaliitto
http://www.kunnat.net/k_perus
sivu.asp?path=1;29;65;356;1033
TEKES, Climtech-tutkimusohjelma
http://www.vtt.fi/pro/climtech/
suomi/kehys.html
YK:n ilmastosopimus
unfccc.int
Ympäristöministeriö
www.ymparisto.fi/ympsuo/ilma/
ilmasto/kasvihuo.htm

Oulun kaupungin ilmastonsuojelukampanjan työryhmässä mukana olevat tahot:
Oulun kaupunki:
Ympäristövirasto, Tekninen keskus
Oulun Energia, Oulun Jätehuolto
Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Kemira Chemicals Oy, Oulun tehtaat
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Toimittajat: Kari Hämekoski, Y&M Ympäristö ja
Media, Marketta Karhu, Oulun kaupunki, ympäristövirasto ja Paula Ala-aho, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus
kuvat: Oulun kaupungin ympäristövirasto,
Oulun Energia
taitto: Oulun kaupungin painatuskeskus
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