2012–2020

Rovaniemen kaupungin
ilmasto-ohjelma 2012-2020

SISÄLLYS
1.

Johdanto 

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3.

Taustaa 
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset 
Ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumukset ja sopimukset 
Kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja strategiat 
Alueelliset ja paikalliset strategiat ja sopimukset 
Ilmastonmuutos ja kunnat

6
6
7
7
9
10

3.
3.1.
3.2.

Kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus Rovaniemellä
Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasutase
Rovaniemen energiatase

11
11
13

4.
4.1
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Nykytilanne 
Maankäyttö
Energia
Energiantuotanto
Energiatehokkuus ja energian säästö
Liikenne ja logistiikka
Rakennukset ja rakentaminen
Hankinnat ja palvelut, jätehuolto
Muu ilmastonmuutokseen liittyvä toiminta 

14
14
16
16
17
19
21
23
26

5.
5.1.
5.2
5.3
5.4

Rovaniemen ilmasto-ohjelma vuosille 2012-2020
Tavoite 
Toimenpiteet
Toteutus ja seuranta 
Ilmasto-ohjelman vaikutukset

27
27
27
32
32

Lähteet
Viitteet

5

33
34

1.

Johdanto
Rovaniemen kaupunki ottaa askeleen eteenpäin ja liittyy kasvavaan järjestelmällistä ilmastotyötä tekevien kuntien joukkoon. Kaupungin ilmasto-ohjelma koostaa
yksiin kansiin eri hallinnonaloilla jo tehtävät ilmastonmuutosta hillitsevät toimet
ja esittelee lisää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla kaupunki osallistuu
hillintään jatkossa sekä sopeutuu muutoksen vaikutuksiin. Ohjelma tuo kansallisen
tason ilmastotavoitteet ja valmistumassa olevan maakunnallisen ilmasto-strategian
linjaukset konkreettisesti kaupungin arkeen.
Ohjelma painottuu kaupungin omaan toimintaan sekä kysymyksiin, joihin
voidaan kunnallisesti vaikuttaa, ja kohderyhmänä on siten ensivaiheessa kaupungin oma organisaatio. Tavoitteissa huomioidaan kuitenkin myös kaupunkilaisten,
yritysten ja muiden organisaatioiden osallistamisen merkitys.
Ohjelman työstämisessä ovat olleet edustettuina useat kaupunkikonsernin
hallinnonalat ja liikelaitokset. Lähtötiedot työhön kerättiin haastattelemalla eri hallinnonalojen edustajia. Lisäksi pidettiin työpaja, jossa muotoiltiin yhteisesti alustavia tavoitelinjauksia ja toimenpiteitä. Työtä on ohjannut, ja lopullisesta tavoitteiden
muotoilusta vastaa, ohjausryhmä, jonka muodostivat Martti Anttila (pj.), Erkki Lehtoniemi, Tarja Outila, Hannu Pirinen, Erkki Huovinen, Eva Repo, Olli Peuraniemi,
Janne Alkki, Satu Pekkala, Jouko Törmänen. Projektipäällikkönä toimi ja raportin
koosti Satu Himanen.
Ympäristölautakunta käsitteli ilmasto-ohjelman luonnosta 31.8.2011 ja päätti
pyytää ohjelmaluonnoksesta lautakuntien lausunnot. Ohjausryhmä työsti lausuntojen ja saadun palautteen perusteella ohjelmaluonnoksen lopulliseen muotoonsa,
joka vietiin ympäristölautakunnan kautta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi ilmasto-ohjelman kokouksessaan
28.11.2011.
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2.

Taustaa
2.1 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista ympäristöongelmista. Sen aiheuttavat kasvihuonekaasut, joiden pitoisuudet ilmakehässä ovat ihmisen toiminnasta
johtuen kasvaneet merkittävästi. Kasvihuonekaasuja syntyy muun muassa fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja kulutuksesta, liikenteestä, teollisuudesta, asumisesta, rakentamisesta ja maataloudesta.
Kasvihuonekaasut voimistavat luontaista kasvihuoneilmiötä, mistä johtuen
maapallon keskilämpötilan on ennustettu nouseva tällä vuosisadalla 1,4–5,8 astetta,
ja lämpötilojen odotetaan nousevan voimakkaimmin nimenomaan pohjoisen
pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Lämpötilan nousulla tulee eri skenaarioihin perustuen olemaan lukuisia merkittäviä vaikutuksia: merenpinnan taso
kohoaa, sademäärissä tapahtuu muutoksia ja äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. On
myös mahdollista, että eri viljelysvyöhykkeiden rajat siirtyvät, jäätiköt peräytyvät ja
eläinlajien levinneisyydet muuttuvat. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös ihmisten
terveyteen, sosiaalisiin olosuhteisiin ja talouteen. Pohjois-Suomen luonto ja sen
asukkaat ovat nykytiedon mukaan erityisen herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. (Marttila ym. 2005). Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Rovaniemen seudulla on
koottu oheiseen infolaatikkoon.
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Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kokonaan ei ole mahdollista, mutta ilmiötä
voidaan hidastaa. Kun hillintätoimiin ryhdytään tehokkaasti, vältytään ilmastonmuutoksen vakavimmilta seurauksilta ja sopeutumistoimien kustannusten nousulta.
Ilmastonmuutoksen hillinnällä tarkoitetaan ilmaston lämpenemisen ehkäisemistä (tai hidastamista) siitä aiheutuvien seurausten vähentämiseksi. Käytännössä
ilmaston lämpenemistä voidaan hidastaa vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä.
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien haitallisten seurauksien tunnistamista ja näihin
varautumista. Eri sopeutumiskeinojen sopivuus ja hyödyllisyys vaihtelee alueittain.
Vahinkojen minimoimisen lisäksi sopeutuminen on myös mahdollisten positiivisten
seurausten hyödyntämistä.

2.2 Ilmastonmuutokseen liittyvät
sitoumukset ja sopimukset
2.2.1 Kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja strategiat
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kansainvälistä ilmastopoliittista
yhteistyötä. Kansainvälisen ilmastopolitiikan perusta on vuonna 1992 solmittu
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus, jossa
sovitaan ilmastopolitiikan periaatteista ja menettelytavoista. Sen tavoite on vakiinnuttaa kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä tasolle, jolla ihmisen toiminnasta ei aiheudu vaarallista häiriötä ilmastojärjestelmälle. Sopimusta täydennettiin

Ilmastonmuutos Rovaniemen seudulla:
Clim-ATIC tutkimushankkeessa tehtyjen mallinnusten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset Rovaniemen seudulla tulevat olemaan seuraavanlaisia (keskiarvoskenaariot):
 Talvet ovat Lapissa 4-5 astetta ja kesät 2-3 astetta nykyistä lämpimämpiä tämän vuosisadan lopulla
 Lumisesonki lyhenee noin viikon viidessätoista vuodessa. Erityisesti marras-joulukuussa riski lumettomuudesta
lisääntyy.
 Lunta on keväällä keskimäärin 15 - 20 senttiä vähemmän jaksolla 2010-2039 kuin vertailujaksolla 1900-luvun
lopulla.
 Rovaniemen talvi on vajaan 80 vuoden päästä samanlainen kuin Tampereen talvet 1900-luvun lopulla.
 Talvisin saadaan sadekuuroja, enemmän jäätä ja liukkautta.
 Keväisten tulvien todennäköisyys Pohjois-Suomessa kasvaa hieman, ennen kuin lämpeneminen alkaa vähentää
lumipeitettä myös pohjoisessa.

Lähteet:
Moore, John & Grinsted, Aslak, Arktinen keskus, Rovaniemi, Clim-ATIC -hankkeelle tehty mallinnus 2008.
Veijalainen, Noora, Suomen ympäristökeskus, Clim-ATIC -hankkeelle tehty mallinnus 2008.
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vuonna 1997 Kioton pöytäkirjalla, johon kirjattiin konkreettisia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Niin kutsuttu Kioton sopimuskausi päättyy vuonna 2012,
ja neuvottelut sen jälkeisestä sopimusjärjestelmästä ovat raporttia kirjoitettaessa
käynnissä.
Euroopan unioni osallistuu kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin yhtenä ryhmänä. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi EU on sitoutunut kiristämään
tavoitteensa 30 prosenttiin, jos muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja myös edistyneimmät kehitysmaat vähentävät päästöjään. Vuoteen
2050 mennessä EU vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta.
Päästövähennystavoitteiden lisäksi EU pyrkii lisäämään uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannosta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä
parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään energiankulutusta 20 prosentilla
ennustetusta. Energiatehokkuustavoite ei ole jäsenmaita sitova, mutta uusiutuvan
energian tavoite on jyvitetty jäsenmaille.
Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta. Uusiutuvan energian osalta kansallinen tavoite on nostaa uusiutuvan
energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 ja edelleen 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Suomi on linjannut omaa ilmastopolitiikkaansa muun muassa Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (2008),
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009) ja
Ilmastonmuutoksen kansallisessa sopeutumisstrategiassa (2005).

8

Lapin ilmastostrategian ytimen muodostavat
viisi läpäisevää teemaa päätavoitteineen:
Lapin ilmastostrategian 2030 tärkeimpiä tavoitteita ovat:
 Ilmastotietoisuus on konkretisoitunut lappilaisten arjessa käytännön teoiksi.
 Luonnonvaroja käytetään kestävästi elinkeinotoiminnassa.
 Kaavoitus, rakentaminen ja liikenne on Lapissa ilmastotietoista.
 Energia tuotetaan hiilineutraalisti.
 Energian tuotanto, väylähankkeet ja elinkeinojen tarpeet on yhteensovitettu alueiden käytössä.
 Ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta, neuvontaa, ja TKI-toimintaa on lisätty.

Lähde: Bionova Consulting. Lapin ilmastostrategia 2030

2.2.2 Alueelliset ja paikalliset strategiat ja sopimukset
Valtioneuvosto edellytti Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassaan (2008)
maakuntien ja kaupunkiseutujen laativan omat ilmasto- ja energiastrategiansa
valtakunnallisen strategian pohjalta. Lapin energiastrategia valmistui vuonna 2009.
Maakunnan ilmastotyö alkoi syksyllä 2010 Lapin ilmastostrategian laatiminen
-hankkeella, ja strategia valmistuu vuoden 2011 lopussa.
Varsinaista maakunnallista päästövähennystavoitetta strategia ei aseta. Vision
mukaisesti tulevaisuuden Lappi on ”ilmastonmuutoksen mahdollisuudet hyödyntävä sekä uhkiin ja haasteisiin vastaava menestyjämaakunta”. Strategia huomioi
ilmastonmuutoksen sekä mahdollisuutena että uhkana Lapille. Maakunnan tavoitteet elinkeinoelämän kehittämisessä ja väkiluvun kasvattamisessa pyritään täyttämään ilmastonmuutos huomioiden ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.
Toimimalla ajoissa ehkäistään riskitekijöitä ja ratkaistaan haasteet. (Bionova 2011/1)
Ilmastotietoisuus tulee tulevaisuudessa olemaan osa lappilaista arkea. Strategian
tavoitteissa ja toimenpiteissä korostuu kuitenkin myös voimakas pyrkimys lappilaisen elämänmuodon ja elinolosuhteiden säilyttämiseen myös muuttuvissa oloissa.
Myös keskeisille, ilmastonmuutokseen linkittyville elinkeinoelämän toimialoille
(maa-, metsä-, poro-, kala- ja riistatalous, matkailu sekä teollisuus ja kaivokset) on
strategiassa asetettu omat maakunnalliset ilmastotavoitteensa.
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2.3. Ilmastonmuutos
ja kunnat
Kunnilla on keskeinen merkitys ilmastotyön onnistumisessa. Valtaosa ilmastonmuutoksen hillintäkeinoista
on toteutettavissa kuntien päätöksillä, toiminnalla ja
ohjauksella. Kunnat voivat hidastaa ilmastonmuutosta
vähentämällä alueellaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, minkä lisäksi niillä on esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelun kautta merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kuntien itsensä välitön
osuus päästöistä on 5-10 prosenttia, mutta niiden
välilliset vaikutukset päästöihin ovat kaavoituksen,
kaupunkirakenteen ja liikennekysymysten kautta yli 50
prosenttia. Erityisesti kunnissa, joissa energiantuotanto
on kunnan omistuksessa, vaikutus voi olla merkittävä.
Myös sopeutuminen jää etupäässä kuntien vastuulle,
varsinkin rakennetun ympäristön osalta, sillä kunnat
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päättävät Suomessa pitkälti yhdyskuntarakenteen
kehittämisestä. (Kuntaliitto 2010)
Ilmastonmuutos tulisi teemana sisältyä läpäisyperiaatteen mukaisesti kuntaorganisaatioiden kaikkeen
toimintaan. Avainasemassa ilmastotyön käynnistämisessä ovat kunnan virkamiesjohto sekä kunnanvaltuusto, -hallitus ja lautakunnat.
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia sekä
ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko
kannustavat kuntia ilmastostrategioiden laadintaan.
Vaikka sitovaa velvoitetta ei ole, kunnat ovat lähteneet
aktiivisesti mukaan ilmastotyöhön. Esimerkiksi Kuntaliiton koordinoimassa Kuntien ilmastokampanjassa on
mukana viitisenkymmentä kuntaa tai kuntayhtymää.
Lisäksi kunnat ovat tehneet ilmasto-ohjelmia ja –strategioita yksin tai seutukunnittain. Raporttia kirjoitettaessa jo yli sata kuntaa oli jollain tavoin aktiivisia
ilmastonmuutoskysymyksessä.

3.

Kasvihuonekaasupäästöt
ja energiankulutus
Rovaniemellä
3.1. Rovaniemen seutukunnan
kasvihuonekaasutase
Lapin liiton koordinoimassa Lapin ilmastostrategian laatiminen -hankkeessa laskettiin kasvihuonekaasutase Lapin maakunnalle ja sen kuudelle eri seutukunnalle
vuodelle 2008. Rovaniemen ilmasto-ohjelma hyödyntää tasetta Rovaniemen seutukunnan1 osalta. Taselaskelmat on tehty pääosin Kuntaliiton Kasvener-mallinnusohjelmistolla. Kasvihuonekaasupäästöinä on huomioitu hiilidioksidi (CO2), metaani
(CH4) ja typpioksiduuli (N2O), ja päästöt on ilmoitettu hiilidioksidiekvivalentteina
eli siten, että kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutus on muunnettu vastaamaan
hiilidioksidin ilmastovaikutusta.
Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2008 yhteensä
520 000 tonnia CO2 ekv. Päästöistä yli puolet, 54 prosenttia, syntyi alueella energiantuotannossa. Myös liikenne ja asuminen olivat merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen tuottajia, kummankin osuus päästöistä oli noin kolmannes (31 prosenttia). Maa- ja metsätalous tuotti seutukunnan päästöistä on 12 prosenttia ja julkiset
palvelut 10 prosenttia. (Bionova 2011/2)
Rovaniemen seutukunnan osuus Lapin väestöstä on 35 prosenttia, mutta osuus
maakunnan päästöistä on noin viidennes (19 prosenttia). Asukasta kohden lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat Rovaniemen seudulla noin 8 tonnia, kun ne
Suomessa keskimäärin ovat noin 13 tonnia. Asukaskohtaiset päästöt eivät huomioi
lappilaisten ja maakunnan yritysten kulutuksen kautta muualla maailmassa aiheuttamia päästöjä tai niiden vähenemiä. (Bionova 2011/2)
Kasvihuonekaasutase esittää ihmisen toiminnan aiheuttamat päästöt. Luonnon
omat päästöt vaihtelevat vuosittain ja keinot niihin vaikuttamiseksi ovat rajalliset.
Toisaalta luonnon ekosysteemit, esimerkiksi metsät, muodostavat merkittävän
nielun, jonka suuruus vaihtelee vuosittain mm. metsien iästä ja käsittelystä riippuen. Kunnat voivat osaltaan vaikuttaa nielujen säilymiseen metsien, vesistöjen ja
soiden huomioimisella maankäytössä sekä soveltuvilla hoitomenetelmillä. (Bionova
2011/2)
Lapin päästöt LULUCF-sektori (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous) mukaan lukien ovat yhteensä noin 12 200 000 tonnia CO2 ekv. Kun nielut ovat
yhteensä noin 14 100 000 tonnia CO2 ekv, ovat Lapissa nielut merkittävästi (1 900
000 t CO2 ekv.) päästöjä suuremmat. Laskelmat ovat suuruusluokkatasoisia, sillä
niihin liittyy lukuisia epävarmuuksia alueellisella tasolla. (Bionova 2011/2)

1	 Rovaniemen seutukunnan muodostavat Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta.
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Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasutase 2008
Yksiköt 1000 t. CO2 ekv. ja %, kokonaispäästöt yhteensä 520 000 CO2 ekv

Tuotanto

Loppukäyttö
31%

Asuminen
160; 31 %
Energiantuotanto ja
teollisuusprosessit
280; 54 %

31%

2%
2%

Liikenne
160; 31 %

Maa- ja metsätalous

60; 12 %

8%
10%

Työkoneet 30; 5 %
Karjatalous- ja peltoviljely
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160; 31 %

40; 8 %

6%
2%

Teollisuus 40; 8 %

6%

Yksityiset palvelu 30; 6 %

1%

Jätehuolto 10; 1%

Julkiset palvelut 50; 10 %

Jätehuolto 10; 1%

Graafi 1: Kasvihuonepäästöt ja –nielut Lapissa. Lähde: Bionova Consulting. Lapin ilmastostrategia 2030, luonnos

Matkailun päästöt aiheutuvat liikkumisesta
Lapin maakunnallisessa kasvihuonetaseessa on tarkasteltu myös alueelle merkittävän matkailuelinkeinon
merkitystä kasvihuonekaasupäästöille. Nykytiedolla
matkailun osuus kaikista päästöistä on arviolta muutaman prosentti. Huomattava osa matkailun päästöistä
aiheutuu paikasta toiseen liikkumisesta: matkustamisen osuus koko matkan päästöistä on noin 70–90
prosenttia. Ilmastovaikutusten kannalta onkin merkityksellistä se, millaisia kulkuvälineitä käytetään, ja
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miten eri liikennemuotoja yhdistellään matkan aikana.
(Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2009)
Jatkossa tieto matkailun merkityksestä päästöjen
tuottajana Lapissa tarkentunee, kun matkailualueiden
päästöjä selvitetään.
Lähde: Bionova Consulting. Lapin ilmastostrategia
2030, luonnos
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Graafi 2: Rovaniemen energiatase uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta. (Pöyry 2011).

3.2. Rovaniemen energiatase
Rovaniemen uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa laskettiin kaupungin energiatase (graafi 2). Tase on muodostettu viime vuosien tietojen perusteella käyttäen
uusinta saatavissa olevaa tietoa.
Vesivoima on Rovaniemen alueen energiantuotannossa merkittävässä roolissa:
vesivoimalla tuotettiin vuonna 2010 noin 2700 GWh sähköä. Rovaniemen kaupungin alueella käytettiin vuonna 2010 turvetta, puuta, polttoöljyä lämmöntuotannossa
yhteensä noin 1290 GWh. Öljyä kunnassa käytettiin lämmönlähteenä 320 GWh ja
puuta 370 GWh. Sähkön kulutus oli 550 GWh, josta lämmitykseen käytettiin 300
GWh. [Uusiutuvan energian kuntakatselmus]
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4.

Nykytilanne
4.1 Maankäyttö
Maankäytöllä ja yhdyskuntarakenteella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen
hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella
sovitetaan yhteen kunnan eri toimintoja, ohjataan niiden sijoittumista ja liikkumistarvetta sekä voidaan vaikuttaa energian käyttöön ja tuotantotapoihin. Maankäytön keinoin voidaan huolehtia myös luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen
säilymisestä ja edistää yhdyskunnan sopeutumista ilmastonmuutokseen. Toiminnan
tulee olla pitkäjänteistä: maankäytössä tehtävät ratkaisut vaikuttavat vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja.
Kunnat luovat ilmastonmuutoksen hillinnän edellytyksiä muun muassa ohjaamalla rakentamista asemakaavoilla, rakennusjärjestyksillä ja rakentamistapaohjeilla
sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmilla. (Kuntaliitto 2010) Eheä ja tiivis yhdyskuntarakenne edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä, parantaa yhdyskuntien toimivuutta ja säästää samalla kustannuksia. Haasteena tiivistämisessä on elinympäristöjen viihtyisyyden ja luonnonarvojen säilyttäminen. Myös sopeutumiskysymykset
on huomioitava: VTT:n (Wahlgren ym. 2008) tutkimuksessa ilmastonmuutokseen
sopeutumisen kannalta tärkeäksi kaavoituksessa osoittautuivat tulvavaara-alueiden
kartoitus ja huomioon ottaminen toimintoja sijoitettaessa sekä hyvän pienilmaston
luominen.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja
–asetukseen, sekä valtioneuvoston antamiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Järjestelmään kuuluvat eri tason kaavat: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Ilmastonmuutoksen hillintä on suunnittelun yleisenä tavoitteena.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) vuonna 2009 päivitetty versio
kiinnittää huomiota juuri yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, alueidenkäytön energiakysymyksiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Rovaniemellä kaupungin
omaa maankäytön ja kaavoituksen tavoitteita määrittävä Rovaniemen alueidenkäyttöstrategiaa päivitetään ja päivitys valmistuu 2011.
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Rovaniemen kaupunki on alueeltaan laaja, ja kyläalueet sijaitsevat hajallaan kantatieverkon ja jokien
varsilla. Yhdyskuntarakenteen rungon muodostavat
ydinkeskusta ja palvelukylät palvelualueineen sekä
haja-asutusalue. Väestökehitys on viime vuosina ollut
positiivinen, ja kasvun ennustetaan jatkuvan siten, että
vuonna 2040 rovaniemeläisiä on lähes 70 000. Kasvu
on viime vuosina keskittynyt pääasiallisesti keskustaan
ja sen lähialueille. Myös keskustaa lähellä olevissa
maaseutukylissä väestö on lisääntynyt, sen sijaan
pienimmissä kylissä etäällä keskustasta vähentynyt.
Kaupungin tuoreen asuntopoliittisen ohjelman keskeisimpiä tavoitteita on tiiviimpi asuinrakentaminen,
joka ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja siihen
sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvät maankäytön ratkaisut. Hajarakentamista yhdyskuntarakenteen
ulkopuolelle pyritään hillitsemään ja keskittämään
palvelukylien ympäristöön. Tiivistämällä nykyistä
keskusta – palvelukylä -rakennetta sekä turvaamalla
palvelujen saavutettavuus ja asukkaiden omaehtoiset
liikkumismahdollisuudet pyritään hillitsemään sellaisten alueiden määrän kasvua, joilla asukkaat olisivat
riippuvaisia henkilöauton käytöstä.
Ilmasto- ja energiakysymykset on otettu huomioon
myös kaavoituksessa. Kaikki kaavat on käyty energiakysymysten osalta läpi, ja valmistuvassa olevaa
keskustan osayleiskaavaa voidaan pitää ensimmäi-

senä ”ilmastokaavana”. Kaava sisältää suunnitelmia
toiminnallisista vyöhykkeistä sekä ensimmäistä kertaa
rakentamistapaohjeita. Uusien asuinalueiden suunnittelussa ilmastonmuutokseen liittyvät erityiskysymykset
voidaan ottaa huomioon alusta lähtien. Esimerkiksi
uudella Lampelan alueella hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti viivyttäen ja kasvillisuuden avulla
puhdistaen, ja niistä muodostuu osa alueen viherverkostoa.
Sopeutumiskysymyksistä ovat Rovaniemellä keskeisiä erityisesti tulvat. Clim-ATIC-hankkeen mukaan
ilmastonmuutoksen vaikutukset Rovaniemen tulviin
näyttäisivät olevan melko vähäiset. Alkuvaiheessa
tulvariskit voivat hieman kasvaa, koska talviaikaisten
sateiden kasvun myötä lumipeite on paksumpi ja voi
kasvattaa virtaamia keväällä sulaessaan. Lämpenemisen edetessä sateet tulevat erityisesti alkutalvesta
vetenä ja lumipeite jää ohuemmaksi, joten tulvat
voivat hieman pienentyä. Kevättulvien ajankohta myös
hieman aikaistuu. Vaihtelevien säätekijöiden vaikutuksesta myös jääolosuhteet voivat muuttua, ja jääpatoriski muodostuu suureksi. Yksi keskeisistä maankäytöllisistä keinoista on tulvariskialueiden huomioiminen
rakentamisessa. (Kurkela, 2010)

Ajankohtaista:
Keskustan osayleiskaava
 Kaava ohjaa keskustan kaupunkialueen kehittämistä ja linjaa tiivistämis- ja rakentamisperiaatteita.

Logistiikkaselvityksen toimenpiteiden
toteuttaminen
 Tavoitteina ovat kustannussäästöt ja palvelutason parantaminen. Samalla vähennetään päästöjä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
 Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma
tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa keskustan
osayleiskaavan laatimisen kanssa. Samanaikaisesti päivitetään myös koko Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
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4.2. Energia
4.2.1. Energiantuotanto
Energiasektorin osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 80 prosenttia. Suuri osa energiasta kuluu teollisuudessa. Energiantuotannon päästöjen
määrään vaikuttaa erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön osuus. Yksi merkittävimmistä keinoista päästöjen vähentämiseen onkin raaka-aineiden valinta. Kunnat,
jotka usein ovat kaukolämmön tuottajia, voivat vaikuttaa energialähteen valintaan
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön. (Pitkän aikavalin energia- ja ilmastostrategia, 2008)
Energiantuotannon osuus Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasupäästöistä
on 54 prosenttia (2008), mistä 96 prosenttia on Rovaniemen Energian päästöjä.
Kaupungin omistama konserni tuottaa sähköä ja lämpöä, myy kaukolämpöä ja
sähkönsiirtopalvelua sekä ylläpitää jakeluverkostoja. Pääosan Rovaniemen Energian
toimittamasta sähkö- ja kaukolämpöenergiasta tuotetaan Suosiolan voimalaitoksessa. Voimalaitos tuottaa 32 MW sähköä ja 64 MW kaukolämpöä, ja sen pääpolttoaine on jyrsinturve, mutta biopolttoaineiden osuutta on viime vuosina kasvatettu.
Polttoaineet tulevat lähiseudulta: turve noin 100 kilometrin säteeltä kaupungista ja
puu hieman laajemmalta alueelta.
Kaukolämpöverkko on 220 kilometrin pituinen ja vie kaukolämpöä asiakkaille
2500 käyttöpaikkaan. Kaukolämpö lämmittää kuitenkin vain pienen osan Rovaniemen kiinteistöistä, pääosin kantakaupungissa sekä muissa suuremmissa kiin-
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Mustikkamaan voimalaitos
Rovaniemen Alakorkaloon on vuodesta 2008 suunniteltu suurta biovoimalaa, joka tulee vaikuttamaan
merkittävästi alueen energiatalouteen. Rakennettavan Mustikkamaan biovoimalaitoksen polttoaineteho
on 225 megawattia, maksimi nettosähköteho noin
90 megawattia ja kaukolämpöteho 95 megawattia.
Laitoksen polttoainetarpeesta 75 prosenttia katetaan
puuperäisellä polttoaineella ja 25 prosenttia turpeella.
Energiapuuta Mustikkamaalla tulee kulumaan noin
600 000-700 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Voimalahanke edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen
liittyvien velvoitteiden toteutumista, sekä turvaa Lapin
omavaraisuuden energian tuotannossa.
Rovaniemen Energia ja Oulun Energia rakentavat
yli 200 miljoonaa euroa maksavan voimalaitoksen
yhdessä. Uusi laitos korvaa pääosin nykyisen Suosiolan
laitoksen, jota kuitenkin käytetään esimerkiksi Mustikkamaan huoltoseisokkien aikana. Lisäksi laitoksia
voidaan käyttää yhtäaikaisesti, kun sähkön hinta on
korkealla.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & CO.

teistökeskittymissä. Kaukolämpöverkkoa laajennetaan tarvittaessa etenkin alueille,
jossa on liike- ja teollisuusrakennuksia sekä rivi- ja kerrostaloja. Pienkiinteistöjen
liittäminen verkkoon on kannattavaa valmiin verkoston varrella tai uudisalueilla.
Kaukolämmön osuutta pyritään kasvattamaan lisäämällä tietoisuutta sen eduista.
Myös kiinteistökohtaisen öljylämmityksen kallistuminen on lisännyt kiinnostusta
kaukolämpöön.
Sähkölämmitys, ja yleensä myös kaukolämmitys, kuuluvat EU:n päästökaupan
piiriin, ja niiden käytöstä aiheutuvia päästöjä ohjataan ilmastotavoitteisiin perustuen. Rovaniemen Energia on ollut mukana päästökaupan alusta, eli vuodesta
2005 asti. Energiantuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet
vuodesta 2008 lähtien yksinomaan lisäämällä puun käyttöä polttoaineena. Yhtiö
pyrkii edelleen lisäämään puun käyttöä sekä edistämään energiatehokkuutta. Rovaniemen Energia on energiatehokkuussopimukseen liittyen aloittanut asiakkaidensa
energiankäyttöä tehostavia toimenpiteitä: esimerkiksi vuonna 2011 käyttöön otettavat etäluettavat energiamittarit mahdollistavat mitattuun kulutukseen perustuvaan
laskutuksen ja energiankäytön tehostamisen.

4.2.2. Energiatehokkuus ja energian säästö
Energian kulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat
keskeisiä keinoja päästöjen vähentämisessä. Energiatehokkuus paranee, kun
vähennetään energian käyttöä tuotettavaa tuotetta tai palvelua kohti ottamalla
käyttöön parempia tekniikoita ja järjestelmiä, muuttamalla käyttöaikoja ja -tottu-

17

muksia sekä opastamalla käyttäjiä. Sen lisäksi, että energiankäytön tehostaminen
on tärkeää ilmaston kannalta, se kannattaa myös taloudellisesti.
Kuntien toiminnan energiankulutus on suuruusluokaltaan 3-4 prosenttia koko
Suomen energiankulutuksesta. Puolet tästä kuluu rakennuksissa, minkä lisäksi
energiaa kuluu esimerkiksi liikenne- ja työkonepolttoaineina sekä yhdyskuntatekniikan ylläpidossa. Muutaman prosentin energiansäästö lämmityksessä merkitsee
kunnan koko rakennuskannan mittakaavassa suurta rahasummaa. (Kuntaliitto
2010)
Rovaniemen kaupunki on mukana suurten ja keskikokoisten kuntien Kuntien
energiatehokkuus- sopimuksessa (KETS), jossa tavoitellaan yhdeksän prosentin
energiansäästöä ajanjaksolla 2008 - 2016. Kaupungin energiansäästötavoite on
kiinteä 8,479 GWh. Energiankäytön tehostamisen lisäksi sopimus sisältää uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Rovaniemellä
tehtiin vuonna 2011 uusiutuvan energian kuntakatselmus, jolla selvittiin kaupungin
energiankäyttöä tila sekä tarkasteltiin uusituvan energian lisäämismahdollisuuksia.

Ajankohtaista:
Energiatehokkuussopimus (KETS) 2008-2016.

Etäluettavat energiamittarit käyttöön 2012

 Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2016 energiansäästötavoite, joka vastaa yhdeksää prosenttia
vuoden 2005 energiankäytöstä. Energiatehokkuuden lisäksi sopimukseen, sisältyy myös
uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita.

 Uudet mittarit mahdollistavat sähkönkulutuksen
reaaliaikaisen seurannan ja edistävät energiansäästöä.

 Selvittää mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen Rovaniemellä.

Mustikkamaan biovoimalaitos

Tuulivoimaselvitykset

 Voimakkaasti alueen energiatalouteen vaikuttava hanke, joka lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä, parantaa Lapin alueellista
omavaraisuutta energiantuotannossa, vähentää
alueellisesti ja valtakunnallisesti fossiilisten
polttoaineiden käyttöä ja pienentää siten valtakunnallisestikin hiilidioksidipäästöjä.

 Lapin eteläisten osien tuulivoimatuotannolle
soveltuvien kohteiden kartoitus

Uusiutuvan energian kuntakatselmus
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Renewa –selvitys
 Selvittää jätteen energiakäytön sekä tuhkien
lietteen ja biojätteen hyödyntämisen vaihtoehtoja alueella. Hankkeessa mukana olevat tahot
Napapiirin Residuum Oy, Rovaniemen Energia
Oy ja Napapiirin Vesi.

Rovaniemen Energia: voimalaitoksen energiaanalyysi ja kaukolämpökatselmus, valmiina 2011

4.3. Liikenne ja logistiikka
Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä
on noin viidennes, ja tieliikenteen osuus liikenteen
kokonaisvaikutuksesta yli 75 prosenttia. Liikenteen
päästöjä voidaan vähentää parantamalla ajoneuvojen
energiatehokkuutta, lisäämällä vähäpäästöisten polttoaineiden osuutta, hillitsemällä liikkumistarpeita sekä
edistämällä kestäviä liikkumismuotoja kuten joukkoliikenttä, jalankulkua ja pyöräilyä. Lisäksi uuden teknologian, esimerkiksi nk. älyliikenteen, keinoin voidaan
sujuvoittaa liikennettä ja vähentää energiantarvetta.
Myös rautatieliikenteen (sekä kauko- että lähiliikenne)
ja kaupunkiseutujen bussiliikenteen kehittäminen on
ilmaston kannalta merkityksellistä.
Kunnat voivat vaikuttaa liikenteeseen maankäytön
ja liikennejärjestelmän suunnittelulla, liikenneinfrastruktuurin kunnosta huolehtimalla, liikenteen

hinnoittelulla ja pysäköinnin säätelyllä. Myös kaupunkiorganisaation omiin kuljetuskäytäntöihin on syytä
kiinnittää huomiota: logistiikan järkevöittäminen sekä
kaluston valinta ja kunnossapito vaikuttavat polttoaineen kulutukseen ja päästöihin.
Rovaniemen seutukunnan alueella etäisyydet ovat
pitkiä, ja liikenteen merkitys korostuu: se aiheuttaa
noin 30 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
Haasteita päästöjen pienentämiselle ovat pitkät välimatkat sekä riittämättömät julkisen liikenteen yhteydet, jotka yhdessä kannustavat yksityisautoiluun.
Liikennejärjestelmä on olennainen osa yhdyskuntarakennetta, ja se suunnitellaan yleensä muun maankäytön suunnittelun yhteydessä. Myös Rovaniemellä
liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan yhtäaikaisesti osayleiskaavan kanssa. Suunnitelma määrittelee
strategian ja yksityiskohtaisemmat suunnitelmat
liikennejärjestelmän kehittämisestä. Käynnissä oleva
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liikennejärjestelmätyö painottaa kevyttä liikennettä,
joukkoliikennettä sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä pitäen kuitenkin mielessä toimintaympäristön
asettamat haasteet.
Rovaniemen joukkoliikennetarjonta muodostuu
paikallisliikenteestä sekä vakio- ja pikavuoroliikenteestä. Palvelutaso on suhteellisen hyvä aamuisin ja
iltapäivisin, mutta puutteellinen muina aikoina ja
erityisesti kesällä. Lisäksi kylien liikennettä palvelevat asiointi- ja palveluliikenne sekä pääteiden varsilla vakio- ja pikavuoroliikenne. Kevyen liikenteen
käyttöön rakennettuja jalankulku- ja polkupyöräteitä
Rovaniemellä on noin 123 km ja erillisiä jalankul-

kukäytäviä noin 13 km. Kevyenliikenteen verkoston
kunto on päässyt paikoin rappeutumaan.
Kaupungin omasta toiminnasta syntyvän liikenteen
ja siitä aiheutuvien päästöjen hillitsemiseksi on ryhdytty toimiin. Vuonna 2009 käynnistettiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa logistiikan kehitysprojekti, jonka tavoitteena oli saavuttaa kustannussäästöjä
ja parantaa logististen toimintojen palvelutasoa. Monet
kehitysprojektin myötä käynnistyneistä toimenpiteistä
edistävät myös ilmastonmuutoksen hillintää. Lisäksi
esimerkiksi kaupungin konekeskus tavoittelee 1,5
prosentin vähennystä energiankulutuksessa vuosittain
ja edellyttää uusissa konehankinnoissa pientä polttoaineenkulutusta.

Ajankohtaista:
Keskustan osayleiskaava
 Kaava ohjaa keskustan kaupunkialueen kehittämistä ja linjaa tiivistämis- ja rakentamisperiaatteita.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
 Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma
tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa keskustan
osayleiskaavan laatimisen kanssa. Samanaikaisesti päivitetään myös koko Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Logistiikkaselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen
 Tavoitteena on kustannussäästöt ja palvelutason
parantaminen, samalla vähenevät päästöt.

Valaistuksen yleissuunnittelu
 EuP-direktiivien valaistusasetuksen mukaisella
katuvalaistusremontilla tavoitellaan energiansäästöä.
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4.4. Rakennukset ja rakentaminen
Rakennusten osuus koko Suomen energiakulutuksesta
on noin 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä
noin 30 prosenttia. Uudisrakentamisen rakentamismääräyksiä tiukennettiin vuoden 2010 alussa 30 prosenttia, ja keväällä 2011 edelleen 20 prosentilla (uudet
määräykset tulevat voimaan kesällä 2012). Myös
korjausrakentamisessa on merkittäviä mahdollisuuksia
tehostaa energiankäyttöä, ja jatkossa energiavaatimukset koskenevat uudisrakentamisen lisäksi korjaus- ja
muutostöitä. Tiukentuvat energiavaatimukset vaikuttavat ajan mittaan myös kuntien rakennuskantaan.
(Kuntaliiton ilmastolinjaukset) Suunnittelu- ja rakentamisvalintojen lisäksi rakennusten oikea käyttö on
tärkeää, sillä pääosa rakennusten ilmastovaikutuksista
aiheutuu käytön aikana.
Kuntien omat rakennukset kuten päiväkodit, koulut
ja liikuntatilat kuluttavat Kuntaliiton mukaan 5-6 prosenttia koko maan lämpöenergiasta ja 2−3 prosenttia
sähköstä. Energiakatselmusten perusteella rakennusten lämmityksessä voidaan kannattavasti säästää noin
10 prosenttia ja sähkönkulutuksen osalta 5 prosenttia,
millä saavutetaan merkittäviä säästöjä. (Kuntaliitto,
2010) Kunta voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään rakennuttaessaan ja rakentamista ohjatessaan.
Perustamalla rakennusinvestointipäätökset elinkaa-

rikustannuksiin ja käyttämällä energiatehokkuutta
parantavia ratkaisuja kunta voi toimia esimerkkinä ja
edelläkävijänä.
Rakentamisen viranomaisvalvonnalla kunnat varmistavat, että rakentamisessa noudatetaan voimassa
olevia määräyksiä ja energiatehokkuusvaatimuksia,
mutta halutessaan kunnat voivat painottaa myös
neuvontaa ja ohjausta energiatehokkuuden edistämiseksi. (Kuntaliitto, 2010) Rakentamisessa tulee ottaa
huomioon muuttuvat ilmasto-olot ja muut sopeutumiskysymykset, kuten lisääntyvä kosteus, yleistyvät
viistosateet, mahdolliset lisääntyvät tulvat sekä kasvavien sademäärien aiheuttamat muutokset maaperän
kantavuudessa.
Rovaniemen kaupungilla on käytössään noin
220 000 m2 tiloja: 140 julkista rakennusta, 80 asuntoosaketta, 10 kiinteistöyhtiötä sekä 30 muuta rakennusta. Rakennusten käyttöaste on noin 90 prosenttia:
joitakin entisen maalaiskunnan koulukiinteistöjä on
vajaakäytössä, ja uusia käyttäjiä tai käyttötarkoitusta
etsitään. Tällä hetkellä kolmasosa kaupungin kiinteistöistä lämpiää kaukolämmöllä (70-80 prosenttia
kuutioista). Lisäksi Rovaseudun Markkinakiinteistöt
Oy rakentaa ja vuokraa tiloja alueella toimivien yritysten käyttöön. Yhteensä 82 000 m2 tiloista 43 prosenttia
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on teollisuus-, 30 prosenttia toimistotiloja ja 27 prosenttia muussa käytössä. Tiloissa
toimii noin 200 yritystä, ja ne ovat, yhtä lukuun ottamatta, kaukolämmössä.
Asuntoja Rovaniemellä oli vuoden 2010 lopussa 32 266, joista lähes 40 prosenttia oli erillispientaloja. Rovaniemellä myönnettiin vuosina 2001-2010 keskimäärin
194 asuinrakennuksen rakennuslupaa vuodessa, näistä pääosa (176) omakotitaloille. Huippuvuonna 2006 myönnettiin yhteensä 290 asuinrakennuslupaa, joista
260 omakotitaloilla. Lisäksi noin viitisenkymmentä vapaa-ajanasuntoa on saanut
rakennusluvan vuosittain.
Työ rakennusten energiankäytön tehostamiseksi kaupungin rakennuksissa on
jo käynnissä. Syksyllä 2010 valmistunut energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä: energian kulutusseurantaa
parannetaan, rakennuksissa toteutetaan energiakatselmuksia ja kehitetään huoltotoimia sekä aktivoidaan käyttäjiä energiatehokkuuteen. Suunnitelmaan sisältyy
myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen lämmityksessä sekä energiansäästötoimien ja -investointien toteutusta ESCO-hankkeina. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä edistää myös käynnissä oleva uusiutuvan energian
kuntakatselmus. Rakennuttamiselle on suunnitelmissa laatia uudet ohjeistukset,
joilla tähdätään siihen, että tuleva rakennuskanta on energialuokkaa A.
Rovaniemellä on myös lähdetty panostamaan myös rakentamisen neuvontaan
ja ohjaukseen energiatehokkuuden edistämiseksi. Rakennusvalvonta kehittää
yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa uudis- ja korjausrakentajien energianeuvontaa: rakentajailtoja, esitteitä ja verkkotietopaketteja energiatehokkaasta rakentamisesta. Vuonna 2009 alkaneesta kokeilusta on tulossa pysyvä
toimintamalli, jota voidaan jatkossa laajentaa muualle maakunnan alueelle.

Ajankohtaista:
Energiatehokkuussopimus (KETS) 2008-2016

Energiatehokkuushanke

 Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2016 energiansäästötavoite, joka vastaa yhdeksää prosenttia
vuoden 2005 energiankäytöstä. Energiatehokkuuden lisäksi sopimukseen, sisältyy myös
uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita.

 Kiinteistöjen energiatehokkuuden kokonaisvaltaisella kehittämisellä voidaan saavuttaa säästöjen
lisäksi puolet energiatehokkuussopimuksen 9
prosentin kokonaistavoitteesta. Hanke toteutetaan ulkopuolisen energia-asiantuntijan palveluliiketoimintana (ESCO).

Uusiutuvan energian kuntakatselmus (2011)

Energianeuvontaa rakentajille

 Selvittää mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen Rovaniemellä.

 Infotilaisuuksia ja materiaaleja yksityisille rakentajille energiansäästön merkityksestä.

Maalämpötonttien kaavoitus
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4.5. HANKINNAT, PALVELUT JA
JÄTEHUOLTO
Julkisten hankintojen arvo on Suomessa noin 20–30
miljardia euroa vuodessa eli noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta (TEM 2008). Jopa kolme neljäsosaa
tästä on kuntien ja kunnallisten organisaatioiden
tekemiä hankintoja. Suuren volyyminsa vuoksi julkisten hankintojen vaikutus ympäristöön on merkittävä:
julkinen sektori voi valinnoillaan edistää kestävien ja
ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden yleistymistä ja näyttää samalla esimerkkiä muille. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä julkisista hankinnoista
(2008) asetettiin kunnan ja valtion paikallishallinnon
osalta tavoitteeksi, että vuonna 2050 tehdyistä hankinnoista puolet on kestäviä. Julkisen sektorin hankintoja
ohjaavat myös vuonna 2008 esitelty Kestävien julkisten hankintojen toimintaohjelma sekä energiapalveludirektiivi, jonka kansallinen energiansäästötavoite on
9 %.
Kunnat voivat edellyttää tuotteita ja palveluita
tarjoavilta yrityksiltä ilmastoystävällisiä toimintatapoja, laitteita ja tiloja. Ympäristönäkökohtia voidaan
huomioida kelpoisuusehdoissa, hankinnan kohteen
määrittelyssä, vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa.
Ongelmaksi on koettu se, ettei tuotteiden ilmastovaikutuksista ole saatavilla puolueetonta, vertailevaa
tietoa, mutta tähän on viime vuosina kehitetty joitakin

työkaluja. Ympäristöasioiden huomioimiseen hankintoja tehdessä vaikuttavat lainsäädäntö, eri tuoteryhmiin liittyvät erityiskysymykset sekä käyttäjien tottumukset ja käyttökokemukset. (Kuntaliitto 2010)
Rovaniemen kaupunki hankki vuonna 2008 ulkoisia
palveluita noin 125 miljoonalla eurolla (sisältää noin
55 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidon palveluja),
aineita, tarvikkeita ja tavaroita noin 18 miljoonalla
eurolla ja investointeja noin 15 miljoonalla eurolla.
Hankintoja ohjaavat hankintalainsäädäntö, kaupungin hankintastrategia ja palveluhankintastrategia,
kaupungin yleiset hankintaohjeet ja pienhankintojen
menettelytapaohjeet. Sekä hankintalainsäädäntö
että kaupungin oma hankintastrategia nostavat esiin
ympäristönäkökulman ja kestävien valintojen tekemisen, mutta käytännön hankintaohjeissa ne eivät juuri
näy.
Hankintaosaaminen on keskitetty hankintapalvelut-yksikköön, joka neuvoo ja kouluttaa henkilöstöä ja
luottamushenkilöitä kilpailuttamisessa ja hankintalain
soveltamisessa. Hankintahenkilöstöä ei ole erikseen
koulutettu ympäristöasioissa, joten vastuu ympäristönäkökulman tuomisesta esiin on ollut pääasiallisesti
hankkivan yksikön vastuulla. Esimerkiksi kaupungin
konekeskus on jo pitkään edellyttänyt konehankinnoissaan pientä polttoaineenkulutusta.
Kuntien järjestämät palvelut kattavat 80 prosenttia
kuntien menoista. Muiden muassa sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen
tarvitaan tiloja, energiaa ja kuljetuksia sekä mittava
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Vihreä lippu
Lyseonpuiston lukio on ollut vuodesta 2009
mukana Vihreä Lippu –ohjelmassa, ja sille myönnettiin oikeus käyttää lippua vuonna 2010. Vihreä
lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki ja samalla päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu
on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa. Kunnalle vihreä lippu on oiva keino toteuttaa kestävän
kehityksen strategioita: samalla, kun ohjelma tuo
kunnalle energiansäästöä ja pienentää jätekustannuksia, se avaa mahdollisuuden välittää kuvaa
kestävän kehityksen huomioivasta kunnasta ja
saada myönteistä julkisuutta.
Ohjelmassa mukana olevassa Lyseonpuiston
lukiossa saatujen kokemusten mukaan Vihreä
lippu on toimiva malli, jota on mahdollistaa
soveltaa eri kouluasteille ja erityyppisiin kouluihin.
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määrä erilaisia hankintoja. Kunnat voivat huomioida
ilmastonmuutoksen ottamalla palvelujen järjestämisessä ja palveluverkkojen suunnittelussa huomioon
energiatehokkuuskysymykset sekä uuden teknologian
mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä. Keskeinen
kysymys palveluverkon suunnittelussa ovat asiointimatkat: palveluiden sijainti lähellä kuntalaisia tai
hyvien liikenneyhteyksien varrella vähentää tarvetta
yksityisautoiluun ja pienentää siten ilmastovaikutusta.
Esimerkiksi yhteispalvelupisteet valtion ja yksityisen
sektorin tai kaupungin organisaation toisen hallinnonalan kanssa tehostavat tilojen käyttöä ja parantavat
kuntalaisen tarvitsemien palveluiden saatavuutta.
(Kuntaliitto, 2010) Palveluiden järjestämisen energiankulutusta pyritään vähentämään myös uudistamalla
rakennuskantaa sekä lisäämällä rakennusten monikäyttöisyyttä, palveluvarustusta ja käyttöastetta.
Tuloksia voidaan saada myös henkilökunnan toimintatapoihin ja asenteisiin vaikuttamalla. Esimerkiksi
kouluissa, jotka ovat merkittävä yksittäinen energiankäyttäjäryhmä, yhteistyö koulujen henkilöstön ja kiinteistönhoidosta ja kulutusseurannasta vastaavan teknisen henkilöstön välillä on tärkeää. Koulut tarjoavat
mainion toimintaympäristön myös lasten ja nuorten
ympäristökasvatukseen ja asenteiden muokkaamiseen.
Koulujen energiatehokkuutta voidaankin edistää myös
opetussuunnitelmien kautta.
Julkiset palvelut ovat merkittävä kokonaisuus myös
Rovaniemellä: esimerkiksi yksin sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus kaupungin budjetista on yli puolet. Rovaniemen kaltaisessa, pinta-alaltaan laajassa
kunnassa palveluverkon ylläpito on monien palveluiden osalta haasteellista. Rovaniemellä on sovellettu
vuodesta 2006 alkaen niin kutsuttua palvelukylämallia,
jossa palvelukyläverkosto tukee myös ympäröivän
maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen saatavuutta.
Samantyyppistä yhteispalvelupisteajattelua olisi mahdollista soveltaa myös tiiviimmin asutuilla alueilla.
Toimivilla logistisilla ratkaisuilla ja energiatehokkailla kuljetusvälineillä sekä sähköistä asiointia kehittämällä voidaan pienentää palvelutoiminnan ilmastovaikutuksia. Rovaniemen kaupunki kehittää muun
muassa sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluita ja
kuljetusratkaisuja yhteistyössä eri organisaatioiden
kanssa.
Palvelupuolen suuri koko tuo myös vaikuttavuutta:
esimerkiksi Rovaniemen noin 30:ssa eri asteen oppilaitoksessa ja yhteensä lähes 50 omassa ja ostopalvelupäiväkodissa toimii päivittäin noin 10 000 lasta

ja nuorta, sekä lisäksi opettajat ja muu henkilökunta.
Tehdyt energiatehokkuustoimet ja ilmastomyönteisyys
lisäävät samalla tietoisuutta ja vaikuttavat asenteisiin.
Ympäristökasvatusta on tähän saakka toteutettu Rovaniemen kouluissa ja päiväkodeissa eri tavoin, ilman
yhtenäistä toimintamallia.

Jätehuolto
Vuonna 2008 jätehuollon osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli 3 prosenttia. Jätehuollon päästöt
syntyvät kaatopaikkakaasuista ja jätevesien käsittelystä. Merkittävin kaatopaikkakaasu on mädäntyvistä
jätteistä syntyvä metaani. Jätehuollosta aiheutuvat
päästöt ovat viime vuosina laskeneet, mutta jätteen syntymisen vähentämiseen tulee yhä kiinnittää
huomiota. Valtakunnallisen jätesuunnitelman (2005)
mukaan 70 prosenttia yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteistä tulee ohjautua hyötykäyttöön. Lisäksi
vuodesta 2010 lähtien biohajoavan jätteen osuus
kaatopaikoille ohjatusta jätteestä saa olla korkeintaan
20 prosenttia.
Rovaniemen seutukunnan alueella jätehuollon
osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vain 1 prosentti.
Rovaniemen seudun jätehuoltostrategian tavoitteena
on vähentää kaatopaikalle sijoitettavan hyödynnettävissä olevan jätteen määrää ohjaamalla ne lajittelun

kautta hyötykäyttöön. Jätteiden kierrätystä ja lajittelua varten on Rovaniemellä noin 80 ekopistettä sekä
Alakorkalon jäteasema. Ekopisteiden käyttö on viime
vuosina vähitellen lisääntynyt ja niiden määrää on
lisätty. Kierrätykseen tai hyötykäyttöön kelpaamaton
jäte loppusijoitetaan Kuusiselän kaatopaikalle. Jätteiden kuljetus on järjestetty osittain sopimusperusteisesti ja osittain kunnan järjestämänä. Kaupunkilaisilta
kerätyllä ekomaksulla katetaan jätehuollon ja ongelmajätehuollon sekä jäteneuvonnan kustannuksia.
Jätehuollosta vastaavan Napapiirin Residuum Oy:n
toiminnan tavoitteena on myös ympäristötietoisuuden
lisääminen.
Parhaillaan Renewa -hanke selvittää Napapiirin
Residuum Oy:n toiminta-alueella syntyvän ja käsiteltävän jätteen energiahyötykäytön vaihtoehtoja sekä
laatii toteutuskelpoisista vaihtoehdoista taloudelliset
laskelmat ja arvioi niiden ympäristövaikutuksia. Eri
vaihtoehtoina tutkitaan jätejakeiden hyödyntämistä
alueella sekä kuljettamista Ouluun, Ruotsiin ja muihin
jätejakeita vastaanottaviin laitoksiin. Lisäksi hankkeessa selvitetään yhdessä Rovaniemen Energia Oy:n
ja Napapiirin vesi -liikelaitoksen kanssa toimintaalueella syntyvien tuhkien, lietteen ja biojätteen
sekoittamista ja hyödyntämistä lannoitteena tai muissa
hyötykäyttökohteissa.

Ajankohtaista
Energiatehokkuussopimus (KETS) 2008-2016

Renewa –selvitys jätteen hyötykäytöstä

 Tavoitteena on saavuttaa vuonna 2016 energiansäästötavoite, joka vastaa yhdeksää prosenttia
vuoden 2005 energiankäytöstä. Energiatehokkuuden lisäksi sopimukseen, sisältyy myös
uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita.

 Selvittää jätteen energiakäytön sekä tuhkien
lietteen ja biojätteen hyödyntämisen vaihtoehtoja alueella. Hankkeessa mukana olevat tahot
Napapiirin Residuum Oy, Rovaniemen Energia
Oy ja Napapiirin Vesi.

Logistiikkaselvitys
 Tavoitteena on kustannussäästöt ja palvelutason parantaminen, samalla päästöt vähenevät.
Kaupunki on mykana myös yhteisissä logistiikkahankkeissa yhteistyökumppanien kanssa.
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4.6. Muu ilmastonmuutokseen liittyvä
toiminta
Rovaniemen kaupunki oli mukana yhtenä Suomen kohdealueena kansainvälisessä
Clim-ATIC-tutkimushankkeessa (2008-2010), jonka tavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisen Euroopan pieniin yhteisöihin ja lisätä niiden
mahdollisuutta sopeutua ilmastonmuutokseen.
Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitos tuotti hankkeessa raportin
ilmastonmuutokseen varautumisesta Rovaniemen kaupungissa. Siinä keskittyttiin kolmeen paikallisesti merkittävään ja samalla ilmastonmuutokselle herkkään
teema-alueeseen: matkailuun, energiantuotantoon ja jätehuoltoon sekä yhdyskunta- ja liikennesuunnitteluun. Raportissa esiin nostettuja näkökulmia on huomioitu tämän ilmasto-ohjelman tavoitteiden asettelussa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin Rovaniemellä ja tulvariskien hallintaan.
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5.

Rovaniemen ilmastoohjelma vuosille 2012-2020
5.1. Tavoite
Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelman päätavoite:
Rovaniemi on ilmastoasioissa maakunnan edelläkävijä. Ilmastonmuutos on
keskeinen tekijä kaupunkikonsernin päätöksenteossa. Toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakointiajattelu tuovat myös taloudellista kestävyyttä. Asukasta
kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun.

Rovaniemen kaupunkikonserni tähtää toiminnassaan siihen, että ilmastoasiat
huomioidaan kaikessa kaupunkikonsernin päätöksenteossa. Siten Rovaniemi luo
suotuisan toimintaympäristön myös asukkaiden ja yritysten ilmastovastuulliselle
toiminnalle. Rovaniemi näyttää esimerkkiä ilmastovastuullisessa toiminnassa myös
muille Lapin kunnille.

5.2 Toimenpiteet
Maankäyttö ja liikenne
• Edistetään kaupunkirakenteen energiatehokkuutta yhdyskuntarakennetta
tiivistämällä.
• Ohjataan kaavoituksella rakentamista ja palveluita kaupungin keskustaan ja
palvelukyliin. Toimiva palvelukyläverkosto ylläpitää maaseudun lähipalveluita.
• Kehitetään kaupungin viihtyisyyttä ja huolehditaan lähiliikunta- ja virkistysalueiden olemassaolosta ja houkuttelevuudesta asemakaavoituksella.
• Kaupungin joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä kehitetään toimivuuden parantamiseksi ja kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi.
• Otetaan huomioon luontoarvot ja virkistysalueet kaavoituksessa. Huomioidaan virkistys- ja viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa niiden merkitys
kasvihuonekaasuja sitovina nieluina.
• Varaudutaan muuttuviin ilmasto-oloihin maankäytön keinoin.
• Edistetään maakunnallista yhteistyötä tulvasuojeluun liittyvien ongelmien
ratkaisemiseksi.
• Varaudutaan suurtulviin muun muassa ohjaamalla rakentamista tulvariski
alueilla.
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• Etsitään keinoja vähentää tarpeetonta liikkumista ja liikennettä.
• Kehitetään asiointipisteiden palveluita yhteistyössä asukkaiden kanssa.
• Kehitetään etäasiointimahdollisuuksia.
• Minimoidaan kaupunkikonsernin omasta liikkumisesta ja kuljetuksista
syntyvät päästöt. Tehdään tässä yhteistyötä eri tahojen kanssa.
• Toteutetaan logistiikkaselvityksen toimenpide-ehdotukset mm. kuljetusten
yhdistelemiseen liittyen. Panostetaan kestäviin kuljetusratkaisuihin ja edistetään kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden huomioimista myös kuljetuspalveluiden tarjoajien keskuudessa.
• Hankitaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja koneita ja edistetään niiden käyttöä
myös palveluntarjoajien toiminnassa.
• Kannustetaan etäkokoustamiseen ja muiden sähköisten sovellusten käyttämiseen matkustamisen sijaan. Asennetaan tarvittavat laitteet ja ryhmätyöohjelmistot työasemiin ja perehdytetään henkilöstö niiden käyttöön.
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Energia
• Kaupungin toimissa edistetään uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä.
• Lisätään uusiutuvan energian käyttöä lähes 5-kertaiseksi v. 2015 mennessä
(300 Gwh -> 1500 Gwh).
• Kolme viidesosaa kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä
vuoteen 2015 mennessä
• Toteutetaan uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa esiin nousseet toimenpiteet.
• Edistetään kaavoituksen keinoin uusiutuvien energialähteiden, esim. maalämmön, käyttöedellytyksiä.
• Huolehditaan uusiutuvan energiankäytön lisäämiseen tarvittavan puuraakaaineen saatavuudesta ja toimivien hankintaketjujen aikaansaamisesta alan
toimijoiden kanssa.
• Panostetaan energiatehokkuuden parantamiseen ja energian säästöön.
• Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaiset
toimenpiteet.
• Jatketaan ESCO-palveluiden hyödyntämistä energiankäytön tehostamisessa
eri kohteissa.
• Lisätään energianeuvontaa ja -viestintää.
• Viestitään aktiivisesti energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyistä toimista.
• Järjestetään koulutuksia ja tietoiskuja energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä kaupunkikonsernin henkilöstölle ja kaupunkilaisille ja osallistutaan
yhteistyötahojen kanssa teemaan liittyvien kampanjoiden ja tapahtumien
järjestämiseen.
• Jatketaan energianeuvojapalvelua kuluttajille ja viestitään palvelusta aktiivisesti.
• Parannetaan tiedonsaantia energiankulutuksesta.
• Seurataan systemaattisesti energiankulutusta uusinta tekniikkaa hyväksikäyttäen ja hyödynnetään seurantatietoa energiankäytön tehostamisessa.
• Kehitetään rovaniemeläisille keinoja seurata omaa energiankulutustaan ja
saada tietoa sen vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Etäluettavat mittarit ovat
käytössä vuoden 2012 aikana.
• Valmistaudutaan ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin energia
sektorilla.
• Valmistaudutaan muutoksiin energiaraaka-aineiden saatavuudessa.
• Varaudutaan sään äärevöitymiseen ja sen aiheuttamiin riskeihin sähköverkkojen ja muun energiainfrastruktuurin osalta.

Rakennukset ja rakentaminen
• Rovaniemellä rakennetaan, remontoidaan ja asutaan ekotehokkaasti.
• Järjestetään rakentajailtoja ja ohjataan rakentajia energiakysymyksissä.
• Energiatehokkuus on kaupungin omien rakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeinen tavoite. Kaupungin toimitilat
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ovat tarkoituksenmukaisia, energiatehokkaita ja sijaitsevat mahdollisimman
hyvien kulkuyhteyksien päässä.
• Tuodaan esiin jo tehtyjä energiatehokkaista rakennusprojekteja esimerkiksi
ja kannustimeksi muille. Viestitään onnistuneista projekteista sekä mahdollisuuksista säästää energiaa rakentamisvalinnoilla ja käyttötottumuksilla.
• Kannustetaan rakennusten käyttäjiä energiatehokkaaseen tilojen käyttöön.
• Ohjeistetaan käyttäjiä tilojen käytössä ja luodaan kannustusjärjestelmä, jossa
energiaa säästävä yksikkö hyötyy energiansäästöstä. Palkitaan vuosittain käyttäjät, jotka saavat aikaan huomattavaa säästöä.
• Jatketaan käynnissä olevien energiansäästöhankkeiden toteuttamista ja
hyödynnetään niistä saatua kokemusta jatkossa. Tiedotetaan hankkeista.
• Energiatehokkuussopimus
• Uusiutuvan energian kuntakatselmus
• ESCO-hankkeet
• Koulukiinteistöjen lämpöyrittäjät
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Kaupunki ja asukkaat
• Kaupunkilaiset tietävät toimintansa ja valintojensa vaikutuksen ilmastonmuutokseen.
• Viestitään tehdyistä ilmastotoimista kaupunkilaisille aktiivisesti ja laaditaan
”Kaupunkilaisen ilmasto-opas”, jossa on käytännön esimerkkejä kotitalouksien mahdollisuuksista vähentää energiankulutusta ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä.
• Etsitään uusia keinoja osallistaa kaupunkilaisia mukaan ilmastotyöhön.
• Rovaniemeläisten liikkumisvalinnat ovat aiempaa ilmastoystävällisempiä.
• Kannustetaan kaupunkiorganisaation henkilöstöä ja kaupunkilaisia aktiiviseen liikkumiseen. Tuodaan esiin hyötyliikunnan positiivisia terveys- ja ilmastovaikutuksia.
• Kaupunkikonserni tiedostaa vaikutuksensa kasvihuonekaasupäästöihin ja
pyrkii vähentämään päästöjä.
• Selvitetään kaupungin kasvihuonekaasupäästöt neljän vuoden välein. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2008, jolta on seutukunnan kasvihuonekaasutase.
• Ilmastonäkökulma on osa päätöksentekoa ja toiminnan raportointia.
• Kaupunkikonserni selvittää mahdollisuutta liittyä Green Office -ohjelmaan,
muuhun vastaavaan tai luoda oman ympäristöohjeistuksen.
• Rovaniemellä panostetaan lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen.
• Vihreä lippu -ohjelma suositellaan otettavaksi käyttöön kouluissa ja päiväkodeissa.
• Luodaan nuorisotiloihin ja muihin vast. ympäristöohjeet yhdessä tilojen käyttäjien kanssa.
• Osallistetaan nuoret ilmasto-ohjelman toteuttamiseen nuorisovaltuuston ja
oppilaskuntien kautta.
• Tehdään valveutuneita hankintoja ja kiinnitetään huomiota jätehuoltoon
• Järjestetään koulutusta kestävistä hankinnoista osana muuta hankintakoulutusta.
• Vähennetään jätteen syntymistä kaupungin toiminnassa ja edistetään jätteen
hyötykäyttöä.
• Tuetaan matkailuelinkeinoin sopeutumista ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin.
• Talvimatkailun osalta luodaan joulumatkailuun vaihtoehtoisia, lumielämyksiä
korvaavia elämystuotteita ja suunnataan markkinointia uudelleen. Pyritään
siirtämään talvimatkailun painopistettä tammi-helmikuuhun ja myöhempään
kevääseen.
• Kehitetään kesämatkailua muun muassa hyvinvointiteemaan liittyvien
liikunta-, luonto- ja kulttuurituotteiden, vesistöjen, Ounasvaaran ja muiden
luontokohteiden sekä joulun ja joulupukin ympärille.
• Parannetaan ilmastonmuutokselle vähemmän herkkien matkailumuotojen,
kuten kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun, edellytyksiä.
• Varaudutaan ilmastoa säästävän matkailun kasvavaan kysyntään kehittämällä
muun muassa raideliikenteeseen tukeutuvaa matkailua ja lähialuematkailua.
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• Kaupunki tukee ilmastonmuutoksen tuomien mahdollisuuksien taloudellista hyödyntämistä ja yritysten sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
• Toteutetaan elinkeinojen kehittämisohjelman tavoitteiden mukainen selvitys energia- ja ympäristöteknologiaan liittyvästä yrityskannasta, osaamisen
tasosta sekä erityisosaamisalueista.
• Edistetään yritysyhteistyötä teeman ympärillä.
• Edistetään ilmasto- ja energiateknologiaan liittyviä hankkeita ja tuotekehittelyä.
• Tuodaan ilmastotietoisuutta yrityksille ja esitellään kannustavia esimerkkejä
yritysten toimista energiatehokkuus- ja ilmastonkysymyksissä. Viestitään
onnistuneista hankkeista.

5.3 Toteutus ja seuranta
Ilmasto-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet liitetään osaksi kaupungin eri hallinnonalojen ja liikelaitosten toimintaa. Tavoite- ja toimenpidetaulukoihin (liitteinä)
on merkitty kunkin toimenpiteen vastuutahot. Teeman laajuuden johdosta ilmastoohjelmalle ei ole tarkoituksenmukaista nimetä yhtä vastuutahoa.
Toimenpiteiden toteuttamista seurataan valittujen mittarien perusteella. Kustakin neljästä pääteemasta valitaan 1-2 keskeisintä mittaria, jotka liitetään osaksi
vuosittain tehtävää ympäristöraportointia.
Ilmasto-ohjelman toteutumista ja mahdollista päivitystarvetta arvioidaan
valtuustokausittain. Arvioinnin tueksi lasketaan kasvihuonekaasupäästötase ja
selvitetään tehtyjen toimien vaikutuksia. Näiden perusteella arvioidaan uudelleen
ilmasto-ohjelman ajantasaisuutta ja toimenpiteiden riittävyyttä, päivitetään niitä
tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti sekä suunnitellaan mahdollisia uusia toimenpiteitä.

5.4 Ilmasto-ohjelman vaikutukset
Ilmastonmuutos on laaja-alainen ilmiö, jonka lopullisten vaikutusten odotetaan
näkyvän toimintaympäristössämme vasta pitkän ajan kuluessa. Myös pääosa tässä
ilmasto-ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista ilmenee vuosien
päästä. Rovaniemen ilmastotyön kokoaminen yksiin kansiin edistää ilmastotyön
johdonmukaisuutta jatkossa. Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset tulevat
näkymään aiempaa selvemmin kaupunkikonsernin toiminnassa ja kaupungin
arjessa. Ilmasto-ohjelman toteuttamisen kautta kaupunki luo olosuhteet ja elinympäristön, joissa kaupunkilaiset ja organisaatiot voivat toimia ilmastoystävällisesti.
Ilmasto-ohjelman toteuttaminen vähentää Rovaniemellä fossiilisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa ja leikkaa siten kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä tukee myös voimakas energiatehokkuuden kasvu eri sektoreilla. Kaupunkiorganisaation oma toiminta on aiempaa energia- ja kustannustehokkaampaa ja
samalla ilmastoystävällisempää. Tieto omasta energiankulutuksesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa osuuteensa kasvihuonekaasupäästöistä motivoi myös yksittäisiä
työtekijöitä ja kaupunkilaisia mukaan ilmastotalkoisiin.
Yleisesti ottaen ilmastonmuutokseen vastaaminen voidaan nähdä kunnille mahdollisuutena, ja monet ilmasto-ohjelman tavoitteista ”win-win” –ratkaisuina, jotka
ilmastonäkökulman lisäksi ovat hyödyllisiä myös taloudellisesta ja sosiaalisesta
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näkökulmasta. Monissa yhteyksissä on nostettu esiin myös se vaikeasti mitattavissa
oleva hyöty, joka voidaan saavuttaa ihmisten sitoutuessa omaan kuntaansa, jonka
kokevat toimivan vastuullisesti ja kestävästi.

Lähteet:
Bionova Consulting 2011. Lapin ilmastostrategia 2030 (luonnos).
Bionova Consulting 2011. Lapin kasvihuonekaasutase 2008.
Wahlgren, Irmeli, Kuismanen, Kimmo & Makkonen, Lasse. 2008. Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa – tapauskohtaisia tarkasteluja. VTT.
Kuntaliitto. 2010. Kuntaliiton ilmastolinjaukset. Verkkojulkaisu.
Kurkela, Anna. 2010. Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
julkaisuja 6/2010.
Marttila ym. 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. Maa- ja
metsätalousministeriö. MMM:n julkaisuja 1/2005.
Moore, John & Grinsted, Aslak. 2008. Clim-ATIC -hankkeelle tehty mallinnus 2008.
Arktinen keskus, Rovaniemi.
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia – Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia
ja ilmasto 36/2008
Pöyry Management Consulting. 2011. Rovaniemen kaupunki. Uusiutuvan energian
kuntakatselmus
Veijalainen, Noora. 2008. Clim-ATIC -hankkeelle tehty mallinnus. Suomen ympäristökeskus.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2009. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko
ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 28/2009
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34
palvelutyytyväisyyskysely,
käyttäjämäärät (joukkoliikenne)

viheralueverkoston eheys

• Kaupungin joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen
väyliä kehitetään toimivuuden paranta miseksi ja
kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi.

• Otetaan huomioon luontoarvot ja virkistysalueet
kaavoituksessa. Huomioidaan viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa niiden merkitys kasvihuonekaasuja sitovina nieluiina.

• Edistetään maakunnallista yhteistyötä tulvasuojeluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

yhteishankkeiden määrän
ja laadun seuranta ja
arviointi

palvelutyytyväisyyskysely,

• Kehitetään asuinviihtyisyyttä ja huolehditaan
lähiliikunta- ja virkistysalueista.

Varaudutaan muuttuviin ilmasto-oloihin
maankäytön keinoin.

keskustan ja kyläkeskustojen alueille myönnetyt
rakennusluvat (% kaikista
myönnetyistä)

• Ohjataan kaavoituksella rakentamista ja palveluita
kaupungin keskustaan ja palvelukyliin. Toimiva
palvelukyläverkosto ylläpitää maaseudun lähipalveluita.

Edistetään kaupunkirakenteen energia
tehokkuutta yhdyskuntarakennetta tiivistämällä

TAVOITE / TOIMENPITEET

MITTARI

Ilmasto-ohjelma

TEEMA: MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE

ROVANIEMEN KAUPUNKI

hyvät olosuhteet houkuttelevat siirtymään kevyen
liikenteen käyttöön lyhyillä
etäisyyksillä, päästöt
vähenevät

asukkaat viihtyvät, virkistysalueita ja lähiliikunta-alueita
käytetään enemmän, yksityisautoilu vähenee

liikkumistarve ja liikenteestä
aiheutuvat päästöt vähenevät (pitkällä aikavälillä)

VAIKUTUS

jatkuva

jatkuva

jatkuva

jatkuva

AIKATAULU

kaupunki

maankäyttö,
yhdyskuntatekniikka

maankäyttö,
yhdyskuntatekniikka

maankäyttö,
yhdyskuntatekniikka

maankäyttö,
rakennusvalvonta

VASTUU

Uusista rakennusluvista xx%
myönnetään keskustan ja palvelukylien alueille. (2011) Täydennetään arviolla.
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palveluverkkoselvitys

• Kehitetään etäasiointimahdollisuuksia.

vähentää päästöjä, säästää
rahaa (pieni polttoaineenkulutus)

Vähäpäästöisten ajoneuvojen / koneiden lkm

etäkokousten lukumäärä,
kokouksiin osallistuneiden
henkilöiden osuus henkilökunnasta %, laiteopastukset lkm

• Hankitaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja koneita ja
edistetään niiden käyttöä myös palveluntarjoajien
toiminnoissa.

• Kannustetaan etäkokoustamiseen ja muiden
sähköisten sovellusten käyttämiseen matkustamisen sijaan. Perehdytetään henkilöstö laitteistojen käyttöön. Asennetaan tarvittavat laitteet ja
ryhmätyöohjelmistot työasemiin ja perehdytetään
henkilöstö niiden käyttöön.

vähentää matkustustarvetta
ja päästöjä, säästää aikaa,
rahaa

mm. kuljetustarpeiden järkeistäminen vähentää turhaa
ajoa ja samalla päästöjä.
Rahaa säästyy.

toimenpideohjelman
toteuttamisen seuranta.
vuosittainen koonti joka
osa-alue huomioiden

liikkumistarve ja päästöt
vähenevät

liikkumistarve ja päästöt
vähenevät

• Toteutetaan logistiikkaselvityksen toimenpideehdotukset mm. kuljetusten yhdistelemiseen liittyen. Panostetaan kestäviin kuljetusratkaisuihin ja
edistetään kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden
huomioimista myös kuljetuspalveluiden tarjoajien
keskuudessa.

Minimoidaan kaupunkikonsernin omasta
liikkumisesta ja kuljetuksista syntyvät
päästöt. Tehddään tässä yhteistyötä eri
tahojen kanssa.

palveluverkkoselvitys

• Kehitetään asiointipisteiden palveluita tä yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Etsitään keinoja vähentää tarpeetonta
liikkumistarvetta ja liikennettä.

• Varaudutaan suurtulviin muun muassa ohjaamalla
rakentamista tulvariskialueilla.

kaikki ajoneuvoja hankkivat
yksiköt, hankintayksikkö
tietohallinto,
kaikki

2011

tekninen
tuotanto

jatkuva

2011

kaupunki

kaupunki

kaavoitus,
rakennusvalvonta

etäkokouslaitteistoja on
yksiköissä, mutta käyttö vielä
vähäistä

pieni kulutus kriteerinä osassa
konehankinnoista

Selvitys tehty 2009, joitakin
toimenpiteitä käynnistetty, pieni
kulutus kriteerinä osassa konehankinnoista

Monia palveluita varten on
hakeuduttava keskustaan.
Toisaalta, kirjastoauto palvelee
nykyisin myös alle 5 km etäisyydellä kiinteistä palveluista.

Kylillä on asiointipisteitä, mutta
monia palveluita varten on
hakeuduttava keskustaan.
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uusiutuvilla tuotettun
kaukolämmön osuus, %,
kokonaisenergiasta
Toteutettujen investointien
prosentuaalinen osuus
energiakatselmuksissa
havaituista %
kaavoitetut maalämpötontit, lkm

• Kolme viidesosaa kaukolämmöstä tuotetaan
uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2015
mennessä

• Toteutetaan uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa esiin nousseet toimenpiteet.

• Edistetään kaavoituksen keinoin uusiutuvien
energialähteiden, esimerkiksi maalämmön,
käyttöedellytyksiä.

• Viestitään aktiivisesti energiatehokkuuden
parantamiseksi tehdyistä toimista.

tiedotteet lkm, jutut tiedotusvälineissä lkm, sisäiset
tiedotteet lkm

tieto lisääntyy, esimerkkivaikutus, imago

energiankäyttö tehostuu, säästöjä

ESCO-hankkeita käynnissä
(lkm, €)

• Jatketaan ESCO-palveluiden hyödyntämistä
energiankäytön tehostamisesssa eri kohteisssa.

Lisätään energianeuvontaa ja
-viestintää.

energiankäyttö tehostuu, säästöjä

säästetty energia ja eurot
(GWh, €/v)

lisää uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää
päästöjä

pienentää fossiilisten
polttoaineiden käyttöä ja
vähentää päästöjä

vähentää fossiilisten
polttoaineiden käyttöä ja
päästöjä

VAIKUTUS

• Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen
toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Panostetaan energia-tehokkuuden
parantamiseen ja energian säästöön.

• Huolehditaan uusiutuvan energiankäytön lisäämiseen tarvittavanpuuraaka-aineen saatavuudesta ja toimivien hankintaketjujen aikaansaamisesta alan toimijoiden kanssa.

uusiutuvilla tuotetun energian määrä

MITTARI

• Lisätään uusiutuvan energian käyttöä lähes
5-kertaiseksi (300 -> 1500 GWh) vuoteen 2015
mennessä.

Kaupungin toimissa edistetään uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä.

TAVOITE / TOIMENPITEET

TEEMA: ENERGIA

jatkuvaa

2011

2011-2016

2011

2014 /
vuosittain

2015

2015

AIKATAULU

REN, Tilaliikelaitos,
viestintä

tilaliikelaitos

tilaliikelaitos

REN

kaupunki /
maankäyttö,
rakentajat

eri hallintokunnat

Energia

Rovaniemen
Energia

VASTUU

ESCO-hanke käynnissä

Sopimus 2009. Työ käynnissä.

Toimijoilla omia polttoainevarastoja ja
terminaaleja.

Asemakaavassa olevat tontit, joissa maalämpömahdollisuus

Katselmus valmistuu 09/2011.

Kaukolämmöstä 36 % tuotetaan uusiutuvalla energialla (ennuste 9/2011)

päätöksentekovaiheessa. Uusiutuvan
energian käyttö 300 GWh (Rovaniemen
Energia).
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koulutuksia lkm, osallistujien määrä, tietoiskuja lkm.
tapahtumien ja kampanjoiden lkm/v, arvio osallistujamäärästä

• Järjestetään koulutuksia ja tietoiskuja energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä
henkilöstölle ja kaupunkilaisille ja osallistutaan
yhteistyötahojen kanssa teemaan liittyvien
kampanjoiden ja tapahtumien järjestämiseen.

• Varaudutaan sään äärevöitymiseen ja sen
aiheuttamiin riskeihin sähköverkkojen ja muun
energiainfrastruktuurin osalta.

Rovaniemen energiantuotantolaitosten polttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja varastokapasiteettia laajennetaan

• Valmistaudutaan muutoksiin energiaraakaaineiden saatavuudessa.

Kotimaisten polttoaineiden
saatavuus ja toimitusvarmuus ovat niin hyviä,
etteivät toimitusongelmat
pakota fossiilisten tuontipolttoaineiden käytön
lisäämiseen.

uudet mittarit käytössä, %
asiakkaista

• Kehitetään rovaniemeläisille keinoja seurata
omaa energiankulutustaan ja saada tietoa sen
vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Etäluettavat mittarit käytössä 2012 aikana

Valmistaudutaan ilmastonmuutoksen
suoriin vaikutuksiin energiasektorilla.

seurannassa mukana
olevien rakennusten osuus
rakennuskannasta, %

• Seurataan systemaattisesti energiankulutusta
uusinta tekniikkaa hyväksikäyttäen ja hyödynnetään seurantatietoa energiankäytön tehostamisessa.

Parannetaan tiedonsaantia
energiankulutuksesta.

neuvojan asiakasmäärät

• Jatketaan energianeuvoja-palvelua kuluttajille ja
viestitään palvelusta aktiivisesti.

Varmistetaan yhdyskunnan energiantuotanto
sekä paikallisen sekä
uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Pienennetään siten
riippuvuutta tuontipolttoaineista.

tieto kulutuksesta
parantaa mahdollisuuksia säästää energiaa

tieto kulutuksesta
parantaa mahdollisuuksia säästää energiaa

tieto ja motivaatio
energian säästämiseen omassa työssä
lisääntyy,
tieto ja innostus energian säästämiseen ja
ilmastoasioihin lisääntyy

tieto lisääntyy, kuluttajien energiaosaaminen

2014

20102012

jatkuva

2012
muutaman
kerran
vuodessa

2011

REN

Rovaniemen
Energia

kaupunki,
tilaliikelaitos

Tilaliikelaitos, REN,
rakennusvalvonta

REN /
Energiapolar

Mustikkamaan terminaali kykenee käsittelemään Suosiolan voimalaitoksen polttoaineet, ja on suunnitelma sekä investointipäätös terminaalin laajentamiseksi.

mittareiden vaihto käynnissä, käytössä 54
% asiakkailla (10/2011)

energianeuvojapalvelu yhdessä muiden
energiayhtiöiden kanssa,
www.energiapollari.fi –sivut avattu
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järjestettyjen iltojen lkm, osallistujamäärä

suunnitteluvaihtoehdot esillä
laskennassa, energiankulutuksen
seuranta käytännössä, päivitetyt
kilpailutuskriteerit käytössä

tiedotteet lkm, sisäiset tiedotteet
aiheesta lkm, jutut alan julkaisuissa

• Energiatehokkuus on kaupungin
omien rakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelussa
ja toteuttamisessa keskeinen
tavoite. Kaupungin toimitilat ovat
tarkoituksen-mukaisia, energiatehokkaita ja sijaitsevat mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien
päässä.

• Tuodaan esiin jo tehtyjä energiatehokkaita rakennusprojekteja
esimerkiksi ja kannustimeksi
muille. Viestitään onnistuneista
projekteista sekä mahdollisuuksista säästää energiaa rakentamisvalinnoilla ja rakennusten
käyttötottumuksilla..

MITTARI

• Järjestetään rakentaja-iltoja ja
ohjataan rakentajia energiakysymyksissä

Rovaniemellä rakennetaan,
remontoidaan ja asutaan
ekotehokkaasti.

TAVOITE / TOIMENPITEET

TEEMA: RAKENTAMINEN JA RAKENNUKSET

tieto lisääntyy ja
innostus energiatehokkaaseen rakentamiseen
kasvaa

energiaa ja rahaa
säästyy

tiedon ja innostuksen
lisääntyminen, välillinen
vaikutus: energiansäästö

VAIKUTUS

jatkuva

vuosittain

vuosittain

AIKATAULU

tilaliikelaitos, rakennusvalvonta,
viestintä

tilaliikelaitos

maankäyttö, rakennusvalvonta

VASTUU

rakennusprojekteista on tiedotettu
jonkin verran

Energiatehokkuuskysymyksiä
tarkasteltu hankinnoissa jossain
määrin, ei varsinaisesti laatukriteerinä.

käynnissä, osallistujia v. 2011 100
kpl (syksyn tilaisuus vielä tulossa)
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€/v

€/v

• Uusiutuvan energian kunta
katselmus

energiaa ja rahaa
säästyy
uusiutuvan energian
käyttö lisääntyy

€/v

• ESCO-hankkeet

energiaa ja rahaa
säästyy

energiaa ja rahaa säästyy, asialle positiivista
huomiota palkitsemisilla

• Koulukiinteistöjen lämpöyrittäjät

GWh

- kannustusjärjestelmä ja siihen
sitoutuneiden yksiköiden lkm,
energiakysymykset huomioitu
tilojen käyttöohjeistuksessa.

• Energiatehokkuussopimus

Jatketaan käynnissä olevien
energian- säästöhankkeiden
toteuttamista ja hyödynnetään niistä saatua kokemusta jatkossa. Tiedotetaan
hankkeista.

• Ohjeistetaan käyttäjiä tilojen
käytössä ja luodaan kannustusjärjestelmä, jossa energiaa säästävä yksikkö hyötyy energiansäästöstä. Palkitaan vuosittain
käyttäjät, jotka saavat aikaan
huomattavaa säästöä.

Kannustetaan rakennusten
käyttäjiä tilojen energiatehokkaaseen käyttöön.

2011

2011

2011

2011-2016

2012

tilaliikelaitos

tilaliikelaitos

tilaliikelaitos

kaikki

tilaliikelaitos

raportti valmis syksyllä 2011

Käynnissä.

Hanke käynnissä 2011.

Rovaniemi liittyi sopimukseen
2009. Työ käynnissä.

valmistelussa
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ilmastonäkökulma
näkyy raportoinnissa
Päästöjen seuranta kerran valtuustokaudessa
kaupunkistrategian
yhteydessä, mittari:
CO2/hlö??

• Ilmastonäkökulma on osa päätöksentekoa
ja toiminnan raportointia.

• Selvitetään kaupungin kasvihuonekaasupäästöt neljän vuoden välein.

• Kaupunkikonserni tiedostaa vaikutuksensa
kasvihuonekaasupäästöihin ja pyrkii vähentämään päästöjä.

• Kannustetaan kaupunkiorganisaation
henkilöstöä ja kaupunkilaisia lihasvoimin
tapahtuvaan liikkumiseen. Tuodaan esiin
hyötyliikunnan positiivisia terveys- ja ilmastovaikutuksia.
kampanjat lkm, kampanjoihin osallistuneiden lkm

ilmastotyöhön / -keskusteluun osallistuvien
kaupunkilaisten määrä

• Etsitään uusia mahdollisuuksia osallistaa
kaupunkilaisia ilmastotyöhön.

Rovaniemeläisten liikkumisvalinnat
ovat aiempaa ilmastoystävällisempiä.

ilmasto-oppaan jakelun
kattavuus, oppaan
päivitys (aikajakso),
mediajutut lkm/v

MITTARI

• Viestitään tehdyistä ilmastotoimista
kaupunkilaisille aktiivisesti ja laaditaan
”Kaupunkilaisen ilmasto-opas”, jossa on esimerkkejä kotitalouksien mahdollisuuksista
vähentää energiankulutusta ja sitä kautta
kasvihuonekaasupäästöjä.

Kaupunkilaiset tietävät toimintansa
ja valintojensa vaikutuksen ilmastonmuutokseen.

TAVOITE / TOIMENPITEET

TEEMA: KAUPUNKI JA ASUKKAAT

organisaatio tuntee
ilmastovaikutuksensa,
mikä mahdollistaa
päästöjen tehokkaan
vähentämisen.

tieto lisääntyy päätöksenteon tueksi

tieto ja innostus ilmastotyöhön lisääntyy,
positiivinen imago

tieto ja innostus ilmastotyöhön lisääntyy,
positiivinen imago

VAIKUTUS

1 x valtuustokaudessa

jatkuva

jatkuvaa

jatkuva

viestintä jatkuvaa,
ilmasto-opas päivitetään valtuustokausittain

AIKATAULU

Ympäristövalvonta

kaikki

kaikki yksiköt, viestintä

kaikki

viestintä, kaikki

VASTUU

Rovaniemen seudun päästöt
vuodelta 2008 laskettu maakunnallisen ilmastostrategiaprosessin yhteydessä.

ilmastonmuutos jo tähän
mennessä teemana raportoinnissa

tehdyistä ilmastotoimista on
tiedotettu jonkin verran
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nuorten osuus eri
työryhmissä, tapahtumiin osallistuminen /
osallistujamäärä

• Osallistetaan nuoret ilmasto-ohjelman
toteuttamiseen nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien kautta.

• Vähennetään jätteen syntymistä kaupungin
toiminnassa ja edistetään jätteen hyötykäyttöä.

• Järjestetään koulutusta kestävistä hankinnoista osana muuta hankintakoulutusta.

koulutukseen osallistuneiden määrä lkm,
kestävien hankintojen
määrä ja osuus (lkm, %)

tilat, joihin ohjeet on
tehty, %

• Luodaan nuorisotiloihin ja muihin vastaaviin
ympäristöohjeet yhdessä tilojen käyttäjien
kanssa.

Tehdään valveutuneita hankintoja ja
kiinnitetään huomiota jätehuoltoon

mukana olevat koulut ja
päiväkodit, %

ympäristöjärjestelmä
käytössä +/-, keskeisimmät mitattavat kriteerit
ohjelmasta: paperin
kulutus, energian kulutus jne.

• Vihreä lippu –ohjelmaa suositellaan otettavaksi käyttöön kouluissa ja päiväkodeissa.

Rovaniemellä panostetaan lasten ja
nuorten ympäristökasvatukseen.

• Kaupunkikonserni selvittää mahdollisuutta
liittyä Green Office –ohjelmaan, muuhun
vastaavaan tai luoda oma ympäristöohjeistus.

jatkuva

2011-2012

syntyvän jätteen määrä
vähenee

jatkuva

jatkuva

jatkuva (käynnistys
2012?)

jatkuva (ohjelman
käynnistys 2012??)

hankintahenkilöstöllä
on osaamista tukea
kestävien hankintojen
tekemistä

tieto ja innostus ilmastotyöhön lisääntyy,
positiivinen imago

Ympäristötietoisuuden
oppiminen käytännössä

ympäristötietoisuus
lisääntyy, yksiköissä
säästyy energiaa,

toimistotyön toimintamallit kestävämpiä:
paperin kulutus vähenee, energian kulutus
laskee, säästyy sekä
rahaa että energiaa

tilaliikelaitos, yksiköt,
asiantuntijana Napapiirin Residuum

hankintapalvelut

nuorisovaltuusto,
nuorisohallitus ja koulujen oppilaskunnat

tilaliikelaitos

koulupalvelukeskus,
päivähoidon palvelukeskus

Kaikki, tietohallinto

Vihreä lippu –ohjelma ollut
käytössä Lyseonpuiston lukiossa vuodesta 2009. Vihreä
lippu myönnetty 2010.

ympäristöohjeistuksia yksiköittäin
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• Varaudutaan ilmastoa säästävän matkailun
kasvavaan kysyntään kehittämällä mm.
raideliikenteeseen tukeutuvaa matkailua ja
lähialuematkailua.

• Parannetaan ilmastonmuutokselle vähemmän herkkien matkailumuotojen, kuten
kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun,
edellytyksiä.

• Kehitetään kesämatkailua mm. hyvinvointiteemaan liittyvien liikunta-, luonto- ja
kulttuurituotteiden, vesistöjen, Ounasvaaran
ja muiden luontokohteiden sekä joulun ja
joulupukin ympärillä.

• Talvimatkailun osalta luodaan joulumatkailuun vaihtoehtoisia, (lumielämyksiä)
korvaavia elämystuotteita ja suunnataan
markkinointia uudelleen. Pyritään siirtämään talvimatkailun painopistettä tammihelmikuuhun ja myöhempään kevääseen.

Tuetaan matkailuelinkeinon
sopeutumista ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin.

TAVOITE / TOIMENPITEET

TEEMA: KAUPUNKI JA ASUKKAAT
MITTARI

VAIKUTUS

AIKATAULU

VASTUU
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