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Kankaanpään kaupungin ilmasto-ohjelma 2017–2025 

 

Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta esitti 24.10.2016 (§ 101) kaupunginhallituk-

selle ilmasto-ohjelman laatimisen aloittamista. Kaupunginhallitus asetti ja nimesi luotta-

mushenkilöistä ja virkamiehistä koostuvan työryhmän valmistelemaan ilmasto-ohjelmaa 

31.10.2016 (§ 347): 

Teuvo Roskala   luottamushenkilö 

Irmeli Elomaa   luottamushenkilö 

Petri Pirttikangas   luottamushenkilö 

Jorma Lepistö   luottamushenkilö 

Marja Vaajasaari   tekninen johtaja 

Krista Mustaniemi   talonrakennusinsinööri, sihteeri 

Ilmari Mattila   kaupunginarkkitehti 

Pekka Simberg   vt. lukion rehtori, puheenjohtaja 

Päivi Manninen   päivähoidon ohjaaja 

 

Työryhmän työskentelyyn osallistuivat Kankaanpään kaupungilta myös ympäristökeskuk-

sesta Samir Abboud ja sivistyskeskuksesta päivähoidon ohjaaja Susanna Saari, Satahima-

hankkeesta projektipäällikkö Esa Merivalli ja ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Vatajankosken 

Sähkö Oy:ltä toimitusjohtaja Petri Paajanen ja kaukolämpöpäällikkö Jorma Pihlajamäki sekä 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöpalveluiden yksiköstä ympäristö-

tarkastaja Elina Seppälä. Työryhmä kokoontui kolme kertaa marraskuun 2016 ja maaliskuun 

2017 välillä. 

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen on tärkeä osa Kankaanpään kau-

pungin ilmasto-ohjelman tavoitteita ja toimeenpanoa. Kankaanpään kaupunki on liittynyt 

21.12.2016 kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017–2025. Sopimuskausi 

kattaa kaksi jaksoa: sopimusjakso 2017–2020 (4 vuotta) ja sopimusjakso 2021–2025 (5 

vuotta), yhteensä 9 vuotta. Kankaanpään kaupungin tavoitteena on vähintään 7,5 prosentin 

ohjeellinen energiansäästö sopimuskaudella 2017–2025 ja välitavoite 4 prosentin säästö 

vuodelle 2020. Energiansäästötavoite energian loppukäytön määränä (MWh) on 1600 MWh 

vuonna 2020 ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä 3000 MWh. Kaupunkikonsernista 

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy kuuluu kaupungin kanssa samaan sopimukseen.  Myös 

Vatajankosken Sähkö Oy on liittynyt Elinkeinoelämän energia-alan energiatehokkuussopi-

mukseen Energiantuotannon ja Energiapalveluiden osalta. Liittyjä raportoi vuosittain edelli-

sen vuoden energiankäytöstä, energiansäästötoimenpiteistä ja niiden säästövaikutuksista 

energiatehokkuustoiminnan seurantajärjestelmään (Motiva Oy).  

Kankaanpään energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2014 on 

selvitetty Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeessa. Vuoden 2014 tietoja on 

myös verrattu vuoden 2000 tuloksiin, jotka on julkaistu Prizztechin Satakunnan Energiatoi-

miston vuonna 2002 laatimassa Kankaanpään kaupungin energiatase -raportissa. Satahima-
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hanke on Porin kaupungin ympäristöviraston 1.1.2015–31.12.2017 toteuttama hanke, jossa 

kehitetään kuntien ja pk-yritysten hiilineutraaleja toimintoja ja palveluita. Hanke on saanut 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja rahoituksen on myöntänyt Satakunta-

liitto. Hankkeeseen osallistuu ja sitä on rahoittamassa Satakunnan kuntia ja energiayhtiöitä, 

kuten Kankaanpään kaupunki ja Vatajankosken Sähkö Oy. 

Ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää päättäjien sitoutumista ohjelman 

toteuttamiseen ja suunnitelmallisia toimenpiteitä kaupungin eri palvelukeskuksilta. Ilmasto-

ohjelman laatimistyöryhmä esittää, että kaupungin eri palvelukeskuksia edustava ilmasto- 

ja energiatyöryhmä kokoontuisi vähintään kerran tai kahdesti vuodessa arvioimaan tehtyjä 

toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia sekä suunnittelemaan seuraavan vuoden toimenpideoh-

jelmaa. Kankaanpään kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumisen ja tehtyjen 

toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnista laaditaan vuosittain koko kaupunkia koskeva 

yhteenvetoraportti, joka voidaan esittää kaupunginvaltuustolle joko erillisenä selvityksenä 

tai kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.  

Ilmasto-ohjelman tavoitteiden laajempi tarkastelu monialaisen työryhmän toimesta esite-

tään tehtäväksi vähintään kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran viimeistään keväällä 

2020. 

Kuntalaisia tiedotetaan ilmasto-ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja arvioinnin tuloksis-

ta kaupungin internetsivujen kautta. 

 

Kankaanpäässä maaliskuun 14. päivänä 2017 

 

Ilmastotyöryhmän puolesta 

 

Krista Mustaniemi 

Sihteeri 

 

Liitteet: 

Liite 1. Taulukko. Kankaanpään ilmasto-ohjelma 2017–2025 

Liite 2. Ilmasto-ohjelmatyön aloittaminen Kankaanpäässä, Satahima-hanke, PowerPoint-

esitys, Anu Pujola 

Liite 3. Kankaanpään kaupungin energiatehokkuussopimus 

Liite 4. Kankaanpään energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt vuonna 

2014, PowerPoint-esitys, Anu Pujola 

 

 



KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2017-2025
Arviointi vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä, ilmasto-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan 2020 ja 2023.

PÄÄTAVOITE TOIMENPITEET TAVOITEAIKATAULU MITTARI VASTUUTAHO

Vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitään 

ilmastonmuutosta

Kuntien energiatehokkuussopimus kaudelle 2017-2025 ja muut 

ilmasto-ohjelman toimenpiteet osatavoitteittain 

Energiatehokkuussopimuksen välitavoitetteen 

tarkasteluvuosi on 2020 ja sopimuskausi päättyy 

2025. Seuraava energiataseen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen laskenta tehdään vuonna 

2020. 

Kulutusperäisten kasvihuonekaasujen määrä (CO₂-ekv.).  

Vertailuvuosi on 2014.

Kaikki kaupungin hallinnon tasot

OSATAVOITTEET TOIMENPITEET TAVOITEAIKATAULU MITTARI VASTUUTAHO

Kaupungin energiatehokkuussopimuksen 

toteuttaminen

Energiansäästö 4 % 2020, 7 % 2025 

lähtötilanteesta (2014)

Kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaiset 

toimenpiteet

2017-2025 Säästetty  (MWh/a) Kaupunginhallitus, Palvelukeskukset ja Kankaanpään 

Asunnonhankinta Oy

Uusiutuvien energialähteiden edistäminen kaupungin 

kiinteistöissä ja rakentamisessa 

Energiatehokkuuden huomioiminen investoinneissa Jatkuva Onko huomioitu (kyllä / ei) Kaupunginhallitus, Palvelukeskukset ja Kankaanpään 

Asunnonhankinta Oy

Kiinteistöjen energiankulutuksen  vähentäminen  Energiatehokkuutta tukevat investoinnit ja energiatehokkuuden 

edistäminen ylläpidossa

Jatkuva Energiankulutuksen määrä kiinteistöissä (MWh/a) ja 

vähenemä (MWh/a, %), investoinnit €/a

Tekninen keskus, Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

Katuvalaistuksen energiankulutuksen vähentäminen Ohjauksen uusiminen ja valaistuksen uusiminen vähäenergisiin 

valaisimiin

Yleissuunnitelma 2017, toteutus 2018-2022 Energian kokonaiskulutus (MWh/a) ja vähenemä (MWh/a, %) Tekninen keskus

Vesihuollon energiankulutuksen vähentäminen  Energiatehokkuutta tukevat investoinnit ja käytön optimointi Jatkuva Energian kokonaiskulutus (MWh/a) ja vähenemä (MWh/a, %) Tekninen keskus

Liikenne

Parannetaan kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksia Kevyen liikenteen reittien huomioiminen kaavoituksessa Jatkuva Suunnitellut kevyenliikenteen väylät (km/a) Ympäristökeskus

Pohjois-Satakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 Suunnitelma valmis (kyllä / ei) Palvelukeskukset

Turvalliset kevyen liikenteen väylät ja reitit; 

liikenneturvallisuustyön jatkuvuus sekä kevyen liikenteen 

huomioiminen rakennus-ja katuhankkeiden suunnittelussa

Jatkuva Onko huomioitu (kyllä / ei) Ympäristökeskus ja Tekninen keskus

Kevyen liikenteen turvallisuutta parantavat rakenteelliset 

toimenpiteet 

Jatkuva Investoinnit (€/vuosi) Tekninen keskus

Uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen Jatkuva Uudet kevyen liikenteenväylät, m/vuosi Tekninen keskus

Pyöräilyverkoston kehittäminen 2017-2020 Totetumisen arviointi Ympäristökeskus ja Tekninen keskus

Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tasoluokittelu, väylien 

kunnossapitäminen hyvällä tasolla  ja kunnon parantaminen 

kevyen liikenteen "laatukäytävillä"

Kunnossapidon tasoluokitus 2017-2019  / 

kunnossapito jatkuva

Totetumisen arviointi Ympäristökeskus ja Tekninen keskus

Joukkoliikenteen parantaminen / kehittäminen Koulukuljetuksissa vähäpäästöisten ajoneuvojen suosiminen 

kilpailutuksessa

Jatkuva Totetumisen arviointi Sivistyskeskus

Joukko- / kutsutaksiliikenne Parkanon rautatieasemalle 2025 Totetumisen arviointi Hallintokeskus

Sähköautojen käyttömahdollisuuksien edistäminen Latauspisteiden huomioiminen kiinteistöjen suunnittelussa Jatkuva Onko huomioitu vai ei, toteutuneet latauspisteet Tekninen keskus, Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

Yhdyskuntatekniikka

Jätevesistä aiheutuva mahdollisimman vähäinen  vesistö- 

ja ympäristökuormitus 

Viemäriverkoston vuotovesimäärän ja ylijuoksutusten 

vähentäminen 

Jatkuva

Vuotovesimäärä/ laskutettu jätevesi %, ylijuoksutus (m3/a) Tekninen keskus



OSATAVOITTEET TOIMENPITEET TAVOITEAIKATAULU MITTARI VASTUUTAHO

Jätevesistä aiheutuva mahdollisimman vähäinen  vesistö- 

ja ympäristökuormitus Viemäriverkoston uusiminen ja saneeraus

Jatkuva

(m/a)

Tekninen keskus

Viemäriverkoston rakentaminen haja-asutusalueelle ja vanhoille 

asuinalueille 

Jatkuva

 (m/a)

Tekninen keskus

Jätevedenpuhdistamon häiriötön toiminta Lupamääräykset täyttävä puhdistustulos Jatkuva Lupaehtojen toteutuminen Tekninen keskus

Materiaalitehokkuus liikenneväylien, vesihuollon ja 

maanrakentamisssa

Rakentamisessa syntyvän maa-aineksen ja louheen tehokas 

hyödyntäminen 

Jatkuva Onko toteutunut  (kyllä / ei) Tekninen keskus

Energiantuotanto

Uusiutuvien energialähteiden käyttöosuuden lisääminen 

kaukolämmöntuotannossa

Konserniohjaus, energiayhtiön toimenpiteet Jatkuva Käytettyjen polttoaineiden osuudet energiantuotannossa (% ) Kaupunginhallitus, Vatajankosken Sähkö Oy

Aurinkoenergian hyödyntämisen lisääminen Oma aurinkovoimala Aurinkovoimalan perustamisen tilanne ja aurinkovoimalla 

tuotetun energian määrä vuodessa (MWh/a)

Vatajankosken Sähkö Oy

Kaupungin kiinteistöjen omat voimalat (MWh/a) Palvelukeskukset

Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Rakentamisen ohjaus energiatehokkuuteen Keskustellaan erilaisista energiavaihtoehdoista ja pyritään 

ohjaamaan uusiutuvaan energiaan.

Jatkuva Toteutumisen arviointi Ympäristökeskus

Energiatehokkaiden ratkaisujen huomioiminen 

kaavoituksessa

Ydinkeskustan vajaakäyttöisten alueiden saaminen asumisen ja 

palvelujen käyttöön. Pientaloasumista pyritään kaavoittamaan 

maksimissaan 2 km:n etäisyydelle keskustasta.

Jatkuva Toteutumisen arviointi Ympäristökeskus

Kaavoitetaan alueita uusiutuvan energian toteutukseen ja 

edistetään uusiutuvan energian toteutusmahdollisuuksia.

Jatkuva Toteutumisen arviointi Ympäristökeskus

Kaupungin omistamien metsien ylläpitäminen Kestävä metsänhoito Jatkuva Toteutumisen arviointi Ympäristökeskus, Tekninen keskus 

Hankinnat

Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja lomakkeiden 

laatiminen

2020 Sähköisenä tarjotut palvelut Palvelukeskukset

Ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmien 

huomioiminen hankinnoissa

Hankintaohjeen päivitys: ympäristö- ja 

energiatehokkuusnäkökulmat osaksi hankintaohjeistusta

2017-2018 Ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmien huomioinen 

hankinnoissa, kpl

Kaupunginhallitus

Lähiruuan lisääminen ruokahuollossa Otetaan huomioon elintarvikehankintakilpailutuksissa Jatkuva Toteutumisen arviointi Tukipalveluyksikkö

Ympäristökasvatus, -valistus ja -neuvonta

Ympäristötietoisuuden lisääminen 

kaupunkiorganisaatiossa

Sähköiset lomakkeet, tulostuspaperin kulutuksen vähentäminen 

mm. 2-puoleisella tulostuksella, ohjeistus

Jatkuva Toimistopaperin määrä, onko laadittu ohjeistusta  (kyllä/ei) Kaupungin henkilöstö

Kestävän kehityksen edistäminen kouluissa ja 

varhaiskasvatuksessa

Tarjotaan kestävään kehitykseen liittyvää kasvatusta ja opetusta 

kouluissa ja päiväkodeissa tms.

Jatkuva Toteutumisen arviointi Sivistyskeskus

Ilmasto-ohjelman tavoitteiden huomioiminen 

kaupunkikonsernissa

Omistajaohjaus Jatkuva Toteutumisen arviointi Kaupunginhallitus

Yritysten ympäristövastuullisuuden lisääminen Ilmastokumppanuus Jatkuva Ilmastokumppanuusyrityksiä  (kpl) Ilmastotyöryhmä, Hallintokeskus, Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy

Syntyvän jätemäärän vähentäminen, kierrätys ja jätteen 

tehokas hyödyntäminen

Neuvonta, kierrätyspisteet Jatkuva Sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä (t/a) Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy, Tekninen keskus

Maatalouden päästöjen vähentäminen ja ravinteiden 

kierrätys

Neuvonta Jatkuva Toteutumisen arviointi Maaseutupalvelut

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi (LRG) hankkeen 

toteuttamisen tukeminen

Hankkeeseen osallistuminen Hankken keston ajan (2019) Toteutumisen arviointi Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Sivistyskeskus 

/Yhteislyseo



Ilmasto-ohjelmatyön
aloittaminen Kankaanpäässä

15.03.2017

Satahima-hanke

Hanke lyhyesti

Kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden
kehittäminen
Kolmivuotinen hanke, 1.1.2015 31.12.2017

Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Satakuntaliitto
Satakunnan kunnat ja energiayhtiöt

Porin kaupungin ympäristövirasto hallinnoi ja toteuttaa
Mukana Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kokemäki, Nakkila,
Pomarkku, Pori, Rauma, Säkylä (Köyliö) ja Ulvila sekä Pori Energia Oy,
Rauman Energia Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy
Projektipäällikkö, energiainsinööri ja ilmastoasiantuntija
www.pori.fi/satahima

2 Anu Pujola



Toimenpiteitä Kankaanpäässä

Tapahtumia
Vatajankosken Sähkön valotapahtuma 9.10.2015
Esitelmä energiansäästöstä vanhuspiirissä 2.2.2016 (40
osallistujaa)
Biokaasun liikennekäytön edistämisturnee 29.9.2016
Energialuento 9.-luokkalaisille 11.10.2016
Energiailta sähkölämmittäjille 11.10.2016

Kirjaston aurinkosähköjärjestelmän energiatukihakemus
Energiansäästöohjeet
Vuoden 2014 energian tuotanto ja kulutus sekä
kasvihuonekaasupäästöt
Energiatehokkuussopimuksen valmistelut
Uutiskirjeet

3 Anu Pujola

Ilmasto-ohjelman sisällöstä

Ilmasto-ohjelma sisältää
Yhteyshenkilö / työryhmän puheenjohtaja
Tavoitteet (päästövähennys lukuna, tavoite- ja vertailuvuodet
jne.)
Toimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt
Seuranta (esim. kerran vuodessa, raportointi KH:lle KV:lle,
raportoinnin vastuuhenkilö, mittarit toimenpiteittäin)
Mielellään taulukkomuotoinen, helposti ymmärrettävä,
hahmotettava ja päivitettävä ns. huoneentaulu

4 Anu Pujola
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Ilmasto-ohjelman laatimisprosessin eteneminen

Lautakunta tekee aloitteen KH:lle KV:lle ilmasto-
ohjelman laatimisesta
Ilmasto-ohjelmaa laatimaan perustetaan ilmasto- ja
energiatyöryhmä tms.

KV nimeää työryhmän jäsenet
Käsiteltävät asiat ilmasto-ohjelma, energiatehokkuus(sopimus) ja
energiansäästö
Työryhmä toimii myös ilmasto-ohjelman laatimisen jälkeen:
ilmasto-ohjelman (ja energiatehokkuussopimuksen) seuranta ja
päivittäminen
Satahima-hankkeen henkilöstö hoitaa kokousjärjestelyt ja on
apuna ilmasto-ohjelman laadinnassa

6 Anu Pujola





Säästötavoite ja varhaistoimet



Sopimus koskee

Toimenpiteet



Lähtötiedot





































Kankaanpään
energiantuotanto ja -kulutus

sekä kasvihuonekaasupäästöt
vuonna 2014

ja vertailu vuoteen 2000

Satahima-hanke
Ilmastoasiantuntija Anu Pujola

7.2.2017

Tietoja Kankaanpään energiasta ja päästöistä

Kankaanpään energiantuotanto ja -kulutus sekä
kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2014 (Satahima-
hanke 2016 2017)

Laskennan perusteista ja tulosten vertailtavuudesta (mm.
liikenteen päästöt eivät vertailukelpoisia) Satakunnan
energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt
vuonna 2014 -raportista (www.pori.fi/satahima-sivustolta)

Kankaanpään kaupungin energiatase (Satakunnan
Energiatoimisto 2002): tuotetun ja kulutetun energian
määrät sekä vapautuneet kasvihuonekaasupäästöt
vuodelta 2000
Huom.! Tulosten vertailuun vuosien 2014 ja 2000 välillä
tulee suhtautua varauksella mm. erilaisten luokittelu- ja
laskentaperiaatteiden vuoksi

2 Anu Pujola



Laskennan perusteista

Lähtötiedot vuodelta 2014
Lähtötietojen kerääminen ja laskennan toteutus
ostopalveluna: freelancer-työnä Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n
ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo (Kasvener-
laskentamalli)
Tulosten analysointi ja raportointi: Anu Pujola
Energiatase eli energian tuotanto ja kulutus (GWh) sekä
käyttö- ja alueperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (CO2,
CH4 (x 25) ja N2O (x 298))
hiilidioksidiekvivalenttitonneina (tCO2-ekv.)
Satakunnan maakunta ja hankkeeseen osallistuvat 11
kuntaa

3 Anu Pujola

Tarkasteltavat sektorit

4 Anu Pujola

* Muu polttoaine -luokka,
pääosin teollisuuden
polttoainekäyttö ja
kunnassa myydyn kevyen
polttoöljyn ja
lämmitysöljyn ym. käytön
erotus sekä
bensiinikäyttöisten
työkoneiden arvioitu
kulutus



Energiasektori: Energiantuotanto

5 Anu Pujola

Energiasektori: Energiankulutus

6 Anu Pujola



Energiantuotanto (GWh)

7 Anu Pujola

* = CHP-sähkö
(CHP,
Combined Heat
and Power)
tarkoittaa
sähkön ja
lämmön
yhteistuotantoa.

Energiantuotannon energialähteet (GWh):
tuotantomääriin pohjautuva tarkastelu

8 Anu Pujola

Energiantuotanto
= Luokat
Sähköntuotanto ja
Kaukolämmön
tuotanto sekä
teollisuuslämpö eli
-höyry

* = Luokka Bio
tarkoittaa
biopolttoaineita,
joita ovat kaikki
puupohjaiset
polttoaineet.



Energiantuotannon energialähteet (GWh):
energialähteiden määriin pohjautuva tarkastelu

9 Anu Pujola

Energiantuotanto
= Luokat
Sähköntuotanto,
Kaukolämmön
tuotanto,
Öljylämmitys,
Teollisuus ja
työkoneet sekä
Tie-, Raide- ja
Laivaliikenne

* = Luokka Bio
tarkoittaa
biopolttoaineita,
joita ovat kaikki
puupohjaiset
polttoaineet.

Anu Pujola

Energiantuotanto: vertailu 2014 ja 2000
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* = Luokka Bio tarkoittaa
biopolttoaineita, joita ovat kaikki
puupohjaiset polttoaineet.

Vuosi 2014 Vuosi 2000

Sähkö
26,0 GWh 20,0 GWh

Kaukolämpö
83,7 GWh 77,2 GWh

Yhteensä:
109,8 GWh 97,2 GWh



Energiankulutus (GWh)

11 Anu Pujola

- Lämmitys 41 %
- Liikenne 26 %

- Energiankulutus
asukasta kohti 34 679
kWh eli 35 MWh eli 0,035
GWh, 43 MWh / asukas
vuonna 2000

- Energiankulutus 577,7
GWh vuonna 2000
vähentynyt noin 29 %
vuoteen 2014
- Sähkönkulutus 120
GWh vuonna 2014 ja 107
GWh vuonna 2000
kasvanut 12 %

Anu Pujola

Energiankulutus: vertailu 2014 ja 2000
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* = Ei sisällä teollisuuden
rakennusten lämmitystä, joka
on sisällytetty teollisuuden
energiakulutussektoriin

** = Julkisen ja yksityisen
sektorin sähkönkulutus eli
kulutussähkö (lukuun
ottamatta rakennusten
sähkölämmitystä) ja
maatalouden polttonesteen
kulutus (ei sisälly vuoden
2014 tulosten luokkaan Muu)

- Teollisuuden energiankulutus
vähentynyt noin 43 % ja
lämmityksen noin 30 %
vuodesta 2000 vuoteen 2014



Alueperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.)
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- Kaukolämmön tuotannon
kasvihuonekaasupäästöt
32 705 t CO2-ekv. vuonna
2000 päästöt
vähentyneet noin 42 %
vuoteen 2014

- Vuonna 2014 turpeen
osuus kaukolämmön
tuotannosta n. 66 %,
vuonna 2000 osuus lähes
90 %
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- Päästöt asukasta kohti
9 476 kg CO2-ekv. / as.,
vuonna 2000 päästöt 11 000 kg CO2-ekv. / as.
(Satakunnassa 12 551 ja
Suomessa 10 515 kg CO2-ekv. / as.)

Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.)

Anu Pujola

- Lämmitys 36 %, liikenne 24 %

- Tieliikenne:
122 milj. km ja
26 191 t CO2-ekv. (2014),
186 milj. km ja
32 391 t CO2-ekv. (2000)
Huom. Päästöt eivät ole
vertailukelpoisia.

Vuonna 2000
teollisuusprosessien päästöt
26 849 t CO2-ekv., päästöt
vähentyneet noin 56 %
vuodesta 2000 vuoteen 2014
(11 939 t CO2-ekv.)
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Energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt
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- Energiankulutuksen päästöt
ovat vähentyneet noin 34 %
vuodesta 2000 vuoteen 2014.

- Vuonna 2000
käyttöperusteisia päästöjä
syntyi lisäksi noin 10 15 %
maataloudesta, kaatopaikoilta
ja jäteveden puhdistuksesta.

* = Julkisen ja yksityisen sektorin
sähkönkulutus eli kulutussähkö
(lukuun ottamatta rakennusten
sähkölämmitystä) ja maatalouden
polttonesteen kulutus (ei sisälly
vuoden 2014 tulosten luokkaan
Muut)

Yhteystiedot ja lisätietoja
(mm. laskennan lähtötiedot ja tulokset soveltuvin osin)
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