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Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella
kohti hiilineutraalia kuntaa!
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Uudenkaupungin kaupunginjohtaja



Hinku-hanke 2008- 2010
Uusikaupunki
Yhteistyötä kaikilla tasoilla!y

 Kaupungilla laaja yhteistyöverkosto Kaupungilla laaja yhteistyöverkosto
– Hinku- aloite tuli verkostosta

 Hinku-idean sisäistäminen
– Alkukeskustelu ja ymmärtäminenAlkukeskustelu ja ymmärtäminen
– Suunnitelman ja strategian tekeminen / liittäminen kokonaisuuteen
– Tavoitteiden asettaminen

 Hankkeen hyväksyminen valtuustossa Hankkeen hyväksyminen valtuustossa
– Ympäristö aina mukana talouden lisäksi päätöksenteossa

 Tiedotus suunnitelman mukaan
– Kattavasti ja jatkuvastiKattavasti ja jatkuvasti

paikallislehdet, aluelehdet ja nettisivustot
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HINKU- hankeen kattavuus
kaikkeen toimintaan

HINKU-HANKE
Uusikaupunki

2 Yritysten1. Kaupungin
toiminta 3. Asukkaat 4. Vapaa-ajan

sukkaat
5. Maatalous ja

Muut toimet

2. Yritysten 
toiminta
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HINKU- hankeen kattavuus
Monipuolinen panostus alkuun  p p

 Mahdollisimman laajasti koko yhteisössä Mahdollisimman laajasti koko yhteisössä
– Kuntalaisten ideoita kerättiin nettikyselyllä

 Ideoita n. 1900 kplp
– Nuoriso mukaan koulukohtaisilla ohjelmilla

 Ammattiopisto, koulut, päiväkodit
Aih liitt ä l k t j hj i t t k tit htä ii kk Aiheeseen liittyvä laskentaa ja ohjeistusta kotitehtäviin saakka

– Kaupungin henkilöstön innostaminen mukaan
 Toimialojen omat suunnitelmatj

– Maatalouden bioenergiaratkaisut
 Maataloustuotanto ja kasvihuoneet 
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Luovuus ja realiteetit vievät tuloksiin
Elinkeinopolitiikka välineenäp

 Yhteistyökonsepti yritysten kanssa (1) Yhteistyökonsepti yritysten kanssa (1)
– Yrityksillä hyvä valmius muutoksiin

 Kehittämistoimenpiteitä ja innovaatioita
– Hinku- hanke osaksi elinkeinopolitiikan välineitä

 Yritysten toimintaedellytysten edistäminen
 Koulutusmahdollisuuksien aktiivinen luominen
 Nopeus ja joustavuus päätöksenteossa

– Pääpaino energiakysymyksissä ja uusissa tehokkaissa 
konsepteissakonsepteissa
 Tuotanto, tuotteet, uusiutuvan energian käyttö
 Metalliklusterin vahvistaminen
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Luovuus ja realiteetit vievät tuloksiin
Elinkeinopolitiikka välineenäp

Yhteistyökonsepti yritysten kanssa (2) Yhteistyökonsepti yritysten kanssa (2)
– Uusien yritysten sijoittumismahdollisuudet hyvät 

yhteistyössäyhteistyössä
 Kaavoitus
 Energiakonseptit Energiakonseptit
 Kaupungin palvelut ja koulutus

– Uusien työpaikkojen luomineny p j
 Painopiste kaikessa kehittämisessä
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Bioenergiakonsepti, esimerkki luovuudesta
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Suljetun kierron konsepti

www.sybimar.fi
Rami Salminen

rami.salminen@sybimar.f
i
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Uutta vihreää tuotantoa (esimerkkejä)
Uusikaupunkip

 Integroitu elintarviketuotantokonsepti (Sybimar)g p ( y )
– Kalankasvatus, kasvihuone, energiantuotanto

 Soijatuotanto
– Tuotannon energiaratkaisut
– Lihaa korvaava soija raaka-aine, korkea jalostusasteLihaa korvaava soija raaka aine, korkea jalostusaste
– Biodiesel raaka-ainetta

 Etanolin tuotanto (suunnitteilla)
– Tuotantotapa kestävyyskriteerien mukainen, uusiutuvalla energialla

Liikenteen vihreä polttoaine– Liikenteen vihreä polttoaine
– Konseptissa viljan valkuainen elintarvikkeeksi ja rehuksi

 Integroitunut metallipalvelukeskus
– Pitkä jalostusketju, määrämitta- ja logistiikkaetu 

 Sähköautotuotanto Sähköautotuotanto
– Sähkö- ja hybridiautot 
– Tehtaan sähköntarpeeseen ja lämmitykseen uusiutuvan energian ratkaisut
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Mittaaminen kertoo onnistumisista
päästöissä ja taloudessap j

Päästölaskennan toteuttaminen Päästölaskennan toteuttaminen 
yrityskohtaisesti ja kaupungin 
energiankäyttöönenergiankäyttöön

 Energia- ja CO2 päästötaseet
 Muutosten vaikutusten laskenta päästöihin ja talouteen Muutosten vaikutusten laskenta päästöihin ja talouteen
 Toiminnan tehokkuutta ja ympäristövaikutusta kuvaavat 

mittarit käyttöön 
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Merkittävimmät tulokset
Uusikaupunkip

 Tavoite 2020 CO2 ekv 85% (ilman Yaraa) Tavoite 2020 CO2 ekv – 85% (ilman Yaraa)

 Toteutuneet ja suunnitelmat 2016 mennessä  
– Päästöjen vähenemä 2007 tasosta j

 Energiansäästö n.18 %
 Uusiutuvan energian tuotanto n.40 %
 Energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät tuotteet n 40% Energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät tuotteet n.40%

 Tilanne nyt
– Toteutuneet vähennykset 2008- 2010 22800 tn = 14 % 
– Tehdyt päätökset toteutettavista muutoksista jotka ovat   

toteutuksessa
 CO2 päästöt pienenevät yli 50%
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Merkittävimmät tulokset
Uusikaupunkip

 Yaran lannoitetehtaan päästövähennykset Yaran lannoitetehtaan päästövähennykset
– Katalysaattori investoinnin avulla N2O päästöt alenivat 2010 

n.90%
– Päästövähennys oli lähes 1.1 milj. tonnia
– Uudenkaupungin tasolla yhteenlasketut 

kasvihuonekaasupäästöt alenivat n.78%kasvihuonekaasupäästöt alenivat n.78%
– Vaikutus valtakunnan tasolla n.1,5 %
– Alentaa ruoantuotannon laskennallisia päästöjä 

merkittävästi viljelyketjun kauttamerkittävästi viljelyketjun kautta

12


