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Ilmastopoliittinen ohjelma
Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen 
ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan 
ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009 - 2020 vuonna 2009.
Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020 sisältää 6 päämäärää:

 Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä.

 Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9 
% vuoden 2005 tasoon verrattuna.

 Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- 
ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.

 Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.
 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja 

niihin on varauduttu.
 Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja 

kasvihuonekaasupäästöihin.
Vuoden 2015 loppuun mennessä Kuopion kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 
noin 35 % vuoden 1990 tasosta. Eniten tähän ovat vaikuttaneet fossiilisten polttoaineiden käytön 
väheneminen ja puuperäisten polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energian Haapaniemen 
voimalaitoksen sekä Savon Sellulla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan 
teollisuuden väheneminen.
Tärkeimpiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, resurssitehokas maankäyttö 
ja rakentaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen sekä erilaiset energiatehokkuussopimukseen 
sisältyvät toimet ja viestintäkampanjat.
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Kuopion kaupunki
 Tulliportinkatu 31
 PL 228, 70101 Kuopio
 kirjaamo@kuopio.fi  
 www.kuopio.fi  
 Vaihde 017 182 111
 Kuopio Info, palvelu- ja matkailuneuvonta 0800 182 050
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 0800 918 511
 Karttulan asiakaspalvelu 017 184 906 ja 044 718 4890
 Maaningan asiakaspalvelu 044 748 8211
 Nilsiän asiakaspalvelu 044 748 2220
 Juankosken asiakaspalvelu 044 718 8400
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