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Oulun kaupunginvaltuutettu Paavo Vasala: 
 
Norjan kaasuputken asemesta edistettävä lähienergian käyttöä 
 
Viime talvena esiin putkahtanut hanke kotimaisen turpeen ja puun korvaamisesta 
norjalaisella maakaasulla on vastuuton ja vahingollinen ajatus Oulun talousalueen 
kannalta. On täysin järjetöntä selvittää kaasuvaihtoehtoa, joka maksaa oululaisille 
energiankäyttäjille yli sata miljoonaa euroa vuodessa nykyistä lähienergiaa enemmän. 
 
Miksi oululaisten pitäisi luopua hyväksikoetusta kotimaisesta lähienergiasta ja siirtyä 
tuontienergian maksajiksi?  
 
Oulun kauppakamari ja Oulun kaupungin virkamiesjohto selvittävät konsulttien voimin, 
miten kotimainen turve ja puu voidaan tulevaisuudessa korvata maakaasulla. Tätä 
varten on kaavailtu vedettäväksi putki Norjasta Suomen kautta edelleen Saksaan. 
Selvitykset on lopetettava, koska maakaasu on kilpailukyvytön ja päästöiltään pahempi 
energianmuoto kuin turpeen ja puun seos, jota käytetään nyt Oulussa.  
 
Turpeen käyttö polttoaineena Toppilan voimalaitoksissa työllistää lähialueella, noin 
sadan kilometrin säteellä Oulusta, lähes 2000 henkilöä. Kaasun käyttöön siirtyminen 
merkitsisi näiden työpaikkojen menettämistä sekä lisäksi välillisten työpaikkojen 
vähenemistä. Maakuntaan nykyinen lähienergia tuo vuosittain lähes 45 miljoonaa euroa 
työtuloja ja kansantalouden tuloja noin 300 miljoonaa euroa. 
 
Myös nesteytetyn kaasun eli LNG:n kuljettaminen laivoilla Ouluun koituisi kuntalaisille 
yhtä kalliiksi kuin kaasuputkikin, koska kaasun hinta olisi sama. 

On erikoista, että kauppakamarin ja kaupungin yhteistyönä kaavaillaan alueen 
elinkeinotoiminnan vahingoittamista ja lisäkustannuksien langettamista oululaisille 
energiankäyttäjille. Erityisen kummalliselta kaasun hankinnan into näyttää siinä valossa, 
että Oulun kaupunki on pari vuotta sitten sijoittanut 12,5 miljoonaa euroa Vapo Oy:n eli 
alueellisen turvetuottajan osakkeisiin. 
 
Jostain syystä myös perussuomalaiset ovat hurahtaneet kaasuputkeen. 
Kansanedustaja Ville Vähämäki teki keväällä kirjallisen kysymyksen elinkeinoministeri 
Jyri Häkämiehelle, mitä valtio aikoo tehdä hankkeen edistämiseksi. Häkämies kuitenkin 
vastasi, että valtio ei aio osallistua millään tavoin kaasuputken selvittämiseen.  
 
Häkämiehen mukaan kaasuputken toteuttaminen edellyttäisi laajaa kansainvälistä 
kiinnostusta, jota ei ole näköpiirissä. Myös kaasun hintakilpailukyky näyttää olevan 
riittämätön muihin Pohjois-Suomessa käytettävissä oleviin energiamuotoihin verrattuna. 
Kysymyksessä esitettyä kaasuputkihanketta ei edellä kerrotun valossa ole ajankohtaista 



selvittää valtion varoin, hän vastasi. 

Miksi kuitenkin Oulun kauppakamari ja Oulun kaupunki edelleen haaveilevat 
kaasuputken rakentamisesta?  
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