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Tämä
Oulun
seudun
ilmastostrategian
ja
energiatehokkuuden seurantaan liittyvä sähköinen
katsaus
julkaistaan
nyt
ensimmäistä
kertaa.
Jatkossa katsaus julkaistaan 3- 4 kertaa vuodessa.
Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
Ilmastostrategian poliittinen hyväksyntä
Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun
kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Päätöksessä
velvoitettiin hallintokunnat ja liikelaitokset sisällyttämään
ilmastostrategia omiin toimintoihinsa sekä edellytettiin
seurantatietojen esittämistä vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteydessä.
Ilmastostrategian tavoite
Oulun kaupunki on sitoutunut ilmastonmuutoksen
hillintään tavoitteenaan kasvihuonekaasupäästöjen pysyvä
vähentäminen. Oulun seudun ilmastostrategiassa on
esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
Ilmaston muutoksen hillitsemiseksi asetettuja tavoitteita
ei kuitenkaan saavuteta ilman merkittäviä uusia ilmastoja energiapoliittisia toimenpiteitä.
Ilmastotyö
edellyttää
energiankäytön
tehostamista
erityisesti asumisessa, rakentamisessa ja liikenteessä.
Energiatuotannon
haasteet
kohdistuvat
energiatehokkuuden
lisäämiseen
sekä
kotimaisen
uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen. Toisaalta
ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
luovat mahdollisuuksia myös uusien innovaatioiden ja
tekniikoiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Energiatehokkuussopimukset kaupungin kiinteistöjen ja
Oulun Energian toimintojen osalta edellyttävät selkeitä,
mitattavissa olevia toimenpiteitä sekä energiasäästön että
energiatehokkuuden
kasvattamisen
osalta.
Energiansäästömahdollisuuksiin liittyvän tiedon jakaminen
kuluttajille on tärkeä osa tavoitteisiin pääsyä.

ILMO – Oulun Ilmasto-ohjelma
Ilmasto-ohjelma ILMO on yksi kaupungin viidestä
kaupunkistrategiaa
tukevasta
kehittämisohjelmasta,
joiden toteuttamiseen suunnataan kehittämistyöhön
käytettäviä resursseja, erityisesti niiltä osin, joissa on
hyödynnettävissä myös ulkopuolista rahoitusta
Ilmasto-ohjelma tukee erillisten kehittämishankkeiden
avulla ilmastostrategian toimeenpanoa ja toteuttamista.
Ilmasto-ohjelmaan on koottu ne keskeiset strategian osaalueet, joihin kaupunki voi toimillaan vaikuttaa ja joita
voidaan eri keinoin viedä eteenpäin.

Oulun seudun ympäristötoimessa on käynnistynyt
asumisen ja kodin energiatehokkuuteen painottuva
energia- ja ilmastoneuvontahanke.
Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa monipuolinen
neuvontamateriaali sekä käynnistää usean osapuolen
yhteinen
energiaja
ilmastoneuvonta.
Neuvontaa
toteutetaan
järjestämällä
neuvontatilaisuuksia
sekä
tiedottamalla erilaisten tapahtumien ja tiedotuskanavien
kautta. Osana hanketta Oulun seudun ympäristötoimi
hankkii energiansäästön kannustimeksi sähkönkulutusmittareita, joita voi lainata veloituksetta.
Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Oulun Energia
sekä rakennusvalvontavirasto, jotka ovat jo omalta
osaltaan
toteuttaneet
toiminnassaan
kattavaa
energianeuvontaa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm.
asukastoimintaa ohjaava kaupungin keskushallinto, Oulun
Tilakeskus ja Oulun Jätehuolto. Hankkeen rahoittajina
toimivat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Oulun kaupunki.
Hankekokonaisuuden koordinoinnista vastaa Motiva Oy.
Hankkeen etenemisestä ja toteutuksesta kerrotaan tämän
katsauksen välityksellä.

Kunnossa kaiken ikää — ohjelma palkitsi
terveysliikuntahankkeita ja liikkumisympäristöteon
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma
palkitsi
Oulun
kaupungin
pitkäjänteisestä
ja
määrätietoisesta
pyöräilyn
olosuhteet
huomioivasta
yhdyskuntarakenteen ja arkiympäristön kehittämisestä
vuoden 2010 liikkumisympäristötekona.
Oulussa kävely ja pyöräily on otettu
tasavertaisena
liikkumismuotona
huomioon suunnittelun ja kaavoituksen
eri
vaiheissa,
yleiskaavavaiheesta
katusuunnitteluun ja rakentamiseen
sekä kunnossapitoon. Tänä päivänä
kävely- ja pyöräteitä Oulussa on noin
600
kilometriä.
Uutta
pyörätietä
rakennetaan joka vuosi noin 20
kilometriä. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus
on maan huippua ollen 21 prosenttia.
Pyöräilykartasta
otetaan
kahden
vuoden
välein
uusintapainos ja karttaa jaetaan maksutta kaupungin eri
toimipisteissä. Internetissä toimivalle Oulun seudun
liikennetieto -sivustolle päivittyy liikennetietoja muun
muassa pyöräteiden osalta.

Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus

Earth Hour 2011

Oulun kaupunki on sitoutunut 16,64 GWh energiasäästöön
vuoteen 2016 mennessä. Tavoite on 9 % vuonna 2005
toteutuneesta lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden
kulutuksesta. Sopimus koskee kaupungin hallinnassa
olevien rakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen,
vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten
alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten
energiankäyttöä sekä julkisia hankintoja.

Oulun
kaupunki
osallistuu
lauantaina
26.3.2011
maailmanlaajuiseen Earth Hour –
ilmastokampanjaan, jossa ihmiset
ympäri maapalloa sammuttavat
valonsa tunniksi samana päivänä.
Kampanjan
tavoitteena
on
ilmaista ihmisten ilmastohuoli.

Sopimuksen
toteuttamiseksi
on
laadittu
toimintasuunnitelma
vuosille
2009–2016.
Kaupungin
energiankäytöstä
sekä
toteutuneista
energiansäästötoimista raportoidaan vuosittain Motiva Oy:lle.

Vuonna 2010 Earth Hour -kampanjaan osallistui yli 4000
kuntaa ja kaupunkia 126 maassa. Suomessa kampanjaan
osallistui noin 90 kuntaa ja kaupunkia, satoja yrityksiä ja
organisaatioita sekä noin kaksi miljoonaa suomalaista.
Vaikka kampanjan tavoitteena ei ole sähkön säästäminen,
niin sähköä säästyy kuitenkin Suomessa yhden 30 000
ihmisen pikkukaupungin tunnin aikana tapahtuvan
kulutuksen verran eli noin 100 megawattituntia.
Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2007 alkaen WWF:n
toimesta.

Oulun kouluissa kisaillaan energiatehokkuudessa
Oulun Tilakeskuksen, Schneider Electricin ja Oulun
Energian yhdessä Oulun kaupungin opetustoimen kanssa
järjestämässä kilpailussa tavoitteena on saavuttaa
säästöjä ja samalla opastaa koulujen oppilaita, opettajia
ja henkilökuntaa järkevään sähkön ja veden kulutukseen.
Kilpailu toteutetaan vuoden 2011 aikana.
Energiakilpailulla pyritään vaikuttamaan sekä toimintaan
että asenteisiin. Arviointikriteereinä käytetään paitsi
saavutettuja säästöjä sähkön ja veden kulutuksessa myös
aktiivisuutta energiateemojen käsittelyssä esimerkiksi
opetuksessa. Koulujen sähkön ja veden kulutusta
tarkkaillaan kilpailussa kuukausittain.
Oulu mukaan CO2-raporttiin
Oulun kaupunki on liittynyt sähköiseen uutislehteen CO2raporttiin, joka julkaisee koko Suomen kattavaa,
kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasupäästöjen
viikkotilastoa.
CO2-raportti esittää Oulun alueella syntyvät viikoittaiset
hiilidioksidipäästöt
sekä
vertailun
edellisen
viikon
päästöön. Raportti sisältää kuluttajien sähkönkulutuksen,
rakennusten
sekä
käyttöveden
lämmityksen,
maatalouden, jätehuollon ja tieliikenteen päästöt.
Laskennassa ei huomioida teollisuuden energiankulutusta
ja prosessipäästöjä.
Viikkotilaston tarkoituksena on havainnoida, kuinka
yksittäinen kuluttaja voi arkipäivän valinnoillaan vaikuttaa
kasvihuonekaasupäästöjen
syntymiseen
ja
ilmastonmuutoksen torjumisen edistämiseen.
Oulun
kaupungin
ympäristötoimen
www.co2raportti.fi.

CO2-viikkotilastoa
www-sivuilta
tai

voi
seurata
osoitteessa

Oulun kaupunki sammuttaa valot kampanjan ajaksi mm.
virastotalo
Oulu10:ssä
sekä
pääkirjastossa.
Osallistumisella viestitään Oulun kaupungin sitoutumisesta
ilmastonmuutokseen ja halusta tehdä toimenpiteitä
muutoksen hidastamiseksi.
Perheiden energia- ja ilmastopolku Ainolan Puistossa
Earth Hour – kampanjan yhteydessä Oulun seudun
ympäristötoimi järjestää 26.3.2011 yhteistyössä mm.
Oulun Energian, Alaköökin ja OLSY:n retkikerhon kanssa
energia- ja ilmastoaiheisen oheistapahtuman Ainolan
puistossa.
Tapahtuma sisältää toiminnallisen rastireitin, jonka
tavoitteena on saada osallistujat pohtimaan omaa
energiankulutusta ja valintojen vaikutusta ilmastoon.
Lisäksi
reitiltä
saa
monipuolista
tietoa
kodin
energiatehokkuudesta. Tapahtuma on kaikille maksuton.
Tapahtumasta tullaan ilmoittamaan mm. Oulun kaupungin
tapahtumakalenterissa sekä Akkunassa.

Tämän
ilmastostrategian
ja
energiatehokkuuden
seurantaan liittyvän katsauksen on tehnyt Oulun seudun
ympäristötoimi.
Ympäristötoimeen
on
palkattu
hallintokuntien yhteisellä rahoituksella joulukuun 2010
alusta alkaen ilmastoaktivaattori, jonka tehtävänä on mm.
ilmasto-, energia- ja ympäristöohjelmien toimeenpano.
Tehtävää hoitaa Hanna-Mari Koivukoski. Hanna-Marin
työpiste on ympäristönsuojelussa Kauppatorilla.
Yhteystiedot:
Hanna-Mari Koivukoski, ilmastoaktivaattori
044 7036793
Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
044 7036760

Katsaukseen
liittyviä
kysymyksiä
ja
kommentteja voit lähettää osoitteeseen
ilmasto@ouka.fi.

