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Tiivistelmä
Ympäristötilinpäätökseen on koottu keskeiset ympäristöasioiden hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä, ilmastostrategian toteutumista sekä Itämeri-haastetta koskevat toimenpiteet ja tunnusluvut. Uusi johtamisjärjestelmä sekä kuntaliitoksen ajankohtaisuus ovat osaltaan vaikuttaneet tulosten esittämiseen ja tietojen saantiin.
Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut osoittivat, että kasvua edellisestä vuodesta oli sekä ympäristötuotoissa ja -kuluissa että investoinneissa. Merkittävimmät tekijät ovat jätehuolto ja jätevesien käsittely.
Kertomusvuoden tulokseen vaikutti Laanilan ekovoimalan käynnistyminen, mikä oli myös suurin yksittäinen
ympäristöinvestointi.
Laajan asukastyytyväisyyskyselyn ympäristöön liittyvät kysymykset osoittivat oululaisten olevan tyytyväisimpiä jätehuoltoon ja kierrätystoimintaan sekä juomaveden laatuun. Tyytymättömimpiä oltiin joukkoliikenteeseen, luonnonsuojeluun ja ilmanlaatuun. Vastauksissa oli jonkin verran eroja kuntien kesken.
Henkilöstön ympäristöasenteita kuvaavan kyselyn tulokset olivat uuden Oulun kunnissa samankaltaiset.
Asuntojen sähkön, lämmön ja veden kulutuksen seuranta oli Oulua yleisempää muissa kunnissa. Oulussa
työnantajan ympäristövastuuta pidettiin muita kuntia parempana.
Vuonna 2011 kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuoden 2010 tasosta. Muutos johtui pääosin teollisuuden
alhaisemmasta energiankulutuksesta, mutta myös kaukolämmön ja kulutussähkön päästöt olivat edellistä
vuotta pienemmät.
Yhdyskuntarakenteen tiivistymistä kuvaava asemakaava-alueille rakentaminen säilyi samalla hyvällä tasolla kuin aiemminkin. Virkistysalueiden osuus kaava-alueella samoin kuin luonnonsuojelualueiden määrä säilyi ennallaan. Eheästä kaupunkirakenteesta kertova peruspalveluiden saavutettavuus säilyi edelliseen
vuoteen verrattuna suurelta osin samana ja on hyvällä tasolla.
Asutuksen vedenkulutus laski edelleen ja alitti selvästi valtakunnan keskimääräisen tason. Kaupungin
omistamissa kiinteistöissä sähkön- ja veden ominaiskulutus oli jokseenkin edellisen vuoden tasolla ja lämmönkulutus edellistä vuotta pienempi, joskin eri rakennustyyppien välillä oli eroja. Kaukolämpöön liittyneiden osuus oli edellisen vuoden suuruinen. Kaukolämmön tuotannossa puun osuus kasvoi ja turpeen väheni.
Oulun ilmanlaatua voidaan pitää hyvänä ja vuoden 2012 tilanne oli edellisten vuosien kaltainen. Jätevesikuormitus oli poikkeuksellisista sääoloista johtuen edellistä vuotta suurempaa. Kasvusta huolimatta
kuormitusta voidaan pitää alhaisena. Ruskon jätekeskukseen toimitettujen jätteiden määrä on jätteenpolton
käynnistymisen myötä laskenut merkittävästi. Uutena indikaattorina mukana on myös kaupungin kiinteistöjen tuottama jäte.
Liikkumisen kestävyys ei ole edennyt. Henkilöautojen määrä kasvoi ja joukkoliikenteen matkustajamäärät
pysyivät edelleen alhaisina. Pyöräteiden määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta.
Ympäristönäkökulma on huomioitu hankintapyynnöissä hyvin, mutta sen vaikuttavuutta toteutuneisiin
hankintoihin ei ole seurattu. Vihreä lippu -koulujen ja päiväkotien määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja on
valtakunnallisestikin tarkasteltuna hyvällä tasolla. Ympäristökasvatustapahtumat ovat tavoittaneet aiempaa
useamman oululaisen.
Ympäristövuosi 2012 toteutettiin koko vuodelle ajoittuvien erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden avulla.
Toimintaa kohdistettiin sekä kaupunkilaisille että kaupunkiorganisaation henkilöstölle.
Ilmastostrategian toimeenpanossa on edistytty sekä laajempien kokonaisuuksien tarkastelussa että käytännön toimenpiteissä. 20 %:n päästövähennykseen tähtäävä kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma
valmistui, samoin energiaviisaan rakentamisen tiekartta. Rakentamisen ennakoiva laadunohjaus jatkui ja
energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä vietiin tavoitteiden mukaisesti eteenpäin. Hiukkavaarahanke eteni.
Ilmastoviestintähankkeet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.
Itämeri-haasteen toimenpideohjelman toteutuksessa pääpaino on kuormitusta vähentävissä ja virkistyskäyttöä edistävissä toimenpiteissä. Nallikarin uimarantaa kunnostettiin ja veden laatu osoittautui edellistä
kesää paremmaksi.
Ympäristöasioiden hyvä hoito kaupunkiorganisaatiossa koskettaa jokaista hallintokuntaa ja liikelaitosta.
Useimmissa kaupungin yksiköissä on omat toiminnasta johdetut ympäristö- tai kestävän kehityksen tavoitteet. Uusi johtamisjärjestelmä asettaa tavoitteiden asettamiselle ja ympäristötyölle omat haasteensa.
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Kaupunginjohtajan katsaus
laitosten ja korkeakoulujen kanssa avaavat mahdollisuuksia tulevaisuuden uusille innovaatioille ja Oulun menestymiselle kansainvälisessä vertailussa.
Oululainen ympäristö- ja energia-alan osaaminen, samoin kuin ICT:n ja Cleantech:n mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja uusissa energiankäytön
ratkaisuissa, ovat entistä keskeisempiä tekijöitä paikallisen
elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän edistämisessä. Yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa koko pohjoisella alueella tulevat lähivuosina näillä aloilla voimakkaasti
lisääntymään ja siinä Oulun on oltava mukana.
Kulunut ympäristövuosi toi hyvin esille ympäristöasioiden monimuotoisuuden ja vaikuttavuuden kaikkeen toimintaan. Asukkaiden mukaan saanti ympäristö-, ilmasto- ja
energiakysymysten eteenpäin viemiseen on ensiarvoisen
tärkeää kaupungin toimintoja suunniteltaessa. Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat, mihin suuntaan uutta
Oulua on hyvä kehittää. Jotta myönteinen kehitys toteutuisi
kaikilla ympäristönsuojelun osa-alueilla, tarvitaan oikeaa
tietoa, uskallusta ja aktiivista osallistumista.

Ympäristöasioiden raportointi osana kaupungin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä on ollut vakiintunut käytäntö
Oulussa jo pitkään. Ympäristöpolitiikka, ilmastostrategia ja
muut keskeiset sitoumukset ja sopimukset ovat merkittävässä asemassa myös kuntaliitoksen jälkeistä uutta Oulua
kehitettäessä.
Pari vuotta sitten käytännön ilmastotekojen edistämiseksi perustettu Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on osoittautunut toimivaksi,
ja Oulu on edennyt verkoston aloitteiden toteuttamisessa
hyvin. Kertomusvuoden aikana laadittu kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma sisältää konkreettisen päästövähennystavoitteen ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi.
Oulun ERA17-tiekartta on valtakunnan ensimmäinen kaupunkikohtainen energiaviisaan rakennetun ympäristön ohjelma.
Meneillään oleva Hiukkavaaran suunnittelu ja kehittäminen kestäväksi pohjoiseksi talvikaupungiksi on ainutlaatuinen mahdollisuus sekä asukkaille että koko kaupungille.
Kehittämisen teemat ja yrityslähtöinen kehitystyö tutkimus-

Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja
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Johdanto
suunnittelussa ja niitä on tarkasteltu erilaisissa käytännön
ratkaisuissa. Lähivuosien toimintaan vaikuttavat voimakkaasti kertomusvuoden aikana laaditut kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma sekä energiaviisaan rakentamisen tiekartta.
Useat ekologisen kestävyyden mittareista ovat samoja,
joilla arvioidaan myös ilmastostrategian toteutumista. Ympäristö- ja ilmastotekojen vaikuttavuuden mittaaminen on
haastavaa ja vaatii kehittämistä ja yhteistyötä vastaavien
kysymysten kanssa toimivien kesken.
Raportin tiedot kerättiin hallintokunnilta internetpohjaista työkalua hyväksi käyttäen, minkä lisäksi ympäristötoimi kokosi tietoja asioista vastaavilta tahoilta ja eri tietolähteistä. Taloudellisten tunnuslukujen tiedonkeruusta vastasi
konsernipalveluiden talousryhmä ja Monetra.
Raportin sisältö on aikaisempien vuosien tapaan pyritty
pitämään tiiviinä eikä kaikkea tapahtunutta ole ollut mahdollista ottaa mukaan. Oleellista onkin, että eri yksiköt raportoivat toimenpiteistään omille lauta- ja johtokunnilleen.
Seurantaraportin on laatinut Oulun seudun ympäristötoimesta Marketta Karhu yhdessä Maarit Kaakisen, HannaMari Koivukosken, Vesa Malmin ja Helmi Riihimäen kanssa.

Vuoden 2012 ympäristötilinpäätökseen on koottu keskeiset
ympäristöasioiden hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä
sekä ilmastostrategian toteuttamista koskevat toimenpiteet
ja tunnusluvut. Raportissa on myös esitetty hallintokuntien
ympäristöasioiden hoidon ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Ympäristötilinpäätös sisältää Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa yhteisesti sovitut mittarit sekä
Oululle ominaisia ympäristöasioiden hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä. Indikaattoreiden ja muiden
tunnuslukujen esittämisessä lähtökohtana on ollut vuoden
2012 mukainen Oulu, mutta kuntaliitoksen ajankohtaisuudesta johtuen myös uuden Oulun tietoja on saatu mukaan.
Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto on jossain määrin
vaikuttanut tulosten esittämiseen ja tietojen saantiin.
Raportissa on tietoa myös henkilöstön ja asukkaiden ympäristöasenteista ja tyytyväisyydestä ympäristöasioiden hoitoon. Sekä laaja asukastyytyväisyyskysely että henkilöstön
ympäristöasennekysely kattoivat koko uuden Oulun alueen
ja antavat hyvää perustietoa tulevaisuuden toimille.
Ilmasto- ja energia-asioiden eteenpäinvienti on jatkunut vilkkaana. Ilmasto- ja energiakysymykset ovat mukana

Oulu vuosina 2012 ja 2013

Suurimmat työnantajat
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun yliopisto
Nokia Siemens Networks
Nokia Oyj

Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin vuonna 2012
ja viidenneksi suurin vuodesta 2013 lähtien
		
Kokonaispinta-ala
-maata
-vesistöjä

2012
1 513,3 km2
1 411,8 km2
101,5 km2

2013
3 866,2 km2
3 016,3 km2
849,9 km2

Päätöksenteko
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
2
Asemakaavoitettua
118,3 km 		
Lautakunnat
		
2012
2013
2012
2013
Asukkaita (31.12.2012)
146 527
190 927
Keskusvaalilautakunta
Hyvinvointilautakunta
-miehiä
49,4 %
49,6 %
Kulttuurilautakunta
Keskusvaalilautakunta
-naisia
50,6 %
50,4 %
Liikuntalautakunta
Rakennuslautakunta
-keski-ikä
34,5 vuotta
36,6 vuotta
Nuorisoasiainlautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Työpaikat toimialoittain (31.12.2010)
Opetuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
Rakennuslautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Pakollinen sosiaalivak.;
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv........................................ 32,8 %
Tarkastuslautakunta
Tukku- ja vähittäiskauppa;
Tekninen lautakunta
Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta.... 18,8 %
Liikelaitokset
Ammatillinen,
Oulun Satama
Oulun Konttori
tieteellinen ja tekninen toiminta;
Oulun Energia
Oulun Serviisi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta............................................. 13,9 %
Oulun Vesi
Oulu-Koillismaan pelastusliiTeollisuus.................................................................................. 12,9 %
Oulun Tilakeskus
kelaitos
Rakentaminen............................................................................ 7,2 %
Oulun tekninen liikelaitos
Nallikari
Informaatio ja viestintä............................................................. 4,4 %
Oulun Jätehuolto
BusinessOulu
Muut palvelut............................................................................. 4,4 %
Oulun Työterveys
Oulun seudun ympäristötoimi
Rahoitus- ja vakuutustoiminta................................................ 1,5 %
Oulun Tietotekniikka
Toimiala tuntematon................................................................. 1,3 %
Kaupungin henkilöstö (2012)
12980 henkilöä
Kaivostoiminta;
Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto;
Talous (tilinpäätös 2011)
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto...................................................... 1,0 %
Vuosikate/poistot................................................................... 122,7 %
Kiinteistöalan toiminta............................................................. 1,0 %
Investointien tulorahoitus......................................................... 69 %
Maa-, metsä- ja kalatalous....................................................... 0,9 %
Lainat/asukas........................................................................... 1530 €
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Ympäristöpolitiikan seurantaryhmän toiminta
sä asiaan keskeisesti liittyvien hallintokuntien kanssa ja että Kuntaliiton ilmastotekohaasteeseen ilmoitetaan koulujen
energiansäästökilpailu.
Koko kaupunkia koskevat yhteiset ympäristötavoitteet
ja toimenpiteet todettiin tarpeellisiksi ja asiaa käsittelevä
seminaari sovittiin pidettäväksi vuonna 2013.

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtaminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.8.2010 § 399.
Kaupunginhallitus nimesi työryhmän (29.11.2010 § 607) vastaamaan toiminnan käynnistämisestä ja ohjauksesta sekä
vuonna 2009 hyväksytyn Oulun seudun ilmastostrategian
seurannasta ja ohjauksesta.
Vuonna 2012 seurantaryhmä kokoontui kolme kertaa.
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Vuononvirta
ja sihteerinä Marketta Karhu. Työryhmän kokoonpano vaihteli kertomusvuoden aikana organisaatiomuutosten vuoksi.
Kokouksissaan seurantaryhmä selvitteli kuntaliitoksen
ja johtamisjärjestelmän vaikutuksia ympäristöjohtamiseen
ja ympäristöpolitiikan toteuttamiseen. Keskustelua käytiin
erityisesti siitä, kuinka ympäristövastuut ja ympäristöpolitiikan toteuttaminen organisoidaan niissä hallintokunnissa,
joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ympäristöpolitiikan sisältö todettiin ajantasaiseksi eikä siihen ole välittömiä muutostarpeita.
Seurantaryhmässä käsiteltiin hallintokuntien ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä, ilmastostrategian toimeenpanoa, energiakysymyksiä, kaupunginjohtajien ilmastositoumusta ja ilmastoaloitteita sekä ympäristövuoden 2012
toteutumista. Työryhmä päätti, että kestävän energiankäytön toimenpideohjelma tehdään konsulttityönä yhteistyös-

Ympäristöpolitiikan seurantatyöryhmän tehtävänä on:
– seurata ympäristöpolitiikkaa sekä ilmastostrategiaa tukevien
toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia
– vastata eri toimialojen sitoutumisesta ympäristönsuojelun
sekä materiaali- ja energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen
– huolehtia oman toimialansa ympäristövastuista ja ympäristöohjelmien laadinnasta
– tehdä esityksiä uusista ratkaisuista ja toimintatavoista
elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämiseksi ympäristönäkökulma huomioon ottaen
– vahvistaa Oulun ja seudun asemaa ympäristövastuullisena
ja toimintakykyisenä valtakunnallisena kasvukeskuksena
– vastata ympäristöpolitiikan ja ilmastostrategian jatkokehittämisestä sekä seurannan toimivuudesta.
Työryhmän kokoonpano

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

Pekka Vuononvirta, Oulun seudun ympäristötoimi,
puheenjohtaja
Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristötoimi, sihteeri
Ari Heikkinen, Konsernipalvelut
Jukka Weisell, Konsernipalvelut
Mika Penttilä, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Risto Vuoria, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kulttuuritoimi
Marjut Nurmivuori, Sivistys- ja kulttuuripalvelut,
nuorisoasiainkeskus
Kaisu Haapala, Sivistys- ja kulttuuripalvelut,
nuorisoasiainkeskus
Niina Epäilys, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntatoimi
Seppo Saloranta, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetustoimi
Päivi Mäki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetustoimi
Riitta Erola, Hyvinvointipalvelut, palvelutuotanto
Kirsti Ylitalo-Katajisto, Hyvinvointipalvelut, tilaaja
Tapani Mäkikyrö, Rakennusvalvontavirasto
Matti Matinheikki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Juhani Järvelä, Oulun Energia
Tarja Väyrynen, Oulun Energia
Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto
Kari Himanen, Oulun Satama
Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi
Antti Hekkala, Oulun Vesi
Tuomas Kopperoinen, Oulun Työterveys
Pekka Packalen, Oulun Tietotekniikka
Heikki Mikkonen, Oulun Tietotekniikka
Riitta Lappalainen Oulun Serviisi
Mirva Lohiniva, Oulun Serviisi
Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori
Jouko Leskinen, Oulun Tilakeskus
Johan Alatalo, Oulun Tilakeskus
Juha Ala-Mursula, BusinessOulu
Pasi Keinänen, BusinessOulu
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Sirpa Walter, Nallikari Camping
Marko Mykkänen, Oulun tekninen liikelaitos

YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TAHTOTILA
Oulu on toimiva, viihtyisä ja turvallinen asuin- ja toimintaympäristö, joka
ennakoi muutokset ja luo tuleville sukupolville hyvän lähtökohdan entistä
paremman ympäristön aikaansaamiseksi.
Ympäristövastuu ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy näkyy kaikessa
kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

SITOUTUMINEN
JOHTAA TOIMINTAAN
Tavoitteena on:
• ympäristötietoiset ja
kestävän kehityksen
edistämiseen
sitoutuneet päättäjät,
asukkaat, yritykset ja
työntekijät
• kestävän kehityksen
toteuttaminen
jokapäiväisissä
toiminnoissa ja
käyttäytymisessä

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

KAUPUNGINVALTUUSTO

OLOSUHTEET LUOVAT
MAHDOLLISUUDET

TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMISTA

Tavoitteena on:
• kaupungin kehittäminen paikallisia
luonnon ja kulttuurin
ominaispiirteitä hyödyntäen ja kunnioittaen
• eheä ja toimiva, vaihtoehtoisia kulkumuotoja suosiva yhdyskuntarakenne
• laadukas lähiympäristö
sekä monipuoliset
virkistys- ja vapaaajanalueet
• tarkoituksenmukaiset,
kestävän kehityksen
periaatteen huomioonottavat palvelut ja
palvelurakenteet

Tavoitteena on:
• monipuolinen
seudullista vahvuutta
hyödyntävä
elinkeinorakenne
• ympäristöteknologian
osaamiskeskukseksi
kehittyminen uusia
teknologisia ratkaisuja
ennakkoluulottomasti
tukien
• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
sekä materiaali- ja
energiatehokkuuden
parantaminen

Kaupunkistrategia
Ympäristöpolitiikka

KAUPUNGINHALLITUS

Ympäristöpolitiikkaa tukevat strategiat,
ohjelmat ja sitoumukset
Ympäristötilinpäätös

HALLINTOKUNNAT JA
LIIKELAITOKSET

Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät

Seuranta, raportointi ja jatkuva
parantaminen
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Kaupunkistrategia
Ympäristöä koskevat strategiset linjaukset

Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut
Kaupungin yhteenlasketut ympäristökulut poistot mukaan lukien olivat 37,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 % kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat kulut aiheutuivat jätehuollosta ja jätevesien käsittelystä. Jätehuollon
palvelujen oston kuluja kasvatti jätteenpolton porttimaksut.
Toisaalta kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentyessä myös jäteveron määrä on vähentynyt. Muita merkittäviä kuluja aiheutui mm. päästöoikeuksien ostosta, roskien
siivouksesta, päästöjä vähentävien laitteiden ylläpidosta,
hiekoitushiekan poistosta sekä kevyen- ja joukkoliikenteen
edistämistoimista. Vuoden 2012 ympäristökulut olivat noin
yhdeksän miljoona euroa suuremmat kuin vuonna 2011.
Myös ympäristökulut ovat suurimmat koko laskenta-aikana.
Ympäristöinvestointeja kertyi yhteensä 34 miljoonaa
euroa, mikä on 22 % investointien kokonaismäärästä. Suurin yksittäinen investointi, noin 13 miljoonaa euroa, syntyi
Laanilan ekovoimalaitoksen rakennushankkeesta (kirjattu jätehuoltoon). Muita merkittäviä investointeja tehtiin
mm. energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen

Ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen laskenta
on käynnistetty vuoden 2008 talousarvion toteutumasta.
Vuoden 2012 tietojen keruussa ympäristöerien tilastoluokitusta on muutettu aiemmasta mm. siten, että ulkoilmansuojeluun ja ilmastonsuojeluun liittyvät erät on koottu erillisinä.
Muutokset vaikuttavat muutamien erien keskinäisiin suhteisiin, mutta niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta kokonaissummiin.
Vuonna 2012 yhteenlasketut ympäristötuotot olivat 39,9
miljoonaa euroa, mikä on 7 % kaikista kaupungin toimintatuotoista. Edellisten vuosien tapaan suurimmat tuotot
tulivat jätevesimaksuista, jätteiden vastaanottomaksuista
ja ekotehokkuutta parantavaan toimintaan kirjatusta rakennusvalvonnan laadunohjauksen seurauksena syntyneestä
energiansäästöstä. Merkittäviä tuottoja syntyi myös ilmastonsuojeluun kirjatuista päästöoikeuksien ja kaatopaikkakaasun myynneistä. Ympäristötuotoissa tapahtui 4,8 miljoonan kasvu edellisvuoteen verrattuna ja summa on suurin
koko laskenta-aikana.

Ympäristötuotot 2012

Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
2%

Ympäristönsuojelun
edistäminen
18 %

Ulkoilmansuojelu
1%
Ilmastonsuojelu
8%

Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
<1 %
Melun ja tärinän
torjunta
<1 %

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
<1 %
Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
37 %

Ympäristökulut 2012

Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
<1 %
Melun ja tärinän
torjunta
<1 %

Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
5%

Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
<1 %

Ympäristönsuojelun
edistäminen
7%
Ulkoilmansuojelu
7%

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
1%

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
34 %

Ympäristöinvestoinnit 2012

Ilmastonsuojelu
11 %
Ilmastonsuojelu

Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
<1 %

Ympäristönsuojelun
edistäminen
16 %
Ulkoilmansuojelu
1%

Melun ja tärinän torjunta
<1 %

Maaperän ja pohjaveden
suojelu
<1 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
24 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
45 %

Ilmastonsuojelu
29 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
39 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
15 %

jätevesien käsittely

Oulun kaupungin ympäristötaloudelliset tunnusluvut
2008

2009

2010

2011

2012

Ympäristötuottojen kokonaissumma

22,427 milj. €

23,181 milj. €

32,029 milj. €

35,057 milj. €

39,857 milj. €

Ympäristökulujen kokonaissumma

24,411 milj. €

24,925 milj. €

26,092 milj. €

28,865 milj. €

37,879 milj. €

Ympäristöinvestoinnit

13,624 milj. €

15,874 milj. €

12,499 milj. €

32,015 milj. €

34,057 milj. €

Ynpäristövastuu ja ehdollinen ympäristövelka

0€

0€

0€

0€

0€

Ympäristötuottojen osuus kaupungin kaikista
toimintatuotoista

7%

7%

8%

10 %

7%

168 €/as

167 €/as

226 €/as

244 €/as

272 €/as

3%

3%

3%

3%

3%

Ympäristökulut suhteessa asukaslukuun

183 €/as

179 €/as

184 €/as

201 €/as

259 €/as

Ympäristöinvestointien osuus kaupungin
kokonaisinvestoinneista

9%

11 %

12 %

27 %

22 %

102 €/as

114 €/as

88 €/as

223 €/as

232 €/as

92 %

93 %

123 %

121 %

105 %

Ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun
Ympäristökulujen osuus kaupungin kaikista
toimintakuluista

Ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun
Ympäristötuotot suhteessa ympäristökuluihin
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olivat noin 7,05 miljoonaa euroa.
Säästötasoa verrataan kulloinkin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja valtakunnallisten määräysten kiristyminen otetaan huomioon energiansäästöä ja päästövähennystä laskettaessa. Valtakunnalliset energiamääräykset
kiristyivät 30 % vuonna 2010 ja edelleen vuonna 2012, mikä
selittää aikaisempia vuosia alhaisemmat säästöt.

(mm. Lare), viemäriverkostoon sekä uusiutuvan energian
edistämiseen liittyen (mm. Oulun Energian puuvastaanottoasema). Investointien määrä nousi edellisvuodesta kaksi
miljoonaa euroa.
Ympäristönsuojelun edistämistä kuvaavissa luvuissa on
mukana Oulun rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen vaikuttavuus. Toiminnan kulut olivat noin 0,05 miljoonaa euroa ja toiminnasta saatava kumulatiiviset tuotot
Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja investoinnit

									
2010
Tuotot
1000 €
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

2 579

Kulut
1000 €

2011
Investoinnit
1000 €

3 430

428

Tuotot
1000 €
1 787

Kulut
1000 €
2 688

2012
Investoinnit
1000 €

Tuotot
1000 €

Kulut
1000 €

Investoinnit
1000 €

4 815

Ulkoilmansuojelu

518

Ilmastonsuojelu

1 650

310

3 232

2 427

9 897

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

12 683

4 135

3 161

12 728

4 650

3 431

13 645

5 456

5 240

Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen

10 361

4 660

5 737

13 103

4 295

16 888

14 547

10 141

13 239

213

182

36

117

43

265

85

188

119

Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta

0

48

1 443

0

31

637

0

47

0

Luonnonvarojen ja maisemansuojelu

0

297

0

0

195

0

59

83

0

465

917

0

428

1 025

0

633

1 080

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
Ympäristönsuojelun edistäminen
YMPÄRISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ

5 728

713

1 694

6 840

1 179

5 979

7 138

1 687

5 252

32 029

14 382

12 499

35 057

14 105

32 015

39 857

22 759

34 057

Ympäristönsuojelulaitteiden
(investointien) poistot

7 831

4 955

9 314

Ympäristöperusteiset verot ja
veroluonteiset maksut

3 879

9 805

5 806

26 092

28 865

37 879

YMPÄRISTÖKULUT YHTEENSÄ

Rakennusvalvonnan laadunohjauksen vaikuttavuus
Säästöt

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YHTEENSÄ

Energi- Energiasäästö asäästö
GWh/50v GWh/v
515
543
570
602
620
240
250
185
3525

10,3
10,9
11,4
12,0
12,4
4,8
5,0
3,7
70,5

CO2CO2Säästö
pääspäästömilj.
töväh. väh. tn/v
€/v
tn/50 v
111500
2230
1,030
117600
2352
1,090
123000
2460
1,140
132000
2640
1,200
136000
2720
1,240
52000
1040
0,480
54600
1090
0,500
53500
1070
0,370
780200
15602
7,050

Oulussa vuosina 2005 – 2012 rakennettujen rakennusten energiansäästöt
ja päästövähennykset suhteessa rakentamismääräysten vähimmäistasoon.
Energian ostoon tarvittiin vuonna 2012 yli 7 miljoonaa euroa vähemmän
rahaa ja CO2-päästöt vähenivät 15602 tonnia verrattuna siihen, että ko.
ajanjakson rakennukset olisi tehty määräysten vähimmäistason mukaisesti
(energian hinta 0,10 €/kWh).
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Ekologisen kestävyyden tunnusluvut
Asukastyytyväisyys

Ekologisen kestävyyden indikaattorit ovat kuuden suurimman kaupungin yhteisesti valitsemat ja ne vastaavat suurelta osin myös kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä
olevia mittareita. Useat ekologisen kestävyyden mittarit
kuvaavat myös ilmastostrategialle asetettuja tavoitteita.

Indikaattori kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinkaupunkiinsa ja kaupungin tuottamiin palveluihin. Asukastyytyväisyys ilmaistaan nk. asuinkuntaindeksinä, joka
koostuu 54 muuttujasta ja useammasta osatekijästä (mm.
asuminen, luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, terveys-, sosiaali- ja vapaa-ajan palvelut, koulut, liikenne). Tiedot
ovat peräisin neljän vuoden välein toteutettavasta Kaupunki
ja kuntapalvelut -tutkimuksesta.
Tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä 15 kunnassa touko-kesäkuussa 2012. Oulussa otos oli 1300 henkilöä ja vastauksia
saatiin 420 (32,3 %). Vuoteen 2008 verrattuna yleinen tyytyväisyys oli Oulussa laskenut. Uuden Oulun muiden kuntien
asuinkuntaindeksi oli Oulunsalossa sama kuin Oulussa ja
muissa jonkin verran Oulua alhaisempi.
Ympäristön tilaa kuvaavat muuttujat osoittivat oululaisten olevan tyytyväisimpiä jätehuoltoon, kierrätystoimintaan
sekä juomaveden laatuun. Tyytymättömimpiä oltiin julkiseen liikenteeseen, luonnonsuojeluun, ilmanlaatuun ja vesistöjen puhtauteen.

Ekologisen kestävyyden indikaattorit on luokiteltu
viiteen ryhmään
• Yleinen kehitys
• Maankäyttö ja kaupunkirakenne
• Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
• Liikkumisen kestävyys
• Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus

Yleinen kehitys
Yleiset ekologisen kestävyyden indikaattorit kuvaavat paitsi
laajempaa maailmanlaajuista vastuuta myös yksittäisen yhdyskunnan oman toiminnan kestävyyden kehitystä. Yleistä
kehitystä kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu ekologinen
jalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, asukastyytyväisyys ja
henkilöstön ympäristöasenteet. Näistä neljän vuoden välein
tai harvemmin tarkasteltavista indikaattoreista on vuonna
2012 selvitetty asukastyytyväisyys. Ympäristöasennekysely
toteutettiin vuoden 2011 lopulla ja raportti valmistui 2012.
Vuosittainen päästöraportointi löytyy Oulun seudun ilmastostrategian tarkastelun yhteydestä sivulta 23.

2012

3,52

2008

3,64

2005

3,72

2001

3,64
1

2

3

4

5

Oulun asuinkuntaindeksi vuonna 2012 oli 3,52.

Arviointi asteikolla 1-5

2005

2008

2012

Koko aineiston
keskiarvo

Vastaajien tyytyväisyysprosentti Oulussa

Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus

3,5

3,5

3,4

3,5

65

Ulkoilualueet ja puistot

3,9

4,0

3,9

3,8

78

Jätehuolto

3,9

4,0

3,9

4,0

84

Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot

3,8

3,9

4,0

3,9

84

Puistojen ja viheralueiden hoito

3,8

3,9

3,8

3,6

78

Juomaveden laatu

3,8

4,1

3,9

4,2

83

Liikenneolot, kevyt liikenne

4,2

4,1

3,9

3,5

81

Julkinen liikenne

3,8

3,0

2,9

3,0

41

Luonnonsuojelu

3,5

3,4

3,4

3,5

41

Ilmanlaatu

3,2

3,0

3,2

3,6

52

Vesistöjen puhtaus

3,2

3,2

3,3

3,4

47

Melun torjunta

3,5

3,4

3,5

3,3

55

Ympäristön siisteys

3,6

3,5

3,3

3,3

60

Luonto- ja retkeilyreitit

3,9

3,8

3,6

3,7

61

Ympäristön tilaa kuvaavien muuttujien indeksit Oulussa vuosina 2005, 2008 ja 2012 sekä keskiarvo kaikissa tutkimuksessa mukana olevissa kunnissa (15) vuonna 2012. Indeksin asteikko on 1-5, missä 1 kuvaa negatiivisinta, arvo 3 neutraalia ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista.
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Arviointi asteikolla 1-5

Oulu

Haukipudas

Kiiminki

Oulunsalo

Yli-Ii

Koko aineiston
keskiarvo

Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus

3,4

2,9

3,0

3,2

2,9

3,5

Ulkoilualueet ja puistot

3,9

3,3

3,0

2,8

2,7

3,8

Jätehuolto

3,9

4,1

4,0

3,9

4,2

4,0

Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot

4,0

4,0

3,8

3,8

3,9

3,9

Puistojen ja viheralueiden hoito

3,8

3,1

3,2

3,1

3,2

3,6

Juomaveden laatu

3,9

4,5

4,5

4,4

4,8

4,2

Liikenneolot, kevyt liikenne

3,9

3,5

3,2

3,8

3,0

3,5

Julkinen liikenne

2,9

3,2

3,1

3,0

1,5

3,0

Luonnonsuojelu

3,4

3,4

3,5

3,6

3,5

3,5

Ilmanlaatu

3,2

4,2

4,2

4,0

4,4

3,6

Vesistöjen puhtaus

3,3

3,6

3,4

3,8

3,0

3,4

Melun torjunta

3,5

3,7

3,5

3,2

3,8

3,3

Ympäristön siisteys

3,3

3,1

3,1

3,2

3,4

3,3

Luonto- ja retkeilyreitit

3,6

3,6

3,3

3,1

3,2

3,7

Ympäristön tilaa kuvaavien muuttujien indeksit Oulussa, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Yli-Iissä vuonna 2012 sekä keskiarvo kaikissa tutkimuksessa mukana olevissa kunnissa (15) vuonna 2012. Indeksin asteikko on 1-5, missä 1 kuvaa negatiivisinta, arvo 3 neutraalia ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista.

Henkilöstön ympäristöasenteet
Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa
-kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen suurimpien kaupunkien kesken. Oulussa kysely ulotettiin kaikkiin
vuoden 2013 kuntaliitoksen kuntiin. Vastausmäärä oli hyvä.
Kyselyyn vastasi 1689 (17 %) Oulun kaupungin työntekijää
ja 378 (14 %) muiden uuden Oulun kuntien työntekijää. Vastaajien keski-ikä oli 43 vuotta. Kolme neljästä vastanneista
oli naisia.
Selvitys osoitti, että henkilöstö on huolissaan ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja pitää kaupunkien
ympäristönsuojelutoimia tärkeinä. Kyselyyn vastanneista
työntekijöistä noin 80 % on muuttanut toimintatapojaan ympäristöystävällisemmäksi viimeisen parin vuoden aikana.
Ympäristöystävällisyys näkyy erityisesti asenteissa, jätteiden lajittelussa sekä ympäristöystävällisempien tuotteiden
käytössä.
Vastaajat kokivat, että ympäristöviestintää ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksia tulisi parantaa, mutta eivät henkilökohtaisesti olleet kovin valmiita toimimaan esimerkiksi ympäristötyöryhmissä tai ekotukitoiminnassa.
Kaupungin ja muiden uuden Oulun kuntien työntekijöiden vastaukset olivat suurimmaksi osaksi hyvin samankaltaisia. Eroavaisuuksia oli havaittavissa asuntojen sähkön,
veden- ja lämmönkulutuksen seurannassa, liikkumisessa
sekä mielipiteissä siitä, miten työnantajaorganisaatio ottaa
ympäristöasiat huomioon esimerkiksi päätöksenteossa.
Oulussa kulutuksen seuranta oli muita kuntia vähäisempää. Työnantajan ympäristövastuuta pidettiin puolestaan
muita kuntia parempana.
Selkeästi tärkeimmiksi ympäristötyön kohteiksi koettiin
kaikissa kunnissa jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy sekä vesiensuojelu ja jätevesien käsittely. Oulun kaupungin

Uusi Oulu

72 %

23 %

2 %3 %

Oulu

70 %

24 %

3%4%

Muut kunnat

79 %
Yleensä

Harvoin

Ei koskaan

18 %

1 %3 %

Ei mahdollista

Seuraan asuntoni sähkönkulutusta.

Uusi Oulu

71 %

21 %

3% 6%

Oulu

69 %

21 %

3% 7%

Muut kunnat

18 %

77 %

Yleensä

Harvoin

Ei koskaan

2%3%

Ei mahdollista

Seuraan asuntoni vedenkulutusta.

työntekijät pitivät ilman laadun parantamista muita uuden
Oulun kuntia tärkeämpänä, muut kunnat puolestaan nostivat vesiensuojeluasiat Oulua merkittävämmäksi. Vapaa
palaute -kenttään tuli runsaasti kommentteja ja niissä nousivat esiin mm. julkinen liikenne, jätteiden lajittelu ja ympäristöasioiden tärkeys.
Henkilöstön ympäristöasennekyselyn raportit on luettavissa osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/
selvitykset-ja-suunnitelmat
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Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys

100
80

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyydessä on pyrkimys yhdyskunnan eheyteen, palveluiden hyvään saavutettavuuteen ja liikkumistarpeen vähentämiseen virkistys- ja
suojeluarvoja menettämättä.
Vuonna 2012 rakennetuista asunnoista lähes 98 % ja rakennuksista yli 96 % sijoittui asemakaavoitetulle alueelle,
mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Asemakaavoitetun alueen koko on kasvanut tasaisesti ja oli 118,3 km2 vuonna 2012. Asemakaavoitetun alueen osuus koko maa-alasta
oli 8,4 %.
Virkistysalueiden määrä asemakaavoitetulla alueella on
32,1 km2, mikä on 27 % ko. alueesta, eli saman verran kuin
vuonna 2011.
Luonnonsuojelualueiden määrä kuvaa pyrkimystä säilyttää luonnonarvoja ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä
vaalia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä
toimenpiteitä. Luonnonoloiltaan merkittävimmät alueet on
joko rauhoitettu luonnonsuojelulailla tai osoitettu rauhoitettaviksi. Oulussa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 4110 ha
luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita ja 1004 ha suojeltavaksi osoitettuja alueita. Määrä oli sama kuin edellisenä
vuonna. Oulun kaupunki perusti perintömetsäksi WWF:n
haasteeseen liittyen Oulunsalosta omistamansa 3,8 ha tilan
Riviera. Lisäksi kaupunki möi Haukiputaan Kraaselista 1,7
ha luonnonsuojelukäyttöön valtiolle.
Keskeisten julkisten palveluiden saavutettavuus on Oulussa pysynyt edellisen vuoden tasolla useimpien palveluiden osalta. Päiväkotien saavutettavuus on lisääntynyt sekä
300 m (36 %) että 700 m (82 %) etäisyydellä asuvien 0-6 vuotiaiden lasten osalta. Vuonna 2011 osuudet olivat 27 % ja 74
%. Koulujen saavutettavuus vuoteen 2011 verrattuna on hieman heikentynyt 7-12 vuotiaiden lasten osalta. Vuonna 2012
300 m etäisyydellä kouluista asui 13 % ja 700 m etäisyydellä
53 %. Vastaavat luvut vuonna 2011 olivat 14 % ja 55 %.
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2011
Rakennuksista asemakaava-alueella
Asunnoista asemakaava-alueella

%

2012

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuudet
vuoden aikana rakennetuista rakennuksista ja asunnoista ovat pysyneet
korkeina.
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Virkistysalueita asemakaava-alueella
Virkistysalueiden osuudet Oulun asemakaava-alueesta ovat vaihdelleet eri
vuosina 26 - 27 % välillä.
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Osuus koko pinta-alasta

Vuonna 2012 luonnonsuojelualueissa ei ole tapahtunut muutoksia. Suojelualueiden ja varausten osuus maa-alasta oli 3,4 %.
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Vuonna 2012 korkeintaan 300 m etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten
osuus kasvoi päiväkotien saavutettavuudessa.
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Vuonna 2012 korkeintaan 700 m etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus väheni alakoulujen, mutta lisääntyi muiden palvelujen saavutettavuuden osalta.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Yhdyskunnan aiheuttamaa kuormitusta tarkastellaan energian- ja vedenkulutukseen liittyvillä tunnusluvuilla sekä
ilmanlaadun, jätevesikuormituksen ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jätemäärän kehityksellä. Uutena mittarina on
otettu käyttöön kaupunkiorganisaation tuottaman yhdyskuntajätteen määrä.
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Sähkönkulutus asukasta kohden Oulussa vuonna 2011 laski hieman vuodesta
2010. Vuoden 2012 tiedot eivät ole vielä saatavissa.
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pungin ja kaupunkilaisen toiminnan vastuullisuutta ja eko126
tehokkuutta. Energiankulutuksen välillisiä vaikutuksia ovat
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luonnonvarojen kulutus ja ilman epäpuhtauspitoisuudet.
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Sähkönkulutus asukasta kohden laskettuna vuonna 2011 oli
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Oulussa 18,5 MWh/as/vuosi. Vuoteen 2010 verrattuna teol118
lisuuden sähkönkulutus pysyi samana, kun taas asumisen
116
ja maatalouden sekä palveluiden ja rakentamisen sähkön114
kulutus asukasta kohden laskettuna väheni. Vuoden 2012
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tiedot eivät vielä ole saatavissa.
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Sähkö kWh/m3
vuonna 2012 oli 164 l/as/vrk. Vuoden 2011
Kaupungin omistamat kiinteistöt yhteensä
kulutus oli 189 l/as/vrk.
Hoitoalan rakennukset

Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus
kaupungin rakennuksissa

Kokoontumisrakennukset
Opetusrakennukset
Toimisto- ja hallintorakennukset

Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta
kaupungin omistamissa kiinteistöissä on
tarkasteltu erilaisissa toimitiloissa. Sähkönkulutukseen vaikuttavat valaistuksen
ohella erilaisten koneiden ja laitteiden
määrä. Lämmön- ja vedenkulutus vaihtelee suuresti rakennustyypeittäin. Eri vuosien välistä vertailua vaikeuttavat toimitilojen käytössä tapahtuvat vaihtelut.
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Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa
kiinteistöissä vuonna 2012 oli 18,6 kWh/r-m3, mikä on
hieman enemmän kuin vuonna 2011.
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Kaupungin omistamat rakennukset
Hoitoalan rakennukset

Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä vuonna 2012 oli 35,6 kWh/m3. Kulutus väheni
edelleen, vaikka hoitoalan rakennuksissa sekä toimistoja hallintorakennuksissa ominaiskulutus kasvoi.

Kokoontumisrakennukset

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä kasvoi vuonna 2012 ja oli 117,4 l/m3. Hoitoalan
rakennuksissa, kokoontumisrakennuksissa ja opetusrakennuksissa veden ominaiskulutus väheni.

Toimisto- ja hallintorakennukset

Opetusrakennukset

2010

14

2011

2012

200

250

Kaukolämpö

100

Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kertoo kaupunkirakenteen ja energiantuotannon suunnitelmallisuudesta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutuksesta ja vaikutuksesta ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen. Oulun
Energian kaukolämpöverkko kattaa suuren osan kaupungin
asuinalueista. Kaukolämpö tuotetaan sähkön ja lämmön
yhteistuotantona. Energialähteinä ovat turve, puu ja öljy.
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Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä
on ollut viime vuosina korkea.
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Öljy

Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa puun osuus on viime vuosina
kasvanut turpeen osuuden vähentyessä. Vuonna 2012 puun osuus energianlähteenä oli 29 % ja öljyn osuus 6 %.

Ympäristökuormitus

ei keskustassa ollut yhtään ja huonoja 32. Liikenteen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat pidemmällä ajanjaksolla hieman laskeneet. Pitoisuuksia on pienentänyt autojen moottoritekniikan ja polttoaineiden kehitys. Myönteistä
kehitystä on kuitenkin hidastanut lisääntyneet liikennemäärät. Vuonna 2012 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 23 µg/m3
(raja-arvo 40 µg/m3) ja korkein tuntiarvo 189 µg/m3 (raja-arvo
200 µg/m3, sallii 18 ylitystä).

Ilmanlaatu
Ilmanlaadun indikaattorit kuvaavat ilmanlaadun vaikutusta
terveyteen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. EU:n
alueella on voimassa yhtenäiset raja-arvot eri ilmansaasteille. Ilmanlaatua kuvataan myös ilmanlaatuindeksillä, jossa
eri ilman epäpuhtauksien (mm. hiukkaset ja typpidioksidi)
pitoisuudet yhdistetään ja ilmanlaatu luokitellaan asteikolla
hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono.
Vuonna 2012 hengitettävien hiukkasten yli 50 µg/m3 ylittäviä vuorokausipitoisuuksia oli Oulun keskustassa kolme
(raja-arvo ylittyy, mikäli ylityksiä on yli 35). Vuodesta 2009
alkaen yli 50 µg/m3 ylittäviä pitoisuuksia on ollut selvästi
aiempia vuosia vähemmän. Hiukkaspitoisuuksien laskuun
on vaikuttanut mm. vähemmän pölyä aiheuttavien työmenetelmien käyttöönotto keväisessä katujen puhdistuksessa
sekä pölypitoisuuksien kohotessa suoritettu tehostettu pölynsidonta.
Alhaisemmat hiukkaspitoisuudet näkyvät ilmanlaatuindeksissä siten, että huonoja tai erittäin huonoja ilmanlaatutunteja on entistä harvemmin ja hyvien tuntien osuus on
kasvanut. Vuonna 2012 erittäin huonoja ilmanlaatutunteja
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Tehokkaampi katupölyn torjunta näkyy Oulun keskustan ilmanlaadussa.
Huonojen tai erittäin huonojen ilmanlaatutuntien määrä on viime vuosina
ollut vähäinen ja oli vuonna 2012 32.
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Jätevesikuormitus

Kaatopaikalle loppusijoitettava yhdyskuntajäte

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesikuormitus kuvaa
yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta rehevöitymiskehitykseen. Kuormitusluvuissa ovat mukana asutuksen kuormituksen lisäksi Taskilan jätevedenpuhdistamolle
tulevan teollisuuden ja palveluiden kuormitus. Vuosi 2012
oli puhdistamon toiminnassa poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen haasteellinen. Laitoksen prosessin toiminta
kärsi runsaista sulamis- ja sadevesistä sekä tulvista, ja puhdistamolle tullut jätevesimäärä kasvoi 20 % edellisvuodesta.
Kasvusta huolimatta asukaskohtaista kuormitusta voidaan
pitää alhaisena.

Yhdyskuntajätteen määrä kuvaa yhdyskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä
aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen
kiihtymistä.
Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä pieneni
huomattavasti Laanilan ekovoimalaitoksen aloitettua toimintansa elokuussa 2012. Laitoksessa jätteestä tuotetaan
polttamalla höyryä, jota käytetään Kemiran teollisissa prosesseissa sekä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Osa
yhdyskuntajätteestä paalattiin voimalaitoksen koepolttoa
varten jo vuonna 2011, joten ekovoimalaitoksen vaikutus
näkyi myös vuonna 2011 loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrässä.

14,0

10,0

350

8,0

300

6,0

250
kg/asukas/v

g/asukas/vrk

12,0

4,0
2,0
0,0

2008

2009

2010

2011

200
150
100

2012

50

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien kokonaistyppikuormitus on kasvanut hieman viime vuosina. Asukaskohtainen kokonaistyppikuormitus vuonna
2012 oli 11,4 g/asukas/vrk.
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Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä on laskenut
ekovoimalaitoksen käynnistymisen johdosta. Vuonna 2012 loppusijoitetun
yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti laskettuna oli 97 kg/as.
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Kaupungin kiinteistöjen tuottama yhdyskuntajätteen määrä suhteutettuna kaupungin työntekijöiden määrään oli 131
kg vuonna 2012. Jätemäärään vaikuttavat myös kaikki kaupungin palveluita käyttävät asukkaat. Suurin osa tuotetusta
jätteestä on polttokelpoista jätettä.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen kokonaisfosforikuormitus vuonna 2012 oli 0,11 g/asukas/vrk.
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Kaupungin kiinteistöjen tuottaman yhdyskuntajätteen määrä vuonna 2012 oli
131 kg/työntekijä. Vähennystä edelliseen vuoteen oli sekä bio- että polttokelpoisen jätteen määrissä. Tiedoissa ei ole mukana keräyspaperi.

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen BHK7-kuormitus
vuonna 2012 oli 2,1 g/asukas/vrk.
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Liikkumisen kestävyys

500
henkilöautoa/1000 asukasta

Liikkumisen kestävyyttä tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla,
jotka kuvaavat myös ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Kestävän kehityksen mukaisessa yhteiskunnassa
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuudet kuljetuista
matkoista kasvavat.
Autoistuminen kuvaa liikenteen määrää, tilantarvetta
sekä liikenteen aiheuttamia päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo välillisesti myös palvelujen saavutettavuudesta
ja joukkoliikenteen tarpeesta. Oululaiset omistivat vuoden
2012 lopussa 479 autoa 1000 asukasta kohden, kun edellisenä vuonna luku oli 470. Autojen kokonaismäärä on jatkanut
kasvuaan koko 2000-luvun ajan. Suomessa on keskimäärin
560 autoa 1000 asukasta kohden.
Joukkoliikenteen matkustusmäärät asukasta kohden
ovat Oulussa alhaiset. Paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen kokonaismäärä on ollut laskusuunnassa jo pitkään.
Joukkoliikenteen käyttö kuvaa kaupunkilaisten kulkumuotovalintoja, mutta myös joukkoliikenteen toimivuutta.
Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus on kasvanut.
Kattava kevyen liikenteen verkko mahdollistaa pyöräilyn tai
kävelyn henkilöautoilun sijaan. Vuonna 2012 kevyen liikenteen verkon pituus oli yhteensä 627 km ja kasvua edellisestä
vuodesta oli 8 km.
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Henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti vuonna 2012 oli 479. Määrä on
edelleen noussut eli autoistuminen on jatkanut kasvuaan.
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Asukasta kohden laskettuna joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat olleet
viime vuosina alhaiset. Matkojen määrä asukasta kohden tarkasteltuna
vuonna 2012 oli 34, mikä on samansuuruinen kuin edellisenä vuonna.
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Ympäristövastuullinen kulutus
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Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti oli 4,3 metriä vuonna 2012.

Ympäristövastuullisen kulutuksen seuraamiseen valitut indikaattorit ovat kaupungin henkilöstön paperinkulutus sekä
ympäristönäkökohdat huomioivien hankintojen osuus kokonaishankinnoista. Ensiksi mainittu kuvaa työntekijöiden
kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta ja jälkimmäinen kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.
Vuonna 2012 paperinkulutus lisääntyi edellisvuosiin
verrattuna ja oli kaksinkertainen vuoteen 2011 verrattuna.
Vuoden 2012 paperinkulutus työntekijää kohti oli 3710 arkkia vuodessa. Kulutuksen arviointiin vaikuttaa jonkin verran
hankintojen rytmitys eivätkä vuodet ole täysin keskenään
vertailukelpoisia. Lisäksi paperinkulutuksen kasvuun on
vaikuttanut kuntaliitokseen liittyvät toiminnot.
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Paperinkulutus kaupungin työntekijää kohti tarkasteltuna on vaihdellut
tarkastelujakson aikana paljon.
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Ympäristökasvatus

Hankintojen laskennan lähtötietoina on käytetty kaupungin tekemien keskitettyjen hankintapäätösten määrää
(milj. €) sekä ympäristökriteerejä sisältävien keskitettyjen
hankintapyyntöjen määrää (milj. €). Ympäristönäkökohdan
sisältäviksi hankinnoiksi lasketaan sellaiset tuotteiden ja
palveluiden tarjouspyynnöt, joissa ympäristökriteerejä on
vaatimuksina esim. teknisissä erittelyissä tai ne sisältyvät
tarjousten pisteytykseen. Indikaattori ei kerro toteutuneiden
hankintojen ympäristömyötäisyyttä ja siltä osin sitä on tarpeen kehittää.

Vihreä lippu ja muiden ympäristösertifioitujen koulujen ja
päiväkotien määrä kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Vihreä lippu
-koulujen ja päiväkotien määrä on edelleen kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2012 Vihreä lippu -koulujen ja päiväkotien osuus Oulussa oli 23 % (päiväkoteja 26 kpl ja kouluja 8
kpl), ja muissa liittyvissä kunnissa 11 % (päiväkoteja 5 kpl
ja kouluja 2 kpl). Päivähoito- ja perhetyön yksikkö Ainolan
Alakööki ja Timosenkosken luontokoulu toimivat myös Vihreä lippu -toiminnan alueellisina edistäjinä. Ympäristösertifioituja oppilaitoksia ovat Oulun Palvelualan Opisto, Hönttämäen koulu ja Oulu International School.
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen kertoo sekä kaupungin panostuksesta toimintaan että kaupunkilaisten osallistumisaktiivisuudesta.
Vuonna 2012 Alaköökin varhaiskasvatustoimintaan osallistuneiden määrä oli 8700 ja Timosenkosken luontokoulun
järjestämään toimintaan osallistuneiden määrä oli lähes
6200. Lisäksi Luontosunnuntai-tapahtumiin osallistui vuonna 2012 noin 500 oululaista.
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Vuonna 2012 ympäristönäkökohdat huomioitiin jo lähes kaikissa kaupungin
keskitettyjen hankintojen hankintapyynnöissä.
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Vihreän lipun omaavien päiväkotien ja koulujen määrät ovat kasvaneet Oulussa vuosi vuodelta. Vuonna 2012 Oulun päiväkodeilla oli yhteensä 26 vihreää
lippua ja kouluilla kahdeksan.
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Kestävän kehityksen palkinto Liminganlahden luontokeskukselle

%

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta myönsi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon Liminganlahden luontokeskukselle. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän
kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon
tarkoituksena on myös lisätä ympäristötietoisuutta ja kannustaa
asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.

6

4
2

0

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta
1999 alkaen ja sen ovat saaneet Timosenkosken luontokoulu (1999),
Tervatulli Oy (2001), Yritetään yhdessä ry (2003), Alakööki (2005),
Oulun palvelualan opisto (2007) ja Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen
Retkikerho (2010).
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Kaupungin järjestämään ympäristökasvatustoimintaan osallistuvien oululaisten osuus koko kaupungin väkiluvusta on viime vuosina ollut noususuunnassa.
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Ekologisen kestävyyden indikaattoreiden yhteenveto
Indikaattori

2008

2009

2010

2011

2012

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten osuudet (%)

97,9

97,4

96,5

94,2

95,7

Asemakaava-alueelle rakennettujen asuntojen osuudet (%)

98,8

98,5

98,9

97,6

97,8

Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)

27

26,4

26,7

27,1

27,1

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus maa-alasta (%)

3,0

4,4

4,7

3,4

3,4

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kokonaispinta-alasta (%)

2,5

4,1

4,4

3,4

3,4



K
K
K

35 / 85
15 / 65
23 / 70
23 / 68
9 / 41
71 / 93

43 / 88
22 / 70
34 / 79
26 / 69
12 / 49
83 / 98

27 / 75
15 / 59
33 / 78
25 / 67
11 / 47
81 / 96

27 / 74
14 / 55
31 / 73
24 / 67
11 / 47
82 / 96

36 / 82
13 / 53
31 / 74
20 / 68
11 / 48
82 / 97


K
K
K
K
K
K


Palveluiden saavutettavuus 300 ja 700 metrin etäisyydellä (%)
- päiväkodit (300 m/700 m, %)
- koulut 1 – 6 luokat (300 m/700 m, %)
- päivittäistavarakaupat (300 m/700 m, %)
- kirjastot ja kirjastoauton pysäkit (300 m/700 m, %)
- ekopisteet (300 m/700 m, %)
- bussipysäkit (300 m/700 m, %)
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan sähkön kulutus (MWh/as/v)

18,8

17,9

19,0

18,5

*

79/18/4

64/31/5

67/23/10

69/27/4

65/29/6

125

123

118

118

116

Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus Oulussa (%)

74,3

70,2

66,8

66,6

66,5

Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)

20,5
25,9
22,2
16,4
18,8

22,0
20,0
34,6
18,0
9,9

19,9
21,9
10,7
16,0
18,8

18,4
22,3
20,2
15,8
15,4

18,6
22,5
20,1
15,5
14,3

Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)

47,5
61,9
34,7
48,5
47,7

58,0
54,8
50,5
48,0
56,7

42,3
55,7
33,4
44,8
41,4

37,6
50,2
23,3
44,9
39,2

35,6
51,1
21,9
38,3
44,4

142,2
185,8
208,7
81,4
47,8

158,0
142,8
137,9
66,0
76,0

138,7
189,1
44,1
72,9
69,3

114,3
172,7
164,7
67,8
47,8

117,4
170,6
155,2
65,4
48,2
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Energialähteiden osuudet Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa
(turve / puu / öljy, %)
Asutuksen veden kulutus (l/as/vrk)

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (l/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (l/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (l/r-m3)
- opetusrakennuksissa (l/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (l/r-m3)
Hengitettävät hiukkaset (PM10) Oulun keskustassa
Raja-arvon (vuorokausikeskiarvo 50 μg/m3) ylitysten määrät (kpl, raja-arvo
sallii 35 ylitystä vuodessa)
Typpidioksidi (NO2) Oulun keskustassa
- Vuoden korkein tuntikeskiarvo (μg/m3) sekä raja-arvon ylitysten määrät
(kpl). Raja-arvo (200 μg/m3) sallii 18 ylitystä vuodessa.
- Vuosikeskiarvo, (μg/m3). (Raja-arvo 40 μg/m3)
Huono tai erittäin huono ilmanlaatu (h/vuosi)
Yhdyskunnan jätevesien kokonaistyppikuormitus (g/as/vrk)

11,8

8,6

8,2

8,8

11,4

Yhdyskunnan jätevesien kokonaisfosforikuormitus (g/as/vrk)

0,05

0,05

0,06

0,07

0,11

Yhdyskunnan jätevesien BOD-kuormitus (g/as/vrk)

1,6

1,3

1,6

2,0

2,1

Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä (kg/as/vuosi)

292

274

280

195

97

Liikkumisen kestävyys
Autoistuminen (henkilöautoa/1000 asukasta)

443

450

452

470

479

Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vuosi

37

35

35

34

34

Kevyen liikenteen verkon pituus (m/asukas)

3,9

4,4

4,3

4,3

4,3

1 976

2577

3473

1847

3710

14,4

36,2

42,2

73,9

99,6

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa (A4-arkkia/työntekijä)
Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat
(% kokonaishankinnoista)
Vihreä lippu- ja ympäristösertifioidut koulut ja päiväkodit (kpl)
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen (% oululaisista)
* tieto ei ole saatavilla
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12

18

19

25

34

10,0

8,5
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10,5
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Oulun ympäristövuosi 2012 kokosi yhteen Oulussa tapahtuvaa ympäristötyötä ja toi esille ympäristöasioiden laaja-alaisuuden. Vuosi koostui useasta tapahtumasta, seminaarista
ja tempauksesta. Valtuustoaloitteesta käyntiin lähteneen
teemavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
Ympäristövuoden aikana tuotettiin tietoa eri kohderyhmille ja mukaan haastettiin asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja,
kuntapäättäjiä sekä kouluja ja oppilaitoksia. Vuosi rakentui
valtakunnallisten teemapäivien ja viikkojen ympärille, paikallisia tapahtumia unohtamatta.

31.1.-31.5 Hiukkavaara-näyttely

7.5.-27.11. Ilo ja arki – valokuvanäyttely

Ympäristötalon ala-aulan näyttelytilassa esiteltiin Hiukkavaaran suunnitelmia.

Ympäristötalon aulatilassa sijainneella Ilo ja Arki -valokuvanäyttelyllä haluttiin kertoa uuden Oulun monipuolisuudesta
asuinympäristönä.

28.3. Veneily- ja kalastuspäivä
Kuntalaisille kohdistetussa veneilyyn ja kalastukseen liittyvässä tilaisuudessa myytiin lupia sekä esiteltiin ajankohtaisasioita yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

4.5. Oulun päiväkotien pihat puhtaaksi -päivä

1.2.-15.3. Talvikilometrikisa

1.-13.5. Valtakunnallinen pyöräilyviikko

Valtakunnallinen Kilometrikisa järjestettiin ensimmäistä
kertaa talviversiona. Kisan tavoitteena on kannustaa mahdollisimman monia oman työ- tai muun yhteisön jäseniä
pyöräilemään yhteishengen ja kunnon kohottamiseksi. Kisaan osallistui useita Oulun kaupungin työyhteisöjä.

Pyöräilyviikolla järjestettiin koko perheelle soveltuva, kaupunkituntemusta testaava liikuntatapahtuma, jossa suunnistettiin kuvien perusteella eri puolilla
kaupunkia sijaitseviin rastikohteisiin.
Suunnistuksen teemana olivat Oulun
kaupungin ulkopatsaat. Viikon aikana
järjestettiin myös ohjattu pyöräilyretki,
vietettiin Pyörällä töihin -päivää ja polkaistiin käyntiin Kilometrikisa.

Oulun päiväkodit järjestivät siivoustalkoita päiväkotien pihalla.

31.3. Earth Hour
Valot sammuivat tunniksi kaikkialla maailmassa ilmaston
puolesta. Oulun kaupunki osallistui kampanjaan sammuttamalla valot tunniksi Oulu10:ssä, pääkirjastossa, kaupungintalossa sekä Raatin kaaressa.

10.5. Oulun seutu puhtaaksi -päivä
Oulun seutu puhtaaksi –siivoustalkoot olivat osa maailmanlaajuista Let’s Do It! -liikettä. Ympäristötalon henkilökunta
näytti esimerkkiä siivoamalla yleisiä alueita, metsiä ja puistoja.

20.4. Energiatehokkuus ja korjausrakentaminen
Rakennusvalvonta järjesti tilaisuuden, jonka aiheena oli
energiakorjaus: vanhat omakotitalot, kansanomaiset korjaukset ja avustukset.

21.-25.5. Puutarha uusiksi -taimenvaihtoviikko

30.4.-4.5. Nuukuusviikko

Ympäristötaloon perustettiin viikon ajaksi vaihtopiste, johon sai tuoda tai ottaa mukaan huonekasveja, taimia, perennoita sekä muita puutarhanhoitoon liittyviä tarvikkeita.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut haastoi muut kaupungin
organisaatiot nuukuusviikon teemaan liittyen jätteiden vähentämiseen ja kierrättämiseen. Viikon tarkoituksena oli
rohkaista elämään kestävästi vähentämällä henkilökohtaista luonnonvarojen kulutusta. Ympäristötaloon perustettiin
Nuukuusviikon ajaksi tavaranvaihtopiste.

22.5. Puunistutuskampanja
Oulun koulut istuttivat puita osana kansainvälistä ENO Tree
Planting Day –tapahtumaa.
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26.5. Palstaviljelypäivä

alue: Rajakylä, Pateniemi, Herukka, Linnanmaa, Ritaharju,
Kaijonharju, Kuivasjärvi ja Liikanen.

Oulu10:ssä vietetyssä teemapäivässä neuvottiin palstaviljelijöitä sekä vuokrattiin vapaita palstoja. Paikalla oli myös
lähiruoan tuottajia sekä jatkojalostajia ja KantriOulu-hanke.

4.-6.9. Metsäviikko
Oulun seudun ympäristötoimi sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut olivat järjestämässä vuosittaista Oulun koulujen
5-luokkalaisille suunnattua metsän oppimispolkua Timosenkosken luontokoululla.

1.6.-30.9. Uuden Oulun kätketty Aarre
Kätketty Aarre oli kuntalaisille suunnattu kilpailu, jonka tarkoitus oli löytää uuden Oulun alueelta uusia, hienoja, ennen
tuntemattomia luonto-, maisema ja elämyskohteita. Voittajaksi valittiin Haukiputaalla sijaitseva Röytänkoski.

16.-22.9. Kansainvälinen Liikkujan viikko
Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä näkyivät Oulun kaupunkikuvassa julistekampanjalla kaupunkitiedotustauluilla.
Viikon aikana kaupunki järjesti keskustelutilaisuuden Oulun seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta sekä
kilpailun, jossa ehdotettiin pyöräilyreittiä Oulun kaupungin
jalankulku- ja pyöräilykarttaan. Ympäristötalon aulatilassa
oli esillä Kaukovainion koulun oppilaiden Auton vapaapäivä
-aiheisia piirroksia.

10.6. Ympäristöpäivän retki
Kuntalaisille järjestetyn retken tutustumiskohteina olivat
Haukiputaan Runtelinharju, Ii- ja Kiiminkijoen varsi, Loukkojärvi Kiimingissä, Jolosjärvi Ylikiimingissä sekä Koiteli.

7.-8.6. Climate Congress
Oulussa järjestettiin kansainvälinen ystävyys- ja yhteistyökaupunkien ilmastokongressi.

17.-28.9. Tavaranvaihtoviikot
Ympäristötaloon järjestettiin toistamiseen tavaranvaihtopiste, jonne jokainen sai tuoda hyväkuntoisia pienikokoisia
tavaroita ja viedä mukanaan löytöjä.

5.10. Oulu Goes Green
Tempauksen tavoitteena oli lisätä ympäristötietoutta ja
käytännön ympäristötekoja Oulussa. Tempaus toteutettiin
yhteistyössä The Irish Festival of Oulu:n kanssa. Mukaan
kutsuttiin koulut, päiväkodit, paikalliset yritykset, kaupungin virastot ja kaikki Oulun asukkaat. Tempaukseen sai
osallistua mm. sammuttamalla valot huoneesta tai keräämällä roskia.

15.-16.6. Tervasoutu

29.10.-2.11. Aloiteviikko

Vuosittaisessa Tervasoudussa soudettiin tervaveneillä Oulujoen yläjuoksulta Ouluun kulkenutta perinteistä tervankuljetusreittiä. Soutuun osallistui myös Ympäristötalon
henkilökunta yhteisellä joukkueella.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden aloiteviikon teemana
oli ”Ympäristötalo – ympäristöasiat kuntoon”. Aloitteiden
avulla haettiin ideoita, miten kukin omalta osaltaan vastaa
ympäristönäkökohdista huomioiden talon toiminnan.

30.8.-2.9. Oulun päivät

9.11. Väylänvarsitempaus Knuutilankankaalla

Oulun päivien aikana Oulun Energia, Oulun Jätehuolto ja
Oulun Vesi järjestivät kuntalaisille tutustumisretket Laanilan ekovoimalaitokseen, Ruskon jätekeskukseen sekä Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolle.

Oulun kaupunki järjesti yhdessä talvikunnossapidon urakoitsijan sekä paikallisten pyöräliikkeiden kanssa pyöräilyyn liittyvän tempauksen. Laanaojan varren kevyenliikenteenväylän, Poikkimaantien alikulun jälkeisen kevyen
liikenteen väylien risteyksessä Knuutilankankaalla sijainneessa tempauksessa keskusteltiin ympärivuotisesta pyöräilystä ja kunnossapidosta.

1.9. Oulu päivät – Retki Oulunsalon Varjakkaan
Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut järjesti opastetun kävelyn
Varjakan kartanolta Varjakan saareen. Retken aikana kerrottiin Varjakan historiasta ja luonnosta.

28.11.2012-31.3.2013
Oulun kulttuuriympäristön näyttely

1.9. Oulun päivä – kauneimmat pihat

Ympäristötalon ala-aulan näyttelytilassa esiteltiin Oulun
kulttuuriympäristöohjelma, joka kokoaa yhteen uuden kunnan kulttuuriympäristön arvot osana uuden Oulun yleiskaavan perusselvitystä.

Oulun päivien yhteydessä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
julkaisi kesäkuussa alkaneen pihakilpailun tulokset ja jakoi
palkinnot. Kilpailualueeksi oli määritelty Oulun pohjoinen
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Oulun seudun ilmastostrategia
Oulun kaupungin ilmastositoumukset
Oulun kaupunki on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään tavoitteenaan kasvihuonekaasupäästöjen pysyvä vähentäminen. Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin
Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Strategiassa on esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Valtuuston päätöksessä velvoitettiin hallintokunnat
ja liikelaitokset sisällyttämään ilmastostrategia omiin toimintoihinsa sekä edellytettiin seurantatietojen esittämistä
vuosittaisen ympäristöraportoinnin yhteydessä.

Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus
Allekirjoittaessaan Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) kaupunki sitoutui
vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä vähintään 20
prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Velvoitteet koskevat
toimintoja, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan ja
toimillaan vaikuttaa. Liittyminen sitoumukseen tukee Oulun
seudun ilmastostrategian toimeenpanoa ja vahvistaa kansallista ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä.
Osana sitoumusta laadittiin Kestävän energiankäytön
toimintasuunnitelma (Sustainable Energy Action Plan,
SEAP), jonka Oulun kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2012. Suunnitelmassa on esitetty kuusi toimenpidekokonaisuutta 20 prosentin päästövähenemän saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto
Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat
perustivat ilmastoverkoston helmikuussa 2011. Verkoston
tavoitteena on monipuolinen yhteistyö ja toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Verkosto on esittänyt
kymmenen konkreettista aloitetta, joita kaupunginjohtajat
vievät eteenpäin omissa kaupungeissaan. Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on hyväksytty EU:n Covenant Support
-verkoston jäseneksi.
Oulussa aloitteiden mukaiset toimenpiteet ovat edenneet nopeasti. Vuoden aikana valmistui kaksi mittavaa
työtä: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma sekä
Energiaviisaan rakentamisen tiekartta. Myös muut aloitteet,
kuten esimerkiksi ekotukitoiminnan käynnistäminen, kaupunkilaisten ilmastoneuvonta sekä selvitystyö vähäpäästöisten autojen käyttöönoton edistämiseksi, etenevät hyvin.

Toimenpidekokonaisuudet ovat
• energiankulutuksen vähentäminen
• uudisrakentamisen ennakoiva laadunohjaus
• korjausrakentamisen ja asumisen ennakoiva laadunohjaus
• energiankulutuksen vähentäminen neuvonnalla
• tehokas maankäyttö ja liikennesuunnittelu sekä
• jätteen hyötykäytön tehostaminen.

Kaupunginjohtajien ilmastoaloitteet
1.

Paikallisen energiaviisaan rakentamisen tiekartan laadinta ERA17
2. Rakennusvalvonnan kehittäminen ennakoivan
laadunvalvonnan suuntaan
3. Yhteishanke energia- ja ilmastoneuvonnan verkottamiseksi
4. Ilmastovaikutusten sisällyttäminen budjettiin
5. Ekotukitoiminnan levittäminen
6. Matkustustarpeen vähentäminen
7. Suurten kaupunkien mahdollisuuksien selvittäminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 %
vuoteen 2020 mennessä
8. Kuntien ja valtion ilmastokumppanuusaloitteen
tukeminen
9. Vähäpäästöisten autojen käyttöönoton edistäminen
10. Ilmastoyhteistyön lisääminen kaupunkien ja
pienten ja keskisuurten yritysten välillä
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Vuosi
1990

Vuosi
2010

Tavoite
2020

Tavoite
2020
(puu)

BAU
2020

6,4
5,1

5,7
5,1

5,0
5,1

4,4
5,1

5,6
5,1

Energiaviisaan rakentamisen tiekartta

Oulun kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Oulun ERA17 –tiekartta on
ensimmäinen kaupunkikohtainen energiaviisaan
rakentamisen
tiekartta
Suomessa ja kaupungin
vastaus Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimintaohjelman ERA17-energiaviisaan rakennetun ympäristön aika
2017 rakennettua ympäristöä koskevaan haasteeseen.
Valtakunnallisessa ohjelmassa esitetään 31 toimintasuositusta, jotka koskevat energiatehokasta maankäyttöä,
hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta,
kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä.

Oulussa kulutetun energian ja muun toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2011 olivat hiilidioksidiksi laskettuna yhteensä noin 1 700 600 tonnia (CO2-ekv) eli noin 11,8 tonnia asukasta kohden. Vuoden 2012 laskennassa käytettävät
tiedot eivät ole vielä saatavilla.
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*Laskentamenetelmä Hilma

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ja päästöt asukasta kohden vuosina
2005–2012.

Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Oulun kaupungin kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelma
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of Oulu
under Covenant of Mayors (CoM)

Vuonna 2011 Oulun kasvihuonekaasupäästöt laskivat
noin 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku johtui pääosin teollisuuden alhaisemmasta energiankulutuksesta.
Myös kaukolämpöä ja kulutussähköä käytettiin edellistä
vuotta vähemmän.
Kasvihuonekaasujen päästökehitystä on tarkasteltava
pidemmältä ajanjaksolta, sillä päästöissä esiintyy vuosittaista vaihtelua, joka ei välttämättä johdu päästöihin kohdistetuista toimenpiteistä, vaan yhteiskunnallisista tekijöistä
ja sään vaihtelusta. Lisäksi on otettava huomioon käytössä
olevien laskentamenetelmien aiheuttamat erot.
Kaupungin ilmastosivuilla julkaistaan kasvihuonekaasupäästöjen viikkotilastoa, joka esittää Oulun alueella syntyvät viikoittaiset hiilidioksidipäästöt sisältäen kuluttajien
sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja tieliikenteen päästöt.
Tilaston tarkoituksena on havainnoida, kuinka yksittäinen
kuluttaja voi arkipäivän valinnoillaan vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Energiaviisas rakennettu Oulu
Oulun ERA17-tiekartta

ERA17-tiekartta kattaa kuntaliitoksen jälkeisen Oulun.
Tiekartassa on tarkasteltu kaikkia valtakunnallisen toimintaohjelman suosituksia ja esitetty keinot, joilla kaupunki niitä omalta osaltaan toteuttaa. Keskeisimmistä toimenpiteistä on koottu tiivistelmä ”Oulun 17 energiaviisasta askelta”.
Tiekartta tukee kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvän kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) toteutusta ja sisältää toimenpiteitä, joilla asetettuun tavoitteeseen on mahdollista päästä. Tiekartta on
toimintamalli ja ohjekirja Oulun rakennetusta ympäristöstä
vastaavien tahojen toiminnan kehittämiseksi ja muuttamiseksi energiatehokkuutta edistäväksi. Tiekartta on myös osa
Oulun seudun ilmastostrategian toimeenpanoa. Tiekartta
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2012.
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Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuuden osuutta olivat vuonna 2011 noin 842 000 tonnia eli 5,9
t tonnia asukasta kohden. Vuoteen 2010 verrattuna päästöt
laskivat 19 %. Päästövähenemä johtui pääosin vähäisemmästä kaukolämmön ja erillislämmityksen kulutuksesta.
Vuonna 2011 yli kolmasosa kyseisistä päästöistä aiheutui kaukolämmön kulutuksesta. Liikenteen aiheuttamat
päästöt muodostivat reilun neljänneksen kokonaispäästöstä. Laskenta kattaa Oulun alueella tapahtuvan tie- ja raideliikenteen sekä satamaliikenteen.
Sähkön kulutukseen vaikuttavat sähkölämmitettyjen rakennusten lukumäärä sekä sähkön kulutus kotitalouksissa
ja palveluissa. Sähkölämmityksen päästöjen osuus oli noin
5 %. Kuluttajien sähkönkulutuksen aiheuttama päästö oli
noin 19 % kokonaispäästöstä.
Rakennusten erillislämmitys aiheutti 6 % kokonaispäästöstä. Laskennassa ovat mukana kaikki Oulussa sijaitsevat
erillislämmitetyt rakennukset. Merkittävimmät lämmityksen päästöihin vaikuttavat tekijät ovat rakennusten pintaala asukasta kohden sekä lämmityksen polttoaineet.
Jätehuollon päästöseurannassa ovat mukana kaatopaikat, kompostointilaitokset sekä jäteveden käsittelylaitokset.
Päästö on noin 9 % kokonaispäästöstä. Maatalouden vaikutus kokonaispäästöön on 1 %.

* Laskentamenetelmä
CO2-raportti

Päästöjen jakautuminen asukasta kohden (tCO2-ekv/asukas) toiminnoittain
vuosina 2009-2011 ilman teollisuutta.

Erillislämmitys
6%

Jäte
9%

Maatalous
1%
Kaukolämpö
33 %

Sähkölämmitys
5%

Kuluttajien
sähkönkulutus
19 %

Liikenne
27 %
* Laskentamenetelmä CO2-raportti

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna
2011.

Kansainvälinen ilmastokongressi Oulussa
Oulussa järjestettiin kesäkuussa 2012 kansainvälinen ystävyys- ja yhteistyökaupunkien ilmastokongressi. Kongressiin saapui osallistujia kymmenestä
eri maasta Euroopasta ja Aasiasta. Seminaarin
teemoina olivat uusiutuvat energialähteet, energiatehokas kaupunkisuunnittelu, rakentamisen energiaa säästävät ratkaisut sekä uusiutuvan energian
tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Kongressi oli
jatkoa Saksan Hallessa järjestettyyn ystävyyskaupunkien ja liikelaitosten Ilmastonsuojelu ja tulevaisuuden kestävä energiahuolto -konferenssille,
johon Oulun kaupunki osallistui toukokuussa 2011.

24

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Oulun seudun ilmastostrategiassa ilmastonmuutoksen hillintää tarkastellaan yhdeksän keskeisen toiminnan kautta.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Ekovoimalaitos

kuva: Kati Leinonen

Energian tuotanto
Energianhankinnassa oleellista on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen edellyttää kulutuksen vähentämistä sekä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden osuuden kasvattamista. Jätteiden
energiahyödyntämisen lisäksi on tarpeen kehittää myös muiden uusiutuvien energialähteiden hankintaa ja käyttöä.
Jätteitä polttoaineenaan käyttävä Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitos valmistui elokuussa 2012 Laanilan
kaupunginosaan, Kemiran teollisuusalueelle. Laitos on
mitoitettu 120 000 tonnin vuosittaiselle jätemäärälle, josta
puolet tulee Oulun Jätehuollon alueelta ja loput muualta
Pohjois- ja Itä-Suomesta. Jäte jalostuu laitoksessa sähköksi
ja lämmöksi.
Oulun Energian energianhankinnan perustan muodostaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tavoitteena on lisätä
hallitusti puun käyttöä ja vahvistaa sen toimitusvarmuutta.
Vuonna 2012 puun osuus polttoaineista oli 29 %. Oulun Energian kaukolämpö ja uusi ”uudet energiatoiminnot” osastot
yhdistettiin Kaukolämpö ja uudet energiatoiminnot -liiketoimintayksiköksi. Uudet energiatoiminnot osastolla kehitetään tulevaisuuden energiatoimintoja liiketoiminnaksi.
Ruskon jätekeskuksessa kerättiin vuonna 2012 biokaasua talteen 5,3 mil.m3 eli noin 26 GWh. Määrä vastaa yli 2,5
milj. litraa kevyttä polttoöljyä ja noin 40 000 tonnin suuruista
hiilidioksidipäästöä. Keräystä
tehostettiin lisäämällä keräyslinjoja käytössä olevalle jätetäyttöalueella. Oman toiminnan
lisäksi biokaasua hyödynnetään
Paroc Oy:lla, Lindström Oy:llä
sekä Oulun yliopistollisen sairaalan keskuspesulassa prosessihöyrynä.
Ruskon jätekeskukseen valmistui Oulun Jätehuollon rakennuttama lajitteluareena LARE.
Lajitteluareenan avulla tehos-

kuva: Harri Tarvainen

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja olemassa olevan
infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö on ollut osa
maankäytönsuunnittelua jo kauan, mutta ilmastotavoitteiden mukaantulon myötä sen merkitys on lisääntynyt ja selvästi nähtävissä uusia hankkeita ja kaavoituskohteita käynnistettäessä.
Merkittävimpiä olemassa olevaa infraa hyödyntäviä ja
yhdyskuntarakennetta eheyttäviä asemakaavoituskohteita vuonna 2012 olivat Holstinsalmentien alue, Lipporanta,
Ranta-Toppila sekä Lyötyn ratapiha-alue.
Kaupunkirakenteen tiivistämisen ja energiatehokkuuden lisäksi kaavoituskohteissa selvitettiin mahdollisuuksia
uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon. Esimerkiksi
Kiulukankaan asemakaavatyössä tutkittiin mahdollisuutta
yhteistyössä GTK:n kanssa kalliolämmön käyttöön asuinkerrostalojen korttelialueella. Kallion ominaisuuksien selvittämiseksi tehtiin koeporaus ja maatutkausta.
Uuden Oulun yleiskaavoitustyö jatkui. Työssä tullaan
hyödyntämään BusinessOulun aloittamaa selvitystyötä uusien alle kymmenen tuulimyllyn maatuulivoimaloiden potentiaalisista sijoittumispaikoista. Tuulisuusolosuhteiden
lisäksi selvitetään mahdollisia voimaloiden rakentamista
rajoittavia tekijöitä. Kertomusvuonna käynnistettiin myös
geoenergiakartoitus.
Yleis- ja asemakaavoituksen merkittävissä hankkeissa
otettiin käyttöön Ecocity Evaluator –ohjelma, jonka avulla
voidaan määrittää tietyn alueen toiminnasta ja maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.
Oulu oli osallisena Kestävän yhdyskunnan arvoketjut
(KERVO) -projektissa, jossa perehdyttiin kestävän rakennetun ympäristön ominaisuuksiin ja arviointimenetelmiin.
Kestävää yhdyskuntaa tarkasteltiin sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Hiukkavaaran Kivikkokankaaseen testattiin kahta ekologista arviointimenetelmää.
Vuodesta 2007 saakka vuosittain järjestetyssä kaupunkisuunnitteluseminaarissa pohdittiin tällä kertaa uuden Oulun yhdistymisen toteutumista sekä strategioiden ja visioiden kytkeytymistä yleiskaavatyöhön. Seminaarissa kuultiin
puheenvuoroja valtakunnallisilta ja paikallisilta asiantuntijoilta.
Kaupunki jatkoi asiantuntijana ja rahoittajana vuonna
2011 käynnistyneessä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA) –hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla voidaan mitata
yhdyskuntarakenteen ja erityisesti eri kaavoitusratkaisujen
ilmastoystävällisyyttä.
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tetaan jätteen hyödyntämistä materiaalina tai energiana.
Biojätteen mädätyslaitoksen hankinnasta laadittiin tarjouspyynnöt. Hankinta toteutetaan vuoden 2013 aikana.
Oulun Vesi on selvittänyt jäteveden hukkalämmön talteenoton edellytyksiä Taskilan jätevedenpuhdistamolla ja
varautunut sen vaatimiin investointeihin.

vää hankekokonaisuutta. Oulun hankkeen tavoitteena on
tuottaa konsepteja, joilla ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa. Hankkeen
pilottialueet sijaitsevat Kivikkokankaalla.
Kaupungin peruskorjauskohteissa on tavoitteena energiatehokkuus. Korjausten yhteydessä selvitetään mahdollisuudet uusiutuvan energian käyttöönottoon. Uusiutuva
energia pyritään ottamaan käyttöön erityisesti kaukolämpöverkon ulkopuolisissa öljylämmityskohteissa. Tällä hetkellä
uusiutuvaa energiaa hyödynnetään Pikkaralan, Vesalan ja
Madekosken koulujen lämmitysjärjestelmissä.

Rakennukset ja rakentaminen
Rakennusten merkitys energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on yksittäisistä tekijöistä suurin ja
niihin sisältyy myös huomattavat säästömahdollisuudet.

Liikenne
Oulun kevyenliikenteen verkosto on kansainvälisestikin vertailtuna laaja ja toimiva. Sen sijaan paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat entisestään vähentyneet 2000-luvulla.
Joukkoliikenteen matkustajamäärän nostaminen vaatii useiden erilaisten rakenteellisten ja taloudellisten keinojen käyttöönottoa.
Paikallisliikenteen matkamäärä kasvoi Oulussa 2,2 %
edellisvuoteen verrattuna. Oulun kaupunki on asettanut
selkeän tavoitteen nostaa joukkoliikenteessä tehtävien
matkojen määrää 20 prosentilla vuoteen 2018 mennessä.
Tavoitteeseen pääsemiseksi joukkoliikennettä uudistetaan
lisäämällä tarjontaa noin neljäsosalla, tihentämällä vuoroja
ja ottamalla käyttöön uusia paikallisreittejä. Palvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana, jolloin uudistuksen mukainen
liikennöinti alkaisi heinäkuussa 2014.
Henkilöautoliikenteen vähentämiseksi Oulun kaupunki
tarjosi työntekijöilleen mahdollisuuden työsuhdematkalippuun, joka oikeuttaa joukkoliikenteen lipun ostamiseen
kaupungin tukemalla alennetulla hinnalla.

Haukipudaslippu
0%

Seutulippu
(kaikki
yhteensä)
13 %

Puolivuosilippu
0%

Oulun rakennusvalvonta jatkoi uudisrakentamisen laadunohjausta, jonka vaikutus rakennusten energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on
merkittävä. Tulokset on esitetty ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen yhteydessä. Vastaava toiminta on
kehitetty myös korjausrakentamiseen ja ensimmäinen ohjaustilaisuus pidettiin keväällä 2012.
Oulun rakennusvalvonta toteuttaa Suurten kaupunkien
uusiutuvat energialähteet ja pilotit – RESCA -hanketta, joka on osa Tampereen, Turun, Oulun, Vantaan ja Helsingin
yhteistä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen tähtää-

40 matkaa
Oulu
29 %

Oululippu 30
pv
58 %

Vuoden 2012 aikana ostettiin yhteensä 4436 työsuhdematkalippua. Kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,5 %.
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Matkustustarpeen vähentämiseksi kaupungin yksiköissä on tarjolla lisääntyvissä määrin mahdollisuuksia
sähköiseen asiointiin, kuten sähköisiin lomakkeisiin, puhelinpalveluihin sekä etäpalveluihin videon välityksellä. Videoneuvotteluiden käyttömäärät kasvoivat edelliseen vuoteen
verrattuna yli 50 %. Lisääntyneeseen käyttöön vaikutti tietoisuuden lisäksi etäpalvelupisteiden määrän kasvu EPPI
- Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhankkeen myötä. EAKR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttaja on
Oulun kaupunki.

käytön tehostamista. Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan ovat liittyneet omilla sopimuksillaan Oulun Energian
Kaukolämpö sekä Siirto ja Jakelu Oy. Sopimusten tavoitteena on pienentää energiankulutusta.

Hankinnat ja kulutus
Julkisten hankintojen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen
hillinnässä on merkittävä: niiden arvo on Suomessa vuosittain 24 miljardia euroa. Oleellisinta on vaikuttaa kulutuksen
vähentämisen.
Kaupungin hankintapoliittisen ohjelman yksi neljästä
päätavoitteesta on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimmalla tavalla siten, että kaupungin etu, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat sekä asiakaslähtöisyys on huomioitu.
Osana ohjelman toimenpiteiden toteuttamista on vuoden
2012 aikana laadittu hankintakäsikirja.
Hankintoihin ja hankintojen laatuun on vaikutettu ottamalla mukaan tavaran- tai palveluntuottajalle tehtyihin tarjouspyyntöihin yhdeksi valintakriteeriksi ympäristöasioiden
huomioiminen. Erilaisten laitteiden ja kaluston valinnassa
on huomioitu energiatehokkuus sekä käyttöikä. Kulutuksen
vähentämiseen on pyritty mm. varastojen seurannalla, huomioimalla pakkauskoot ja tekemällä pitkäikäisiä hankintoja.

Julkisten palveluiden energiankäyttö
Kuntien palveluntarjonta ja infrastruktuurista huolehtiminen
kuluttavat runsaasti energiaa. Pienilläkin muutoksilla ja toimintojen järkeistämisellä saavutetaan merkittävät taloudelliset hyödyt sekä positiiviset vaikutukset kasvihuonekaasujen
määrään. Energiankulutuksen jatkuva seuranta kiinteistöissä kannustaa energiaa säästäviin toimintatapoihin.
Oulun Tilakeskus jatkoi vuonna
2009 alkaneita energiakatselmuksia
kaupungin kiinteistöissä yhteistyössä
Schneider Electricin kanssa. Taustalla on Oulun kaupungin ja elinkeinoministeriön (TEM) allekirjoittama
energiatehokkuussopimus,
jossa
kaupunki on sitoutunut 16,64 GWh
energiansäästöön vuoteen 2016 mennessä. Tavoite on 9 %
vuonna 2005 toteutuneesta lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden kulutuksesta.

Tietoisuuden lisääminen
Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia
toimia, joiden toteuttamiseksi päivittäisten tottumusten
muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden
parantamisesta.
Oulun Energian energiapalveluneuvoja jatkoi vuoden
2012 aikana kotitalouksien neuvontaa energiankulutuksesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Myös perinteiset
koululaisvierailut voimalaitoksella jatkuivat, kuten myös
etäluettavien reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan
mahdollistavien sähkönkulutusmittareiden asennukset.
Oulun seudun ympäristötoimi toteutti vuoden aikana
Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa -hankkeen. Toimintavuoden aikana hanke jalkautui Oulun kaupungin Kaukovainion kaupunginosan asukkaiden
pariin. Osana hanketta alueella toteutettiin asukaskysely,
jonka avulla selvitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia,
energiankulutusta sekä toiveita alueen yleiseen kehittämiseen. Alueella järjestettiin myös erilaisia asumisen energianeuvontatilaisuuksia, joissa aiheina olivat mm. asumisen
energiankulutus sekä alueen jätehuolto. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä Kaukovainion asukasyhdistyksen, Oulun Energian ja Oulun Jätehuollon kanssa.

Tilakeskus on säästänyt kaupungin omistamien rakennusten
energiankulutuksessa. Valtaosa säästötoimenpiteistä on
peräisin kaupungin kiinteistöihin tehdyistä energiakatselmuksista. Pelkästään kiinteistöjen lämpöä, sähköä ja vettä käyttävien järjestelmien säädöillä on saavutettu merkittävä säästö.
Vuonna 2011 kaukolämpöä kulutettiin 12,3 % ja käyttösähköä
7,8 % vähemmän kuin vertailuvuonna 2008. Vedenkulutuksessa on säästetty 13,8 %. Säästetyn energian rahallinen arvo on
noin 800 000 euroa/vuosi, mikä vastaa 3450 tonnin hiilidioksidipäästömäärää.

Tilatehokkuuden parantamiseksi ja kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseksi Tilakeskus luopui kaupunkikonsernille tarpeettomista toimitiloista sekä käynnisti
yhteistyön asian edistämiseksi myös muiden hallintokuntien kanssa. Myös ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut purki
tarpeettomaksi käyneitä vanhoja rakennuksia sekä minimoi
lämmitystä tyhjillään olevissa rakennuksissa.
Oulun Energia -konserni on mukana Energiateollisuus
ry:n energiatehokkuussopimuksessa, mikä edellyttää sekä
oman toiminnan energiankäytön että asiakkaiden energian-
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Ympäristötoimen toteuttaman ILMO – Oulun seudun
ilmastoportti -hankkeen keskeisimpiä toteutumia vuoden
aikana olivat ilmastosivujen toteuttaminen sekä ekotukitoiminnan käynnistäminen Oulun kaupungin työyhteisöihin.
Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ekotukitoiminta sai Oulun kaupungissa innostuneen vastaanoton. Koulutuksissa kävi vuoden aikana 105 henkilöä
ja toiminta kattaa lähes kaikki kaupungin toimialat. Ekotukihenkilöille järjestettiin lisäksi erilaisia tilaisuuksia, kuten
esimerkiksi tutustumisen Ruskon jätekeskukseen sekä
Laanilan ekovoimalaitokseen.
Ekotukitoiminta aloitettiin Oulun kaupungissa tammikuussa
2012. Ekotukihenkilöt vievät
ympäristötietoutta eteenpäin
omissa työyhteisöissään oman
työnsä ohella.

Osana kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman
laadintaa kaupungin työntekijöille järjestettiin seminaari aiheesta Ilmastostrategia ja kestävä energiankäyttö Oulussa.
Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita liittyen ilmastotyöhön ja kasvihuonekaasupäästöihin.
Oulun seudun geologisista ominaisuuksista ja soveltuvuudesta geoenergian käyttöön sekä geoenergian sovelluksista ja käyttökohteista kuultiin Oulun seudun ympäristötoimen järjestämässä tilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrottiin
mm. maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon
poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyvästä lupakäytännöstä ja neuvonnasta Oulun kaupungissa.

Oulussa toteutettu ilmastotyö oli esillä kuntien 6. ilmastokonferenssissa
Tampereella. Tilaisuudessa kuultiin myös kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajan paneeli, jossa Oulun ilmastoteoksi nostettiin pyörätiet.

Uudet teknologiat ja innovaatiot
Ilmastonmuutoksen torjunta synnyttää maailmanlaajuiset
markkinat uusille teknologioille ja innovaatioille, joihin myös
Oulun seudun osaajien tulee osata tarttua.
Merkittävän uusinta teknologiaa hyödyntävän kehitysympäristön eri alojen liiketoiminnalle mahdollistaa Hiukkavaara, joka on Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien
aikana rakentuva kaupunginosa. Hiukkavaaraan käynnistyi
kaupungin ja Oulun yliopiston sekä oululaisten rakennusliikkeiden kanssa yhteistyössä toteutettava Kestävä pohjoinen talvikaupunki (INURDE-CO/EWC) -hanke. Hankkeen
avulla kehitetään kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja
kumppanuuskaavoituksen käytäntöjä, laaditaan talvikaupunkistrategia sekä määritellään käyttäjälähtöiset toimintamallit.
Hiukkavaaran kehittämiseksi kaupunki järjesti marraskuussa tilaisuuden, jossa se kertoi alueen mahdollisuuksista ja kutsui yrityksiä mukaan kehitystyöhön. Tilaisuudessa
kuultiin mm. alueen kaavoituksesta ja rakentamisesta,
Oulun ilmastostrategisista tavoitteista sekä Hiukkavaaran
hankesalkusta. Lisäksi tilaisuudessa oli esillä älykkäät energia-, jätehuolto- ja vesijärjestelmät ja niiden luomat mahdollisuudet. Yritysten puheenvuoroissa esiteltiin konkreettisia
toimintamalleja liittyen mm. hajautettuun energiantuotantoon, bioenergiaan, valaistukseen sekä ICT:hen.
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Oulun seudun ympäristötoimi julkaisi vuoden
aikana kolme ilmastostrategian ja energiatehokkuuden seurantaan liittyvää
katsausta.
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Taloudellinen ohjaus

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keskeisimmät taloudellisen ohjauksen keinot kansallisella tasolla ovat verotus sekä
erilaiset valtion tukitoimet. Keskeinen toimenpide kuntatasolla on vaikuttaa kunnan määräysvallassa olevien energiayritysten hinnoittelun rakenteeseen energiansäästöä ja energiatehokkuutta kannattavaksi.
Oulun Energian sähkönmyynnin vihreiden tuotteiden
hintaan on vuodesta 2010 alkaen sisältynyt ympäristöosuus,
joka talletetaan ympäristötilille. Tililtä annetaan tukea vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustaville hankkeille. Vuonna 2012 ympäristötilin apurahat
julistettiin haettavaksi uusiutuvan energian tutkimiseen
tai liikeidean kehittämiseen. Edellisenä vuonna apurahoja
jaettiin kahteen älykkäitä sähköverkkoja käsittelevään tutkimuskokonaisuuteen.
Oulun Energia kuuluu päästökaupan piiriin, mikä on
EU:n pääasiallinen ohjauskeino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Vuoden 2012 aikana tekninen keskus myönsi energiaavustuksia pientaloille sekä taloyhtiöille uusiutuvan energian käyttöönottoon 0,2 milj. € sekä muihin energiataloutta
parantaviin toimenpiteisiin 0,4 milj. €.

Ilmastonmuutoksen hillinnästä huolimatta ennustettuihin
muutoksiin on varauduttava. Oulun seudulla keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ovat mm. tulviminen ja
vedenpinnan nousu, sadannan kasvu sekä muutokset tuuliolosuhteissa ja lumisateiden määrissä. Meren pinnan nousua akuutimpi ilmiö on lisääntyvät myrskyt, jotka ajavat merivettä edellään ja nostavat sen pintaa hetkellisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen edellyttää eri kaupungin toimialojen, kuten maankäytönsuunnittelun, teknisen toimen, vesihuollon ja pelastuslaitoksen yhteistyötä.
Yksi keskeisimmistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteistä on asuinalueiden hulevesien viivytysrakenteiden suunnittelu ja mitoitus vastaamaan lisääntyviä sademääriä. Kertomusvuoden aikana valmistui Kiulukankaan
asemakaava, jossa peruskuivatus on esitetty järjestettävän
hulevesiviemärijärjestelyin. Alueen läpi kulkee kuivatusoja,
johon johdetaan pääosa alueen hulevesistä. Kevyenliikenteen väylien varsilla hyödynnetään hulevesien viivytystä.
Hiukkavaaran suunnittelussa koko kaava-alueelle etsitään monipuolisia sade- ja sulamisvesien imeytysratkaisuja
vesistöjen ja viemäriverkon kuormituksen vähentämiseksi.
Erityistä on uusien ratkaisujen löytäminen myös talviolosuhteiden varalle.
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Haaste Itämeren pelastamiseksi
– Oulun kaupungin toimenpideohjelma

Oulun kaupunki on mukana Turun ja Helsingin kaupunkien haasteessa Itämeren pelastamiseksi. Tavoitteena on
vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti koko Itämeren piirissä
Perämeri mukaan lukien. Vuoden 2012 lopussa haasteen oli
vastaanottanut lähes 60 suomalaista kuntaa ja yli 130 yritystä, oppilaitosta, erilaista yhteisöä tai muuta organisaatiota.
Toimenpiteet koskevat pistekuormitusta ja viemäriverkoston kehittämistä, haja-asutusalueen kuormitusta,
kaupunkien harjoittamaa maataloutta, laivaliikenteen ja
veneilyn jätevesien käsittelyä sekä satamien tekemiä ruop-

pauksia. Vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi kaupungit
sitoutuvat panostamaan kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen sekä tietoisuuden lisäämiseen Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisesta.
Kaupungin toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2008. Haasteen edistäminen
kohdennettiin omaan toimintaan ja toimenpiteiksi valittiin
keskeisimmät seikat, joihin kaupunki voi toimillaan vaikuttaa.

Oulun kaupungin toimenpideohjelman seuranta 2012
PISTEKUORMITUS

Toimenpiteet 2012

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
Taskilan jätevedenpuhdistamon
typenpoisto

Taskilan puhdistamon prosessit täyttivät fosfori- ja happea kuluttavan kuormituksen lupaehdot. Typenpoiston tavoitteesta jäätiin poikkeuksellisen sateisuuden aiheuttamien vesimäärien
takia. Taskilan saneeraus- ja laajennussuunnitelmat valmistuivat ja toteutuvat 2013-2014.
Jäteveden desinfiointia kokeiltiin kesäkaudella. Desinfiointi vähensi lähtevän jäteveden bakteeritiheyksiä ja paransi lähtevän veden hygieenistä laatua. (Oulun Vesi)

VIEMÄRIVERKOSTO JA HULEVEDET
Viemäriverkoston saneeraus

Verkoston saneerausten osuutta nostettiin edellisvuosista. Vuotovesimäärän vähentämiseksi
investointiin suurten runkoviemäreiden saneeraukseen mm. Laanilassa. Sekaviemäröintiä
muutettiin erillisviemäröintiin kaikissa aluesaneerauksissa. (Oulun Vesi)

Hulevesien käsittely kaava-alueilla

Hulevesien viivytysratkaisuja toteutettiin useilla uudisalueilla ja käytännöt ovat vakiintuneet.
(Oulun Vesi)
Hiukkavaaran uudelle asuinalueelle rakennettiin hulevesien laskeutusaltaita kiintoaineksen
kulkeutumisen vähentämiseksi. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut) Satama-alueiden saneerattaville ja uusille kentille asennettiin hiekan- ja öljynerotuskaivot (Oulun Satama)

MUUT TOIMENPITEET

Ympäristölupavelvollisten toimintojen jätevesiä tarkkailtiin hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien
mukaisesti sekä merialueen yhteistarkkailuna. (Oulun Energia, Oulun Vesi, Oulun Satama,
Oulun seudun ympäristötoimi)

HAJAKUORMITUS
MAA- JA METSÄTALOUDEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Metsänhakkuut

Ei uusia toimenpiteitä.

Ojitukset

Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus -hanke (SaKu) päättyi
ja loppuraportti valmistui. Hankkeessa selvitettiin Sanginjoen happamuuden esiintymisalueita, vaikutuksia ja kunnostusvaihtoehtoja. Hankkeesta vastasivat Oulun yliopisto, ELY-keskus
ja Suomen ympäristökeskus. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi)

Neuvonta ja kannustaminen

Ei toimenpiteitä.

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIPÄÄSTÖT
Haja-asutuksen kiinteistöjen liittäminen keskitetyn viemäröinnin piiriin

Haja-asutuksen viemäröintihankkeita toteutettiin Pikkaralassa, Kuivalanperällä ja Ylikiimingissä. Lisäksi suunnittelussa oli useita kohteita. (Oulun Vesi)

Kaupungin omistamien kiinteistöjen
jätevesien käsittelyn kartoittaminen

Ei uusia toimenpiteitä.
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Tiedotus ja neuvonta

Viemäröintihankkeiden ennakkositoutumisten yhteydessä annettiin neuvontaa viemäriin
liittymisen eduista. (Oulun Vesi)
Jätevesijärjestelmiä koskevaa tiedotusta ja neuvontaa toteutettiin asiakasyhteydenottojen
yhteydessä sekä Pro-Agrian jätevesineuvonta -hankkeessa.
Osallistuttiin ELY-keskuksen Tiedottamalla parempaan vesien tilaan -hankkeeseen, jossa
jaettiin tietoa viemäröimättömän haja-asutusalueen jätevesin käsittelymenetelmistä ja -vaatimuksista sekä vesien tilasta sekä suojelu-, hoito- ja kunnostusmenetelmistä. (Oulun seudun
ympäristötoimi)

MUUT TOIMENPITEET
Mattolaitureiden poistaminen

Huonokuntoisia mattolaitureita ei enää kunnostettu ja laitureiden määrä vähenee poistuman
kautta. Kesällä 2012 laitureita oli käytössä neljä. (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)

Lumen läjittäminen

Oulun kaupungin lumenkaatopaikan sulamisvesien pääsy hallitsemattomasti suoraan
mereen on estetty johtamalle ne ojien ja laskeutusaltaan kautta. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Satama-alueen lumet läjitettiin satama-alueelle alueille, joista sulamisvesien pääsy suoraan
mereen on estetty. (Oulun Satama)

LAIVALIIKENNE JA VENEILY
SATAMATOIMINTA JA LAIVALIIKENNE
Satamien jätehuolto

Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelma päivitetään ja tarkistetaan vähintään kolmen vuoden
välein tai toiminnan muutoksista johtuen tiheämmin.
Sataman jätehuolto on kilpailutettu ja jätehuoltopisteitä kehitetty, mm. lisäämällä informaatiotauluja pisteisiin (kieliversiot suomi, englanti, venäjä) ja lisäämällä jäteastioihin selkeät
värikoodit helpottamaan oikean astian löytymistä. Joulukuussa 2012 päivitettiin alusten
jätehuolto-ohjeet. (Oulun Satama)

Satama-alueiden hulevesien käsittely

Saneerattaville ja uusille kentille asennettiin hiekan- ja öljynerotuskaivot. (Oulun Satama)

Öljyvuotoihin varautuminen

Öljy- ja alusöljyvahinkojen torjuntaan merialueella varaudutaan jatkuvasti. Öljyntorjuntakalustoa ylläpidetään ja päivitetään, samoin koulutustoiminta on jatkuvaa. Öljyntorjuntapuomeja
uusittiin. (Pelastuslaitos)
Oritkarin ja Vihreäsaaren satamissa on Pelastuslaitoksen öljyntorjuntakontit, joissa mm.
öljyntorjuntapuomeja. Osallistuttiin PÖK - Perämeren öljyntorjuntakehittämishankkeeseen
yhdessä muiden Perämeren satamien kanssa. (Oulun Satama)

Muut toimenpiteet

Laitureiden fenderit, satama-altaiden eroosiolaatat, maasähköpisteet, satamajärjestyksen
ympäristöön liittyvät määräykset lastinkäsittelystä. (Oulun Satama)

PIENVENESATAMAT
Jätehuollon kehittäminen

Ei toimenpiteitä.

PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN RUOPPAUKSET
Sedimenttien ruoppaaminen

Ei toimenpiteitä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ
Ympäristöalan yhteistoimintasopimus

Ympäristöalan yhteistyötä tehtiin lietteen jatkokäsittelyn selvityksissä ja veden- ja jätevedenpuhdistusprosessien tutkimuksessa. (Oulun Vesi)

CEWIC – vesiteknologian osaamiskeskus

Ei toimenpiteitä.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelma

Osallistuttiin vesienhoidon yhteistyöryhmien työskentelyyn ja annettiin asiaan liittyviä lausuntoja. (Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulun seudun ympäristötoimi)

Perämerenkaaren yhteistyö

Ei vesiensuojelutoimenpiteitä

Muut toimenpiteet

Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke saatiin päätökseen. Hankkeessa kartoitettiin
öljytorjuntakalusto ja resurssit sekä öljyntorjuntatoimenpiteiden toimivuus, laadittiin kartat
tärkeistä luonnonsuojelualueista ja suojeltavista luontokohteista. Hankkeella parannettiin
viranomaistoiminnan valmiuksia mahdollisen onnettomuuden sattuessa. (Oulun Satama,
Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Jätehuolto, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
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VIRKISTYSKÄYTTÖ
KALASTUS
Kalanhoitotoimet

Oulun edustan vesioikeus- ja ympäristölupapäätösten mukaiset velvoiteistutukset ja kaupungin vapaaehtoiset istutukset toteutettiin käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Oulun kaupungille oikeus- tai viranomaispäätöksillä määrätyt kalanistutusvelvoitteet siirtyivät yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta Oulun Energian ja Oulun Veden toteutettaviksi. Kalakantojen
ylläpitämiseksi ja vaelluskalakannan vahvistamiseksi istutettiin mm. merilohta, meritaimenta,
vaellussiikaa ja kuhaa. Nahkiaiskannan ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi toteutettiin mittavia
ylisiirtoja. Lisäksi on istutettu kalastuskokoista kirjolohta. (Oulun Energia, Oulun Vesi, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Merikosken kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. Toukolokakuun välisenä aikana Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen nousi mm. 508 lohta, 92
meritaimenta ja 310 lahnaa. (Oulun Energia, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Kalastuksen valvontaa suoritettiin talvella ja kesällä vähintään kerran kuukaudessa merialueella. Avovesikaudella valvonnan painopiste oli Sanginjoella, Oulujoella ja jokisuistossa.
Kaupungin omistaman vesialueen kalastuslupien määrä on tilastoitu. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)

Kalataloustarkkailu

Meri- ja jokialueen kalataloustarkkailu toteutettiin kalatalousviranomaisen hyväksymien
suunnitelmien mukaisesti osana ympäristölupavelvollisten toimintojen yhteistarkkailua.
(Oulun Vesi, Oulun Energia, Oulun Satama, Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut)

ULKOILU JA RETKEILY
Reitistöjen ja virkistyskäyttörakenteiden ylläpito ja kehittäminen

Sanginjoen ulkometsän reittiopasteet uusittiin ja hankittiin kolme kompostikäymälää retkeilijöiden käyttöön. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Asukkaille suunnattu veneily- ja kalastusteemapäivä toteutettiin maaliskuussa. (Yhdyskuntaja ympäristöpalvelut)

Uimarantojen kunnossapito

Uimarantojen kesäaikaisesta kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehdittiin. (Sivistys- ja
kulttuuripalvelut, Tekninen liikelaitos)
Uimarantojen leväseuranta toteutettiin osana valtakunnallista seurantaa. Lyhytaikaisia
leväesiintymiä havaittiin Nallikarin edustalla, Oulujoessa ja Kuivasjärvellä. (Oulun seudun
ympäristötoimi)
EU-uimarantojen (yli 100 kävijää/vrk) uimarantaluokitukset päivitettiin. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Nallikarin uimarantaa kunnostettiin osana Nallikarin ranta-alueiden kehittämisprojektia.
Ranta-aluetta ruopattiin veden vaihtuvuuden ja veden laadun parantamiseksi sekä veden
hygieenisen laadun turvaamiseksi uimavedeksi soveltuvaksi.
Lisäksi tehtiin rannan kulkuväylien ja rantarakenteiden kunnostustöitä. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Nallikarin, Taskilan-Toppilan, Mustasaaren, Hietasaaren ja Vihriäsaaren ranta-alueiden sekä
Oulun edustan merialueen bakteerien pitoisuuksia tutkittiin tehostetusti kesä-elokuussa. Tulokset osoittivat ranta-alueen veden hygieenisen laadun selvästi edellistä kesää paremmaksi,
mihin vaikutti osaltaan jätevedenpuhdistamolta lähtevän jäteveden desinfiointi sekä uimarannan ruoppaus. Uimavesille asetettu toimenpideraja ei ylittynyt kertaakaan ja merialueen hygieeninen laatu oli erinomainen koko kesän ajan. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Lämsänjärven nykyisestä tilasta laadittiin diplomityö, jossa selvitettiin veden vaihtuvuutta ja
veden korkeuden vaihtelua järvessä. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)

Muut toimenpiteet

Lisäveden johtamista Pyykösjärveen veden laadun parantamiseksi jatkettiin. Talviaikaiset
happipitoisuudet eivät ole laskeneet kriittisiksi niinä kahtena talvena, jolloin lisävettä on
pumpattu. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)
Pyykösjärven sisäistä kuormitusta ja lisäveden johtamisen vaikutuksia selvittävä Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen Pyyvesi-hanke saatiin päätökseen.
Hankeseminaari pidettiin toukokuussa ja loppuraportti on tekeillä. (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi)
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TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN MERIALUEEN TILASTA
Lisätään tiedotusta kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista merialueen
tilan parantamiseksi.

Merialueen edustan ja Oulujoen vuotuiset tarkkailuraportit saatettiin päättäjien tietoon. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Asukkaille suunnattu veneily- ja kalastusteemapäivä toteutettiin maaliskuussa. (Yhdyskuntaja ympäristöpalvelut)
Vesistöjen virkistyskäyttö ja asukkaiden ympäristövastuu olivat esillä tiedotusvälineille toimitetuissa tiedotteissa (Oulun seudun ympäristötoimi)
Uimavesitiedotteet toimitettiin valvonnassa oleville uimarannoille ja tiedotusvälineille. (Oulun
seudun ympäristötoimi)
Opetuksen avulla lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta lisättiin. Ympäristötietoisuuden kautta vaikutetaan vesiensuojelun asenteisiin ja käyttäytymiseen. (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)

Kuvat: Sauli Heikinheimo
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Ympäristöasioiden hoito kaupunkiorganisaatiossa

Seurantakysely toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan
hyödyntämällä internetpohjaista arviointityökalua (ZEF).
Kyselyssä painotettiin asetettujen tavoitteiden toteutumista, ympäristö-/kestävän kehityksen ohjelman toimivuutta ja
ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa. Hallintokuntiin ja
liikelaitoksiin lähetettiin yhteensä 26 kyselyä. Vastausprosentti oli 77 %. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin ei saatu vastausta, mikä jossain määrin vaikutti tulosten yhteenvetoon.

opetustoimen tukipalveluilla on WWF:n Green Office -diplomin ja -merkin käyttöoikeus. Tiedot kestävän kehityksen
ohjelmien päivityksestä on esitetty liitteessä 1.
Ympäristöasioiden vastuuhenkilö on nimetty lähes jokaiseen vastanneista yksiköistä (95 %). Vuoden 2012 aikana
koulutettiin vapaaehtoisia ekotukihenkilöitä ja heitä oli vuoden lopussa 15 yksikössä yhteensä 98. Ympäristö-/kestävän
kehityksen ohjelman seuranta tapahtuu pääsääntöisesti
johtoryhmissä, lauta-/johtokunnissa sekä sisäisissä palavereissa. Tiedotusta henkilöstölle ympäristöasioissa annetaan
pääosin työyhteisökokouksissa, palavereissa, koulutustilaisuuksissa, sisäisillä tiedotteilla sekä Akkunassa. Lisäksi
tiedotuskanavana käytetään sähköpostia ja ilmoitustaulua.

Ympäristöasioiden hallinta
Kyselyyn vastanneista yksiköistä lähes jokaisessa (95 %)
on asetettu ympäristötavoitteet tai laadittu kestävän kehityksen ohjelma. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla, Teknisellä liikelaitoksella, Oulun Energialla, Oulun Jätehuollolla
sekä Oulun Satamalla on sertifioitu ISO 14001 -standardin
mukainen ympäristöjärjestelmä. Oulun Vedellä ympäristöjärjestelmä on tekeillä. Oulussa toimii yhteensä 34 Vihreä
lippu- tai ympäristösertifioitua koulua ja päiväkotia. Lisäksi

Seurantakyselyyn vastanneet ja ekotukihenkilöiden
määrät yksiköittäin.
Jakelu

Oulun koulujen energiansäästökilpailun voittajakoulut palkittiin Energiagaalassa, joka pidettiin Oulun Urheilutalolla
helmikuussa 2012. Kilpailun järjesti Tilakeskus yhteistyössä
Schneider Electric Finland Oy:n, Oulun Energian, Oulun
kaupungin opetustoimen ja Oulun seudun ympäristötoimen
kanssa. Vuoden 2011 ajan kestäneen kilpailun tavoitteena
oli saavuttaa säästöjä ja samalla opastaa koulujen oppilaita,
opettajia ja henkilökuntaa järkevään sähkön ja veden kulutukseen. Energiagaalassa palkittiin myös Oulun Energian
Ekoteko-kilpailun voittaja.
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Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen
ohjeiden yleisyys (% yksiköistä)
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Yksiköiden omat arviot talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuosilta 2011 ja 2012 on koottu liitteeseen 1. Vuoden 2012 tärkeimmät ympäristötavoitteet ja
niiden perusteella toteutetut toimenpiteet on koottu liitteeseen 2.
Tavoitteiden toteutumista seuraavia mittareita on käytössä tai kehitteillä 67 %:lla vastanneista yksiköistä. Näitä
ovat paperin, energian, veden ja materiaalien kulutuksen
ja jätemäärien seuranta, ekotase sisältäen useita mittareita, kuljetus- ja työkonekaluston kasvihuonekaasupäästöt,
ilmatiiveyden ja kosteuden hallinta, tuhkan ja lietteen hyötykäyttöaste, polttoainejakauma, öljy- ja kemikaalivuotojen
seuranta sekä turverekkojen pesuprosentit.
Ympäristöasioiden hoitamista on ohjeistettu. Jätehuolto-ohjeet ovat käytössä lähes jokaisessa kyselyyn vastanneissa yksiköissä (94 %). Noin 70 % vastaajista ilmoitti
käyttävänsä energiansäästöä koskevaa ohjeistusta. Veden
(41 %) ja materiaalien (35 %) kulutukseen liittyvien ohjeiden laatiminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Yksiköistä 47 % ilmoitti ottavansa ympäristövaikutukset huomioon
hankintoja tehdessään. Vastausten perusteella jätehuoltoa
ja energiansäästöä koskevan ohjeistuksen yleisyys on selkeästi kasvanut edellisestä vuodesta. Saatujen vastausten
määrän vaihtelusta johtuen eri vuosien tulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia.
Eri yksiköt ovat järjestäneet ympäristöön, ilmastoon,
kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja energiaan liittyviä
tiedotus- ja osallistumistilaisuuksia. Tutustumiskäyntejä on
tehty mm. jätekeskukseen, turvetuotantoon, voimalaitoksille ja kalatielle. Toteutuneita hankkeita ja tapahtumia ovat
mm. talvipyöräilyyn liittyvä Väylänvarsi-tapahtuma, kaupunkisuunnittelun seminaari, metsäpäivä, ekotukikoulutus,
sadonkorjuuviikko, rakentamisen energiatehokkuuskoulutus, RESCA-hanke, Tiedottamalla parempaan vesien tilaan
-kampanja, Ympäristövuosi 2012, koulujen energiagaala,
Ilmastostrategia ja kestävä energiankäyttö -seminaari sekä
ystävyys- ja yhteistyökaupunkien ilmastokongressi.
Lisäksi henkilökuntaa on osallistunut mm. Energiansäästöviikkoon, Kilometrikisaan, Auton vapaapäivään sekä
Oulun seutu puhtaaksi -päivään.
Arvionsa mukaan kyselyyn vastanneet yksiköt ovat
onnistuneet talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutuksessa pääosin hyvin (13). Yksi yksikkö arvioi onnistumisensa erittäin hyväksi ja kolme (3) yksikköä kohtuulliseksi.
Yli puolet yksiköistä arvioi toimenpiteiden vaikuttavuuden
hyväksi (7) tai erittäin hyväksi (5) ja loput yksiköt vähintään
tyydyttäväksi (5).
Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso oli arvioitu
puolessa yksiköistä hyväksi tai erittäin hyväksi ja puolet
yksiköistä arvioi tason tyydyttäväksi. Motivaatio ja asenteet
oli arvioitu pääosin tasolle erittäin hyvä/hyvä. Kolmasosa
vastaajista arvioi asenteet tyydyttäväksi. Ympäristötietoi-
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Kaupungin henkilöstön motivaatio ja asenteet.

suuden taso sekä asenteet olivat edellisistä vuosista kohentuneet.
Koska kyseessä on ei-mitattava, henkilökohtaiseen näkemykseen perustuva arvio ja vastaajat vaihtelevat vuosittain, eivät tulokset ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Usein on havaittavissa, että ympäristötiedon karttuessa
myös kriittisyys omaa toimintaa kohtaan lisääntyy.
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Talvipyöräilijöistä tarkkoja määriä
Laskemalla tarkat pyöräilijämäärät Oulun kaupunki
haluaa lisätä ympärivuotista pyöräilyä ja seurata
tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Automaattiset
laskentapisteet sijaitsevat Ainolan puistossa sekä
Ouluhallin edustalla. ELY-keskuksen hoitamien
liikenneväylien varrella laskentapisteet ovat Kempeleessä ja Kellossa. Aikaisemmin talvipyöräilyn
määrää on selvitetty kyselytutkimusten ja otoksiin perustuvien liikennelaskentojen perusteella.
Pyöräilijöiden määrä Oulussa talvikaudella on noin
kolmanneksen kesäkuukausien lukemista.

Luonnonsuojelualueita ennallistettiin Harakkalammella, Pilpasuolla
ja Räkäsuolla n. 22 hehtaaria alalla. Kempeleenlahdella olemassa
olleen 3 hehtaarin lammaslaidunnussopimuksen lisäksi vuokrattiin
lisää 31 hehtaaria emolehmälaitumeksi.

Sanginjoen luontopolkujen reittiopasteet uusittiin.
Lisäksi nuotiopaikoille Isokankaalle, Kalimenlammelle ja Myllykoskelle tehtiin uudet kompostoivat
WC:t.

Kaupunginteatterille laadittiin
jätehuoltosuunnitelma
Suunnitelmaa edelsi yksityiskohtainen selvitys
kiinteistöllä syntyvistä jätteistä sekä henkilökunnalle pidetyt infotilaisuudet.

Hiukkavaara Piknik viljeli lähikulttuuria
Toista kertaa järjestetyn Hiukkavaara Piknikin
ohjelmisto koostui alueella toimivien taiteilijoiden,
bändien, urheiluseurojen ja yritysten tarjonnasta.
Teemaksi nostettiin myös kaupunkiviljely ja lähiruoka sekä alueen tulevaisuuden ideointi.
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Liite 1
Ympäristö-/kestävän kehityksen ohjelma ja talousarvioon asetetut kestävän kehityksen tavoitteet

Yksikkö

Keskushallinto

Ympäristö/kestävän
kehityksen ohjelman päivitys

Oma arvio v. 2011 talousarvioon asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta*

Oma arvio v. 2012 talousarvioon asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta*

-

kohtuullisesti

-

Sosiaali- ja terveystoimi

2011

-

-

Kulttuuritoimi
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto

2012

hyvin
hyvin

hyvin

Liikuntatoimi

2009

erittäin hyvin

-

Nuorisoasiainkeskus

2012

hyvin

hyvin

Opetustoimi/koulut

2011

kohtuullisesti

hyvin

Rakennusvalvontavirasto

2012

-

hyvin

Tekninen keskus

2012

hyvin

hyvin

BusinessOulu

-

-

-

Nallikari liikelaitos

ei

hyvin

-

ei

-

kohtuullisesti

2012

erittäin hyvin

erittäin hyvin

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto

2012

hyvin

hyvin

Oulun Konttori

2012

hyvin

hyvin

Oulun Serviisi

2012

hyvin

hyvin

Oulun Satama

2012

kohtuullisesti

hyvin

Oulun seudun ympäristötoimi

2011

erittäin hyvin

hyvin

Oulun tekninen liikelaitos

2012

kohtuullisesti

kohtuullisesti

Oulun Tietotekniikka

2012

erittäin hyvin

hyvin

Oulun Tilakeskus

2012

erittäin hyvin

hyvin

Oulun Työterveys

2013

hyvin

kohtuullisesti

Oulun Vesi

2011

hyvin

hyvin

* Asteikolla 0-1 (ei toteutettu), 2-3 (toteutuneet heikosti), 4-6 (toteutuneet kohtuullisesti), 7-8 (toteutuneet hyvin), 9 – 10 (toteutuneet
erittäin hyvin)
(- = ko. hallintokunta/liikelaitos ei ole vastannut kysymykseen)
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Liite 2
HALLINTOKUNTIEN JA LIIKELAITOSTEN YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN 2012 TOTEUTUMINEN
Hallintokuntien vastauksissaan tärkeimmiksi katsomat toimenpiteet on erotettu muista toimenpiteistä lihavoinnilla

KESKUSHALLINTO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Alueellisen kulttuurija liikuntatoiminnan
edistäminen
Ekologisesti kestävän
kehityksen edistäminen

• Lähiruokatoiminnan kehittäminen; verkottuminen
Kantri Oulu sekä Maaseudun sivistysliiton lähiruokahanke.

• Vuosittain myönnettävällä toimintarahalla on
toteutettu alueellista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa suuralueilla asukaslähtöisesti.
• Yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton ja
KantriOulu-hankkeen kanssa järjestettiin
lähiruokaseminaari luottamushenkilöille ja
kunnallisvaaliehdokkaille sekä avoin lähiruokavaalipaneeli Rotuaarilla. Karjasillan, Tuiran
ja Rajakylän tiloissa toimii lähi- ja/tai luomuruokapiiri. Muidenkin asukastupien tiloissa
voidaan järjestää ruokapiiri toimintaa, mikäli
löytyy aktiivisia henkilöitä/tahoja vastaamaan
toiminnasta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA/HYVINVOINTIPALVELUT
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Ympäristötietoinen ja
kestävän kehityksen
edistämiseen sitoutunut
henkilöstö

• Kestävän kehityksen tavoitteita tarkennetaan jokaisella
palvelualueella. Kestävän kehityksen verkosto edistää
toimenpiteiden toteutumista ja seurantaa.
• Sitoudutaan toimenpiteisiin energian kulutuksen
vähentämiseksi.

• Jokaisella palvelualueella on nimetty kestävän kehityksen työryhmä. Hyvinvointipalveluiden yhteinen kestävän kehityksen työryhmä
on kokoontunut säännöllisesti. Yksiköihin on
nimetty ekotukihenkilöitä, jotka ovat osallistuneet ekotukitoiminnan peruskurssille.
• Ikäihmisten hyvinvoinnissa on laadittu
energiansäästöohje, jonka pohjalta energian
kulutuksesta on keskusteltu työyhteisöissä.

• Avohoitopainotteisten ja kevyempien palveluiden
osuus koko palvelurakenteesta kasvaa.
• Uusien työ- ja toimintatapojen vakiinnuttaminen: mm.
liikkuva työ, konsultaatiot, mini-invertiot, teknologian
hyödyntäminen sekä aukioloaikojen laajentaminen.

• Avohoitopainotteisia palveluja on lisätty strategian mukaisesti vrt. tilinpäätös 2012.

• Asiakas saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunnitelmakokonaisuuden ja palvelusopimusten mukaiset
palvelut.

• Palvelutarpeenarviointi siirtyi osin järjestäjän
palveluohjausyksikköön vuonna 2012. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä.

• Edistetään potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevää käyttöä ja kierrätystä.
• Ympäristötietoiset toimistotyön käytännöt.
• Edistetään asiakas- ja työmatkaliikenteessä kevyen ja
joukkoliikenteen käyttöä.
• Jätteiden määrän minimointi ja lajittelu.

• Kulutuksen vähentämiseen on kiinnitetty
huomiota ekotukitoiminnan kautta.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Tarkoituksenmukaiset
palvelutuotantotavat

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja
oikea-aikaisia
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Kulutuksen vähentäminen

• Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat ja
tuotteiden uusiokäyttömahdollisuus.
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• Jätteiden määrään ja lajitteluun on kiinnitetty
huomiota ekotukitoiminnan kautta.
• Hankinnoissa ja kilpailutuksissa on huomioitu kierrätyksen ja kestävän kehityksen
periaatteet.

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet
Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen ohjelma otetaan
käyttöön kaikissa
työyksiköissä
Asiakkaat ovat ympäristötietoisia
Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Toimipisteissä on mahdollista lajitella jätteet
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Nuorisoasiainkeskuksessa toimitaan ympäristötietoisesti
Toiminnassa ovat esillä
kestävän kehityksen
teemat

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

• Työntekijät toteuttavat toiminnassaan ohjelman mukaisia periaatteita

• Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen ohjelma otettiin käyttöön kaikissa
työyksiköissä.

• Nuorten ympäristökasvatuksen vertaisvaikuttajien
koulutuksia jatketaan

• Koulutuksia on toteutettu ja asiakkaat ovat
ympäristötietoisia.

• Jätteidenlajittelupisteet hoidetaan kuntoon

• Toteutunut

• Energiansäästö, kierrätys, kestävät hankinnat

• Pääosin toteutunut

• Kestävän kehityksen työkalupakin hyödyntäminen,
tempaukset

• Toiminnassa ovat esillä kestävän kehityksen
teemat.
• Kestävän kehityksen työkalupakkia on hyödynnetty.
• Kestävän kehityksen työryhmä kävi toimintapisteissä arvioimassa toteutettuja toimenpiteitä ja toimintaympäristöä. Henkilöstö ja
nuoret osallistuvat arviointiin.

LIIKUNTALAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• Edistetään liikunnallisen elämäntavan syntymistä
kaikille oululaisille. Tuetaan omaehtoista liikunnan
harrastamista.
• Kehitetään edelleen inhimillistä ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

• Edistetty laaja-alaisesti liikunnallisen elämäntavan syntymistä kaikissa ikäryhmissä
• Toteutettu erinäisin toimenpitein (mm. työpalaverikäytännöt, yhteiset virkistys- ja koulutuspäivät, liikuntatuki, ergonomia, työsuojelun toimintaohjelman mukaiset toimenpiteet,
koulutuksiin osallistuminen, työssä jaksamisen tukeminen, kehityskeskustelut)

Olosuhteet luovat mahdollisuudet

• Kehitetään liikuntapalveluja kaupunkilaisten tasaarvoisuudesta huolehtien.
• Varmistetaan kaikessa suunnittelussa myös liikuntamahdollisuuksien kannalta hyvä lopputulos monihallinnollisena yhteistyönä.

• Edetty Oulun kaupungin liikuntapalveluverkkoselvityksen ja laatuluokituksen mukaisesti
• Toteutettu monihallinnollisesti ja -alaisesti
liikuntapaikkojen, - alueiden ja –tilojen suunnittelua

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Korostetaan, että liikuntaan sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
• Tehostetaan edelleen sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Tavoitteena sähkönkulutuksen hillitseminen
liikuntatoimen hallinnoimissa liikuntapaikoissa.

• Viestinnän ja tiedottamisen kautta edistetty
liikunnan ennaltaehkäisevää merkitystä
• Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen
(mm. OuluCard sovellukset, sähköinen kulunvalvonta, sähköinen asiointi, seudullinen
kunnossapidon seurantajärjestelmän käyttö)
• Tilakeskuksen kanssa tehty toimenpiteitä liikuntalaitosten energian- ja sähkönkulutuksen
hillitsemiseksi
• EU:n energiatehokkuusdirektiivin seurauksena elohopeahöyrylamput poistuvat markkinoilta vuoteen 2015 mennessä. Liikuntapalvelut peruskorjannut Sankivaaran ja Koskelan
kuntoratojen valaistuksen direktiivin mukaisiksi.
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OPETUSLAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Opetustoimen henkilöstölle tarjotaan erilaisia
kestävän kehityksen
osa-alueiden koulutuksia.

• Koulutuksia järjestetään mm. ilmaston muutoksesta,
energian säästöstä, turvallisuudesta, monikulttuurisuudesta, osallisuudesta ja oppilashuollosta.

• Opetustoimi on itse järjestänyt koulutuksia ja
koulukohtaista ohjausta. Kouluilla on useita
kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka käsittelevät kestävän kehityksen osa-aluetta.

Opetustoimen johdon ja
rehtoreiden palavereissa käsitellään kestävän
kehityksen johtamista
ja asioiden hallintaa.

• Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ja yhteyksiä
tehdään tunnetuksi, jotta ne voidaan ottaa huomioon
päätöksenteossa.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Oulun opetustoimi on
aktiivinen kestävän
kehityksen edistäjä.

• Osallistutaan paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin kestävän kehityksen verkostoihin.
• Laaditaan Uuden Oulun oppilaille kestävän kehityksen
oppimispolku.

Yhtenäistetään koulun
tukipalveluiden (kiinteistönhoito, siivous,
ruokahuolto) kestävän
kehityksen käytänteitä.

• Järjestetään tapaaminen tukipalveluiden tuottajien
kanssa ja käsitellään kouluilta tulleita aloitteita.
• Kouluruokailutyöryhmän ehdottamien kehittämistoimien toteuttaminen.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Vastuut kestävän
kehityksen asioissa ovat
selkeät.

• Jokaisella koululla on kestävän kehityksen yhdyshenkilö ja kestävän kehityksen työryhmä.

Koulukohtainen
kestävän kehityksen
toimintasuunnitelma
ohjaa jatkuvaan parantamiseen.

• Jokainen koulu laatii oman vuosittaisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelman Keke-verkkotyökalulla
http://terva.edu.ouka.fi/keke/

Koulut tavoittelevat
ulkoisia tunnuksia
hyvästä kestävän kehityksen työstä.

• 1-3 uutta koulua saa Vihreän lipun tai oppilaitosten
kestävä kehityksen sertifikaatin.

Kaikissa opetustoimen
merkittävissä ratkaisuissa huomioidaan
ympäristöasiat yhtenä
osatekijänä.

• Tukipalvelun henkilöstö tiedostaa ja huomio omissa
suunnitelmissa, sopimuksissa jne. ympäristöasioiden
laajan vaikuttavuuden.
• Tukipalveluissa jatketaan Green Office ohjelman
toteuttamista.
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• Opetustoimi on välittänyt tietoja ja kannustanut osallistumaan muiden tahojen (mm.
Yliopisto, SYKSE,SYKLI, PYRY) kestävän
kehityksen kasvatuksen koulutuksiin.

• Vihreä lippu ohjelmassa on mukana 16
koulua, joka on 25% kaikista kouluista.
Valtakunnallinen tavoite on 15%.
• Tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa
on pyritty optimoimaan/minimoimaan tilatarpeet ottaen huomioon erilaiset tapauskohtaiset tarpeet ja muuttuvat tekijät.
• Opetustoimen tukipalveluilla on Green
office sertifikaatti.

KULTTUURILAUTAKUNTA
KIRJASTO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Sitoutumista vahvistetaan koulutuksen,
tiedottamisen sekä
selkeän ajantasaisen
ohjeistuksen avulla.

• Koulutusta ja ohjeistusta
- tehostetaan ohjeistusta lajittelusta.
- järjestetään henkilökunnalle yksi koulutustilaisuus
jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.
• Näyttelyt/kampanjat
-järjestetään/hankitaan kestävään kehitykseen liittyvä
näyttely.
- osallistutaan kestävään kehitykseen liittyviin kaupungin / valtakunnallisiin kampanjoihin, esim. Earth
Hour- sekä Kestävä kehitys kirjastossa -hanke, jonka
tavoitteena on Suomen yleisten kirjastojen ekologisen
kestävyyden kehittämis- ja viestintäsuunnitelma.

Tavoitteiden saavuttaminen

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Kiinnitetään huomiota
tilojen ja laitteiden
järkevään energiankäyttöön.

• Veden- ja energiansäästö
• Sähkölamppuja on vaihdettu ekologisiin
- kirjaston henkilökunta huolehtii, ettei työhuoneisiin
jätetä valoja, kun työvuoro päättyy eikä sähkölaitteita
pidetä tarpeettomasti päällä
- pääkirjaston porraskäytävissä on otettu käyttöön ajastimella toimiva valaistus.
- atk-laitteista katkaistaan virrat Oulun Tietotekniikan
ohjeiden mukaisesti
- vettä ei juoksuteta tarpeettomasti.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Kierrätyksen tehostaminen jatkuu kirjaston
toimintakulttuuriin sopivilla tavoilla – hyväksi
havaittuja toimintoja
jatketaan – uusia selvitetään

• Lasinkeräys
-pääkirjaston keittiön lasinkeräystä jatketaan.
• Paperin käytön seuranta
- jatketaan vuonna 2010 aloitettua paperinkäytön
seurantaa tulostimen laskureita käyttämällä.
- jatketaan tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoitusmahdollisuuden aktiivista tarjoamista asiakkaille. Seurataan
paperittomien ilmoitustapojen määrää.
• Kirjojen kierrätys
- poistettujen kirjojen myyntiä jatketaan
- asiakkaiden omien kirjojen ja lehtien kierrättämistä
kierrätyskirjakärryssä pääkirjastossa jatketaan.
• Muovin kierrätys
- seurataan ongelmajätemuovin keräys- ja kierrätysmahdollisuuksia.
- jatketaan pääkirjaston henkilökunnan kahvihuoneen
jätteiden lajittelua ja täydennetään lajittelua myös
työpisteissä (bio-, muovi-, kartonki- ja sekajäte).
- jatketaan lähikirjastojen muovijätteen keräämistä.
• Kirjaston tilaisuudet
- pyritään ekologisuuteen esim. astiavalinnoissa sekä
jätteen kierrätyksessä.
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• Osallistuttu kansalliseen kestävä kehitys
kirjastoissa -hankkeeseen.
• Osallistuttu Earth Hour -kampanjaan

• Jätteiden lajittelu on ollut systemaattista.
• Kopiointi ym. paperinkulutus on minimissä

• Poistetun aineiston myynti tai lähetys Kestävään kehitykseen, aineistoa ei mene roskiin.

• Ympäristöystävällinen kirjamuovi otettu
käyttöön

• Tuo tullessas-vie mennessäs kärryt otettu
käyttöön kirjastoissa - kierrätystä asiakkaille

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Tilaajatoimintoja
kehittämällä edistetään
ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteuttamista

• ISO 14001 ympäristöstandardin mukainen toiminta
- varmistetaan standardinmukainen toiminta ja kehittään toimintatapoja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti
- nostetaan henkilöstön ympäristötietoisuutta

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Ilmastostrategia;
- Ilmastonmuutoksen
hillitseminen
- varautuminen ilmastomuutokseen

• Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet mukana kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa
- olemassa olevan infran hyödyntäminen
- yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
- joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen
- merkittävien hankkeiden vaikutukset ilmastonmuutokseen arvioidaan
• Toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti

• Olemassa olevan infran hyödyntäminen ja
kaupunkirakenteen eheyttäminen jatkui.
- Merkittävimpiä asemakaavoituskohteita
olivat Nallikari, Lipporanta, Ranta-Toppila ja
Lyötyn ratapiha-alue.
• Kehittämistyö Hiukkavaaran suunnittelun
yhteydessä jatkui;
- Kiulukankaan asemakaavaehdotus valmistui. Alueella selvitettiin kalliolämpömahdollisuutta asuinkerrostalojen korttelialueella
yhteistyössä GTK:n kanssa. Suoritettiin
koeporaus ja maatutkausta kallion ominaisuuksien selvittämiseksi
- Kestävä pohjoinen talvikaupunki (INURDECO/EWC) -kehittämishanke käynnistyi.
- Kivikkokankaalta osoitettiin alueet RESCA
-hankkeelle, jossa pilotoidaan vaihtoehtoisia
lämmitysratkaisuja ja teknologioita pientaloalueilla.
• Paikallisliikenteen matkamäärä kasvoi 2,2
% edellisvuoteen verrattuna. Liikenteen
sujuvuutta on parannettu liikennevalojen
toimintaa kehittämällä.
• Ecocity Evaluator -ohjelmaa hyödynnetään
yleis- ja asemakaavoituksen merkittävissä
hankkeissa kasvihuonekaasupäästöjen
laskennassa.
• Henkilöstön ympäristötietoisuus on hyvällä
tasolla ja toiminta täyttää ympäristöstandardin vaatimukset.
• Pilaantuneita maita puhdistettiin Polvikankaalla, Toppilassa ja Tuirassa (n. 1 M€).
• Oulun kaupungille määrätyt kalanistutusvelvoitteet hoidettiin täysimääräisinä ja osin
ylittäenkin. Velvoitehoitorästejä ei ole.
• Pyykösjärven vedenlaadun muutoksia ja järvelle annettavan talviaikaisen lisävesityksen
vaikutuksia selvittävä PYYVESI-hanke jatkui
vuoden 2012 loppuun saakka.
• Perustettiin perintömetsä noin 3,8 hehtaarin
alueelle tilalle Riviera WWF:n kanssa tekemän
sopimuksen mukaisesti.
• Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman toteutusta jatkettiin Isokankaan
alueella. Tehtiin uudet kompostoivat WC:t
nuotiopaikoille Isokankaalle, Kalimenlammelle ja Myllykoskelle. Uusittiin luontopolkujen
reittiopasteet.
• Myytiin valtiolle Kraaselin saaressa sijainnut
n. 1,7 ha kokoinen metsätila Metso-suojelukohteeksi.
• Ennallistettiin suoalueita n. 22 ha:n alalla
Harakkalammen, Pilpasuon ja Räkäsuon
luonnonsuojelualueilla.
• Vuokrattiin 5-vuotisella vuokrasopimuksella
Kempeleenlahdelta n. 30 ha merenrantaaluetta emolehmien kesälaitumeksi.
• Myönnettiin avustusta asuinrakennuksille
uusiutuvan energian käyttöönottoon 0,2 milj.€
ja muihin energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin 0,4 milj.€.

Haaste Itämeren pelastamiseksi; toimenpideohjelma
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Energiatehokkuussopimus

• Toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti
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RAKENNUSLAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Ilmastonmuutoksen
vaikutukset ja terveiden rakennusten
merkitys tiedostetaan
rakennustoimialan ja
rakennusten käyttäjien
keskuudessa

• RV korostaa hankkeiden ohjaustyössään rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen ja terveen rakennuksen faktoja ja niihin varautumisen hyötyjä. Viesti
tavoittaa yli 95% uudisrakennuttajista.

• Uudisrakennuttajat on tavoitettu 95% kattavuudella ja heille on kerrottu ilmastonmuutoksen ja terveen rakentamisen faktoja.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Ilmastonmuutoksen ja
terveen rakentamisen
tiedostaminen synnyttää uuden asenneilmaston. Sitä hyödynnetään
laajasti muutoksen ja
vaurioiden ehkäisyssä.

• RV:n energiaohjaustyön tuloksena uusien pientalojen
lämmitysenergian säästö koko Oulun vuosituotannossa on keskimäärin 10% vuoden 2012 määräystasosta
(25% v. 2010 määräystasosta).
• RV:n kosteudenhallintatyön tuloksena pientalojen
kosteudenkestävyys asteikolla 1-5 on yli 4 (>60%:n
osuudella) ja ulkovaipan tiiveys (vuotoluku) tasolla
<0,6 (>20%:n osuudella).

• Lämmitysenergiansäästötavoite on saavutettu 10% 2012 määräystasosta
• Kosteudenhallinnan tavoitetaso ja ilmatiiveystaso on saavutettu

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Ilmastonmuutoksen
hillitsemisestä ja terveen rakennuskannan
tuottamisesta luodaan
rakennustoimialalle
kestävää, tuottavaa
liiketoimintaa.

• Kehitystä em. laatu- ja energia-asioissa jouduttaakseen RV voi tukea julkisesti näihin tavoitteisiin tähtääviä kehittäjiä saamaan tuotteensa markkinoille, myös
vaikka siitä olisi liiketoimintaetua.

• Korjausrakentamisen määräykset ovat tulossa. Rakennusvalvonta on kehittänyt uudisrakentamisen laadunohjausta vastaavan ohjausmenetelmän myös korjausrakentamiseen.
Menetelmän ensimmäiset ohjaustilaisuudet
pidettiin 2012 keväällä ja syksyllä. Ohjauksen
nettisivut avataan helmikuussa 2013.

LIIKELAITOKSET
OULUN ENERGIA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

• Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen; otetaan
kaupalliseen käyttöön elokuussa 2012.
• Puupolttoaineen vastaanottoaseman rakentaminen
Toppilan voimalaitokselle; valmistuu elokuussa 2012.
• Energiatehokkuustoimenpiteitä:
- Toppila 2:n turbiinin korkeapainepesän modernisointi
- Toppila 2:n savukaasulauhduttimen lämmön hyödyntäminen lauhteen ja palamisilman lämmityksessä
• Varalämpökeskusten omakäyttölämmön kulutuksen
pienentäminen.

• Laanilan ekovoimalaitos on otettu käyttöön elokuussa 2012.
• Toppilan puupolttoaineiden vastaanottoasema on valmistumassa.
• Toppila 2:n turbiinin korkeapainepesän
modernisointi on tehty kesällä 2012.
• Oulun Energia -konsernin ympäristö- ja laatuasioiden ja järjestelmien yhtenäistämistyö
on aloitettu, tuhkan hyötykäyttöä on lisätty
maarakentamisessa ja lannoitekäytössä.

Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Raakaveden laadun
turvaaminen
Energiatehokkuussopimuksen tavoitteet

• Oulujoen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman seuranta raakaveden laadun parantamiseksi.
• Sitoudutaan ilmasto-ohjelman mukaisten toimien
toteuttamiseen.
• Edistetään energiataloudellisia ja kestävän kehityksen
mukaisia ratkaisuja vesilaitostoiminnassa.
• Pohjavesihankkeen toteutuminen vähentää oleellisesti
puhdistuskemikaalien ja energian käyttöä.
• Lietteen hyötykäyttö turvataan.

• Energiatehokkuuden parantamiseksi on suunniteltu jäteveden lämmöntalteenotto Taskilan
jätevedenpuhdistamoon, toteutus vuonna
2013.
• Energiakulutuksen seurantaa on parannettu
ja säästömahdollisuuksia selvitetty.
• Lietteen hyötykäyttö kestävällä tavalla
peltokäyttöön on toteutunut hyvin kuluvalla
kaudella.

OULUN VESI
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Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Siirtoviemäreiden hyödyntäminen haja-asutuksen viemäröinnissä
Keskitetty jätevedenpuhdistus on ympäristön kannalta tavoiteltavaa.
Ilmastomuutoksen
riskeihin varautuminen
vesihuoltotoiminnassa

• Haja-asutusalueiden viemäröinnissä hyödynnetään rakennettuja ja lähivuosina toteutettavia siirtoviemäreitä.
• Jäteveden käsittelyn keskittäminen Taskilan puhdistamolle Haukiputaan siirtoviemärin toteutuessa.
• Ilmastonmuutoksen käytännön riskeihin varautuminen mm. tulvatorjunnassa, hulevesien hallinnassa ja
vesihuoltorakenteiden mitoituksessa.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä
Jätevedenkäsittely
ja lietteenkäsittely
toimivat lupaehtojen
mukaisesti.

• Jatkuvan parantamisen periaatteen ja toiminnan
myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa. Kannustetaan henkilökuntaa kehittämään
laatu- ja ympäristötietoisuuttaan.
• Lietteen vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien selvityksiä jatketaan.

• Jätevesiviemäreiden saneeraukseen on panostettu vuotovesimäärien vähentämiseksi.
• Jäteveden käsittely keskittyy Taskilan puhdistamoon, jonka laajennus- ja saneeraussuunnitelmat valmistuivat. Investoinnilla varaudutaan kasvavaan jätevesikuormitukseen ja
lupaehtojen mukaiseen käsittelytehoon.
• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on huomioitu
uudisalueiden vesihuollon suunnittelussa ja
mitoituksessa.

OULUN SATAMA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Satamat ovat siistejä ja
turvallisia – vastuullinen toiminta ympäristöasioissa
Energiatehokkuussopimus / energian
säästäminen

• Sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ei tule laatupoikkeamia.
• Ympäristölupaehtojen mukainen toiminta.
• 3 %:n pudotus energian kulutuksessa.

• Toteutunut

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Sataman infrastruktuuri
on liikenteen tarpeiden
mukainen - kilpailukykyiset rakenteet ja
laitteet

• Yleissuunnitelman toteutus ;hiekan ja öljynerotuskaivot saneerattaville ja uusille kentille.
• Viemäriliitännät sekä maasähkön liittymän rakentamismahdollisuus uusille ja korjattaville laitureille.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Voimassa oleva toimintajärjestelmä (laatu-,
ympäristö-, työterveysja -turvallisuusjärjestelmä)
Palveluiden jatkuva
kehittäminen

• Toimintajärjestelmän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen, auditoinnit ja katselmukset suoritetaan.
• Asiakaskysely toteutetaan, mukaan ympäristönäkökulma.
• Asiakaspalvelukoulutus.

44

• Toteutunut
• Toteutunut
• Toimiston työpisteiden valaistus on muutettu
loisteputkivaloista ledivaloihin. Satama-alueen valaistuksesta osa on ledivaloilla.
• Laivojen jätehuolto-ohjeet on päivitetty ja jätteiden vastaanottopisteitä on parannettu mm.
lisäämällä infotauluja jätehuoltopisteisiin
(kieliversiot suomi, englanti, venäjä). Satamatalolle on laadittu oma jätehuolto-ohjeensa.
Vihreäsaaren bulk-laiturin puolelle satamaaltaaseen on rakennettu pulputusjärjestelmä.

OULUN JÄTEHUOLTO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Vastuullinen ja taloudellisesti kannattava
jätteenkäsittelytoiminta

• Biokaasun hyötykäyttömäärän kasvattaminen kaatopaikkakaasun tehokkaamman talteenoton ja biojätteen
mädätyksen avulla 20 % vuoden 2009 tasosta vuoteen
2013 mennessä.
• Jäteasemien toiminnan kehittäminen.
• Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän
koulutuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen.

• Mädätyslaitoksen hankinta viivästynyt. Laitoksen rakentaminen pyritään aloittamaan v.
2013.

Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

• Biohajoavan jätteen ohjaaminen pois kaatopaikalta v.
2013 loppuun mennessä / Lajitteluareenan käyttöönotto 2012, poltettava jäte Laanilan ekovoimalaitokselle.
• Tiedotuskampanja (yhdessä Oulun Energian kanssa)
jätteiden lajittelun tärkeydestä ja Laanilan ekovoimalaitoksen toiminnan aloittamisesta.

• Ekovoimalaitos otettiin käyttöön huhtikuussa
ja lajitteluareena lokakuussa 2012. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä oli v. 2012 n.
43 000 t, v. 2011 n. 75 000 t.

Jätteen hyötykäytön
kasvattaminen

• Vuoteen 2013 loppuun mennessä hyödynnetään Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetusta yhdyskunta- ja
rakentamisessa syntyvästä jätteestä materiaalina 20 %
ja energiana 30 % ja sijoitetaan kaatopaikoille enintään
50 % jätteestä.

OULUN TIETOTEKNIIKKA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• OTT:n kautta kulkee vuosittain 3500 työasemaa ja
yhteensä 6200 erilaista laitetta. Niiden pakkausmateriaalit kierrätetään.
• Käytöstä poistetuista työasemalaitteista suuri osa
myydään niiden aiemmille käyttäjille tai kuntalaisille,
jolloin niistä aiheutuvat logistiset rasitukset jäävät
mahdollisimman pieniksi. Vanhan työaseman kuljetus
OTT:aan ei aiheuta ylimääräisiä logistisia rasitteita,
koska se tapahtuu uuden työaseman viennin paluumatkalla. Valtaosa laitteista on käyttökelpoisia
ja soveltuu yksityiseen peruskäyttöön vielä kolmen
vuoden elinkaaren päätyttyä. Työasemia myydään noin
1500 kpl/vuosi

• Laitteiden pakkausmateriaalit kierrätty. Styroksien kierrätystä on tehostettu
kesällä uusituilla styroksipuristimella ja
pahvipuristimilla.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet

• Järjestetään taloudellisen ajon kurssi kahden vuoden
välein.
• Opastetaan asiakkaita siirtymään oheistulostimista
useampaa käyttäjää palveleviin verkkotulostimiin.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Otetaan vähäpäästöisyys huomioon kalustohankinnoissa.
• Käytetään polkupyörää lähialueelle suuntautuvilla
asiakaskäynneillä.
• Ympäristöystävällisyys ja sähkönkulutus ovat yhtenä
laatupisteytyskriteerinä palvelinten ja työasemien
puitesopimuksia kilpailutettaessa.
• Hankitaan työasemalaitteistoja, jotka tukevat virranhallintatyökaluja (kuten Intelin vPro).
• Palvelimia virtuaalisoidaan (tavoitteena 80 %:n virtuaalisointiaste).
• Työasemien virransäästöominaisuudet asetetaan valmiiksi kaikille toimitetuille työasemille tasapainottaen
käytettävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.
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• Ympäristöystävällisyys ja sähkönkulutus
ovat yhtenä laatupisteytyskriteerinä palvelinten ja työasemien puitesopimuksia kilpailutettaessa. Kilpailutus on parhaillaan
käynnissä ja ympäristö niiden painoarvo
on 7 %.
• Palvelimia virtualisoidaan (tavoitteena 80
%:n virtualisointiaste). Tällä hetkellä yli 80
prosenttia palvelimista on virtualisoitu.

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Lämmitykseen käytetyn
energian-, sähkön- sekä vedenkulutuksen
vähentäminen 1,5 %:lla
vuoden 2011 tasosta.

• Käydään läpi kiinteistökohtaisesti energiankulutus ja
selvitetään mihin energiaa kuluu.
• Lisätään kiinteistöjen käyttöastetta.
• Opastetaan tilojen käyttäjiä energian- ja vedensäästöön.

• Lämmitysenergiakulutus nousi 9,4 %,
sähkönkulutus nousi 7,9 %, mutta vedenkulutus laski 14,3 % vuoteen 2011 verrattuna.
Tavoite toteutui osittain.

Kuljetus- ja työkonekaluston (ml. henkilökohtaisten ajoneuvojen)
Ilmastopäästöjen
pienentäminen 3 %:lla
vuoden 2011 tasosta.

• Hyödynnetään työnahallinta.net (liikkuvan työntekijän) palvelua ajoreittien, aikataulujen ja kuljetusten
suunnittelussa.
• Tutkitaan mahdollisuutta hankkia työsuhdepyöriä tai
muita saasteettomia kulkuvälineitä työaikana tapahtuvaan liikkumiseen.
• Kannustetaan henkilöautojen yhteiskäyttöön ja kimppakyyteihin.
• Suositaan vähäpäästöistä kalustoa.
• Tehostetaan autojen kuljetuskapasiteetin hyväksikäyttöä.
• Toteutetaan omat hankinnat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
• Pyritään vaikuttamaan kaupungin hankintoihin ja
niiden kilpailuttamiseen siten, että tavaran toimitukset
voidaan järjestää kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

• C02 päästöt pienenivät 2,42 prosenttia vuoden 2011 tasosta. Tavoite ei toteutunut.

Hankintojen toteuttaminen kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

• Kestävän kehityksen periaatteet otettu
huomioon mm. kilpailuttamalla katurakennustyömaiden kuljetuspalvelut meno-paluu –periaatteella. Lisäksi nykyisin kaikki
pienkoneet käyttävät lyijytöntä polttoainetta ja jäänsulatusaineet ovat luonnollisesti
hajoavia käytön jälkeen. Tavoite toteutui.

OULUN TYÖTERVEYS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• Kestävän kehityksen vastuuhenkilön nimeäminen.
• Laaditaan kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle
2012.

• Ekotukihenkilön nimeäminen on tehty.
• Vuoden 2012 tavoitteet on tehty.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu.
• Paperinkulutuksen vähentäminen.

• Työhuoneisiin on hankittu paperin lajitteluvaunut.
• Työntekijöiden liikunta-aktiivisuutta on pyritty
lisäämään osallistumalla erilaisiin liikuntakampanjoihin, kuten kilometrikisa sekä
syksyllä ollut porraskävely.

Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Kuljetuskertojen vähentäminen

• Kuljetusten minimointi keittiön prosesseja ja tuotannon suunnittelua tarkastelemalla.
- Valmistuskeittiöiden tilaus-valmistelu-jakelu-prosessin tavoitteellinen tarkentaminen. C&C-tuotanototavan
lisäys.

• Kylmätuotannon toteutus lomien aikana jolloin kuljetusten määrä vähentyi 5
kerrasta 4 kertaan viikkoa kohden. Tavoite
toteutunut.

Eettiset vaihtoehdot
ruokatarjonnassa

• Lähiruoka- ja luomutietoisuuden lisääminen. Lisätään
elintarvikkeiden kotimaisuusastetta.
• Lähiruoka- ja luomupäivä ja/ tai infot/ tietoiskut
vuosittain/ lukukausittain (esim. sadonkorjuu –teeman
yhteyteen).

• Toteutettiin sadonkorjuu- viikko, jolloin
tarjolla oli lähi- ja luomuruokaa. Lähi- ja
luomuruokatuotteet on huomioitu elintarvikehankinnoissa. Tavoite toteutunut.

Pesuaineet ja niiden
annostelu

• Ainevalikoimien väheneminen, annostelulaitteiden
lisääminen oikean annostelun toteuttamiseksi.
- Pesuaineiden käytön suunnittelu ja seuranta pesuainetoimittajan ohjelmaa käyttäen.

OULUN SERVIISI

Jätehuollon kehittäminen

• Biojätteen määrän pysyvä vähentäminen
- Uusien toimintatapojen käyttöönotto biojätteen
vähentämiseksi. Biojäte-seuranta tiimeittäin WSStyötilaan kuukausittain

• Toiminnan pääpaino on ollut biojätteen vähintäminen. Biojätemäärät kasvoivat vuoteen
2011 nähden: perkausjäte 28,5 %, valmistuksesta syntyvä jäte 20 %, tarjoilusta jäänyt jäte
10,5 %. Tavoite ei toteunut.

• Kierrätyksen huomioiminen
- yhteistyössä kiinteistöhoidon, alueisännöinnin ja
asiakkaiden kanssa.
Energian säästö

• Veden- ja sähkönkulutuksen vähentäminen
- keittiölaitteiden optimaalinen hyödyntäminen tuotantoprosessissa.
- vedenkäytön huomioiminen astioiden pesuprosessissa.

OULUN TILAKESKUS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Rakennukset suunnitellaan käyttötarkoituksen
ja käyttöiän mukaan ja
vältetään turhaa uusien
tilojen rakentamista.

• Parannetaan tilatehokkuutta kehittämällä toimintamalli ja mittarit yhdessä opetustoimen ja sosiaalitoimen
kanssa huomioiden uuden Oulun rakennuskanta ja
palveluverkkotarkastelut.

• Tilatehokkuuden parantaminen yhteistyössä
hallintokuntien kanssa on käynnistynyt.

Edistetään asiantuntijan roolissa tilatehokkuutta.

• Aloitetaan palveluhallintokunnille tarpeettomien uuden Oulun kiinteistöjen kartoitus; tarpeettomat kohteet
siirretään Tekniselle keskukselle kiinteistönjalostukseen. Työ tehdään yhtä aikaa hallintokuntien palveluverkkotarkastelun kautta.

Kestävä kehitys otetaan
mukaan suunnittelunohjaukseen.

• Uudis- ja korjausrakennushankkeiden suunnittelunohjauksessa hyödynnetään valituissa kohteissa erillistä
energiatehokkuutta tarkastelevaa asiantuntijaa.
• Suunnittelunohjauksessa käytetään valituissa kohteissa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Rakennusten kokonaisenergiataloutta
parannetaan

• Kartoitetaan Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon
ja Yli-Iin kiinteistöjen energiatehokkuuden nykytila.
Kartoituksen perusteella laaditaan toiminta- ja kehityssuunnitelma.
• Liitetään Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin
kiinteistöt energiankulutuksen kuukausiseurantaan.
• Laaditaan energiakatselmusten aikataulu Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kiinteistöjen
osalta.

Kestävän kehityksen
liittäminen mukaan
osaksi Tilakeskuksen
toimintaprosesseja.

• Motiva-kartoitukset tehty.

• Rakennettu liittyvien kuntien energiamittarointi.
• Säästetty energiaa

• Päivitetään Tilakeskuksen kestävän kehityksen ohjelma (ympäristöohjelma) uuden Oulun kiinteistökanta
huomioiden.

OULUN KONTTORI
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Energian säästäminen
(sähköenergian
pienentäminen, lämpöenergian pienentäminen)

• Sammutetaan valot wc:stä, varastoista, kokoushuoneista yms. tiloista silloin kun tiloissa ei olla. Hyödynnetään luonnonvaloa.
• Toimiston sähkölaitteet sammutetaan yöajaksi (näytöt,
kopiokone, laturit). Ei käytetä valmiustiloja.
• Sähkölaitteiden energiakulutuksen ohjeistaminen ja
laitteiden energiansäästöasetusten käyttöönottaminen.
• Käytetään portaita hissin sijasta.

• Suurin osa tavoitteista toteutunut.
• Organisaatiossa on nyt 2 ekotukihenkilöä
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Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Noudatetaan jätemääräyksiä, lajitellaan ja
kierrätetään jätteet,
jätteiden jatkohyödyntäminen
Jätemäärän vähentäminen
Keskusta-alueiden palvelutarjonnan ja saavutettavuuden merkittävä
parantaminen
Liikkumistarpeen vähentäminen olemassa
olevaa palveluverkkoa
kehittäen

• Toimitiloissa/kerroksissa käytössä paperinkeräyssäiliöt.
• Kohteissa on järjestetty paristonkeräys.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Toimistotarvikkeiden
optimaalinen tarve ja
käyttö.
Suositaan ekologisuutta hankinnoissa
Kierrätys

• Toimistotarvikkeiden hyllytyssopimuksella varmistetaan toimistotarvikkeiden optimaalinen tarve ja käyttö
ja minimoidaan epäkuranttien tarvikkeiden varastointi.
• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen
osuus > 33 % hankinnoista (keskitetyt hankinnat).

• Toimitiloissa/kerroksissa aktiivisessa käytössä paperinkeräyssäiliöt.

• Pääsääntöisesti kierrätettävät käsipyyhkeet käytössä.
• Lisätään Oulu10 -palvelupisteen palvelutarjontaa.
• Oulu10 palveluiden ja -palveluihin kuuluvien
yhteispalvelupisteiden (monipalvelupisteiden) palvelutarjontaa on lisätty.
• Lisätään Oulu10 -palveluihin kuuluvien yhteispalvelupisteiden (monipalvelupisteiden) palvelutarjontaa.

• Aktiivinen käytöstä poistettujen tavaroiden kierrättäminen: kerätään käytöstä poistetut tavarat yhteen
paikkaan ja markkinoidaan hallintokunnille.

• Aktiivinen käytöstä poistettujen tavaroiden
ja kalusteiden kierrättäminen toteutuu.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Ympäristötietoiset
ja kestävän kehityksen edistämiseen
sitoutuneet päättäjät,
asukkaat, yritykset ja
työntekijät

• Ympäristöohjelman raportointi johtokunnalle.
• Ympäristöohjelmasta tiedottaminen yksikköpalavereissa ja Akkunassa.
• Kaupungin ympäristöjohtamisen ja -politiikan toteutumisen seuranta ja koordinointi.

• Ohjelma raportoitu johtokunnalle.
• Ohjelmasta tiedotettu palavereissa ja työpaikkakokouksissa.
• Ympäristötoimen johtama seurantaryhmä
kokoontunut säännöllisesti

Kestävän kehityksen
toteuttaminen jokapäiväisissä toiminnoissa ja
käyttäytymisessä

• Oulun kaupungin ympäristötilinpäätöksen kehittäminen ja toteutus.
• Seudullisen ympäristötiedottamisen tehostaminen.
• Ympäristötalon informaatiopisteen kehittäminen.
• Ympäristötoimen Internet-sivujen päivittäminen.

• Ympäristötilinpäätös laadittu kaupungin
toimintakertomuksen liitteeksi.
• Ympäristönsuojelun tiedotteita 25. Toteutettu Ympäristövuoden 2012 tapahtumia ja
kampanjoita. Osallistuttu Tiedottamalla
parempaan vesien tilaan -hankkeeseen.
• Ympäristötalossa toteutettu ympäristötapahtumia.
• Ympäristötoimen sivut päivitetty

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Tarkoituksenmukaiset,
kestävän kehityksen
periaatteen huomioonottavat palvelut ja palvelurakenteet

• Sähköisten palvelujen ja toiminnan kehittäminen.
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Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Kasvihuonepäästöjen
vähentäminen

• Ilmastostrategian toteuttamiseen osallistuminen.

Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen

• Paperinsäästö-, energiansäästö- ja jäteohjeiden päivittäminen.
• Toimistotarvikkeiden kierrätyksen tehostaminen.

• Osallistuttu ilmastostrategian toteutukseen
- Ilmastoportti-hankeessa koulutettu 105
ekotukihenkilöä
- Asukkaiden energiatekojen edistämishanke
- Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma
- Oulun ERA 17 – tiekartta
- Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston
aloitteiden käynnistäminen
- Ystävyys- ja yhteistyökaupunkien ilmastokongressi
- Energiatehokkuussopimuksen raportointi.
• Kehitetty ja ohjeistettu koko ympäristötalon
jätehuoltoa
• Toimistotarvikkeiden kierrätys vakiintunut
osaksi normaalia toimintaa

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Tietoisuuden lisääminen

• Oulun kaupungin ympäristöpolitiikan ja kestävän
kehityksen periaatteiden läpikäyminen niille pelastuslaitoksen työntekijöille, jotka eivät asiaa vielä tunne.

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoitteiden saavuttaminen

• Jätehuoltosuunnitelman viimeistely, toimeenpano ja
toteutumisen valvonta. Kestävän kehityksen käytäntöjen, kuten jätteiden kierrättämisen ja hyötykäytön
tehostaminen.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Valvontatehtävän asianmukainen hoitaminen

• Kestävän kehityksen periaatteiden ja puhtaan ympäristön huomiointi pelastuslaitokselle kuuluvassa
valvontatyössä.

Valmius torjua ympäristövahinkoja

• Jatkuva valmius toimia puhdasta elinympäristöä vaarantavissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Sähköisten palveluiden
ja sähköisen viestinnän
kehittäminen

• Luodaan taloudellisten resurssien puitteissa edellytykset lisätä sähköisten palveluiden ja sähköisen
viestinnän määrää.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Matkustamisen vähentäminen
Ympäristönäkökulmien
huomiointi hankinnoissa

• Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen
• viestintään ja vuorovaikutukseen
• Pakokaasupäästöjen (vähäpäästöisyyden) huomiointi
ajoneuvohankintojen pisteytyksessä jatkossakin.
• Ajoneuvokaluston sekä muun kaluston ja välineistön
mahdollisimman tehokas kierrätys asemapaikkojen
välillä.
• Logistiikan kehittäminen asemapaikkojen välisissä
tavaratoimituksissa ja matkustamisessa.

• Kierrätyksen tehostaminen on toteutunut
hyvin. Jätehuoltojärjestelyt ovat uusiutuneet Oulun paloasemalla kattavasti vuonna
2012.

• Valmius torjua ympäristövahinkoja
kehittyy jatkuvasti ja onnettomuuksien
ehkäisyssä kiinnitetään huomiota ympäristövahinkojen torjuntaan.
• Varaudutaan jatkuvasti mahdollisiin ympäristöonnettomuuksiin ja niiden torjuntaan.
• Hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökulmat ja logistiikkaa on kehitetty (mm.
yhdistetyt lähettikuljetukset) ja ajoneuvokaluston uudistaminen/kierrätys)

Yksiköt, jotka eivät ole asettaneet ympäristötavoitteita tai vastanneet niitä koskevaan kyselyyn:
Kulttuuritalo Valve
Kaupunginteatteri
Tietomaa
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulun Sinfonia
Oulun taidemuseo
Nallikari liikelaitos
BusinessOulu
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Oulun seudun ympäristötoimen
raportteja:
Oulun kaupungin kestävän kehityksen
politiikka, 1997
Yhteenveto kestävän kehityksen toiminta
ohjelman laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998
mennessä, 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toiminta
ohjelman toteutumisesta Oulun kaupunki
organisaatiossa 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toiminta
ohjelman toteutuksesta 1999
Koulu ja kestävä kehitys, 1999
Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000
Oulu kasvaa kestävästi - Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikka, 2001
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001
Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille
ja työyksiköille, 2002
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2002
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2003
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2004
Oulu kasvaa kestävästi 2005 - 2008
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2005
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2006
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2007
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2008
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2009
Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka,
Oulu kasvaa kestävästi, 2010
Ympäristötilinpäätös 2010
Ympäristötilinpäätös 2011

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Oulun seudun ympäristötoimi
Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 34, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: (08) 558 410
etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.ouka.fi

