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ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

ESIPUHE

”ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika
2017” on ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema toimintaohjelma, joka vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen rakennetun ympäristön osalta.
Tavoitteena on saavuttaa EU:n vuodelle 2020 asettamat
ilmastotavoitteet vuoteen 2017 mennessä Suomen täyttäessä 100 vuotta.
Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpäästöistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. Energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä, kuten maankäytöstä, rakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä.
ERA17-toimintaohjelmassa esitetään 31 erilaista toimintasuositusta ekotehokkaan ja vähäpäästöisen rakennetun ympäristön aikaansaamiseksi. Toimintaohjelman
laadintatyössä oli mukana myös Oulun kaupungin rakennusvalvonnan asiantuntemus.
Toimintasuositukset koskevat
• energiatehokasta maankäyttöä
• hajautettua energiantuotantoa
• rakentamisen ohjausta
• kiinteistöjen käyttöä ja omistusta
• osaamisen kehittämistä.
Osa energiaviisaista toimenpiteistä edellyttää valtakunnan tason päätöksiä, osa on suoraan kunnan omassa toiminnassa toteutettavia. Yksi toimenpiteistä on, että
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17 %

kunnat ja kaupungit laativat omat tiekarttansa ja toimivat suunnannäyttäjinä ERA17-ohjelman toteutuksessa.
Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto otti tehtävän vastaan ja päätti, että Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu tekevät omat
energiaviisaan rakentamisen tiekarttansa, jotka perustuvat kunkin kaupungin olosuhteisiin ja parhaisiin käytäntöihin yhteisenä tavoitteenaan energiatehokas rakennettu ympäristö. Kaupunkikohtainen tiekartta palvelee käytännön tekemistä ja luo uusia pysyviä energiaviisaita toimintatapoja.
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ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

JOHDANTO

Oulun ERA17-tiekartta on toimintamalli ja ohjekirja uuden Oulun rakennetusta ympäristöstä vastaavien tahojen toiminnan kehittämiseksi ja käytännön
toimintatapojen muuttamiseksi energiatehokkuutta
edistäviksi.
Uudella Oululla on hyvät valmiudet energiaviisaan rakennetun ympäristön aikaansaamiseen.
Oulun seutu on kasvanut nopeasti ja uusia alueita on
otettu käyttöön nopealla tahdilla. Vuoden 2013 kuntaliitoksen myötä uuden Oulun asukasmäärä on noin 182
000 ja pinta-ala noin 3000 km2. Väestö on ikärakenteeltaan nuorta ja vanhempien ikäluokkien osuudet ovat koko maan tasoa matalammat.
Uuden Oulun rakennettu ympäristö sisältää sekä kaupunkimaista vanhaa rakennuskantaa, eri-ikäisiä asuinalueita, taajama-alueita että maaseutumaista ympäristöä, mikä tekee tehtävästä monipuolisen ja haastavan.
Oulun kaupunki on sitoutunut useisiin energiatehokkuutta ja ilmastonmuutosta hillitseviin sopimuksiin ja
ohjelmiin. Kaupunkistrategian yhdeksi päämääräksi on
kirjattu ”Oulun seudulla on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne. Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastataan kestävän kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin”.
”Oulun seudun ilmastostrategiassa” on esitetty keskeiset keinot ja päämäärät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Strategia toteutuu laajaa keinovalikoimaa hyväksikäyttäen useiden ohjelmien
ja toimenpiteiden kautta.
Oulu on liittynyt Eurooppalaiseen kaupunginjohtajien
ilmastoverkostoon (Covenant of Mayors, CoM) ja sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään vähintään 20
% vuoteen 2020 mennessä. Toimenpiteet ja laskelmat tavoitteen toteuttamiseksi on kirjattu uuden Oulun kattavaan ”Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan”
(Sustainable Energy Action Plan, SEAP).
Oulun ERA17 -tiekartta tukee ”Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman” toteutusta ja sisältää
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toimenpiteitä, joilla asetettuun tavoitteeseen on mahdollista päästä.
Oulun tiekartassa on tarkasteltu kaikkia valtakunnallisen ”ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017” -toimintaohjelman toimintasuosituksia ja esitetty keinot, joilla kaupunki voi niitä omalta osaltaan toteuttaa. Keskeisimmistä toimenpiteistä on koottu 17 kohtaa
sisältävä tiivistelmä.
Tiekartan laatimista varten asetettiin työryhmä (yhdyskuntajohtajan päätös 2.3.2012 § 67), joka kokoontui 14
kertaa. Työryhmän jäsenet työstivät toimialaansa koskevia toimenpiteitä työyksiköissään. Työryhmä kuuli myös
muita kaupungin asiantuntijoita ja kutsui Sitran energiajohtaja Jukka Noposen esitelmöitsijäksi kaupungin
ilmastostrategia ja energiatehokkuusseminaariin toukokuussa 2012.
Työryhmä
• Marketta Karhu, ympäristösuojeluyksikön päällikkö,
Oulun seudun ympäristötoimi, pj
• Eveliina Tackett, projektisihteeri
• Pekka Seppälä, laatupäällikkö rakennusvalvonta
• Paula Korkala, yleiskaavasuunnittelija, yleiskaavoitus
• Mika Uolamo, kaavoitusarkkitehti, yleiskaavoitus
• Leena Olsbo-Rusanen, arkkitehti, maa ja mittaus
• Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti, maa ja mittaus
• Matti Karhula, asemakaavapäällikkö, asemakaavoitus
• Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus
• Jaakko Ylinampa, kaupungininsinööri,
katu- ja viherpalvelut
• Erkki Martikainen, liikenneinsinööri,
katu- ja viherpalvelut
• Veijo Kotilainen, kiinteistöpäällikkö,
Oulun Tilakeskus
• Mikko Vesterinen, yleissuunnittelija, Oulun Energia
Raportin tekstissä viitataan nykyiseen Ouluun tarkoittaen vuoden 2012 mukaista Oulua ja muihin kuntiin tarkoittaen Haukipudasta, Kiiminkiä, Oulunsaloa ja Yli-Iitä.
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Oulun 17 energiaviisasta askelta
Energiaviisaan Oulun onnistumisen kivijalka on hyvä
maapolitiikka. Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakennetta ja luo puitteet alemman tason kaavoitukselle. Yleiskaavoituksen yhteydessä ratkaistaan energiahuollon suuret
linjat ja selvitetään eri energialähteiden käyttömahdollisuudet. Asemakaavoituksella varmistetaan rakennettavien alueiden riittävyys ja huomioidaan eri energialähteiden vaatimat tilatarpeet. Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen yhteensovittaminen on toiminnallisuuden tae.
Tontinluovutuksen keskeiset periaatteet määritellään maapoliittisessa ohjelmassa. Rakennusvalvonnan
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ennakoiva laadunohjaus käynnistyy tontinluovutuksen
jälkeen. Myös olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen vaatii selkeää ohjausta.
Koko prosessin lopputulos on täsmälleen niin hyvä
kuin sen heikoin lenkki on. Hyvä pohjatyö mahdollistaa
seuraavan vaiheen onnistumisen.
Keskeisimmät valtakunnallisen ERA17-ohjelman askeleet energiaviisaan Oulun rakentamisessa käyvät esille
oheisesta taulukosta. Toimenpidenumero sulkeissa viittaa valtakunnallisen ERA17-raportin numerointiin.

1.

ALUEIDEN KEHITTÄMINEN ON YHTEISTYÖTÄ (toimenpide 9)
Alueiden kehittäminen lähtee kaupunkistrategiasta sekä sitä tukevista muista strategioista, ohjelmista ja
suunnitelmista. Alueiden kehittämisessä ovat aina mukana kaikki ne tahot, joiden työhön kehittämisen
osa-alueet kuuluvat. Aktiivisella osallistumisella tuodaan esille oikea-aikaisesti rakennetun ympäristön eri
tekijät.

2.

PÄÄSTÖLASKELMAT JA KOKONAISENERGIATARKASTELU OSAKSI KAAVOJEN
VAIKUTUKSEN ARVIOINTIA (toimenpide 1)
Päästölaskennat ja energiatarkastelu tehdään kaikissa yleiskaavoissa ja merkittävissä asemakaavoissa.
Kaavaselostuksiin liitetään kestävän kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun osuus, joka sisältää mm. vaihtoehtotarkastelut ja niiden kokonaisenergia- ja päästötarkastelut sekä vaikutuksen arvioinnin. Tavoitteena
on, että uusien alueiden päästömäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin kaupunkiseudulla keskimäärin.

3.

ENERGIATEHOKKUUTTA TÄYDENNYSRAKENTAMISELLA (toimenpide 2)
Tehokasta täydennysrakentamista osoitetaan joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyvyöhykkeille. Olemassa
olevien energia- ja muiden verkostojen käyttöä tehostetaan täydennysrakentamisella. Täydennysrakentaminen sisällytetään tavoitteeksi maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO) ja kehitetään toimintamalleja
kerrostaloalueille.

4.

ERILAISET YHDYSKUNNAT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN LÄHTEENÄ (toimenpide 3)
Kaupunkikeskustaa, kyläalueita, taajamia ja maaseutumaisia alueita kehitetään energiatehokkaammiksi.
Yleiskaavassa määritellään yhdyskuntarakenteen eheyttämisen suuntaviivat ja tavoitteet, joita täsmennetään asemakaavoituksessa ja tuodaan käytäntöön rakentamisen ohjauksessa.

5.

YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISELLE RAJOJA (toimenpide 4) Yhdyskuntarakenteen
suunnittelun ohjeeksi määritellään palveluvyöhykkeet (Urban Growth Boundary), joiden pohjana toimii
tekeillä oleva uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma.

6.

LIIKENTEEN SUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (toimenpide 5)
Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään samanaikaisesti uuden Oulun yleiskaavaan laatimisen kanssa. Kaavatyössä hyödynnetään ajantasaista liikennemallia. Valtion ja kuntien aiesopimusmenettelyä sovelletaan tehokkaamman liikennejärjestelmän mahdollistamiseksi (MALPE).

7.

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAKSI (toimenpide 6)
Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukaisesti. Annetaan linja-autoille etuisuuksia liikennöinnin nopeuttamiseksi. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.

8.

LIIKKUMISVYÖHYKKEET OHJAAVAT MAANKÄYTÖN JA LIIKKUMISEN SUUNNITTELUA
(toimenpide 7)
Selvitetään liikkumisen kaupunkirakennevyöhykkeet uuden Oulun keskuksissa. Liikkumisen eri vyöhykkeille laaditaan omat suunnitteluperiaatteet ja ne otetaan huomioon niin täydennys- kuin uudisrakentamisessa.
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9.

NOLLAENERGIARAKENTAMISEN MAHDOLLISTAVAT ILMAIS- JA UUSIUTUVAT ENERGIAT
(toimenpide 12)
Alueelliseen tarkasteluun perustuvalla energiakartalla osoitetaan alueiden soveltuvuuksia uusiutuville
energiamuodoille kuten esim. maa-, tuuli-, bio- ja aurinkoenergialle. Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa varataan alueita uusiutuvien energiamuotojen edellyttämille tilatarpeille.

10.

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN SEKÄ KIINTEISTÖNPIDON PALVELUJEN TUOTTAJIEN
PÄTEVYYS (toimenpide 16)
Edistetään aktiivisesti pätevyyksien saavuttamista rakennusalalla ja osaamisen tason nostamista rakentajien keskuudessa. Aktiivista roolia alan kouluttajana jatketaan kiinteässä yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

11.

RAKENNUSVALVONNAN ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS (toimenpide 17)
Ennakoivan laadunohjauksen tavoitteena on olla askeleen edellä valtakunnallista määräystasoa. Varmistutaan, että rakennusalalla on osaamista edetä energiatehokkaamman rakentamisen suuntaan. Uudisrakentamisen ennakoivaa laadunohjausta ja tavoitetasoa laajennetaan koskemaan koko rakennuskantaa.
Energiakorjauksen ohjaustyökalua ja sen markkinointia kehitetään. Energiakorjauksen ohjauksen tavoitteena on saavuttaa 1 % korjaukset vanhaan rakennuskantaan vuosittain. Energiatehokkuutta entistä paremmin huomioivat rakentamistapaohjeet laaditaan yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

12.

KANNUSTIMET (toimenpide 19)
Kehitetään korjaus- ja energia-avustusten sekä korkotukilainojen myöntämisen yhteydessä annettavaa
energiatehokkuusneuvontaa. Kehitetään tiedottamista rakentamisen ja korjausrakentamisen tukimuodoista uuden Oulun alueella. Tutkitaan mahdollisuutta kytkeä rakennusoikeuden määrä ja tonttikustannukset
energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

13.

ENERGIAVIISAUTTA EDISTÄVIEN PALVELUIDEN JA TOIMINTAMALLIEN LANSEERAAMINEN
(toimenpide 24)
Lisätään sähköisiä näyttöjä ja muita älykkäitä sähköverkkoja tukevia sovelluksia energiankulutuksen seuraamiseksi. Saatetaan uuden Oulun kiinteistöjen energiankulutuksenseuranta samalle tasolle kuin se on
aikaisemmin ollut Oulussa.

14.

KÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖPALVELUT AJAN TASALLE KAUPUNGIN KIINTEISTÖISSÄ
(toimenpide 25)
Kiinteistönhoitajien energiatehokkuuskoulutusta kehitetään ja siirrytään tehokkaampaan pienryhmäkoulutukseen. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjataan entistä tehokkaammin energiataloudelliseen toimintaan. Tilojen
käyttötehokkuus kartoitetaan palveluverkkoselvitystä hyväksikäyttäen. Kiinteistöautomaation tehostamista energiatehokkuuden parantamiseksi selvitetään.

15.

TUTKIMUS JA PERUSOSAAMINEN (toimenpide 26)
Tarjotaan mahdollisuuksia tehdä tutkimusta sekä opinnäytetöitä energiatehokkuuden lisäämisestä ja
päästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Kestävän kehityksen koulutusta lisätään ja osallistutaan alan kansainväliseen toimintaan.

16.

UUSIEN RATKAISUJEN TESTAUS, KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
(toimenpide 28)
Tuetaan uusia innovatiivisia yrityksiä ja ratkaisuja. Toimitaan tutkimusalustana sekä pilottikohteena uusien ratkaisujen sisäänajossa. Edistetään älykkäiden sähköverkkojen käyttöönottoa ja uusien sovellusten kehittämistä. Yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, yritysmaailman ja asunto-osakeyhtiöiden kanssa toteutetaan pilottihanke olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tontin tilankäytön tehostamiseksi.

17.

NEUVONTA (toimenpiteet 22, 27 ja 30)
Lisätään neuvontaa, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset mukaan energiaviisauden edistämiseen.
Opastetaan asukkaita käyttämään ajantasaista energiankulutuksen seurantaa ja muita älykkäiden sähköverkkojen sovelluksia.
Järjestetään neuvontatilaisuuksia omakotitalojen omistajille ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja asukkaille.
Kehitetään rakentajien ja remontoijien koulutusta energiaviisaampiin valintoihin.
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Valtakunnallinen ERA17-toimintaohjelma
”Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017”

Energiaviisas rakennettu Oulu—Oulun ERA17-tiekartta
Toimintasuositukset

ENERGIATEHOKAS
MAANKÄYTTÖ
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HAJAUTETTU
ENERGIANTUOTANTO

RAKENTAMISEN
OHJAUS

KIINTEISTÖJEN
KÄYTTÖ JA
OMISTUS

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

1. Energiatehokas maankäyttö:

Missä mennään
Toimenpiteet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Vastuutahot
- Seuranta

2. Hajautettu energiantuotanto

Missä mennään
Toimenpiteet: 12, 13
- Vastuutahot
- Seuranta

3. Rakentamisen ohjaus

Missä mennään
Toimenpiteet: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Vastuutahot
- Seuranta

4. Kiinteistöjen käyttö ja omistus

Missä mennään
Toimenpiteet: 21, 22, 23, 24, 25
- Vastuutahot
- Seuranta

5. Osaamisen kehittäminen

Missä mennään
Toimenpiteet: 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Vastuutahot
- Seuranta
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OULUN ERA17-TIEKARTTA – TOIMINTASUOSITUKSET
ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Nykyisen Oulun alueella rakennetut taajama-alueet ovat
kasvaneet ja yhdyskuntarakenne on väljä verrattuna Suomen muihin suuriin kaupunkeihin. Kaupunkirakennetta
on saatu eheytettyä erityisesti keskustan tuntumassa ja
keskustaa ympäröivä vyöhyke on pääosin muutettu viime
vuosina asumisen ja palvelujen alueiksi. Uuden Oulun
muissa kunnissa on haja-asutusalueille rakentaminen ollut yleistä ja asemakaava-alueen ulkopuolelle myönnettyjen rakennuslupien määrä suuri.
Valmisteilla oleva uuden Oulun yleiskaava, teemanaan Pohjoisen kestävä kaupunki, pyrkii tiiviiseen, energiatehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen yhdyskuntarakenteeseen.
Nykyisen Oulun keskeisten alueiden täydennysrakentamisselvitys on tehty vuonna 2011 ja sen mukaan keskeisille asemakaava-alueille on mahdollista osoittaa merkittävä määrä lisärakentamista.
Pientalojen kysyntä sekä tonttitarjonta ovat olleet
määrältään merkittäviä 2000-luvulla. Uuden Oulun keskimääräinen asuntotuotantotavoite vuosille 2012–2016
on noin 1800 asuntoa vuodessa. Tästä noin puolet tulee

Oulun keskeisen kaupunkialueen
täydennysrakentaminen
Täydennysrakentamisselvitys (KH 20.6.2011 § 344) on yksi uuden Oulun yleiskaavan laatimisen pohjaksi tehdyistä
perusselvityksistä.
Selvityksessä kaupunkirakenteelle on määritelty kehittämisvyöhykkeitä:
a) joukkoliikennepainotteinen maankäytön kehittäminen
ja katuympäristö

olemaan kerrostaloasuntoja, kolmasosa rivi- ja muita
pientaloja ja viidesosa omakotitaloja.
Kaupunki on systemaattisesti käynyt läpi rakentamiskehotusmenettelyn nykyisen Oulun asemakaava-alueella. Yksityinen omakotitonttitarjonta on tällä hetkellä sopivalla tasolla ja osa toimivia markkinoita.
Joukkoliikenteen osalta Oulun alueella on parantamisen varaa ja sitä pyritään kehittämään toimivammaksi ja kattavammaksi. Edellytyksenä joukkoliikenteen kehittymiselle on tiiviimpi yhdyskuntarakenne. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma on laadittu ja linjaston
suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Joukkoliikenteen
käytön vähyyttä Oulussa kompensoivat erinomaiset pyörätiet ja pyöräilyn suuri osuus kulkutapajakaumassa.
Laaja-alainen yhteistyö maankäytönsuunnittelussa on
ollut käytäntönä Oulussa jo pitkään. Kaavatyössä ovat
mukana kaupungin eri yksiköt verkostosuunnittelusta rakennussuojeluun. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa
yhteistyö on tiivistä ja mm. liikenteelliset ratkaisut suunnitellaan osana kaavoitusta.

Tonttiprojekti
Tonttiprojekti vuonna 2000 edusti uudenlaista maapolitiikkaa, jossa etsittiin rakentamiselle tilaa jo rakennetuilta
tonteilta. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää asuinrakennusten rakentamismahdollisuudet asemakaava-alueen jo
rakennetuille, vähintään 1600 m2 omakotitonteille. Maanomistajia kannustettiin suurten tonttien jakamiseen erilaisin ilmaispalveluin.

Merkittävin täydennysrakentamistarve ja -potentiaali kohdistuu keskustaan, vanhoihin lähiöihin ja joukkoliikennereittien ydinvyöhykkeelle. Täydennysrakentamispotentiaali keskeisille kehittämisvyöhykkeille on noin 40 000–
60 000 asukasta, josta vain osa tulee toteutumaan lähivuosikymmeninä.

Kaupunki tarjosi hankkeeseen osallistuville, rakentamiseen sitoutuville maanomistajalle mm. suunnittelutyön
rakentamisedellytysten selvittämiseksi, markkinointiapua
ja rakennuspaikan myyntiin liittyvät ehdot kaupan asiakirjojen laatimista varten. Kaupunki rakensi rakennuspaikalle tarvittaessa ajoneuvoliittymän ja suoritti tonttijaon
muutoksen sekä uuden tontin kiinteistömuutoksen veloituksetta. Liikelaitokset maksoivat katukaivannon kuntoon
saattamisen. Maanomistaja puolestaan sitoutui siihen,
että rakennuspaikalle rakennetaan asuinrakennus kolmen vuoden kuluessa.

Selkeimmät täydennysrakentamisen edut tulevat esiin
kaupunginosatasolla. Laajemmassa mittakaavassa täydennysrakentaminen vastaa maankäytön suunnittelulle
esitettyyn haasteeseen yhdyskuntien eheyttämisestä.

Projektissa inventoitujen noin 600 tontin maanomistajista
noin 400 otti yhteyttä ja näistä 35 % oli halukkaita selvittämään lisärakentamisen mahdollisuuden tontillaan. Tonttiprojektin tuloksena jaettiin noin 40 tonttia.

b) toimintojen sekoittaminen, palvelut
c) asuminen, virkistys ja vesi

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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Kulkutapajakauman kehitys Oulussa
(Oulun seudun liikennetutkimus 2009)

Oulujoen ylittävän liikenteen kehitys kulkutavoittain
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Hiukkavaara
Hiukkavaara on Oulun kaupungin merkittävin tulevaisuuden rakentamisen ja investointien kohde. Alueen laajuus on n. 1 500 hehtaaria
ja sinne tulee sijoittumaan n. 20 000 asukasta,
10 000 asuntoa ja 1 800 työpaikkaa. Hiukkavaara sijaitsee alle 7 km etäisyydellä Oulun ydinkeskustasta.
Kaavarungon ja sen pohjalta laadittavien asemakaavojen keskeisenä tavoitteena on kestävä
kehitys sekä luonto- ja maisema-arvojen huomioiminen. Ympäristöltään ja talotyyppijakaumaltaan Hiukkavaara on monipuolinen, tiivis, kaupunkimaisten pientalojen kaupunginosa, jonka seitsemästä osa-alueesta tiiviisti rakentuvat
asuntoalueet rajautuvat laajoihin viheralueisiin.
Hiukkavaara tarjoaa erinomaiset liikunta-, virkistys- ja ulkoilualueet, jotka sijoittuvat keskeisille alueille. Keskuksen ytimeen sijoittuu hybridikortteleita. Alue tulee tarjoamaan monipuoliset kunnalliset, kaupalliset ja yksityiset palvelut
sekä työpaikkoja.
Pyöräily, kävely ja joukkoliikenne ovat keskeisessä asemassa ja ne on huomioitu heti kaavarunkovaiheesta alkaen. Joukkoliikennepysäkkien etäisyysmitoitus on 400 m.
Energiatehokkuus on ollut merkittävässä asemassa Hiukkavaaran suunnittelussa. Koko kaavarunkoalueelle tehdään energiaselvitys. Suunnittelussa on huomioitu myös energiamääräysten muutokset ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.
Hulevesien käsittelyä varten laadittiin kokonaisvaltainen suunnitelma ja suosittiin luonnonmukaista imeyttämistä. Jatkotyössä kehittämisen
teemoja ovat mm. kestävä talvikaupunki, Living
Lab -tutkimukset ja erilaiset älykkäät ratkaisut.
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Ritaharju

Toppilansalmi

Pohjois-Ritaharju II on kaavoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle sijoittuu erillisomakotitaloja 401
kappaletta ja yhtiömuotoisia asuntoja n. 15. Asukasluvuksi alueelle on arvioitu n. 1400 asukasta.

Oulussa ensimmäinen ilmastonmuutoksen huomioon ottava kaavoitusprosessi oli Toppilansalmen kaavoitushanke vuonna 2009. Kaavoitustyön yhteydessä laadittiin selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja huomioon ottamisesta Oulun Toppilansalmen asuinalueen asemakaavoituksessa.

Asemakaavan laadinnassa otettiin huomioon sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen että ilmastonmuutokseen
sopeutuminen, joihin varauduttiin mm.
- pienentämällä AO-tonteilla keskimääräistä rakennusoikeutta,
- kasvattamalla yksikerroksisen rakentamisen osuutta,
- lisäämällä hulevesien luonnonmukaista käsittelyä.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimiseksi laadittiin
ennuste paikallisesta ilmastonmuutoksesta seuraavan sadan vuoden aikana ja määriteltiin ilmastoskenaariot sekä
niiden vaikutukset veden korkeuteen.
Arvioituja vaikutuksia olivat alueen koko elinkaaren aikana aiheutuvat
- energian ja raaka-aineiden kulutus,
- kasvihuonekaasupäästöt,
- muut päästöt,
- vedenkulutus,
- jätevedet ja jätteet.
Toppilansalmen alueesta aiheutuvia vaikutuksia verrattiin
kahden vertailualueen vaikutuksiin. Raportissa annetaan
suosituksia rakennusten sijoitteluun ja suunnitteluun.

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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Joukkoliikenne
Oulun seudun joukkoliikenteen uusi palvelutaso ja parannettu linjasto astuvat voimaan heinäkuussa 2014. Esitetty liikennetarjonnan lisäys on noin 20 % vuoteen 2011 verrattuna.
Pitkällä tähtäimellä matkamäärät kasvavat liikennetarjonnan lisäyksen vaikutuksesta noin 9 %.
Esitetty linjasto koostuu kolmesta runkolinjasta, jotka kulkevat väleillä Iinatti – Herukka, Kaakkuri – Kaijonharju sekä
Hiukkavaara – keskusta (aloitus myöhemmin). Runkolinjoja
täydentävät 14 heilurilinjaa, 14 säteittäislinjaa ja 9 täydentävää linjaa. Lisäksi city-liikenne jatkaa kolmella linjalla. Alueille, joilla kysyntää on eniten, tarjotaan paras vuorotiheys ja
pisimmät liikennöintiajat. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä Kaijonharjun, Kaakkurin, Rajakylän ja Maikkulan sekä tulevaisuudessa myös Hiukkavaaran suunnalla.
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Palvelutasoa parantamalla pyritään vaikuttamaan kulkutapajakaumaan ja muuttamaan sitä joukkoliikennettä suosivaksi. Nopeiden joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen tavoitteena on joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentäminen
ja kilpailukyvyn parantaminen verrattuna henkilöautoon.
Myös informaatiojärjestelmien kehittäminen, kuten ajantasaiset aikataulut netissä, mobililaitteilla ja pysäkeillä vaikuttavat joukkoliikenteen helppokäyttöisyyteen.
Pysäkkien saavutettavuutta parannetaan lisäämällä pyörätelineet keskeisille bussipysäkeille etenkin runkolinjojen varressa. Oulun seudun lippujärjestelmää esitettään kehitettävän etäisyyteen perustuvan vyöhykemallin mukaiseen lippujen hinnoitteluun. Kaupungin laajentuessa nykyistä tasataksa-aluetta ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa koko kaupunkialuetta koskevaksi lippuvyöhykkeeksi.
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1

PÄÄSTÖLASKELMAT JA KOKONAISENERGIATARKASTELU OSAKSI KAAVOJEN
VAIKUTUKSEN ARVIOINTIA
Päästölaskennat ja energiatarkastelu tehdään kaikissa yleiskaavoissa ja
merkittävissä asemakaavoissa.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Uusien alueiden päästömäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin kaupunkiseudulla keskimäärin

Rakennusvalvonta

Kaavaselostuksiin liitetään kestävän kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun osuus, joka sisältää mm. vaihtoehtotarkastelut ja niiden kokonaisenergia- ja päästötarkastelut sekä vaikutuksen arvioinnin.
Otetaan käyttöön ohjelmisto, jonka avulla lasketaan maankäytön ja liikenteen aiheuttama energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja kustannukset.

Asemakaavoitus

Ohjelmiston käyttöönottovaiheeseen osallistuvat yleis- ja asemakaavoituksen lisäksi ympäristötoimi, Oulun Energia, rakennusvalvonta sekä katu- ja viherpalvelut.

Ympäristötoimi

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

		

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Yleiskaavoitus

Katu- ja viherpalvelut
Rakennusvalvonta
Oulun Energia

Asemakaavoille laaditaan yhtenäiset kriteerit, joilla voidaan suorittaa arviointia ja vertailua.

Asemakaavoitus

Rakentamistapaohjeissa täsmennetään energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoja korttelitasolla.

Asemakaavoitus

SEURANTA

Rakennusvalvonta
Biopohjaisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa pyritään lisäämään sekä selvitetään hukkalämmön käyttömahdollisuuksien lisäämistä kaukolämmön tuotannossa.

Oulun Energia

Kaukolämmön ulkopuolisilla alueilla kehitetään erilaisia ratkaisuja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Rakennusvalvonta

•

TARKASTELUT JA VERTAILUT

•

ECOCITY EVALUATOR LASKELMAT JA TULOKSET

•

KAUKOLÄMMÖN OMINAISPÄÄSTÖJEN KEHITYS

•

ENERGIATARKASTELUT

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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ENERGIATEHOKKUUTTA TÄYDENNYSRAKENTAMISELLA
Täydennysrakentaminen sisällytetään tavoitteeksi maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO) ja kehitetään toimintamalleja kerrostaloalueille.

Asemakaavoitus
Maa ja mittaus

Tavoitteena on entistä monipuolisempi ja tehokkaampi maankäyttö,
jolla turvataan palveluiden säilyminen ja alueiden elinvoimaisuus.

Yleiskaavoitus
Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

2

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Konsernipalvelut
Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä jatketaan yleiskaavoituksen täydennysrakentamisselvitysten pohjalta.

Asemakaavoitus

Kaukovainion ja Höyhtyän täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä
hyväksi havaittuja vuorovaikutusmenetelmiä ja käytäntöjä hyödynnetään
muissa täydennysrakentamishankkeissa.
Asemakaavoitus

Joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyvyöhykkeille osoitetaan tehokasta täydennysrakentamista.

Maa ja mittaus
Olemassa olevien energia- ja muiden verkostojen käyttöä tehostetaan täydennysrakentamisella.

Oulun Energia

Turvataan raideliikenne-optio.

Oulun Vesi
Katu- ja viherpalvelut
Yleiskaavoitus

Kaava-alueiden rakentamattomat tontit ja käyttämätön rakennusoikeus
pyritään saamaan käyttöön.

Maa ja mittaus
Asemakaavoitus

SEURANTA

Tarve rakentamiskehotuksiin tai nykyisen Oulun tonttiprojektin kaltaiseen
hankkeeseen selvitetään uuden Oulun osalta maapoliittisen ohjelmatyön
yhteydessä vuonna 2013.
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Yleiskaavoitus

•

ALUETEHOKKUUDEN JA VÄESTÖNTIHEYDEN KEHITYS

•

ASUKASMÄÄRÄT JA TYÖPAIKKAMÄÄRÄT JOUKKOLIIKENTEEN VAIKUTUSALUEELLA

•

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN OSUUS VUOTUISESTA TUOTANNOSTA

•

RAKENTAMATTOMIEN TONTTIEN OSUUS TOTEUTUNEILLA ALUEILLA

•

RAKENTAMATON KERROSALA VALMIIN KUNNALLISTEKNIIKAN PIIRISSÄ

•

KÄYTETYT RAKENNUSNELIÖT / KAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS

•

VERKOSTOPITUUS / ASIAKAS

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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ERILAISET YHDYSKUNNAT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN LÄHTEENÄ
Kaupunkikeskustaa, kyläalueita, taajamia ja maaseutumaisia alueita kehitetään energiatehokkaammiksi

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Yleiskaavassa määritellään yhdyskuntarakenteen eheyttämisen suuntaviivat ja tavoitteet, joita täsmennetään asemakaavoituksessa ja tuodaan
käytäntöön rakentamisen ohjauksessa.

Rakennusvalvonta
Maa ja mittaus

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

3

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Ympäristötoimi
Seurataan erilaisten alueiden hiilidioksidipäästöjä ja verrataan alueiden
tuloksia keskenään.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Pyritään löytämään tekijöitä, joilla hiilidioksidipäästöjä on tietyillä alueilla saatu pienemmiksi ja sovelletaan tietoa muiden alueiden päästöjen vähentämiseksi.

Maa ja mittaus
Ympäristötoimi

Toteutetaan kokonaisvaltainen alueellinen tarkastelu eri energiamuotojen
käyttömahdollisuuksista.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Laaditaan ohjeellinen energiakartta, jossa esitellään eri alueiden mahdollisia energiaratkaisuja.
Otetaan huomioon ja tuetaan mahdollisten alueellisten energiaverkostojen syntymistä.

Maa ja mittaus
Ympäristötoimi
Rakennusvalvonta

SEURANTA

Oulun Energia
•

ERILAISTEN ALUEIDEN CO2-PÄÄSTÖT

•

ENERGIATARKASTELUT JA ENERGIAKARTAT

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISELLE RAJOJA
Yhdyskuntarakenteen suunnittelun ohjeeksi määritellään palveluvyöhykkeet
(Urban Growth Boundary), joiden pohjana toimii tekeillä oleva uuden Oulun
palveluverkkosuunnitelma.

Yleiskaavoitus

Rakentamista ohjataan kaavoilla olemassa olevien palvelujen läheisyyteen.

Konsernipalvelut

Pyritään löytämään keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat asuinalueen valintaan ja hyödynnetään niitä asutuksen suuntaamisessa olemassa oleville alueille.

Maa ja mittaus

Lisätään asukkaiden tietoisuutta niistä tekijöistä, jotka on tärkeää huomioida asuinpaikkaa valitessa.

Rakennusvalvonta

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

SEURANTA

Osoitetaan, että haja-asutusalueella tavoitellut asumisen kriteerit voivat
täyttyä riittävän hyvin myös kaavoitetuilla alueilla.

•

ASUMISEEN KAAVOITETTUJEN ALUEIDEN ULKOPUOLELLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT

•

LÄHIPALVELUIDEN (PÄIVÄKOTI, ALAKOULU, KAUPPA) SAAVUTETTAVUUS

•

VERKOSTOPITUUDET

•

ASUKASBAROMETRI

Toimenpide	

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

LIIKENTEEN SUUNNITTELUN JA KAAVOITUKSEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN
Maakunta-, yleis- ja asemakaavan lähtökohtana on kestävä liikkuminen.

Katu- ja viherpalvelut

Seudullista yhteistyötä jatketaan ja yhdyskuntarakennetta täydennetään
osoittamalla rakentamista ensisijaisesti olemassa olevien joukkoliikenneja pyörä-tieyhteyksien varteen.

Asemakaavoitus

Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään samanaikaisesti uuden Oulun yleiskaavaan laatimisen kanssa.

Katu- ja viherpalvelut

Yleiskaavoitus

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

5		

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

4

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Yleiskaavoitus
Kaavatyössä hyödynnetään ajantasaista liikennemallia.
Asemakaavoitus
Valtion ja kuntien aiesopimusmenettelyä sovelletaan tehokkaamman liikennejärjestelmän mahdollistamiseksi (MALPE).

Konsernipalvelut
Katu- ja viherpalvelut

SEURANTA

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon joukkoliikenneasemien, pysäkkien ja reittien solmupisteiden tehokas rakentaminen: sujuvat, turvalliset
ja viihtyisät kävely- ja pyöräily-yhteydet.
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•

SUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN

•

YHTEISTYÖN TOTEUTUMINEN

Asemakaavoitus
Katu- ja viherpalvelut

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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KESTÄVÄ LIIKKUMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAKSI
Kaavojen laadinnassa otetaan lähtökohdaksi joukkoliikenteen suunniteltu linjasto

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus nykyisestä 35 prosentista 50 prosenttiin eli vuoden 1989 tasolle.
Kaavoissa varaudutaan kaksoisraiteeseen ja tiiviiden asemaseutujen
muodostamiseen sekä vahvistetaan kaupungin sisäisiä joukkoliikennevyöhykkeitä.
Laaditaan kestävän liikkumisen suunnitelma osana liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja yleiskaavaa.

Oulun seutu
Katu- ja viherpalvelut

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

6		

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Katu- ja viherpalvelut
Yleiskaavoitus

Kehitetään kevyen liikenteen verkostoa laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan Oulun seudun joukkoliikenteen
palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavoitus
Oulun seutu
Katu- ja viherpalvelut

Annetaan linja-autoille etuisuuksia liikennöinnin nopeuttamiseksi.
Asemakaavavaiheessa tutkitaan kestävän kehityksen mukaiset suunnittelualueelle sopivat henkilöautojen pysäköintimallit, joissa pysäköintiä keskitetään, yhteis- ja vuoroittaiskäyttöä lisätään ja autopaikkojen nimikointia vähennetään paikkatarpeen pienentämiseksi.
Tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa autottomia kortteleita.
Matkaketjut otetaan huomioon entistä paremmin esimerkiksi bussipysäkkien pyöräpysäköinnillä.

Asemakaavoitus
Katu- ja viherpalvelut
Maa ja mittaus
Rakennusvalvonta

Asemakaavoihin määritellään pyöräpaikkavelvoitteet.

SEURANTA

Tuetaan biokaasu- ja sähköautojen käyttöä kaavoittamalla tankkausasemia ja latauspistokkeita.

•

LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNETUTKIMUKSET

•

KAHDEN TAI USEAMMAN AUTON TALOUDET

•

JOUKKOLIIKENTEEN MATKAT

•

BUSSIPYSÄKKIEN SAAVUTETTAVUUS

•

KEVYENLIIKENTEEN VERKOSTON PITUUS

•

LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN KEHITYS

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Asemakaavoitus
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LIIKKUMISVYÖHYKKEET OHJAAVAT MAANKÄYTÖN JA LIIKKUMISEN SUUNNITTELUA

SEURANTA

Liikkumisen eri vyöhykkeille laaditaan omat suunnitteluperiaatteet ja ne otetaan huomioon niin täydennys- kuin uudisrakentamisessa.

Asemakaavoitus
Katu- ja viherpalvelut

Keskustat suunnitellaan kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi.

Asemakaavoitus

Joukkoliikenteen laatukäytävillä kehitetään vaihtoyhteyksiä ja polkupyörien pysäköintiä pysäkkien yhteydessä.

Katu- ja viherpalvelut

•

SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN

•

KESKUSTAN YLEISET PYÖRÄPAIKAT

Toimenpide	

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

LIIKKUMISEN TALOUDELLINEN JA TIEDOLLINEN OHJAUS
Laaditaan seudullinen liikkumisen ohjauksen suunnitelma.

Katu- ja viherpalvelut

Kehitetään tiedotusta ja markkinointia vähäpäästöisistä liikkumisen muodoista.
Joukkoliikenteen matkustamista tuetaan taloudellisesti

Katu- ja viherpalvelut

Tarjotaan matkustajille ajantasaista informaatiota ja tasokkaat pysäkkijärjestelyt käytetyimmillä pysäkeillä.
Kehitetään joukkoliikenteen ja pyöräilyn reittioppaat, mm. Internet- ja
mobiiliversiot.

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

Yleiskaavoitus
VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA

Selvitetään liikkumisen kaupunkirakennevyöhykkeet uuden Oulun keskuksissa.

8		
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Katu- ja viherpalvelut

Reittioppaisiin pyritään liittämään tietoa eri kulkumuotojen hiilidioksidipäästöistä.
Energiatehokkuutta ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä joukkoliikenteessä kehitetään.

Katu- ja viherpalvelut
Oulun Jätehuolto

Joukkoliikenteen kilpailutuksessa asetetaan tavoitteita päästötasolle.
Otetaan käyttöön biokaasu- ja sähköajoneuvoja kaupungin omassa toiminnassa, kuljetuksissa ja työajoissa.
Tarkistetaan autopaikkanormitusta ja laskentaohjeita liikkumisvyöhykkeiden mukaan.

Asemakaavoitus
Katu- ja viherpalvelut

Kehitetään pysäköinnin hinnoittelua siten, että sen avulla ohjataan liikkumista.

SEURANTA

Kaupungin toiminnan ja palveluiden logistiikkaa tehostetaan.
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•

MAKSULLISTEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN MÄÄRÄ

•

JOUKKOLIIKENNETUKI PER ASUKAS

•

JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJAMÄÄRÄT

Kaikki hallintokunnat

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Toimenpide	

ALUEIDEN KEHITTÄMINEN ON YHTEISTYÖTÄ
Alueiden kehittäminen lähtee kaupunkistrategiasta sekä sitä tukevista
muista strategioista, ohjelmista ja suunnitelmista.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Jatketaan ja kehitetään tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien ja yksiköiden kesken.
Aktiivisella osallistumisella tuodaan esille oikea-aikaisesti rakennetun
ympäristön eri tekijät.
Alueiden kehittämisessä ovat aina mukana kaikki ne tahot, joiden työhön
kehittämisen osa-alueet kuuluvat.

Ympäristötoimi
Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

9		
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Maa ja mittaus
Katu- ja viherpalve-lut
Liikelaitokset
Konsernipalvelut

Tontinluovutustavat, energiamuotovaihtoehtoja profiloiva asemakaavaprosessi ja rakentamisen ohjaus sovitetaan yhteen.

Maa ja mittaus
Asemakaavoitus
Rakennusvalvonta

Yhteistyötä julkisen sektorin, yksityisten toimijoiden, kansalaisyhteisöjen
ja asukkaiden kanssa lisätään.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Luodaan erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyömalleja ja konsepteja.
Ympäristötoimi
Kaavoituksen, rakennuttajien, yrityksien ja prosessien vuorovaikutusta kehitetään.

Rakennusvalvonta
Maa ja mittaus
Katu- ja viherpalvelut
Liikelaitokset

Seurataan aktiivisesti kansallisella tasolla tapahtuvaa kehitystä ja osallistutaan valtakunnallisiin kehityshankkeisiin.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus
Rakennusvalvonta

SEURANTA

•
•

YHTEISTYÖN TOTEUTUMINEN
ASEMAKAAVOITUKSEN, TONTINLUOVUTUKSEN JA RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTYÖN
LISÄÄNTYMINEN

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

21

Toimenpide	

10

TIETOJÄRJESTELMÄT YHTEENSOPIVIKSI
Olemassa olevien tietojärjestelmien yhteensopivuutta kehitetään alueiden
energiatehokkuuden erityispiirteiden tunnistamiseksi.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Eri yksiköissä olevat tietokannat yhdistetään aluetietoa palvelevaksi.
Rakennusvalvonta
Järjestelmien joustavuuteen ja käytettävyyteen kiinnitetään huomiota.
Maa ja mittaus

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ

Katu- ja viherpalvelut
Ympäristötoimi
Käyttöönotettava alueiden energiatehokkuutta ja päästöjä arvioiva ohjelmisto tulee yhtenäistämään tietojärjestelmiä kaavoituksen osalta.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus
Rakennusvalvonta
Maa ja mittaus
Katu- ja viherpalvelut
Ympäristötoimi
Oulun Energia

Tietokantaa rakennusten energiatehokkuudesta kehitetään siten, että se
voi tarvittaessa toimia luotettavana kriteerinä esim. kiinteistöveroa määriteltäessä.

Rakennusvalvonta
Maa ja mittaus

Rakennuskannan energiatehokkuuden tietojärjestelmää hyödynnetään
infran ja verkostojen suunnittelussa.

Liikenteen hallintaa parannetaan tietojärjestelmien rajapintoja avaamalla ja yhdistämällä.

Katu- ja viherpalvelut

SEURANTA

Auto- ja kevyenliikenteen laskentajärjestelmiä automatisoidaan.
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•

TIETOKANTOJEN YHTEENSOPIVUUDEN KEHITYS

•

OHJELMISTON KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI
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SEURANTA

KAUPUNGINJOHTAJISTA SUUNNANNÄYTTÄJIÄ
Kuuden Suomen suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu) perustama kaupunginjohtajien ilmastoverkosto kannustaa kaupunkeja hakemaan paikalliseen osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä sekä kansallista ja kansainvälistä edelläkävijyyttä kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä.

Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto innostaa kaupunkeja toimintaan ja
hankkeisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi
perustuen kunkin kaupungin osaamiseen ja mahdollisuuksiin.

Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto etsii uusia keinoja vähähiiliseen kaupunkikehitykseen ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä tekee aloitteita yhteisiksi
konkreettisiksi toimiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kaupunginjohtajat

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto haastaa kaikki kaupungit mukaan ilmastotalkoisiin ja allekirjoittamaan EU:n kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä yli 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä.

Kaupunginjohtajat

•

ILMASTOVERKOSTON TOIMINTA

•

TOTEUTUNEET TOIMENPITEET

•

ILMASTOALOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

•

EU:N KAUPUNGINJOHTAJIEN VERKOSTOON LIITTYNEET

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

11

ENERGIATEHOKAS MAANKÄYTTÖ
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HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO

Oulu on yksi harvoista kaupungeista, joissa kaukolämpöverkko on ulotettu lähes kaikille keskeisille asuinalueille ml. pientaloalueet. Nykyisen Oulun alueella yli 90
% uudispientalotuotannosta on liittynyt kaukolämpöön
Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa, kaukolämmön tuominen kaikille alueille ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa tai edes kaikilta osin teknisesti mahdollista. Taajaan asutuille alueille syntyy vaihtoehtoehtoisia ratkaisuja.
Hajautettu energiantuotanto voi olla kiinteistö-, kortteli- tai aluekohtaista energiantuotantoa. Esimerkkejä hajautetuista järjestelmistä ovat mm. pienvesivoiman tai
tuulivoiman käyttö, lämpökeskukset, aurinkoenergian
käyttö ja lämpöpumput. Käytännössä hajautettu energiantuotanto tarkoittaa, että energiantuotanto on lähellä

energian kulutuspistettä. Hajautetun energian alueet voidaan yhdistää sähkö- ja lämpöverkkoon tai ne voivat toimia myös täysin itsenäisesti.
Maaseutumaisilla alueilla energialähteet vaihtelevat
jo nyt mutta niissä on odotettavissa muutoksia rakentamismääräysten kiristymisen myötä. Tulevaisuuden haasteena on selvittää jo maankäytön suunnitteluvaiheessa
eri alueiden lämmitysmuodon vaihtoehdot.
Oulun kaupunki on mukana erilaisissa uusiutuvien
energiamuotojen käytön edistämishankkeissa, esim.
suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut -hankkeessa (RESCA, katso sivu 34), jossa kehitetään tulevaisuuden energiahaasteiden edellyttämiä lämmitysjärjestelmän valintakonsepteja.

Oulun Energian kaukolämpö, 2011

Korvenkylän energiahuollon yleisselvitys

• Kaukolämpöverkoston kokonaispituus: 774 km

Korvenkylän asemakaava-alue koostuu kolmesta alueesta, joilla on 191 erillistalotonttia ja 5 asuinpientalojen tonttia.

• Kaukolämpöasiakkaita: 8 752
• Kaukolämmön myynti: 1 480 GWh
• Kaukolämmön tuotanto: 1 569 GWh
• Kaukolämmitetty rakennustilavuus: 38 265 000 m3
• Pientalojen osuus kaukolämmön kulutuksesta: 5,37 %
• Kaukolämpöenergian CO2-päästöt, Toppila: 254 g/kWh
• Energialähteet:
- Turve: 68 %
- Biomassa: 28 %
- Polttoöljy ja kivihiili: 4 %

Energiamuotojen kertoimet
Suomen rakentamismääräykset rakennusten energiatehokkuuden osalta muuttuivat 1.7.2012 ja muutoksen myötä siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun energiatehokkuutta arvioitaessa.
Lämmitykseen tarvitun energian lisäksi tarkastelussa lasketaan energia, joka kulutetaan ilmanvaihtoon, kuluttajalaitteisiin, valaistukseen ja lämpimän veden tuottamiseen.
Uudessa tarkastelussa lämmönlähteillä on entistä suurempi vaikutus energiatehokkuuteen. Eri lämmönlähteille on annettu energiamuotokertoimet, jotka vaikuttavat siihen, kuinka helppoa tai työlästä on täyttää rakennuksen Elukuvaatimus.
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Energiahuollon yleistarkastelussa tehtiin
• kiinteistöjen ja alueiden lämmöntarpeen määrittely
• lämpöverkoston alustava mitoitus
• tonttiesitys keskitetylle lämmöntuotannon laitteistolle
• Investoinnit ja energiahintalaskelma
Selvityksessä tarkasteltiin mm. kiinteistö- ja aluekohtaisen maalämmityksen, biolämpölaitoksen ja kaukolämmön kannattavuuksia.
Tarkastelujen pohjalta todettiin, että aluekohtaisia pienlämpö- tai maalämpölaitoksia ei ole taloudellisesti järkevää toteuttaa Korvenkylän alueella. Suositeltaviksi energiamuodoiksi osoittautuivat kaukolämpö tai kiinteistökohtaiset ratkaisut.

E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus nettoalaa kohti (kWh/m2). E-luvulle on asetettu ylärajat rakennustyypeittäin.
Energiamuotojen kertoimet:
1,7 sähkö		
0,7 kaukolämpö
0,4 kaukojäähdytys
1,0 fossiiliset polttoaineet
0,5 rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Toimenpide	
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NOLLAENERGIARAKENTAMISEN MAHDOLLISTAVAT ILMAIS- JA
UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT
Oulun Energian jakeluverkko suunnitellaan siten, että lisääntyvä pienimuotoinen hajautettu energiantuotanto pystytään liittämään verkkoon
kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Oulun Energia

Alueelliseen tarkasteluun perustuvalla energiakartalla osoitetaan alueiden soveltuvuuksia uusiutuville energiamuodoille kuten esim. maa-, tuuli-, bio- ja aurinkoenergialle.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

		

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO

Rakennusvalvonta
Oulun Energia
Sähköntuotannon liittymisohjeistusta kehitetään mahdollistamaan asiakkaiden hajautetun tuotannon verkkoon liittäminen.

Rakennusvalvonta

Hankitaan ja hyödynnetään tarkempaa tietoa sähkön pientuotannon laitekannasta ja laatutasosta sekä tulevaisuuden hintakehityksestä.
Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jätevesilietteestä ja biojätteestä
sekä hukkalämmöstä saatavaa energiaa.

Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi

Ohjataan ja tuetaan kiinteistökohtaista jäteveden lämmöntalteenottoa.

Rakennusvalvonta

Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa varataan alueita uusiutuvien energiamuotojen edellyttämille tilatarpeille.

Asemakaavoitus

SEURANTA

Rakennusvalvonta
•

ENERGIAKARTAT

•

UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN OSUUS UUDISRAKENNUKSISSA

•

LIITTYMISOHJEISTUKSEN KEHITYS

•

RAKENNUKSET, JOTKA MUUNNETTAVISSA 0-ENERGIATALOIKSI

Toimenpide	

REAALIAIKAINEN SÄHKÖNHINNOITTELU

Seurataan aktiivisesti sähkönhinnoittelun kehittymistä ja muutoksia reaaliaikaisen hinnoittelun suuntaan.

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Oulun Energia

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA

13

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO
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Uuden Oulun rakennusten lämmitysmuotojakauma
lämmitettyjen neliömetrien perusteella [%]

Uuden Oulun rakennusten lämmitysmuotojakauma
rakennusten lukumäärän perusteella [%]

1,3

Kauko- tai
aluelämpö
Öljy, kaasu

4,5

7,6

27,4

0,5

Kauko- tai
aluelämpö
Öljy, kaasu

2,7 0,8 2,9
0,2

20,2

Sähkö

Sähkö
Kivihiili

Kivihiili

Puu, turve

Puu, turve
10,9

41,3

62,2

Maalämpö

17,6

Maalämpö
Muu, tuntematon

Muu, tuntematon

Uuden Oulun olemassa olevat rakennukset, kerrosalat ja lämmitysmuodot vuonna 2010
Oulu
Kauko- tai
aluelämpö

kpl

Öljy, kaasu

396

135

r-m

8 031 323

182 677

237 039

kpl

3 713

543

1 389

r-m

900 997

99 482

kpl

8 254

1 297

r-m

1 555 251

kpl

102

r-m
kpl

uusi Oulu
10 203

27,4 %

97 653

0

8 548 692

62,2 %

751

168

6 564

17,6 %

318 165

144 479

39 369

1 502 492

10,9 %

3 106

2 375

360

15 392

41,3 %

234 707

511 894

432 159

48 078

2 782 089

20,2 %

12

52

19

1

186

0,5 %

13 910

1 625

5 950

2 115

150

23 750

0,2 %

1 209

196

717

346

353

2 821

7,6 %

r-m

166 380

25 503

93 606

47 151

43 340

375 980

2,7 %

kpl

122

56

147

127

18

470

1,3 %

34 159

12 615

30 815

28 124

3 094

108 807

0,8 %

784

193

313

277

93

1 660

4,5 %

2

Maalämpö

Yli-Ii
1

2

Puu, turve

Kiiminki

397

2

Kivihiili

Haukipudas

9 274
2

2

Sähkö

Oulunsalo

r-m

2

Muu,
tuntematon

kpl
r-m

315 319

13 636

39 794

22 950

10 858

402 557

2,9 %

Kaikki
rakennukset

kpl

23 458

2 694

6 120

4 030

994

37 296

-

11 017 339

570 245

1 237 263

774 631

144 889

13 744 367

-
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RAKENTAMISEN OHJAUS

Oulun rakennusvalvonta on vuodesta 2004 asti kehittänyt
rakentajille suunnattua ennakoivaa laadunohjausta. Ohjauksen vaikutukset rakennuskannan laatuun ja energiatehokkuuteen ovat olleet huomattavat. Rakentajille suositeltava pientalon laatutaso ja annettavan ohjauksen taso on pyritty pitämään velvoittavia rakennusmääräyksiä
pari vuotta edellä. Vuoden 2012 rakentamismääräysten
muutosten aiheuttama vaatimus energiatehokkaampaan
rakentamiseen tulee olemaan Oulussa suhteellisen helppo saavuttaa sillä jo nyt noin 94 % pientalotuotannosta
täyttää matalaenergiatalon vaatimukset.
Ennakoivassa laadunohjauksessa pientalorakennuttajia neuvotaan ja opastetaan tekemään energiatehokkuutta ja rakennuksen laatua parantavia valintoja. Rakennuslupaprosessi on erinomainen tilaisuus jakaa rakennuttajille tietoa ja saada heidät näkemään edut, joita voi saavuttaa laadukkaalla rakentamisella ja tekemällä energiaviisaita valintoja.
Korjausrakentamisen energiansäästöpotentiaali on
suuri ja olemassa olevan rakennuskannan haltijoiden
kannustamiseksi energiaa säästäviin toimenpiteisiin, tarvitaan tuntuvia taloudellisia ja teknisiä tukitoimia. On arvioitu, että vielä vuonna 2050 noin puolet rakennuskannasta on ennen vuotta 2010 rakennettuja.
Vuonna 2013 tulevat voimaan uudet korjausrakentamista koskevat rakentamismääräykset, jotka asettavat tavoitteita korjausrakennuskohteiden energiatehokkuudelle. Oulun kaupungin rakennusvalvonta on aloittanut korjausrakentamisen ohjauksen ja ohjaustyökalun
kehittämisen. Korjausrakentamisen ohjausta varten on

Rakennusvalvonnan laadunohjauksen
vaikuttavuus
Vuosina 2005–2011 rakennettujen rakennusten energiansäästöt ja päästövähennykset suhteessa rakentamismääräysten vähimmäistasoon
Tulos on laskettu sekä koko elinkaaren (50 v.) ajalle että
rakennusvuodelle.
Alimmalla rivillä on esitetty ajanjaksona 2005–2011 laadunohjauksella saavutettujen säästöjen ja päästövähennysten yhteissumma.
Viimeisessä sarakkeessa on arvioitu säästöt euroina, kun
kokonaisenergian keskihinta vuonna 2011 oli 0,10 €/kWh
ja luvut koskevat ainoastaan energiansäästöllä saavutettua säästöä.

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

kehitetty kattavaa ohjeistusmateriaalia Internet-sivuston
muotoon. Ensimmäiset korjausrakentamisen ohjaustilaisuudet on järjestetty keväällä ja syksyllä 2012 ja kehitys
ohjaustyökalun osalta jatkuu edelleen. Tavoitteena on
kehittää konsepteja helpottamaan korjausrakentamisen
suunnittelua.
Valtion tukemassa asuntotuotannossa edistetään rakentamismääräysten tasoa parempaa energiatehokkuutta ja suositaan erityisesti yhdyskuntarakennetta tiivistäviä asuinrakennuksia. Korjausrakentamisessa tuetaan
energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.
Asuntoyhteisöjen ja yksityistalouksien energiakorjauksia ja energiataloudellisia perusparannuksia tuetaan
korjaus- ja energia-avustuksilla sekä korkotuilla. Tukia
voidaan myöntää valtion talousarviossa osoitettujen
määrärajojen puitteissa mm. uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon, erilaisiin hybridiratkaisuihin sekä muihin energiataloutta parantaviin
toimenpiteisiin. Maa ja mittaus -yksikkö tekee avustuskohteissa tarkastuskäyntejä ja antaa korjaus- ja energiaavustuksiin liittyvää neuvontaa.
Tukien markkinointia vaikeuttaa säädösten muuttuminen ja toimintaympäristön vaikea ennustettavuus. Viime
vuosina avustuksia ei ole myöskään voitu myöntää täysimääräisinä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.
Valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman
2012–2015 mukaan korjausavustusjärjestelmää tullaan
selkeyttämään ja yksinkertaistamaan.

Vuosi

Energian- Energian- CO2-päässäästö
säästö
töväh.
GWh/50v
GWh/v
tn/50 v

CO2päästöväh. tn/v

Säästö
milj.€/v

2005

515

10,3

111 500

2 230

1,030

2006

543

10,9

117 600

2 352

1,090

2007

570

11,4

123 000

2 460

1,140

2008

602

12,0

132 000

2 640

1,200

2009

620

12,4

136 000

2 720

1,240

2010

240

4,8

52 000

1 040

0,480

2011

250

5,0

54 600

1 090

0,500

Yht.

3 340

66,8

726 700

14 532

6,680
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www.pientalonlaatu.fi Internet-sivusto

Rakennusvalvonnan energiakortti

Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Oulussa 2009-2011
Avustusmuoto
2009

Vanhusväestö ja vammaiset

0,215

Muut korjausavustukset

229

8 128

1,005

Suhdanneluonteiset avustukset

232

9 008

3,014

77

2 859

0,371

600

20 048

4,605

63

63

0,155

389

13 349

0,875

3

67

0,004

431

15 027

6,015

97

2 926

0,729

983

31 432

7,779

Vanhusväestö ja vammaiset
Muut korjausavustukset
Energia-avustukset
Suhdanneluonteiset avustukset
Suhdanneluonteiset energia-avustukset
Yhteensä

49

49

0,133

Muut korjausavustukset

Vanhusväestö ja vammaiset

228

7 305

0,598

Uusiutuva energia

142

185

0,369

81

2 119

0,244

500

9 658

1,344

Muut energia-avustukset
Yhteensä
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Avustukset milj.€

62

Yhteensä

2011

Asuntoja kpl

62

Energia-avustukset
2010

Kohteita kpl
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Toimenpide	

SEURANTA

RAKENTAMISMÄÄRÄYSTEN TIEKARTTA
Pyritään pitämään rakentamisen taso pari vuotta edellä määräysten vähimmäistason kehitystä.

Rakennusvalvonta

Laaditaan Oulun rakennusvalvonnan oma tiekartta mm. korjausrakentamisen ja suurten hankkeiden ohjauksen kehittämisestä.
Maankäytön suunnittelijat sekä muut rakentamiseen liittyvät toimijat ovat
tietoisia rakentamismääräysten kehittymisestä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus
Maa ja mittaus

Kaavoituksessa, tontinluovutuksessa ja energiantuotannossa otetaan riittävän aikaisin huomioon tulevat rakentamismääräysten muutokset.
•

Rakennusvalvonta

TIEKARTAN TOTEUTUMINEN

RAKENTAMISEN OHJAUS

Toimenpide	

15

KORJAUSRAKENTAMISEN OHJAUS RAKENTAMISMÄÄRÄYKSILLÄ

SEURANTA

Korjausrakentamisen ohjauksella saavutetaan määräyksiä parempi laatutaso.
Asemakaavoitus sekä maa ja mittaus -yksikkö tukevat omilla toimenpiteillään korjausrakentamisen määräystasoa paremman laatutason saavuttamista.

Asemakaavoitus

Täydennysrakentamisalueilla kannustetaan vanhan rakennuskannan
energiatehokkaaseen korjaamiseen.

Rakennusvalvonta
Asemakaavoitus

•

KORJAUSRAKENTAMISEN ENNAKOIVA OHJAUS

RAKENTAMISEN OHJAUS

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEN SEKÄ KIINTEISTÖNPIDON PALVELUJEN
TUOTTAJIEN PÄTEVYYS
Edistetään aktiivisesti pätevyyksien saavuttamista rakennusalalla ja osaamisen tason nostamista rakentajien keskuudessa.

Rakennusvalvonta

Aktiivista roolia alan kouluttajana kiinteässä yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa jatketaan.
Osaamista ja pätevyyksien saavuttamista edistetään yhteistyöllä koulujen
ja liiketoiminnan kanssa.
•

KOULUTUSTUNTIMÄÄRÄT

•

OPINNÄYTETYÖT

•

YHTEISTYÖPROJEKTIT

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

SEUTOIMENPITEET OULUSSA
RANTA

Maa ja mittaus

Maa ja mittaus

Toimenpide	
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Rakennusvalvonta
VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

Korjausrakentamisen ennakoivaa laadunohjausta kehitetään jo ennen rakentamismääräysten virallista voimaantuloa.

		

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

14
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RAKENTAMISEN OHJAUS

Toimenpide	

RAKENNUSVALVONNAN ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS
Ennakoivan laadunohjauksen tuloksena pyritään olemaan edellä
määräystason energiatehokkuuden vähimmäisvaatimustasoa

Rakennusvalvonta

Varmistetaan, että rakennusalalla on osaamista edetä energiatehokkaamman rakentamisen suuntaan.

Rakennusvalvonta

Osaaminen varmistetaan seuraavilla alueilla; ilmatiiveys, rakentamisen
kosteudenhallinta, rakenteen rakennusfysikaalinen toiminta, kuivumiskyky, kosteuden ja lämmön siirtyminen, talotekniikan osaaminen, automaatio-ohjauksen osaaminen ja hybridijärjestelmät.
Laajennetaan uudisrakentamisen ennakoiva laadunohjaus koskemaan
myös suurempia hankkeita, kuten toimistotilat, rivitalot ja kerrostalot.

Rakennusvalvonta

Energiakorjauksen ohjaustyökalua ja sen markkinointia kehitetään.

Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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Energiakorjauksen ohjauksen tavoitteena on saavuttaa 1 % korjaukset
vanhaan rakennuskantaan vuosittain.
Ohjaustyökalu pientaloremontoijille saadaan käyttöön mahdollisimman
pian ja korjausrakentamisen ohjaustyökalua kehitetään myös muille korjaajille soveltuvaksi.
Energiatehokkuutta entistä paremmin huomioivat rakentamistapaohjeet
laaditaan yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

Rakennusvalvonta
Maa ja mittaus

Yhteistyötä mm. rakennusvalvonnan, maa ja mittaus -yksikön, asemakaavoituksen ja Oulun Energian välillä kehitetään.

Asemakaavoitus
Oulun Energia

Otetaan huomioon valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman
2012 – 2015 linjaukset. ARA-lainoituksessa tavoitteeksi asetetaan uuden
asunnon energialuokaksi vähintään vuoden 2008 energiatodistuksen A-taso ja korjatun asunnon luokaksi C-taso.

Maa ja mittaus
Rakennusvalvonta

SEURANTA

ARA-asuntokannan rakentamisen ja perusparantamisen ohjauksessa sovelletaan ennakoivaa laadunohjausta vuorovaikutuksessa ARA:n kanssa.

30

•

LAADUNOHJAUKSEN LÄPIKÄYNEET SUURET HANKKEET

•

KORJAUSTAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN

•

OHJAUSTYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO

•

RAKENTAMISTAPAOHJEET

•

ARA-LAINOITETUN RAKENNUSKANNAN KESKIMÄÄRÄINEN ENERGIALUOKKA

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Toimenpide	

RAKENNUSTEN ENERGIASELVITYS/-TODISTUS JA KIINTEISTÖTIETOJEN REKISTERI
Seurataan aktiivisesti valtakunnallisten rekisterien kehitystä.

Rakennusvalvonta

Kehitetään Oulun omaa tietojärjestelmää rakennuskannan energiatehokkuudesta.

Asemakaavoitus

Tietokantaa hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja infran rakentamisessa.
•

TIETOKANNAN KEHITYS

Toimenpide	

RAKENTAMISEN OHJAUS

KANNUSTIMET
Kehitetään korjaus- ja energia-avustusten sekä korkotukilainojen myöntämisen yhteydessä annettavaa energiatehokkuusneuvontaa.

Maa ja mittaus
Rakennusvalvonta

Kehitetään tiedottamista rakentamisen ja korjausrakentamisen tukimuodoista uuden Oulun alueella.

Tutkitaan mahdollisuutta kytkeä rakennusoikeuden määrä ja tonttikustannukset energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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Katu- ja viherpalvelut

Energiaselvitysten ja -todistusten tiedot viedään tietokantaan.

VASTUUTAHO

SEUTOIMENPITEET OULUSSA
RANTA

18

RAKENTAMISEN OHJAUS

Asemakaavoitus

SEURANTA

Maa ja mittaus
•

TONTTIHINNOITTELUN KEHITYS

•

MYÖNNETYT AVUSTUKSET

Toimenpide	

VEROTUS
Tutkitaan mahdollisuutta nostaa kiinteistöveroa asemakaava-alueen rakentamattomilla tonteilla.

Maa ja mittaus
VASTUUTAHO

SEURANTA TOIMENPITEET OULUSSA
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RAKENTAMISEN OHJAUS

Uuden Oulun osalta tarve rakentamattoman tontin korotetun kiinteistöveron käyttöön selvitetään uuden Oulun maapoliittisen ohjelmatyön yhteydessä vuonna 2013.
Tutkitaan mahdollisuutta porrastaa verotusta rakennuksen energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja lämmitystapaan perustuen.
•

VEROTUKSEN MUUTOKSET

•

MUUTOKSET RAKENTAMATTOMIEN TONTTIEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Konsernipalvelut
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KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS

Oulun kaupungin kiinteistöjen käyttö ja ylläpito ovat liikelaitos Oulun Tilakeskuksen vastuulla. Viime vuosina
energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen on
alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nykyisen
Oulun kiinteistöissä on kehitetty kulutuksen seurantaa
lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen osalta vuodesta
2009 lähtien.
Kaupungin kiinteistöjä korjattaessa selvitetään aina
mahdollisuudet ja kannattavuus siirtymiselle öljylämmityksestä joko kaukolämmön tai uusiutuvan energiamuodon käyttöön. Useita suorasähkö- tai öljylämmitteisiä
kiinteistöjä on jo liitetty kaukolämmön piiriin. Myös uudisrakennuskohteissa valitaan lämmitysmuodoksi ympäristöystävällinen ja energiatehokas vaihtoehto. Kaupungin kiinteistöihin tehdään vuosittain useita kymmeniä
energiakatselmuksia, joiden tarkoituksena on selvittää
mahdollisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä
Kiinteistönhoitajia ja -käyttäjiä sekä Oulun Tilakeskuksen rakennuttaja-tiimiä koulutetaan energiatehokkuuden
huomioimiseen.
Uuden Oulun kiinteistöt
Huoneistoneliöt m2
Oulu

Bruttoneliöt
m2

Rakennuskuutiot m3

588 278

657 484

3 084 868

Haukipudas

75 708

86 001

348 817

Kiiminki

49 276

55 601

237 785

Oulunsalo

41 016

46 484

203 716

Yli-Ii

18 394

20 775

82 319

772 672

866 345

3 957 505

uusi Oulu

Energiatehokkuus

Energiansäästökilpailu
Oulun peruskouluissa sekä Oulunsalon kouluissa ja päiväkodeissa järjestettiin vuosina 2011–2012 energiansäästökilpailut, joiden tuloksena saavutettiin molemmissa
kunnissa huomattavia säästöjä.
Oulun kouluissa saavutettiin 2300 m3 säästö vedessä ja
0,511 GWh säästö sähkössä vuoteen 2010 verrattuna. Rahallisesti Oulun kouluissa säästettiin 46 000 euroa ja se
vastaa 130 tonnin hiilidioksidipäästömäärää.
Lapset oppivat kilpailun aikana tutkimaan, missä energiaa voidaan säästää ja mitä todennäköisimmin vievät tätä
energiaviisautta mukanaan myös koteihin. Jatkossa vastaava kilpailu tullaan järjestämään myös Oulun päiväkodeissa.
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Oulun kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat
allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen, jossa kaupunki sitoutuu 16,64 GWh energiansäästöön vuoteen 2016
mennessä. Tavoite on 9 % vuoden 2005 toteutuneesta lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden kulutuksesta.
Vuoden 2011 aikana Oulun kaupunki säästi huomattavasti kaupungin omistamien rakennusten energiankulutuksessa:
- kaukolämmön kulutus -12,3 %
- käyttösähkön kulutus -7,9 %
- veden kulutus -13,8 %
Oulunsalossa kunnan kokonaissäästö vuonna 2011 oli 131
341 euroa ja Oulun 724 712 euroa. Säästö koostui suurimmaksi osaksi lämmön ja sähkönkulutuksesta.
Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Oulun Tilakeskus on tehnyt yhteistyötä Schneider
Electricin kanssa.

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS

Toimenpide	

ALUEILLE JA RAKENNUKSILLE YMPÄRISTÖLUOKITUKSET
Seurataan aktiivisesti alueiden ja rakennusten valtakunnallisen ympäristöluokitusmenettelyn kehitystä.

Asemakaavoitus
Luokitusmenettelyn valmistuttua otetaan se tehokkaasti ja nopeasti käyttöön.

Toimenpide	

Yleiskaavoitus

KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS

KANNUSTIMET ENERGIATEHOKKUUTEEN
Oulun Energian asiakkaita kannustetaan energiankäytön tehokkuuteen ja
leikkaamaan energian käyttöään erityisesti huippukulutuksen ajalta.

Oulun Energia

Oulun Energian asiakkaiden sähkö- ja kaukolämpömittarit vaihdetaan
etäluettaviin vuoden 2013 loppuun mennessä.

Oulun Energia

Asiakkaita opastetaan seuraamaan energian kulutustaan energiamyyjän
seurantaraporttien sekä mahdollisten lisäpalveluiden kautta.

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA

22

Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA

21

Oulun Energian asiakkailleen tarjoamasta Energiatili-palvelusta näkee
käyttötottumusten sekä mahdollisten energiaremonttien vaikutuksen
energian kulutukseen. Asiakkaille lähetetään käyttöraportti, jossa annetaan vertailutietoa omasta kulutuksesta tyyppikuluttajaan nähden.
Kehitetään keinoja kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden taloudelliseen palkitsemiseen.

Oulun Tilakeskus

SEURANTA

Järjestetään koulujen energiansäästökilpailun kaltaisia kampanjoita Oulun päiväkoteihin ja muihin kiinteistöihin.
•

SEURANTAPALVELUN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ

•

KULUTUKSEN KEHITYS

•

AIKAANSAADUT SÄÄSTÖT

•

SÄÄSTÖJEN JATKUVUUS KILPAILUN JÄLKEEN

Toimenpide	

KIINTEISTÖALALLE PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMÄ
Seurataan aktiivisesti päästökauppajärjestelmän kehitystä.

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Konsernipalvelut

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA

23

KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS
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ENERGIAVIISAUTTA EDISTÄVIEN PALVELUIDEN JA TOIMINTAMALLIEN LANSEERAAMINEN
Saatetaan uuden Oulun kiinteistöjen energiankulutuksenseuranta samalle tasolle, kuin se on nykyisessä Oulussa.

Oulun Tilakeskus

Kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamisen yhteydessä tutkitaan aina
mahdollisuus ottaa käyttöön uusiutuva energiamuoto.

Oulun Tilakeskus

Kartoituksia energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista kaupungin kiinteistöissä jatketaan ja selvitysten perusteella suoritetaan korjauksia.

Oulun Tilakeskus

Asukasneuvontaa kaupunkilaisten energiaviisauden edistämiseksi kehitetään.

Ympäristötoimi

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS

SEURANTA

Oulun Energia
Lisätään sähköisiä näyttöjä ja muita älykkäitä sähköverkkoja tukevia sovelluksia energiankulutuksen seuraamiseksi.

Oulun Tilakeskus

Asetetaan tavoitteeksi saada Oulun kaupungin palvelukseen energiatehokkuus-asiantuntija, joka on monialaisesti vastuussa energiatehokkuuden edistämisestä ja toimii asiantuntijana eri yksiköille.

Yhdyskunta ja
ympäristöpalvelut

•

KULUTUKSEN SEURATA

•

ENERGIAMUOTOJAKAUMA KIINTEISTÖISSÄ

Toimenpide	

SEURANTA
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KÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖPALVELUT AJAN TASALLE KAUPUNGIN KIINTEISTÖISSÄ
Kiinteistönhoitajien energiatehokkuuskoulutusta kehitetään ja siirrytään tehokkaampaan pienryhmäkoulutukseen.

Oulun Tilakeskus

Kiinteistöjen käyttäjiä ohjataan entistä tehokkaammin energiataloudelliseen
toimintaan.

Oulun Tilakeskus
Ympäristötoimi

Ekotukitoimintaa kehitetään energiansäästöön ohjaavaksi.
Tilojen käyttötehokkuus kartoitetaan palveluverkkoselvitystä hyväksikäyttäen.

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ JA OMISTUS

Oulun Tilakeskus

Tulosten perusteella tehostetaan kiinteistöjen käyttöä.
Kiinteistöautomaation tehostamista energiatehokkuuden parantamiseksi selvitetään.

Oulun Tilakeskus

Huomioidaan ympäristöystävällisyys, vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus
ylläpito- ja rakentamis-, työkone- ja kuljetus-, rakennuttamis-, mittaus- ja
tutkimus- sekä kiinteistö- ja logistikkapalveluita tuotettaessa.

Oulun tekninen liikelaitos

•

KIINTEISTÖJEN SÄHKÖN- JA LÄMMÖNKULUTUS

•

KÄYTTÖTEHOKKUUS

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

RESCA – Renewable Energy Solutions in City Areas
Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit -hanke lisää uusiutuvan energian tuotantoa ja kehittää
siihen liittyviä toimintamalleja välittämällä tietoa ja hyviä
kokemuksia kaupunkien välillä.

Oulun kaupunki pyrkii aktiiviseen rooliin energiatehokkuuden osaamisen ja kouluttamisen edistämisessä. Eri
yksiköt ja liikelaitokset tekevät yhteistyötä oppilaitosten
kanssa mm. opinnäytetöiden muodossa. Tutkimusyhteistyötä tehdään mm. Oulun yliopiston ja Tekesin kanssa.
Haasteena rakennusalalla tulee olemaan osaamisen
kehittäminen vastaamaan vaatimukseen entistä energiatehokkaammasta rakentamisesta. Oulun rakennusvalvonta järjesti (2011–2012) yhteistyössä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön kanssa energiatehokkaan rakentamisen koulutuskokonaisuuden (30 op)
noin sadalle rakennusalan ammattilaiselle.
Ammattilaisten kouluttaminen ja rakennuttajien ohjaaminen on tarpeen myös jatkossa. Rakennusvalvonnan tavoite on kehittää osaamista erityisesti energiatehokkuuden ja riskien hallinnan osalta ja näin luoda valmiuksia paremman energiatehokkuuden hallitsemiseksi.
Keskeinen kehityskohde osaamisen alueella on ICT:n
käyttö tulevaisuuden rakennetussa ympäristössä. Älykkäät sähköverkot ovat osa tulevaisuuden asumista ja käytännön sovellusten monipuolisuutta ei voida vielä edes
ennakoida.
Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy on mukana mm.
laajassa ”Älykkäät verkot” - yhteistyötutkimuksessa.
Älykkäillä verkoilla varmistetaan sähkönsiirron luotettavuutta ja mahdollistetaan jatkossa energiatehokkuuden
parantamisen toteuttamista.
Osaamisen kehittämisessä oleellista on myös kaupungin omien työntekijöiden kouluttaminen. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen työntekijöille järjestetään erilaisia
informaatiotilaisuuksia energiaosaamisen ylläpitämiseksi ja mm. rakennusvalvonnan työntekijät osallistuvat aktiivisesti alansa koulutuksiin.

Oulun pilotissa kehitetään valintakonseptit pientalojen
erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille (hybrideille) sekä niihin soveltuville rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Toimivista yhdistelmistä tehdään monistettavia konsepteja helpottamaan pienrakennuttajien ja muiden toimijoiden valintoja eri energialähteiden alueilla.
Konsepteja käyttäen Oulun pienrakentajat rakennuttavat
omakotitaloja eri energialähteiden alueille ja kokemusten
pohjalta hiotaan lopullisia monistettavia ratkaisuja. Konseptien kehityksessä huomioidaan ja pyritään ennakoimaan mahdolliset energiamääräysten muutokset.
Valintakonseptien kehittämisessä mukana ovat seuraavat energialähteet: uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ja lämpö esimerkiksi maa- ja ilmalämpöön, puuhun ja
aurinkoenergiaan pohjautuen. Mukana on myös osittain
tai kokonaan uusiutuvalla energialähteellä tuotettu kaukolämpö.

Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)
Oulun seudun ammattikorkeakoulun koordinoimassa, yhteispohjoismaisessa kehityshankkeessa tutkitaan, kehitetään ja yhtenäistetään rakennusten energiatehokkuuteen
liittyviä menetelmiä, käytänteitä ja mittauksia.
Keskeisiä kehittämiskohteita ovat puu-, tiili- ja betonirakenteisten pientalojen rakenne- ja rakentamisratkaisujen
kehittely matalaenergia- ja passiivitalotasolle sekä energiakulutus- ja tiiveysmittausten menettelytapojen yhtenäistäminen ja levittäminen Pohjoismaissa.
Tonttien käyttöä ja rakentamistapoja ohjaa ja valvoo Oulun kaupungin rakennusvalvonta. Kehityshanke tukee Oulun kaupungin rakennuspoliittisen ohjelman päätavoitteita ja vahvistaa Oulun asemaa valtakunnallisesti johtavana
rakennusten energiatehokkuuden edistäjänä, sekä laajentaa tätä mainetta myös pohjoismaisella tasolla.

Oulun Energian Ympäristötili tukee tutkimusta

Älykäs sähköverkko pohjoisessa

Oulun Sähkönmyynnin vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy Ympäristötilille talletettava ympäristöosuus. Ympäristötilille talletetut varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen.

Älykäs sähköverkko pohjoisessa -jatkotutkimuksessa on
mukana Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy. Hankkeessa
tutkitaan sähköverkon näkökulmasta miten kommunikointi sujuu, kun useita yksittäisiä hajautettuja energiantuottajia
kiinnitetään verkkoon.

Ympäristötililtä tuetaan vastuullista energiankäyttöä ja energiansäästämistä kannustavia hankkeita. Ehdotuksen varojen käyttökohteista tekee Pohjoista voimaa Ympäristöraati.

Tutkimuksessa selvitetään myös älytalon energianhallintajärjestelmän integrointia älykkääseen sähköverkkoon.

Vihreävirta-sähköstä tilille maksetaan 0,15 snt/kWh ja Tuulivirta-sähköstä 0,30 snt/kWh.

Tutkimuskokonaisuus käsittelee laitekohtaista ajantasaista energiankulutustietoa, jossa sensorit keräävät tietoa sähkönkulutuksesta, lämpötilasta ja valaistuksesta.

Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailtaan Ympäristötilille kertyneen osuuden maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden.
Vuonna 2011 Oulun Energian johtokunta myönsi Ympäristötilin apurahoja kahteen laajaan tutkimuskohteeseen, jotka
käsittelevät älykkäitä sähköverkkoja ja niiden mahdollisuuksia hyödyntää ja parantaa energiatehokkuutta:

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

UBI-AMI versio 2

Mittaustieto siirretään panOULU WSN-verkkoa pitkin palvelimelle, joka tarjoaa mittaustiedon jalostetussa muodossa käyttäjälle.
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Toimenpide	

TUTKIMUS JA PERUSOSAAMINEN
Kestävän kehityksen koulutusta lisätään ja osallistutaan alan kansainväliseen toimintaan.

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Tarjotaan mahdollisuuksia tehdä tutkimusta sekä opinnäytetöitä energiatehokkuuden lisäämisestä ja päästöjä vähentävistä toimenpiteistä.

Oulun Energia

Oulun Energia konserni osallistuu energia-alan koulutuksen kehittämiseen paikallisesti sekä kansallisesti.

Oulun Energia

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Oulun Energia teettää energia-alan opinnäytetöitä ja tukee energia-alan
tutkimusta ympäristötilin apurahojen muodossa.
Tavoitteena on saada sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutasoinen
sähkövoima/energiatekniikan opetus Oulun seudulle.

Toimenpide	

KORJAUSRAKENTAMINEN JA YLLÄPITO
Järjestetään info-tilaisuuksia ja seminaareja täydennysrakentamisesta.
Suunnataan tilaisuuksia esimerkiksi vanhojen omakotitalojen omistajille
ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja asukkaille.

Kootaan kattava tietopaketti erilaisista energiakorjaus- ja lisärakentamisvaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja saavutettavista eduista.

Rakennusvalvonta

Tiedotetaan perusparantamisen, energiakorjaamisen ja lisärakentamisen
rahoitukseen käytettävissä olevista tukimuodoista.

Maa ja mittaus

TOIMENPITEET OULUSSA

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

UUSIEN RATKAISUJEN TESTAUS, KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Yhteistyötä eri tahojen kanssa jatketaan; tutkimus, opetus, suunnittelu,
työmaatoteutus, rakentamisen taloteollisuus, materiaalitoimittajat, laitetoimittajat, kauppa.

Asemakaavoitus

Tuetaan uusia innovatiivisia yrityksiä ja ratkaisuja. Toimitaan tutkimusalustana sekä pilottikohteena uusien ratkaisujen sisäänajossa.

Rakennusvalvonta

Erilaisille alueille kehitellään sopivia koeratkaisuja, testataan mm. useampia aluelämpöratkaisuja.
Yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden, yritysmaailman ja asunto-osakeyhtiöiden kanssa toteutetaan pilottihanke olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tontin tilankäytön tehostamiseksi.

Yleiskaavoitus

Maa ja mittaus

VASTUUTAHO
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Asemakaavoitus
Maa ja mittaus

Toimenpide	
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Rakennusvalvonta

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET OULUSSA
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Katu- ja viherpalvelut
BusinessOulu

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU

Toimenpide	

KUNTIEN ERA17 -TOIMINTAOHJELMAT JA ENERGIAVIISAAT STRATEGIAT
Otetaan huomioon ERA17-toimenpidelinjaukset kaupungin ilmasto- ja
energiastrategioiden päivityksessä.

Toimenpide	

SEURANTA

ENERGIAVIISAAT VALINNAT TUNNETUIKSI RAKENTAJILLE JA REMONTOIJILLE
Jatketaan ja kehitetään rakentajien ja remontoijien koulutusta energiaviisaampiin valintoihin.

Asemakaavoitus
Maa ja mittaus
•

JÄRJESTETTYJEN KOULUTUSTEN MÄÄRÄ

•

HENKILÖKOULUTUSPÄIVIEN MÄÄRÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
Asetetaan Oulun kaupungin ERA17 -toimintaohjelman toimenpiteiden
edistymistä valvova seurantaryhmä.

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

Toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittaisen ympäristötilinpäätöksen yhteydessä.

Rakennusvalvonta

Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Katu- ja viherpalvelut

Eri yksiköt laativat itselleen yksityiskohtaisemman ohjeistuksen ERA17
-toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Maa ja mittaus

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA

Rakennusvalvonta

Pidetään yllä omaa tietämystä energia-asioista.

Toimenpide	
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA
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Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

VASTUUTAHO

TOIMENPITEET
OULUSSA
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Ympäristötoimi
Oulun Energia

SEURANTA

Oulun Tilakeskus

•

TYÖRYHMÄN TOIMINTA

•

RAPORTOINTI

ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU
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