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Tiivistelmä

Ympäristötilinpäätökseen on koottu keskeiset ympäristöasioiden hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä,
ilmastostrategian toteutumista sekä Itämeri-haastetta koskevat toimenpiteet ja tunnusluvut.
Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut osoittivat, että kasvua edellisestä vuodesta oli sekä ympäristötuotoissa että -kuluissa. Ympäristöinvestoinneissa kasvu oli merkittävä, missä suurin yksittäinen tekijä oli
Laanilan ekovoimalan rakennushanke.
Harvemmin tilastoitavista ekologisen kestävyyden mittareista kertomusvuonna selvitettiin oululaisen
ekologinen jalanjälki, joka osoittautui hieman suomalaisen keskimääräistä jalanjälkeä pienemmäksi, mutta
joka koko maapallon väestön toteuttamana edellyttäisi 3,5 nykyistä planeettaa.
Henkilöstön ympäristöasenteita selvittävä tutkimus osoitti ympäristöasioiden kiinnostavan ja kaupungin
ympäristötyön tuottavan tuloksia. Halukkuus ympäristöryhmissä toimimiseen oli kuitenkin suhteellisen alhaista.
Vuosittain laskettavista tunnusluvuista on nähtävissä, että vuonna 2010 kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuoden 2009 poikkeuksellisen alhaisista määristä aikaisempien vuosien tasolle. Suurimmat muutokset
olivat kaukolämmön, teollisuuden ja sähkönkulutuksen päästöissä.
Yhdyskuntarakenteen tiivistymistä kuvaava asemakaava-alueille rakentaminen säilyi samalla hyvällä
tasolla kuin aiemminkin. Virkistysalueiden osuus kaava-alueella kasvoi hieman ja luonnonsuojelualueiden
määrä säilyi ennallaan.
Palveluiden hyvä saavutettavuus kertoo eheästä kaupunkirakenteesta. Peruspalveluiden saavutettavuus
säilyi edelliseen vuoteen verrattuna suurelta osin samana ja hyvällä tasolla, joskin jonkin verran heikkenemistä oli sekä ala-koulujen että kauppojen saavutettavuudessa.
Yhdyskunnan energiankulutus kasvoi edellisestä vuodesta. Asutuksen vedenkulutus säilyi alhaisella tasolla ja alitti selvästi valtakunnan keskimääräisen tason. Kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä sähkön-, lämmön- että veden ominaiskulutus oli edellistä vuotta pienempi, joskin eri rakennustyyppien välillä oli
eroja. Kaukolämpöön liittyneiden osuus oli hieman edellistä vuotta alhaisempi. Kaukolämmön tuotannossa
puun osuus kasvoi ja öljyn väheni turpeen osuuden säilyessä edellisen vuoden tasolla.
Oulun ilmanlaatua voidaan pitää hyvänä ja vuoden 2011 tilanne oli edellisiä vuosia parempi. Jätevesikuormitus oli jonkin verran edellistä vuotta suurempaa, mutta silti alhaisella tasolla. Ruskon jätekeskukseen
toimitettujen jätteiden määrä asukasta kohden tarkasteltuna kasvoi hieman edellisestä vuodesta.
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. Ympäristökasvatuksen indikaattorit osoittavat toiminnan kehitystä myönteiseen
suuntaan. Vihreä lippu –koulujen ja päiväkotien määrä on valtakunnallisestikin tarkasteltuna hyvällä tasolla.
Ympäristökasvatustapahtumat ovat tavoittaneet aiempaa useamman oululaisen.
Ilmastostrategian toimeenpanossa on edistytty sekä laajempien kokonaisuuksien tarkastelussa että käytännön toimenpiteissä. Oulu liittyi Euroopan kaupunkien ilmastositoumukseen, uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset valmistuivat, rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus jatkui ja energiatehokkuussopimuksen toimenpiteitä vietiin eteenpäin. Ilmastoviestinnän edistämiseksi käynnistyi ILMO – Oulun ilmastoportti
–hanke ja asukkaita opastettiin MOTIVAn kuluttajien energianeuvontahankkeessa.
Itämeri-haasteen toimenpideohjelman toteutuksessa pääpaino on konkreettisissa kuormitusta vähentävissä ja virkistyskäyttöä edistävissä toimenpiteissä.
Ympäristöasioiden hyvä hoito kaupunkiorganisaatiossa koskettaa jokaista hallintokuntaa ja liikelaitosta.
Suurimassa osassa kaupungin yksiköistä on omat toiminnasta johdetut ympäristö- tai kestävän kehityksen
tavoitteet. Toimenpiteet vaihtelevat toimialasta riippuen ja niiden esittäminen ympäristötilinpäätöksessä tiivistetysti vaatii kehittämistä.
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Kaupunginjohtajan katsaus

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja uusien aloitteiden esille
nostaminen on tässä työssä keskeisintä. Konkreettisen tavoitteen toiminnalle asettaa Euroopan kaupunkien ilmastoverkosto, mihin liittyessään kaupunki sitoutui vähentämään
vähintään 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjään.
Ympäristötyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa ponnistelua. Tästä hyvänä esimerkkinä on rakentamisen ennakoivan laadunohjauksen kehittäminen, minkä ansiot myös
Arkkitehtiliitto SAFA tunnusti myöntäessään Oulun rakennusvalvonnalle kestävän kehityksen vuosipalkinnon TunnustusPAANU 2011.
Uusi Oulu tuo mukanaan uudet haasteet, mutta myös
mahdollisuudet ympäristökysymysten hyvään hoitoon. Asukasbarometrin tulokset osoittivat, että uuden Oulun alueelle
on onnistuttu luomaan asuinympäristöjä, joissa asukkaiden
asumistoiveet voivat toteutua. Tästä ei pidä tinkiä tulevassa
suunnittelussakaan.
Kertomusvuonna toteutettu kysely osoitti, että henkilöstön ympäristöasenteet ovat kohdallaan ja tämä antaa hyvän
lähtökohdan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutumiselle ja haastavienkin toimenpiteiden toteuttamiselle.

Ympäristön tilasta huolehtiminen sekä etenkin viime aikoina esille nousseet energia- ja ilmastokysymykset ovat pohjoisen kasvukeskuksen keskeisiä tekijöitä. Uusia haasteita
näiden asioiden hoitamiseksi tulee sekä kaupunkiorganisaatiosta että kansallisista ja kansainvälisistä sopimuksista
ja sitoumuksista.
Energiantuotantoon ja energiahuoltoon liittyvät isot
kysymykset tulevat lähivuosina ratkaistavaksi. Kauaskantoisten päätösten tekemiseen tarvitaan tietoa, mutta myös
uskallusta. Selvitys uuden Oulun energiapoliittisista linjauksista tuo hyvin esille sen, minkälaisessa muutospaineessa lähitulevaisuuden energiahuolto tulee olemaan, ei ainoastaan Oulun seudulla vaan laajemmin koko Suomessa ja
EU:n alueella. Energiakysymysten kansainvälistyessä huoltovarmuus nousee entistä merkittävämpään asemaan.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuuden
parantaminen on nähtävä myös elinkeinoelämän mahdollisuutena. Osaamista Oulun seudulla on yhtälailla ICT -liiketoiminnassa kuin uusiutuvien energialähteiden käyttöön
liittyvillä aloilla.
Kaupunkien vastuu ilmastotyössä on merkittävä ja kuuden suurimman kaupungin yhteistyöllä on vaikuttavuutta
valtakunnantasollakin tarkasteltuna. Kaupunginjohtajien
ilmastoverkoston tavoitteena on ennen kaikkea saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä ja toimintatapamuutoksia.

Matti Pennanen
kaupunginjohtaja
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Johdanto

luun ja toimenpiteiden toteutukseen aikaisempaa useammin, kehittämisohjelman hankkeita on viety eteenpäin ja
ohjelmaan on esitetty uusia hankkeita. Energiakysymyksiä
on tarkasteltu sekä suurempina linjauksina että käytännön
tasolla. Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on nostanut
esille konkreettisia tekoja asian eteenpäin viemiseksi.
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen tavoitteet ovat yhteneväiset muun ympäristönhoidon
ja kestävän kehityksen edistämisen kanssa eikä selvää jaottelua eri ohjelmien alle ole mahdollista osoittaa. Monet
ekologisen kestävyyden mittareista ovat samoja, joilla arvioidaan myös ilmastostrategian toteutumista ja vaikuttavuutta, mikä seikka on raportissa tuotu esille.
Raportissa esitetyt tiedot kerättiin hallintokunnilta sähköisesti internetpohjaista työkalua hyväksi käyttäen, minkä lisäksi ympäristötoimi kokosi keskeisiä tietoja asioista
vastaavilta tahoilta. Taloudellisten tunnuslukujen tiedonkeruusta vastaisi keskushallinnon talous- ja strategiaryhmä
sekä Oulun Konttori.
Seurantaraportin on laatinut Oulun seudun ympäristötoimesta Marketta Karhu yhdessä Hanna-Mari Koivukosken, Vesa Malmin ja Maarit Kaakisen kanssa.

Vuoden 2011 ympäristötilinpäätökseen on koottu keskeiset
ympäristöasioiden hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä
sekä ilmastostrategian toteuttamista koskevat toimenpiteet
ja tunnusluvut. Raportissa on esitetty myös hallintokuntien
ympäristöasioiden hoidon ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Ympäristötilinpäätös sisältää Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa yhteisesti sovitut tiedot ja mittarit,
mutta myös Oululle ominaisia ympäristöasioiden hoitoon
liittyviä toimenpiteitä. Indikaattoreiden ja muiden tunnuslukujen yhteydessä on esitetty esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja toimenpiteistä. Sisältö on pyritty pitämään tiiviinä
eikä kaikkea vuoden aikana tapahtunutta ole ollut mahdollista ottaa mukaan. Tärkeää onkin, että hallintokunnat raportoivat toimenpiteistään omille lauta- ja johtokunnilleen.
Kertomusvuonna tehtiin kolme indikaattoreihin liittyvää
erillisselvitystä. Selvityksistä ekologisen jalanjäljen raportti
julkaistiin 2011. Yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa toteutetut henkilöstön ympäristöasennekysely ja indikaattorivertailu saatiin raportin muotoon vuoden 2012 puolella.
Ilmastostrategian toteuttamisessa toiminta on ollut erityisen vilkasta. Ilmastonäkökulma on sisällytetty suunnitte-

Tietoja Oulusta 2011
Perustettu vuonna 1605

Päätöksenteko
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Pohjois-Suomen suurin kaupunki
Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki
Kokonaispinta-ala
-maata
-vesistöjä
Asemakaavoitettua
Asukkaita (31.12.2011)
-miehiä
-naisia
-asukastiheys
-keski-ikä (1.1.2011)
Elinkeinot (31.12.2008)
Palvelut
Teollisuus
Kauppa
Rakennustoiminta
Liikenne
Maa-, metsä- ja kalatalous sekä kaivostoiminta
Tuntematon

Lautakunnat
Keskusvaalilautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Nuorisoasianlautakunta
Opetuslautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta

1 513,3 km2
1 411,8 km2
101,5 km2
116,6 km2
143 903
49,2 %
50,8 %
95 as/ km2
37 vuotta

Liikelaitokset
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun Tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Nallikari liikelaitos
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Elinkeinoliikelaitos, BusinessOulu

57 %
15 %
14 %
7%
5%
1%
1%

Suurimmat työnantajat
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun yliopisto
Nokia Siemens Networks
Nokia Oyj
Kaupungin henkilöstö (31.12.2010)

Talous (tilinpäätös 2010)
Vuosikate/poistot
Investointien tulorahoitus
Lainat/asukas

9 709 henkilöä
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188 %
113 %
1443 €

Ympäristöpolitiikan seurantaryhmän toiminta

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristöjohtaminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.8.2010 § 399.
Toiminnan koordinoimiseksi ja seurannan organisoimiseksi
kaupunginhallitus nimesi seurantaryhmän 29.11.2010 § 607.
Työryhmä vastaa alkuvaiheen käynnistämisestä ja ohjauksesta sekä vuonna 2009 hyväksytyn Oulun seudun ilmastostrategian seurannasta ja ohjauksesta.
Vuonna 2011 seurantaryhmä kokoontui kolme kertaa.
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Vuononvirta
ja sihteerinä Marketta Karhu. Työryhmään kutsuttiin edustajat myös kaikista uuden Oulun kunnista.
Seurantaryhmä käsitteli kokouksissaan ympäristöpolitiikan sisältöä, seurantatietoja, hallintokuntien toimintaa,
ilmastostrategian toimeenpanoa, energiakysymyksiä, kaupunginjohtajien ilmastositoumusta sekä aloitetta ympäristövuodeksi 2012. Seppo Saloranta esitteli työryhmälle opetustoimen kestävän kehityksen toimintaa ja siihen liittyviä
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kytkentöjä. Työryhmän käsitellessä ilmastostrategian ja uuden Oulun energia
strategian lähtökohtien kytkentää kokoukseen kutsuttiin
myös elinvoimaisuustoimikunnan virkamiesjäsenet.

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
Esa Katajamäki / Jukka Weisell, Keskushallinto
Risto Vuoria, Kulttuuritoimi
Kaisu Haapala, Nuorisoasiainkeskus
Niina Epäilys, Liikuntatoimi
Riitta Erola, Sosiaali- ja terveystoimi, palvelutuotanto
Leila Kerola / Keijo Koski, Sosiaali- ja terveystoimi, tilaaja
Pekka Fredriksson, Opetustoimi
Tapani Mäkikyrö, Rakennusvalvontavirasto
Matti Matinheikki, Tekninen keskus
Oulun kaupungin
ympäristöpolitiikka
Juhani
Järvelä,
Oulun Energia
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto
Kari Himanen, Oulun Satama
Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi
Tuomas Kopperoinen, Oulun Työterveys
Kaupunkistrategia
KAUPUNGINVALTUUSTO
Pekka Packalen, Oulun Tietotekniikka
Riitta Lappalainen, Oulun Serviisi
Ympäristöpolitiikka
Pirjo Mäkinen, Oulun Konttori
Ympäristöpolitiikkaa tukevat strategiat,
Jukka
Heikkilä, Oulun Tilakeskus
KAUPUNGINHALLITUS
ohjelmat ja sitoumukset
Pekka Vuononvirta, Oulun seudun ympäristötoimi
Juha Ala-Mursula, BusinessOulu
Ympäristötilinpäätös
Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Sirpa
Walter, Nallikari liikelaitos
Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät
HALLINTOKUNNAT JA
LIIKELAITOKSET
Jouko
Leskinen, Oulunsalo
Petteri Hankivuo, Kiiminki Seuranta, raportointi ja jatkuva
parantaminen
Jukka Sipilä, Haukipudas
Alisa Forsander, Yli-Ii

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

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

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
Ympäristöä koskevat strategiset linjaukset

KAUPUNGINVALTUUSTO

Ympäristöpolitiikka
Ympäristötavoitteet

Kaupunkistrategia
Ympäristöpolitiikka

KAUPUNGINHALLITUS

Ympäristöpolitiikkaa tukevat strategiat, ohjelmat ja sitoumukset
Ilmastostrategia, Itämerihaaste, Energiatehokkuussopimus

Ympäristöpolitiikkaa tukevat strategiat,
ohjelmat ja sitoumukset
Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät
Yksikkökohtaiset toimintaohjelmat, ympäristövastuut ja -mittarit
Talousarvion ympäristötavoitteet

Ympäristötilinpäätös

HALLINTOKUNNAT JA
LIIKELAITOKSET

Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät
Ympäristötilinpäätös
Taloudelliset tunnusluvut
Ekologisen kestävyyden indikaattorit
Ympäristöpolitiikkaa tukevien strategioiden, ohjelmien ja sitoumusten toteutuminen
Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöohjelmien ja -järjestelmien toimivuus

Seuranta, raportointi ja jatkuva
parantaminen
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Kaupunkistrategia
Ympäristöä koskevat strategiset linjaukset

Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut

Ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen laskenta
käynnistyi vuoden 2008 talousarvion toteutumasta.
Vuonna 2011 yhteenlasketut ympäristötuotot olivat 35
miljoonaa euroa, mikä on 10 % kaikista kaupungin toimintatuotoista. Suurimmat tuotot tulivat edellisen vuoden tapaan
jätevesimaksuista, jätteiden vastaanottomaksuista ja ympäristönsuojelun edistämiseen kirjatusta rakennusvalvonnan
laadunohjauksen seurauksena syntyneestä energiansäästöstä. Merkittäviä tuottoja syntyi myös päästöoikeuksien
myynnistä. Ympäristötuotoissa tapahtui kolmen miljoonan
kasvu edellisvuoteen verrattuna.
Kaupungin yhteenlasketut ympäristökulut poistot
mukaan lukien olivat 28,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 %
kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat kulut aiheutuivat jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta. Muita
merkittäviä kuluja aiheutui mm. ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidosta, roskien siivouksesta, ulkoilmanja ilmastonsuojeluun kirjatuista päästöoikeuksien ostosta,
voimalaitostuhkien kuljetuksista ja käsittelystä, kevyen- ja
joukkoliikenteen edistämistoimista (City-bussit, työsuhdebussilippu) sekä energiansäästötoimenpiteistä. Vuoden
2011 ympäristökulut olivat noin 2,8 miljoona euroa suuremmat kuin vuonna 2010.
Ympäristötuotot 2011
Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
1%

Ulkoilman- ja
Ympäristön- ilmastonsuojelu
suojelun
5%
edistäminen
20 %

Luonnonvarojen
ja maisemansuojelu
<1 %
Melun ja tärinän
torjunta
<1 %
Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
<1 %

Ympäristöinvestointeja kertyi yhteensä 32 miljoonaa euroa, mikä on 27 % investointien kokonaismäärästä. Suurin
yksittäinen investointi, noin 16,3 miljoonaa euroa, syntyi
Laanilan ekovoimalaitoksen rakennushankkeesta (kirjattu
jätehuoltoon). Muita merkittäviä investointeja tehtiin mm.
viemäriverkostoon, uusiutuvan energian edistämiseen, ekotehokkuuden parantamiseen ja meluntorjuntaan liittyen.
Investointien määrä nousi edellisvuodesta noin 19,5 miljoonaa euroa.
Ympäristönsuojelun edistämistä kuvaavissa luvuissa on
mukana Oulun rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen vaikuttavuus. Toiminnan kulut olivat noin 0,1 miljoonaa euroa ja toiminnasta saatavat kumulatiiviset tuotot
noin 6,68 miljoonaa euroa.
Laadunohjausta on toteutettu rakennuslupaan liittyvänä palveluna vuodesta 2005 alkaen. Säästötasoa verrataan
kulloinkin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja valtakunnallisten määräysten kiristyminen otetaan huomioon
energiansäästöä ja päästövähennystä laskettaessa. Valtakunnalliset energiamääräykset kiristyivät 30 % vuonna 2010
ja se selittää aiempia vuosia alhaisemmat säästöt.

Ympäristökulut 2011
Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
7%

Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
36 %
Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
2%

Ympäristönsuojelun Ulkoilman- ja
edistäminen
ilmastonsuojelu
8%
19 %

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
<1 %

Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
15 %

Ympäristönsuojelun
edistäminen
18 %
Ympäristön-

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
11 %

suojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
<1 %
Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
<1 %
Melun ja tärinän
torjunta
2%

Melun ja tärinän
torjunta
<1 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
38 %

Ympäristöinvestoinnit 2011

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
31 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
33 %

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
1%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
53 %

Oulun kaupungin ympäristötaloudelliset tunnusluvut
2008

2009

2010

2011

Ympäristötuottojen kokonaissumma

22,427 milj. €

23,181 milj. €

32,029 milj. €

35,057 milj. €

Ympäristökulujen kokonaissumma

24,411 milj. €

24,925 milj. €

26,092 milj. €

28,865 milj. €

Ympäristöinvestoinnit

13,624 milj. €

15,874 milj. €

12,499 milj. €

32,015 milj. €

0€

0€

0€

0€

Ynpäristövastuu ja ehdollinen ympäristövelka
Ympäristötuottojen osuus kaupungin kaikista toimintatuotoista
Ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun
Ympäristökulujen osuus kaupungin kaikista toimintakuluista
Ympäristökulut suhteessa asukaslukuun
Ympäristöinvestointien osuus kaupungin kokonaisinvestoinneista
Ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun
Ympäristötuotot suhteessa ympäristökuluihin
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7%

7%

8%

10 %

168 €/as

167 €/as

226 €/as

244 €/as

3%

3%

3%

3%

183 €/as

179 €/as

184 €/as

201 €/as

9%

11 %

12 %

27 %

102 €/as

114 €/as

88 €/as

223 €/as

92 %

93 %

123 %

121 %

Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja investoinnit

									
2009
Tuotot
1000 €
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu

2010

Kulut
1000 €

Investoinnit
1000 €

Tuotot
1000 €

Kulut
1000 €

2011
Investoinnit
1000 €

Tuotot
1000 €

Kulut
1000 €

Investoinnit
1000 €

1 117

2 043

1 962

2 579

3 430

428

1 787

2 688

4 815

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely

11 844

4 573

2 871

12 683

4 135

3 161

12 728

4 650

3 431

Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen

9 399

4 843

2 565

10 361

4 660

5 737

13 103

4 295

16 888

151

215

195

213

182

36

117

43

265

0

43

58

0

48

1 443

0

31

637

Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnonvarojen ja maisemansuojelu

0

441

0

0

297

0

0

195

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät

441

862

0

465

917

0

428

1 025

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

229

829

8 223

5 728

713

1 694

6 840

1 179

5 979

23 181

13 849

15 874

32 029

14 382

12 499

35 057

14 105

32 015

YMPÄRISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
Ympäristönsuojelulaitteiden
(investointien) poistot

7 390

7 831

4 955

Ympäristöperusteiset verot ja
veroluonteiset maksut

3 686

3 879

9 805

24 925

26 092

28 865

YMPÄRISTÖKULUT YHTEENSÄ

Rakennusvalvonnan laadunohjauksen vaikuttavuus
Säästöt

Energia Energia
säästö
säästö
GWh/
GWh/v
50 v

CO2päästöväh.
tn/50 v

CO2päästöväh.
tn/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
Yhteensä

Taulukossa on esitetty 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
keskihintana vuonna 2011 oli 0,10 €/kWh.
Säästöön on laskettu vain säästyneen
energian hinta, mutta ei päästöjen
vähennystä. Mikäli päästön hinta olisi
30 €/tn, niin vuosien 2005–2011 aikana
rakennettujen rakennusten lisäsäästöksi
vuonna 2011 saataisiin 0,436 milj. euroa ja
kokonaissäästö ylittäisi 7,1 milj. euroa/v.

Säästö
milj.
€/v

250

5,0

54 600

1 090

0,500

2 790

66,8

726 700

14 532

6,680
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Ekologisen kestävyyden tunnusluvut

Ekologisen kestävyyden indikaattorit ovat kuuden suurimman kaupungin yhteisesti valitsemat ja ne vastaavat suurelta osin myös kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä
olevia mittareita. Ekologisen kestävyyden mittarit kuvaavat
monilta osin myös ilmastostrategialle asetettuja tavoitteita,
mikä on tuotu esille yksittäisten indikaattoritietojen esittämisen yhteydessä.

asumiseen ja kulutukseen liittyvistä tekijöistä. Kansainvälisen laskelman mukaan vuonna 2010 ihmisen ekologinen
jalanjälki oli 2,7 gha, mikä on puolet suurempi kuin maapallolla tarjolla ollut 1,8 gha biokapasiteetti.
Ekologinen jalanjälki koostuu eri kulutustoiminnoista,
joista oululaisten kohdalla ravinnolla on suurin osuus (52
%). Seuraavaksi suurimman osuuden oululaisen jalanjäljestä muodostavat tavarat ja palvelut (24 %). Asumisen osuus
oli 11 %, rakentamisen yhdeksän ja liikkumisen neljä %.
Jalanjäljen laskentaan liittyy yleistyksiä ja epävarmuutta, mutta se antaa yleiskuvan elämäntavan kestävyydestä.
Keinot pienentää jalanjälkeä ovat samat, joilla vaikutetaan
ilmastonmuutokseen sekä energian- ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön.
Oululaisen jalanjälki laskettiin KuntaJälki -hankeessa,
jossa oli mukana 24 kuntaa.

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

Yleinen kehitys

Rakentaminen 3,03
9%

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 vuodelta
2011 on esitettävissä ekologinen jalanjälki, henkilöstön ympäristöasenteet sekä kasvihuonekaasupäästöt. Päästötarkastelu löytyy Oulun seudun ilmastostrategian tarkastelun
yhteydestä sivulta 21.

Ravinto
3,03
52 %

Tavarat ja
palvelut
1,43
24 %

Oululaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki
on 5,88 globaalihehtaaria. Mikäli
kaikki maapallon
asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon
luonnon resursseja
kuin oululaiset,
tarvittaisiin yhden
maapallon sijasta
3,5 planeettaa.

Oululaisen
jalanjälki
5,88 gha

Liikkuminen
0,25
4%

Asuminen
0,67
11 %

Henkilöstön ympäristöasenteet
Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011
-kysely toteutettiin loppuvuodesta 2011 yhtä aikaa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Kysely koostui kaupungeille yhteisistä
ja kaupunkikohtaisista kysymyksistä. Vuoden 2011 kysely
painottui enemmän käytännön tekoihin aikaisemman vuona 2007 tehdyn kyselyn painottuessa henkilöstön näkemyksiin.
Oulussa kysely ulotettiin myös muihin vuoden 2013 kuntaliitoksen kuntiin (Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja YliIi). Vastausprosentti oli 17,5, mitä voidaan pitää hyvänä. Ylei-

Ekologinen jalanjälki
Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai väestön kuluttaman ravinnon,
materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Ekologinen jalanjälki lasketaan globaalihehtaareina (gha).
Oululaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki on 5,88
gha. Jalanjälki on jonkin verran pienempi kuin keskimääräinen 6,16 gha suuruinen suomalaisen jalanjälki. Ero syntyy

Kaupunkini ympäristötyö on muuttanut toimintatapojani (prosenttia vastaajista)
2007
Espoo 2 % 17 %
Helsinki 5 %
Jyväskylä

3%

Oulu 4 %
Tampere

3%

Turku

1%

Vantaa

2%

37 %

28 %

25 %

38 %

22 %

35 %

23 %

34 %

20 %
16 %
15 %

Täysin samaa mieltä

39 %
39 %
37 %
Jokseenkin samaa mieltä

19 %
20 %
20 %

22 %
27 %
28 %

2011
Espoo 6 %

16 %
13 %
20 %

Helsinki

7%

Jyväskylä

4%

Oulu

4%

16 %

Tampere

3%

17 %

Turku

18 %

Vantaa

19 %

Jokseenkin eri mieltä

28 %

Täysin eri mieltä

14 %

25 %

27 %
38 %

25 %

12 %

29 %

11 %

41 %
28 %

31 %

14 %
21 %

18 %

26 %

23 %
28 %

37 %

21 %

2 % 20 %

6%

27 %

33 %

6%

14 %
31 %

13 %

24 %

En osaa sanoa

Oulun ympäristötyö on ollut tuloksekasta, koska asennekysely osoittaa sen selvästi vaikuttavan henkilöstön työtapoihin. Vuoden 2011 tulos on selvästi vuoden
2007 tulosta parempi.
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sesti ottaen Oulun tulokset eivät poikenneet merkittävästi
muiden suurten kaupunkien tuloksista. Kyselyn tarkemmat
tulokset esitetään kaupunkien yhteisessä raportissa, joka
valmistuu alkuvuodesta 2012.

100
80
60

%

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys

20

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyydessä on pyrkimys yhdyskunnan eheyteen, palveluiden hyvään saavutettavuuteen ja liikkumistarpeen vähentämiseen virkistys- ja
suojeluarvoja menettämättä. Maankäytön indikaattorit kuvaavat myös ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista.
Vuonna 2011 rakennetuista asunnoista lähes 98 % ja rakennuksista yli 94 % sijoittui asemakaavoitetulle alueelle,
mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Asemakaavoitetun alueen koko on kasvanut tasaisesti ja oli 116,6 km2 vuonna 2011. Asemakaavoitetun alueen osuus koko maa-alasta
oli 8,25 %.
Virkistysalueiden määrä asemakaavoitetulla alueella on
31,66 km2, mikä on yli 27 % ko. alueesta ja hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilannetta voidaan pitää hyvänä, mutta täydennysrakentamisen tarve asettaa omat haasteensa sen säilymiselle.
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 2011 lopussa yhteensä 4110 ha
luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita ja 1004 ha suojeltavaksi osoitettuja alueita.
Keskeisten julkisten palveluiden saavutettavuus on
Oulussa hyvä, kun arvioidaan tilannetta palveluista tietyllä
etäisyydellä asuvien asukkaiden osuudella. Vuonna 2011
alakoulujen ja kauppojen saavutettavuus korkeintaan 700
m etäisyydellä oli edellisestä vuodesta heikentynyt. Vuonna 2011 korkeintaan 700 m etäisyydellä alakouluista asui 64
% kyseisestä ikäluokasta ja lähikaupoista 73 % oululaisista. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 68 % ja 78 %.
Vuonna 2011 tarkastelluista palveluista korkeintaan 300 m
etäisyydellä asuvien osuus on jokseenkin edellisen vuoden
suuruinen.
%
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Rakennuksista asemakaava-alueella
Asunnoista asemakaava-alueella
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuudet
vuoden aikana rakennetuista rakennuksista ja asunnoista ovat pysyneet
korkeina.
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Virkistysalueiden osuudet Oulun asemakaava-alueesta ovat vaihdelleet eri
vuosina 26 - 27 % välillä.

5,0
4,0
3,0
%

2,0

1,0
0,0
2007

2008

2009

2010

2011

Osuus maa-alasta
Osuus koko pinta-alasta
Suojelualueiden ja -varausten osuus kasvoi vuonna 2009 Ylikiimingin liityttyä
Ouluun. Vuoden 2011 suojeluala on edellisiä vuosia pienempi, mikä johtuu
laskentatavan tarkentumisesta. Alueissa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta
kokonaisalasta on poistettu muiden kuntien puolelle ulottuvat osat.
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Kirjastot

Ekopisteet

Ekopisteet

Bussipysäkit
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2007

Vuonna 2011 korkeintaan 300 m etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus oli jokseenkin edellisen vuoden suuruinen.

2008

2009

2010

2011

Vuonna 2011 korkeintaan 700 m etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus väheni alakoulujen ja kauppojen saavutettavuudessa.
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

30
25
MWh/as/v

Ihmistoiminnan aiheuttamaa kuormitusta tarkastellaan
energian- ja vedenkulutukseen liittyvillä tunnusluvuilla sekä
ilmanlaadun, jätevesikuormituksen ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jätemäärän kehityksellä.

20
15
10
5
0

Energian- ja vedenkulutus

2007
2008
Asuminen ja maatalous
Teollisuus

Energian- ja vedenkulutuksen tunnusluvut ilmentävät
kaupungin ja kaupunkilaisen toiminnan vastuullisuutta ja
ekotehokkuutta. Energiankulutuksen välillisiä vaikutuksia
ovat luonnonvarojen kulutus ja ilman epäpuhtauspitoisuudet. Vuonna 2011 sähkön kokonaiskulutus Oulussa oli 2695
GWh.
Vedenkulutus vaikuttaa välillisesti myös jätevedenpuhdistuksen ympäristövaikutuksiin. Asutuksen vedenkulutuksen laskeva suuntaus on nähtävissä myös yhdyskunnan vedenkulutusluvuissa, missä on mukana myös palvelut.

Yhdyskunnan sähkönkulutus asukasta kohden Oulussa vuonna 2010 oli
edellistä vuotta suurempi. Kasvua on tapahtunut sekä teollisuuden että
palvelujen ja rakentamisen sähkönkulutuksessa. Vuoden 2011 tiedot eivät ole
vielä saatavissa.

135
l/asukas/vrk

130
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115

110

Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus
kaupungin rakennuksissa
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.

2009
2010
Palvelut ja rakentaminen

2007

2008

2009

2010

2011

Asutuksen vedenkulutus on pysynyt edellisen vuoden alhaisella tasolla.
Oululainen kulutti vuonna 2011 keskimäärin 118 litraa vettä vuorokaudessa.
Vedenkulutus Oulussa on reilusti alle Suomen keskimääräisen tason (155 l/
as/vrk) ja täyttää myös tavoitetason noin 130 l/as/vrk.
Sähkö

Kaupungin omistamat kiinteistöt yhteensä
Hoitoalan rakennukset

Kokoontumisrakennukset
Opetusrakennukset

Toimisto- ja hallintorakennukset
kWh/m3
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Kaupungin omistamat kiinteistöt yhteensä
Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa
kiinteistöissä on vuonna 2011 edelleen vähentynyt,
vaikka kokoontumisrakennusten kulutus kasvoi
huomattavasti.
Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa
kiinteistöissä on vuonna 2011 edelleen vähentynyt.

Hoitoalan rakennukset
Kokoontumisrakennukset
Opetusrakennukset
Toimisto- ja hallintorakennukset

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa
kiinteistöissä on vähentynyt vuonna 2011, vaikka
kokoontumisrakennusten kulutus kasvoi huomattavasti.
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Kaukolämpö

Ympäristökuormitus

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.

Ilmanlaatu
Ilmanlaadun indikaattorit kuvaavat hengitysilman laatua
sekä ilmanlaadun vaikutusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. Ilmanlaatuindeksissä ilmanlaatu
luokitellaan asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai
erittäin huono.
EU:n ilmanlaadun hengitettävien hiukkasten (PM10)
vuorokausiraja-arvot ja typpidioksidin tuntiraja-arvot eivät
ylittyneet Oulun keskustassa vuonna 2011. Hiukkaspitoisuuksien numeroarvon ylityksiä oli neljä, mikä on selvästi
alle sallittujen 35. Typpidioksidin tuntikeskiarvo ei ylittänyt
numeroarvoa kertaakaan, kun raja-arvo sallii 18 ylitystä vuodessa. Typpidioksidin sekä lyhytaikaiset että vuosikeskiarvo
olivat edellisiä vuosia alhaisemmat. Kevätaikaista hiukkasten aiheuttamaa haittaa on saatu vähennettyä pölyämistä
estävän kemikaalin avulla.
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Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä on
ollut korkea, mutta viime vuosina osuus on hieman vähentynyt. Muutokseen
on vaikuttanut Ylikiimingin liittyminen Ouluun vuonna 2009. Vuonna 2011
kaukolämmöllä lämpeni 34 miljoonaa rakennuskuutiota.
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Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa puun osuus on viime vuosina
kasvanut turpeen osuuden vähentyessä. Vuonna 2011 puun osuus oli lähes
samansuuruista kuin vuonna 2009 ja öljyn käyttö aikaisempia vuosia vähäisempää. Vuonna 2009 turpeen huono saatavuus lisäsi öljyn ja puun käyttöä.
Vuonna 2010 öljyä jouduttiin käyttämään varavoiman lähteenä tavanomaista
enemmän turbiinivaurion vuoksi.
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Oulun keskustan ilmanlaatua voidaan pitää hyvänä. Huonoja tai erittäin
huonoja tunteja oli vuoden 2011 aikana 23, mikä on edellistä vuotta selvästi
vähemmän. Huonot tai erittäin huonot tunnit ajoittuivat yhdeksän vuorokauden ajalle, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 14.
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Jätevesikuormitus

g/asukas/vrk

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesikuormitus kuvaa
yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta rehevöitymiskehitykseen. Kuormitusluvuissa ovat mukana asutuksen kuormituksen lisäksi Taskilan jätevedenpuhdistamolle
tulevan teollisuuden ja palveluiden kuormitus.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien kokonaistyppikuormituksessa
on selkeästi nähtävissä vuoden 2008 lopussa käyttöön otetun typen poiston
vaikutus.

g/asukas/vrk
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Kaatopaikalle loppusijoitettava yhdyskuntajäte

0,04

Jätteen käsittelypaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen
määrä kuvaa yhdyskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa
tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä.
Ruskon jätekeskuksen kaatopaikalle toimitettiin 78,4
miljoonaa kiloa yhdyskuntajätettä vuonna 2011, mikä on 1,5
% edellistä vuotta enemmän.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen kokonaisfosforikuormitus on vuoden 2006 jälkeen pysynyt 0,05–0,07 g/vrk tasolla. Vaikka
kuormitus vuonna 2011 oli edellisistä vuosista noussut, taso on alhainen ja
alittaa laitokselle asetetut lupaehdot.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen BHK7-kuormitus
on vuoden 2006 jälkeen vaihdellut 1,3 ja 2,0 g/vrk välillä ja alittaa laitokselle
asetetut lupaehdot.
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Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta
kohti vuonna 2011 oli 281 kg/as, mikä oli kilon enemmän kuin vuonna 2010.
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Liikkumisen kestävyys

Joukkoliikenteen matkustusmäärät asukasta kohden
ovat Oulussa alhaiset. Paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni hieman edellisvuodesta. 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 2011 kevyen liikenteen verkon pituus oli yhteensä 616 km ja kasvua edellisestä
oli 12 km.

Liikkumisen kestävyyttä tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla, ja
ne kuvaavat myös ilmastrategian 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
2011 lopussa 470 autoa 1000 asukasta kohden, kun edellisenä vuonna luku oli 452. Autojen kokonaismäärä on kasvanut
koko 2000-luvun ajan.

Ympäristövastuullinen kulutus
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.
Vuoden 2011 paperinkulutus yhtä työntekijää kohti oli
1833 arkkia vuodessa, mikä on lähes puolet edellistä vuotta
vähemmän. Kulutuksen arviointiin vaikuttaa jonkin verran
hankintojen rytmitys, minkä vuoksi vuodet eivät ole täysin
keskenään vertailukelpoisia.
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Henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti on noussut eli kaupungin
autoistuminen on jatkanut kasvuaan.
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Asukasta kohden laskettuna joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat vähentyneet. Matkojen määrä asukasta kohden tarkasteltuna vuonna 2011 oli 34,
mikä on samansuuruinen kuin edellisenä vuonna.

m/asukas

3000

2008

2009

2010

2011

Paperinkulutus kaupungin työntekijää kohti tarkasteltuna on vaihdellut
tarkastelujakson aikana.
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Vuonna 2011 ympäristönäkökohdat huomioivien kaupungin keskitettyjen
hankintojen hankintapyyntöjen osuus jatkoi kasvuaan 74 %:iin.

Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti oli 4,4 metriä vuonna
2011,mikä on 0,1 metriä asukasta kohti enemmän kuin edellisvuonna.
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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 hankintapäätösten ympäristömyötäisyyttä.
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Kaupungin järjestämään ympäristökasvatustoimintaan osallistuvien oululaisten osuus koko kaupungin väkiluvusta on vaihdellut viime vuosina 8–10
% välillä.

kpl

Vihreä lippu ja muiden ympäristösertifioitujen koulujen ja
päiväkotien määrä kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Vihreä lippu
-koulujen ja päiväkotien määrä on kasvanut voimakkaasti
viime vuosina ja vuonna 2011 niiden osuus kaikista Oulun
kouluista ja päiväkodeista oli 16 %. Päivähoito- ja perhetyön
yksikkö Ainolan Alakööki ja Timosenkosken koulu toimivat
myös Vihreä lippu -toiminnan alueellisina edistäjinä. Hönttämäen koulu ja Oulun Palvelualan Opisto ovat ympäristösertifioituja oppilaitoksia.
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen kertoo sekä kaupungin panostuksesta toimintaan että kaupunkilaisten osallistumisaktiivisuudesta.
Vuonna 2011 Alaköökin varhaiskasvatustoimintaan osallistuneiden määrä oli lähes 7300 ja Timosenkosken luontokoulun järjestämään toimintaan osallistuneiden määrä oli noin
5700. Lisäksi Luontosunnuntai-tapahtumiin osallistui vuonna 2011 noin 600 oululaista. Perheille suunnatussa energiapolkutapahtumassa osallistujia oli noin 200.
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Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit yhteensä
Vihreä lippu -päiväkodit
Vihreä lippu -koulut
Vihreän lipun omaavien päiväkotien ja koulujen määrät ovat kasvaneet Oulussa vuosi vuodelta. Vuonna 2011 päiväkodeilla oli yhteensä 17 Vihreää lippua
ja kouluilla seitsemän. Oulu saavutti ensimmäisenä Suomessa koulujen
valtakunnalliseksi tavoitteeksi asetetun 15 % Vihreä lippu -osuuden.

Laanilan koulun Vihreä lippu -toimintaa
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Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden
indikaattorit 2006 - 2010

15:43
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Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa kokosivat
loppuvuodesta 2011 ympäristöindikaattorien vertailuraportin 2006–2010. Vastaava vertailu on toteutettu vuosilta
2004–2006. Tunnuslukujen tietojen kokoamista on edelleen
kehitetty ja indikaattorien sisältöjä on saatu vertailukelpoisemmiksi ja selkeämmiksi. Osasta indikaattoreita on tiedon
puutteellisuuden vuoksi jouduttu luopumaan.
Tulokset osoittavat, että monen indikaattorin osalta
kaupungit ovat hyvin samanlaisia. Suurimmat erot ovat
kasvihuonekaasupäästöissä ja yhdyskunnan sähkönkulutuksessa, joissa näkyy Oulun energiaintensiivisen teollisuuden aikaansaama korkea sähkökulutus ja päästöt. Myös
luonnonsuojelualueiden määrässä on eroja ja suhteellisesti
eniten niitä on Espoossa.
Palveluiden saavutettavuudessa ei ole suuria eroja, eikä
kuluneiden viiden vuoden aikana muutosta ole juuri tapahtunut. Myöskään liikkumisen kestävyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Joukkoliikenteen toimivuus on
Helsingissä selvästi muita kaupunkeja parempi. Pyöräteitä
on suhteellisesti eniten Oulussa.
Kaupungin omistamien rakennusten sähkön, veden ja
lämmön ominaiskulutuksessa ei ole tapahtunut juurikaan
muutosta. Asutuksen vedenkulutus on Oulussa kaikkein
pienintä. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrää on laskenut kaikissa kaupungeissa.
Vihreä lippu -koulujen ja -päiväkotien määrä on tasaisesti kasvanut kaikissa kaupungeissa. Etenkin Oulussa Vihreä
15:43
lippu -toiminta on aktiivista
suhteessa koulujen ja päiväkotien määrään.
Indikaattoreista laadittava kaupunkien yhteinen raportti
ilmestyy alkuvuodesta 2012.
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Turku
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Vantaa

Ekologisen kestävyyden indikaattoreiden yhteenveto
Indikaattori
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten osuudet (%)
Asemakaava-alueelle rakennettujen asuntojen osuudet (%)
Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)
Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus maa-alasta (%)
Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kokonaispinta-alasta (%)
Palveluiden saavutettavuus 300 ja 700 metrin etäisyydellä (%)
- julkinen terveydenhuolto, terveysasemat (300 m/700 m, %)
- 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)
Energialähteiden osuudet Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa
(turve / puu / öljy, %)
Asutuksen veden kulutus (l/as/vrk)
Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus Oulussa (%)
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)
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)
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)
Yhdyskunnan jätevesien kokonaisfosforikuormitus (g/as/vrk)
Yhdyskunnan jätevesien BOD-kuormitus (g/as/vrk)
Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä (kg/as/vuosi)
Liikkumisen kestävyys
Autoistuminen (henkilöautoa/1000 asukasta)
Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vuosi
Kevyen liikenteen verkon pituus (m/asukas)
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperinkulutus 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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27,1
3,3
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3,0
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7 / 26
34 / 84
15 / 66
27 / 72
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7 / 44
72 / 94

5 / 24
35 / 85
15 / 65
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23 / 68
9 / 41
71 / 93

8 / 26
43 / 88
22 / 70
34 / 79
26 / 69
12 / 49
83 / 98
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25 / 67
11 / 47
81 / 96

7 / 26
32 / 82
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19,5
85/12/3

18,8
79/18/4

17,9
64/31/5

19,0
67/23/10
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69/27/4




131
76,6
18,9
23,3
20,7
15,5
19,0
46,9
60,6
35,7
46,9
45,6
147,1
178,8
224,7
80,1
54,1
11

125
74,3
20,5
25,9
22,2
16,4
18,8
47,5
61,9
34,7
48,5
47,7
142,2
185,8
208,7
81,4
47,8
13

123
70,2
22,0
20,0
34,6
18,0
9,9
58,0
54,8
50,5
48,0
56,7
158,0
142,8
137,9
66,0
76,0
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Oulun seudun ilmastostrategia

Oulun kaupungin ilmastositoumukset
Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Strategiassa on esitetty
päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ilmastostrategian toteuttaminen edellyttää käytännön tekoja ja
monipuolista yhteistyötä.
Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto

Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus

Oulun, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun
kaupunginjohtajat perustivat helmikuussa 2011 ilmastoverkoston, jonka tavoitteena on monipuolinen yhteistyö sekä
toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Ilmastoverkoston elokuussa 2011 julkistama ilmastokannanotto sisältää kuusi aloitetta, jotka liittyvät rakentamiseen,
kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä kaupunkien omaan toimintaan. Toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Oulun kaupunki allekirjoitti Euroopan kaupunginjohtajien
yleiskokouksen ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors),
jossa kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastoa lämmittäviä
päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Lisäksi kaupungin tulee laatia kestävän energiankäytön
ohjelma vuoden 2012 loppuun mennessä. Sitoumuksen velvoitteet koskevat ennen kaikkea niitä toimintoja, joihin kaupunki voi vaikuttaa omalla päätöksenteollaan ja toimillaan.

Kaupunginjohtajien ilmastokannanoton
kuusi ilmastoaloitetta
Aloite 1 Kaupungit tekevät oman ”energiaviisaan rakentamisen tiekartan”, jolla edistetään ERA17ohjelman tavoitteita ja rakennetun ympäristön
energiatehokkuutta. Tiekartta näyttää suuntaa
kohti EU:n tavoitteita lähes nollaenergiarakentamisesta vuoteen 2020 mennessä.

ILMASTOSTRATEGIASTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN

Katsaus 3/2011
Tämä on Oulun seudun ilmastostrategian ja energiatehokkuuden seurantaan liittyvä katsaus. Katsaus
julkaistaan 3 - 4 kertaa vuodessa.
Ilmastostrategian poliittinen hyväksyntä
Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Päätöksessä velvoitettiin hallintokunnat ja liikelaitokset sisällyttämään ilmastostrategia omiin toimintoihinsa sekä edellytettiin seurantatietojen esittämistä vuosittaisen ympäristöraportoinnin
yhteydessä.

Aloite 2 Kehitämme kaupunkiemme rakentamisen ohjausta ja rakennusvalvontaa energianeuvonnan ja
laadunohjauksen suuntaan. Tiukentuvat uudis- ja
korjausrakentamisen energiatavoitteet edellyttävät uutta osaamista ja yhteistyötä kaikilta
rakennusalan toimijoilta.
Aloite 3 Käynnistämme yhteishankkeen, jossa kaupunkien energia- ja ilmastoneuvontaa tekevät toimijat
verkostoituvat ja toteuttavat asukaslähtöisen
ilmastokampanjan.
Aloite 4 Lisäämme ympäristö- ja ilmastoasioiden
läpinäkyvyyttä päätöksenteossa. Edistämme
budjetointia, jossa toimintojen ja investointien
ilmastovaikutukset on arvioitu ja jossa asetetaan
toimialoille kestävän kehityksen tavoitteita.

Oulu mukaan Euroopan kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen
Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2011, että Oulun
kaupunki allekirjoittaa Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) ja
antaa Kestävän energiankäytön ohjelman laadinnan ympäristöpolitiikan ja ilmastostrategian seurantaryhmän
tehtäväksi.

Kannanotossa esitetyt ilmastoaloitteet liittyvät rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä
kaupunkien omaan toimintaan. Suunnitteilla on mm. yhteishanke, jossa kaupunkien energia- ja ilmastoneuvontaa
tekevät toimijat verkostoituvat ja toteuttavat asukaslähtöisen ilmastokampanjan.

Päätöksen taustalla on helmikuussa 2011 Suomen kuuden
suurimman kaupungin kaupunginjohtajien perustama
ilmastoverkosto. Verkoston tavoitteeksi asetettiin monipuolisen ilmastoyhteistyön toteuttaminen sekä toimiminen
suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Tämän lisäksi
tavoitteena on, että kaikki verkostoon mukaan tulijat
liittyvät
kaupunginjohtajien
yleiskokouksen
ilmastositoumukseen.

Lue koko ilmastokannanotto linkistä:
www.ouka.fi/ymparisto/glob/ilmasto/ilmastokatsaus.htm.

Liittyminen kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumukseen tukee Oulun seudun ilmastostrategian
toimeenpanoa ja vahvistaa kaupungin kansallista ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä. Suomessa sitoumuksen
ovat allekirjoittaneet Oulu, Helsinki, Espoo, Tampere,
Turku ja Vantaa sekä Kuntaliitto. Kaikkiaan sopimukseen
on jo liittynyt yli 2 700 kaupunkia.

Kaupungin rakennuksissa säästettiin energiaa
Oulun Tilakeskus on säästänyt kaupungin
omistamien rakennusten energiankulutuksessa. Vuonna 2010 kaukolämpöä kulutettiin
5,7 prosenttia ja käyttösähköä 5,4 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2009. Vedenkulutuksessa säästettiin 3,2 prosenttia.

Aloite 6 Vähennämme liikkumisesta aiheutuvia päästöjä
ja matkustustarvetta suosimalla vähäpäästöisempää liikkumista ja kehittämällä sähköistä
kokouskäytäntöä ja tehostamalla videoneuvotteluyhteyksien käyttöä.

Oulun, Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan ja Turun
kaupunginjohtajat antoivat Helsingissä 10.8.2011 pidetyssä kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kokouksessa
yhteisen ilmastokannanoton. Kannanotossa korostetaan
kaupunkien vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja
esitetään kuusi konkreettista ilmastoaloitetta, joita kaupungit aikovat edistää.
Kaupunkien tulee omalla esimerkillään vähentää päästöjä
ja näyttää suuntaa vähähiiliselle toiminnalle ja kaupunkirakenteelle. Kaupunkien tulee luoda edellytyksiä asukkaiden ympäristöä säästäville ja ilmastoystävällisille valinnoille sekä luoda markkinoita ja kysyntää puhtaalle teknologialle. Kaupungeilla on myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa suuri vastuu, sillä konkreettiset varautumistoimet liittyen rakennettuun ympäristöön tehdään kuntatasolla.

Ilmastositoumuksessa Oulun kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sitoumuksen velvoitteet
koskevat ennen kaikkea niitä toimintoja, joihin kaupunki
voi omalla päätöksenteollaan ja toimillaan vaikuttaa.

Aloite 5 Levitämme pääkaupunkiseudulla kehitetyn
työpaikkojen ekotukitoiminnan kaikkiin suuriin
kaupunkeihin.

Kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kannanotto

Säästetyn energian rahallinen arvo on noin 400 000 euroa. Hiilidioksidipäästöjen määrää säästöt vähensivät
1800 tonnilla.

ILMO – Oulun seudun ilmastoportti
Oulun seudun ympäristötoimessa kesäkuussa 2011 käynnistynyt ILMO – Oulun seudun ilmastoportti –hanke on
merkittävässä roolissa Oulun ilmasto-ohjelman toimeenpanossa. Hankkeen avulla edistetään energia- ja ilmastoystävällisiä toimintatapoja ja niiden myötä lisätään energiatehokkuutta ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjen
syntymistä. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Yhtenä hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä on vuorovaikutteisen ja virikkeellisen viestinnän kehittäminen
ilmastotiedon jakamiseksi. Tavoitteena on luoda verkkopalvelu, josta kävijä löytää helposti ja loogisesti tarvitsemansa tiedon. Viestinnässä korostuu Oulun seutu sekä
sen ominaispiirteet energia- ja ilmastoasioissa.
Hankkeen aikana käynnistetään ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoiset kaupungin
työntekijät koulutetaan ekotukihenkilöksi. Koulutuksen
käytyään he opastavat ja kannustavat työkavereitaan
ympäristötyöhön omissa työyhteisöissään. Ekotukitoiminta
näkyy työpaikalla esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisynä,
tehostuneena jätteiden lajitteluna, energiansäästönä,
ekohankintoina ja kestävinä liikkumistapoina. Toimet
näyttäytyvät myös taloudellisina säästöinä. Toiminta tukee osaltaan kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön
välisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumista. Vastaava toimintatapa on jo käytössä pääkaupunkiseudulla.

Oulun seudun ympäristötoimi julkaisi vuoden 2011 aikana neljä ilmastostrategian ja energiatehokkuuden seurantaan liittyvää katsausta.
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Oulun kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

huomioon käytössä olevien laskentamenetelmien aiheuttamat erot. Tässä raportissa päästöt on laskettu menetelmällä, missä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon päästöt jyvitetään ns. hyödynjakomenetelmällä.
Oulun kaupungin internetsivuilla 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 hillinnän edistämiseen.

Kulutusperäiset eli Oulussa kulutetun energian ja muun
toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 olivat
hiilidioksidiksi laskettuna yhteensä noin 1 930 000 tonnia
(CO2-ekv) eli noin 13,6 tonnia asukasta kohden. Vuoden 2011
laskennassa käytettävät tiedot eivät ole vielä kaikilta osin
saatavilla.
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Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuuden osuutta olivat vuonna 2010 yhteensä noin 1 056 000 tonnia eli 7,5 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 2009 verrattuna
päästöt kasvoivat noin 23 %.
Vuonna 2010 yli kolmasosa päästöistä aiheutui kaukolämmön kulutuksesta. Liikenteen aiheuttamat päästöt muodostivat vajaan neljänneksen kokonaispäästöstä. Laskenta
kattaa Oulun alueella tapahtuvan tie- ja raideliikenteen.
Sähkön kulutukseen vaikuttavat sähkölämmitettyjen rakennusten lukumäärä sekä sähkön kulutus kotitalouksissa
ja palveluissa. Sähkölämmityksen päästöjen osuus oli noin
7 %. Kuluttajien sähkönkulutuksen aiheuttama päästö oli
noin 18 % kokonaispäästöstä.
Rakennusten erillislämmitys aiheutti 4 % 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 3 % kokonaispäästöstä. Maatalouden vaikutus kokonaispäästöön on 1 %.
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Vuonna 2010 Oulun kasvihuonekaasupäästöt olivat
jokseenkin samaa tasoa kuin aikaisempina vuosina ennen
vuotta 2009. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli sekä
kaukolämmön ja sähkönkulutuksen, että teollisuuden ja
muun polttoaineen kulutuksen päästöissä. Kasvu jätesektorin päästössä johtuu muuttuneesta laskentatavasta.
Kasvihuonekaasujen päästökehitystä on tarkasteltava
aina pidemmältä ajanjaksolta, sillä päästöissä esiintyy vuosittaista vaihtelua, joka ei välttämättä johdu päästöjen vähentämiseen kohdistetuista toimenpiteistä, vaan yhteiskunnallisista tekijöistä ja sään vaihtelusta. Lisäksi on otettava
t/as
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Kulutusperusteisten päästöjen jakautuminen asukasta kohden (tCO2-ekv/
asukas) toiminnoittain vuonna 2010 ilman teollisuutta.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2010.
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Ilmastonmuutoksen hillitseminen

lyttää kulutuksen vähentämistä sekä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden osuuden kasvattamista. Jätteiden
energiahyödyntämisen lisäksi on tarpeen kehittää myös muiden uusiutuvien energialähteiden hankintaa ja käyttöä.
Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset hyväksyttiin
yhdistymishallituksessa joulukuussa 2011. Tavoitteena on
toimintamalli, joka vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta, lähienergian hyödyntämistä, paikallista elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää
käyttöä.

Oulun seudun ilmastostrategiassa ilmastonmuutoksen hillintää tarkastellaan yhdeksän keskeisen toiminnan kautta.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
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.
Kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja energiatehokkuuteen tähtäävä työ jatkui vuonna 2011. Vuoden aikana käynnistyi uuden Oulun yleiskaavan laadinta, jonka teemana
on Pohjoisen kestävä kaupunki. Yleiskaavan tavoitteena on
eheyttää yhdyskuntarakennetta, hyödyntää olemassa olevaa rakennetta sekä tukea joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävää liikennejärjestelmää. Yleiskaava sisältää
useita perusselvityksiä, joista vuonna 2011 valmistui uuden
Oulun asukasbarometri. Yleiskaavatyö tulee sisältämään
myös perusselvityksen uuden Oulun yhdyskuntarakenteen
energiankulutuksesta ja ympäristövaikutuksista.
Suunnittelutyö jatkui useissa olemassa olevaa infraa
hyödyntävissä ja yhdyskuntarakennetta eheyttävissä asemakaavoituskohteissa. Hiukkavaaran alueesta suunnitellaan Oulun tulevaisuuden rakentamisen kohdetta, joka
tulee olemaan ympäristöltään ja talotyyppijakaumaltaan
monipuolinen, kestävän kehityksen mukainen, energiatehokas, pääosin kaupunkimaisten pientalojen kaupunginosa.
Teknisen keskuksen vuosittain järjestämässä Kaupunki
suunnittelu –seminaarissa oli tavoitteena syventää keskustelua uuden Oulun maankäytön suunnittelun haasteista
sekä tiedottaa ja kouluttaa uuden Oulun päättäjiä ja maankäytön suunnittelutehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Seminaarissa oli esillä mm. ERA 17 –toimintaohjelma.
Oulun kaupunki toimii 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.

Uuden Oulun energiapoliittinen visio
Oulussa otetaan käyttöön paikallinen toimintamalli, jolla
korkea energiatehokkuus, kilpailukykyinen ja luotettava
energiansaanti, sähkön- ja lämmön yhteistuotanto, aluekohtaiset kestävät energiaratkaisut sekä tulevaisuuden
hiilineutraalisuuden tavoite voidaan saavuttaa. Toimintamalli vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta,
lähienergian hyödyntämistä, paikallista elinvoimaisuutta
ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää käyttöä.

Oulun Energian energianhankinnan perustan muodostaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Oulun Energian investoinneista vuoden 2012 syksyllä toimintansa aloittavan
Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen eteni loppuvaiheeseen. Toppilan voimalaitoksille rakennettiin puun vastaanottoasema energianpuun käytön lisäämiseksi. Kaukolämpöverkkoa laajennettiin rakentamalla kaukolämmön
runkoputki Kiiminkiin.
Oulun Energian energiapalveluneuvoja jatkoi kotitalouksien neuvontaa energiankulutuksesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Myös perinteiset koululaisvierailut
voimalaitoksella jatkuivat, kuten myös etäluettavien reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan mahdollistavien
sähkönkulutusmittareiden asennukset.
Ruskon jätekeskuksessa kerättiin vuonna 2011 biokaasua talteen 5,3 milj. m3 eli noin 28 GWh. Määrä vastaa yli 2,5
milj. litraa kevyttä polttoöljyä ja noin 40 000 tonnin suuruista
hiilidioksidipäästöä. Jätekeskuksessa rakennettiin biokaasun talteenoton tehostamiseksi lisää biokaasunkeräyslinjoja kaatopaikkapenkkaan. Biokaasun hyödyntäminen laajeni
Lindström Oy:n aloittaessa biokaasun käytön syyskuussa
2011.
Oulun Veden ja Oulun jätehuollon teettämä esiselvitys
biokaasulaitoksen rakentamisesta oli vuoden 2011 aikana
arvioitavana ja sen perusteella yhteisen mädättämön toteutuksesta luovuttiin. Oulun Vesi jatkoi yhteistyössä Oulun
Energian kanssa selvitystyötä jäteveden hukkalämmön talteenoton edellytyksistä.

Energian tuotanto
Energianhankinnassa oleellista on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen edel-
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Rakennukset ja rakentaminen

30 vrk Oulun
seutulippu
10 %

Rakennusten merkitys energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on yksittäisistä tekijöistä suurin ja
niihin sisältyy myös huomattavat säästömahdollisuudet.
Oulun rakennusvalvonta jatkoi uudisrakentamisen laadunohjausta, jonka vaikutus rakennusten energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on
merkittävä. Tulokset on esitetty ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen yhteydessä. Meneillään on vastaavan
toiminnan kehittäminen ja ulottaminen korjausrakentamiseen.
Oulun rakennusvalvonnassa käynnistyi Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit – RESCA –hanke, joka on osa Tampereen, Turun, Oulun, Vantaan ja Helsingin yhteistä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen
tähtäävää hankekokonaisuutta. Oulun hankkeen tavoitteena on tuottaa konsepteja, joilla ohjataan rakennuttajia ja
suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja
rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa.
Energiatehokkuus on tavoitteena myös Oulun kaupungin peruskorjauskohteissa. Korjausten yhteydessä pyritään
myös uusiutuvan energian käyttöönottoon. Kesällä 2011
Oulun Tilakeskuksen teettämässä Ouluhallin katon peruskorjauksessa kattomateriaaliksi valittiin rakennukseen
jäähdytykseen tarvittavan energian määrää vähentävä vaalea kate. Pikkaralan koulun peruskorjauksen yhteydessä
koulun lämmitysjärjestelmä muutettiin öljylämmityksestä
puupelleteillä toimivaksi.

Puolivuosilippu Oulu
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Vuoden 2011 aikana ostettiin yhteensä 4125 työsuhdematkalippua.

Henkilöautoliikenteen vähentämiseksi Oulun kaupungissa on otettu käyttöön myös työsuhdelippu, joka oikeuttaa
Oulun kaupungin työntekijän joukkoliikenteen työsuhdelipun ostamiseen kaupungin tukemalla alennetulla hinnalla.

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 kaupungin 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.

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.
Oulun kaupunki on asettanut selkeän tavoitteen nostaa
joukkoliikenteessä tehtävien matkojen määrää 20 prosentilla vuoteen 2018 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää muutoksia sekä palvelutasossa että kustannuksissa.
Tavoitteeseen pääsemisestä ei ole vielä saatavilla mitattavia
tuloksia.
Vuonna 2011 valmistui kevyenliikenteen verkon kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty kaupunginosia yhdistävä kevyen liikenteen tavoitteellinen pääverkko. Verkon kehittämistoimenpiteet on määritelty ottaen huomioon Oulun
yleiskaavan mukaiset laajenemisalueet ja yhteydet ympäristökuntiin. Suunnittelussa keskeisiä tarkasteltavia asioita
ovat olleet sen yhdistävyys työmatkapyöräilyn ja palvelujen
saavutettavuuden kannalta, liikenneturvallisuus, yhteydet
bussipysäkeille sekä väylästön parantamistarpeiden selvittäminen.

Vuoden 2010 aikana Oulun Tilakeskus säästi huomattavasti kaupungin omistamien rakennusten energiankulutuksessa. Kaukolämpöä kulutettiin 5,7 % ja käyttösähköä 5,4
% vähemmän kuin vuonna 2009. Vedenkulutuksessa säästettiin 3,2 %. Säästetyn energian rahallinen arvo on noin
400 000 euroa ja se vastaa 1800 tonnin hiilidioksidipäästömäärää. Vuoden 2011 energiankulutustiedot eivät ole vielä
saatavilla.
Vuonna 2011 Tilakeskus luopui tilatehokkuuden paran-
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Hankinnat ja kulutus

tamiseksi ja kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseksi
kaupunkikonsernille tarpeettomista toimitiloista.
Kiinteistöjen käytönohjauksen parantamisen ja peruskorjaustoimenpiteiden lisäksi Tilakeskus tehosti käyttäjätottumuksiin perustuvaa energiansäästöä järjestämällä
vuoden 2011 aikana yhteistyössä Schneider Electricin kanssa Oulun kouluille energiansäästökilpailun, jossa tavoitteena oli saavuttaa säästöjä ja samalla opastaa koulujen oppilaita, opettajia ja henkilökuntaa järkevään sähkön ja veden
kulutukseen. Verrattuna vuoteen 2010 saavutettiin 2300 m3
säästö vedessä ja 511 MWh säästö sähkössä. Säästetyn
energian rahallinen arvo on noin 46 000 euroa. Säästö vastaa 130 tonnin hiilidioksidipäästömäärää.
Oulun koulujen energiansäästökilpailun yhteydessä
järjestettiin myös Ekoteko-kilpailu. Oulun Energian järjestämän kilpailun tavoitteena oli osallistaa oululaisia lapsia ja
nuoria vaikuttamaan lähiympäristöönsä.
Vuosi 2011 oli myös päivähoidon energiansäästökampanjavuosi. Päivähoito palkitsi kaksi eniten energiankulutusta vähentänyttä päiväkotia.
Oulun kaupungin teknisen keskuksen ja Oulun Energia
Urakointi Oy:n yhteistyössä toteuttama katuvalaistuksen
energiatehokkuusprojekti saatiin päätökseen vuoden 2011
aikana. Myllyojalla sijainneella katuvalaistuksen testikentällä testattiin yli sataa valaisinta ja 20 erilaista valaisinmallia. Taustalla on EU-direktiivi, joka velvoittaa parantamaan
ulkovalaistuksen energiatehokkuutta ja kieltää katuvalaistuksessa eniten käytetyimmän elohopealampun maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen.
Oulun Energia -konserni on mukana Energiateollisuus
ry:n energiatehokkuussopimuksessa, mikä edellyttää sekä oman toiminnan energiankäytön sekä oman toiminnan
energiankäytön että asiakkaiden energiankäytön tehostamista. Energiapalveluiden toimenpideohjelmaan ovat liittyneet omilla sopimuksillaan Oulun Energian Kaukolämpö
sekä Siirto ja Jakelu Oy. Sopimusten tavoitteena on pienentää energiankulutusta.
Sivakka-konserni on Oulun suurin vuokranantaja ja sen
asunnoissa asuu noin 10 % oululaisista. Konsernin emoyhtiönä toimii Sivakka-yhtymä Oy, jonka omistaa Oulun kaupunki. Kiinteistöissä on saavutettu merkittäviä säästöjä
energiankulutuksessa sekä käyttötottumuksia muuttamalla että kiinteistöteknisillä ratkaisuilla. Konserni on liittynyt
kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VATS).

Julkisten hankintojen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen
hillinnässä on merkittävä: niiden arvo on Suomessa vuosittain 24 miljardia euroa. Oleellisinta on vaikuttaa kulutuksen
vähentämisen.
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi hankintapoliittisen
ohjelman lokakuussa 2011. Ohjelman yksi neljästä päätavoitteesta on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaimmalla
tavalla siten, että Oulun kaupungin etu, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat sekä asiakaslähtöisyys on huomioitu.
Hankintoihin ja hankintojen laatuun on vaikutettu lisäämällä tavaran- tai palveluntuottajalle tehtyihin tarjouspyyntöihin yhdeksi valintakriteeriksi ympäristöasioiden
huomioiminen. Erilaisten laitteiden ja kaluston valinnassa
huomioidaan energiatehokkuus. Kulutuksen vähentämiseen on pyritty mm. varastojen seurannalla, huomioimalla
pakkauskoot ja tekemällä pitkäikäisiä hankintoja.
Sähköisten palveluiden käyttöönotto mahdollistaa paperinkulutuksen vähenemisen ja videoneuvottelupalvelut
vähentävät liikkumisen tarvetta.
Liikenteen aiheuttaman kulutuksen vähentämiseksi Oulun Jätehuolto on ottanut käyttöön ajonhallintajärjestelmän
kaupungin kiinteistöjen jätteenkeräykseen. Oulun kaupungin tekninen liikelaitos on siirtynyt työnhallintajärjestelmään, jonka avulla tehostetaan kuljetus- ja työkonekaluston
käyttöä.

Tietoisuuden lisääminen
Ilmastomuutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia
toimia, joiden toteuttamiseksi päivittäisten tottumusten
muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden
parantamisesta.
Energia- ja ilmastoaiheisia hankkeita ohjataan Oulun
kaupungin ilmasto-ohjelman kautta. Ohjelma on yksi Oulun
kaupungin viidestä kaupunkistrategiaa tukevasta kehittämisohjelmasta ja sen painopisteet on valittu seudullisesta
ilmastostrategiasta Oulun kaupunkistrategian päämäärät ja
kriittiset menestystekijät huomioiden.

Sivakan kiinteistöissä on vähennetty vuodesta 2006 vuoteen
2011 verrattuna veden käyttöä 26,5 %, lämmönkulutusta 7,2 %
ja sähkönkulutusta 6,6 %.

Oulun seudun ympäristötoimessa käynnistyi vuoden
2011 aikana kaksi ilmastoviestintään liittyvää hanketta. Jo
päättyneessä Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa –hankkeessa järjestettiin energianeuvontatilaisuuksia yhdessä
Oulun Energian kanssa, hankittiin monipuolinen ja laadu-

24

kas neuvontamateriaali ja järjestettiin erilaisia tapahtumia.
Hanke oli osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010–2011.
Kesäkuussa ympäristötoimessa käynnistyi ILMO – Oulun seudun ilmastoportti –hanke, jonka keskeisimpänä toimenpiteenä on vuorovaikutteisen ja virikkeellisen viestinnän kehittäminen ilmastotiedon jakamiseksi. Hankkeella
käynnistetään myös ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta Oulun kaupungin työyhteisöihin. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Oulun kaupungin ilmastotyötä esiteltiin joulukuussa
2011 CHAMP-hankkeen virtuaalisessa loppukonferenssissa. CHAMP – Local Response to Climate Change –hankkeen
tavoitteena oli auttaa kuntia ja aluehallintoa saavuttamaan
EU:n ympäristö- ja ilmastositoumukset, lainsäädännön vaatimukset sekä asetetut tavoitteet kustannustehokkaasti.
Hanke kuului EU:n LIFE+-tuen piiriin.
Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2) –hanke nostettiin yhdeksi esimerkkiprojektiksi Euroopan komission aluepolitiikan verkkosivuille. Oulun kaupunki toimi Oulun yliopiston maantieteen
laitoksen toteuttamassa hankkeessa asiantuntijana sekä
rahoittajana.
Vuoden 2011 aikana Oulun kaupunki osallistui useisiin
valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin kampanjoihin, kuten
Earth Hour – ilmastokampanjaan, Pyöräilyviikkoon, Liikkujan viikkoon ja Autottomaan päivään sekä Energiansäästöviikkoon.

Osana Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa -hanketta ympäristötoimi hankki
sähköpyörän ympäristötalon yhteistä käyttöä varten. Käyttämällä pyörää
auton sijasta vähennetään liikenteen päästöjä ja melua.

Energiansäästöviikko näkyi Oulussa
kaupunginkirjastossa sekä useissa lähija Oulun seudun kirjastoissa, joissa oli
esillä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja
neuvontamateriaalia. Ympäristötalon ja
Tilakeskuksen työntekijöitä kannustettiin
energiansäästöön jakamalla energiansäästökortteja, joihin kerättiin pisteitä
energiansäästöön liittyvillä teoilla.

Oulun kaupunki oli ensimmäistä kertaa mukana valtakunnallisen pyöräilyviikon tapahtumissa. Viikon aikana kaupunki järjesti kaupunkituntemusta
testaavan kuvasuunnistuksen sekä ohjattuja pyöräilyretkiä. Viikolla vietettiin
myös Pyörällä töihin –päivää ja polkaistiin Kilometrikisa käyntiin.
Pyöräilykuntien verkosto ry:n ja Suomi Pyöräilee –kampanjan järjestämässä
kisassa oli useita joukkeita Oulun kaupungin työyhteisöistä. Esimerkiksi
ympäristötoimen ja teknisen keskuksen joukkueet polkivat kisassa yhteensä
melkein 50 000 km eli reilusti yli maapallon ympäri. Bensaa tällä kilometrimäärällä säästyi noin 3400 litraa ja hiilidioksidipäästöjen säästö oli noin 8000
kg. Joukkueissa oli yhteensä 72 polkijaa.

Oulun seudun ympäristötoimi järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa
energia- ja ilmastoaiheisen tapahtuman Earth Hour –kampanjapäivänä Hupisaarten kaupunginpuistossa.
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Uudet teknologiat ja innovaatiot

Oulun koulujen energiansäästö- ja Ekotekokilpailuja.
Oulun Energia kuuluu päästökaupan piiriin, mikä on
EU:n pääasiallinen ohjauskeino ilmastonmuutoksen hillitsemiksi.
Vuoden 2011 aikana Oulun kaupungin tekninen keskus
myönsi energia-avustuksia 126 taloudelle. Valtion kuntien
kautta jakama avustus kohdistui ensimmäistä kertaa uusiutuvan energian käyttöönottoon ja sitä jaettiin talouksille,
jotka siirtyivät käyttämään lämmityksessä uusiutuvia energiamuotoja.
Oulun kaupungin varaamaa maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa myönnettiin edellisen vuoden tapaan hankkeisiin, joilla on vaikutusta myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunta synnyttää maailmanlaajuiset
markkinat uusille teknologioille ja innovaatioille, joihin myös
Oulun seudun osaajien tulee osata tarttua.
BusinessOulun yhtenä tärkeimmistä toimialoista on
Cleantech eli ympäristöteknologia. Toimialalla haetaan
ratkaisuja, joilla tuotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa sekä raaka-aineita ja energiaa säästävää
teknologiaa. Hiilidioksidipäästöjen hillitseminen on yksi
toimialan tärkeimmistä tavoitteista. Cleantech Oulu toimii
yhteistyössä yli 60 yrityksen kanssa.
Oulun Hiukkavaaran kaupunginosasta suunnitellaan
20 000 asukkaan kestävää pohjoista talvikaupunkia. Hiukkavaaraan on suunnitteilla tekninen keskuksen ja Oulun
yliopiston sekä oululaisten rakennusliikkeiden kanssa Kestävä pohjoinen talvikaupunki- (EWC) –hanke, joka kuuluu
Energisoivat urbaanit ekosysteemit (EUE) -tutkimusohjelmaan. Hiukkavaaran keskuksesta suunnitellaan ekologista
talvikaupunkia, joka sisältää energiatehokkaan korttelirakenteen ja uutta rakentamistekniikkaa. Esillä on ollut myös
Smart Energy –hanke.
Oulun jätehuolto aloitti vuoden 2011 aikana lajitteluareenan rakentamistyöt Ruskon jätekeskuksessa. Lajitteluareenassa tullaan huomioimaan uusien teknologioiden tuomat
mahdollisuudet, kuten esimerkiksi lajittelurobottien käyttö.
Lajitteluareenan avulla tehostaan jätteiden kierrätystä ja vähennetään edelleen kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä.
Oulun kaupungin yksiköissä on pyritty jatkuvasti lisäämään kaupungin sisäistä ja ulkoista sähköistä asiointia,
kuten sähköisiä lomakkeita, puhelinpalveluja sekä etäpalveluja videon välityksellä. Sähköistä asiointia on edistetty
myös erilaisilla etähallintajärjestelmillä ja virtuaalitiloilla
sekä sähköisellä tiedottamisella ja tallentamisella.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
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.
Oulun Veden ja Teknisen keskuksen laatima hulevesistrategia valmistui vuoden 2011 aikana. Hulevesilinjauksia palveleva strategia sisältää vastuunjaon, verkoston ja
käsittelyn kehittämisen sekä tulvariskikartoituksen.
Lisääntyvät ja voimistuvat myrskytuulet koettelevat
kattoja, puita ja rakennuksia sekä kesätapahtumien kevytrakenteisia suojia ja telttoja. Osana Länsi-Toppilan ilmastontutkimusta on tekeillä tuulitutkimus, jonka tuloksia odotetaan parhaillaan.
Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueita on tunnistettu
vuonna 2011. Ely-keskuksen kartoituksen mukaan nykyisen
Oulun alueella tulvariskialueita ei ole, mutta uuden Oulun
alueelta niitä löytyy kuusi. Tulvariskit otetaan kuitenkin aina
huomioon kaavoituksessa.

Taloudellinen ohjaus
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 sisältyy ympäristöosuus, joka talletetaan ympäristötilille. Oulun Energia kaksinkertaistaa ympäristötilille
kertyneet varat maksamalla euron jokaista asiakkaalta kertynyttä euroa kohden. Tililtä annetaan tukea vastuulliseen
energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustaville
hankkeille. Vuonna 2011 ympäristötilin apurahoja myönnettiin 67 000 euroa viidelle tutkimushankkeelle, jotka liittyvät
kahteen laajaan älykkäitä sähköverkkoja käsittelevään tutkimuskokonaisuuteen. Ympäristötililtä rahoitettiin myös

26

Haaste Itämeren pelastamiseksi
– Oulun kaupungin toimenpideohjelma
Oulun kaupungin vastaanottamaan Turun ja Helsingin kaupunkien haasteeseen Itämeren pelastamiseksi liittyvä toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2008. Haasteen tavoitteena on vaikuttaa vesien
tilaan paikallisesti koko Itämeren piirissä Perämeri mukaan
lukien. Vuoden 2011 lopussa haasteen on vastaanottanut
noin 60 suomalaista kuntaa ja yli 100 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. Konkreettisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi kaupungit sitoutuvat panostamaan kansainväliseen
ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen sekä
tietoisuuden lisäämiseen Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisesta.
Itämerihaasteen yleisötapahtumat ja ympäristöyhteistyö
ovat keskittyneet enimmäkseen Turun ja Helsingin seuduille. Oulussa haasteen edistäminen kohdennettiin kaupungin
omaan toimintaan ja toimenpiteiksi valittiin kuormituksen
kannalta sellaiset keskeisimmät seikat, joihin kaupunki voi
toimillaan vaikuttaa.

Oulun kaupungin toimenpideohjelman seuranta 2011
PISTEKUORMITUS

Toimenpiteet 2011

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoisto

Taskilan puhdistusprosessi täytti lupaehdot typpi-, fosfori- ja happea kuluttavan kuormituksen osalta koko vuoden. Prosessinohjauksen optimointi ja kehitys on jatkuvaa.
Esikäsittelyn saneerauksen suunnittelu ja lupahakemuksen valmistelu on käynnistetty.
(Oulun Vesi)

VIEMÄRIVERKOSTO JA HULEVEDET
Viemäriverkoston saneeraus

Viemäriverkostojen vuotovesien vähentämiseksi saneeraukseen ja sekaviemäröinnin
vähentämisen tarve on jatkuvaa. Vuonna 2011 saneerauksia toteutettiin edellisvuosia
runsaammin. Suurin kohde oli suiston alittavan Hollihaan ison paineviemärin uusiminen. (Oulun Vesi)

Hulevesien käsittely kaava-alueilla

Uusilla kaava-alueilla toteutettiin hulevesien viivytys- ja käsittelyratkaisuja. (Oulun
Vesi)
Pohjois-Ritaharjun alueelle rakennettiin hulevesien tasaus/laskeutusaltaita. (Tekninen
Keskus)
Kaupungin hulevesistrategia valmistui. (Oulun Vesi, Tekninen keskus)
Toppilan ja Merikosken voimalaitoksilla sekä lämpökeskuksilla syntyvät jäte- ja hulevedet johdetaan öljyn- ja lietteenerottimien kautta. Merikosken voimalaitoksella on
parannettu jäähdytysvesipiirin öljynerotusta. (Oulun Energia)
Satama-alueille asennettiin hiekan- ja öljynerotuskaivoja (Oulun Satama)
Niittyaron ja Maikkulan urheilukeskuksessa tehtiin kaivojen korkojen tarkistuksia
(Oulun Vesi)
Pyykösjärven ja Kuivasjärven hulevesiselvitys päivitettiin. Hulevesirakenteiden suunnittelu edellyttää jatkoselvityksiä. Samassa yhteydessä selvitettiin myös mahdollisten
happamien sulfaattimaiden esiintymistä Pyykösjärven itäpuolella.
Äimäraution hevosurheilualueelle on toteutettu hulevesienkäsittelyratkaisuja. (Tekninen Keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)

MUUT TOIMENPITEET

Ympäristölupavelvollisten toimintojen jätevesiä tarkkaillaan hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti sekä merialueen yhteistarkkailuna. (Oulun Energia, Oulun Vesi,
Oulun Satama, Oulun seudun ympäristötoimi)
Hietasaaren ranta-alueiden hygieeniseen tilaan vaikuttavia tekijöitä selvitettiin. (Oulun
seudun ympäristötoimi)
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HAJAKUORMITUS
MAA- JA METSÄTALOUDEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Metsänhakkuut

Ei uusia toimenpiteitä.

Ojitukset

”Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus” –hankkeessa (SaKu) on selvitetty Sanginjoen happamuuden esiintymisalueita, syitä, vaikutuksia
ja kunnostusvaihtoehtoja, hankkeen toteuttajat Oulun yliopisto, ELY-keskus ja Suomen
ympäristökeskus. (Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)

Neuvonta ja kannustaminen

Ei uusia toimenpiteitä.

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

Haja-asutuksen viemäröintiä on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden kanssa mm.
Pikkaralassa, Kärpän alueella ja Ylikiimingissä. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)

Kaupungin omistamien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn kartoittaminen

Teknisen keskuksen hallintaan siirtyneiden rakennusten ja haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittely kartoitettiin. (Tekninen keskus)

Tiedotus ja neuvonta

Jätevesijärjestelmiä koskevaa tiedotusta ja neuvontaa on annettu asiakasyhteydenottojen yhteydessä ja asukastapahtumissa sekä osallistumalla ELY-keskuksen ”Tiedottamalla parempaan vesien tilaan” –hankkeeseen. (Oulun seudun ympäristötoimi)

MUUT TOIMENPITEET
Mattolaitureiden poistaminen

Huonokuntoisia mattolaitureita ei ole enää kunnostettu ja laitureiden määrä vähenee
poistuman kautta. Kesällä 2011 laitureita oli käytössä neljä. (Liikuntavirasto)

Lumen läjittäminen

Oulun kaupungin lumenkaatopaikan sulamisvesien pääsy hallitsemattomasti suoraan
mereen on estetty johtamalle ne ojien ja laskeutusaltaan kautta. (Tekninen keskus)
Satama-alueen lumet läjitettiin satama-alueelle alueille, joista sulamisvesien pääsy
suoraan mereen on estetty. Alueet siivotaan kesäisin. (Oulun Satama)
Urheilualueilta auratut lumet sijoitettiin lähelle kenttiä tai kuljetettiin virallisille lumenkaatopaikoille. Kenttien läheiset alueet siivotaan lumien sulettua. (Liikuntatoimi)

LAIVALIIKENNE JA VENEILY
SATAMATOIMINTA JA LAIVALIIKENNE
Satamien jätehuolto

Oulun Satamalla on jätehuoltosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Satamassa
otetaan vastaan laivojen kaikki jätejakeet ja jätteet. Laitureiden lähellä on jätteiden
vastaanottopisteitä. Harmaiden vesien vastaanottoon ja johtamiseen viemäriverkostoon on varauduttu. (Oulun Satama)

Satama-alueiden hulevesien käsittely

Päällystetyille alueille rakennettiin hiekan- ja öljynerotuskaivot, joiden kautta alueen
hulevedet menevät. Uusien kenttien rakentamisen yhteydessä rakennetaan tarpeellinen määrä uusia hiekan ja öljynerotuskaivoja. (Oulun Satama)

Öljyvuotoihin varautuminen

Oritkariin on rakennettu maasähkösyöttöjärjestelmä. Maasähköjärjestelmään varaudutaan myös saneerattavissa ja uusissa laitureissa. (Oulun Satama)
Alusten nopeutta väylällä on alennettu. (Oulun Satama)
Satama-alueelle on rakennettu öljynerotuskaivoja sekä hankittu imeytysaineita ja
-tarvikkeita.(Oulun Satama)
Verkostopäivystyshenkilöt tuntevat öljyntorjunnan vastuut ja menettelyt riittävällä
tarkkuudella.(Oulun Vesi)

PIENVENESATAMAT
Jätehuollon kehittäminen

Pienvenesatamien jätehuoltoa on valvottu. Vuonna 2011 hyväksyttiin Oulun Purjehdusseuran ja Oulun Merenkävijöiden telakkasäätiön suunnitelma. (Oulun seudun
ympäristötoimi)

PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN RUOPPAUKSET
Sedimenttien ruoppaaminen

Ei toimenpiteitä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ
Ympäristöalan yhteistoimintasopimus

Ei toimenpiteitä.

CEWIC – vesiteknologian osaamiskeskus

Yhteistyössä CEWICin kanssa toteutettiin biokaasutuslaitos-selvitys. (Oulun Vesi,
Oulun Jätehuolto)
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Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Osallistuttu vesienhoidon yhteistyöryhmien työskentelyyn. (Oulun Vesi, Oulun satama,
Oulun seudun ympäristötoimi)
Osallistuttiin ohjausryhmätyöhön Oulujoen vedenlaadun kehityksen turvaamiseksi
(Oulun Vesi)

Perämerenkaaren yhteistyö

Ei vesiensuojelutoimenpiteitä

Muut toimenpiteet

Perämeren öljyntorjunnan kehittämishanke on käynnistynyt. Hanke tähtää ympäristöriskien hallintaan, pohjoisen luonnon turvaamiseen, Perämeren ja sen rantojen ja
saarien säilymiseen ja niiden suojelemiseen. Lisäksi hankkeella turvataan matkailun
toimintaedellytyksiä vähentämällä ympäristövahingon riskiä. Kohdealueella sijaitsee
mm. Nallikari. Hankkeessa on toteutettu mm. luontokohteiden herkkyyskartoituksia.
(Oulun seudun Ympäristötoimi)

VIRKISTYSKÄYTTÖ
KALASTUS
Kalanhoitotoimet

Oulun edustan vesioikeus- ja ympäristölupapäätösten mukaiset velvoiteistutukset ja
kaupungin vapaaehtoiset istutukset toteutettiin käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalakantojen ylläpitämiseksi on istutettu merilohta, meritaimenta, vaellussiikaa
ja kuhaa. Nahkiaiskannan ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi on toteutettu mittavia ylisiirtoja. Lisäksi on istutettu kalastuskokoista kirjolohta. (Tekninen keskus, Oulun Energia,
Oulun Vesi)
Vuonna 2003 valmistunut Merikosken kalatie on mahdollistanut kalojen nousun merestä voimalan ohi Oulujoen yläjuoksulle. (Oulun Energia)
Rakennetun Oulujoen ja Oulun edustan merialueen kalanistutusten tuloksellisuudesta
ja kalansaaliista tehtiin vuosittainen selvitys. Kaupungin omistaman vesialueen kalastuslupien määrä on tilastoitu. (Tekninen keskus)
Hupisaarten purojen kalataloudellisen kunnostussuunnitelma laadittiin ELY-keskuksessa osana Oulujoen kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet –hanketta (Oulun
Energia, Tekninen keskus)

Kalataloustarkkailu

Meri- ja jokialueen kalataloustarkkailu toteutettiin kalatalousviranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti osana ympäristölupavelvollisten toimintojen lupaehtoja.
Tarkkailutuloksia on hyödynnetty kalataloussuunnittelussa. (Oulun Vesi, Oulun Energia, Oulun Satama, Tekninen keskus)

ULKOILU JA RETKEILY
Reitistöjen ja virkistyskäyttörakenteiden
ylläpito ja kehittäminen

Nallikarin uimaranta-alueen kehittämiseksi on käynnistetty hanke, jossa tarkoituksena
on ruopata mataloitunutta ranta-aluetta sekä uusia alueen rantarakenteita. (Tekninen
keskus)
Sanginjoen ulkometsän opasteita on uusittu ja Lemmenpolulle on hankittu kompostoiva WC retkeilijöiden käyttöön. Pyykösjärven rantareitin suunnittelu on valmistunut.
(Tekninen keskus)
Oulujokilaakson Tervareitistö on valmistunut. Reitistöjen opasteita ja viitoitusta on
ajanmukaistettu. Suunnittelussa on huomioitu kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset. Materiaalivalinnoissa on huomioitu ylläpitämisen helppous ja käyttäjämukavuus.
Reitistöistä on tiedotettu eri tiedotusvälineiden kautta. (Liikuntatoimi)

Uimarantojen kunnossapito

Uimarantojen kesäaikaista kunnossapitoa tehostettiin. Turvallisuutta on pyritty lisäämään huolehtimalla turvavälineistä ja pelastuskalustosta sekä riskienkartoituksista.
Ilkivaltaa on pyritty estämään mm. vartiointia lisäämällä. (Liikuntatoimi)
Uimarantojen leväseuranta toteutettiin osana valtakunnallista seurantaa. Leväkukintaa
havaittiin Kuivasjärvellä.(Oulun seudun ympäristötoimi)
Uimavesidirektiivin vaatimat uimavesiprofiilit on laadittu ja raportoinnit tehty aluehallintovirastolle. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Nallikarin uimarannan uimaveden bakteerilähteen selvittämiseksi laadittiin raportti
merialueen bakteeritiheyksistä sekä jätevesien kulkeutumisesta merialueella. (Oulun
Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi).
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Muut toimenpiteet

Lisäveden johtamista Pyykösjärveen järven veden laadun parantamiseksi on jatkettu.
(Tekninen keskus, Oulun Vesi)
Pyykösjärven sisäistä kuormitusta ja lisäveden johtamisen vaikutuksia on selvitetty
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa
Pyyvesi-hankeessa. (Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)
Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman toteutus on käynnistynyt. (Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN MERIALUEEN TILASTA
Lisätään tiedotusta kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista merialueen tilan parantamiseksi.

Merialueen edustan samoin Oulujoen vuotuinen tarkkailuraportti on saatettu päättäjien tietoon. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Vesistöjen virkistyskäyttöä ja ympäristövastuuta (mm. jäällä ajo, pesuvesien johtaminen, ranta-alueiden öljysäiliöt) on käsitelty tiedotusvälineille toimitetuissa tiedotteissa
(Oulun seudun ympäristötoimi)
Uimavesitiedotteet toimitettiin valvonnassa oleville uimarannoille ja tiedotusvälineille.
(Oulun seudun ympäristötoimi)
Vesistötietoa on annettu opetuksen ja eri projektitöiden yhteydessä. (Opetustoimi)

Oulun Veden Oulujoen alittava uusi paineviemäri Hollihaassa on ympäristön kannalta merkittävä investointi. Halkaisijaltaan
80 cm paineviemärillä varmistetaan, ettei jätevettä pääse missään tilanteessa verkostosta Oulujokeen. Kyseessä on suurin
Oulun Veden verkostosaneerauskohde. Paineviemärin rakentamisen jälkeen pumppausta varmistetaan Hollihaan keskusjätevedenpumppaamon laajennuksella ja saneerauksella, jotka käynnistyivät vuoden 2011 syksyllä. Hollihaan pumppaamo siirtää
kaikki Oulujoen eteläpuolella muodostuvat kaupungin jätevedet ja Muhoksen sekä Utajärven kuntien jätevedet Oulujoen
pohjoispuolelle, josta ne virtaavat Taskilan jätevedenpuhdistamolle.
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Ympäristöasioiden hoito kaupunkiorganisaatiossa

Ympäristöasioiden hallinta

Vuoden 2011 ympäristöasioiden/kestävän kehityksen 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 36
kyselyä (taulukko 1). Vastausprosentti oli 86 %. Kaikkiin kysymyksiin ei saatu vastausta, mikä jossain määrin vaikutti
tulosten yhteenvetoon.

Kyselyyn vastanneista yksiköistä suurimmassa osassa (83
%) on asetettu ympäristötavoitteet tai laadittu kestävän kehityksen ohjelma tai niiden valmistelu on tekeillä. Teknisellä keskuksella, Teknisellä liikelaitoksella, Oulun Energialla,
Oulun Jätehuollolla sekä Oulun Satamalla on sertifioitu
ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Oulun Vedellä ympäristöjärjestelmä on tekeillä. Seitsemällä
koululla ja 17 päiväkodilla on Vihreä lippu –ympäristöjärjestelmä. Hönttämäen koululla on lisäksi valtakunnallinen
oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Opetustoimen tukipalveluille on myönnetty Oulun ensimmäinen WWF:n Green
Office -diplomin ja -merkin käyttöoikeus. Tiedot kestävän
kehityksen ohjelmien päivityksestä on esitetty liitteessä 1.
Ympäristöasioiden/kestävän kehityksen vastuuhenkilö
on nimetty valtaosaan vastanneista yksiköistä (74 %). Ympäristö/kestävän kehityksen ohjelma hyväksytään yleisimmin
vuosittain lauta-/johtokunnassa tai talousarvion yhteydessä. Ohjelman seuranta tapahtuu pääsääntöisesti johtoryhmissä, lauta-/johtokunnissa sekä sisäisissä palavereissa.
Tiedotusta henkilöstölle ympäristöasioissa annetaan
eniten työyhteisökokouksissa (70 %) sekä palavereissa (67
%). Reilut puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä tiedotuskanavina myös sisäistä intraa eli Akkunaa (58 %) sekä sisäisiä tiedotteita (51 %). Lisäksi jotkut yksiköt ovat ottaneet
ympäristöasiat osaksi kehityskeskusteluja.

Seurantakyselyyn vastanneet
Jakelu

kyselyt

vastaukset

Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä
Talous ja Strategia -ryhmä

4

3
1
1
1

Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Johdon tukipalvelut
Sosiaalinen hyvinvointi
Terveyspalvelut
Päivähoito
Vanhuspalvelut

6
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

Kulttuuritoimi
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto

7

3
1
1
1

Liikuntatoimi

1

1

Nuorisoasiainkeskus

1

1

Opetustoimi/koulut

1

1

Rakennusvalvontavirasto

1

1

Tekninen keskus

1

1

BusinessOulu

1

1

Nallikari liikelaitos

1

1

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

1

1

Oulun Energia

1

1

Oulun Jätehuolto

1

1

Oulun Konttori

1

1

Oulun Satama

1

1

Oulun Serviisi

1

1

Oulun seudun ympäristötoimi

1

1

Oulun tekninen liikelaitos

1

1

Oulun Tietotekniikka

1

1

Oulun Tilakeskus

1

1

Oulun Työterveys

1

1

Oulun Vesi

1

1

Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen
Hallintokunnista ja liikelaitoksista valtaosa (90 %) on esittänyt ympäristötavoitteet vuoden 2012 talousarvioon. Talousarvioon asetettujen tavoitteiden tilanne vuosilta 2011 ja
2012 on koottu liitteeseen 1. Vuoden 2011 tärkeimmät ympäristötavoitteet ja niiden perusteella toteutetut hankkeet
ja toimenpiteet on koottu liitteeseen 2. Tarkoituksena oli
korostaa aikaisempaa enemmän hallintokuntien tärkeimpiä
tavoitteita, mutta tämän osalta seurantakyselyyn jäi kehitettävää.
Tavoitteiden toteutumista seuraavia mittareita on käytössä tai kehitteillä 62 %:lla yksiköistä. Näitä ovat mm. paperin, energian, veden ja materiaalien kulutus, jätemäärät,
CO2-päästöjen säästö uudisrakentamisessa sekä kuljetusja työkonekalustossa, kaluston käyttötunnit, indeksiluvut,
toimintajärjestelmän ekotase, tilojen käyttöasteet, tiedotuksen määrä, kaupunkirakenteen tiiveys, keskietäisyys keskustasta ja vyöhyketarkastelut.
Yksiköissä laaditaan ohjeita ympäristöasioiden hoitamiseksi. Jätehuolto-ohjeet löytyvät useimmista kyselyyn
vastanneista yksiköistä (63 %). Reilut puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä energiankäyttöä ja -säästöä koskevaa
ohjeistusta. Veden (36 %) ja materiaalien (46 %) käyttöön
ja kulutukseen liittyvien ohjeiden laatiminen on jäänyt yksiköissä vähemmälle huomiolle. Yksiköistä 53 % ilmoitti
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Energiansäästöviikolle, Kilometrikisaan, Autottomaan Päivään ja Suomi siistiksi –kampanjaan.
Arvionsa mukaan yksiköt ovat onnistuneet talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutuksessa pääosin hyvin
(13). Kuusi yksikköä arvioi onnistumisensa jopa erittäin
hyväksi ja kahdeksan yksikköä kohtuulliseksi. Yli puolet yksiköistä arvioi toteutuksen vaikuttavuuden hyväksi (13) tai
erittäin hyväksi (5) ja loput yksiköt vähintään tyydyttäväksi
(9).
Henkilöstön ympäristötietoisuus ja asenteet oli arvioitu
pääosin tasolle tyydyttävä/hyvä, mutta joukossa oli myös
arvioita heikosta ja erittäin hyvästä tasosta. Ympäristötietoisuuden taso ja asenteet olivat arvioitu edellisien vuosien
kaltaisiksi. Kyselyn toteutus ja tulosten tulkinta sekä arvioitsijoiden vaihtuvuus ja näkemykset vaikuttavat merkittävästi
tuloksiin. Usein on havaittavissa, että ympäristötiedon karttuessa myös kriittisyys omaa toimintaa kohtaan lisääntyy.

ottavansa ympäristövaikutukset huomioon hankintoja tehdessään. Lukuun sisältyy kuitenkin yksiköt, jotka ilmoittivat
käyttävänsä kaupungin hankintaohjetta, jossa ei yksilöidysti tuoda esille ympäristövaikutuksia. Laadittujen ohjeiden
lukumäärä ei ole juurikaan edellisestä vuodesta muuttunut,
mutta prosentuaalinen osuus on suuremmasta vastaajamäärästä johtuen laskenut.
Eri yksiköt ovat järjestäneet ympäristöön, ilmastoon,
kestävään kehitykseen ja energiaan liittyviä tiedotus- ja
osallistumistilaisuuksia. Lisäksi henkilökunta on osallistunut erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Yksiköt ovat järjestäneet tutustumiskäyntejä mm. jätekeskukseen, turvetuotantoon, voimalaitoksille ja kalatielle sekä toteuttaneet
erilaisia hankkeita ja tapahtumia kuten ennakoiva laadunohjaus rakennuttajille (14), henkilöstön asennetutkimus,
KantriOulu, kaupunkisuunnitteluseminaari, metsäviikko ja
ympäristöpolku. Lisäksi henkilökuntaa on osallistunut mm.
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Kaupungin henkilöstön ympäristötietoisuuden tason arviointi.

Kestävän kehityksen asioiden ohjeistus.
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Oulun Tietotekniikka (OTT) on onnistunut viime vuosina palvelinten virtualisoinnilla ja palvelinkeskuksen vedenkiertoon perustuvalla jäähdytysjärjestelmällä vähentämään sähkönkulutusta, vaikka palvelinten määrä on kasvanut
merkittävästi.

Kaupungin henkilöstön asenteet.
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Kestävää kehitystä edistetään kirjastoissa
Toukokuun alussa Oulun kaupunginkirjastossa alkoi valtakunnallinen Kestävä
kehitys kirjastossa -hanke. Sen tavoitteena on selvittää ja parantaa Suomen
yleisten kirjastojen ekologisesti kestävää kehitystä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitetään yleisten kirjastojen kestävän kehityksen käytännöt tällä hetkellä. Lisäksi tutkitaan
ekologisesti kestävät toiminnot, joita voitaisiin hyödyntää muissakin Suomen
kirjastoissa.
Projektin alkukartoitus tehdään kyselylomakkeilla, jotka jaetaan Suomen
yleisiin kirjastoihin tänä syksynä. Tulosten analysoinnin jälkeen mahdollisesti
kerätään lisäaineistoa haastatteluilla. Lopuksi tehdään yleisten kirjastojen
ekologisen kestävyyden kehittämis- ja viestintäsuunnitelma.

Ruokailutilanne on kasvatustilanne, jossa kestävän kehityksen
arvoja voidaan välittää. Opetustoimi ja Serviisi ovat yhdessä
lukiolaisten kanssa perustaneet
työryhmän, joka huomioi ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia
tekijöitä kouluruokailussa.
Koulujen oppilaille ja opettajille
suunnatulla kyselyllä on kartoitettu ruokailun ongelmakohtia ja
hyviä käytäntöjä.

Tekninen keskus,
rakennusvalvonta,
yleiskaavoitus ja
ympäristötoimi
muuttivat uuteen
Ympäristötaloon,
missä mahdollisuudet jätteiden lajitteluun paranivat.

Oulun seudun ympäristötoimi osallistui Suomi siistiksi -kampanjaan.
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Liite 1
Ympäristö/kestävän kehityksen ohjelma ja talousarvioon asetetut kestävän kehityksen tavoitteet

Yksikkö

Ympäristö/kestävän
kehityksen ohjelman
päivitys

Tavoitteet asetettu
v. 2012 talousarvioon

Oma arvio v. 2011
talousarvioon asetettujen
tavoitteiden
toteutumisesta*

ei
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
kohtuullisesti
kohtuullisesti

Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Johdon tukipalvelut
Sosiaalinen hyvinvointi
Terveyspalvelut
Päivähoito
Vanhuspalvelut

2011
2011
2011
2011
2011
2011

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
hyvin
hyvin
kohtuullisesti
hyvin
erittäin hyvin

Kulttuuritoimi
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto

2009
2012

ei
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä

hyvin
hyvin

Liikuntatoimi

kyllä

kyllä

erittäin hyvin

Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Talous ja strategia -ryhmä

Nuorisoasiainkeskus

2010

kyllä

hyvin

Opetustoimi/koulut

2011

kyllä

kohtuullisesti

Rakennusvalvontavirasto

2011

kyllä

-

Tekninen keskus

2010

kyllä

hyvin

BusinessOulu

-

kyllä

-

Nallikari liikelaitos

ei

kyllä

hyvin

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

2012

kyllä

-

Oulun Energia

2012

kyllä

erittäin hyvin

Oulun Jätehuolto

2011

kyllä

hyvin

Oulun Konttori

2011

kyllä

hyvin

Oulun Serviisi

2012

kyllä

hyvin

Oulun Satama

2011

kyllä

kohtuullisesti

Oulun seudun ympäristötoimi

2011

kyllä

erittäin hyvin

Oulun tekninen liikelaitos

2011

kyllä

kohtuullisesti

Oulun Tietotekniikka

2012

kyllä

erittäin hyvin

Oulun Tilakeskus

2011

kyllä

erittäin hyvin

Oulun työterveys

2011

kyllä

hyvin

Oulun Vesi

kyllä

kyllä

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 ympäristötavoitteiden 2011 toteutuminen

KESKUSHALLINTO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kokonaisvaltainen huomiointi kaupunkirakenteessa, palveluissa,
yrityksissä ja kehittämishankkeissa, henkilöstön toiminnassa sekä kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa.

• Ympäristöasiat ja kestävä kehitys on
kokonaisvaltaisesti huomioitu talouden
suunnittelussa, alkaneessa palvelu-verkkosuunnittelussa, kuntalaisten osallisuudessa
ja vaikuttamisessa.
• Keke-asenteet, ymmärrys ja sitoutuminen
etenevät vuosi vuodelta koko toiminnassa.
• Ymmärrys, että lähidemokratiatoiminta on
lähtökohtaisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaa luo alueelliseen toimintaan
jatkuvasti uusia muotoja ja sisältöä.
• Motivaatio on selkeästi lisääntynyt ja he haluavat toimia ja luoda uutta keke-lähtöisesti.
• Keken laaja toteuttaminen sisäistetään
syvemmin.

• Turvataan henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja
koulutus.

• Henkilöstön aktiivinen osallistuminen koulutuksiin, sekä kaupungin keskitetyn koulutusohjelman puitteissa että omaehtoisesti tukee
tavoitteiden toteutumista.

• Huomioidaan kestävä kehitys kokonaisvaltaisesti Oulun
kaupungin ja uuden Oulun talouden, palveluverkon ja
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.

• Maankäytön strategisen suunnittelun kytkeminen talouden ja palveluiden suunnitteluun
antaa hyvän tuloksen, 2011 on tarkasteltu
jo koko uutta Oulua. Kestävän kehityksen
edistäminen tässä suunnittelussa antaa vaikuttavuudeltaan todella suuren tuloksen.
• Keskeisen kaupunkirakenteen täydennysrakentamisselvitys hyväksyttiin kh 20.06.2011,
tavoitteina eheyttää yhdyskuntarakennetta
ja nostaa esiin vyöhykkeitä, joilla voidaan
edistää joukkoliikennettä ja tukea kevyttä
liikennettä.
• Uuden Oulun yleiskaava tuli vireille, teemana
Pohjoisen kestävä kaupunki, tavoitteena
energiatehokas ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne.

• Otetaan toiminnassa huomioon laadittujen strategioiden, mm. ilmastostrategian ja kaupunkistrategian
linjaukset.
• Ympäristöalan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.
• Elinkaariajattelun huomiointi tuotteissa ja palveluissa.
• Logistiikan parantaminen.
• Toteutetaan yhteistoimintasopimusta ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä.
• Turvataan koulutus ja kilpailukyky.
• Tehdään yhteistyötä ilmastostrategian toteuttamisessa.
• Ympäristötoimen ja viestinnän yhteistyönä www-pohjainen henkilökohtainen ekologinen jalanjälkimittari.
• Kestävän kehityksen painotettua toteuttamista jatketaan osana lähidemokratia/yhteisötoimintaa. Päätavoitteena on alueellisten kestävän kehityksen/ympäristöohjelmien toiminnallistaminen.

• Huomioitu ilmastostrategioiden
linjauksia.

35

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta kehittämisohjelmien ja kaavojen laatimisessa ja koko ryhmän
toimintatavoissa.
• Pyritään löytämään uusia osallistamisen tapoja kaavoituksessa, mm. erilaisten ns. pehmo-GIS -sovellusten
käyttöönotto.
• Uuden Oulun strategisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä osallistetaan ja sitoutetaan kuntalaiset uuden
kunnan toimintaan laajan vuorovaikutusmenettelyn
kautta.
• Vahvistetaan monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta toteuttamalla sovittuja strategioita.
• Lisätään teknologian hyödyntämistä tiedon jakamisessa.
• Oulussa jokainen kuuluu. Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2015 toteuttamista
jatketaan. Käynnistetään koulutukset osana Oulun
kaupungin keskitettyä henkilöstökoulutusta.
• Uuden Oulun kuntalaisten osallistamisen toteuttamisohjelman laadinnassa huomioidaan kestävän kehityksen politiikka ja sen toteuttaminen kaikkia uusia
oululaisia ja eri näkökulmia yhdistävänä välineenä.
• Valmistelussa oleva yhteisöyritys on yhteiskuntavastuullisesti toimiva yritys, jonka toiminnan edellytyksenä
on liiketaloudellinen kannattavuus. Yrityksen tulosta
mitataan yhteiskuntavastuullisilla indikaattoreilla.
Kestävä kehitys, erityisesti taloudellinen ja sosiaalinen
ulottuvuus, ovat yhteisöyrityksen perusperiaatteita.
Yritys tuottaa palveluita ekologisesti kestävällä tavalla.
• Kannustetaan uusien innovaatioiden synnyttämistä,
käyttöönottoa ja kaupallistamista eri toimialoilla.
• Aloitetoiminnan aktivointi ja kehittämisen toimintamallin toteuttaminen hanke- ja projektitoiminnassa.
• Käydään säännöllisesti läpi kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja ryhmäkokouksissa ja tiimipalavereissa.

• Lisätty teknologian hyödyntämistä tiedon
jakamisessa.

• Yhteiskunnallinen yritys Ektakompus aloitti
toimintansa 8/2011. -> kestävämpi työllisyys,
vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien
työllistyminen, paikallistalouden vahvistaminen, laadukkaiden, paikallisten arjen
hyvinvointia tukevien palvelujen tuottaminen
ja jatkuva kehittäminen
• Aloitetoimintaa aktivoitu ja kehittämisen
toimintamalli toteutettu hanke- ja projektitoiminnassa.
• Jätteiden lajittelua on olennaisesti tehostettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA/TILAAJA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• Oulun kaupungin palvelutuotannolta edellytetään
palvelualueittaisia kestävän kehityksen suunnitelmaa ja
tavoitteita.
• Edellytetään yksityisiltä sekä kolmannen sektorin
palveluntuottajilta kestävän kehityksen suunnitelmaa ja
tavoitteita.
• Huomioidaan kestävä kehitys uusissa kilpailutuksissa
ja sopimuksissa mahdollisuuksien mukaan.

• Kestävä kehitys huomioitu uusissa kilpailutuksissa. Sosiaalisten kriteerien huomioimista suunniteltu.
• Uuden Oulun palveluverkon suunnittelussa on huomioitu/ huomioidaan alueiden
tasapuolinen kehittäminen (lähipalvelut/
keskitetyt palvelut).
• Esteettömyys suunnittelussa huomioitu.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet

• Kehitetään asuinalueita tasapuolisesti, kehitetään palveluverkkoa, myös seudullista, vastaamaan muuttuvia
tarpeita ja hyödyntämällä olevia resursseja.
• Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
• Huomioidaan esteettömyys kaikessa suunnittelussa.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Tilojen tehokas käyttö
ja onnistunut tilakustannusten hallinta

• Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä
ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä.
• Tilojen käyttöä tehostetaan ja lisätään yhteiskäyttöä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Ympäristötietoinen ja
kestävän kehityksen
edistämiseen sitoutunut henkilöstö

• Kestävän kehityksen tavoitteet määritellään jokaiselle
palvelualueelle ja luodaan verkosto toimenpiteiden
toteutumisen edistämiseen ja seurantaan.

Henkilöstön hyvinvointi

• Sitoudutaan Tilakeskuksen teettämän selvityksen
edellyttämiin toimenpiteisiin energian kulutuksen
vähentämiseksi
• Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Tarkoituksenmukaiset
palvelutuotantotavat

Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja
oikea-aikaisia

• Avohoitopainotteisten ja kevyempien palveluiden osuus
koko palvelurakenteesta kasvaa.
• Lisätään tilojen yhteiskäyttöä virka-ajan ulkopuolella
sekä kotona tehtävää työtä.
• Asiakas saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunnitelmakokonaisuuden ja palvelusopimusten mukaiset palvelut.
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• Vuoden 2011 ympäristötavoitteet ovat palvelutuotannossa toteutuneet melko hyvin.
• Verkoston luominen toimenpiteiden edistämiseen ja seurantaan on palvelutuotannossa
toteutunut.
• Tavoitteiden määritteleminen jokaiselle palvelualueelle on toteutunut melko hyvin.
• Terveyspalveluissa keke-ryhmä on perustettu
ja toiminta lähtenyt liikkeelle.
• Päivähoidossa on toteutettu energiaseurantaa.
• Mielenterveyspalveluiden henkilöstölle on
laadittu energiansäästöohje, joka otetaan
käyttöön keväällä 2012.
• Terveyspalveluissa henkilöstön ympäristötietämys kasvaa koko ajan. Kestävää kehitystä
ei enää ymmärretä pelkkänä paperitulosteiden vähentämisenä
• Päivähoidossa on koulutettu keke-yhdyshenkilöitä (103 henkilöä).
• Terveyspalveluissa avohoitopainotteisuus
on lisääntynyt ja on siirrytty kevyempiin
palveluihin.
• Mielenterveyspalveluissa on toteutettu tilojen yhteiskäyttöä ns. Melleniustalo
• Kotiin päin suuntautuva, liikkuva työ sekä
työtilojen tehokas käyttö ovat lisääntyneet
(hallinnon muutto Torinrantaan - yhteisiä
työhuoneita).
• Uuden Oulun palveluverkon suunnittelussa on huomioitu/ huomioidaan alueiden
tasapuolinen kehittäminen (lähipalvelut/
keskitetyt palvelut).
• Palveluiden arviointia sospa mielenterveysalueella on kehitetty siten, että palveluiden
käyttäjät arvioivat palveluita ja esittävät
kehittämiskohteita.
• Sosiaalisten kriteerien huomioimisesta
kilpailutuksissa on suunniteltu
• Palvelutuotannossa suunnittelussa on huomioitu esteettömyys.
• Mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa on
tehostettu kierrätystä – poistokalusteiden
kierrätys ja kunnostaminen. Uuden Kierrätyskeskuksen perustaminen.
• Ympäristötietoisia toimistotyön käytäntöjä on
palvelutuotannossa edistetty tiedotuksella.
• Sosiaalisten kriteerien huomioiminen kilpailutuksissa suunniteltu.
• Päivähoidossa on käytetty vaihtopörssiä.
• Mielenterveyspalveluissa on kartoitettu jätteiden lajittelua ja tarkennettu ohjeita.
• Valtaosassa päiväkoteja sekajätteen määrä ja
paperisten tiedotteiden käyttö on vähentynyt.
• Vihreälippupäiväkotien määrä on kasvanut.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Kulutuksen vähentäminen
Toiminnallisesti ja
taloudellisesti kestävät
ratkaisut ja hankinnat
pitkällä aikavälillä

• Edistetään potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevän käytön ja kierrätyksen.
• Ympäristötietoiset toimistotyön käytännöt.
• Edistetään asiakas- ja työmatkaliikenteessä kevyen ja
joukkoliikenteen käyttöä.
• Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat ja
tuotteiden uusiokäyttömahdollisuus.
• Jätteiden määrän minimointi ja lajittelu.

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

• Kestävän kehityksen työryhmä on jalkautunut 2011-2012 Nuorisotoimen työpisteisiin
ja kerännyt hyviä käytänteitä, joista tehdään
yhteenveto kaikkien käyttöön.
• Osallistuttu rasisminvastaisen viikon paneelikeskusteluun ja huomioitu ko. viikon sisältö
myös arjen toiminnoissa sekä nuorisotoimen
yksiköt julistautuivat syrjinnästä va-paiksi
alueiksi.
• Osallistuttu Earth Hour- tapahtumaan ja
kilometrikisaan
• Kestävän kehityksen teemaviikot 19-20, Ruskowalk 5/2011, Rusko Open Air-tapahtuma,
9/2011

• Nuorten ympäristökasvatuksen vertaisvaikuttajien
koulutuksia jatketaan

• Jätteidenlajittelupisteet hoidetaan kuntoon

• Energiansäästö, kierrätys, kestävät hankinnat

• Kestävän kehityksen työkalupakin hyödyntäminen,
tempaukset

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.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet

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

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Korostetaan, että liikuntaan sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
• Tehostetaan edelleen sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

• Edistetty liikunnallisen elämäntavan syntymistä ja tuettu omaehtoisen liikunnan
harrastamista
• Kehitetty edelleen hyvinvoivaa ja inhimillistä
työyhteisöä.
• Kannustettu kestävän kehityksen mukaiseen
työmatka- ja vapaa-ajan liikuntaan
• Kehitetty liikuntapalveluja kaupunkilaisten
tasa-arvoisuudesta huolehtien
• Suunnittelussa huomioitu monihallinnollinen yhteistyö
• Korostettu, että liikuntaan sijoittaminen on
kansantalou-dellisesti kannattavaa
• Kiinnitetty huomiota ja toteutettu toimenpiteitä energiataloudellisiin toimintatapoihin
• Tehostettu edelleen sähköisen asioinnin
mahdollisuuksia
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OPETUSLAUTAKUNTA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

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

• Järjestetään koulutuksia mm. ilmaston muutoksesta,
turvallisuudesta, monikulttuurisuudesta, osallisuudesta, oppilashuollosta.

• Kaikissa opetustoimen merkittävissä ratkaisuissa huomi-oidaan ympäristöasiat yhtenä
osatekijänä.=> Tarve- ja hankintasuunnitelmissa vertaillaan vaikutuksia myös kestävän
kehityksen eri osa-alueille.
• Opetustoimessa on jo valmistauduttu keke
asioissa hallintokuntauudistukseen (SIKU)
ja kuntauudistukseen.

Opetustoimen johdon
ja rehtoreiden palavereissa käsitellään
kestävän kehityksen
johtamista ja asioiden
hallintaa.
Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Oulun opetustoimi on
aktiivinen kestävän
kehityksen edistäjä.
Varmistetaan oppilaiden ja henkilökunnan
työhyvinvointi koulujen
yhdistämisprosesseissa.
Yhtenäistetään koulun
tukipalveluiden (kiinteistönhoito, siivous,
ruokahuolto) kestävän
kehityksen käytänteitä.
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Vastuut kestävän kehityksen asioissa ovat
selkeät.
Koulukohtainen
kestävän kehityksen
toimintasuunnitelma
ohjaa jatkuvaan parantamiseen.
Koulut tavoittelevat
ulkoisia tunnuksia
hyvästä kestävän kehityksen työstä.
Kaikissa opetustoimen
merkittävissä ratkaisuissa huomioidaan
ympäristöasiat yhtenä
osatekijänä.
Opetustoimen tukipalvelut ja johto huomioivat toimissaan kestävän
kehityksen tavoitteet.
Kaupungin energiansäästösopimukseen
liittyen luodaan koulukiinteistöjen energian
säästöön toimintamalleja.

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

• Osallistutaan paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin
kestävän kehityksen verkostoihin.
• Osallisuustoimintaa vahvistetaan kouluissa.
• Turjo-tiimi kordinoi ja ohjaa tarvittavia työhyvinvointitoimia.

• Luodaan toimintamalli säännöllisille tapaamisille (2 kpl/
lukuvuosi)

• Jokaisella koululla on kestävän kehityksen yhdyshenkilö ja kestävän kehityksen työryhmä.
• Jokainen koulu laatii oman vuosittaisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelman verkkotyökalulla (Keke
- http://terva.edu.ouka.fi/keke/.

• Koulukohtainen kestävän kehityksen toimintasuunnitelma ohjaa jatkuvaan parantamiseen.=> Vuosittaisen toimintasuunnitelman
laatiminen on vakiintunut

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

• Tukipalvelun henkilöstö tiedostaa ja huomio omissa
suunnitelmissa, sopimuksissa jne. ympäristöasioiden
laajan vaikuttavuuden.
• Tukipalveluissa jatketaan Green Office ohjelman toteuttamista.
• Koulukohtaisten kulutuslukujen (lämpö, sähkö, vesi)
seuranta tehdään osaksi koulun arviointikäytänteitä.
• Järjestetään kouluille energiansäästökilpailu.
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• Kaupungin energiansäästösopimukseen
liittyen luodaan koulukiinteistöjen energian
säästöön toimintamalleja. => energiansäästökilpailussa merkittävät vaikutukset

KULTTUURILAUTAKUNTA
KIRJASTO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

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

• Koulutusta ja ohjeistusta
• asenteisiin vaikutetaan riittävällä ja ajantasaisella
ohjeistuksella
• kirjaston henkilökunnalle järjestetään 2011-kaudella
yksi koulutustilaisuus kestävään kehitykseen liittyen.
• Näyttelyt/kampanjat
• vähintään 1 näyttely/kampanja toimintakauden
aikana
• osallistutaan kestävään kehitykseen liittyviin kaupungin/valtakunnallisiin kampanjoihin.

• Osallistuttu valtakunnalliseen Kestävä kehitys kirjastoissa -hankkeeseen

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Kiinnitetään huomiota
tilojen ja laitteiden
järkevään energiankäyttöön.

• Veden- ja energiansäästö
• kirjaston henkilökunta huolehtii, ettei työhuoneisiin
jätetä valoja, kun työvuoro päättyy eikä sähkölaittei-ta
pidetä tarpeettomasti päällä
• 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
• vuoden 2010 alusta otettiin käyttöön uusi, tarkempi,
sisäisen paperinkäytön seurantatapa jota jatketaan
• selvitetään mahdollisuutta suosia kirjastomaksujen
avulla kaksipuolista tulostamista asiakastulostamisessa
• tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoitusmahdollisuuden aktiivinen tarjoaminen asiakkaille. Seurataan paperitto- • Poistokirjojen myynti tai lähetys Kestävään
mien ilmoitustapojen määrää.
kehitykseen, myös lähikirjastoissa
Kirjojen kierrätys
• poistettujen kirjojen myyntiä jatketaan
• asiakkaiden omien kirjojen ja lehtien kierrättämistä
kierrätyskirjakärryssä pääkirjastossa jatketaan.
Muovin keräys
• seurataan ongelmajätemuovin keräys- ja kierrätysmahdollisuuksia
• jatketaan pääkirjaston henkilökunnan kahvihuoneen
jätteenlajittelua (bio-, muovi-, kartonki- ja sekajäte)
• jatketaan lähikirjastojen muovijätteen keräämistä.

• Pääkirjasto mukana Earth hour -kampanjassa - valot pois pääkirjastosta
• Kaikessa toiminnassa ajatellaan ekologisuutta, esim. kangaskassien myynti, pr-kynät
kierrätysmateriaalista, tilaisuuksien jätteiden
kierrätys ja ympäristöystävälliset materiaalit
(esim. Valtakunnalliset kirjastopäivät)

• Jätteiden lajittelu ollut systemaattista

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat
sitoutumiseen

• Pohjois-Pohjanmaan museon henkilökunta on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toteuttaa niitä
työssään.

Elinkaariajattelua toteutettu.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet

• Henkilökunnalla on mahdollisuus noudattaa materiaalivalinnoissaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Elinkaariajattelu sekä uusiokäytön huomioiminen
hankinnoissa.
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OULUN SINFONIA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Kulttuurinen sivistystehtävä

• Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen
erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin.
• Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle.
• Koululaiskonserttien järjestäminen, yhteistyö musiikkipainotteisten koulujen kanssa.
• Monipuolinen ohjelmisto musiikin eri aikakausilta:
sinfoniakonsertteja 18, muita konsertteja ja erilaisia
esiintymisiä 24, oopperoita 10.
• Erilaiset lippumallit, esim. yrityslippu, perhelippu ja
alennusliput eri ryhmille.
• Jalkautuminen Madetojan salin ulkopuolelle, pienkokoonpanoesiintymiset esim. ravintoloissa.
• Pitkäjänteinen yritysyhteistyöstrategia. Säilyttää nykyiset yritysyhteistyökumppanit sekä löytää uusia.

• Vuonna 2011 konserteissa kävi 32 823 kuulijaa.
• Orkesteri tuotti yhteensä 57 konserttia.
• Sinfoniakonsertteja oli 23, joista kaksi oli
yhteistuotantoja.
• Muita konsertteja oli 24.
• Lisäksi lapsille ja nuorille suunnattuja yleisökasvatustapahtumia 15.
• Yhteistyössä Oulun kaupunginteatterin,
konservatorion ja Oulun ooppera ry:n kanssa
esitettiin 10 oopperanäytöstä.
• Orkesteri esiintyi keväällä 2011 Ruotsissa.
• Orkesterissa pyritään vahvistamaan myönteistä asennetta kestävään kehitykseen
loppukäyttäjän näkökulmasta koskien mm.
energiankulutusta sekä ympäristön kuormitusta jokapäiväisessä arjessa.

Ihmisten henkisen ja
sosiaalisen kestämisen
ja jaksamisen helpottaminen.
Lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen.
Laadukkaan musiikin
tuottaminen.
Matala osallistumiskynnys.
Ulkopuolinen tulorahoitus.
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Energian kulutuksen
vähentäminen
Paperinkäytön vähentäminen sekä toimiston
sisäisessä viestinnässä
että asiakasyhteyksissä.

• Energiataloudelliset laitteet ja koneet, jätteiden lajittelu.

• Sähköpostin ja internetin käyttö.

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

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen
• Kaupunkirakenteen tiivistäminen on
onnistunut hyvin. Osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelua on jatkettu Kaukovainion kaupunginosassa, joka on valittu
täydennysrakentamisen pioneerikohteeksi.
• Hiukkavaaran, Oulun kaupungin merkittävimmän tulevaisuuden rakentamisen
kohteen suunnittelu jatkui.
• Merkittävimpiä infraa hyödyntäviä ja
yhdyskuntarakennetta eheyttäviä asemakaavoituskohteita 2011 olivat mm.
Lasaretinsaari, Tuira, Välivainio, Höyhtyä,
Kaukovainio, Ranta-Toppila, Kaukovainio,
Limingantulli, Välivainio, Kaakkurin liikekeskus, Kontinkangas sekä Liikekeskusta
ja torialue.
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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

Haaste Itämeren pelastamiseksi; toimenpideohjelma
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Energiatehokkuussopimus

• Toteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti

• Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen on osa kaupunkisuunnittelua ja
siihen panostetaan koko ajan. Tulokset
eivät vielä näy merkittävästi mittareissa,
mutta suunta on oikea.
• Joukkoliikennetarjonta vähentynyt viime
vuosina tiettyjen vuorojen ja linjojen kannattamattomuuden vuoksi. Talvikaudella
2011 joukkoliikenne kaupungin alueella
väheni 4,4 % linjakilometreissä mitattuna.
Paikallisliikenteen matkustajamäärän
muutos edelliseen vuoteen oli -0,6 %.Kaupunki ja seudun kunnat jatkoivat joukkoliikenteen suunnittelua. Käynnistettiin
palvelutasotavoitteitten jatkosuunnittelu ja
linjastosuunnittelu vuodesta 2014 alkavalle
joukkoliikennetarjonnalle. Vuonna 2011
toteutettiin seutulipun markkinointikampanja.
• Henkilöstön ympäristötietoisuutta on nostettu. Ympäristöasiat ovat osa jokapäiväistä
toimintaa. Ympäristötietoisuus on mittarinkin mukaan kasvussa.
• Muut toimenpiteet
• Pyykösjärven veden laatua parannettu
johtamalla Oulujoesta lisävettä ympäristöluvan mukaisesti.
• Sanginjoen ulkometsän Metso-ohjelman
mukainen selvitys toteutettu.

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.

• Toteutunut

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
laskee keskim. 45% määräystasosta 2008 (20% määräystasosta 2010).
• RV:n kosteudenhallintatyön tuloksena on pientalojen
kosteudenkestävyys tasolla 5 (max), (>50%:n osuudella)
ja ulkovaipan tiiveys (vuotoluku) tasolla <0,6 (>10%:n
osuudella).

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

• Toteutunut

• Tiiveyden osalta toteutunut vain osittain

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

LIIKELAITOKSET
OULUN ENERGIA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

• Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen.
• Puupolttoaineen vastaanottoaseman rakentaminen
Toppilan voimalaitoksille; lisätään biopolttoaineiden
käyttöä.
• Kiimingin liittäminen Oulun kaukolämpöverkkoon.
• Energiatehokkuustoimenpiteitä: Toppila 2:n jäähdytysvesipumpun uusinta ja Toppila 2:n lauhduttimen lämmön hyödyntäminen voimalaitoksella.

• Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen
etenee suunnitelmien mukaisesti
• Toppilan voimalaitokselle rakennettava
puupolttoaineiden vastaanottoaseman rakentaminen on menossa ja valmistuu aikataulun
mukaisesti syksyllä 2012.
• Kiiminki ja Nimenranta on liitetty Oulun
kaukolämpöverkkoon loppuvuonna 2011.
• Oulun Energian konsernin tasolla on aloitettu ympäristöasioiden yhtenäinen kehittäminen.
• Toppilan voimalaitos:
• Polttoaineen pudotustorvien uusinta, sähkösuodattimen katon uusinta, piipun savukaasukanavan pinnoituksen korjaus, polttoaineen vastaanoton ovipuhaltimien ilmanoton
uusinta, pohjaseulan hankinta, välivaraston
edustan asfaltointi
• Merikoski:
• jäähdytysvesipiirin liittäminen öljynerottimiin, betonipatojen korjaus, dieselaggregaatin siirto ja asennus
• Energiatehokkuus:
• kaukolämmön siirrinasema Kemiran alueelle, Kiimingin ja niemenrannan liittäminen
Oulun kaukolämpöverkkoon
• CO2-päästökauppaan osallistuminen
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ulkoiset ja
sisäiset auditoinnit
• Henkilökunnalle suunnattua Kunnolla Sykettä -liikuntakampanjaa on jatkettu
• Tyhy-toimintaa on järjestetty henkilökunnalle
mm. virkistyspäiviä ja liikuntatapahtumia

Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sitoutuminen johtaa
toimintaan

• Osallistutaan Oulujoen vesienhoidon suunnitteluun
Oulujoen veden laadun parantamiseksi.
• Sitoudutaan ilmasto-ohjelman mukaisten toimien
toteuttamiseen ja laaditaan ympäristötilinpäätös.
• Energiataloudellisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja edistetään vesilaitostoiminnassa.
• Lietteen hyötykäyttö turvataan.

• Selvitetty energiataloudellisia uusia ratkaisuja jäteveden lämmön talteenottoon.
• Lietteen hyötykäyttöä edistetty ja lietteen
jatkokäsittelyn vaihtoehtojen (biokaasutus,
lietteenpoltto) selvittämistä jatkettu.
• Jätevedenkäsittelyn lupaehdot täytetty ja
keskitetty käsittely Taskilassa toteutuu, kun
käynnistetty Haukiputaan siirtoviemärihanke
valmistuu 2013. Samalla edistetään hajaasutuksen viemäröintiä.
• Pohjavesihanke toteutuessaan vähentää
kemikaalien ja energian käyttöä.
• Ilmastomuutokseen on varauduttu vesihuollon rakenteiden mitoituksessa ja osallistuttu
hulevesioppaan valmisteluun.
• Sekaviemäröinnin vähentämiseen panostettu
erillisviemäröintiä laajentamalla investointiohjelman mukaisesti.

OULUN VESI
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Olosuhteet luovat mahdollisuudet

• Haja-asutusalueiden viemäröinnissä hyödynnetään rakennettuja siirtoviemäreitä Oulujokivarressa.
• Edistetään Haukipudas-Iin suunnan jätevesien keskitettyä käsittelyä Taskilan puhdistamolla.
• Viinivaaran pohjavesihankkeen toteutuminen vähentää
oleellisesti puhdistuskemikaalien ja energian käyttöä.
• Ilmastonmuutoksen käytännön riskeihin varaudutaan
tulvatorjunnassa, hulevesien hallinnassa ja vesihuoltorakenteiden mitoituksessa.

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

• Jatkuvan parantamisen periaatteen ja toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa.
• Lietteen vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien selvityksiä jatketaan.

• Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän auditoinnit, jotka käsittelevät myös ympäristöasioita, on hyväksytty ilman poikkeamia.

OULUN SATAMA
Kestävän keh. tavoitteet
Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Vastuullinen toiminta
ympäristöasioissa.

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen
• Ympäristöluvan mukainen toiminta toteutunut ilman poikkeamia.

• Ympäristöluvan mukainen toiminta (ilman poikkeamia)

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Sataman infrastruktuuri liikenteen tarpeiden
mukainen

• Ympäristöasiat otetaan esimerkillisesti mukaan toimintaan (uusien ja korjattavien laitureiden varustaminen
viemäriliitännällä ja maasähkön liittymän rakentamismahdollisuudella)

• Nuottasaaren laituri saneerattu näillä periaatteilla

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Sertifioitu toimintajärjestelmä.

• Toimintajärjestelmän mukainen toiminta (ISO9001:2008
laatu, ISO14001:2008 ympäristö, OOHSAS18001:2008
työterveys- ja turvallisuus).

• Toimittu tavoitteiden mukaisesti

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

• Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen vähentäminen rakentamalla jätteen lajitteluareena.
• Biojätteestä kompostoidun mullan tuotteistaminen
kauppakelpoiseksi.
• Ruskon jätekeskuksesta edelleen hyötykäyttöön
toimitettavien jätteiden määrän 10 % kasvu verrattuna
vuoden 2010 määrään.

• Lajitteluareenan rakentaminen on aloitettu,
valmistuu syksyllä 2012.
• Kompostimultaa tarvittu omaan käyttöön,
joten yhteistyökumppania ei ole kilpailutettu.
• Tavoite toteutui kesäkuun loppuun tilastoitujen tietojen osalta. Ekopistetyhjennykset
siirtyivät kesäkuusta lähtien yksityiselle
yrittäjälle, siitä syystä koko vuoden osalta
tavoitteeseen ei päästy.

OULUN JÄTEHUOLTO
Kestävän keh. tavoitteet

OULUN TIETOTEKNIIKKA
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

IT-infrastruktuurin
sähkön kulutuksen
pienentäminen

• Sähkön kulutuksen huomioiminen datakeskuksen
ratkaisuja suunniteltaessa.
• Palvelinlaitteiden sähkönsäästöominaisuuksien pitäminen yhtenä valintakriteerinä laitteita hankittaessa.
• Logistisesti keveämpiä toimintamalleja tukevien tietotekniikkaratkaisujen edistäminen.
• Energiankulutustietoisuutta lisäävien sovellusratkaisujen edistäminen eri hallinnonaloilla.

• Palvelimia virtuaalisoidaan (tavoitteena 80
%:n virtuaalisointiaste).
• Käytöstä poistetuista työasemalaitteista suuri osa myydään niiden aiemmille käyttäjille
tai kuntalaisille. Kaikki käytöstä poistuneet ja
toimivat laitteet uusiokäytetään. Elektroniikkajätteen käsittelee sosiaalinen yritys Tramel.
• Opastetaan asiakkaita siirtymään oheistulostimista useampaa käyttäjää palveleviin
verkkotulostimiin. Verkkotulostinten määrä
jatkaa kasvuaan.
• Vuonna 2011 kuntaliitokseen valmistautumisen yhteydessä perinteisten työasemien
sijaan toimitettiin kuntiin ohutpäätteitä, jotka
ovat huomattavasti perinteistä työasemaa
pienempiä ja kuluttavat vähemmän sähköä
(12 W verrattuna noin 45 W:iin).
• Tietotekniikka on esillä ekotukihenkilökoulutuksessa.

Energiankulutuksen
vähentäminen tietotekniikkaratkaisujen avulla
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OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Lämmitykseen käytetyn
energian-, sähkön- sekä vedenkulutuksen
vähentäminen 1,5 %:lla
vuoden 2010 tasosta.

•
•
•
•
•

Kuljetus- ja työkonekaluston (ml. henkilökohtaisten ajoneuvojen)
Ilmastopäästöjen
pienentäminen 3 %:lla
vuoden 2010 tasosta.

•
•
•

• Teklin käytössä olevien kiinteistöjen lämmitykseen käytetyn energian sekä sähkönkulutuksen vähentäminen 1,5 % vuoden 2010
tasosta ei toteutunut. Lämmönkulutus oli
0,27 % suurempi ja sähkönkulutus 1,15 %
suurempi kuin vuonna 2010.
• Vesijohtoveden kulutuksen vähentäminen 1,5
% vuoden 2010 tasosta toteutui. Kulutus oli
1,94 % pienempi kuin vuonna 2010.
• Kuljetus- ja työkonekaluston (ml. henkilökohtaisten ajoneuvojen) kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 3 % vuoden 2010
tasosta ei toteutunut. Päästöt olivat samat
kuin vuonna 2010 (CO2 2808 t).

•
•

Hankintojen toteuttaminen kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

•
•

Lisätään kiinteistöjen käyttöastetta.
Optimoidaan tilojen käyttöajat.
Opastetaan kuluttajia energian- ja vedensäästöön.
Optimoidaan kuljetusten määrä, ajokilometrit ja reitit.
Tehostetaan autojen kuljetuskapasiteetin hyväksikäyttöä
Suositaan vähäpäästöistä kalustoa.
Osallistutaan taloudellisen ajotavan koulutukseen.
Hankitaan työsuhdepyöriä työaikana tapahtuvaan
liikkumiseen.
Kannustetaan henkilöautojen yhteiskäyttöön ja kimppakyyteihin.
Parannetaan ajoreittien, aikataulujen ja kuljetusten
suunnittelua.
Toteutetaan omat hankinnat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Pyritään vaikuttamaan kaupungin hankintoihin ja
niiden kilpailuttamiseen siten, että tavaran toimitukset
voidaan järjestää kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

OULUN TYÖTERVEYS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Kestävän kehityksen vastuuhenkilön nimeäminen.
• Laaditaan kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2012
ja tiedotetaan niistä henkilökunnalle.

• Vastuuhenkilö nimetty

• Tehdään ylläpitotoimintojen ympäristökatselmus, jonka
pohjalta laaditaan ei kunnossa olevien asioiden parantamiseksi ohjeet.
• Sitoudutaan energian kulutuksen vähentämiseen.
• Paperinkulutuksen vähentäminen.
• Jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu.
• Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään työmatkaliikenteessä polkupyöriä.

• Osin toteutunut

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.
• Lähiruoka- ja luomutietoisuuden lisääminen. Lisätään
elintarvikkeiden kotimaisuusastetta.
• Lähiruoka- ja luomupäivä ja/ tai infot/ tietoiskut vuosittain/ lukukausittain (esim. sadonkorjuu –teeman
yhteyteen).
• Ainevalikoimien väheneminen, annostelulaitteiden lisääminen oikean annostelun toteuttamiseksi.
• Pesuaineiden käytön suunnittelu ja seuranta pesuainetoimittajan ohjelmaa käyttäen.
• Biojätteen määrän pysyvä vähentäminen
• Uusien toimintatapojen käyttöönotto biojätteen vähentämiseksi. Biojäte-seuranta tiimeittäin WSS-työtilaan
kuukausittain
• Kierrätyksen huomioiminen.
• Yhteistyössä kiinteistöhoidon, alueisännöinnin ja asiakkaiden kanssa.
• Veden- ja sähkökulutuksen vähentäminen
• Keittiölaitteiden, hanojen, wc-altaiden jne. toimintojen
tarkistus ja yhteistyössä kiinteistöhoidon ja alueisän45
nöinnin kanssa.

• Tavoitteet laadittu

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista

•
•
•
•

Toteutunut
Osin toteutunut
Osin toteutunut
Toteutunut

OULUN SERVIISI

Eettiset vaihtoehdot
ruokatarjonnassa

Pesuaineet ja niiden
annostelu

Jätehuollon kehittäminen

Energian säästö

• Eettiset ruokavaihtoehdot ruokatarjonnassa
• Lähi- ja luomuruokapäivää vietettiin 15.9
2011
• Kouluruokailutyöryhmä yhteistyössä
opetustoimen kanssa. Työryhmän tarkoituksena oli tarkastella kouluruokailua ja
siivoustoimintoja kestävän kehityksen
näkökulmasta.
• Pesuaineet ja niiden annostelu
• Alueellisilla koulutuksilla on lisätty tietoisuutta pesuainesuunnitteluun ja annosteluun yhteistyössä sopimustoimittajien
kanssa.
• Kestävän kehityksen työryhmä yhteistyössä
ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kanssa.
Työryhmän tarkoituksena on ollut muun
muassa jätehuollon kehittäminen.

OULUN TILAKESKUS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Edistetään asiantuntijan roolissa tilatehokkuutta.

• Tyhjät tilat otetaan käyttöön tai niistä luovutaan.

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

• Parannetaan tilatehokkuutta.

• Toimintamallia teknisen keskuksen, keskushallinnon ja palveluhallintokuntien on
kehitetty edelleen. On panostettu ”vapaat
tilat Wss-työtilan kehittämiseen”
• Siirretty mittareiden kehittäminen opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa
tilatehokkuuden parantamiseksi vuodelle
2012

Kestävä kehitys otetaan
mukaan suunnittelunohjauseen.

• Valvontaa suunnitteluohjeen noudattamisessa parannetaan. Painotus kestävällä kehityksellä.
• Suunnittelunohjauksessa käytetään valituissa kohteissa
ulkopuolisia asiantuntijoita.
• Lämmitystapavertailu tehdään systemaattisesti, ellei
kohteessa ole kaukolämpöä käytettävissä.

• Tilakeskuksen suunnitteluohjeista on jatkuvasti tiedotettu suunnittelukumppaneita.
• Asiantuntijaa on käytetty seuraavissa
peruskorjauskohteissa: Tuiran terveysasema, Otokylän päiväkoti, Lastenkoti Onnela
ja Pehkolanlampi. Lisäksi vuoden 2012
korjaushankkeiden tarveselvitykset sisältävät
asiantuntijan kannanotot.

Rakennusten kokonaisenergiataloutta
parannetaan

• Parannetaan rakennusten käytönohjausta ja tehdään
tarvittavat korjaukset tehdyn suunnitelman mukaisesti.
• Tehdään tiedotus- ja koulutussuunnitelma kestävästä
kehityksestä.

• Pikkaralan koululle on rakennettu pellettilaitos. Vesalan koulun hakelaitoksen 1.
käyttövuoden kokemuksista on tehty raportti
ja seurantaa jatketaan.
• Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain vertaamalla toteutumia asetettuihin
numeerisiin tavoitteisiin katselmuksille ja
energiansäästölle. Tavoitteet on saavutettu
• Suunnitelmapohja on tehty.

Vähennetään syntyvän
jätteen määrää ja parannetaan lajittelua

• Parannetaan kiinteistöjen jätepisteiden toimintaa ja
lajittelumahdollisuuksia sekä ohjeistetaan rakennushankkeiden toteuttajat jätteiden työmaa-aikaiseen
lajitteluun.
• Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmää kehitetään
edelleen.

• Kiinteistöt, joissa ei ole vielä lajittelumahdollisuutta on kartoitettu. Rakennushankkeiden
tarjouspyyntöasiapapereissa on huomioitu
jätteiden työmaa-aikainen lajittelu.
• Tilakeskuksen ympäristöasioiden (ympäristöpolitiikka, ilmastostrategia) johtamisjärjestelmä ja kehitystehtävien työnjako kaupunginhallituksen elokuussa 2010 tekemän
päätöksen pohjalta on päivitetty.

Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Sähköisten työtilojen ja
dokumentaation kehittäminen
Sähköinen tiedonsiirto

• Käytetään jaettuja sähköisiä työtiloja ja videoneuvotteluja
• Sähköiset kalenterit käyttöön, luovutaan henkilökohtaisista paperikalentereista 2011
• Paperittomat kokoukset
• Dokumentinhallintaohjelman käyttöönotto kaupungilla
(keskushallinnon hanke)

• toteutunut osittain
• toteutunut

Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä.

Kestävä kehityksen
liittäminen mukaan
osaksi Tilakeskuksen
toimintaprosesseja
OULUN KONTTORI

Viestinnässä käytetään
sähköisiä menetelmiä

• Sisäinen viestintä
• Akkuna-intranet henkilökuntatiedottamisessa
• Sähköinen, virallinen ilmoitustaulu Akkunassa
• Arvioinneissa ja kyselyissä käytetään sähköisiä
menetelmiä
• Asiakasviestintä
• Prosessien asiakaslomakkeet Akkunassa
• Sähköiset palaute- ja reklamaatiolomakkeet Akkunassa
• Akkuna ja internet asiakastiedottamisessa
• Sähköistä arkistointia edistetään ja mikrofilmausta päätearkistoinnissa toteutetaan.
• Vakioidut tulostusasetukset käytössä.
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• toteutunut osittain
• ei käytössä
• toteutunut

• toteutunut
• toteutunut
• toteutunut

•
•
•
•
•

toteutunut
toteutunut
toteutunut
edistetään vaiheittain

• ei käytössä

Lisätään sähköistä
arkistointia

• Luovutaan ylimääräisestä kaksinkertaisesta asiakirjojen
kopioinnista ja arkistoinnista.
• Käytetään ympäristömerkittyä paperia.

• toteutunut

• Käytetään tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia
monipuolisesti (esim. tarkistus- ja muokkaustoiminnot)
ilman asiakirjan tulostamista.
• Lisätään sähköisiä palveluja ja itsepalvelumahdollisuuksia.

• toteutunut

• Palvelujen ja järjestelmien käytettävyyttä parannettu:
vinkkivideot käytössä ESS- ja OSTA -järjestelmässä ja
Oulu10-palvelujen markkinoinnissa.
• Ammattitutkintojen koulutuksessa käytetään etä- ja
verkko-opiskelumahdollisuuksia.
• Tuntipalkkojen sähköistäminen asiakkaan puolen prosessissa.

• toteutunut osittain

Henkilöstöhallinnon
palvelut
Aktivoidaan asiakasta
sähköistämään omia
prosesseja, jotka ovat
palkanlaskennan rajapinnassa

• Tulkkipalveluiden freelancer-tulkkien palkkioiden sähköinen suorasiirto palkkajärjestelmään käytössä
• 1.1.2011 alusta verkkolaskut pakollisia ostolaskuissa

• toteutunut

Taloushallinnon palvelut
Aktivoidaan asiakasta
sähköistämään omia
prosesseja, jotka ovat
taloushallinnon rajapinnassa
Matkanhallintajärjestelmän käyttöönotto

• Aktivoidaan asiakkaita pc-kassojen käyttöönottoon

• toteutunut osittain

• Matkalaskuprosessin sähköistyminen ja paperisista
tosit-teista luopuminen

• toteutunut osittain

Hallintopalvelut
Sähköisten hallinnon
laajentaminen

• Kaupunginarkistossa Sähke2-vaatimusten (mm. sähköinen arkistointi) toteuttamisessa mukana olo

• toteutunut

Painatuksen jätteenkäsittelyn tehostaminen

• Painatuskeskuksen jätteiden laajempi lajitteleminen ja
kierrättäminen

• ei toteutunut

Kaupunkilaispalvelut
Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM)
käytössä
Sähköisen palvelukanavan laajentaminen

• Asiakasinformaation dokumentointi ja hyödyntäminen
kaupunkilaispalvelujen kehittämisessä
• Sähköisten palvelujen lisääntyminen
• Osta-järjestelmä käytössä

• toteutunut

Hankintapalvelut

• Verkkolaskujen edellyttäminen tarjouspyynnöissä
• Selvitetään sähköisten lippujen käyttäminen virkamatkoissa
• Valmistellaan yhteistyössä ilmasto-ohjelmaan liittyvä
hankintamalli ympäristötoimen kanssa.

• toteutunut
• toteutunut

Tulostuksen vähentäminen

Sähköiset tietojärjestelmäratkaisut
Prosessien ja toimintatapojen sähköistäminen
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• toteutunut

• toteutunut

• toteutunut
• toteutunut

• toteutunut osittain

• toteutunut
• toteutunut osittain

• ei toteutunut

Energian kulutuksen
pienentäminen
Energiatehokkuussopimus
Energian säästäminen
(sähköenergian pienentäminen) (lämpöenergian pienentäminen)

• Oulu10:ssä automaattinen työtilojen valo-ohjaus käytössä. Luonnonvalon hyödyntäminen.
• Sammutetaan valot wc:stä, varastoista, kokoushuoneista yms. tiloista silloin kuin tiloissa ei olla. Luonnonvalon
hyödyntäminen
• Toimiston sähkölaitteet sammutetaan yöajaksi (tietokoneet, näytöt, kopiokone, laturit). Ei valmiustiloja.
• Sähkölaitteiden energiakulutuksen ohjeistaminen ja
laitteiden energiansäästöasetusten käyttöönottaminen.
• Käytetään portaita hissin sijasta.
• Toimitiloissa/kerroksissa käytössä paperinkeräyssäiliöt.
• Kohteissa järjestetty paristonkeräys.

• toteutunut

Jätehuollon kehittäminen
Noudatetaan jätemääräyksiä, lajitellaan ja
kierrätetään jätteet,
jätteiden jatkohyödyntäminen
Jätemäärän vähentäminen

• Henkilökohtaiset lajittelun mahdollistavat roskakorit
käytössä koko henkilöstöllä.

• toteutunut

• Pääsääntöisesti kierrätettävät käsipyyhkeet käytössä.
• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen
osuus > 33% hankinnoista (keskitetyt hankinnat)
• Aktiivinen käytöstä poistettujen tavaroiden kierrättäminen. Kerätään käytöstä poistetut tavarat yhteen paikkaan. Markkinoidaan hallintokunnille.

• toteutunut
• toteutunut

Hankinnat ja materiaalien kulutus
Suositaan ekologisuutta hankinnoissa
Kierrätys
Toimistotarvikkeet
Liikelahjat

• Hyllytyssopimuksella varmistetaan toimistotarvikkeiden
optimaalinen tarve/käyttö. Minimoidaan epäkuranttien
tarvikkeiden varastointi.
• Asiakasmuistamisessa käytetään tavaroiden sijaan (paikallisia) palveluja.

• toteutunut

Kuljetukset, liikkuminen
ja matkustaminen
Kannustetaan henkilöstöä käyttämään työasioiden hoitamisessa
ja työmatkoilla julkisia
kulkuvälineitä
Kokouskäytäntöjen
virtuaalisuuden lisääminen

• Kaupunkialueella työpäivän aikana tapahtuviin matkoihinkaupunkisarjalippu linja-autoon.
• Työmatkaliput käytössä.
• Kimppakyydit käyttöön työasioiden hoitamisessa esim.
asiakaskäynnit.
• Konttorin polkupyörät käytössä
• Pyöräilykypärät henkilöstölle hankittu
• Videoneuvottelujen lisäkäyttö etäkokouksissa.
• Tiedotus, opastus, koulutus.

• ei toteutunut

• Kestävän kehityksen toimintaohjelman muutokset käydään läpi henkilöstöinfossa.
• Kestävän kehityksen tavoitteiden vaatimaa osaamista
ylläpidetään sisäisellä tiedottamisella/koulutuksella.
Kestävänkehityksen tavoitteiden vaatimaa osaamista
ylläpidetään sisäisellä tiedottamisella/koulutuksella.

• ei toteutunut

Työtilat
Ergonomian ajanmukainen laatutaso

• Tilat tehokkaassa käytössä.
• Kaikkien ergonomia laitettu ajantasalle.

• toteutunut
• toteutunut osittain

Työtavat
Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

• Omat raportit sähköisiksi.
• Print Anywhere –palvelu käytössä Oulu10:ssä.

• toteutunut
• ei toteutunut

Henkilöstö
Henkilökunnan sitouttaminen ja motivointi
ympäristönäkökohtien
huomioimiseen

• toteutunut osittain

• toteutunut osittain
• toteutunut osittain
• toteutunut osittain
• toteutunut
• toteutunut

• toteutunut

• toteutunut osittain

• toteutunut
• toteutunut
•
•
•
•

toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut osittain

• ei toteutunut

Osaaminen
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NALLIKARI LIIKELAITOS
Kestävän keh. tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Jätteen määrän vähentäminen

• Jätteiden lajittelun hyvä opastus asiakkaille ja työntekijöille. Lajittelun vaatimien edellytysten parantaminen.

Energiatehokkuus

• Hankesuunnittelussa huomioitava ja tutkittava vaihtoeh-toisten energiamuotojen käyttö.
• Energian käytön seuranta ja rajoittaminen, esim. huonelämpötilaa laskemalla ja veden käytön vähentämisellä.
• Pyritään saamaan mahdollisimman hyvät käyttöasteet
ympäri vuoden lämpiminä pidettäville tiloille.
• Selvästi vajaakäyttöisten ja huonokuntoisten tilojen jatkokäytön harkinta, mahdollisesti käytöstä poistaminen.

• Jätteen määrä on vähentynyt ja sitä myötä
jätehuoltokustannukset pienentyneet.
• Energiatehokkaiden ratkaisujen ja vaihtoehtoisten energiamuotojen miettiminen
hankesuunnittelun yhteydessä.
• Energiatehokkuutta haetaan mm. huonelämpötilan pienentämisellä ja automaatiotekniikan hyödyntämisellä huonelämpötilan
säätelyssä.
• Poistettu käyttämättömiä / huonokuntoisia
tiloja pois käytöstä.

Tilojen tehokas käyttö

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
Kestävän keh. tavoitteet
Sitoutuminen johtaa
toimintaan
Kaupungin ympäristöpolitiikan jalkauttaminen, kaikkien hallintokuntien ja liikelaitosten
sitouttaminen politiikan
toteuttamiseen

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

• Seurantaraportin laadinta ja sisällön kehittäminen.

• Ympäristötilinpäätös 2010 valmistui toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi.

Asukkaiden sekä
• Ympäristöä koskevien julkaisujen, raporttien ja tiedotteikuntien henkilöstön
den määrä vähintään 10.
ympäristövastuun ja tietoisuuden lisääminen
ilmastonmuutoksen
hillintään ja sopeutumiseen liittyvissä
kysymyksissä.

• Ympäristöä koskevien julkaisujen, raporttien
ja tiedotteiden määrä 27 kpl.

Olosuhteet luovat mah- • Tilojen ja laitteiden järkevä energiankäyttö energiandollisuudet
säästöohjeita noudattaen.
Energiankulutuksen
kokonaisuuden hallinta.

• Energia- ja ilmastoneuvontaa toteutettu
(Motivan hanke)

Toimintatapavalinnoilla
kohti jatkuvaa parantamista
Kulutuksen ja jätteiden
määrän vähentäminen
päivittäisessä toiminnassa.

• Paperin kulutus vähentynyt edellisestä
vuodesta 9 %.
• Ympäristötalon jäteohje laadittu 2011

• Paperin kulutuksen vähentäminen.
• Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen.

BUSINESSOULU –
OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS –
OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUSTAIDEMUSEO KULTTUURITALO VALVE TEATTERI TIETOMAA –
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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

