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Ilmastostrategiasta käytännön toimiin
3/2018
Hiukkavaaran alueen kaupunkikehittämiselle kansainvälinen palkinto
Oulun kaupunki palkittiin 7.9.2018 Euro-China
Green & Smart City -palkinnolla kestävästä ja älykkäästä kaupunkikehittämisestä. Palkinto myönnettiin Hiukkavaaran kaupunkisuunnittelusta ja –kehittämisestä, rakentamisesta sekä yhteistyöstä yritysten ja osallisten kanssa. Palkinnot myöntävät Fondation Prospective et Innovation ja China Center
for Urban Development yhteistyössä Euroopan
komission kanssa.

Hulevesien hallinta osa ilmastonmuutokseen varautumista
Kaupungilla laaditaan parhaillaan suunnitteluohjetta hulevesien hallintaan. Ohjeen on määrä valmistua lokakuussa 2018.
Ohjeeseen määritetään hulevesien hallinnan suuntaviivat aina kaavoituksesta rakentamiseen. Kaavoituksella voidaan mahdollistaa hulevesien hallinta jo
niiden syntypaikoilla. Tutkimusten mukaan merkittävä osa laadullisesta hulevesikuormituksesta syntyy rakentamisen aikana. Hulevesien hallintaohjeilla
ohjataan hulevesirakenteiden oikea-aikaiseen rakentamiseen ja vaikutetaan hulevesien laatuun.
Ohjeessa tullaan huomioimaan paikalliset olosuhteet, jolloin se toimii myös soveltamisohjeena Kuntaliiton Hulevesioppaasta. Ohjeessa esitetään sovellettavat mitoitukset ja keinot hulevesien hallinnalle. Lisäksi esitetään mallikaavamääräykset sekä
tyyppiratkaisuja hulevesirakenteille ja niiden kunnossapidolle.

Käynnistymässä on myös opinnäytetyö aiheesta:
Hulevesien hallinnan menetelmiä eri maankäyttöluokissa Oulun olosuhteissa.

Rakennusvalvonnassa vilkas syyskuu energia- ja ilmastoasioiden osalta
6kaupunkien puuseminaari -kiertue saapuu Ouluun
20.9. Kiertue tukee ympäristöministeriön puurakentamisen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on
vauhdittaa puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa
puurakenteissakin. Puurakentamisen edistäminen
on myös yksi kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteista.
Kaksipäiväinen eLighthouse-hankkeen energiaseminaari järjestetään 27.-28.9. Aiheina ovat mm.
energia, ympäristö, rakentaminen ja automaatio.
Pientalorakentajien laadunohjaus alkaa 27.9. Laadunohjaus on maksuton, viiden infotilaisuuden
sarja, johon ovat tervetulleita kaikki pientalon rakentamista pohtivat, suunnittelevat ja aloittavat.
Yhtenä tavoitteena on auttaa rakentajia energiatehokkaiden, terveellisten ja turvallisten valintojen
teossa. Vaikka tilaisuudet on tarkoitettu uudisrakentajille, rakennusvalvonnassa on tarjolla apua
myös järkevään ja energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen.

www.ouka.fi/ilmasto

Tämä on Oulun seudun ilmastostrategian ja energiatehokkuuden
seurantaan liittyvä katsaus. Katsaus julkaistaan 3 - 4 kertaa vuodessa.

Linnanmaan pyöräilybaana valmistunut
Linnanmaan baanan 1. vaihe välillä TervahovintieLinnanmaantie on otettu käyttöön. Punaisen värin
avulla pyöräilystä halutaan tehdä entistä näkyvämpi
osa normaalia kaupunkiliikennettä. Samalla kävelyä
ja pyöräilyä ohjataan omille väylänosilleen, jolloin
konfliktitilanteiden määrä vähenee.

Oulu mukana hävikkiviikolla 10.-16.9.
Oulun kaupunki osallistuu tänäkin vuonna valtakunnalliseen hävikkiviikkoon. Hävikkiviikolla kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin otetaan käyttöön
uusi seurantaväline, johon biojätteeksi päätyneet
ruoka-annokset merkitään näkyviin. Parhaisiin tuloksiin päässeet koulu ja päiväkodit palkitaan.
Suomessa tuotetusta ruuasta 10–15 % eli noin 450
miljoonaa kiloa menee hukkaan. Ruuan ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on noin 40 %, joten turhaan tuotettu
ruoka kuormittaa talouden lisäksi ympäristöä. YK:n
ja EU:n tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.
www.havikkiviikko.fi

Liikkujan viikkoa vietetään 16.-22.9.
Liikkujan viikkoa vietetään tuttuun tapaan 16.-22.9.
Viikon teemana on eri kulkumuotojen yhdistäminen ”Miksaa & Mene”. Teema haastaa pohtimaan
omia matkatottumuksia, erilaisia tapoja liikkua ja
mahdollisuuksia yhdistellä eri kulkumuotoja. Lauantaina 22.9. vietetään auton vapaapäivää.
www.liikkujanviikko.fi

Kilometrikisa loppusuoralla, koululaiset
polkevat lokakuussa
Kilometrikisa päättyy 22.9. Yhteensä mukana on
ollut yli 2 500 joukkuetta ja yli 31 000 polkijaa. Polttoainetta oli 13.9. mennessä säästynyt jo lähes 2
miljoonaa litraa.
Oulun kaupungin Ympäristötalon polokiat on mukana nyt seitsemättä kertaa. Joukkueen kapteenin
Ville Kaupin mukaan aktiivisia osallistujia on ollut
vuosittain noin 60-70. ”Ympäristötalon hyvät pesutilat ja pyörien pysäköintimahdollisuudet helpottavat työmatkapyöräilyä. Nastarenkaiden ja kypärän
hankintaan on mahdollista saada tukea ja Ympäristötalon kellarissa on työmatkapyöräilijöitä varten
oma pyöränhuoltopiste” Kauppi toteaa.
Jokainen kilometrikisaan osallistuva polkija, joka on
tallentanut omiin tietoihinsa kotikuntansa, kartuttaa automaattisesti myös kunnan kilometrisaldoa.
Kuntasarjan tulokset saadaan jakamalla kunnan
yhteenlasketut kilometrit kunnan asukasluvulla.
Oulu oli kisan loppuvaiheessa sijalla 5. Kärjessä oli
Utajärvi.
Koulujen Kilometrikisa käydään lokakuussa ja siihen
voivat osallistua kaikki 1.-6. –luokkalaiset. Myös
vapaa-aikana ja syyslomalla pyöräillyt kilometrit
lasketaan eli ei haittaa, vaikka koulumatka taittuisi
muulla tavoin.
www.kilometrikisa.fi

Tämän ilmastostrategian seurantaan liittyvän katsauksen on tehnyt Oulun seudun ympäristötoimi.
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p. 040 670 5743
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