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Alkusanat
Takana on ensimmäinen kokonainen vuosi Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteuttamisessa. Koronapandemiasta huolimatta vuonna
2020 saatiin hyviä tuloksia aikaan, vaikka poikkeukselliset olot näkyvätkin osassa mittareiden tuloksia. Kaupungin toiminnoissa ympäristöasioiden edistäminen koettiin vuoden aikana tärkeäksi, vaikka toimittiinkin haasteellisessa tilanteessa.

Kiertotalouden saralla otettiin harppauksia eteenpäin, kun Oulun Energian jätteiden lajittelulaitos käynnisti toimintansa. Laitokselta saadaan
laadukasta kierrätyspolttoainetta Laanilan biovoimalaitokseen sekä
erotellaan kierrätyskelpoisia materiaaleja uudelleen hyödynnettäväksi. Myös koulut saivat oman oppaansa kiertotalousajattelun sisäistämiseen opetuksessa.

Oulu valittiin vuoden 2020 pyöräilykunnaksi. Pyöräilykuntien verkoston antama tunnustus tuli esimerkillisestä työstä baanaverkon toteuttamisessa ja talvikunnossapidon kehittämisessä. Oulun profiloituminen
erityisesti talvipyöräilyn mallikaupunkina tukee mainiosti ympäristöohjelmassa asetettuja tavoitteita ympäristöystävällisessä liikkumisessa.

Oulu astui lähemmäs luontokaupungin statusta Isokankaan luonnonsuojelualueen laajennuttua merkittävästi. Oman hienon lisänsä vuoteen toi Koneen Säätiön ostotarjous Sanginjoen toistaiseksi suojelemattomasta alueesta.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman, hulevesiohjelman ja kiertotalouden tiekartan laatiminen lähtivät aktiivisesti liikkeelle. Työpajoja
järjestettiin onnistuneesti etätilaisuuksina ja työtä saatiin vietyä suunnitelluilla aikatauluilla eteenpäin.

Ympäristöohjelman toteuttamisessa ollaan hyvällä tiellä, kohti hiilineutraalia Oulua.
Oulussa 18.3.2021
Leena Tuuri
Ympäristöjohtaja
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Kasvamme
kestävästi

Toimenpiteitä
vuonna 2020
• Maankäytön toteuttamisohjelma
2020-2024 hyväksyttiin tammikuussa
• Suistokaupunkivision toimenpiteitä
jatkettiin suunnitelmien mukaan
• Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman laatimista jatkettiin
• Oulun seudun MAL-sopimus
allekirjoitettiin lokakuussa

Kestävä elinympäristö
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Kestävä elinympäristö

Kasvamme
kestävästi

Ekologisia ratkaisuja maankäytön
suunnittelussa
Hartaanselän alue on esimerkki täydennysrakentamisesta, joka sijoittuu keskustan palvelujen ja työpaikkojen läheisyyteen antaen
näin hyvät mahdollisuudet joukkoliikenteen,
pyöräilyn ja kävelyn käyttöön liikkumisessa.
Luonto ja maisema ovat tärkeät lähtökohdat
alueen suunnittelussa.

Tahkokankaan alueen suunnittelussa
tavoitteena on mm. ekotehokas
rakentaminen ja hulevesien käsittely.
Kiertotalousajattelu kulkee mukana
koko toteutuksen elinkaaren ajan.

Huvilarannantien Vihreän Korttelin
-konseptissa rakentamisen aikainen
hiilijalanjälki pienenee hyödyntämällä
kiertotalouden ratkaisuja. Tärkeässä
roolissa on asukkaiden viihtyvyys ja
puitteet asumisen kestäville arjen
valinnoille.
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Kasvamme
kestävästi

Elävä kaupunkikeskusta ja
moni-ilmeiset keskukset
Rotuaari laajeni korttelin verran
etelään päin
Oulun kuuluisa kävelykatualue Rotuaari laajeni
vuonna 2020 Heinäpäähän päin, kun Kirkkokadun,
Albertinkadun ja Saaristonkadun välinen osuus muutettiin
lämmitettäväksi kävelykaduksi. Kävelykatu jatkuu näin
tapahtumapuistoksi rakentuvaan Mannerheiminpuistoon
saakka.
Kauppatorin yleissuunnitelma valmistui 2020.

Kiiminkipuiston koulu valmistui
urheilualueineen
Vuoden 2020 lopussa valmistunut Kiiminkipuiston koulu
suunniteltiin yhteistyössä rakennuksen käyttäjien kanssa.
Koulun välittömässä läheisyydessä on uusia urheilualueita
sekä Syke-talo, kirjasto ja lukio. Palvelut lyhyen välimatkan
sisällä helpottavat arkea ja lisäävät kaupunginosan
vetovoimaa.
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Kasvamme
kestävästi

Askeleita kestävän
kaupunkiliikkumisen tiellä
• Kestävän kaupunkiliikkumisen
suunnitelma eteni. Luonnosvaiheessa
visiona on "Oulu neljän vuodenajan
kestävän liikkumisen mallikaupunki".
• Oulun joukkoliikenne allekirjoitti
aiesopimuksen, jossa kehitetään
joukkoliikenteen kaluston elinkaaren
arviointia. Arviointimenetelmä
valmistuu vuonna 2021.
• Biokaasulla kulkevat bussit aloittivat
liikennöinnin.
• Kiertokaari rakensi joukkoliikenteen
kaasubusseille katetun tankkausaseman, joka otetaan käyttöön
alkuvuodesta 2021.

Ympäristöystävällinen
liikkuminen
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Kasvamme
kestävästi

Ympäristöystävällinen
liikkuminen

Oulusta vuoden
pyöräilykunta 2020
Pyöräilykuntien verkosto ry
antoi Oululle tunnustuksen
esimerkillisestä työstä
baanaverkon toteuttamisessa ja
talvikunnossapidon kehittämisessä
sekä poliittisten päättäjien
myönteisestä suhtautumisesta
pyöräilyn edistämiseen.
Vuoden pyöräilykunta -tunnustus
on myönnetty vuodesta 1991
alkaen esimerkillisestä työstä
pyöräilyn edistämiseksi ja sen
turvallisuuden parantamiseksi.

Baanaverkko piteni etelän suuntaan, kun Mäntylän baanan
rakennusurakka valmistui. Lisäksi vuonna 2020 valmistui Maikkulan
baanan rakennussuunnitelma ja Kembaanan yleissuunnitelmaa
valmisteltiin.
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Kasvamme
kestävästi

Ympäristöystävällinen
liikkuminen

Pyörät aktiivisesti käytössä
hyvinvointipalveluissa
• Hyvinvointikeskusten
kotihoidoissa on lisätty
sähköpyörien käyttöä. Käytössä on
myös kotikäyntipyöriä.
• Eri toimintayksiköihin on hankittu
yhteiskäyttöisiä polkupyöriä.

Alunperin Intiön hoivakotiin
vuonna 2006 hankittu
tandempyörä kiertää kesäaikaan
Merikosken ympärivuorokautisten
palveluiden hoivakodeissa.

• Pyöriä käytetään myös
asiakkaiden virkistykseen.
Esimerkiksi Hiirosenkodin
ympärivuorokautisissa palveluissa
on käytössä Riento-erikoispyörä.
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Toimimme
resurssiviisaasti

Tehokas energiankäyttö

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa
etsittiin vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja
Vuoden 2020 lopussa päättyneessä hankkeessa tuotettiin paljon arvokasta
tietoa kaupunkien omien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden
parantamiseen. Oulun osatoteutuksessa merkittävin toteutus oli Raksilan
urheilualueen energiavisio.
Yhteistyössä CityIoT-hankkeen kanssa toteutettiin mm. energia- ja olosuhdedatan
visualisointia Oulunsalon kirkonkylän koululla sekä Haukiputaan paloasemalla.

Making City -hankkeessa saavutettiin hyviä
tuloksia kiinteistöjen vähähiilisyydessä
Vuonna 2020 jatkettiin Making City -hanketta, jolla pyritään
vähähiilisiin ja energiapositiivisiin asuinalueisiin.
Hankkeessa kokeillaan mm. erilaisia rakennusten
lämmitykseen liittyviä ratkaisuja, kuten kaukolämmön
paluuvettä hyödyntävää lämpöpumppua. Suoritusarvot
mitataan ja laitteita kehitetään kohti yleistettäviä ratkaisuja.
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Toimimme
resurssiviisaasti

Tehokas energiankäyttö

Toimenpiteitä vuonna 2020
•
•
•
•
•
•
•

Lämpöpumppuja hyödynnetty osana
kaukolämpöjärjestelmää (Oulun Energia)

Kaupunginsairaalan valaistus muutettu LED-valaisimille ja lisätty valaistusohjaus (Tilapalvelut)
Ekovoimalaitoksen pesurin lämmönsiirtimen
rakentaminen (Oulun Energia)

Lämmön talteenottoa tehty jätevedestä ja
kaukolämmön paluusta sekä ilmanvaihdosta
(Sivakka)
Maalämpöpumppuja otettu kaukolämmön
rinnalle sekä tehty lämmitysverkoston
tasapainotuksia (Sivakka)

Asennettu huonelämpötilamittaukset,
joiden perusteella ohjataan patteriverkoston
menolämpötilaa (Sivakka)

Vesihuoltoprosessien energiankulutus
vähentynyt laiteuusimisten avulla (Oulun Vesi)

Vesi-Jatulin liikuntakeskukseen Haukiputaalle valmistui
energiaremontti, jonka osana rakennuksen katolle asennettiin
aurinkovoimala.

•
•
•

Datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntämiseen
liittyvä tuotteistus (Oulun Energia)
Energiaviisas Satama -hanke käynnistyi (Oulun
Satama)
Azure-datakeskukseen siirretty 20 palvelinta
(Digi)
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Toimimme
resurssiviisaasti

Hiilineutraali
energiantuotanto

Biokaasulla sähköä, lämpöä ja
liikenteen polttoainetta
Ruskon jätekeskus on hiilineutraali
kiertotalouskeskus, joka tuottaa itse sähkönsä ja
lämpönsä, toimittaa biokaasua teollisuuteen ja
tuottaa biokaasusta liikennepolttoainetta.
Vuonna 2020 biokaasulla tuotetun lämmön
ja sähkön määrällä on korvattu fossiilisten
polttoaineiden käyttöä 1,1 miljoonan öljylitran
verran. Määrällä lämmittäisi esimerkiksi noin 550
omakotitaloa vuodessa.
Vuonna 2020 biokaasua tankattiin
liikennepolttoaineeksi Ruskon tankkausasemalta
235 469 kg, mikä vastaa 356 110 bensalitraa.
Määrällä tankkaisi 60 litran bensatankin täyteen yli
5900 kertaa.

Biokaasun puhdistuslaitteiston käyttöönotto
mahdollistaa liikennepolttoaineen jalostamisen ja
kaatopaikkakaasun hyödyntämisen pidempään.
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Toimiva kiertotalous

Toimimme
resurssiviisaasti
Kiertotalouden tiekartta etenee
• Kiertotalouden tiekartan laadinta aloitettiin
keväällä 2020.
• Laadinnan yhteydessä on toteutettu sidosryhmille
suunnattu kysely sekä järjestetty työpajoja
sidosryhmille ja kaupunkiorganisaation
asiantuntijoille sekä seminaari päättäjille.
• Tiekartta on tarkoitus viedä päätöksentekoon
keväällä 2021.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
ja Kiertokaari ovat
tuottaneet Oppaan
koulujen kiertotalouteen.
Opas kokoaa yhteen
kiertotalouden
ongelmakenttää
ymmärrettävällä tavalla
opetuksen tueksi.

Oulun kaupunki on sitoutunut edistämään
siirtymää kohti kiertotaloutta ja on allekirjoittanut
Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen
(European Circular Cities Declaration).
Julistus julkistettiin lokakuussa 9th European
Conference on Sustainable Cities & Towns
-konferenssissa.
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Toimimme
resurssiviisaasti
Ruskon jätteiden lajittelulaitos
käynnisti toimintansa
Täysimittainen toiminta Ruskon
lajittelulaitoksella alkoi lokakuussa.
Jätteiden lajittelusta saadaan laadukasta
kierrätyspolttoainetta Oulun Energian
Laanilan biovoimalaitokseen.
Lajitteluprosessissa erotellaan myös
kierrätyskelpoisia materiaaleja, kuten
muoveja, kuituja ja metalleja uudelleen
hyödynnettäväksi.
Lajittelulaitos on merkittävä askel
kiertotalouden tiellä ja energiatuotannon
hiilineutraalisuuspolulla.

Toimiva kiertotalous
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Toimiva kiertotalous

Toimenpiteitä vuonna 2020
• Muovinkeräysastioita lisätty kiinteistöihin (Tilapalvelut)
• Hiekoitushiekkaa, kadunrakennusmateriaaleja ja maamassoja
uusiokäytetty ulkoliikuntareittien kunnossapidossa sekä
rakentamisessa (Infra)
• Keinonurmikenttiä uusittaessa (mm. Raksilan pesäpallokenttä)
vanhoja nurmia kierrätetty pienempien kenttien liikuntapaikkaalustoiksi (Infra)
• Alusjätehuolto auditoitu, jätepisteiden valvontaa systematisoitu.
Jätejakeille omat astiat (Oulun Satama)
• Masuunihiekkaa hyödynnetty sataman kentissä. Muovien
keräyskokeilu alusjätepisteissä aloitettu (Oulun Satama)
• Tulostusympäristön optimointiprojektissa käyty läpi kiinteistöjä ja
kartoitettu tulostinlaitteistoja sekä otettu turvatulostus käyttöön.
Samalla poistettu vanhoja oheistulostimia käytöstä (Digi, Siku)
• Kannettavien tietokoneiden muovisia tietosuojakalvoja korvattu
näyttöpaneeliin integroiduilla elektronisilla tietosuojakalvoilla (Digi)

CircVol-hanke päättyi vuoden
2020 lopussa. Oulun kaupungin
osatoteutus valmistui
suunnitelman mukaisesti. Välimaan
kiertotalousalueen ensimmäinen
toimija aloitti toimintansa syksyllä.
Välimaan avoimet ovet -tapahtuma
keräsi paikalle runsaasti asiasta
kiinnostuneita kuntalaisia tutustumaan
kiertotalousalueeseen.

PAINOPISTE 3

Luonto on
voimavaramme
Isokankaan luonnonsuojelualueen
myötä Oulu on askeleen
lähempänä luontokaupunkia
Isokankaan luonnonsuojelualue laajeni
toukokuussa, kun Sanginjoen ulkometsän itäosa
sai suojelupäätöksen. Suojellun alueen
koko kasvoi 1127 hehtaariin, kun mukaan
lasketaan jo aiemmin suojeltu Asmonkorven
luonnonsuojelualue.
Syksyllä Koneen Säätiö tarjoutui ostamaan
suojelutarkoituksiin Sanginjoen ulkometsän
toistaiseksi suojelemattoman, noin 1 440
hehtaarin kokoisen alueen.

Luonto kaikkien
saavutettavissa
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Luonto on
voimavaramme

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Viherkerroin mukaan
maankäytön suunnitteluun

Hulevesien hallintasuunnitelma
loppusuoralla
Hulevesien hallintasuunnitelma toteutetaan
laatimalla Oulun hulevesiohjelma, joka kokoaa
yhteen sekä päivittää mm. strategian, prosessin,
nykytilan, hulevesiohjeet, kehitystarpeet ja
toimenpiteet. Työpajat pidettiin loppuvuodesta
2020. Raporttimuotoinen hulevesiohjelma
valmistuu keväällä 2021, jonka jälkeen se viedään
päätöksentekoon.

Vuonna 2020 Oulussa pilotoitiin
viherkertoimen käyttöä ensimmäistä
kertaa kaavahankkeessa,
Huvilarannantiellä. Työkalulla laskettava
viherkerroinluku kuvaa laskettavan
alueen vihertehokkuutta.
Vihertehokkuuteen kannustamalla
pyritään turvaamaan riittävä viherpintaala tiivistyvässä kaupungissa ja
huolehtimaan asuinympäristön
viihtyvyydestä ja ekologisesta
kestävyydestä. Ilmaston muuttuessa ja
sateiden lisääntyessä viherrakenteilla
on suuri merkitys mm.
hulevesien hallinnassa.
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Luonto on
voimavaramme

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen

Sään ääri-ilmiöihin varautuminen
jo osa normaalia toimintaa
•

Varautumissuunnitelmat on päivitetty
ja toimintaa häiriötilanteissa on
konsernijohtoisesti harjoiteltu
vuosisuunnitelman mukaisesti.

•

Vuoden 2020 harjoitus liittyi vesihuollon
häiriöihin.

•

Kuntalaisten tietoisuutta sään ääriilmiöiden aiheuttamista riskeistä ja
poikkeuksellisissa sääolosuhteissa
selviytymisestä on lisätty.

•

Pelastuslaitoksen viimeisin
riskianalyysi ottaa huomioon myös
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat
haasteet.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on mukana vuonna 2020
käynnistetyssä Finn Rescue Arctic High Capacity Pumping
module Finland eli FI HCP -hankkeessa. Tavoitteena on hankkia
monikäyttöiset pumput, joita voidaan käyttää suurten vesimäärien
pumppaukseen tulva-alueilla sekä suurissa maastopaloissa ja
muissa tulipaloissa. (Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Turvallinen, terveellinen ja
viihtyisä elinympäristö
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Luonto on
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Toimenpiteitä vuonna 2020
•

Korjaustoimissa asuntojen ilmanvaihdon toimivuuteen kiinnitettiin
eritystä huomiota (Sivakka)

•

Liikennemelun rakenteellista torjuntaa tehtiin useissa kohteissa. Lisäksi
melua alentavina toimenpiteinä asetettu alueellisia nopeusrajoituksia
(YYP)

•

Liukkaudentorjuntaan käytettiin ympäristöystävällistä suolaliuosta
(Infra)

•

Rikkakasvientorjuntaan käytettiin myrkytöntä kuumaan veteen ja
höyryyn perustuvaa torjuntalaitetta (Infra)

•

Kasteluun käytettiin luonnonvesiä (Infra)

•

LED-valot ja tummennuskalvot kaupunginsairaalan ikkunoissa säästävät
energiaa, mutta myös vaikuttavat sisäilman laatuun vähentämällä
lämpökuormaa. Osastoille asennettiin mittareita lämpötilan ja
hiilidioksidin mittaamiseksi (Hyve)

•

Kunnossapito-ohjelman tavoite on taata terveelliset ja turvalliset tilat
käyttäjille. Vuonna 2020 toteutettiin 65 kunnossapitohanketta, joista
15 oli sisäilmaolosuhteisiin liittyvää korjausta (Tilapalvelut)

•

Reaaliaikaista mittaustietoa käytössä muutamassa kiinteistössä ns.
pilottihankkeena (Tilapalvelut)

•

Leikkipuistojen rakentaminen ja peruskorjaukset etenivät suunnitellusti
(YYP)
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Monimuotoinen luonto ja
vesistöjen hyvä ekologinen tila

Oulun luonnon monimuotoisuus
tarkasteluun
•

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
laaditaan kaupungin periaatteet, tavoitteet ja
toimenpiteet

•

Valmistelutyö aloitettiin 2020. Työryhmä käynnisti
esiselvityksen laatimisen ja loppuvuodesta tehtiin
kysely sidosryhmille.

Kesällä 2020 kukkaniittyjen perustamista pilotoitiin Kaakkurin
entisellä maanläjitysalueella ja Kiimingissä Honkimaalla. Näille alueille
perustettiin yhteensä yli 500 m² niittykoealaa, jolla lisättiin mm.
perhosia houkuttelevia kasvilajeja.
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Luonto on
voimavaramme

Aktiivisia kunnostustoimia
kaupunkivesille
Kuivasjärven Kaijonlahden
valuma-alueen kunnostuksen
rakennussuunnittelua jatkettiin
vuonna 2020 Oulun kaupunkivesien
kunnostushankkeessa. Ensimmäisten
rakenteiden rakentaminen on
tarkoitus aloittaa talvella 2021.
Oulun kaupunki laati OUMOhankkeena rakennussuunnitelmat
kolmelle vesiensuojelurakenteelle
Juurus- ja Kaupunginojan varteen.
Samassa hankkeessa selvitettiin myös
Kaupunginojan patojen korvaamista
koskimaisilla rakenteilla.

Monimuotoinen luonto ja
vesistöjen hyvä ekologinen tila
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Monimuotoinen luonto ja
vesistöjen hyvä ekologinen tila
Tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella turvataan
vesistöjen veden laadun
säilyminen
Taskilan jätevedenpuhdistamo käsittelee
200 000 asukkaan ja palveluiden jätevesiä
yhteensä yli 17 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa. Viime vuosina tehdyt hankinnat
ja jätevedenpuhdistamisen tehostaminen
ovat entisestään parantaneet
puhdistustulosta ja vähentäneet
ympäristön kuormitusta.
Vuonna 2020 Taskilan puhdistamolla oli
käynnissä lietteenkäsittelyrakennuksen ja
laitteistojen uusimisurakka, mikä parantaa
lietteenkäsittelyn tehokkuutta, kuivaainepitoisuutta ja toimintavarmuutta.

PAINOPISTE 4

Edistämme ympäristövastuullisuutta

Ympäristövastuulliset
oululaiset

Ympäristötietoisuutta edistettiin uusin keinoin
•

Asukasviestinnässä panostettiin asumisen ympäristövaikutusten huomiointiin (Sivakka)

•

Jäteneuvontaa ja luentoja toteutettiin etäyhteyksiä
hyödyntämällä (Kiertokaari)

•

Asukkaita tiedotettiin tulvista ja myrskyistä mm. somea
hyödyntäen (Pelastuslaitos)

•

Laanilan koulun ja Hiirihaukkatalon
aurinkoenergiaoppimisympäristöjen hankkeet
käynnistettiin (Tilapalvelut, Siku)

•

Ympäristöohjelman uutiskirje käynnisti aktiivisen
viestinnän ympäristöohjelman toteutumisesta (Oulun
seudun ympäristötoimi)

•

Kaupunki osallistui useisiin valtakunnallisiin ja
kansainvälisiin kampanjoihin ja teemapäiviin, kuten
Liikkujan viikko, Energiansäästöviikko, Hävikkiviikko ja
Earth Hour

YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin liittyvä työ
aloitettiin. Marraskuussa järjestettiin työpaja
kaupunkikonsernin asiantuntijoille. Oulussa
tavoitteita tarkastellaan erityisesti lasten ja
nuorten näkökulmasta.
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Edistämme ympäristövastuullisuutta

Ympäristövastuulliset
oululaiset

Vuonna 2020 käynnistynyt
BusinessOulun CarbonWise
–hanke auttaa yrityksiä
ymmärtämään, miten
organisaatiolle, tuotteelle, palvelulle
tai projektille voi laskea hiilijalanjäljen.
Alkukartoituksessa kiinnostuneita yrityksiä
löytyi lähes 50. Hankkeen ensimmäinen työpaja
pidettiin joulukuussa.

Kohti ympäristövastuullista
tapahtumatuotantoa
•

Koronapandemiasta huolimatta tapahtumien
järjestämisen vastuullisuutta edistettiin etsimällä
ratkaisuja tapahtumien ympäristöhaasteisiin

•

BusinessOulun vetämä Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke käynnisti yhteistyön, jossa
kootaan yhteen tapahtumat ja innovaattorit, joiden
avulla tapahtuma-alan hiilijalanjälkeä pienennetään.

Työn Taitajat -toiminnassa
edistetään kestävää
tulevaisuutta viemällä
oppilaitoksiin tietämystä eri
ammateissa tarvittavasta
osaamisesta. Esimerkiksi
kiertotalous ja hiiliviisaus ovat nousseet
tärkeiksi teemoiksi. Tätä Oulun seudun yritysoppilaitosyhteistyötä koordinoivat Sivistysja kulttuuripalvelut ja BusinessOulu. Kestävän
kehityksen osaamista edistämässä on myös mm.
Kiertokaari.

PAINOPISTE 4
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Poikkeuksellinen vuosi
näkyi toimintatavoissa
•

Vuonna 2020 tulostettiin 4,8
miljoonaa sivua vähemmän

•

Matkustaminen väheni huomattavasti
(kustannustasolla lähes 40%) etätyön
myötä

•

Koulutukset siirtyivät verkkoon.
Esimerkiksi ekotukitoiminnan
peruskoulutus järjestettiin kokonaan
virtuaalisena

•

Digitaalinen osaaminen lisääntyi

•

Tilatarpeita tarkasteltiin etätyön
yleistyttyä uudelleen

Kestävät toimintatavat
kaupunkikonsernissa

PAINOPISTE 4
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Kestävät hankinnat

Ympäristökriteerit yhä useammin mukana
kilpailutuksissa ja hankintasopimuksissa
•

Kaupungin sähköenergian hankinta kilpailutettiin
keväällä 2020. Uudessa sopimuksessa asetettiin
vaatimuksia sähkön alkuperälle (vähimmäisosuudet
uusiutuvalle ja hiilidioksidivapaalle sähkölle)

•

Pyöräteiden talvikunnossapidon kilpailutuksessa
otettiin mukaan ympäristökriteerejä

•

Oulun Veden lietteenkäsittelyn hankinnassa mukana
myös kestävän kehityksen kriteerejä

•

Hyvinvointipalveluissa mm. kaupunginsairaalan
teknisten hankintojen yhteydessä huomioitu
tarjouspyynnöissä käytöstä poistettujen
hoitolaitteiden vastaanotto

•

Työasemien hankinnoissa mukana kestävää kehitystä
edistäviä kriteerejä (tarjousvertailun laatupisteytys)

Pyöräteiden talvikunnossapidossa
urakoitsijan laatulupauksiin kuuluu, että
heidän kuljettajansa pyöräilevät auraamillaan
väylillä ja kelitarkastuksissa käytetään
ainoastaan nollapäästöistä ajoneuvoa. Lisäksi
urakoitsija on luvannut käyttää pelkästään
Euro6-traktorikalustoa ja niissä ainoastaan
biodieseliä.

Ympäristösalkku 31.12.2020
Kasvamme
kestävästi

Toimimme
resurssiviisaasti

 Kaupunkivesien

kunnostushanke (YYP)

 SUMP – Sustainable

Urban Mobility Plan
(YYP)

 Making-City (YYP,

Sivakka, Oulun Energia Oy,
OY, VTT, YIT Oy ym.)

 Tahkokankaalta kiertoon
(YYP)

 Mäntybaana (YYP)

 EKAT (Tilapalvelut &
6Aika kumpp.)

 Kembaana,

Kirkkokadun pyöräkatu
ja Maikkulan baana
(YYP)

 CircVol (YYP, Oulun Vesi,
Kiertokaari Oy & 6Aika
kumpp.)

 Vähähiilinen

liikkuminen
liikennehubeissa
(YYP & 6Aika kumpp )

Luonto on
voimavaramme
 Oulujoen vesistön

puitesopimuksen
hankkeet (YYP,
Oulun Energia Oy,
POPELY-keskus,
Luonnonvarakeskus)

 Oulun

Maastoliikuntareitistö
2030 (YYP)

 Vesilaitosten digitalisointia (Oulun yliopisto,
yhteistyökumpp. Oulun
Vesi)

 HUBI – Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana
(Luke, yhteistyökumpp.
Siku, YYP ja BO)

 Kestävä Kaijonharju
(YYP ja Siku)

 IPaWa (Oulun yliopisto,
yhteistyökumpp. YYP)



Rahoituksen hakuvaihe  


Käynnissä  

Päättynyt 2020

Edistämme
ympäristövastuullisuutta

 Ilmastonmuutos
lukioihin! (Siku)

 Ilmastolukiot, rah.

päätös saatu (Siku)

 Heikinharjun

luontokoto,
rah.päätös saatu (Siku)

 Kaupunginojan

ja Juurusojan
kunnostussuunnittelu
(YYP)

 Vieraskasvit hallintaan

(Pro Agria Oulu, yhteistyökumpp. YYP)
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