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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen merkitys on noussut selkeästi esille kaupunginstrategiaa
päivitettäessä. Oulun kaupunkistrategiaan 2020 on
kirjattu velvoitteet niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi kuin
eheän ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen
aikaansaamiseksi.
Vuosi 2009 oli ilmastoasioiden osalta vilkas ja
kaupunki otti paikallishallinnolle asetetun haasteen
vakavasti vastaan. Oulun seudun ilmastostrategia
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa
2009, samoin toimintaohjelma työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Kaupunki
allekirjoitti Eurocities –verkoston ilmastojulistuksen marraskuussa yhdessä Euroopan kaupunkien
kanssa. Merkittäviä käytännön toimia tehtiin mm.
maankäytön suunnittelun, rakentamisen ohjauksen
ja energiantuotannon saralla. Jätteen energiahyötykäytön käynnistämiseksi päätettiin jätteenpolttolaitoksen rakentamisesta ja tavoitteena on saada
toiminta käyntiin vuonna 2012.
Tänä päivänä sekä strategisten linjausten että
käytännön toimenpiteiden vaikuttavuuden osoit-

taminen ja mitattavuus ovat entistä keskeisemmällä sijalla. Tämä koskee myös kestävän kehityksen
etenemisen ja ympäristöasioiden hoidon tuloksellisuuden osoittamista. Kestävän kehityksen seurantaraportti on perinteisesti sisältänyt erilaisia
tunnuslukuja ja niitä on myös jatkossa tarpeen
esittää. Ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen seurannan käynnistäminen tuo lisätietoa
kaupungin taloudellisesta panostuksesta ympäristöasioiden hoitoon. Mittarointia tulee kehittää
edelleen ja yhteistyö muiden kaupunkien kanssa
on tältä osin tärkeää.
Kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo
myös kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten
toiminnan ympäristövastuullisuudesta ja ympäristömyötäisten toimintatapojen ulottamisesta koko
henkilöstöön. Toiminnalle asetetut tavoitteet on
saavutettu. Etenkin ympäristökasvatuksen saralla
niin varhaiskasvatuksessa kuin koulumaailmassakin
Oulussa toteutettu systemaattinen ja säännöllinen
toiminta kelpaisi esimerkiksi monelle muullekin
kaupungille.
Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja
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JOHDANTO

Kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo kestävän kehityksen työstä koko kaupunkiorganisaatiossa. Vuoden 2009 seurantaraportti on järjestyksessään kahdestoista kaupungin kestävän kehityksen toimintaa kuvaava julkaisu. Seurantajakso on
Suomen pisimpiä yhtäjaksoisesti ja systemaattisesti
toteutettuja kestävän kehityksen seurantoja.
Vuoden 2009 raportin sisältöä on uudistettu. Kestävän kehityksen etenemistä on kuvattu
tunnuslukujen avulla ja esimerkkejä toteutetuista
toimenpiteistä on kirjattu niiden joukkoon. Taloudellisten tunnuslukujen esittämistä on edelleen
kehitetty. Raporttiin on sisällytetty kestävän kehityksen toimintaohjelmaa tukevien Itämerihaasteen
sekä Oulun seudun ilmastostrategian keskeiset toimenpiteet. Hallintokuntien ja liikelaitosten toimintaa koskevat tiedot samoin kuin ilmastostrategian
ja Itämerihaasteen tiedot on kerätty ensimmäisen
kerran sähköisesti internetpohjaista työkalua hy-

väksi käyttäen. Menetelmää tullaan edelleen kehittämään.
Vuoden 2009 alussa Ylikiimingistä tuli osa Oulua, mikä vaikuttaa kestävän kehityksen indikaattoriarvoihin eikä vertailu edellisten vuosien lukuihin
ole kaikilta osin suoraan mahdollista. Kuntaliitoksen aiheuttama muutos on erityisesti nähtävissä
maankäytön kestävyyttä kuvaavissa tunnusluvuissa.
Raportin rakenne noudattaa Suomen kuuden
suurimman kaupungin kanssa yhteisesti sovittua
linjaa. Raportti sisältää myös Oululle ominaisia
kestävän kehityksen edistymistä kuvaavia toimenpiteitä.
Seurantaraportin on laatinut Oulun seudun
ympäristötoimesta Marketta Karhu yhteistyössä
Heini Iinatin, Maria Laurosen ja Maarit Kaakisen
kanssa. Raportti on hyväksytty kestävän kehityksen
seurantaryhmässä 8.3.2010.
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OULU ”PÄHKINÄNKUORESSA”

Perustettu vuonna 1605
Pohjois-Suomen suurin kaupunki
Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin
Kokonaispinta-ala
-maata
-vesistöjä
Asemakaavoitettua

1 511,3
1 409,8
101,5
111,8

km2
km2
km2
km2

Asukkaita (31.12.2009)
-miehiä
-naisia
-asukastiheys
-keski-ikä

139 151
68 482
70 669
99 as/km2
36,8

Elinkeinot (31.12.2006)
		
		
		

Palvelut
Teollisuus
Kauppa
Rakennustoiminta

55 %
16 %
14 %
7%

Liikenne
6%
Maa-, metsä- ja kalatalous
sekä kaivostoiminta
1%
Tuntematon
1%

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

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Lautakunnat
		
		
		
		

Keskusvaalilautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta

Liikelaitokset
Oulun Energia
		
Oulun Konttori
		
Oulun Serviisi
		
Oulun Tietotekniikka
		
Oulun Työterveys
		
Nallikari
		
Oulun seudun
		
ympäristötoimi
			

Kulttuurilautakunta
Nuorisoasiainlautakunta
Rakennuslautakunta
Tarkastuslautakunta
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi
Oulun seudun
yrityspalvelukeskus
Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos

Kaupungin henkilöstö (1.1.2009) 9 941 henkilöä
Talous (tilinpäätös 2008)
		
		

Vuosikate/poistot
Investointien tulorahoitus
Lainat/asukas

144 %
51 %
803 €
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TYÖKALUNA
Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen koostuu
kestävän kehityksen toimintaohjelmasta sekä kaupungin yhteisistä toiminnan ja talouden ohjauskeinoista.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelma muodostuu
• koko kaupungin toimintaa ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta
• politiikan päämäärät käytännön toimiksi
konkretisoivista kestävän kehityksen ohjelmista
• seurannasta ja arvioinnista.
Kaupungin kestävän kehityksen politiikka on
strategiatason asiakirja, jossa esitetään kestävän
kehityksen edistämiseen tähtäävän toiminnan päämäärät. Järjestyksessään kolmas kestävän kehityksen politiikka ”Oulu kasvaa kestävästi 2005 - 2008”
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.1.2006. Sitä
aiemmat politiikat on hyväksytty vuosina 1997 ja
2001.

Kestävän kehityksen politiikan päivityksen käynnistäminen siirrettiin vuodelle 2010, koska asiakirja
oli sisällöltään toimiva ja vuonna 2009 oli meneillään kaupungin strategian tarkistus, ilmastostrategian laadinta sekä kestävän kehityksen mittareiden
kehittäminen.
Toimintaohjelman toteutuksen lähtökohtana
on käytännönläheisyys. Jokaiselta hallintokunnalta
ja liikelaitokselta edellytetään omaa konkreettista
kestävän kehityksen ohjelmaa tai kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuvaa laatu- ja ympäristöjärjestelmää.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannasta ja kehittämisestä vastaa eri hallintokuntien
edustajista koottu kestävän kehityksen seurantaryhmä. Yhteenvedon koko kaupungin kestävän
kehityksen toiminnasta laatii ympäristötoimi, joka
myös vastaa ohjelmien koordinoinnista ja seurannan kehittämisestä. Vastuu tiedon tuottamisesta
kuuluu hallintokunnille, jotka vastaavat lauta- ja
johtokuntatason raportoinnista. Seurantaraportti
esitetään kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.

Kaupungin strategia


Hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat, talousarvio

Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Seuranta
- seurantaraportti
- toimintakertomukset
- ympäristöraportit

Kestävän kehityksen ohjelmat
- hallintokuntien ja liikelaitosten
kestävän kehityksen ohjelmat
- ympäristöjärjestelmät, -ohjelmat
- talousarvion tavoitteet
Toteutus
- perustehtävät
- projektit, hankkeet
- investoinnit





Kestävän kehityksen
politiikka
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Edellisen lisäksi hallintokunnat ja liikelaitokset esittävät talousarviossa vuosittaiset kestävän
kehityksen toiminnalliset tavoitteensa. Niiden toteutuminen esitetään toimintakertomuksessa sekä
laajemmin seurantaraportissa.

Seurantaryhmä
Vuonna 2009 seurantaryhmä kokoontui kerran.
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä projektityöntekijä Maria Lauronen. Seurantaryhmän
toiminnalleen asettamat tavoitteet toteutuivat
ilmastostrategiaa käsittelevää seminaaria lukuun
ottamatta. Tavoitteiden toteutuminen on esitetty
tarkemmin tässä raportissa kestävän kehityksen
edistämisen tarkastelun yhteydessä.
Seurantaryhmä pohti kestävän kehityksen
toimintaohjelman kehittämistä ja sen kytkemistä
muihin sitä tukeviin strategioihin. Keskustelussa
todettiin, että kestävän kehityksen tulisi olla kriittisenä menestystekijänä kaupungin strategiassa,
vaikuttavuuden mittareita tulisi kehittää ja kestävän kehityksen koordinointia tarvitaan edelleen.

Kestävän kehityksen
seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Heini Iinatti
Maria Lauronen
Maarit Alikoski
Paula Korkala
Mika Uolamo
Pekka Seppälä
Seppo Saloranta
Jussi Tomberg
Päivi Saari
Marjatta Savolainen
Risto Vuoria
Kirsi Paasovaara
SatuTähtinen
Kirsi Ahlqvist
Antti Hekkala
Katri Päivärinta
Petri Toppi
Risto Mattila
Mirva Lohiniva

Ympäristötoimi

Keskushallinto

Rakennusvalvontavirasto
Opetustoimi
Tekninen keskus
Kulttuuritoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisoasiainkeskus
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Jätehuolto
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi

Kestävän kehityksen seurantaryhmän
toimintatavoitteet 2009
1. Kestävän kehityksen seurantaraportti
2. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan jatkaminen
3. Joka kotiin jaettava ympäristötiedote – Rumputuksen ympäristöliite
4.Ympäristötietoisuuskampanja – Puhtaasti Liikkeelle
5. Kestävän kehityksen esille tuominen kaupunkijulkaisuissa
6. Earth Hour -ilmastotapahtumaan osallistuminen

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen tahtotila
Vahvistetaan Oulun edellytyksiä kasvaa kestävästi pohjoisen
Euroopan parhaaksi asuin- ja toimintaympäristöksi
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN ETENEMINEN

Kestävän kehityksen etenemistä Oulun kaupungin
toiminnassa tarkastellaan Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisesti valitsemien indikaattorien avulla. Sekä toiminnallisten että taloudellisten
tunnuslukujen tarkastelu painottuu ekologiseen
kestävyyteen, mutta mukana on myös sosiaalista
kestävyyttä kuvaavat tunnusluvut. Indikaattoritietoja on täydennetty esimerkeillä toteutuneista
toimenpiteistä.

Ympäristöasioiden
taloudelliset tunnusluvut
Ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen
laskenta käynnistettiin vuoden 2008 talousarvion
toteutumasta, joten vuoden 2009 tuloksista pystyYmpäristötuotot 2009
Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
2%
Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
1%
Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
40 %

Ympäristönsuojelun
edistäminen
1%
Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
5%

Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
51 %

Ympäristökulut 2009
Luonnonvarojen
ja
maisemansuojelu
3%

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
6%

Ympäristöinvestoinnit 2009

Ympäristönsuojelun
edistäminen
6%
Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
15 %

Melun ja tärinän
torjunta
0%
Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
2%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
35 %

tään ensimmäistä kertaa tekemään vuosien välistä
vertailua. Hallintokunnat ja liikelaitokset toimittivat varsin hyvin laskentaa varten tarvittavat tiedot.
Vuonna 2009 kaupungin yhteenlasketut ympäristökulut poistot mukaan lukien olivat 24,9
miljoonaa euroa, mikä on 3 % kaupungin kaikista
toimintakuluista. Suurimmat kulut aiheutuivat jätehuollosta, jätevesien käsittelystä sekä ilmansuojelusta mm. Toppilan voimalaitosten toimintaan ja
hiekoitushiekan poistoon liittyvistä toimenpiteistä.
Myös Oulun Jätehuollon pakollinen kaatopaikkavaraus, 4,5 miljoonaa euroa, on esitetty ympäristökulujen kokonaissummassa.Vuoden 2009 ympäristökulut olivat noin puoli miljoonaa suuremmat
kuin vuonna 2008.
Yhteenlasketut ympäristötuotot olivat 23,2
miljoonaa euroa, mikä on 7 % kaikista kaupungin
toimintatuotoista. Suurimmat tuotot tulivat jätevesimaksuista (50,5 % kaikista ympäristötuotoista) sekä jätteiden vastaanottomaksuista.Vuodesta
2008 poiketen tuottoja saatiin myös päästökaupasta, mikä näkyy tuottojen kasvuna.
Ympäristöinvestointeja kertyi yhteensä 15,9
miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi,
noin 6,3 miljoonaa euroa, oli Haukiputaan kunnan
liittäminen Oulun kaupungin kaukolämpöverkkoon.
Myös Toppilan voimalaitoksilla sekä Oulun Veden
viemäriverkostossa tehtiin mittavia investointeja.
Investoinnit kasvoivat vuodesta 2008 vuoteen 2009
yli 2 miljoonaa euroa.

Ympäristönsuojelun
edistäminen
52 %

Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
12 %
Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
18 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
16 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
33 %
Melun ja
tärinän torjunta
1%

Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
1%
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Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit vuosina 2008 ja 2009

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen
Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnonvarojen ja maisemansuojelu
Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät
Ympäristönsuojelun edistäminen
YMPÄRISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
YMPÄRISTÖKULUT YHTEENSÄ

Tuotot
1000 €
36
11 632
9 790
228
0
0
362
379
22 427

Vuosi 2008
Kulut
1000 €
3 089
3 436
4 860
166
26
265
827
848
13 517
6 779
4 115
24 411

Invest.
1000 €
292
7 893
1 929
132
362
0
0
3 015
13 624

Tuotot
1000 €
1 117
11 844
9 399
151
0
0
441
229
23 181

Keskushallinnon sekä Nallikari Camping ja Oulun Työterveys liikelaitosten tiedot puuttuvat		

Oulun kaupungin ympäristötaloudelliset tunnusluvut		
		
		
Ympäristötuottojen kokonaissumma
Ympäristökulujen kokonaissumma
Ympäristöinvestoinnit
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
		

2008
22,427 milj. €
24,411 milj. €
13,624 milj. €
0€
7%
168 €/as
3%
183 €/as
9%
102 €/as
92 %

2009
23,181 milj. €
24,925 milj. €
15,874 milj. €
0€
7%
167 €/as
3%
179 €/as
11 %
114 €/as
93 %

Vuosi 2009
Kulut
1000 €
2 043
4 573
4 843
215
43
441
862
829
13 849
7 390
3 686
24 925

Invest.
1000 €
1 962
2 871
2 565
195
58
0
0
8 223
15 874
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Ekologinen kestävyys
Ekologisen kestävyyden indikaattorit on luokiteltu viiteen ryhmään:
•	Yleinen kehitys
•
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
•
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
•
Liikkumisen kestävyys
•	Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus

Yleinen kehitys
Yleiset ekologisen kestävyyden indikaattorit kuvaavat paitsi globaalia vastuuta myös yhdyskunnan
toiminnan kestävyyden kehitystä.Yleistä kehitystä
kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu ekologinen
jalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, asukastyytyväisyys ja henkilöstön ympäristöasenteet. Näistä
neljän vuoden välein tai harvemmin tarkasteltavista indikaattoreista vuonna 2009 esillä on kasvihuonekaasupäästöt. Tulokset on esitetty Oulun
seudun ilmastostrategian tarkastelun yhteydessä
(kts. sivut 28).

Maankäytön ja kaupunkirakenteen
kestävyys
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyydessä
pyritään yhdyskunnan eheyteen, palveluiden hyvään
saavutettavuuteen ja liikkumistarpeen vähentämiseen virkistys- ja suojeluarvoja menettämättä.
Vuonna 2009 rakennetuista asunnoista yli 98 %
ja rakennuksista yli 97 % sijoittui asemakaavoitetulle alueelle, mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Asemakaavoitetun alueen koko on tasaisesti
kasvanut ja oli 111,8 km2 vuonna 2009. Asemakaavoitetun alueen osuus koko maa-alasta pieneni
merkittävästi ja oli 7,9 %. Syynä muutokseen on
Ylikiimingin liittyminen osaksi Oulua eikä vertailu aikaisempiin vuosiin näin ollen ole mahdollista.
Virkistysalueiden määrä asemakaavoitetulla alueella on 29,5 km2 eli yli neljännes asemakaavoitetusta alueesta.Tilannetta voidaan pitää hyvänä, mutta sen säilyttämiselle täydennysrakentamisen tarve
asettaa jo lähitulevaisuudessa omat haasteensa.
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 rauhoitettavaksi.Ylikiimingin liittyminen osaksi Oulua
lisäsi suojeltujen alueiden pinta-alan lähes kymmenkertaiseksi noin 59 km2:iin. Yksittäisistä alueista
suurin on Hirvisuon soidensuojelualue.Ylikiimingin
alueella ei ole suojelualuevarauksia.
Keskeisten julkisten palveluiden saavutettavuus
on Oulussa hyvä ja monilta osin edelleen parantunut. Vuonna 2009 korkeintaan 300 metrin päässä
bussipysäkeistä asui 83 % ja korkeintaan 700 m
etäisyydellä 98 % oululaisista. Päiväkoti oli korkeintaan 300 m etäisyydellä 43 %:lla ja korkeintaan
700 m etäisyydellä 88 %:lla oululaisista. Päivittäistavarakauppaan oli etäisyyttä korkeintaan 300 m
34 %:lla ja korkeintaan 700 m 79 %:lla oululaisista.
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Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuudet vuoden aikana rakennetuista rakennuksista ja
asunnoista ovat pysyneet korkeina.
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Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuudet Oulun kaupungin maa-alasta ja kokonaispinta-alasta kasvoivat vuonna
2009 Ylikiimingin mukaantulon myötä.
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Virkistysalueiden osuudet Oulun asemakaava-alueesta ovat
vaihdelleet eri vuosina 26 % ja reilun 27 % välillä.
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Korkeintaan 300 m ja 700 m etäisyydellä tietyistä palveluista asuvien oululaisten osuus.
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Toiminnan kuormitus ja
ekotehokkuus

Sähkön, lämmön ja veden kulutus kaupungin
rakennuksissa

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

Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta kaupungin
omistamissa rakennuksissa on tarkasteltu erilaisissa toimitiloissa. Sähkönkulutukseen vaikuttaa
valaistuksen ohella erilaisten koneiden ja laitteiden määrä. Lämmön ja vedenkulutus vaihtelee
suuresti rakennustyypeittäin. Eri vuosien välistä
vertailua vaikeuttaa toimitilojen käytössä tapahtuvat vaihtelut.

Energian- ja vedenkulutus
Sekä energian- että vedenkulutuksen tunnusluvut
ilmentävät kaupungin ja kaupunkilaisen toiminnan
vastuullisuutta ja ekotehokkuutta. Energiankulutuksen välillisiä vaikutuksia ovat luonnonvarojen kulutus ja ilman epäpuhtauspitoisuudet. Vedenkulutus
vaikuttaa välillisesti vedenpuhdistuksen, jakelun ja
kuljetuksen ympäristövaikutuksiin.

MWh/as/v

Sähkönkulutus
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Kaupungin omistamat
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Sähkön ominaiskulutus on vuonna 2009 noussut huomattavasti kokoontumisrakennuksissa ja vastaavasti laskenut hoitoalan rakennuksissa sekä toimisto- ja hallintorakennuksissa.
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Yhdyskunnan sähkönkulutus asukasta kohden Oulussa on
laskenut vuosina 2007 ja 2008 vuoteen 2004 verrattuna.
Vuoden 2009 tiedot eivät ole vielä saatavilla.Vuosilta 2005
ja 2006 ei ole tilastoitua tietoa.

Opetusrakennukset
Toimisto- ja hallintorakennukset
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Vuoden 2009 lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä on noussut. Toimitilaryhmistä nousua
on tapahtunut kokoontumis- sekä toimisto- ja hallintorakennuksissa.

Veden kulutus
140

l/m3

l/as/vrk

120
100

Kaupungin omistamat kiinteistöt
yhteensä

80

Hoitoalan rakennukset

60

0

50

100

150

200

250

Kokoontumisrakennukset

40

Opetusrakennukset

20

Toimisto- ja hallintorakennukset

0
2005

2006

2007

2008

2009

Asutuksen vedenkulutus on laskenut edelleen. Oululainen
kulutti vuonna 2009 keskimäärin 123 litraa vettä vuorokaudessa eli noin yhdeksän litraa vähemmän kuin vuonna 2005.
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Veden ominaiskulutus on vuonna 2009 laskenut hoitoalan -,
opetus- ja kokoontumisrakennuksissa ja noussut toimisto- ja
hallintorakennuksissa edellisvuoteen verrattuna.
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Kaukolämpö

Ympäristökuormitus

Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus
kertoo kaupunkirakenteen ja energiantuotannon
suunnitelmallisuudesta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutuksesta ja vaikutuksesta ilman laatuun.
Oulun Energian kaukolämpöverkko kattaa suuren
osan kaupungin asuinalueista. Kaukolämpö tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Energialähteinä ovat turve, puu ja öljy.

Ilmanlaatu
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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 ulkoilman laadun raja-arvotarkastelu mahdollistaa vertailun eurooppalaisten kaupunkien
kanssa. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvot ja typpidioksidin tuntiraja-arvot
eivät ylittyneet Oulun keskustassa vuonna 2009.
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Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä on korkea. Vuonna 2009 kaukolämmöllä
lämpeni 32,8 miljoonaa rakennuskuutiota.
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Oulun keskustan ilmanlaatu oli huono tai erittäin huono 24
vuorokautena vuoden 2009 aikana.Tämä on kaksi päivää
vähemmän kuin edellisenä vuonna ja viisi päivää vähemmän kuin vuonna 2007.

Turve
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Oulun Energian kaukolämmön tuotannon energialähteet.
Viime vuosina turpeen osuus on vähentynyt ja puun osuus
lisääntynyt. Vuonna 2009 puun osuus energialähteistä oli
lähes kolmannes.

Toppilan voimalaitos
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Jätevesikuormitus

Kaatopaikalle loppusijoitettava yhdyskuntajäte

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesikuormitus
kuvaa yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta rehevöitymiskehitykseen. Kuormitusluvuissa
ovat mukana asutuksen kuormituksen lisäksi Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevan teollisuuden
ja palveluiden kuormitus.

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 kaatopaikoilla on biokaasun talteenotto ja se hyödynnetään energiana,
mikä vähentää ilmaan vapautuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Oulun Jätehuollon hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrä kasvoi 6 %
edellisvuoteen verrattuna.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien kokonaistyppikuormituksessa on selkeästi nähtävissä vuoden 2008 lopussa käyttöön otetun typen poiston vaikutus.
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Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohti on laskenut 16 kg edellisvuodesta ollen nyt
276 kg/as.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien kokonaisfosforikuormitus on vuoden 2006 jälkeen laskenut ja pysynyt
alhaisena.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien BOD-kuormitus
on niin ikään laskenut vuoden 2006 jälkeen ja pysynyt alhaisena.

Ruskon jätekeskuksen biokaasu otetaan talteen.
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Liikkumisen kestävyys
Liikkumisen kestävyyttä tarkastellaan autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla. Kestävän kehityksen mukaisessa
kehityksessä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
osuudet kuljetuista matkoista kasvavat.
Autoistuminen kuvaa liikenteen määrää, tilantarvetta sekä liikenteen aiheuttamia päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo välillisesti myös maankäytön suunnittelusta, palvelujen saatavuudesta ja
joukkoliikenteen tarpeesta. Oululaiset omistivat
vuoden 2009 lopussa 450 autoa 1000 asukasta
kohden. Autojen kokonaismäärä on kasvanut koko 2000-luvun ajan.
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Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus on
kasvanut Oulussa keskimäärin 20 km vuodessa.
Kehitys kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumistapaa. Kattava kevyen liikenteen
verkko mahdollistaa pyöräilyn tai kävelyn valinnan
henkilöautoilun sijaan.Vuonna 2009 kevyen liikenteen verkon kokonaispituus pituus oli yhteensä
613 km. Muutosta edelliseen vuoteen oli 93 km,
josta todellista verkoston kasvua oli 25 km. Uuden
katurekisterin käyttöön otosta ja muuttuneesta
laskentamallista johtuvan tilastollisen rekisterikorjauksen osuus oli 68 km.
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Henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti on noussut
tasaisesti eli kaupungin autoistuminen on jatkanut kasvuaan.

Joukkoliikenteen matkustusmäärät asukasta
kohden ovat Oulussa alhaiset. Paikallisliikenteen
matkustajamäärä pieneni vuonna 2009 noin 1 %
edellisvuodesta. Joukkoliikenteen käyttö kuvaa
kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja toisaalta
myös joukkoliikenteen toimivuutta.
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Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti oli 4,4
m vuonna 2009. Kasvua edellisvuodesta oli 0,5 m asukasta kohti.

Ympäristövastuullinen kulutus
Ympäristövastuullisen kulutuksen seuraamiseen
valitut indikaattorit ovat henkilöstön paperin
kulutus sekä ympäristönäkökohdat huomioivien
hankintojen osuus kokonaishankinnoista. Ensiksi
mainittu kuvaa työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta ja jälkimmäinen
kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.
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Asukasta kohden laskettuna joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Vuonna 2009
asukasta kohden tehtiin 35 matkaa, tämä on kaksi matkaa vähemmän kuin edellisvuonna ja seitsemän matkaa
vähemmän kuin vuonna 2005.
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Vuoden 2009 paperinkulutus kaupungin työntekijää kohti
tarkasteltuna oli 2577 arkkia vuodessa. Nousua edelliseen
vuoteen oli noin 500 arkkia/työntekijä.
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Ympäristökasvatus
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Ympäristönäkökohdat huomioivien hankintojen osuus kaupungin keskitetyistä hankinnoista oli vuonna 2009 ”ennätyskorkealla” 36 %.

Hankintojen laskennassa 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.
Vuoden 2009 alussa muuttuneen hankintasäännön myötä suuri osa hankinnoista tehdään hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.Ympäristönäkökulma on
otettu huomioon useiden hallintokuntien ja liikelaitosten omissa hankinnoissa.Teknisessä keskuksessa
sekä Oulun Tietotekniikassa ympäristönäkökulman
sisältävien hankintojen osuus on noin 70 %.Ympäristönäkökulma on kirjattu selkeästi mm. liikuntaviraston ulkoliikuntapaikkojen huoltorakennusten
siivouksen kilpailutuksen tarjouspyyntöön.

Vihreä lippu- ja muiden ympäristösertifioitujen
koulujen ja päiväkotien määrä kuvaa panostusta
ympäristökasvatukseen pyrittäessä kohti kestävän
kehityksen mukaista elämäntapaa. Toisena ympäristökasvatuksen indikaattorina on kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen,
mikä kertoo kaupungin panostuksesta toimintaan,
mutta myös osaltaan kaupunkilaisten osallistumisaktiivisuudesta. Vuonna 2009 Alaköökin varhaiskasvatustoimintaan osallistuneiden määrä oli yli
5900 ja Timosenkosken luontokoulun järjestämään
toimintaan osallistuneiden määrä oli noin 5500.
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Kaupungin järjestämään ympäristökasvatustoimintaan
osallistuvien oululaisten osuus koko kaupungin väkiluvusta
on vaihdellut viime vuosina 6 – 10 % välillä.
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Vihreä lippu -koulut
Vihreä lippu -päiväkodit
Vihreä lippu koulut ja päiväkodit yhteensä
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Vihreiden lippujen ja muiden ympäristösertifikaattien omaavien päiväkotien ja koulujen määrät ovat kasvaneet Oulussa
vuosi vuodelta.

Vihreä lippu on valtakunnallinen päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatusohjelma, jonka tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden
myöntää Suomen ympäristökasvatuksen seura. Vihreä lippu toiminnassa mukana olevia kouluja ja päiväkoteja ovat Oulussa seuraavat:
Koulut
Hönttämäen koulu
Karjasillan koulu
Laanilan koulu
Lintulammen koulu

Myllyojan koulu
Mäntylän yksikkö
Ylikiimingin koulu

Päiväkodit
Kuivasrannan päiväkoti
Lassin päiväkoti
Musiikkipäiväkoti Taikatahti Oy
Mäntylän yksikkö
Pyykösjärven päiväkoti
Päiväkoti Huvikumpu

Päiväkoti Kanttarelli Oy
Päiväkoti Lilliputti
Päiväkoti Mettijäinen
Päiväkoti Saksanpähkinä
Taskilan päiväkoti
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Vuosittain tilastoitavat ekologisen kestävyyden indikaattorit
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 kaup. 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)
Oulun keskustan ilmanlaadun raja-arvon numeroarvon ylitysten määrät (kpl)
- Hengitett. hiukkaset, PM10 (vrk-arvo 50 μg/m3), raja-arvo sallii 35 ylitystä
- Typpidioksidi, NO2 (tuntiarvo 200 μg/m3), raja-arvo sallii 18 ylitystä
Ilmanlaatuindeksin mukainen huono tai eritt. huono ilmanlaatu (vrk/v)
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
Paperin kulutus kaup. virastoissa ja laitoksissa (A4-arkkia/työntekijä)
Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat (% kok.hank.)
Vihreä lippu – ja ympäristösertifioidut koulut ja – päiväkodit (kpl)
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallist. (% oululaisista)
* tieto ei ole saatavilla
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26,3
3,3
2,7
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65
70
68
41
93

*
19,5
18,8
87 / 10 / 3 85 / 12 / 3 79 / 18 / 4

8
43
22
34
26
12
83

/
/
/
/
/
/
/







26 
88 
70 
79 
69 
49 
98 

*
64 / 31 / 5




19,1
23,3
21
15,6
19,8
47,5
62,0
36,1
46,9
47,8
155,4
192,0
213,4
89,0
136,6

132
78,3
18,3
23,6
19,7
15,6
16,6
49,0
63,4
38,8
48,0
46,3
141,5
180,9
204,2
80,5
79,5

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

126
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

123
74,3
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



















9
0
9
11,1
0,08
2,1
282

10
0
10
11,4
0,09
2,3
295

11
0
29
12,3
0,06
1,5
292

13
0
26
11,8
0,05
1,6
292

4
0
24
8,6
0,05
1,3
276









420
42
3,6

427
39
3,9

432
38
4,0

443
37
3,9

450
35
4,4





2 735
15,7
3
6,8

2 640
24,3
3
8,6

1 179
20,0
8
8,7

1 608
14,4
12
10,0

2577
36,2
17
8,2
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Sosiaalinen kestävyys
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon varmistamista, mutta myös yhteisöllisyyden lisäämistä ja vastuuta kanssaihmisis-

tä. Sosiaalista kestävyyttä kuvaavat tiedot saadaan
erilaisista valtakunnallisista tilastoista ja viimeiset
käytettävissä olevat luvut ovat vuodelta 2008.

Meri-Toppila - Rajakylä lähiöhanke (MERA) käynnistettiin vuonna
2009, ja se on osa kansallista Lähiöohjelmaa 2008 - 2011. MERAn
päätavoitteena on luoda toimintamalli, jossa asuinaluetta ja sen
tulevaisuutta tarkastellaan pitkäjänteisesti kaikki kestävän kehityksen aspektit huomioiden, päämääränä sosiaalisesti ja kulttuurisesti
monipuolinen sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä lähiö.
Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat yhteisöllisyyden, asukkaiden
lähiverkostojen ja asuinalueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Oulussa jokainen kuuluu
Osallisuuden ja vaikuttamisen
strategia ja toimenpideohjelma 2015
1

Osallisuuden ja vaikuttamisen neuvottelukunta käynnisti
”Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015” valmistelun vuonna 2009. Asiakirja on
lausuntovaiheessa.

Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit
Indikaattori
Työttömät, % työvoimasta

2004
12,9

2005
12,7

2006
12,1

2007
11,2

2008
11,2

Nuorisotyöttömät, % 15 - 24 -vuotiaasta työvoimasta

18,5

17,5

17,1

15,3

15,8



Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

23,9

24,1

23,1

20,4

19,7



Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

8,2

7,8

8,0

7,2

*



Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
Omaisuusrikokset/1000 asukasta

1,5

1,8

1,7

1,4

1,8



88

75,5

72,9

70,8

73,9



6,8

7,5

6,8



56,5
(2008)



Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1000 asukasta
Kunnallisvaalit, äänestysprosentti (vuosi)
Eduskuntavaalit, äänestysprosentti (vuosi)
Yli 15-vuotiaiden koulutustaso, enintään perusaste, % kaikista
Perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskim.
pituus 300 = 3 v
Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot yhteensä/henkilötyövuosi
(vakituiset ja määräaikaiset)
Työtapaturmista aiheutuneet sairauspäivät/henkilötyövuosi
* tieto ei ole saatavilla

7,1

7,4

47,7
(2000)
64,9
(1999)
27,5

51,9
(2004)
67
(2003)
27

373

K

26,4

63,5
(2007)
26,4

25,8



378

388

385

393



17,0

17,3

19,8

20,8

20,7

K

0,6

0,61

0,63

0,74

0,94
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HAASTE ITÄMEREN PELASTAMISEKSI
– OULUN KAUPUNGIN TOIMENPIDEOHJELMA
Oulun kaupunki vastaanotti Turun ja Helsingin
haasteen Itämeren pelastamiseksi ja haasteeseen
liittyvä toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2008. Haasteen tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti koko
Itämeren piirissä. Haasteen vastaanottajia oli vuoden 2009 lopussa 165, joiden joukossa 60 kuntaa,
kaupunkia tai kuntayhtymää.
Kaupunkien toimenpiteet koskevat pistekuormitusta ja viemäriverkoston kehittämistä, haja-asutusalueen kuormitusta, kaupunkien harjoittamaa
maataloutta, laivaliikenteen ja veneilyn jätevesien
käsittelyä sekä satamien tekemiä ruoppauksia.
Konkreettisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi
kaupungit sitoutuvat panostamaan kansainväliseen

ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen sekä tietoisuuden lisäämiseen Itämeren tilasta
ja siihen vaikuttamisesta.
Kaupungin toimenpideohjelman mukaisten
toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2009 on
koottu ao. taulukkoon. Ohjelmassa olevia aikaisemmille vuosille ajoitettuja ja jo loppuunsaatettuja
toimenpiteitä ei ole enää esitetty. Seurantataulukossa esitetyn lisäksi useissa kaupungin yksiköissä
on toteutettu vedensäästöön tähtääviä toimenpiteitä. Vastaavasti kiinteistöjen peruskorjausten
yhteydessä on tehty viemäri- ja vesijohtoverkoston parannustöitä. Kouluissa ja päiväkodeissa on
välitetty vedensäästöön, kalastoon ja merialueen
virkistyskäyttöön liittyvää tietoa.
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Haaste itämeren pelastamiseksi - Oulun kaupungin toimenpideohjelma
Seuranta 2009
PISTEKUORMITUS
JÄTEVEDEN PUHDISTUS
Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoisto

VIEMÄRIVERKOSTO JA HULEVEDET
Viemäriverkoston saneeraus

Hulevesien käsittely kaava-alueilla

Muut toimenpiteet

Toimenpiteet 2009
Typenpoistolaajennus Taskilaan valmistui vuoden 2008 lopulla. Typenpoisto on toiminut käynnistymisen jälkeen hyvin. Lupaehdoissa määrätyt pitoisuudet alitettiin, mutta puhdistustehossa jäätiin
hieman vaaditusta. Muun kuormituksen osalta asetetut lupaehdot saavutettiin. (Oulun Vesi)
Sekaviemäröintialueita edelleen vähennetty. (Oulun Vesi)
Erillisviemäröintiä rakennettu saneerausten yhteydessä, keskim. 1,5 M€/v. (Oulun Vesi)
Vuotovesimäärät tasaisesti laskusuunnassa. (Oulun Vesi)
Uudisalueilla yksittäisiä hulevesien käsittelyrakenteita suunniteltu ja toteutettu. (Oulun Vesi)
Toppilan ja Merikosken voimalaitoksilla sekä lämpökeskuksilla syntyvät jäte- ja hulevedet johdettu
öljyn- ja lietteenerottimien kautta. Öljysäiliöt ja muuntajat varustettu asianmukaisilla suoja-altailla.
Toppilan voimalaitoksilla parannettu öljysäiliöiden allastuksen tiiveyttä. (Oulun Energia)
Pohjois-Ritaharjun asemakaavassa alueelliset viivytysaltaat hulevesien viivytykseen ja asemakaavoissa määrätty toteutettavaksi tonttikohtainen hulevesien viivytysjärjestelmä. Hiukkavaaran alueen
asemakaavoituksessa sitouduttu toimimaan saman periaatteen mukaisesti ja Hiukkavaaran alueen
ensimmäisessä asemakaavoituskohteessa Kivikkokankaalla tonttikohtaisen hulevesien viivytysjärjestelmän toteuttamisesta annetaan asemakaavamääräykset. (Tekninen keskus)
Toppilansaaren, Ruskon/Ruskonselän sekä Takalaanilan alueilla käytössä pintavesien imeytystä ja
hulevesien viivytysaltaita, joilla pyritään vähentämään hulevesien mukana kulkeutuvan kiintoaineksen määrää. (Tekninen keskus)
Toppilan voimalaitoksen sekä Miehonsuon jätevesien tarkkailu hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien
mukaisesti. (Oulun Energia)
Pilaantuneiden maa-alueiden katselmuksia riskialueilla. Likaantuneen pohjaveden kunnostusta jatkettu Kiertotien katualueella Toppilan kaupunginosassa öljynerotinlaitteiston avulla. (Tekninen keskus)
Iinatin kaatopaikan sulkemistoimenpiteitä jatkettu ja suotovedet käsitelty Oulun veden Taskilan
jätevedenpuhdistamossa. Hiirosen kaatopaikan suotovesiä tarkkailtu hyväksytyn seurantaohjelman
mukaisesti. (Tekninen keskus)

HAJAKUORMITUS
MAA- JA METSÄTALOUDEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Hajakuormitus / maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen
Metsänhakkuut
Metsätalouden harjoittamisessa on noudatettu Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja FFCS 1001, FFCS 1002-1 standardien vaatimuksia. (Tekninen keskus)
Ojitukset
Luonnontilaisten soiden uudisojituksia ja lannoituksia ei ole tehty. (Tekninen keskus)
Neuvonta ja kannustaminen
Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen myönnettyjä varoja ja neuvontaa kohdennettiin 95 tilakohtaiseen hankkeeseen, joilla vähennetään maatalouden vesistölle aiheuttamaa kuormitusta. Merkittävänä
kohteena olivat peltojen ravinnetasetta parantavat lannoitushankkeet. Ravinnetaseen paraneminen
vähentää vesistöön huuhtoutuvien ravinteiden määrää. (Tekninen keskus)
HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIPÄÄSTÖT
Haja-asutuksen kiinteistöjen liittäminen keskite- Haja-asutuksen viemäröintihankkeiden toteutus mm. Ylikiimingin alueella noin 60 talouden viemätyn viemäröinnin piiriin
röinti. (Oulun Vesi, Ylikiimingin Juopulin vesiosuuskunta)
Asiantuntija-apu rakennusvalvontavirastolle. (Oulun Vesi)
Kaupungin omistamien kiinteistöjen jätevesien
Ei toimenpiteitä.
käsittelyn kartoittaminen
Tiedotus ja neuvonta
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä koskeva tiedotus asiakasyhteydenottojen yhteydessä sekä tiedotusvälineissä. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Muut toimenpiteet
Umpikaivolietteiden rekisteriä täydennetty säännöllisesti. (Oulun Vesi)
Umpikaivolietteiden vastaanottoa Kiimingistä selvitetty. (Oulun Vesi)
MUUT TOIMENPITEET
Mattolaitureiden poistaminen
Mattolaitureita vähennetty. (Liikuntavirasto)
Lumen läjittäminen
Lumen vastaanottopaikkojen siivous kesällä lintujen pesinnän jälkeen. (Tekninen keskus)
Ylijäämälumen hyödyntäminen latujen tekemiseen. (Liikuntavirasto)
Satama-alueiden lumien läjitys maalle. (Oulun Satama)
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LAIVALIIKENNE JA VENEILY
SATAMATOIMINTA JA LAIVALIIKENNE
Satamien jätehuolto

Satama-alueiden hulevesien käsittely
Öljyvuotoihin varautuminen

PIENVENESATAMAT
Jätehuollon kehittäminen
PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN RUOPPAUKSET
Sedimenttien ruoppaaminen

Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelma pidetty ajan tasalla ja päivitetään vähintään 3 vuoden välein
Oulun Satama ottaa vastaan kaikki jätejakeet sisältäen mm. ongelmajätteet, harmaat/mustat jätevedet. Jäteastioita lisätty laiturialueelle. (Oulun Satama)
Hiekan- ja öljynerotuskaivot käytössä. (Oulun Satama)
Öljyvuotojen ehkäisy öljyputkiston tarkkailulla, kunnossapidolla ja koeponnistuksilla. Putkistolle
määräaikaishuollot ja verkoston koeponnistukset TUKESin ohjeiden mukaan. (Oulun Satama)
Öljynerotuskaivojen ja viemäreiden tyhjennys ja säännöllinen tarkkailu. Laivojen valvottu tankkaus.
(Oulun Satama)
Pienvenesatamiin rakennettu uusia jätteenkeräyspisteitä. (Tekninen keskus)

Oritkarin sataman ruoppausten vaikutusten erillistarkkailu merialueella toteutettu. (Oulun Satama,
Tekninen keskus)
KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ
Ympäristöalan yhteistoimintasopimus
Ei toimenpiteitä
CEWIC – vesiteknologian osaamiskeskus
Osallistuttu muutamiin vesihuoltoalan tutkimushankkeisiin, tarjottu pilotointitaustaa ja rahoitustukea.
(Oulun Vesi)
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitoOsallistuttu vesienhoitosuunnitelman työryhmien työskentelyyn, kommentoitu suunnitelmaa sekä
suunnitelma
annettu viralliset lausunnot suunnitelmasta. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Perämerenkaaren yhteistyö
Botnia Arc:n vuosikokous Kalajoella (Keskushallinto)
Toimintaohjelman esittely Botnia Arc:n vuosikokouksen Itämeriseminaarissa. (Oulun seudun ympäristötoimi)
VIRKISTYSKÄYTTÖ
KALASTUS
Kalanhoitotoimet
Oulun edustan velvoiteistutukset hoidettiin vesioikeus- ja ympäristölupapäätösten mukaisesti, minkä
lisäksi kaupunki suoritti omalla kustannuksellaan vapaaehtoisia istutuksia. Istutustoiminta jatkui
kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. (Tekninen keskus, Oulun Energia)
Kalanhoitotoimet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. (Tekninen keskus)
Merikosken kalatien toimivuuden parantamiseksi käynnistetty yhteishanke Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen kanssa. (Oulun Energia ja Tekninen keskus)
Kalataloustarkkailu
Meri- ja jokialueen kalataloustarkkailu toteutettu kalatalousviranomaisen hyväksymien suunnitelmien
mukaisesti. Tarkkailutuloksia hyödynnetty kalataloussuunnittelussa. (Oulun Vesi, Oulun Energia, Oulun
Satama, Tekninen keskus)
ULKOILU JA RETKEILY
Reitistöjen ja virkistyskäyttörakenteiden ylläpito Liikuntapalveluverkon päivitys käynnistetty. (Liikuntavirasto)
ja kehittäminen
Uimarantojen kunnossapito. (Liikuntavirasto)
Muut toimenpiteet
Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus, Oulun yliopiston yhteistyöhanke. (Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)
TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN MERIALUEEN TILASTA
Lisätään tiedotusta kuntalaisten vaikutusmahEU:n Itämeri-strategiaa Oulun ja Pohjois-Suomen kannalta pohtiva Eurooppatiedotuksen ja Ruotsin
dollisuuksista merialueen tilan parantamiseksi. suurlähetystön järjestämä seminaari. (Keskushallinto, Oulun seudun ympäristötoimi)
Merialuetta ja ympäristövastuuta käsittelevä artikkeli Rumputuksessa. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Uimavesitiedotteet valvonnassa oleville uimarannoille. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Tietoa merialueen tilasta Oulun seudun ympäristön tila raportissa. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Muut toimenpiteet
Oulun edustan merialueen yhteistarkkailuun osallistuttu. (Oulun Energia)
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OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun
kaupunginhallituksessa toukokuussa 2009. Päätöksessään kaupunginhallitus velvoitti hallintokunnat
ja liikelaitokset sisällyttämään ilmastostrategian
omiin toimintoihinsa sekä edellytti seurantatietojen esittämistä vuosittaisen ympäristöraportoinnin
yhteydessä.
Ilmastoasia on kirjattu myös päivitettyyn kaupunkistrategiaan. Kaupungin strategisena päämääränä on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne sekä
ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastaaminen kestävän kehityksen periaatteita
edistävin toimintatavoin. Kriittisenä menestystekijänä on ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä strategisena tavoitteena
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiankulutuksen hillitseminen.
Oulun kaupunki allekirjoitti Eurocities –ilmastojulistuksen Tukholmassa marraskuussa 2009. Julistuksessa tuodaan esille paikallistason keskeinen
rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

ja painotetaan konkreettisten toimien tekemistä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Oulun seudun ilmastostrategian toimeenpanoa
edistetään myös kaupungin kehittämisohjelmatyössä laadittavalla ilmasto-ohjelmalla. Kehittämisohjelmat liittyvät kaupunginhallituksen lokakuussa 2009
tekemään päätökseen kaupungin kehittämisen
uuden toimintamallin käyttöön ottamiseksi koko
kaupunkiorganisaatiossa. Toimintamalliin liittyvät
kehittämisohjelmat johdetaan kaupungin strategiasta ja ne valmistellaan laaja-alaisissa työryhmissä.
Ilmastostrategia sisältää sekä investointeja vaativia suuria hankkeita että jokapäiväistä toimintaa
koskevia toimintatapamuutoksia, mikä on nähtävissä myös hallintokuntien ja liikelaitosten vastauksissa. Ilmastostrategian toteutumisen seuranta on
vasta käynnistymässä, mutta erilaisia suunnitelmia
ja käytännön toimenpiteitä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi on jo toteutettu. Toimenpiteiden
vaikuttavuutta kuvaavia mittareita on käytettävissä
toistaiseksi vain tietyille toimialoille.
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Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Länsi-Toppilan asemakaavoituksen yhteydessä tehtiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja huomioon
ottamista koskeva selvitys, mikä on lajissaan ensimmäinen Oulussa ja edelläkävijä myös valtakunnan
tasolla. Selvityksen ensimmäisessä osassa arvioitiin
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja toisessa osassa
Länsi-Toppilan alueen edullisuutta ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.Asemakaavoituksen
kannalta keskeinen kolmas osa käsittää korttelikohtaiset mikroilmastoanalyysit ja neljäs osa keskeiset
kehittämissuositukset ja ohjeet jatkosuunnittelulle.
Oulun yleiskaavan 2020 tarkistamiseen liittyen on aloitettu täydennysrakentamisselvityksen
laatiminen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen,
olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö, liikkumistarpeen vähentäminen sekä
keskusta-alueiden entistä parempi saavutettavuus
ja palvelutarjonta vaikuttavat kaikki kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi.
Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä palvelevat
myös meneillään olevat kauppapaikka- ja liikenneselvitykset. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulma on otettu huomioon myös palveluverkkosuunnitelmissa.
Energiantuotanto
Oulun Energian energianhankinnan perustan muodostaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Oulun
kaukolämpöverkkoon liitettiin myös Haukipudas
aiempien Kempeleen ja Oulunsalon lisäksi. Kaukolämpöverkon laajentamissuunnitelma ulottuu
vuoteen 2020 asti.Toppilan voimalaitoksilla omasta maakunnasta kerätyn energiapuun käyttö lähes
kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.
Oulun Energia on käynnistänyt yhdessä Pohjolan Voima Oy:n kanssa Oulu – Haukiputaan merialueen edustan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn.
Jätteenpolttolaitos sai lainvoimaisen ympäristöluvan ja jätteen energiahyötykäyttö etenee.
Oulun Vesi ja Oulun Jätehuolto ovat käynnistäneet selvityksen biojätettä ja lietettä hyödyntävän
biokaasulaitoksen rakentamisesta.
Ruskon Jätekeskuksessa syntyvää metaania on
hyödynnetty Oulun yliopistollisen sairaalan höyryntuotannossa sekä paikallisessa teollisuudessa.
Kaatopaikoilla muodostuvasta biokaasusta kerät-

tiin vuonna 2009 talteen 6,1 milj. m3. Biokaasusta
tuotettu sähkö kattaa jätekeskuksen oman tarpeen
ja kiinteistöt myös lämmitetään kaasulla. Biokaasun
keräystä on tehostettu rakentamalla vaakakeräyslinja laajennusalue II:lle. Biokaasun liikennepolttoainekäytön mahdollisuuksia selvitetään.
Rakennukset ja rakentaminen
Rakennusvalvontavirasto ohjaa ja opastaa rakentajia mm. rakennusten energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin, kosteudenkestävyyteen ja sisäilman laatuun liittyvissä kysymyksissä.
Laadunohjauksen seurauksena vuonna 2009
Oulussa rakennetuissa rakennuksissa saavutetaan
niiden 50 vuoden mittaisen elinkaaren aikana 620
GWh:n energiansäästö (v. 2008 604 GWh) ja 136
milj. kg CO2:n päästövähennys (v. 2008 132 milj.
kg CO2). Muutos edelliseen vuoteen nähden on
merkittävä, koska energiansäästöt kasvoivat, vaikka
rakentamisen kerrosalamäärä väheni 25 %.
Oulun rakennusvalvonnan rakentamisen
laadunohjaus
Laadunohjauksen keskeiset tunnusluvut vuodelta 2009:
• omakotitalotuotanto on 37 % energiamääräysten vähimmäistasoa
parempaa
• muu asuntotuotanto 33 % energiamääräysten vähimmäistasoa
parempaa
• muu rakentaminen 25 % energiamääräysten vähimmäistasoa
parempaa.
Laadunohjauksen vaikuttavuus vuonna 2009
Vuonna 2009 Oulussa rakennetuissa rakennuksissa saavutetaan niiden
50 vuoden elinkaaren aikana 620 GWh energiansäästö ja 136 milj.
kg CO2 päästövähennys.
Säästön suuruutta voidaan vertailla seuraavin esimerkein:
1) Vuoden 2009 laadunohjauksella saavutettu energiansäästö
rakennusten elinkaaren (50 vuotta) aikana vastaa Merikosken
voimalaitoksen 3,5 vuoden energiantuotantoa.
2) Vuonna 2009 Oulun rakentamisen laadunohjauksella saavutettiin
noin 2,4 kertaa suurempi energiansäästö kuin koko Suomen
tuulisähkön tuotanto oli vuonna 2008 (262 GWh).
3) Jos koko Suomen rakentaminen olisi Oulun säästötasolla, niin
vuonna 2009 rakennetut rakennukset säästäisivät niiden elinkaaren aikana määräysten vähimmäistasoon verrattuna noin 40 x
620 GWh = 24 800 GWh, joka on suurempi kuin vuonna 2008
ydinvoimalla tuotettu sähkö, 22 038 GWh.
Vertailun tarkoituksena on luoda mittakaava säästön suuruudesta, ei
arvottaa eri energiantuotantotapoja.
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Oulun Tilakeskus on tehnyt lämmitysjärjestelmävertailut uusissa hankkeissa.Vertailuissa tavoitteena on hankkia uusiutuvia luonnonvaroja hyväksikäyttävä lämmitysjärjestelmä. Vertailu tehtiin
mm.Vesalan monitoimitalohankkeen yhteydessä, ja
lämmitysjärjestelmäksi valittiin hakelämpökeskus.
Hallintokuntien vastauksissa myös useat koulut ja päiväkodit ilmoittivat energiasäästön otetun
huomioon koulurakennusten korjauksissa sekä
uusissa rakennuksissa.
Liikenne
Kaavoituksen ja katusuunnittelun keinoin on edistetty kestävän kehityksen mukaisten kulkumuotojen toimintaedellytyksiä. Kevyen liikenteen väylästön rakentamista uusille asuntoalueille jatkettiin.
Katuverkkoa suunniteltiin ja toteutettiin linjaautoreitistöä tukevalla tavalla. Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma toteutettiin pääosin kevyttä
liikennettä painottaen.
Oulun seudun yhteistä yleiskaavaa toteuttava
liikennejärjestelmän aiesopimus päivitettiin vuon-

na 2009 vastaaman kestävän kehityksen haasteita
yhteistyössä seudun kuntien ja liikenneviranomaisten kanssa.Aiesopimus on sopijaosapuolien kesken
hyväksytty ja allekirjoitettu marraskuussa 2009.
Toteutettu liikennetutkimus antaa täsmällisemmät
lähtötiedot suunnitteluun jatkossa.
Yleiskaavan tarkistukseen liittyvässä täydennysrakentamisselvityksessä tutkitaan täydennysrakentamisen sijoittamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja uuden rakentamisen painopisteen
osoittamista ns. joukkoliikennevyöhykkeelle. Maankäytön suunnittelussa korostetaan liikenneverkon
sopivuutta joukkoliikenteelle ja kevyen liikenteen
verkostojen toimivuutta.
Useissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa kannustettiin sekä henkilökuntaa että sidosryhmiä ja
asiakkaita lapsista vanhuksiin liikkumaan julkisilla
kulkuneuvoilla, pyöräillen tai kävellen. Työmatkapolkupyöriä on hankittu mm. Nuorisoasiainkeskukselle. Puhtaasti liikkeelle -kampanjan työmatkakilpailuun osallistui yli 40 kaupungin yksikköä.
Kaupunginteatterin ajomääriä saatiin pienemmäksi kuljetusten keskittämisellä ja kirjastojen
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asiakkaiden autoilun tarvetta vähennettiin aineistokuljetuksilla. Oulun Serviisin toimintojen uudelleen suunnittelulla on saatu vähennettyä logistiikkakuljetuksia. Oulun Energian työajoneuvoihin
on hankittu ajopaikannusjärjestelmä, jolla pyritään
optimoimaan ajoreitit ja kilometrit. Oulun teknisen liikelaitoksen ympäristöohjelmassa on vuodelle 2010 asetettu tavoitteeksi kuljetus- ja työkonekaluston (ml. henkilökohtaisten ajoneuvojen)
kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 3 %:lla
vuoden 2009 tasosta.
Julkisten palveluiden energiankäyttö
Useat yksiköt ilmoittavat pyrkivänsä säästämään
energiaa mm. lämpötiloja säätämällä, valaistusta ja
sähkölaitteiden käyttöä rajoittamalla sekä veden
kulutusta vähentämällä. Oulun Tietotekniikka on
mitannut tietokonelaitteiden sähkönkulutusta ja
etsinyt apuvälineitä kulutuksen pienentämiseksi.
Kaupunginteatterilla on pyritty siirtymään LEDvaloihin. Energiankulutukseen on voitu vaikuttaa
myös säätietojen tehokkaalla hyödyntämisellä jääkenttien ja latujen teossa.
Teknisessä keskuksessa on käynnistetty ulkovalaistuksen yleissuunnitelma. Tarkoituksena on
katuvalaistuksen uusiminen EU:n energiansäästödirektiivin mukaiseksi noin 10 vuoden aikana. Katuvalaistuksen vanhoja elohopealamppuja on vaihdettu
vähemmän energiaa kuluttaviin mm.Ylikiimingissä.
Lisäksi katuvalokeskuksiin on rakennettu säästömuuntajia energiankulutuksen vähentämiseksi.
Oulun tekninen liikelaitos on asettanut tavoitteeksi vuodelle 2010 vähentää liikelaitoksen
omassa käytössä olevien kiinteistöjen lämmitykseen käytettyä energiaa sekä sähkönkulutusta 1,5
% vuoden 2009 tasosta.

Sopimuksen energiansäästötavoitteet
Sopimukseen
Välitavoite
kuuluva julkisv. 2010
ten rakennusten
ja palveluiden
energiankulutus
v. 2005
MWh
MWh
%
184 846
5 545
3

Välitavoite
v. 2013

MWh
11 091

%
6

Kokonaistavoite
v. 2016

MWh
16 636

%
9

Energiatehokkuussopimukseen kuuluvan toiminnan pohjatietona oleva energiankulutus ja energiansäästötavoitteet
sopimuskaudeksi. Säästötavoitteiden lisäksi sopimukseen sisältyy sitoumus toimia esimerkillisesti energiatehokkuuden ja
uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittää
aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista ja
myötävaikuttaa näin myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus

Sopimuksen toteuttamiseksi laadittiin toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2016. Keväällä 2009
raportoitiin vuoden 2008 energiankulutus sekä
seuraavat toteutuneet energiansäästötoimet:
• Rakennusvalvonnan ohjaus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi eli rakennusten
energiankulutustilannetta on verrattu valtakunnallisten määräysten tasoon (lämmön säästö
12 043 MWh).
• Liikennevalo-opastimien matalajännitelamppujen vaihtaminen energiatehokkaampiin ledlamppuihin (sähkön säästö 8 MWh).
• Oulun Jätehuollon ostosähkön ja -lämmön korvaaminen kaatopaikkakaasusta tuotetulla energialla (sähkön tuotanto 1 020 MWh ja lämmön
tuotanto 1 280 MWh).
• Palvelinten virtualisointi eli yhdessä palvelimessa ajetaan virtuaalisia palvelimia erillisten
koneiden sijasta. Palvelinten määrä on kasvanut,
mutta sähkönkulutus palvelinta kohti on laskenut ja datakeskuksen kokonaissähkönkulutus on
myös tasoittunut ja kääntynyt hieman laskuun.

Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön
välistä yhdeksänvuotista energiatehokkuussopimuskautta on kaksi vuotta takana. Sopimus koskee
kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja
muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä.Tavoitteena on 16 636 MWh:n energiansäästö
vuoteen 2016 mennessä. Säästön suuruus on 9 %
vuoden 2005 sopimuksen sisältämästä energiankulutuksesta.

Liikelaitos Oulun Tilakeskus solmi sopimuksen
julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuspalveluista
TAC Finland Oy:n (nyk. Schneider Electric) kanssa ja sai asiantuntevan lisäresurssin energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Vuonna 2009 toteutettuja toimenpiteitä olivat
energiakatselmusten käynnistäminen kiinteistöissä, suunnittelukokoukset isännöitsijöiden kanssa,
tiedotus ja koulutus henkilöstölle sekä sidosryhmille, vapaat tilat rekisterin perustaminen, nettihuoltokirjojen käyttöönoton jatkaminen, TAC:n
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asiantuntijan käyttäminen suunnittelunohjauksessa sekä lämmitysjärjestelmävertailujen tekeminen
uusissa kohteissa.
Oulun Energian energiatehokkuussopimus
Oulun Energia on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa. Oulun Energian tavoitteena on oman käyttöenergian kulutuksen vähentäminen, mihin liittyen on tehty energiantuotannon
ja kaukolämmön energiakatselmukset ja integroitu
energiatehokkuusjärjestelmä tuotannon ympäristöjärjestelmään. Ohjeellinen tavoite oman energiankäytön tehostamiseksi on 5 %:n säästö vuoteen
2016 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Sopimuksessa on myös velvoitteita toteuttaa
toimia, jotka edesauttavat asiakkaiden energian
loppukäytön tehostamista ja energiapalveluja koskevan direktiivin mukaisen 9 % ohjeellisen energiansäästötavoitteen saavuttamista.
Hankinnat ja kulutus
Ilmastonäkökulma on ollut mukana yksittäisten
hallintokuntien ja liikelaitosten hankinnoissa. Esimerkiksi Oulun Tietotekniikan laitehankinnoissa
huomioidaan sähkönkulutus yhtenä kriteerinä ja
liikennevaloihin hankitaan vähän energiaa kuluttavia
LED-valoja.Yhtenäiset ohjeet energiatehokkuuden
huomioonottamiseksi toistaiseksi puuttuvat.

Koulujen, päiväkotien ja Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa on annettu ilmastomuutokseen
liittyvää tietoutta opetuksen ja erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa. Kaupunki oli
mukana myös Earth Hour -ilmastotapahtumassa.
Uudet teknologiat ja innovaatiot
Oulun seudun liikennetietopalvelu OLLI sekä reaaliaikainen pysäkki-informaatio edistävät aikataulujen ja liikennetiedon jakelua. Pysäköinninopastus
vähentää turhaa hakuliikennettä keskustassa.
Oulun kaupunki on mukana Oulun yliopiston
käynnistämässä SkyPro Oulu ilmatoimialan osaamiskeskittymä -hankkeessa. SkyPron tavoitteena
on tehdä Oulun seudusta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ilmaosaamisen keskus.
Taloudellinen ohjaus
Taloudellisen ohjauksen keinot suuntautuivat joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen. Keskeisiä
toimenpiteitä olivat joukkoliikennetuki, työsuhdelippu sekä maksullisen pysäköinnin vyöhykkeet
kaupungin keskustassa.
Oulun Energia on osallistunut päästöjä vähentäviin investointeihin kehitysmaissa hankkimalla
osuuksia investointeja rahoittavista rahastoista.
Oulun kaupunki osallistuu Pohjois-Pohjanmaan
ilmastostrategian laadintaan sekä taloudellisella että henkilötyöpanoksella.

Tietoisuuden lisääminen
Oulun Energialla on energiapalveluneuvoja, joka
neuvoo kuluttajia mm. kotitalouksien energiansäästömahdollisuuksista. Oulun Energia on aloittanut
etäluettavien sähkönkulutusmittareiden asennuksen, mikä mahdollistaa kiinteistökohtaisen energiankulutuksen reaaliaikaisen seurannan ja kannustaa
energiansäästötoimiin.
Ympäristötoimi organisoi ja toteutti koko vuoden kestävän Puhtaasti liikkeelle -kampanjan, jonka
yhtenä tavoitteena oli lisätä tietoa ilmastonmuutoksesta ja saada asukkaat liikkumaan kasvihuonekaasupäästöjä vähemmän tuottavin kulkumuodoin
(kts. sivu 32).
Ilmastoasia on ollut esillä henkilöstölehti Pyörteessä sekä asiantuntijakirjoituksina että Kierrätellen palstalla ilmasto- ja energia-aiheisiin kysymyksiin annetuilla vastauksilla.

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Ilmaston ääri-ilmiöiden yleistyminen ja tulvariskin
lisääntyminen lisää varautumisvalmiuden tarvetta
äkillisiin olosuhteiden muutoksiin. Ilmastonmuutoksen ennakoidut vaikutukset vaikuttavat laajasti
vesihuollon toimialaan, mutta myös yksittäisiä sopeutumistoimia toteutettiin.
Merikosken voimalaitoksen padot tarkistettiin
vuonna 2009 patoturvallisuusviranomaisen valvonnassa.
Sateiden lisääntymisen aiheuttama mahdollinen
kaupunkitulvien ja vuotovesien määrän lisääntyminen huomioitiin Oulun Veden vesihuollon laitteiden
suunnittelussa ja mitoituksessa entistä tarkemmin.
Tekninen keskus teki olemassa olevien avo-ojien
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alueellista järjestelmällistä huoltoa eri kaupungin
osissa.
Liikuntavirasto toteutti yhteistyössä Oulun
hiihtoseuran kanssa ensilumen ladun Sankivaaraan

ensimmäistä kertaa säilölumella. Säilölumella
tehty ensilumenlatu on myös Ylikiimingissä. Keinonurmiohjelmaa on toteutettu systemaattisesti
jo useamman vuoden ajan.

Oulu10-virastotalosta ja Pääkirjastosta sammui valot Earth Hourina
Oulun kaupunki osallistui maailmanlaajuiseen
ilmastotapahtumaan ”Earth Hour” maaliskuun
viimeisenä lauantaina 2009. Tapahtumaan osallistuneet julkisyhteisöt, yritykset ja yksityiset
ihmiset ympäri maailman sammuttivat valonsa
tunnin ajaksi klo 20.30 – 21.30. Kyseessä oli
viestintäkampanja, johon osallistuessaan tahot
ilmaisivat huolensa ilmastonmuutoksesta ja lähettivät terveisensä Kööpenhaminan kansainväliselle
ilmastokokoukselle tiukempien kasvihuonekaasupäästörajoitusten puolesta. Oulun kaupungilta
Oulu10 -virastotalosta ja Pääkirjastosta sammutettiin valot tapahtuman aikaan.

Maailmalta tapahtumaan osallistui yhteensä yli
4 000 kaupunkia 88:sta eri maasta. Suomesta mukana oli 104 kaupunkia tai kuntaa, Oulun lisäksi
mm. Muhos, Oulunsalo ja Yli-Ii. Oulun kaupunki
haastoi mukaan myös Oulun lääninhallituksen,
Oulun Yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen. Lisäksi Valtion virastotalossa
toimivat Verohallinto ja Oulun seudun työ- ja
elinkeinotoimisto osallistuivat tapahtumaan.
Kaupunkilaisten toivottiin myös sammuttavan
valonsa kyseisenä aikana omista kodeistaan ja
pysähtyvän pohtimaan, miten voitaisiin elää ilmastoystävällisemmin.Tapahtumaa koordinoi WWF.

Oulu10:n valaistus normaali-iltana ja Earth Hourina 28.3.2009 klo 20.30 - 21.30.
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Kasvihuonekaasupäästöt
Oulun kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet
parin viime vuoden aikana. Tuotantoperusteiset
päästöt olivat alhaiset vuonna 2005 metsäteollisuuden työnseisauksen ja suhteellisen lämpimän
talven seurauksena. Vuonna 2008 lämmöntuotannon päästöt olivat edellisiä vuosia pienemmät, mikä
näkyy kokonaispäästöissä. Vuoden 2009 tulokseen
vaikuttavat merkittävästi huonojen turpeen tuotantokausien aiheuttama turvepula ja puun käytön
lisääminen.
Oulun kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vuosille 2005 – 2008 on laskettu Pääkaupunkiseudun kehittämällä metodilla, joka huomio
aiempaa paremmin mm. sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Vuonna 2008 vähennystä on sekä
kaukolämmön että sähkönkulutuksen päästöissä.
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Oulun tuotantoperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vuodesta 1990 vuoteen 2009.Vuoden 2009 luku on osin arvio.
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Oulun kulutusperusteiset kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat vuonna 2008 kääntyneet laskuun ja ovat samaa
tasoa kuin vuoden 2005 päästöt.Vuoden 2009 päästötiedot
eivät ole vielä saatavilla.
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Oulun kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat myös laskeneet vuonna 2008 edellisvuosiin
verrattuna.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN TOTEUTUS
KAUPUNKIORGANISAATIOSSA
Vuoden 2009 kestävän kehityksen seuranta toteutettiin hyödyntämällä ensimmäistä kertaa internetpohjaista arviointityökalua (ZEF). Kyselyssä painotettiin entiseen tapaan asetettujen tavoitteiden
toteutumista, kestävän kehityksen ohjelman toimivuutta ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Kysely lähetettiin hallintokunnittain ja liikelaitoksittain joko virastopäällikölle, yksikön johtajalle/
rehtorille tai kestävän kehityksen vastuuhenkilölle.
Aikaisemmasta poiketen jokaiseen kouluun ja päiväkotiin lähetettiin oma kyselylomake.
Seurantakyselyyn vastanneet
Jakelu
Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä
Talous ja Strategia -ryhmä
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja
Päiväkodit
Kulttuuriasiainkeskus
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi/koulut
Rakennusvalvontavirasto
Tekninen keskus
Nallikari liikelaitos
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Serviisi
Oulun Satama
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi

kyselyitä
4

2
77
7

1
1
49
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

vastauksia
3
1
1
1
2
41
4
1
1
1
1
1
1
29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hallintokuntiin ja liikelaitoksiin lähetettiin 28,
päiväkoteihin 77 ja kouluihin 49 kyselyä. Päiväkotien ja koulujen vastauksia on tarkasteltu erikseen
eikä niiden vastauksia ole yleensä otettu mukaan
koko kaupunkia koskeviin summataulukoihin ja
-kuviin, ellei sitä erikseen ole mainittu. Kaupunkia koskevien yhteenvetojen tulokset on laskettu
suoraan yksiköiden vastauksista, joten vastauksissa
olleet mahdolliset puutteet ja virheet voivat osin
vääristää arviota. Seurannan tulos on samansuuntainen kuin edellisinä vuosina, joten myös uudella
työkalulla saatuja tuloksia voidaan pitää kaupunkiorganisaation kokonaistilannetta kuvaavina.
Hallintokuntien/liikelaitosten vastausprosentti oli 82 %. Koulujen vastausprosentti oli 59% ja
päiväkotien 53 %, mitä voidaan pitää korkeana.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Oulun seudun
yrityspalvelukeskus ja Oulun Työterveys eivät ole
olleet mukana vuoden 2009 seurannassa.
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Kestävän kehityksen hallinta
Kyselyyn vastanneista yksiköistä suurimmalla
osalla (76 %) on hyväksytty kestävän kehityksen
ohjelma tai sen valmistelu on tekeillä. Yhdeksällä
yksiköllä oli käytössä ympäristöjärjestelmä (esim.
ISO 14001) ja kahdessa ympäristöjärjestelmä oli
tekeillä.Ympäristöjärjestelmät olivat edelleen selvästi yleisimpiä liikelaitoksissa. Vastaavasti vastanneista kouluista 67 %:lla ja päiväkodeista 63 %:lla
on hyväksytty kestävän kehityksen ohjelma tai sen
valmistelu on tekeillä.Vihreä lippu tai muu vastaava ympäristöjärjestelmä oli 22 %:lla kouluista ja 8
%:lla päiväkodeista. Hallintokuntakohtaiset tiedot
kestävän kehityksen ohjelmien päivityksestä ja ympäristöjärjestelmistä on esitetty liitteessä 1.
Yhä useampi on nimennyt kestävän kehityksen
vastuuhenkilön, ja se löytyy lähes kaikista vastanneista yksiköistä (87 %), kouluista (72 %) ja päiväkodeista (97 %). Kestävän kehityksen ohjelma
hyväksytään yleisimmin johtoryhmässä tai lauta-/
johtokunnassa. Ohjelman seuranta tapahtuu ensisijaisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Koulu- ja
päiväkotikohtaisten ohjelmien hyväksyntä ja seuranta tapahtuu pääosin sisäisissä työpalavereissa.
Aikaisempien vuosien tapaan vastuu kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin useimmiten
sisäisissä palavereissa, ohjeissa ja henkilökohtaisina
työmääräyksinä.
Tiedotusta henkilöstölle kestävän kehityksen
asioissa annetaan edellisten vuosien tapaan eniten
palavereissa (77 %) ja työyhteisökokouksissa (68
%). Kouluissa henkilöstön tiedotus tapahtuu muita
useammin sisäisillä tiedotteilla (61 %), päiväkodeissa palaverit ovat keskeinen tiedotuskanava (76 %).
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52,4

sisäisissä työpalavereissa
muualla
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33,3

Kestävän kehityksen asioiden hallinta: ohjelman hyväksyminen, seuranta ja vastuiden määrittely kyselyyn vastanneissa
hallintokunnissa ja liikelaitoksissa (n=22).

Opetustoimen kestävän kehityksen kytkennät ovat moniulotteiset.
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Kestävän kehityksen
tavoitteet ja niiden
toteutuminen

Ympäristöliite 2009
Julkaisija: Oulun kaupungin kestävän kehityksen seurantaryhmä
Toimittanut: Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristötoimi
Taitto: Oulun Konttori/Painatuskeskus/Soili Aalto-Hirvelä

Puhtaasti liikkeelle
– ympäristötietoisuusvuosi 2009

Hallintokunnista ja liikelaitoksista 89 % on esittänyt kestävän kehityksen tavoitteet vuoden 2010
talousarvioon, mikä on vastaava taso kuin aikaisempina vuosina. Yksikköjen kestävän kehityksen
ohjelmien ja talousarvioon asetettujen tavoitteiden
tilanne on koottu liitteeseen 1. Kuten aiemminkin
yksiköissä toteutetaan runsaasti toimia kestävän
kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuonna
2009 toteutettuja hankkeita ja toimenpiteitä on
koottu liitteeseen 4.
Tavoitteiden toteutumista seuraavia mittareita
on käytössä tai kehitteillä 60 %:lla yksiköistä. Näitä
ovat mm. paperin, energian, veden ja materiaalien
kulutus, tiedotuksen määrä, kaluston käyttötunnit
ja Vihreä lippu -ympäristöjärjestelmien määrä.
Vuoden 2009 talousarvioon asetetut tavoitteet
ovat vastanneissa yksiköissä toteutuneet keskimäärin hyvin, ja yksiköt arvioivat niiden vaikutuksen
kestävän kehityksen toteutumisen kannalta olevan
kohtuullisen merkittävää.
Jätehuolto-ohjeet löytyvät useimmista yksiköistä, ja ne on myös parhaiten hyödynnetty.
Aikaisempaan verrattuna energian, veden ja materiaalien käyttöön ja kulutukseen on kiinnitetty
enemmän huomiota. Kestävän kehityksen asioita
oli sisällytetty perustehtävien työohjeisiin 75 %:ssa

Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuusteema vuonna
2009 on Puhtaasti liikkeelle.
Teemavuoden aikana toimitaan pienillä teoilla positiivisesti, muita syyllistämättä puhtaamman ilman ja
paremman elinympäristön
puolesta ilmastonmuutosta
hilliten sekä omaa kuntoa ja
terveyttä edistäen. Vuositeema 2009 toteutetaan Oulun
seudun
ympäristötoimen
vetovastuulla.
Liikkuminen ja liikenne
ovat välttämätön osa tämän
päivän yhteiskuntaa. Liikenne on merkittävä ympäristöön vaikuttava tekijä.

Erityisesti moottoriajoneuvoliikenne vaikuttaa paikalliseen ilman laatuun ja melutasoon sekä yhtenä tekijänä
myös ilmastonmuutokseen.
Ilman epäpuhtauspäästöistä
noin 15 -25 % on peräisin
liikenteestä, mutta hengittämistämme epäpuhtauksista
jopa 90 % on liikenneperäisiä. Syynä tähän on matala
päästökorkeus sekä etenkin
talviaikana ilman heikko sekoittuvuus.
Liikkumistapavalinnoilla
voi vaikuttaa luonnonvarojen ja energian kulutukseen,
mutta myös säästää vuositasolla merkittäviä summia

Liikkumiseen
ja sen ympäristövaikutuksiin vaikutetaan
myös sekä yhteiskunnallisilla
päätöksillä että
henkilökohtaisilla ratkaisuilla. Maankäytön
Puhtaasti liikkeelle –ympäristötietoisuuskampanjan tavoitteet
suunnittelulla
• Lisätä tietoisuutta ilmanlaadusta ja
voidaan edesautilmastonmuutoksesta
taa pyöräilyä ja
• Saada aikaan käytännön toimia
joukkoliikenteen
yksilö- ja yhteisötasolla
• Vaikuttaa ilmanlaatuun, ilmastonmuukehittymistä.
toksen hillintään ja energiansäästöön
Asuinpaikan va• Kohentaa kuntoa ja edistää terveyttä
linta vaikuttaa
• Säästää rahaa
työmatkaliikenteeseen ja harraswww.ouka.fi/ymparisto/puhtaasti/
tukset vapaa-ajan
liikenteeseen.
Puhtaasti
rahaa. Päivittäinen liikku- liikkeelle -kampanjaa tominen lihasvoimalla kohot- teutetaan vuoden mittaan
taa lisäksi kuntoa ja paran- vaihtuvin aihein. Mukaan
taa terveyttä.
haastetaan mm. yritykset

ja muut työpaikat, kunnat,
perheet sekä koulut ja oppilaitokset. Kampanja näkyy
erilaisissa liikunnallisissa
tapahtumissa läpi vuoden.
Kampanjan etenemistä voi
seurata ja kampanjamate-

riaalin saa käyttöön Oulun
seudun
ympäristötoimen
kotisivuilta: www.ouka.fi/
ymparisto.

seudulta löytyy runsaasti
näkemistä myös joukkoliikenneyhteyksien varrelta.
Pyöräillenkin pääsee tutustumaan moniin mielenkiintoisiin kohteisiin tai vaikkapa telttaretkelle.
Myös pidempiä lomamatkoja suunnitellessa on
ympäristöystävällistä muistaa, ettei aina kannata lähteä
monta merta edemmäs kalaan. Kotimaan kaupungeissa on runsaasti nähtävää ja
koettavaa ja mukava vuokramökki voi löytyä naapurikunnasta. Eurooppalaista
kulttuuria ja ”ulkomaan
Liikkumisen
energiankulutuslukuja
30 km:n
matkalla
(Lähde:
tuntua” on tarjolla verrattain
Liikkumisen
energiankulutuslukuja
30 km:n
matkalla
(Lähde:
Mo-Motiva)
lähellä esimerkiksi Pohjoistiva)

Liiku ja lomaile lähellä – käy kimppakyydillä kylillä!
Ihminen tekee keskimäärin
1 000 valintaa vuodessa siitä, miten liikkuu työ- ja vapaa-ajanmatkoillaan. Suurin
osa matkoista on lyhyitä
arkipäivän työ-, palvelu- ja
harrastusmatkoja.
Lomamatka ja lomalla
liikkuminen ovat yksi liikkumistapavalinta, jossa voi
suosia ympäristöä, energiaa
ja rahaa säästäviä liikkumistapoja.
Lomallakaan ei aina tarvitse matkustaa. Lähialueen

kohteita kannattaa käyttää
hyödykseen. Lomalla on
aikaa tutustua oman alueen
nähtävyyksiin,
kulttuurikohteisiin sekä luonnonsuojelu- ja virkistysalueisiin,
joilta löytyy luontopolkuja,
nuotiopaikkoja ja lintutorneja. Päiväretket perheen
pienimpien kanssa lähialueen kohteisiin ja nähtävyyksiin voivat olla pitkää
autolomaa rentouttavampi
ja helpommin toteutettavissa oleva vaihtoehto. Oulun

Kerro omasta A-luokan
arkimatkastasi!

Arkimatkan voi nostaa Aluokkaan monikin asia. Se
voi olla reitin varren maisema, säätila, vuorokauden
aika, kasvit, eläimet, tuoksut, äänet tai jopa mukana
ollut ystävä. Arkimatkan
voi aistia monin tavoin.
Kilpailun on tarkoitus
herättää ajatuksia ja kannustaa tekemään kestäviä
arjen liikkumisvalintoja.
Kilpailun tavoitteena on
tuoda esille arkimatkojen myönteisiä elämyksiä
kuljettaessa muulla tavoin
kuin autolla.
Kilpailussa
kerätään
kokemuksia A-luokan arkimatkoista. Matka voi
olla työ-, koulu- tai päivä-

kotimatka, kauppareissu,
matka harrastuspaikalle tai
muu arkinen matka, joka
tehdään kestävällä kulkumuodolla, kuten kävellen,
pyörällä tai rullaluistimilla. Matkan tulee sijoittua
Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Helppo osallistua
Kilpailuun osallistuminen
on helppoa. Esitä matkakuvauksesi vapaamuotoisesti tekstinä ja/tai kuvina
tai piirustuksina. Tekstin
pituus on enintään yksi
A4-kokoinen sivu. Liitä
kilpailutyöhön mahdollisten kuvien tai piirustuksien lisäksi reittikuvaus
ja kartta. Kilpailutöihin
tutustunut raati valitsee
kaksi pääpalkinnon voitta-

jaa sekä kunniamaininnan
saajat. Palkitseminen on
Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivien yhteydessä
marraskuussa 2009. Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää kilpailutöitä
Puhtaasti liikkeelle -kampanjassa.
Kilpailutyöt on toimitettava 30.9.2009 klo 16
mennessä Oulun seudun
ympäristötoimeen postitse
(Kauppatori, PL 34, 90015
Oulun kaupunki) tai sähköpostilla
ymparisto@
ouka.fi. Lisätietoja: Heini
Iinatti p. 044 703 6764 ja
Maija Jokiharju, p. 044
703 6769 ja http://www.
ouka.fi/ymparisto/puhtaasti/index.htm
Maija Jokiharju, Oulun
seudun ympäristötoimi

maissa ja Baltian maissa.
Lomamatkoilla kannattaa
suosia junaa ja bussia. Auto
on kuitenkin lentokonetta
parempi, sillä lentokoneilla on huomattavasti mittavampi energiankulutus- ja
ympäristövaikutustaso kuin
autoilla. Junaan verrattuna
lentoliikenteen päästöt ovat
yli viisinkertaiset.
Haja-asutusalueella liikuttaessa ei joukkoliikenne
ole useinkaan käytännössä
mahdollinen valinta. Yhteiskuljetus ja kimppakyyti
ovat silloin yksin tai kaksin
tehtyä automatkaa parempi
vaihtoehto.
Heini Iinatti, Oulun
seudun ympäristötoimi

Nuorisoasiainkeskuksen
väki Puhtaasti liikkeellä
järjestäneet ulkoilupäivän
Koppanan leirikeskuksessa.
Puhtaasti liikkeelle -teemavuoden tarkoituksena on
ympäristötietoisuuden lisääminen, joten liikkumistavan
vaikutukset
ympäristöön
on otettu puheeksi lasten ja
nuorten kanssa nuorisoasiainkeskuksen eri toimipisteissä.

Osana vuoden 2009 maakunnallista ympäristötietoisuuskampanjaa käynnistyy kaikille avoin kilpailu A-luokan arkimatka.
Koe ja aisti
arkimatkan aikana

Marketta Karhu, Oulun
seudun ympäristötoimi

Bongaa NAK-pyörä!

Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen väki on
osallistunut toukokuun aikana Puhtaasti liikkeelle
-ympäristötietoisuuskampanjaan järjestämällä yhdessä oululaisten lasten ja nuorten kanssa erilaisia
retkiä ja ulkoilutempauksia.

Retkiä ja tempauksia
Eri puolilla kaupunkia sijaitsevat nuorisotalot ovat
järjestäneet
pyöräretkiä
yhdessä nuorten kanssa.

Koululaisten iltapäiväryhmät ovat puolestaan tehneet
ulkoiluretkiä lähiympäristöön, ja nuorten työpajojen työntekijät ja pajoilla
työskentelevät nuoret ovat

Nuorisoasiainkeskuksen
työntekijöiden käyttöön on
myös hankittu kaksi NAKtunnuksella varustettua polkupyörää, joilla työntekijät
voivat siirtyä työpisteeltä
toiselle työpäivän aikana.
NAK-rekisterikilvin, pyöräilykypärin ja korein varustetut pyörät voit bongata
työmatka-ajossa eri puolilla
kaupunkia toukokuusta lähtien.
Satu Tähtinen, tiedottaja
Nuorisoasiainkeskus

vastanneista yksiköistä, ja 71 % ilmoitti ottavansa
ympäristövaikutukset huomioon hankintoja tehdessään. Myös vastanneissa kouluissa ja päiväkodeissa yleisimmin on ohjeistettu jätehuoltoa sekä
materiaalien ja energian käyttöä ja kulutusta.
Yksiköissä laaditaan ohjeita, ja niitä pidetään
tärkeinä kestävän kehityksen toteutumisen kannalta. Ohjeiden käyttöön otossa on useissa yksiköissä arvioidensa perusteella vielä parantamista.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen
ohjeistuksesta on esitetty liitteessä 2.
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Vastanneiden yksiköiden oma arvio vuoden 2009 talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (n=20).
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Sidosryhmätiedotus toteutetaan yleisimmin tiedottein ja raportein, mutta myös muita
tiedotuskanavia käyttäen. Kuten aiemminkin tiedotusta toteutettiin monin hallintokuntakohtaisin
tavoin, esimerkiksi vanhempainilloin, asiakaslehdin
ja vierailukäynnein. Yhteensä kestävän kehityksen
asioita käsitteleviin tilaisuuksiin arvioitiin osallistuneen yli 10 000 henkilöä, Kulttuuriasiainkeskuksen
järjestämät tilaisuudet huomioon ottaen, jopa yli
40 000 henkeä.
Sidosryhmäyhteistyö
%
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tarjouspyynnöissä, sopimuksissa
tiedotustilaisuuksisa,
osallistumismenettelyissä
muussa

60

49,3
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Kestävän kehityksen ohjeiden laadinta suhteessa niiden tärkeyteen kestävän kehityksen toteutumisen kannalta. selite: 1
= syntyvien jätteiden käsittely, 2 = energian käyttö ja säästö,
3 = veden käyttö ja säästö, 4 = materiaalien käyttö ja kulutus, 5 = ympäristövaikutusten huomioon ottaminen hankinnoissa, 6 = perustehtävien ympäristövaikutukset. (n= 21)

Sidosryhmäyhteistyön muodot.

Vuoden 2009 ympäristötietoisuusteemasta ”Puhtaasti liikkeelle” vastannut Oulun seudun ympäristötoimi luovutti
tehtävän Oulun hiippakunnan tuomikapitulille, joka jatkaa
toimintaa seuraavan vuoden ajan omalla aiheellaan.

Puhtaasti liikkeelle –ympäristötietoisuuskampanja

Puhtaasti liikkeelle –ympäristötietoisuuskampanjan tavoitteet
• Lisätä tietoisuutta ilmanlaadusta ja
ilmastonmuutoksesta
• Saada aikaan käytännön toimia
yksilö- ja yhteisötasolla
• Vaikuttaa ilmanlaatuun, ilmastonmuutoksen hillintään ja energiansäästöön
• Kohentaa kuntoa ja edistää terveyttä
• Säästää rahaa

www.ouka.fi/ymparisto/puhtaasti/

Puhtaasti liikkeelle ympäristötietoisuuskampanja toteutettiin vuoden mittaan eri kohderyhmille suunnatuin
teemoin. Kevät käynnistyi työmatkakilpailulla ja parhaat kirjoitukset A-luokan arkimatkasta palkittiin
marraskuussa. Kampanjasta vastasi Oulun seudun ympäristötoimi.
Koko Pohjois-Pohjanmaan kattavassa työmatkakilpailussa kaupungin yksiköille tuli voitot kahdessa sarjassa:
sarjan 5–20 työntekijää voitti Oulun Konttorin Myyntireskontra ja perintä -tiimi ja sarjan 21–100
työntekijää Oulun kaupunginkirjasto.
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Oma arvio kestävän
kehityksen toteutumisesta
Arvionsa mukaan yksiköt ovat onnistuneet kestävän kehityksen ohjelman toteutuksessa pääosin
tyydyttävästi (10) tai hyvin (7). Kolme yksikköä
arvioi onnistumisen jopa erittäin hyväksi. Kestävän
kehityksen toimintaohjelman toteutuksen vaikuttavuus arvioitiin erittäin hyväksi (7), hyväksi (5)
tai vähintään tyydyttäväksi (8).Yksikään yksikkö ei
arvioinut onnistumista tai vaikuttavuutta heikoksi
tai erittäin heikoksi.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi
(12) tahi vähintään tyydyttäväksi (9). Motivaatio ja
asenteet arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai
hyväksi (15) tahi vähintään tyydyttäväksi (7). Tyydyttävä -luokan lisääntyminen edelliseen vuoteen
verrattuna saattaa osin johtua arviointityökalun
vaihtumisesta sanallisesta nelikenttäanalyysiin.Yksikkökohtaiset arviot on koottu liitteeseen 3.
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Kaupungin henkilöstön ympäristötietoisuus sekä asenteet
ja motivaatio kestävän kehityksen toteuttamiseen ovat keskimäärin hyvät.

Onnistuminen kestävän kehityksen ohjelmassa ja ohjelman
vaikuttavuus ovat keskimäärin hyvät.

Ympäristötietoisuuden taso arvioitiin hyväksi.
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Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelmat, ympäristöjärjestelmät ja talousarvioon asetetut
kestävän kehityksen tavoitteet
Yksikkö

Kestävän kehityksen
ohjelman päivitys

Ympäristöjärjestelmä
käytössä

Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Talous ja Strategia -ryhmä
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja
Päiväkodit

2009

ei

2006

kyllä

vaihtelee
päiväkodeittain

8 % kyllä

ei
vuosittain
ei
2009
2009
tekeillä, valmistuu
2010
vaihtelee kouluittain
2006
ei
2009
2005
2009
2009
2008
2009
tekeillä, valmistuu
2010
ei
2009
kyllä

ei
ei
ei
ei
kyllä
ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
hyvin
hyvin
kohtuullisesti
hyvin
kohtuullisesti

22 % kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
tekeillä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
hyvin
erittäin hyvin
hyvin
erittäin hyvin
erittäin hyvin
hyvin
hyvin
heikosti

ei
ei
tekeillä

kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
hyvin
kohtuullisesti

Kulttuuriasiainkeskus
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi/koulut
Rakennusvalvontavirasto
Tekninen keskus
Nallikari liikelaitos
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi

Kestävän kehityksen
Oma arvio taloustavoitteet talousarvioon arvioon 2009
2010 asetettu
asetettujen kestävän
kehityksen tavoitteiden
toteutumisesta*
kyllä
kohtuullisesti

kyllä
kyllä

kohtuullisesti
kohtuullisesti

* Asteikko = 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 kyselyyn)
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Liite 2. Ohjeistus vuonna 2009
Yksikkö

Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko
-ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi
-ryhmä
Talous ja Strategia -ryhmä
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja
Päiväkodit
Kulttuuriasiainkeskus
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi/koulut
Rakennusvalvontavirasto
Tekninen keskus
Nallikari liikelaitos
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi

Jätehuolto-ohje

Energiansäästöohje

Veden käyttö
-ohje

Materiaalien
kulutus -ohje

Kest. keh. sisälly- Ympäristövaikutetty perustehtä- tukset otetaan
vien ohjeisiin
huomioon
hankinnoissa

2

3

1

2

2

2

3

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1
3
2
3
3
3
2
2
1
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2

1
2
2
3
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2
1
2
3
2

1
2
2
3
3
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1

1
3
2
3
2
3
2
2
1
3
1
3
1
3
2
1
1
2
3

1
3
2
3
3
1
2
3
1
3
3
3
2
3
2
2
1
2
3

1
3
2
3
2
2
2
2
1
3
2
3
1
3
1
1
2
2
2

(– = ko. hallintokunta/liikelaitos ei ole vastannut kyselyyn)
Asteikko: 1 = Ei ohjetta tai siitä ei tiedetä (kyselyssä 0–3), 2 = ohje laadittu, mutta sitä ei juuri sovelleta, tai ohjeistusta noudatetaan, vaikkei kirjallista ohjetta ole (4–6), 3 = ohje olemassa ja käytössä (7–10).
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Liite 3. Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta vuonna 2009
Yksikkö
Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi –ryhmä
Talous ja Strategia -ryhmä
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja
Päiväkodit
Kulttuuriasiainkeskus
Kaupunginteatteri
Oulun taidemuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Tiedekeskus Tietomaa
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Kaupunginkirjasto
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi/koulut
Rakennusvalvontavirasto
Tekninen keskus
Nallikari liikelaitos
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi

Kestävän kehityksen
toimintaohjelman toteutuksen onnistuminen
hyvä

Kestävän kehityksen
toimintaohjelman
vaikuttavuus
hyvä

Henkilöstön ympäristötietoisuus

Henkilöstön motivaatio ja
asenteet

tyydyttävä

hyvä

hyvä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

tyydyttävä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
erittäin hyvä
tyydyttävä
erittäin hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
erittäin hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

tyydyttävä
erittäin hyvä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
heikko
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä

hyvä
hyvä
hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
erittäin hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
erittäin hyvä

(– = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)
Asteikko: kyselyssä 0–1 = erittäin heikko, 2–3 = heikko, 4–6 = tyydyttävä, 7–8 = hyvä, 9–10 = erittäin hyvä
xx = arvio parantunut vuodesta 2008
xx = arvio ennallaan
xx = arvio heikentynyt vuodesta 2008
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Liite 4: Yksiköiden esittämät toteutuneet kestävän kehityksen toimenpiteet vuonna 2009
Keskushallinto
• Kestävän kehityksen huomioiminen kaupunkirakenteen
suunnittelussa.
• Ilmasto-ohjelman laatimiseen osallistuminen.
• PARAS-hankkeen läpiviemiseen osallistuminen.
• Sähköisen tiedonjakamisen lisääntyminen.
• Maankäytön suunnittelua esittelevissä tilaisuuksissa tuotu
esille hyvän yhdyskuntasuunnittelun periaatteet kestävän
kehityksen mukaisesti.
• Yhteisötoiminnassa mukana 35 asukasyhteisöä, joista 12
kanssa toteutettu kumppanuustoimintana asukastupatoimintaa.
• ”Ruohonjuuri ja kestävän kehtityksen neljä ulottuvuutta”
-kestävän kehityksen koulutustilaisuus alueellisen yhteistyön ja asukastupatoiminnan toimijoille.
• Ylikiimingin yhteispalvelupisteen toiminnan käynnistäminen.
• Alueellisen yhteistyön toteuttaminen toimintasuunnitelmien mukaisesti kaikilla suuralueilla, määriteltynä painopisteenä kestävä kehitys ja turvallisuus. Keke-toiminta lisääntyi määrällisesti, kehittyi laadullisesti sekä monimuotoistui.
• Tuiran ja Kaijonharjun suuralueiden ympäristöohjelmien
valmistelun käynnistäminen.
• Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015 käynnistäminen.
• Kestävä kehitys osana aluelehtien sisältöä sai huomattavasti lisää palstatilaa. Juttujen aiheet monipuolistuivat ja
asenteisiin vaikuttavaa keke-viestintää oli enemmän.
• Meri-Toppila - Rajakylä lähiöhankkeen käynnistäminen
osana kansallista lähiöohjelmaa.
Sosiaali- ja terveystoimen tilaaja sekä palvelutuotanto
(päivähoito, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut, terveydenhuolto ja vanhuspalvelut)
• Kestävän kehityksen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle.
• Palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöiseksi eteni.
• Kestävän kehityksen esilläolo terveydenhuollon vastuualueiden ja palveluyksiköiden johtoryhmissä ja kokouksissa.
• Tilojen yhteiskäytön lisääminen tavoitteen mukaisesti.
• Kierrätysohjeiden tarkistaminen ja paperitulosteiden määrän vähentäminen.
• Huomion kiinnittäminen jätteiden lajitteluun, esim. muovi.
• Kertakäyttöastioiden käytön välttäminen ja kierrätysmateriaalien käyttäminen askartelussa.
• Silppuritoiminnan järjestäminen Kuntoutuskeskus Kipinässä, jossa eri yksiköiden silputtava toimistopaperi silputaan
ohjeistettuna työtoimintana.
• Tarjouspyynnöissä pääsääntöisesti kohta kestävästä kehityksestä.
• Kestävän kehityksen kasvatuksen huomioiminen päiväkotien toiminnassa.
• Päivähoidon kestävän kehityksen työryhmän kehittämiskokoukset (6).
• Päiväkotihenkilöstölle kolme, perhepäivähoitajille yksi ja
päiväkotien keke-yhdyshenkilöille neljä keke-koulutustilaisuutta.
• Alakööki Suomen ympäristökasvatusseuran alueellisena
päiväkotien Vihreä lippu -toiminnan edistäjänä.Alueen Vihreä lippu kouluille ja päiväkodeille järjestetty yhteistyössä
Timosenkosken luontokoulun kanssa kaksi koulutusta ja
yksi tapahtuma. Vihreä lippu -päiväkodeille oma verkostotapaaminen.

•
•

Alaköökin kuukausittainen keke-vinkki/tiedote päiväkotien
keke-yhdyshenkilöille.
Alaköökin päiväkotien kestävän kehityksen tukitoiminta.

Päiväkotikohtaiset vastaukset
Päiväkotien vastauksissa toteutettuja toimenpiteitä oli esitetty paljon. Suuri osa toimenpiteistä oli käytännönläheisiä ja
arkipäivän toiminnassa toteutettavia. Vastaukset keskittyivät
pääsääntöisesti seuraaville osa-alueille:
• Ympäristökasvatus
• Kestävän kehityksen ohjelmat ja Vihreä lippu -päiväkodit
• Henkilöstön koulutukset
• Kestävät, taloudelliset hankinnat ja kulutuksen vähentäminen
• Paperinsäästö ja sähköinen tiedotus
• Jätteiden kierrätys
• Energiansäästö
• Tilojen tehokas käyttö ja yhteiskäyttö
Tekninen keskus
• Luottamushenkilöiden, kaupunkilaisten ja henkilöstön
vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen toiminnan
avoimuudella ja tehokkaalla tiedottamisella:
- Yhdeksän tiedotus- ja keskustelutilaisuutta kansalaisille
asemakaavan muutoksista. Tilaisuuksiin osallistui 256
oululaista 55 esittelijän lisäksi.
- Järjestettyjen tilaisuuksien markkinoinnin tehostaminen ja nettisivujen käytön lisääminen. Merkittävistä
ajankohtaisista hankkeista www-sivuilla informaatiota
myös englanniksi.
- Blogisivustot käytössä Hiukkavaaran ja Länsi-Toppilan
kaavoituksen kansalaiskeskustelua varten.
- Asukastupatilaisuudet, joissa on käsitelty mm. viheralueiden hoitoluokitusta.
- Yleisötilaisuudet, esim. Pyykösjärven lisävesijohdon rakentaminen.
• Toimintajärjestelmän kehittäminen ympäristönäkökulmasta:
- Toimintajärjestelmän prosesseja ja toimintaohjeita on
tarkennettu huhtikuussa pidetyn ulkoisen arvioinnin ja
ympäristökatselmuksen pohjalta.
- Toimintajärjestelmälle on haettu sekä laatu- että ympäristösertifikaattia.
- Sertifiointiarviointi pidettiin joulukuussa. Arvioinnissa
havaittiin neljä lievää poikkeamaa. Kun poikkeamat on
korjattu, pääarvioija suosittelee ympäristösertifikaatin
myöntämistä.
• Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävien toimenpiteiden mukanaolo kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa;
- Oulun seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän yhtenä tavoitteena yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
hajarakentamisen hillitseminen.
- Seudun kauppapaikkaselvitys, liikennetutkimus, täydennysrakentamisselvitys ja joukkoliikenneselvitykset työn
alla.
- Olemassa olevaa infraa hyödyntävinä kaavoituskohteina
Hiukkavaaran keskus, Lasaretinväylä ja Länsi-Toppila,
joissa kaikissa on arkkitehtikilpailujen avulla etsitty
vaihtoehtoisia toteuttamisratkaisuja.
- Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja huomioon ottamista
koskevan selvityksen teettäminen Länsi-Toppilan asemakaavoituksen yhteydessä.
• Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen:
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- Kestävän kehityksen mukaisten kulkumuotojen toimintaedellytysten edistäminen kaavoituksen ja katusuunnittelun keinoin.
- Kevyen liikenteen väylästön rakentamisen jatkaminen
uusille asuntoalueille.
- Katuverkon suunnittelu ja toteuttaminen linja-autoreitistöä tukevalla tavalla.
- Oulun liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen
pääosin kevyttä liikennettä painottaen.
- Oulun seudun yhteistä yleiskaavaa toteuttavan liikennejärjestelmän aiesopimuksen päivittäminen vastaamaan
kestävän kehityksen haasteita yhteistyössä seudun kuntien ja liikenneviranomaisten kanssa.
- Joukkoliikenteessä uuden tuetun lipputuotteen 20-matkan lipun käyttöönotto.
- Linjastossa merkittävin muutos oli suorat moottoritietä
käyttävät vuorot Kaakkurista keskustaan.
Isokankaan luontopolun pitkospuiden uusiminen.
Polttopuun toimittaminen nuotiopaikoille ja nuotiopaikkojen jätehuollon hoitaminen.
Ylikiimingin retkeilyreitistön taukopaikkojen huollon tilaaminen Oulun alueen 4H-yhdistykseltä.
Osallistuminen yhdeksännen kerran Timosenkosken luontokoulun ympäristössä koululaisille järjestettyyn metsäpolkutapahtumaan.
Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman
2009 - 2020 vieminen teknisen lautakunnan ja kaupungin
hallituksen käsittelyyn.

Rakennusvalvontavirasto
• Hankkeiden ohjaustyössä korostettu rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen faktoja ja varautumisen hyötyjä;
tavoitti yli 95 % uudisrakennuttajista.
• Ohjaustyön tuloksena uusien pientalojen ostettavan lämmitysenergian säästö koko Oulun vuosituotannossa 37 %
määräystasosta (tavoite keskimäärin 35 %).
• Yhdessä (pien)taloteollisuuden kanssa haettu laajasti tuotantoon vietäviä kestävän kehityksen mukaisia laatu- ja
energiaratkaisuja; 5 laatukorttia.
• Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen tuotteistamista tuettu yhteistyössä eri osapuolien kanssa; tavoitteena tuotanto Oulun seudulla (alueverkot; kalliolämpöä,
puusta lämpöä ja sähköä).
Nuorisoasiainkeskus
• Kestävän kehityksen työryhmän perustaminen.Työryhmä
laatii keke-ohjelman ja jalkauttaa keke-periaatteita kentälle.
• Nenäpäivän asfalttihiihdot (tempaus).
• Sosiaalisen kestävän kehityksen seminaari yhteistyössä
Lääninhallituksen kanssa.
Opetustoimi
• Green Office -ympäristöjärjestelmän rakentamisen käynnistyminen opetustoimen tukipalveluihin. Henkilöstön
tietoisuutta ja toimintamahdollisuuksia ympäristön huomioimiseksi kehitettiin.
• Timosenkosken luontokoulun toimiminen alueellisena
kestävän kehityksen edistäjänä.
• Opetustoimen mukanaolo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä (PYRY) osallistuen
alueellisten koulutusten järjestämiseen (2 kpl).
• Opetustoimen osallistuminen Opetushallituksen rahoittamaan hankkeeseen "Koulujen ja oppilaitosten kestävän
kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen".
• Oppilaskuntatoiminnan ja alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Osallisuustoiminnan huipentumana ensimmäinen
kaupunkikokous.

•
•

•

•
•

•

•

Kolmen nuorten ympäristövaikuttajaleirin järjestäminen
Nuorisotoimen kanssa.
Maailmankoulun projektiluonteisen toiminnan pieneneminen ja loppuminen vähitellen vuoden 2011 aikana. Maailmankoulun lainaus- ja koulutustoimintaa siirretty osaksi
Oppiksen toimintaa, jotta projektissa kehitetty osaaminen
ja käytänteet säilyisivät.
Selkeiden rakenteiden ja vastuiden kehittäminen turvallisuusjohtamiselle. Toiminta on tunnettua ja se edesauttaa
yhteistyötä opetustoimen sisällä sekä myös ulkopuolisten sidosryhmien, kuten poliisin, palo- ja pelastustoimen,
kanssa.
Turvallisuushavaintoja seuraava Vaarain-järjestelmä otettiin käyttöön ja siihen liittyen järjestettiin koulutusta ja
perehdytystä.
Kansallisen strategian mukaan kaikilla kouluilla tulisi olla 2010 alkaen vuosittain laadittava kestävän kehityksen
suunnitelma.Tähän tavoitteeseen tähtäävien koulutusten,
työpajojen ja konsultointien järjestäminen, 13 kpl.
Riihi-ympäristötyökalun siirtyminen internettiin. Syyskuussa suoritettuun kyselyyn vastasi 33 koulua, joista 64
% oli laatinut tavoitteen mukaisen kestävän kehityksen
toimintasuunnitelman.
Uuden Vihreän lipun myöntäminen Laanilan koululle.Vihreitä lippuja yhteensä seitsemän ja lisäksi yksi ympäristösertifikaatti.

Koulukohtaiset vastaukset
Koulukohtaisissa vastauksissa toteutettuja toimenpiteitä oli
esitetty laajasti osan ollessa hyvinkin yksityiskohtaisia. Vastaukset keskittyivät pääsääntöisesti seuraaville osa-alueille:
• Ympäristökasvatus, tapakasvatus ja suvaitsevaisuus
• Kestävän kehityksen ohjelmat ja Vihreä lippu -koulut
• Käytännön kestävän kehityksen asiat: kierrätys, säästäminen, lajittelu ja energiansäästö
• Tilatehokkuus ja rakentaminen, olemassa olevien tilojen
tehokas käyttö
• Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuden edistäminen
• Osallisuustoiminta ja osallisuushankkeisiin osallistuminen,
oppilaskunnan toiminta, yhteistyö vanhempien kanssa
Liikuntavirasto
• Liikunnallisen elämäntavan syntymisen sekä omaehtoisen
liikunnan harrastamisen edistäminen.
• Liikuntapalvelujen kehittäminen tasapuolisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisuudesta huolehtien.
• Monihallinnollisen yhteistyön toteuttaminen liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä.
• Kestävän kehityksen toimintaohjelman Oulu liikkuu kestävästi 2009 - 2011 laadinta ja laaja-alaisen työryhmän
osallistuminen sen laatimiseen.
• Matonpesulaitureiden vähentäminen.
• Sähköisen asioinnin kehittäminen.
• Kuntosalilaitteiden sekä muiden välineiden ja materiaalien
kierrättäminen mahdollisuuksien mukaan.
• Sähköisen kulunvalvonnan käyttöönottaminen Värtön liikuntahallissa.
• Liikuntatoimen mukanaolo Suomi ui Unicefille -tapahtumassa, jossa yhtenä teemana oli kestävä kehitys ja puhtaan
veden merkitys.
Kulttuuritoimi
• Tiedotuksen parantaminen esimiesten välityksellä. Kierrätyksen ja uusiokäytön tehostuminen. (Kaupunginteatteri)
• Tavoitteisiin sitoutuminen ja toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan (Pohjois-Pohjanmaan museo).
• Musiikin tuottaminen laaja-alaisesti ja osallistumiskynnyk-
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sen pitäminen matalana. (Oulu Sinfonia)
Ohje vanhojen laitteiden hävittämisestä (Kaupunginkirjasto).
Kierrätyksen ja lajittelun sekä lasinkeräyksen jatkaminen.
(Kaupunginkirjasto)
Kirjojen muovituksen vähentäminen edelleen. Käytettävä
muovi ympäristöystävällistä pp-muovia. (Kaupunginkirjasto)
Kirjojen poistomyynti. Poistetun aineiston myynti myös
lähikirjastoissa. (Kaupunginkirjasto)
Vanhojen kirjojen ja lehtien kierrätyskärryn käyttöönotto.
(Kaupunginkirjasto)
Kopioinnin jatkuva seuranta. (Kaupunginkirjasto)
Koulutus kierrätys- ja ekoasioista henkilökunnalle. (Kaupunginkirjasto)
Pr-kynä kierrätysmateriaalista. (Kaupunginkirjasto)
Poistettavien tuotteiden lajittelu, kierrätys ja uudelleen
käyttö, esimerkkinä Museokauppa Ainoan tuunatut tuotteet. (Taidemuseo)

Oulun seudun ympäristötoimi
• Kestävän kehityksen seurantaraportti 2008.
• Neljän julkaisun, kahdeksan raportin ja noin 20 tiedotteen
julkaiseminen.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuskampanjan "Puhtaasti liikkeelle" toteuttaminen.
• Energiansäästöohjeiden valmistuminen.
• Paperinsäästöohjeiden päivittäminen. Paperin kokonaiskulutus nousi 9 %, mutta henkilöä kohti tarkasteltuna laski
1 %.
• Jäteohjeiden päivittäminen/laatiminen.
• Toimistotarvikkeiden uudelleen käytön tehostaminen,
mappien ja muun toimistomateriaalin kierrätyspäivät.
• Rumputuksen ympäristöliite.
• Sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma valmisteilla.
• Akkunan käytön tehostaminen.
Oulun Energia
• Toppilan voimalaitosten ja kaukolämpöverkon energiakatselmusten tekeminen. Laatu- ja ympäristöohjelmien
päivittäminen ja toteuttaminen.
• Haukiputaan liittäminen Oulun kaukolämpöverkkoon.
• Toppila 2:n kaukolämpöpumpun taajuuskäyttö.
• Pellettisiilon ja kuljettimien rakentaminen Toppilan voimalaitoksilla.
• Kivihiilen ja puupolttoaineiden varastointi- ja käsittelyalueen rakentaminen, mm. kentän asfaltointi ja valumavesien
käsittelyjärjestelmä.
• Toppila 1:n kattilasiilon ruuvisyöttimien hankinta mm.
puupolttoaineiden käytön lisäämiseksi.
• Öljysäiliöiden valuma-altaan tiivistys.
• Toppila 2:n kiertokaasupuhaltimen hankinta NOx-päästöjen rajoittamiseksi.
• Toppila 2:n sähkösuodattimen kaasunohjauslevyjen hankinta savukaasujaon parantamiseksi.
• Toppila 1:n turpiinisäätäjän modernisointi uusinnan yhteydessä (vastapainesähkön tuotannon lisääminen).
• 20 000 etäluettavan sähkönkulutusmittarin asentaminen,
mikä mahdollistaa kiinteistökohtaisen energiankulutuksen
reaaliaikaisen seurannan.
• CO2-päästökauppaan osallistuminen.
• Laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmien ulkoiset ja sisäiset
auditoinnit.
• Kunnolla Sykettä - liikuntakampanja henkilökunnalle.
• VERVE:n kehitystarveanalyysit, joiden tavoitteena on parantaa tuottavuuden lisäksi myös työhyvinvointia.
• Energiaa Pohjois-Suomessa -infot koululaisille.
• Vierailut voimalaitoksilla ja Energiatalolla.

•
•
•
•

Ohjatut tutustumiskäynnit Merikosken kalatiellä.
Infotilaisuudet kaukolämpöasiakkaille.
Osallistuminen Rakentajamessuille ja energiansäästöpäiville, joissa esitelty kaukolämpöä.
Urakoitsijoiden työturvallisuuskoulutukset.

Oulun Vesi
• Mukanaolo Oulujoen vesienhoidonsuunnitelmassa.
• Energiansäästöön liittyvien hankkeiden toteuttaminen,
selvitykset ja vertailut.
• Haja-asutuksen viemäröintihankkeiden edistäminen.
• Lietteen hyötykäyttöön liittyvien menetelmien kehittäminen yhteistyössä ulkopuolisen urakoitsijan kanssa.
• Taskilan typenpoistoprosessin käyttöönotto lupaehtojen
mukaisesti. Muutkin puhdistustulokset hyviä.
• Koko toiminta on ympäristön kestävään käyttöön liittyvää.
• Viinivaaran pohjavesihankkeen valmisteleminen. Hankkeella on toteutuessaan paikallisia vaikutuksia luontoon,
mutta se myös vähentää energian ja erityisesti puhdistuskemikaalien käyttöä ratkaisevasti.
• Asiakasjulkaisut kuluttajille sekä sisäinen tiedotus nettisivuilla.
Oulun Serviisi
• Koneajokortin tarpeen kartoitus ja koneiden käyttökoulutusten järjestäminen. Koulutusta jatketaan myös vuonna
2010.
• Sopimustoimittajan vaihduttua uusien käyttöturvallisuustiedotteiden saaminen ja niiden jakamisen käynnistäminen.
• Paperin kulutuksen vähentyminen Siruja -lehden pois jäännin myötä. Muutoin paperin kulutuksen vähentyminen on
ollut vähäistä.
• Biojätemäärän vähentymisen tehostaminen oikeiden annoskokojen ja määrien myötä. Seurannan toteuttaminen
osassa kohteita päivittäin ja osassa harvennetusti.
Oulun tekninen liikelaitos
• Energiakulutuksen vähentäminen. Oulun Tilakeskus on järjestänyt energiankulutuksen seurannan. Oulun teknisen
liikelaitoksen kiinteistönhoito puuttuu energiankulutuksen
poikkeamiin ja tekee tarvittavat toimenpiteet.
• Toimintajärjestelmän yhteyteen ympäristöjärjestelmän
rakentaminen, jossa käyty läpi ympäristövaikutukset ja
laadittu ympäristöohjelma vuodelle 2010.
• Urakkakohteissa palaverit aliurakoitsijoiden kanssa (urakkakohteista laaditaan hankekohtaiset ympäristösuunnitelmat) sekä palaverit tavarantoimittajien kanssa.
Oulun Jätehuolto
• Kaatopaikalle sijoitetun asukaskohtaisen sekajätemäärän
väheneminen 6 % edellisvuoteen verrattuna ollen nyt 274
kg.
• Hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrän kasvu 6 %
edellisvuoteen verrattuna.
• Ravinnekuormituksen lähes puolittuminen vuoden 2005
lukemista.
• Hajuvalitusten määrän puolittuminen edellisvuoteen verrattuna (41 kpl vuonna 2009).
• Talteen kerätyn biokaasun määrä 6,1 milj. m3.
• Eviralta tulossa lupa kompostikypsytteen tuotteistamiseen
mullaksi.
• Jätteen energiana hyödyntämiseen sopimus hyödyntäjän
kanssa.
• Mukana järjestämässä Jätehuollon kevätpäivää, jossa käsiteltiin myös jätehuollon ympäristövaikutuksia.
• Mukana järjestämässä biokaasun liikennepolttoainekäyttöä
koskevaa seminaaria.
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Tiedotustilaisuus uudelle johtokunnalle, jossa käsiteltiin
myös ympäristöasioita.
Noin 100 ryhmävierailua Ruskossa tai kohdepaikalla, mm.
koulut ja muut oppilaitokset, joissa käsitelty mm. jätehuollon ympäristövaikutuksia.

Oulun Satama
• Aktiivinen tiedotus.
• Toimintajärjestelmän ulkoisen auditoinnin toteuttaminen
ja toimintajärjestelmän päivitysten tekeminen.
• Kunnossapidon toimivuus.
• Kustannustietoisuuden ja talousosaamisen lisääminen koko organisaatiossa: käyttömenot alle budjetin ja talouskatsaus henkilökunnalle vähintään kolme kertaa vuodessa.
• Oulun alueen rautatie- ja tieverkon sekä sataman palvelutason parantaminen ja asiakaskyselyn toteuttaminen.
• Kaksi satamaturvakoulutusta alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.
• Esimiestyöskentelyn ja henkilöstön työtyytyväisyyden
mittauksen suorittaminen ZEF –työkalulla ja kehittämiskohteiden valinta tulosten perusteella.
• Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja osaamiseen liittyen
kuntotutkimuksen toteuttaminen henkilökunnalle.
Oulun Tilakeskus
• Sopimus julkisten rakennusten energiatehokkuutta parantavan palveluntuottajan TAC Finland Oy:n kanssa ja
ko. sopimuksen mukaisen toiminnan käynnistäminen.
• Suunnittelukokoukset isännöitsijöiden ja teknisten asiantuntijoiden kesken.
• Säätö - ja pienemmät korjaukset palvelutuottajan ohjauksessa, kiinteistöjen katselmusten käynnistyminen.
• Uusista energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävistä
toimenpiteistä tiedottaminen tilojen käyttäjille ja kiinteistönhoidolle.
• Kestävästä kehityksestä ja energiansäästöstä tiedottaminen henkilöstölle kahdessa työpaikkakokouksessa sekä
akkunassa. Kiinteistönhoidolle järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta. Tilaisuuksien tavoitteena on ollut perehdyttää
osallistujat energiansäästötoimenpiteisiin ja -menettelyyn.
• Tilojen käytön tehostamiseksi Vapaat tilat -rekisteri intraan Tilavuokraus-työtilaan. Toimintaa laajennettu oman
yksikön sekä teknisen keskuksen käyttöön Vapautuvat
tilat -työtilaan.
• Tilakeskuksen nettihuoltokirjan käyttöönottoa jatkettu.
Nettihuoltokirja otettu käyttöön 49 kaupungin omistamassa kiinteistössä.
• Tilakeskuksen rakennuttamien peruskorjausten suunnittelunohjaus kestävän kehityksen näkökulmasta. Viiden
peruskorjauskohteen suunnittelunohjauksessa käytetty
sopimuskumppaniasiantuntijaa, tavoitteena vähentää energiankulutusta.
• Lämmitysjärjestelmän vertailtu Vesalan monitoimitalohankkeen yhteydessä.

Oulun Tietotekniikka
• Sähköisten kokouskäytäntöjen tarjonta. Käytännöt eivät
Oulun kaupungissa ole vielä edenneet toivotulla tavalla.
• Paperitulosteiden käytön edelleen vähentäminen.
• Tietokonelaitteiden elinkaaren jatkaminen järkevällä
tavalla. Laitteita ei tarvitse lähettää jatkokäyttöä varten
maantieteellisesti etäälle.
• Palvelinten sähkönkulutuksen pienentäminen merkittävästi.
Oulun Konttori
• Kestävän kehityksen toimintaohjelman laatiminen ja esitteleminen henkilöstölle. Ohjelman vieminen osaksi tavoitteita jatkuu.
• Prosessikohtaisten tavoitteiden asettaminen ja sähköisen
arkistoinnin lisääminen paperinkulutuksen minimoimiseksi:
- Automaattisen tiliöinnin mahdollistaminen maksuliikenteen versiopäivityksellä.
- Verkkolaskutuksen laajeneminen.
- Ess-järjestelmä -projektin jatkuminen.
- Henkilöstöprosesseissa palkkalistojen tulostamisen
lopettaminen ja siirtyminen näytöltä tarkastamiseen.
- MD-Titania työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönotto virastomestaripalveluissa.
- Hankinnassa sähköisen toimittajareklamaatiolomakkeen
käyttöönotto akkunassa.
• Asiakaspalvelun keskittäminen yhteen pisteeseen, Oulu10palvelut - asiakaspalvelukeskukseen:
- Asiakkaiden monikanavainen palvelujen saatavuus.
- Vaikuttaminen osittain lomakkeiden vähentämiseen.
- Oulu10-puhelinpalvelun avaaminen.
- Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönottoprojektin aloittaminen ja järjestelmän valmiiksi saaminen.
• Sähköistäminen ja manuaalisten toimintojen vähentäminen
kehittämishankkeiden avulla.
- Ess-järjestelmä käytössä 70 %:lla asiakkaista ja Ostajärjestelmä 100 %. Järjestelmien käytön helpottamiseksi tuotettiin järjestelmiin ”videovinkit”, jotka toimivat
itseopiskelumateriaalina ja helpottavat järjestelmien
käyttäjiä.
- Henkilöstöprosesseissa yhteisen jaetun levyn käyttöönotto dokumenttien hallintaan.
• Tilankäytön tehostaminen virastotalon avotilojen tehokäytöllä. Suunnitelma hankintapalvelujen sijoittumisesta
Oulu10 tiloihin keväällä 2010.
• Tiimityön itsearvioinnin tekeminen.Tiimityö hyvällä tasolla.
• Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja päätöksenteon
asiakirjapalveluiden sekä kirjaamopalvelujen prosesseiden
mallintaminen strategian tavoitteiden mukaisesti. Riskien
ja kontrollien määritteleminen ja kehittämissuunnitelmien
laatiminen.
• Henkilöstön ohjeistaminen akkunassa sähköisten laitteiden kulutuksen pienentämiseksi.
• Sähköisen tiedonsiirron aloittaminen uusien tietojärjestelmien mahdollistamalla tavalla ja tiedonsiirrossa käytettävän paperimäärän vähentäminen, mm. tuoteluettelot
hankintapalveluissa.
• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen
määrä kokonaishankinnoista –tavoitteen (> 33 %) toteutuminen.

Oulu kasvaa kestävästi
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