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kaupunginJOHTAJAN KATSAUS

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS
Ympäristöasioiden osalta vuosi 2010 on
ennen kaikkea ollut siirtymistä strategioista ja sitoumuksista käytännön toteutukseen ja toimenpiteisiin. Sekä päättäjien että työntekijöiden sitoutuminen
ja vastuu asioiden edistämisestä on ollut esillä useissa yhteyksissä. Kaupunkistrategian linjaukset on sisällytetty
uuteen ympäristöpolitiikkaan, ilmastoohjelma ILMO on yksi kaupunkistrategiaa tukevista kehittämisohjelmista,
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi on
laadittu täydennysrakentamisselvitys muutamia mainitakseni.
Mutta uusia haasteita tulee koko
ajan. Erityisen vilkasta toiminta on ilmasto- ja energiakysymysten ympärillä. Asioiden kehittämiseksi tarvitaan
paitsi yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, myös ohjeita ja määräyksiä. Oulun kaupungin

osaaminen erityisesti rakennuksiin ja
rakentamiseen liittyvien kysymysten
eteenpäin viemisessä on ollut huomattavaa. Yhteistyön vahvistaminen näiden kysymysten ratkaisemiseksi on virinnyt myös Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken.
Merkittävimmät investoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet energiantuotantoon. Jätteen energiahyötykäytön
mahdollistavan laitoksen rakentaminen on jo pitkällä ja muita uusia ratkaisuja on suunnitteilla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen on synnyttänyt kysynnän ja markkinat uusille teknologioille ja innovaatioille ja siinä, jos missä, on oululaisen
osaamisen mahdollisuus.
Uuden Oulun mukanaan tuomat
haasteet ovat merkittävät myös ympäristöasioiden eteenpäin viemisessä ja

tulevaisuuden suuntaamisessa. Oulun
kaupungin hyviä käytäntöjä ympäristöasioiden hoitamisessa on tarpeen jatkaa, mutta yhtälailla on tarpeen saada myös muiden liitoskuntien parhaat
toimintatavat osaksi jokapäiväistä toimintaa. Vetovoimaisen kasvukeskuksen perusedellytyksenä on, että ympäristönäkökulma ja kestävän kehityksen
periaatteet ovat mukana kaikessa toiminnassa kaikilla toimialoilla. Uuden
Oulun vahvistaminen ympäristövastuullisena ja toimintakykyisenä ympäristönä sekä yrityksille että asukkaille
onkin yksi keskeisimmistä lähivuosien
tavoitteista.

Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja
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Johdanto
oulu pähkinänkuoressa

JOHDANTO
Vuoden 2010 seurantaraporttiin on
koottu keskeiset ympäristöasioiden
hoitoa, kestävän kehityksen edistämistä sekä ilmastostrategian toteuttamista koskevat toimenpiteet ja tunnusluvut. Raportissa on myös esitetty hallintokuntien ympäristöasioiden hoidon ja
asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Kytkemällä toisiinsa sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä erilaiset tunnusluvut saadaan kokonaisvaltainen kuva toteutuneesta kehityksestä.
Seurantaraportti kertoo ympäristöasioiden hoidosta koko kaupunkiorganisaatiossa ja näin ollen mukana on hyvinkin erilaisia näkökulmia ja katsontakantoja. Toteutetut toimenpiteet vaihtelevat arvomaailman rakentamisesta konkreettisiin teknisiin toteutuksiin.
Tavoite on kuitenkin kaikilla sama eli
ympäristön tilan jatkuva parantaminen.

Asiat vaativat päivityksiä ja uudistamista. Vuoden 2010 raportti on muutosvaiheen raportti, mistä kertoo myös
uusi nimi ”ympäristötilinpäätös”. Seurantavuonna valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi ympäristöpolitiikka, mutta
käytäntöä ohjasi vielä aikaisempi kestävän kehityksen toimintaohjelma. Ilmastoasioiden painoarvo on lisääntynyt ja sen raportointia on lisätty aiemmasta. Kestävän kehityksen etenemistä kuvaavia tunnuslukuja on tarkistettu ja esimerkkejä toteutetuista toimenpiteistä on kirjattu niiden joukkoon. Aikaisempina vuosina esitetyt sosiaalisen kestävyyden tunnusluvut eivät ole
osoittautuneet tämän raportin kannalta tähdellisiksi. Kyseiset tiedot tulevat
esille kaupungin muissa tilastoissa ja
niiden esittämisestä tässä yhteydessä
on luovuttu.
Laajasta sisällöstään huolimatta

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

1 513,3 km2
1 411,8 km2
101,5 km2
113,5 km2

Asukkaita (31.12.2010)
-miehiä
-naisia
-asukastiheys
-keski-ikä (1.1.2010)

141 651
49,3 %
50,7 %
94 as/ km2
37 vuotta

Elinkeinot (31.12.2007)
Palvelut
Teollisuus
Kauppa
Rakennustoiminta
Liikenne
Maa-, metsä- ja kalatalous
sekä kaivostoiminta
Tuntematon

55 %
16 %
14 %
7%
6%
1%
1%

Kaupungin henkilöstö

9 674 henkilöä

Talous (tilinpäätös 2009)
Vuosikate/poistot
Investointien tulorahoitus
Lainat/asukas

113 %
49 %
1200 €

Oulu pähkinänkuoressa
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raportti on pyritty saamaan tiiviiksi,
mutta luettavaksi. Raportti sisältää
Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa yhteisesti sovitut tiedot ja
mittarit, mutta myös Oululle ominaisia
kestävän kehityksen edistymistä kuvaavia toimenpiteitä.
Raportissa esitetyt tiedot kerättiin
hallintokunnilta edellisvuoden tapaan
sähköisesti internetpohjaista työkalua
hyväksi käyttäen, minkä lisäksi ympäristötoimi kokosi keskeisiä tietoja asioista vastaavilta tahoilta. Taloudellisten tunnuslukujen tiedonkeruusta vastaisi keskushallinnon talous- ja strategiaryhmä sekä Oulun Konttori.
Seurantaraportin on laatinut Oulun
seudun ympäristötoimesta Marketta
Karhu yhdessä Hanna-Mari Koivukosken, Vesa Malmin, Minna TjäderhaneOjalan ja Maarit Kaakisen kanssa.

Suurimmat työnantajat
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun yliopisto
Nokia Oyj
Nokia Siemens Networks
Päätöksenteko
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Keskusvaalilautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Nuorisoasiainlautakunta
Opetuslautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Liikelaitokset
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun Tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tilakeskus
Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Nallikari Camping
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Oulu-Koillismaan pelastus liikelaitos
Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos, Business Oulu

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
ja ympäristöjohtaminen

OULUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
“Oulu kasvaa kestävästi” hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 9.8.2010 § 399.
Asiakirja sisältää myös kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmän.
Ympäristöpolitiikan ja ympäristöjohtamisen tarkastelu tuli ajankohtaiseksi marraskuussa 2009 hyväksytyn Oulun kaupunkistrategian myötä. Uudessa kaupunkistrategiassa painottuvat aikaisempaa vahvemmin ympäristöasiat.
Strategian kriittisiä menestystekijöitä
ovat eheä, toimiva ja energiatehokas
yhdyskuntarakenne, ilmastonmuutoksen hillintä sekä kestävän kehityksen
periaatteita edistävät toimintatavat.
Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen on 1990-luvun lopusta alkaen koostunut kestävän kehityksen toimintaohjelmasta sekä kaupungin yhteisistä
toiminnan ja talouden ohjauskeinoista. Kestävän kehityksen politiikka on

ollut ympäristöjohtamisen keskeisin
asiakirja ja se on päivitetty valtuustokausittain.
Uudessa ympäristöpolitiikassa on
otettu huomioon kaupungin strategiaan kirjatut linjaukset. Sisältöä on rajattu aikaisempaa kestävän kehityksen
politiikkaa enemmän ympäristönsuojelun ja ekologisen kestävyyden suuntaan, ja näin on vältetty päällekkäisyydet kaupungin muiden ohjelmien ja
strategioiden kanssa. Ympäristöpolitiikka kattaa koko kaupungin organisaation toiminnan ja mahdollistaa uusien organisaation ulkopuolelta tulevien erillisstrategioiden, -ohjelmien ja sitoumusten sisällyttämisen osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksen lähtökohtana oli alusta alkaen konkreettisuus ja käytännönläheisyys, ja sama toimintatapa jatkuu

uusimman päivityksenkin myötä. Jokaiselta hallintokunnalta ja liikelaitokselta edellytetään konkreettista ympäristöohjelmaa tai -järjestelmää. Ympäristöpolitiikka luo linjat joiden mukaan
yksityiskohtaisemmat ohjelmat konkretisoituvat ja toteutuvat. Seurantaraportti laaditaan entisen tapaan vuosittain ja siihen sisällytetään keskeiset
ympäristöasioita koskevat tiedot.
Politiikka-asiakirjassa esitetty ympäristöjohtamisjärjestelmä määrittelee vastuut ja selkeyttää tehtäväjakoa.
Ympäristöjohtamisessa on keskeistä
tavoitteiden sisäistäminen ja toimintamallin käyttöönotto sekä näihin liittyvän mittariston seurannan järjestäminen osaksi normaalia toimintaa. Näin
kunkin yksikön toiminnan seurannan
ja ulkopuolisen ohjauksen tarve vähenee ja toiminta saa lisää vaikuttavuutta.

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

KAUPUNGINVALTUUSTO

Ympäristöpolitiikka

YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TAHTOTILA
Oulu on toimiva, viihtyisä ja turvallinen asuin- ja toimintaympäristö, joka
ennakoi muutokset ja luo tuleville sukupolville hyvän lähtökohdan entistä
paremman ympäristön aikaansaamiseksi.

KAUPUNGINHALLITUS

Ympäristövastuu ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy näkyy kaikessa
kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

Tavoitteena on:
• ympäristötietoiset ja
kestävän kehityksen
edistämiseen
sitoutuneet päättäjät,
asukkaat, yritykset ja
työntekijät
• kestävän kehityksen
toteuttaminen
jokapäiväisissä
toiminnoissa ja
käyttäytymisessä

OLOSUHTEET LUOVAT
MAHDOLLISUUDET

TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMISTA

Tavoitteena on:
• kaupungin kehittäminen paikallisia
luonnon ja kulttuurin
ominaispiirteitä hyödyntäen ja kunnioittaen
• eheä ja toimiva, vaihtoehtoisia kulkumuotoja suosiva yhdyskuntarakenne
• laadukas lähiympäristö
sekä monipuoliset
virkistys- ja vapaaajanalueet
• tarkoituksenmukaiset,
kestävän kehityksen
periaatteen huomioonottavat palvelut ja
palvelurakenteet

Tavoitteena on:
• monipuolinen
seudullista vahvuutta
hyödyntävä
elinkeinorakenne
• ympäristöteknologian
osaamiskeskukseksi
kehittyminen uusia
teknologisia ratkaisuja
ennakkoluulottomasti
tukien
• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
sekä materiaali- ja
energiatehokkuuden
parantaminen

Ympäristöpolitiikkaa tukevat strategiat,
ohjelmat ja sitoumukset
Ympäristötilinpäätös

HALLINTOKUNNAT JA
LIIKELAITOKSET
SITOUTUMINEN
JOHTAA TOIMINTAAN

Kaupunkistrategia

Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät

Seuranta, raportointi ja jatkuva
parantaminen

Kaupunkistrategia
Ympäristöä koskevat strategiset linjaukset

Ympäristöpolitiikka
Ympäristötavoitteet

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

Ympäristöohjelmat ja -järjestelmät
Yksikkökohtaiset toimintaohjelmat, ympäristövastuut ja -mittarit
Talousarvion ympäristötavoitteet

Ympäristötilinpäätös
Taloudelliset tunnusluvut
Ekologisen kestävyyden indikaattorit
Ympäristöpolitiikkaa tukevien strategioiden, ohjelmien ja sitoumusten toteutuminen
Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöohjelmien ja -järjestelmien toimivuus
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kestävän kehityksen
seurantaryhmä vuonna 2010

kestävän kehityksen seurantaryhmä
vuonna 2010

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SEURANTARYHMÄ VUONNA 2010
Vuonna 2009 seurantaryhmä kokoontui kolme kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Vuononvirta ja sihteereinä Marketta Karhu sekä
Maria Lauronen. Seurantaryhmän toiminnalleen asettamat tavoitteet toteutuivat kestävän kehityksen seminaaria
lukuun ottamatta.
Seurantaryhmä otti kantaa esitykseen kaupungin ympäristöjohtamiseksi ja ympäristöpolitiikaksi. Keskusteluissa todettiin, että ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämisen seurannassa entistä suurempi
haaste on toiminnan tuloksellisuuden

mittaaminen ja siltä osin kehitystyötä
tarvitaan sekä koko kaupungilta että
hallintokunnilta. Seurantaryhmän tehtävät ja kokoonpano tarkentuvat ympäristöpolitiikan päivityksen myötä.
Kokouksissa olivat esillä myös ERA
17 -toimintaohjelma, kaupungin täydennysrakentamisselvitys sekä kestävän kehityksen kasvatus- ja neuvontatyö nykyisessä ja tulevassa uudessa
Oulussa.
Kestävän kehityksen työryhmän työ
nykyisessä muodossaan päättyi vuoden 2010 lopussa.

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toimintatavoitteet 2010
1.

Kestävän kehityksen seurantaraportti

2.

Joka kotiin jaettava ympäristötiedote, ympäristöliite

3.

Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan jatkaminen

4.

Ympäristöpolitiikan jalkauttaminen
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Kestävän kehityksen
seurantaryhmä 2010
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Maria Lauronen
Ympäristötoimi
Maarit Alikoski
Paula Korkala
Mika Uolamo
Pekka Seppälä

Keskushallinto
Rakennusvalvontavirasto

Seppo Saloranta
Jussi Tomberg

Opetustoimi

Päivi Saari

Tekninen keskus

Marjatta Savolainen
Risto Vuoria
Kulttuuritoimi
Kirsi Paasovaara

Sosiaali- ja terveystoimi

Pasi Laukka

Nuorisoasiainkeskus

Kirsi Ahlqvist
Eila Rasmus

Oulun Energia

Antti Hekkala

Oulun Vesi

Katri Päivärinta

Oulun Jätehuolto

Risto Mattila

Oulun tekninen
liikelaitos

Mirva Lohiniva
Kari Saija

Oulun Serviisi

YMPÄRISTÖASIOIDEN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut
Ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen laskenta käynnistettiin vuoden 2008 talousarvion toteutumasta, joten vuoden 2010 tuloksia pystytään vertaamaan kahteen aiempaan vuoteen.
Vuonna 2010 kaupungin yhteenlasketut ympäristötuotot olivat 32 miljoonaa euroa, mikä on 8 % kaikista kaupungin toimintatuotoista. Suurimmat
tuotot tulivat jätevesimaksuista, jätteiden vastaanottomaksuista ja ympäristönsuojelun edistämiseen kirjatusta rakennusvalvonnan laadunohjauksen seurauksena syntyneestä energiansäästöstä. Ympäristötuotoissa tapahtui 9 miljoonan kasvu edellisvuoteen verrattuna.
Yhteenlasketut ympäristökulut poistot mukaan lukien olivat 26,1 miljoonaa
euroa, mikä on 3 % kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat kulut

aiheutuivat jätehuollosta ja jätevesien
käsittelystä. Muita merkittäviä kuluja
aiheutui mm. ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun kirjatuista päästöoikeuksien
ostosta sekä voimalaitostuhkien kuljetuksista ja käsittelystä, ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoidosta ja
roskien siivouksesta. Vuoden 2010 ympäristökulut olivat noin miljoona euroa
suuremmat kuin vuonna 2009.
Ympäristöinvestointeja kertyi yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Suurin
yksittäinen investointi, noin 5,1 miljoonaa euroa, syntyi Laanilan EKO-voimalan rakennushankkeen aloittamisesta
(kirjattu jätehuoltoon). Muita merkittäviä investointeja tehtiin mm. viemäriverkostoon ja meluntorjuntaan liittyen. Investointien määrä laski edellisvuodesta yli 3 miljoonaa euroa.
Ympäristönsuojelun edistämistä

kuvaavissa luvuissa on ensimmäistä kertaa mukana Oulun rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen
vaikuttavuus. Toiminnan kulut olivat
noin 0,1 miljoonaa euroa ja toiminnasta saatava kumulatiiviset tuotot olivat
noin 5,55 miljoonaa euroa.
Laadunohjausta on toteutettu rakennuslupaan liittyvänä palveluna vuodesta 2005 alkaen. Säästötasoa verrataan
kulloinkin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja valtakunnallisten
määräysten kiristyminen otetaan huomioon energiansäästöä ja päästövähennystä laskettaessa. Valtakunnalliset energiamääräykset kiristyivät 30
% vuonna 2010 ja se selittää kyseisen
vuoden aikaisempia vuosia alhaisemman säästön.

Ympäristötuotot 2010

Ympäristökulut 2010

Ympäristöinvestoinnit 2010

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
1%

Ympäristönsuojelun
edistäminen
18 %

Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
8%

Ympäristönsuojelun
edistäminen Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
5%
24 %

Melun ja tärinän
torjunta
<1 %

Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
1%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
32 %

Ympäristönsuojeluun liittyvät
viranomaistehtävät
Luonnonvarojen ja
6%
maisemansuojelu
2%

Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
25 %

Melun ja tärinän
torjunta
12 %

Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
1%

Vesiensuojelu ja
jätevesien
käsittely
40 %

Ulkoilman- ja
ilmastonsuojelu
3%

Ympäristönsuojelun
edistäminen
14 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
29 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
33 %

Maaperän ja
pohjaveden
suojelu
<1 %

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
46 %

Oulun kaupungin ympäristötaloudelliset tunnusluvut
2008

2009

2010

Ympäristötuottojen kokonaissumma

22,427 milj. €

23,181 milj. €

32,029 milj. €

Ympäristökulujen kokonaissumma

24,411 milj. €

24,925 milj. €

26,092 milj. €

Ympäristöinvestoinnit

13,624 milj. €

15,874 milj. €

12,499 milj. €

Ympäristövastuu ja ehdollinen ympäristövelka

0€

0€

0€

Ympäristötuottojen osuus kaupungin kaikista toimintatuotoista

7%

7%

8%

168 €/as

167 €/as

226 €/as

3%

3%

3%

183 €/as

179 €/as

184 €/as

9%

11 %

12 %

102 €/as

114 €/as

88 €/as

92 %

93 %

123 %

Ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun
Ympäristökulujen osuus kaupungin kaikista toimintakuluista
Ympäristökulut suhteessa asukaslukuun
Ympäristöinvestointien osuus kaupungin kokonaisinvestoinneista
Ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun
Ympäristötuotot suhteessa ympäristökuluihin
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Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja investoinnit
2009
Tuotot
1000 €
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen
Maaperän ja pohjaveden suojelu

2010

Kulut 1000 €

Investoinnit
1000 €

1 117

2 043

1 962

11 844

4 573

9 399
151

Tuotot
1000 €

Kulut 1000 €

Investoinnit
1000 €

2 579

3 430

428

2 871

12 683

4 135

3 161

4 843

2 565

10 361

4 660

5 737

215

195

213

182

36

Melun ja tärinän torjunta

0

43

58

0

48

1 443

Luonnonvarojen ja maisemansuojelu

0

441

0

0

297

0

Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät

441

862

0

465

917

0

Ympäristönsuojelun edistäminen

229

829

8 223

5 728

713

1 694

23 181

13 849

15 874

32 029

14 382

12 499

YMPÄRISTÖTOIMINTA YHTEENSÄ
Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot

7 390

Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
YMPÄRISTÖKULUT YHTEENSÄ

3 686

3 879

24 925

26 092

Rakennusvalvonnan laadunohjauksen vaikuttavuus
Säästöt

Energia
GWh/50 v

Energia
GWh/v

CO2-päästöt
t/50 v

CO2-päästöt t/v

Säästöt milj.
€/v

2005

515

10,3

111500

2230

0,927

2006

543

10,9

117600

2352

0,981

2007

570

11,4

123000

2460

1,026

2008

602

12,0

132000

2640

1,080

2009

620

12,4

136000

2720

1,116

2010

240

4,8

52000

1040

0,432

Yhteensä

2540

61,8

672100

13442

5,562

Taulukossa on esitetty vuosina 2005 – 2010 rakennettujen rakennusten energiansäästöt ja päästövähennykset suhteessa rakentamismääräysten vähimmäistasoon. Tulos on laskettu sekä koko elinkaaren (50 v) ajalle että rakennusvuodelle. Lisäksi on esitetty kyseisenä ajanjaksona laadunohjauksella saavutettujen säästöjen ja päästövähennysten yhteissumma. Viimeisessä sarakkeessa on arvioitu säästöt euroina, kun kokonaisenergian keskihintana on 0,09 €/kWh. Eurosummaan ei ole laskettu päästöjen vähennystä. Mikäli päästön
hinta olisi 30 €/tn, niin lisäsäästöksi saataisiin 0,403 milj. euroa ja kokonaissäätö ylittäisi 6 milj. euroa vuonna 2010 vuosien 2005- 2010 aikana rakennettujen rakennusten osalta.
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Letonniemen luonnonsuojelualue

EkologiSen kestävyyden tunnusluvut

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

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja
asuntojen osuudet vuoden aikana rakennetuista rakennuksista ja asunnoista ovat pysyneet korkeina.

Yleinen kehitys
Yleiset ekologisen kestävyyden indikaattorit kuvaavat paitsi laajempaa
globaalia vastuuta myös yksittäisen yhdyskunnan oman toiminnan kestävyyden kehitystä. Yleistä kehitystä kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu ekologinen jalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, asukastyytyväisyys ja henkilöstön
ympäristöasenteet. Näistä neljän vuoden välein tai harvemmin tarkasteltavista indikaattoreista vuonna 2010 on
esitetty kasvihuonekaasupäästöt. Tulokset on esitetty Oulun seudun ilmastostrategian tarkastelun yhteydessä
(kts. sivut 16–22).

Maankäytön ja
kaupunkirakenteen
kestävyys
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyydessä pyrkimys on yhdyskunnan
eheyteen, palveluiden hyvään saavutettavuuteen ja liikkumistarpeen vähentämiseen virkistys- ja suojeluarvoja

menettämättä.
Vuonna 2010 rakennetuista asunnoista lähes 99 % ja rakennuksista yli
96 % sijoittui asemakaavoitetulle alueelle, mikä tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Asemakaavoitetun alueen koko on tasaisesti kasvanut ja oli
113,47 km2 vuonna 2010. Asemakaavoitetun alueen osuus koko maa-alasta oli 8,0 %. Asemakaavoitetun alueen
osuus koko maa-alasta pieneni merkittävästi Ylikiimingin liityttyä osaksi Oulua vuonna 2009 eikä vertailu aikaisempiin vuosiin ei ole mahdollista.
Virkistysalueiden määrä asemakaavoitetulla alueella on 30,24 km2, mikä
on yli neljännes ko. alueesta. Tilannetta voidaan pitää hyvänä, mutta täydennysrakentamisen tarve asettaa jo lähitulevaisuudessa omat haasteensa sen
säilyttämiselle.
Luonnonsuojelualueiden määrä kuvaa pyrkimystä säilyttää luonnonarvoja
ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä
vaalia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Luonnonoloiltaan merkittävimmät alueet on
joko rauhoitettu luonnonsuojelulailla
tai osoitettu rauhoitettaviksi.
Ylikiimingin liittyminen osaksi
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Virkistysalueiden osuudet Oulun asemakaava-alueesta ovat vaihdelleet eri vuosina 26 %:n ja reilun 27
%:n välillä.
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osuus koko pinta-alasta

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuutta Oulun kaupungin maa-alasta ja kokonaispinta-alasta kasvattivat vuonna 2010 rauhoitetut uudet suojelualueet. Merialueelle sijoittuva uusi luonnonsuojelualue oli myös kaupungin vastaus luonnon monimuotoisuusvuoden haasteeseen.
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Oulua lisäsi suojeltujen alueiden pinta-alan lähes kymmenkertaiseksi noin
59 km2:iin. Yksittäisistä alueista suurin
on Hirvisuon soidensuojelualue. Vuoden 2010 aikana suojeluala kasvoi seuraavien uusien rauhoitettujen suojelualueiden myötä: Oulun kaupungin saaret ja luodot (363 ha), Letonniemen suojelualueen laajennus (59 ha) sekä yksityismailla sijaitsevat Egypti (3,32 ha) ja
Jolosjärven Lahenperä (0,25 ha).
Keskeisten julkisten palveluiden
saavutettavuus on Oulussa hyvä, mutta
se on heikentynyt hieman lähes kaikkien keskeisten palveluiden osalta vuonna 2010. Esimerkiksi päivähoidon joidenkin pienimpien yksiköiden lakkauttaminen ja keskittäminen näkyy vuoden 2010 tilanteessa. Vuonna 2010 korkeintaan 300 m etäisyydellä päiväkodeista asui 34 % ja korkeintaan 700 m
etäisyydellä 82 % oululaisista. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 43 %
ja 88 %.
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Korkeintaan 300 m etäisyydellä tietyistä palveluista asuvien oululaisten osuus väheni hieman vuonna 2010.
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Korkeintaan 700 m etäisyydellä tietyistä palveluista asuvien oululaisten osuus väheni hieman vuonna 2010.

Koulujen ja päiväkotien maasto-opetuskohteita esillä netissä
Oulun seudun ympäristötoimi laati ”Maasto-opetuskohteita kouluille ja päiväkodeille” -internetsivuston. Sivustolle on koottu helposti saavutettavia lähiluontokohteita opetuksen ja ympäristökasvatustyön avuksi. Sivustolla esitellään yli 60 maasto-opetuskohdetta Oulun kaupungin ja muiden ympäristötoimen toimialueen kuntien alueilta. Jokaisesta kohteesta on laadittu kohdekortti, jossa esitellään
alueen sijainti, luontotietoa ja tyyppilajistoa. Lisäksi on tietoja ja linkkejä muista vierailemisen arvoisista luontokohteista ja luonnonsuojelualueista.
Linkki sivustolle: http://www.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/maasto/maasto.htm
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Toiminnan kuormitus ja
ekotehokkuus

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 myös vedenpuhdistuksen ympäristövaikutuksiin.
Sähkön, lämmön ja veden kulutus
kaupungin rakennuksissa
Sähkön, lämmön ja veden kulutusta
kaupungin omistamissa kiinteistöissä
on tarkasteltu erilaisissa toimitiloissa. Sähkönkulutukseen vaikuttaa valaistuksen ohella erilaisten koneiden
ja laitteiden määrä. Lämmön ja veden
kulutus vaihtelee suuresti rakennustyypeittäin. Eri vuosien välistä vertailua vaikeuttavat toimitilojen käytössä
tapahtuvat vaihtelut.

20

l/as/vrk

MWh/as/v

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

Asutuksen vedenkulutus on laskenut edelleen. Oululainen kulutti vuonna 2010 keskimäärin 118 litraa
vettä vuorokaudessa eli noin 14 litraa vähemmän
kuin vuonna 2006. Vedenkulutus Oulussa on reilusti
alle Suomen keskimääräisen tason (155 l/as/vrk) ja
täyttää myös tavoitetason n. 130 l/as/vrk.

Palvelut ja rakentaminen

Yhdyskunnan sähkönkulutus asukasta kohden Oulussa on laskenut vuodesta 2007 lähtien. Vuonna
2009 palveluiden ja rakentamisen sähkönkulutuksen osuus on kuitenkin hieman kasvanut aiempiin
vuosiin verrattuna. Vuoden 2010 tiedot eivät ole vielä saatavilla, eikä vuosilta 2005 ja 2006 ole tilastoitua tietoa.

0

kWh/m3

10

20

30

2008

2009

40

Kaupungin omistamat kiinteistöt yhteensä
Hoitoalan rakennukset
Kokoontumisrakennukset

Opetusrakennukset
Toimisto- ja hallintorakennukset

2006

2007

2010

Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä on vuonna 2010 vähentynyt, vaikka hoitoalan rakennuksissa ja erityisesti toimisto- ja hallintorakennuksissa kulutus kasvoi.
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Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä on vuonna 2010 vähentynyt lukuun ottamatta hoitoalan rakennuksia, joissa ominaiskulutus hieman kasvoi.
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Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä on vuonna 2010 vähentynyt, vaikka opetus- ja
hoitoalan rakennuksissa kulutus lisääntyi.
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Jätevesikuormitus

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

Ilmanlaatu

Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesikuormitus kuvaa yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta rehevöitymiskehitykseen. Kuormitusluvuissa
ovat mukana asutuksen kuormituksen
lisäksi Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevan teollisuuden ja palveluiden
kuormitus.
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Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus kaikista Oulun kiinteistöistä on ollut korkea, mutta viime vuosina osuus on vähentynyt. Muutokseen on
vaikuttanut myös Ylikiimingin liittyminen Ouluun
vuonna 2009. Vuonna 2010 kaukolämmöllä lämpeni
33,6 miljoonaa rakennuskuutiota.
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Öljy

Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa puun
ja öljyn osuudet ovat viime vuosina kasvaneet turpeen osuuden vähentyessä. Vuonna 2009 turpeen
huonon saatavuuden vuoksi öljyn ja puun osuus
energialähteistä oli yli kolmannes. Vuoden 2010 lopulla jouduttiin turbiinivaurion vuoksi käyttämään
tavanomaista enemmän öljyä varavoiman lähteenä.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen kokonaisfosforikuormitus on vuoden
2006 jälkeen pysynyt 0,05–0,06 g/vrk tasolla.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien kokonaistyppikuormituksessa on selkeästi nähtävissä
vuoden 2008 lopussa käyttöön otetun typen poiston vaikutus.
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Oulun keskustan ilmanlaatua voidaan pitää hyvänä.
Huonoja tai erittäin huonoja tunteja oli vuoden 2010
aikana vain 41. Huonot tai erittäin huonot tunnit
ajoittuivat 14 vuorokauden ajalle, mikä on 10 vuorokautta vähemmän kuin vuonna 2009.
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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 tuntirajaarvot eivät ylittyneet Oulun keskustassa vuonna 2010. Typpidioksidin tuntikeskiarvo ylitti raja-arvon numeroarvon
8 kertaa, kun raja-arvo sallii 18 ylitystä vuodessa. Ylitykset johtuivat poikkeuksellisista sääolosuhteista pakkasjakson aikana. Typpidioksidin vuosikeskiarvo on kohonnut viime vuosina, mutta on pysynyt alle raja-arvon.
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesien asukaskohtainen BOD-kuormitus on vuoden 2006 jälkeen
vaihdellut 1,3 ja 1,6 g/vrk välillä.
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Kaatopaikalle loppusijoitettava
yhdyskuntajäte
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, mikä mahdollistaa kaasun hyödyntämisen energiana ja auttaa vähentämään ilmaan
vapautuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Oulun Jätehuollon hyödyntämiseen toimitettavan jätteen määrä
väheni 4,6 % edellisvuoteen verrattuna.
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Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti vuonna 2010 oli 280
kg/as, mikä oli 6 kg enemmän kuin vuonna 2009.

Kunniakirja
Oulun kaupungin kestävän kehityksen
tunnustuspalkinto 2010
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen
Retkikerho
Ansiokkaasta ja esimerkillisestä
kestävän kehityksen periaatteet
huomioon ottavasta toiminnasta.

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta

Kestävän kehityksen palkinto Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle
Retkikerhon perusajatus lähiluonnon tuntemisesta ja arvostamisesta palvelee paitsi
lähiliikkumista myös vuonna 2010 vietetyn
kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden
vuoden tavoitteiden saavuttamista.
Kerho tarjoaa noin 50 erilaista retkeä vuodessa. Retkille osallistujien määrä on viime
vuosina ollut toista tuhatta. Retkikerho tekee yhteistyötä mm. Timosenkosken luontokoulun kanssa ja on mukana toteuttamassa
mm. syksyisiä perhesunnuntaita. Kerhon
toimintaan kuuluvat myös erilaiset jäsentapahtumat valokuvailloista elokuviin.
Palkinnon myönsi Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta.

Liikkumisen kestävyyttä tarkastellaan
autoistumisen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tunnuslukujen avulla.
Kestävän kehityksen mukaisessa yhteiskunnassa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuudet kuljetuista matkoista kasvavat.
Autoistuminen kuvaa liikenteen
määrää, tilantarvetta sekä liikenteen
aiheuttamia päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo välillisesti myös maankäytönsuunnittelusta, palvelujen saatavuudesta ja joukkoliikenteen tarpeesta. Oululaiset omistivat vuoden 2010 lopussa 452 autoa 1000 asukasta kohden.
Autojen kokonaismäärä on kasvanut
koko 2000-luvun ajan.
Joukkoliikenteen matkustusmäärät
asukasta kohden ovat Oulussa alhaiset. Paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen määrä kasvoi kuitenkin vuonna 2010 hieman yli 1 % edellisvuodesta. Muutos ei kuitenkaan näy asukasta kohden lasketussa matkamäärässä. Joukkoliikenteen käyttö kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja
toisaalta myös joukkoliikenteen toimivuutta.
Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus on kasvanut Oulussa vuosittain. Kehitys kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumistapaa. Kattava kevyen liikenteen verkko
mahdollistaa pyöräilyn tai kävelyn henkilöautoilun sijaan. Vuonna 2010 kevyen liikenteen verkon pituus oli yhteensä 616 km. Ylikiimingin liittyminen Ouluun vuonna 2009 lisäsi verkoston kokonaispituutta noin 100 km, ja vuonna
2010 pituutta tuli lisää vain muutama
kilometri.
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Henkilöautojen määrä tuhatta oululaista kohti on
noussut tasaisesti eli kaupungin autoistuminen on
jatkanut kasvuaan.
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Asukasta kohden laskettuna joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat vähentyneet viime vuosina. Vuosina 2009 ja 2010 asukasta kohden on tehty 35 matkaa/vuosi, mikä on neljä matkaa vähemmän kuin
vuonna 2006.
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Kevyen liikenteen verkoston pituus asukasta kohti
oli 4,3 m vuonna 2010, joka on 0,1 m asukasta kohti vähemmän kuin edellisvuonna. Kasvu taittui asukasmäärän kasvun ja vähäisemmän uusien kevyen
liikenteen reittien rakentamisen seurauksena.
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Ympäristövastuullinen
kulutus
Oululainen kestävä kehitys Kiinan televisiossa
Kiinan valtion television (CBN) kuvausryhmä vieraili keväällä 2010 Suomessa ja Oulussa. Kuvausryhmä oli kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja kestävän kehityksen opetuksesta kouluissa. Yritysten lisäksi kuvausryhmä tutustui Laanilan kouluuun, missä oppilaiden johdattama koulukierros avattiin juhlallisesti Vihreän lipun
nostolla. Ohjelma näytettiin Kiinan televisiossa heinäkuussa.
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Paperinkulutus, kaupungin työntekijää kohti tarkasteltuna, on kasvanut vuodesta 2007 lähtien. Vuoden
2010 paperinkulutus kaupungin työntekijää kohti oli
3473 arkkia vuodessa. Nousu edelliseen vuoteen oli
noin 900 arkkia/työntekijä.
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Ympäristövastuullisen kulutuksen seuraamiseen valitut indikaattorit ovat
kaupungin henkilöstön paperin kulutus
sekä ympäristönäkökohdat huomioivien hankintojen osuus kokonaishankinnoista. Ensiksi mainittu kuvaa työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta ja jälkimmäinen kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.
Laskennan lähtötietoina on käytetty kaupungin tekemien keskitettyjen
hankintapäätösten määrää (milj. €) sekä ympäristökriteerejä sisältävien keskitettyjen hankintapyyntöjen määrää
(milj. €). Ympäristönäkökohdan sisältäviksi hankinnoiksi lasketaan sellaiset tuotteiden ja palveluiden tarjouspyynnöt, joissa ympäristökriteerejä on
vaatimuksina esim. teknisissä erittelyissä tai ne sisältyvät tarjousten pisteytykseen.
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Vuonna 2010 ympäristönäkökohdat huomioivien
hankintapyyntöjen osuus jatkoi kasvuaan 42 %:iin
kaupungin keskitetyistä hankinnoista.
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Kaupungin järjestämään ympäristökasvatustoimintaan osallistuvien oululaisten osuus koko kaupungin väkiluvusta on vaihdellut viime vuosina 8–10
% välillä.
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Vihreä lippu- ja muiden ympäristösertifioitujen koulujen ja päiväkotien määrä
kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Vihreä
lippu- ja muiden ympäristösertifioitujen koulujen ja päiväkotien osuus kaikista kouluista ja päiväkodeista on kasvanut vuosien 2006 ja 2010 välisenä aikana 2 %:sta 13 %:iin. Toisena ympäristökasvatuksen indikaattorina on kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen, mikä kertoo kaupungin panostuksesta toimintaan, mutta myös osaltaan kaupunkilaisten osallistumisaktiivisuudesta.
Vuonna 2010 Alaköökin varhaiskasvatustoimintaan osallistuneiden määrä
oli yli 7000 ja Timosenkosken luontokoulun järjestämään toimintaan osallistuneiden määrä oli noin 5000. Lisäksi Luontosunnuntai-tapahtumiin osallistui vuonna 2010 noin 600 oululaista.
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Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit yhteensä
Vihreä lippu -päiväkodit
Vihreä lippu -koulut

Vihreän lipun omaavien päiväkotien ja koulujen
määrät ovat kasvaneet Oulussa vuosi vuodelta.
Vuonna 2010 päiväkodeilla oli yhteensä 11 vihreää
lippua ja kouluilla kahdeksan. Hönttämäen koulu ja
Oulun Palvelualan Opisto ovat ympäirstösertifioituja
oppilaitoksia. Opistolle myönnettiin 2010 myös kestävän kehityksen sertifikaatti.
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Ekologisen kestävyyden indikaattoreiden yhteenveto
Indikaattori
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten osuudet (%)
Asemakaava-alueelle rakennettujen asuntojen osuudet (%)
Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus maa-alasta (%)
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus kokonaispinta-alasta (%)
Palveluiden saavutettavuus 300 ja 700 metrin etäisyydellä (%)
- julkinen terveydenhuolto, terveysasemat (300 m/700 m, %)
- päiväkodit (300 m/700 m, %)
- koulut 1 – 6 luokat (300 m/700 m, %)
- päivittäistavarakaupat (300 m/700 m, %)
- kirjastot ja kirjastoauton pysäkit (300 m/700 m, %)
- ekopisteet (300 m/700 m, %)
- bussipysäkit (300 m/700 m, %)
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan sähkön kulutus (MWh/as/v)
Energialähteiden osuudet Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa
(turve / puu / öljy, %)
Asutuksen veden kulutus (l/as/vrk)
Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus Oulussa (%)
Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)
Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)
Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (l/r-m3)
- hoitoalan rakennuksissa (l/r-m3)
- kokoontumisrakennuksissa (l/r-m3)
- opetusrakennuksissa (l/r-m3)
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (l/r-m3)
Hengitettävät hiukkaset (PM10) Oulun keskustassa
Raja-arvon (vuorokausikeskiarvo 50 μg/m3) ylitysten määrät
(kpl, raja-arvo sallii 35 ylitystä vuodessa)
Typpidioksidi (NO2) Oulun keskustassa
- Vuoden korkein tuntikeskiarvo (μg/m3) sekä raja-arvon ylitysten
   määrät (kpl). Raja-arvo (200 μg/m3) sallii 18 ylitystä vuodessa.
- Vuosikeskiarvo, (μg/m3). (Raja-arvo 40 μg/m3)
Huono tai erittäin huono ilmanlaatu (h/vuosi)
Yhdyskunnan jätevesien kokonaistyppikuormitus (g/as/vrk)
Yhdyskunnan jätevesien kokonaisfosforikuormitus (g/as/vrk)
Yhdyskunnan jätevesien BOD-kuormitus (g/as/vrk)
Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä (kg/as/vuosi)
Liikkumisen kestävyys
Autoistuminen (henkilöautoa/1000 asukasta)
Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vuosi
Kevyen liikenteen verkon pituus (m/asukas)
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa (A4-arkkia/työntekijä)
Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat
(% kokonaishankinnoista)
Vihreä lippu – ja ympäristösertifioidut koulut ja – päiväkodit (kpl)
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen
(% oululaisista)
* tieto ei ole saatavilla
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OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA
Oulun kaupungin
ilmastositoumukset
Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa
kesäkuussa 2009. Strategiassa on esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
Oulun kaupungin vuonna 2009 päivitetyssä kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena päämääränä on eheä
ja toimiva yhdyskuntarakenne sekä ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastaaminen kestävän kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin.
Ilmastostrategiaa edelsi jo vuonna
2007 Oulun kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön allekirjoittama energiatehokkuussopimus vuosille 2008–
2016. Sopimuksen toteuttamiseksi on
laadittu toimintasuunnitelma, joka on
hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa toukokuussa 2009.
Marraskuussa 2009 Oulun kaupunki allekirjoitti Eurocities-ilmastojulistuksen. Julistuksessa tuodaan esille
paikallistason keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa
ja painotetaan konkreettisten toimien
tekemistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2010 Ilmasto-ohjelma ILMOn

yhdeksi kaupungin kehittämisen uuden toimintamallin viidestä kehittämisohjelmasta. Ohjelma tukee erillisten kehittämishankkeiden avulla ilmastostrategian toimeenpanoa ja toteuttamista.
Ilmastostrategian toteutumisen seuranta on kirjattu sekä ilmastostrategiaan että kaupungin elokuussa 2010 hyväksyttyyn ympäristöpolitiikkaan.

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA
Oulu, Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä

ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma
Ohjelma tukee erillisten kehittämishankkeiden kautta ilmastostrategian toimeenpanoa ja toteutumista.
Viestintä ja vaikuttaminen
• Ajankohtaisen ilmastotiedon saattaminen toimijoiden ja asukkaiden tietoon sekä osaksi päätöksentekoa
• Oulun kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutusten tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
• Kasvihuonekaasupäästöjen säännöllinen raportointi
Uusiutuvat ja uudet energialähteet
• Uusiutuvien ja uusien energialähteiden osuuden kasvattaminen
• Energiatehokkuuden parantaminen
Yhdyskuntarakenne
• Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja liikennöintitarpeen väheneminen nykyisestä
• Yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikkumismuotojen yleistyminen
• Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen asettaminen etusijalle keskustan suunnittelussa
Rakennukset ja rakentaminen
• Rakennusten ja rakentamisen energiankulutuksen väheneminen
• Uudisrakentamisen saattaminen passiivitasolle v. 2015, 0-energiatasolle ja hiilineutraalitasolle v. 2020 mennessä
• Olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnitelmallinen parantaminen
• Tilatehokkuuden parantaminen julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa
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Oulun kasvihuonekaasupäästöjen kehitys
Vuonna 2010 Oulun kokonaispäästöt
kasvoivat ennakkotietojen perusteella noin 25 % edellisvuoteen verrattuna. Kulutusperäiset eli Oulussa kulutetun energian ja muun toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat hiilidioksidiksi laskettuna yhteensä noin 1 430 000 tonnia (CO2-ekv), mikä on noin 10,3 tonnia asukasta kohden. Vuoden 2010 laskennassa käytettävät tiedot eivät ole vielä kaikilta osin
saatavilla.
Oulun kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa muodostuu sähkön ja lämmön kulutuksesta sekä teollisuudesta. Vuoden 2009 päästöt olivat poikkeuksellisen alhaiset. Tulokseen vaikuttivat merkittävästi turpeen huonojen tuotantokausien aiheuttama turvepula ja

puun käytön lisääminen. Lisäksi taloudellinen taantuma alensi päästömääriä
ja energiankulutusta, joskin lämmitysenergiaa tarvittiin enemmän kuin vuonna 2008. Vuoden 2010 päästöjen kasvu
on seurausta lämmön kysynnän noususta ennätysmäiseksi kylmien säiden
vuoksi. Lisäksi sähkön kysyntä kasvoi
taloudellisen elpymisen vuoksi.
Kasvihuonekaasujen päästökehitystä on tarkasteltava aina pidemmältä ajanjaksolta, sillä päästöissä esiintyy vuosittaista vaihtelua, joka ei välttämättä johdu päästöjen vähentämiseen
kohdistetuista toimenpiteistä, vaan yhteiskunnallisista tekijöistä ja sään vaihtelusta. Lisäksi on otettava huomioon
käytössä olevien laskentamenetelmien aiheuttamat erot. Tässä raportissa
päästöt on laskettu menetelmällä, missä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon
päästöt jyvitetään ns. hyödynjakomenetelmällä.
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Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ja päästö asukasta kohden vuosina 2005–2010.

Päästöt ilman teollisuutta

Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuuden osuutta
olivat vuonna 2009 yhteensä noin 816
000 tonnia eli 5,9 tonnia asukasta kohden. Ennakkotietojen mukaan kyseinen
päästö vuonna 2010 oli yli 7 tonnia asukasta kohden.
Vuonna 2009 yli kolmasosa päästöistä aiheutui kaukolämmön kulutuksesta. Oulussa kaukolämpö tuotetaan pääosin turpeella, jonka päästökerroin on
suuri.
Liikenteen aiheuttamat päästöt
muodostivat vajaan kolmanneksen kokonaispäästöstä. Laskenta kattaa kaiken kunnan alueella tapahtuvan tieliikenteen, joten Oulun päästöihin vaikuttavat sekä paikallinen liikenne että
moottoritien läpikulkuliikenne.
Sähkön kulutukseen vaikuttavat
sähkölämmitettyjen rakennusten lukumäärä sekä sähkön kulutus kotitalouksissa ja palveluissa. Sähkönkulutuksen
päästölaskennassa on käytetty SuoArvio 2010
men valtakunnallista päästökerrointa. Sähkölämmityksen päästöt olivat
Maatalous
noin 5 % eli 0,31 tonnia asukasta kohden. Kuluttajien sähkönkulutuksen aiJätteet ja jätevedet
heuttamat päästöt olivat noin 20 % kokonaispäästöstä eli 1,19 tonnia asukasLiikenne
ta kohden.
Teollisuuden ja työRakennusten erillislämmitys aiheutkoneiden polttoaineet
ti 6 % kokonaispäästöstä. Laskennassa
Erillislämmitys (öljy)
ovat mukana kaikki Oulussa sijaitsevat
erillislämmitetyt rakennukset. MerkitKulutussähkö
tävimmät lämmityksen päästöihin vaikuttavat tekijät ovat rakennusten pintaSähkölämmitys
ala asukasta kohden sekä lämmityksen
polttoaineet.
Kaukolämpö
Kuluttajien
Jätehuollon päästöseurannassa
Asukasta kohti (t/as)
ovat mukana kaatopaikat, kompostointilaitokset sekä jäteveden käsittelylaitokset. Päästö on noin 5 % kokonaispäästöstä. Maatalouden vaikutus kokonaispäästöön on 1 %.
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Kulutusperusteisten päästöjen jakautuminen vuonna 2009 toiminnoittain ilman teollisuutta.

Tieliikenne
27 %

Maatalous

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman
teollisuuden osuutta vuonna 2009.
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Energiatehokkuussopimukset
Oulun kaupunki on sitoutunut 16,64
GWh energiasäästöön vuoteen 2016
mennessä. Tavoite on 9 % vuonna 2005
toteutuneesta lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineiden kulutuksesta. Sopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja muun
ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon,
katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon, liikenteen ja
kuljetusten energiankäyttöä sekä julkisia hankintoja. Sopimuksen toteuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelma vuosille 2009–2016.
Säästötavoitteiden lisäksi sopimukseen sisältyy sitoumus toimia esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä sekä levittää aktiivisesti tietoa.
Oulun Energia on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksissa. Energiapalvelujen toimenpideohjelma koskee sähkön siirtoa, jakelua ja
kaukolämpöä. Sopimuksen myötä Oulun Energia kehittää ja ottaa käyttöön
kuluttajan energiansäästöä edistäviä
palveluja, joita ovat esimerkiksi energianeuvoja sekä Energiatili-verkkopalvelu. Energiantuotannon toimenpideohjelman keskeinen sisältö on energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaate. Energiansäästökohteita
on kartoitettu energiakatselmuksilla
Toppilan ja Merikosken voimalaitoksilla, lämpökeskuksilla sekä kaukolämpöverkossa. Energiatehokkuusjärjestelmä on rakennettu osaksi energiantuotannon ympäristöjärjestelmää.
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Oulun kaupunki ja Oulun Energia raportoivat energiankäytöstä sekä toteutuneista energiansäästötoimista vuosittain Motivalle.
Oulun kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukainen raportointi
suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vuoden 2010 keväällä raportoitiin mm. seuraavat toteutuneet toimenpiteet:
• liikennevalojen matalajänniteopastimien vaihto led-opastimiksi
• noin 200 energiakatselmusta kaupungin kohteissa
• omakotitalojen energiatehokkuuden

parantaminen 37,4 % määräysten
mukaista vähimmäistasoa paremmaksi rakennusvalvonnan ohjauksella
• energiansäästöohjeet kuudella kaupungin hallintokunnalla tai liikelaitoksella
Vuoden 2010 tiedot raportoidaan keväällä 2011 ja siinä tarkastellaan energiankulutuksessa tapahtuneet muutokset.
Eri hallintokunnissa tehdyistä toimenpiteistä on kerrottu Ilmastonmuutoksen hillintä – kappaleessa sivulta 19
alkaen.

Energiansäästötavoitteet
Hallintokunta

2005

Oulun Tilakeskus
(kiinteistöjen lämmitys ja sähkön käyttö)

138,5

Tekninen keskus (katu- ja liikennevalot)

15,96

Oulun tekninen liikelaitos (liikennepolttoaineet)

6,3

Liikuntavirasto (urheilukentät ja kuntoradat)

0,37

Oulun Jätehuolto

1,95

Oulun Vesi
Oulun Energia (kiinteistö ja liikennepolttoaineet)

2010

2013

2016

VÄLITAVOITE
3%

VÄLITAVOITE
6%

KOKONAISTAVOITE
9%

-5,55

-11,09

-16,64

15,99
3,43

Oulun Satama

2,35

Yhteensä GWh

184,85

Oulun kaupungin energiatehokkuussopimukseen kuuluvan toiminnan energiankulutus hallintokunnittain
sekä asetetut energiansäästötavoitteet.
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Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne

Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne
Energiantuotanto
Taloudellinen
ohjaus

Uudet teknologiat
ja innovaatiot

Ilmastonmuutoksen
hillitseminen

Rakennukset
ja rakentaminen

Liikenne

Tietoisuuden
lisäys

Hankinnat
ja kuluttaminen

Julkisten
palveluiden
energian käyttö

Oulun seudun ilmastostrategiassa ilmastonmuutoksen hillintää tarkastellaan yhdeksän keskeisen toiminnan kautta.

Maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö, liikkumistarpeen vähentäminen sekä keskusta-alueiden entistä parempi saavutettavuus ja palvelutarjonta vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjä
vähentävästi.
Vuoden 2010 aikana Oulun kaupungin yleiskaavoituksessa on tehty täydennysrakentamisselvitys, jonka tarkoituksena on mm. eri asuinalueiden
nykyistä tiiviimpi rakentaminen ja joukkoliikenteen parantaminen. Täydennysrakentamisen pilottikohteena on
1960- ja 1970-luvuilla rakennettu Kaukovainio. Tekninen keskus on mukana
EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on
kehittää kaavoituksen toimintamalleja teollisuusalueista uuteen käyttöön
muuttuvilla alueilla. Oulun kohteena
on Toppilansalmen pohjoispuolella sijaitseva Ranta-Toppila.
Olemassa olevaa infraa hyödyntäviä ja yhdyskuntarakennetta eheyttäviä asemakaavoituskohteita vuonna
2010 olivat Hiukkavaaran keskus, Lasaretinväylä ja Länsi-Toppila. LänsiToppilan asemakaavoituksen pohjaksi
tehtyä ilmastonmuutoksen vaikutuksia
ja huomioon ottamista koskevaa selvitystä hyödynnettiin alueen jatkosuunnittelussa.
Ilmastovaikutukset otettiin huomioon myös vuonna 2010 valmistuneessa kouluverkon tarkastelussa. Koulutilojen oikea sijainti ja koko vaikuttavat
liikkumisesta ja ylläpidosta syntyvien
päästöjen määrään.
Uuden Oulun yleiskaavoitus on
käynnistymässä ja sen teemaksi on
valittu Pohjoisen kestävä kaupunki. Tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen ja energiaviisas yhdyskuntarakenne.
Oulun kaupunki toimi asiantuntijana ja rahoittajana Oulun yliopiston
maantieteen laitoksen ”Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2)” – hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin Oulun
seudun kaupan suuryksiköiden sijoittumista hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta sekä kehitettiin päästöjen arviointia varten malleja, joilla määritettiin
suuryksiköille ostosmatkoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Kaukovainion asuinalueen kehittämistä pohditaan yhteistyössä asukkaiden kanssa.
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Energian tuotanto
Energianhankinnassa oleellista on
sähkön ja lämmön yhteistuotanto.
Energiantuotannon päästöjen vähentäminen edellyttää kulutuksen vähentämistä sekä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden osuuden
kasvattamista. Jätteiden energiahyödyntämisen lisäksi on tarpeen
kehittää myös muiden energialähteiden hankintaa ja käyttöä.
Laanilan ekovoimalaitoksen maanrakennus- ja perustustyöt aloitettiin kesällä 2010. Vuoden 2012 syyskesällä valmistuva Oulun Energian uusi voimalaitos jalostaa vuosittain noin 120 000 tonnia syntypaikkalajiteltua kotitalouksien
sekajätettä höyryksi, sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitoksen toiminta tuottaa arviolta 90 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa eli noin 4 % Oulun
teollisuuden kokonaispäästöistä.
Oulun Energian energianhankinnan
perustan muodostaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Vuoden 2010 aikana Toppilan voimalaitoksen hyötysuhdetta parannettiin teknisillä parannuksilla. Lisäksi turvesoiden yhteyteen perustettiin puuterminaaleja kotimaisen
energiapuun käytön lisäämiseksi energiantuotannossa. Teknisessä keskuksessa on selvitetty kaupungin metsien
käyttömahdollisuutta energiapuun tuotannossa.
Oulun Vesi ja Oulun Jätehuolto teettivät vuoden 2010 aikana selvityksen jätevesilietteen ja biojätteen yhteismädättämön eli biokaasulaitoksen rakentamisesta. Jätevesiliete sisältää runsaasti energiaa ja se on yksi keskeisistä vähäpäästöisen ja fossiilisia polttoaineita korvaavan energiankäytön muodoista. Esiselvityksen tulokset ovat parhaillaan arvioitavina.
Samanaikaisesti biokaasulaitoksen
selvityksen kanssa Oulun Vesi ja Oulun
Energia selvittävät jäteveden hukkalämmön talteenoton edellytyksiä. Taskilan jätevedenpuhdistamolle tuleva
jätevesi sisältää runsaasti lämpöenergiaa, joka on lähtöisin talousvedestä,
maasta ja ennen kaikkea kiinteistöjen
lämmitetystä lämpimästä vedestä.
Ruskon jätekeskuksessa syntyvää biokaasua kerättiin talteen vuonna 2010 yhteensä 5,1 milj.m3. Vuoden
2010 aikana kaatopaikkapenkkaan rakennettiin biokaasun talteenoton tehostamiseksi lisää biokaasunkeräyslinjoja. Biokaasua hyödynnetään Oulun yliopistollisen sairaalan höyryntuotannossa sekä paikallisessa teollisuudessa. Biokaasun käytön lisäämiseksi
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Laanilan ekovoimalaitoksen peruskiveä muuraamassa ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Oulun yliopistollisen sairaalan lämpökeskuksessa otettiin käyttöön uusi biokaasukompressori.
Oulun Energia hankkii tuulella tuotettua sähköä Pohjolan Voiman tytäryhtiöltä PVO-Innopower Oy:ltä. Tuulivoimalaitokset sijaitsevat Kristiinankaupungissa, Kokkolassa, Oulunsalossa,
Oulussa ja Kemin Ajoksessa. OulunHaukiputaan edustan merituulipuistohankkeen YVA-menettely saatiin päätökseen vuoden 2010 aikana. Hankkeessa osallisina ovat Pohjolan Voima
Oy ja Oulun Energia.

Rakennukset ja rakentaminen
Rakennusten merkitys energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on yksittäisenä tekijänä suuri. Rakennuksiin ja rakentamiseen sisältyy myös huomattavat
säästömahdollisuudet.
Rakennusvalvonnan laadunohjauksella saavutettiin jälleen merkittävä
energiansäästö oululaisessa pientalorakentamisessa. Rakennusvalvonnan
laskelmien mukaan vuoden 2010 aikana rakennettujen talojen elinkaaren aikana (50 v.) saavutettava energiansäästö on yhteensä 240 GWh ja sitä vastaava hiilidioksidipäästöjen vähennys on
52 000 t. Vuonna 2009 energiansäästö
oli 620 GWh ja sitä vastaava päästövähennys on 136 000 t. Pienentynyt energiansäästö ja päästövähennys johtuvat
30 % kiristyneistä energiamääräyksistä, joihin säästötasoa verrataan.
Vuonna 2010 Ouluun rakennetuista

omakotitaloista 94 % oli matalaenergiataloja. Keskimääräisesti koko Oulun asuntotuotanto oli matalaenergiatasoa. Vuonna 2010 saavutettiin 18
% omakotitalojen lämmitysenergian
säästö määräysten vähimmäistasoon
verrattuna. Myös ympäristövaikutusten, kosteudenkestävyyden ja sisäilmaston suhteen Oulussa on tehty määräysten vähimmäistasoa selkeästi parempaa laatutasoa.
Rakennusvalvonta järjesti vuoden
2010 aikana yhteensä kahdeksan tilaisuutta, joissa käytiin asiantuntijoiden
johdolla läpi talon tekniseen ja arkkitehtoniseen laatuun vaikuttavia asioita.

Liikenne
Oulun kevyen liikenteen verkosto on
kansainvälisestikin vertailtuna laaja
ja toimiva. Sen sijaan paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat entisestään vähentyneet 2000-luvulla. Joukkoliikenteen matkustajamäärän nostaminen vaatii useiden erilaisten rakenteellisten ja taloudellisten keinojen käyttöönottoa.
Tavoitteet Oulun keskustan kehittämiselle on esitelty syyskuussa 2010
julkaistussa Elinvoimainen kaupunkikeskusta -raportissa, jossa kehittämiskohteina ovat alueen joukkoliikenne,
puistoalueet, katujen viihtyisyys ja turvallisuus sekä monipuolinen kulttuuri. Kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2010 Oulun kaupungin ydinkeskustan tavoitteet raportin mukaisesti sekä valitsi keskitetyn pysäköinti- ja
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Yhteiskäyttökokeilussa työajoja varten oli käytössä
neljä autoa. Autot varattiin internetin kautta ja haettiin keskustan parkkitalosta. Palautus tapahtui samaan paikkaan. Autojen käyttö oli vilkasta. Kolmen
kuukauden kokeilussa oli mukana yli 70 henkilöä.
Käyttökertoja oli kaikkiaan 250 ja ajokilometrejä kertyi 13400 km.

Julkisten palveluiden
energiankäyttö
Kuntien palveluntarjonta ja infrastruktuurista huolehtiminen kuluttavat runsaasti energiaa. Pienilläkin muutoksilla ja toimintojen järkeistämisellä saavutetaan merkittävät taloudelliset hyödyt sekä positiiviset vaikutukset kasvihuonekaasujen määrään.
Useimmissa Oulun kaupungin yksiköissä on kiinnitetty huomiota omien
kiinteistöjen ja prosessien energiakulutukseen, laadittu energiansäästöohjeita

STUDIO ILPO OKKONEN OY

huoltojärjestelmän ydinkeskustan asemakaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi.
Tunnustus Oulun kaupungin pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta pyöräilyn olosuhteet huomioivasta yhdyskuntarakenteen ja arkiympäristön kehittämisestä saatiin, kun valtakunnallinen
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma
palkitsi Oulun vuoden 2010 liikkumisympäristötekona.
Eri hallintokunnissa kannustetaan
henkilökuntaa, sidosryhmiä ja asiakkaita liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla, pyöräillen ja kävellen. Esimerkiksi kirjaston asiakkaiden autoilun tarvetta vähennetään aineistokuljetuksilla. Lintulammen asukasyhdistys kunnosti yhteistyössä Oulun kaupungin ja
Oulun poliisilaitoksen kanssa lainapyöriä kaupunkilaisten käyttöön.
Kimppa-autojen käyttöä työhön liittyvässä liikkumisessa testattiin vuoden
2010 aikana Oulun kaupungin keskushallinnossa, ympäristövirastossa, sosiaali- ja terveystoimessa, nuorisotoimessa, Oulun Työterveydessä ja Oulun Tietotekniikassa. Yhteiskäyttökokeilu tukee ajatusta autottomasta keskustasta.
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TEKNINEN
KESKUS

Fiksu liikenne, parempi arki
www.autotonpaiva.fi

kehitykseen liittyvät yhtenäiset linjaukset ja niitä tukeva ohjeistus, jolla voidaan ottaa huomioon mm. hankintojen ympäristövaikutukset sekä energiatehokkuus.
Tällä hetkellä hankintojen ympäristövaikutuksia on otettu huomioon lisäämällä tiettyihin tavaran- tai palveluntuottajalle tehtyihin tarjouspyyntöihin kestävän kehityksen asioiden huomioiminen yhdeksi valintakriteeriksi.

Tietoisuuden lisääminen
Kansainvälisen Liikkujan viikon teemana
oli ”Fiksu liikenne, parempi arki”. Viikko päättyi autottomaan päivään, jota vietettiin jo 11. kertaa. Teemaa tuotiin esille myös nettikyselyllä, johon saatiin noin
sata vastausta.

ja pyritty vakiinnuttamaan energiaa
säästäviä toimintatapoja.
Oulun Tilakeskus, Schneider Electric ja Oulun Energia yhdessä Oulun
kaupungin opetustoimen kanssa järjestävät Oulun kouluille energiatehokkuuskilpailun, joka toteutetaan vuoden
2011 aikana. Myös sosiaali- ja terveystoimi on päättänyt palkita kolme eniten
energiaa säästänyttä päiväkotia vuoden 2011 aikana.
Vuonna 2009 alkaneita energiakatselmuksia jatkettiin kaupungin kiinteistöissä yhteistyössä Oulun Tilakeskuksen ja Schneider Electric Oy:n
kanssa. Energiakatselmuksien avulla
löydetään kannattavimmat säästökohteet ja konkreettiset keinot, joilla energiankäyttöä voidaan tehostaa ja vähentää kustannuksia. Uusiutuva ja kotimainen energiamuoto otettiin käyttöön Ylikiimingin Vesalan koulun uudisrakentamisen yhteydessä, kun rakennuksen lämmitysmuodoksi vaihdettiin hakelämmitys.

Hankinnat ja kulutus
Vuoden 2009 alussa voimaan tullut
seudullinen hankintayhteistyö luo
erinomaisen mahdollisuuden yhteishankintojen kautta vaikuttaa hankintojen kasvihuonekaasupäästöjen hillintään. Oleellisinta on kuitenkin vaikuttaa kulutuksen vähentämiseen.
Keskushallinnossa on valmisteilla kaupungin hankintapoliittiset linjaukset sekä hankintakäsikirja. Yhtenä tavoitteena on määritellä kestävään

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
edellyttää konkreettisia toimia, joiden toteuttamiseksi päivittäisten
tottumusten muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa
ja käytännön esimerkkejä energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden parantamisesta.
Vuoden 2010 aikana toteutettiin
useita valtakunnallisia sekä kansainvälisiä kampanjoita. Kaupunki osallistui maailmanlaajuiseen Earth Hour -ilmastokampanjaan, jossa ihmiset ympäri maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi samana päivänä. Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietettiin teemalla ”Fiksu liikenne, parempi arki”.
Oulun seudun ympäristötoimi ja Tekninen keskus olivat mukana teemaviikon ”Autoton päivä” -kampanjassa.
Oulun Energia oli mukana Energiansäästöviikolla, jonka tavoitteena on
opastaa ihmisiä järkevään ja taloudelliseen energiankäyttöön. Viikolla otettiin käyttöön Oulun Energian julkinen
sähköauton latauspiste, joka on ilmainen oululaisille sähköauton omistajille.
Oulun Energian energiapalveluneuvoja jatkoi kotitalouksien neuvontaa energiankulutuksesta ja energiansäästömahdollisuuksista. Myös perinteiset koululaisvierailut voimalaitoksella jatkuivat, kuten myös etäluettavien
sähkönkulutusmittareiden asennukset.
Toppilan voimalaitoksen ympäristöasioista tehtiin mielipidekysely lähialueen
asukkaille.
Oulun Energia avasi asiakkailleen
vuoden 2010 aikana Energiatili-verkkopalvelun, joka sisältää asiakastietojen lisäksi työkalun, jonka avulla voi etsiä käytännön keinoja energian säästämiseksi. Palveluun rakennetaan vuoden 2011 aikana mahdollisuus seurata
omaa energian kulutustaan jopa tunnin tarkkuudella.
Oulun kaupunki on mukana
EU:n LIFE+-tuen piiriin kuuluvassa
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ilmastohankkeessa CHAMP – Local
Response to Climate Change. Hankkeen tavoitteena on auttaa kuntia ja
aluehallintoa saavuttamaan EU:n ympäristö- ja ilmastositoumukset, lainsäädännön vaatimukset sekä asetetut tavoitteet kustannustehokkaasti.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi joulukuussa 2010 maakunnan ilmastostrategian, jonka laadintaan Oulun kaupunki osallistui.
Ilmastoasiat on huomioitu henkilökunnan erilaisissa tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa, kuten esimerkiksi
esimiehille järjestettävissä esimiesinfoissa ja kestävän kehityksen yhdyshenkilötapaamisissa. Kaupunkilaisten
tietoisuutta on lisätty mm. Oulun Jätehuollon neuvontatilaisuuksissa, joissa yhtenä näkökohtana ovat jätteiden
tuottamisen ja käsittelyn ilmastovaikutukset. Teknisen keskuksen maataloussihteerit ovat antaneet tilakohtaista neuvontaa maatilan toimintaan liittyvissä ympäristöasioissa. Päiväkodeissa kiinnitettiin huomiota autojen tyhjäkäyttöön tuotaessa lapsia päiväkotiin.

Uudet teknologiat ja
innovaatiot
Ilmastonmuutoksen torjunta synnyttää maailmanlaajuiset markkinat uusille teknologioille ja innovaatioille,
joihin myös Oulun seudun osaajien
tulee osata tarttua.
Oulun kaupungin yksiköissä on pyritty jatkuvasti lisäämään sähköistä asiointia, kuten esimerkiksi verkkolaskutusta sekä sähköisiä lomakkeita. Työntekijöille Oulun kaupunki on tarjonnut
mahdollisuuden video- ja verkkoneuvotteluihin matkustamisen vähentämiseksi. Oulun Teknisen keskuksen Liikkuvan työntekijän projektissa hyödynnetään uutta ICT-teknologiaan henkilö- ja kalustoresurssien tehokkaassa
ohjaamisessa.

Oulun Satamassa otettiin käyttöön
vuoden 2010 aikana maasähköpiste.
Maasähköpisteen avulla laivat voivat
sammuttaa moottorinsa ja saada tarvitsemansa sähkön sähköverkosta. Näin
satama-alueella saadaan vähennettyä
laivojen ympäristövaikutuksia, kuten
melua ja päästöjä.

Taloudellinen ohjaus
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen
keskeisimmät taloudellisen ohjauksen keinot kansallisella tasolla ovat
verotus sekä erilaiset valtion tukitoimet. Keskeinen toimenpide kuntatasolla on vaikuttaa kunnan määräysvallassa olevien energiayritysten
hinnoittelun rakenteeseen energiansäästöä ja energiatehokkuutta kannattavaksi.
Oulun Energian sähkönmyynnin
vihreän sähkön hintaan sisältyvä ympäristöosuus talletetaan Oulun Energian ympäristöraadin hallinnoimalle ympäristötilille, josta varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen. Vuonna 2010 ympäristöraati myönsi apurahana 43 000
€ ympäristö- ja bioenergiaan liittyvien
opinnäytetöiden tekemiseen.
Oulun Energia kuuluu päästökaupan piiriin, mikä on Euroopan Unionin
pääasiallinen ohjauskeino ilmastonmuutoksen hillitsemiksi.
Vuonna 2010 myönnettiin energiaavustusta kerros- ja rivitaloille toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta, vähennetään
haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energianlähteitä. Taloyhtiöille myönnettävät energia-avustukset korvattiin suhdanneluonteisilla energia-avustuksilla, joilla haluttiin
edistää rakentamisen elvyttämisen ja
rakennusalan työllisyyden edistämisen lisäksi myös energiapoliittisten

tavoitteiden toteutumista. Avustusta
uusiutuvien energialähteiden käyttöön
sekä rakennusten ulkovaipan, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien parantamiseen myönnettiin noin 100 kohteelle yhteensä 730 000 €. Kaikkiaan korjaus- ja energia-avustuksia myönnettiin
983 kohteelle noin 7 780 000 €.
Maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa on myönnetty ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin.

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
Ilmastonmuutoksen hillinnästä huolimatta ennustettuihin muutoksiin on
varauduttava. Oulun seudulla keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ovat mm. tulviminen ja vedenpinnan
nousu, sadannan kasvu sekä muutokset tuuliolosuhteissa ja lumisateiden
määrissä.
Oulun Vesi ja Tekninen keskus aloittivat vuoden 2010 aikana hulevesistrategian laatimisen. Lähtökohtana hulevesistrategian laatimiselle ovat olleet
ympäristönäkökohdat, vesihuoltolain
muutos sekä raakavesilähteenä käytettävän Oulujoen laadun turvaaminen. Hulevesilinjauksia palveleva strategia sisältää vastuunjaon, verkoston ja
käsittelyn kehittämisen sekä tulvariskikartoituksen.
Teknisen keskuksen rakentamissuunnitelmissa etenkin rantarakenteissa on varauduttu suurtulviin ja merenpinnan nousuun. Oulun Veden toiminnassa viemäritulviin varaudutaan
tulvariskisuunnitelmilla ja vesihuoltorakenteet mitoitetaan uudistettuja mitoitusarvoja noudattaen.
Rakennusvalvonnan ennakoivalla
laadunohjauksella varaudutaan tulevaisuuden energiapoliittisiin linjauksiin.

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen
äkillisiin vaikutusriskeihin
varautuminen
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Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
käytännön
toimenpitein

Ilmastonmuutoksen pitkän
aikavälin vaikutusten
tunnistaminen
Oulun seudulla

haaste itämeren pelastamiseksi
- oulun kaupungin toimenpideohjelma

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 Perämeri mukaan lukien. Haasteen vastaanottajia oli vuoden 2010 lopussa yli 170, mukana kaupunkeja,
kuntia, yrityksiä, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja muita organisaatioita.
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.
Oulun kaupungin toimenpideohjelman toteutuminen vuonna 2010 on
koottu ao. taulukkoon. Ohjelmassa olevia aikaisemmille vuosille ajoitettuja ja
jo loppuunsaatettuja toimenpiteitä ei
ole enää esitetty.

Oulun kaupungin toimenpideohjelman seuranta 2010
PISTEKUORMITUS

Toimenpiteet 2010

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoisto

Puhdistamon typenpoistoprosessi on rakennettu ja saatu toimimaan suunnitellusti. (Oulun Vesi)

VIEMÄRIVERKOSTO JA HULEVEDET
Viemäriverkoston saneeraus

Viemäriverkostoja on saneerattu vuosittain yli miljoonalla eurolla. Useimmissa kohteissa jätevesien
ja sadevesien erottelu on toteutettu rakentamalla erillisviemäröinnit. (Oulun Vesi)

Hulevesien käsittely kaava-alueilla

Hulevesien viivytys- ja pidätysrakenteita on suunniteltu uudisalueille. Muutamia kohteita on jo aiemmin toteutettu. (Oulun vesi, Tekninen keskus)
Hulevesien käsittelyn tulevaisuuden haasteisiin vastaava hulevesistrategia on tekeillä ja luonnosvaihe varsin pitkällä. Tärkeimmät hulevesien purkuvesistöt Oulussa ovat Kuivas- ja Pyykösjärvi, Oulujoki sekä Kaupungin-, Herukka- ja Kuivasoja. (Oulun Vesi, Tekninen keskus)
Pyykösjärven alueen hulevesiselvityksen tarkistaminen ja hulevesialtaiden suunnittelu on käynnistetty. Samoin Äimäraution alueelle on suunniteltu uusia hulevesialtaita. (Tekninen keskus)
Toppilan ja Merikosken voimalaitoksilla sekä lämpökeskuksilla syntyvät jäte- ja hulevedet johdetaan
öljyn- ja lietteenerottimien kautta. Merikosken voimalaitoksella on parannettu jäähdytysvesipiirin öljynerotusta. (Oulun Energia)

MUUT TOIMENPITEET

Ympäristölupavelvollisten toimintojen jätevesiä tarkkaillaan hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti sekä merialueen yhteistarkkailuna. (Oulun Energia, Oulun Vesi, Oulun Satama, Oulun seudun
ympäristötoimi)

HAJAKUORMITUS
MAA- JA METSÄTALOUDEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Metsänhakkuut

Metsätalouden harjoittamisessa on noudatettu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemaa
”Hyvän metsän hoidon suosituksia” sekä FFCS 1001 standardin vaatimuksia. (Tekninen keskus)

Ojitukset

Soiden uudisojituksia ei ole tehty. (Tekninen keskus)
”Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus” –hankkeessa (SaKu) on
selvitetty valuma-alueen nykytilaa ja kunnostuksen perusedellytyksiä erityisesti ojitusten osalta.
Hankkeesta vastaa Oulun yliopisto. (Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristötoimi)

Neuvonta ja kannustaminen

Maatalouden neuvontatyötä ja tukitoimia on kohdistettu maatilojen viljavuustutkimusten ja lannoitussuunnitelmien tekemiseksi ja toteuttamiseksi. Tavoitteena on ravinteiden optimointi. (Tekninen
keskus)
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIPÄÄSTÖT
Haja-asutuksen kiinteistöjen liittäminen keskitetyn viemäröinnin piiriin

Haja-asutuksen viemäröintiä on toteutettu Ylikiimingissä. Oulun ja Haukiputaan välisen siirtoviemärin suunnittelu on edennyt ja se tulee osaltaan mahdollistamaan haja-asutuksen viemäröintiä. (Oulun Vesi)
Kaikissa haja-asutuksen viemäröintikohteissa kartoitetaan ennakkoon mahdolliset liittyjät ja halukkuus liittymiseen. Alustava sitoutuminen hankkeeseen on perusedellytys toteuttamiselle. Kartoituksen yhteydessä tiedotetaan ja neuvotaan viemäröinnin eduista. (Oulun Vesi)
Vuonna 2010 asemakaavoituksen kohteina ovat olleet Korvenkylä ja Madekoski I. Alueilla on runsaasti haja-asutusta. Asemakaavojen valmistuttua alueille rakennetaan kunnallinen viemäriverkko, johon
myös olemassa olevat kiinteistöt velvoitetaan liittymään. (Tekninen keskus)

Kaupungin omistamien kiinteistöjen
jätevesien käsittelyn kartoittaminen

Ei toimenpiteitä

Tiedotus ja neuvonta

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä koskevaa tiedotusta ja neuvontaa on annettu asiakasyhteydenottojen yhteydessä sekä ympäristöasioiden ajankohtaistiedotteissa. (Oulun seudun ympäristötoimi)

Muut toimenpiteet

Liikuntapaikoilla on huolehdittu, ettei nurmikkojen kasteluun ja kenttien jäädytykseen tarkoitettu vesi
aiheuta valumia. (Liikuntavirasto)

MUUT TOIMENPITEET
Mattolaitureiden poistaminen

Huonokuntoisia mattolaitureita ei ole enää kunnostettu ja laitureiden määrä vähenee luontaisen
poistuman kautta. (Liikuntavirasto)
Yleissuunnitelmiin on tehty varauksia ja suunnitelmia maalla oleville mattolaitureille. (Tekninen keskus)

Lumen läjittäminen

Oulun kaupungin lumenkaatopaikan sulamisvesien pääsy hallitsemattomasti suoraan mereen on estetty johtamalle ne ojien ja laskeutusaltaan kautta. (Tekninen keskus)
Satama-alueen lumet läjitetään satama-alueelle tai viedään lumen läjittämiseen tarkoitettuun paikkaan. Lunta ei läjitetä mereen. (Oulun Satama)
Urheilualueilta auratut lumet on pyritty sijoittamaan mahdollisimman lähelle kenttiä kuljetusten välttämiseksi. Ylijäämälunta on hyödynnetty mm. alikulkutunnelien latuihin. (Liikuntavirasto)

LAIVALIIKENNE JA VENEILY
SATAMATOIMINTA JA LAIVALIIKENNE
Satamien jätehuolto

Oulun Satamalla on jätehuoltosuunnitelma, jota päivitetään kolmen vuoden välien tai tarvittaessa.
Päivityksen yhteydessä pyydetään lausunnot satamaoperaattoreilta. (Oulun Satama)

Satama-alueiden hulevesien käsittely

Laiturialueille ja kentille on rakennettu hiekan- ja öljynerotuskaivot kunnostuksen tai rakentamisen
yhteydessä. (Oulun Satama)

Öljyvuotoihin varautuminen

Vihreäsaaren satamaan on toimitettu puomikontti. (Oulun Satama)
Oritkarin maasähkön syöttöpistettä on kehitetty rakentamalla maanpäällinen syöttöpiste. Maasähkön
ansiosta alusten ei tarvitse pitää apukoneita päällä ollessaan kiinnittyneenä laituriin. (Oulun Satama)

PIENVENESATAMAT
Jätehuollon kehittäminen

Oulun kaupungin pienvenesatamien jätehuoltoa palvelevia rakenteita on ylläpidetty ja parannettu.
(Tekninen keskus)

PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN RUOPPAUKSET
Sedimenttien ruoppaaminen

Nuottasaaren sataman ruoppausten vaikutusten tarkkailu merialueella on toteutettu. (Oulun Satama)

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ
Ympäristöalan yhteistoimintasopimus

Ei toimenpiteitä.

CEWIC – vesiteknologian osaamiskeskus

Yhteistyössä CEWICin kanssa on toteutettu lietteenkuivaukseen ja hajunpoistoon sekä jätevedenkäsittelyyn ja vedenpuhdistukseen liittyviä projekteja. (Oulun Vesi)

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma

Osallistuttu vesienhoitosuunnitelman työryhmien työskentelyyn. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Asiakirja on tärkeä pitkän tähtäimen suunnitelma, jonka sisäänkirjatut toimenpiteet vaativat useiden
osapuolten yhteistyötä. Käytännön toimenpiteet eivät ole vielä edistyneet. Esimerkiksi Oulujoen vedenlaadusta huolehtiminen 140 000 asukkaan raakavesilähteenä on tärkeää. (Oulun Vesi)

Perämerenkaaren yhteistyö

24 – YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010

Bothnian Arc:n on ollut mukana järjestämässä Oulussa pidettyjä tapahtumia ”Cross-Border Response to Current Regional Development Challenges Across Europe” 18.2.2010 ja “Pohjoinen Energiafoorumi – Northern Energy Forum” 5.–6.10.2010.

haaste itämeren pelastamiseksi
- oulun kaupungin toimenpideohjelma

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, Oulun Vesi)
Vuonna 2003 valmistunut Merikosken kalatie on mahdollistanut kalojen nousun merestä voimalan
ohi Oulujoen yläjuoksulle. (Oulun Energia)
Oulujoen vaelluskalakannan palauttamiseksi liittyvään ELY-keskuksen hankkeeseen on myönnetty osarahoitusta Lasaretinväylän ja Hupisaarten alueen lohikalojen elinympäristön kartoittamiseksi.
(Oulun Energia, Tekninen keskus)

Kalataloustarkkailu

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

ULKOILU JA RETKEILY
Reitistöjen ja virkistyskäyttörakenteiden ylläpito ja kehittäminen

Myllykosken laavu ja nuotiopaikka on uusittu ja Lemmenpolulle on tehty uusi taukokatos. Sanginjoen
riistapolun pitkospuut on uusittu ja Isokankaan sekä Kalimeen luontopolkujen pitkoksia viimeistelty.
Pilpasuon pitkosten ja nuotiopaikkojen kunnostus on aloitettu. Huutilammen luontopolun ja nuotiopaikalla tehdyn ilkivallan jäljet on korjattu pois, mm. edellisenä vuonna poltettu puuvaja uudella korvattu uudella. Pyykösjärven rantareittien suunnittelu on käynnistynyt. (Tekninen keskus)
Kuntoratojen peruskunnostustoimenpiteet sekä latupohjien kunnostustoimenpiteet on toteutettu.
Samoin on huolehdittu viitoituksista, kyltityksistä ja ilmoitustauluista sekä siivouksen järjestämisestä kesäaikana. (Liikuntavirasto)

Uimarantojen kunnossapito

Uimarantojen turvallisuusselvitykset on toteutettu ja hankittu asianmukaiset pelastusvälineet. (Liikuntavirasto)
Uimarantadirektiivi on otettu käyttöön. (Oulun seudun ympäristötoimi)

Muut toimenpiteet

Lisäveden johtaminen Pyykösjärveen järven veden laadun parantamiseksi on käynnistetty. (Tekninen
keskus, Oulun Vesi)
Oulu on osallistunut Suomen Ladun SULKAII -hankkeeseen. Hankeeen tuloksena valmistui selvitys
Oulun ulkoiluolosuhteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. (Liikuntavirasto)
Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutus on käynnistynyt. (Tekninen keskus, Oulun seudun
ympäristötoimi)
kts. myös SaKu-hanke.

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

Merialueen edustan samoin Oulujoen vuotuinen tarkkailuraportti on saatettu päättäjien tietoon. (Oulun Vesi, Oulun seudun ympäristötoimi)
Vesistöjen virkistyskäyttöä ja asukkaiden ympäristövastuuta on käsitelty joka kotiin jaettavassa Rumputuksen ympäristöliitteessä. (Oulun seudun ympäristötoimi)
Uimavesitiedotteet on toimitettu valvonnassa oleville uimarannoille ja tiedotusvälineille. (Oulun seudun ympäristötoimi)
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN TOTEUTUS KAUPUNKIORGANISAATIOSSA
Vuoden 2010 kestävän kehityksen seurantakysely toteutettiin hyödyntämällä internetpohjaista arviointityökalua
(ZEF). Kyselyssä painotettiin entiseen
tapaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, kestävän kehityksen ohjelman
toimivuutta ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Hallintokuntiin ja liikelaitoksiin lähetettiin yhteensä 35 kyselyä. Vastausprosentti oli 77 %. Yhteenvetojen tulokset on laskettu suoraan yksiköiden vastauksista, joten vastauksien mahdolliset puutteet tai virheet voivat osin vaikuttaa arvioon. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ei ollut mukana vuoden
2010 seurannassa.

Seurantakyselyyn vastanneet.
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Kestävän kehityksen
hallinta

Det Norske Veritas myönsi tekniselle keskukselle 26.2.2010 johtamisjärjestelmästandardien ISO 9001:2008 ja ISO
14001:2004 mukaiset sertifikaatit. Sertifikaatit kattavat Oulun kaupungin maa- ja
asuntopolitiikan käytännön toteuttamisen,
maanhankinnan ja maan omistamisen,
asemakaavoituksen, liikenteen, katujen ja
ympäristön suunnittelun ja toteuttamisen.

Ympäristöasiat olivat esillä Oulun teknisen liikelaitoksen 500 henkilön suuruisen
henkilöstön joulukahveilla.
Tilaisuudessa puheenvuoron käytti Marketta Karhu aiheenaan ”Oulu kasvaa kestävästi – ympäristöasioiden
uudet haasteet”.

Kestävän kehityksen
tavoitteet ja niiden
toteutuminen
Hallintokunnista ja liikelaitoksista 85
% on esittänyt kestävän kehityksen tavoitteet vuoden 2011 talousarvioon, mikä on vastaava taso kuin aikaisempina
vuosina. Yksikköjen talousarvioon asetettujen tavoitteiden tilanne on koottu
liitteeseen 1. Vuoden 2010 kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden perusteella toteutetut hankkeet ja toimenpiteet
on koottu liitteeseen 3.
Vuoden 2010 tavoitteiden on arvioitu vastanneissa yksiköissä toteutuneen
keskimäärin hyvin, ja yksiköt arvioivat
niiden vaikutuksen kestävän kehityksen toteutumisen kannalta olevan hyvin merkittävää. Asetettujen tavoitteiden ja niiden toteutumisen arvioinnissa on kehittämistarvetta, mikä käy hyvin ilmi liitteen 3 tietoja tarkasteltaessa.
Tavoitteiden toteutumista seuraavia
mittareita on käytössä tai kehitteillä
57 %:lla yksiköistä. Näitä ovat mm. paperin, energian, veden ja materiaalien

Prosenttia (%) kaikista vastauksista

Kyselyyn vastanneista yksiköistä suurimmassa osassa (84 %) on laadittu
kestävän kehityksen/ympäristöohjelma tai ohjelman valmistelu on tekeillä.
Teknisellä keskuksella, Oulun Energialla, Oulun Jätehuollolla sekä Oulun Satamalla on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Teknisellä liikelaitoksella ympäristöjärjestelmä on tekeillä. Kahdeksalla
koululla ja 11 päiväkodilla on Vihreä lippu –ympäristöjärjestelmä. Hönttämäen
koululla on lisäksi valtakunnallinen oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Opetustoimen tukipalveluille on myönnetty
WWF:n Green Office -diplomin ja -merkin käyttöoikeus. Oulun Konttorissa
kestävän kehityksen toimintamalli on
myös rakennettu Green Office mallin
mukaisesti, mutta käyttöönottokustannusten vuoksi mallia ei oteta virallisesti käyttöön. Tiedot kestävän kehityksen ohjelmien ja ympäristöjärjestelmien päivityksestä on esitetty liitteessä 1.
Kestävän kehityksen vastuuhenkilö
on nimetty lähes kaikkiin vastanneisiin
yksiköihin (80 %). Kestävän kehityksen
ohjelma hyväksytään yleisimmin johtoryhmässä tai lauta-/johtokunnassa.
Ohjelman seuranta tapahtuu ensisijaisesti tilinpäätöksen yhteydessä sekä
johtoryhmissä, lauta-/johtokunnissa ja
sisäisissä palavereissa.
Tiedotusta henkilöstölle kestävän
kehityksen asioissa annetaan edellisten vuosien tapaan eniten palavereissa (80 %) ja työyhteisökokouksissa (65
%). Vuonna 2010 myös sisäinen intra
eli Akkuna on toiminut hyvänä tiedotuskanavana (69 %).

kulutus, indeksiluvut, tilojen käyttöasteet, tiedotuksen määrä, kaluston käyttötunnit ja Vihreä lippu -ympäristöjärjestelmien määrä.
Yksiköissä laaditaan ohjeita ympäristöasioiden hoitamiseksi ja niitä pidetään tärkeinä kestävän kehityksen
toteutumisen kannalta. Ohjeiden käyttöön otossa on useiden yksiköiden arvioiden perusteella vielä parantamista.
Jätehuolto-ohjeet löytyvät useimmista
yksiköistä, ja ne ovat myös parhaiten
hyödynnetty. Energian, veden ja materiaalien käyttö ja kulutus on ohjeistettu
joka toisessa yksikössä. Kestävän kehityksen asioita oli sisällytetty perustehtävien työohjeisiin 85 %:ssa vastanneista yksiköistä, ja 76 % ilmoitti ottavansa
ympäristövaikutukset huomioon hankintoja tehdessään.
Sidosryhmätiedotus toteutetaan
yleisimmin tiedottein ja raportein, mutta myös muita tiedotuskanavia käyttäen, esimerkiksi vanhempainilloin, asiakaslehdin ja vierailukäynnein. Yhteensä kestävän kehityksen asioita käsitteleviin tilaisuuksiin arvioitiin osallistuneen vuonna 2010 yli 10 000 henkilöä.

100
80

60
40
20

0

ohjeiden
yleisyys
(% yksiköistä)

2004
Jätehuolto

2005

2006

Energiansäästö

2007
Veden käyttö

2008

2009

2010

Materiaalien kulutus

Kestävän kehityksen asioiden ohjeistus.
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Oma arvio kestävän kehityksen toteutumisesta
Arvionsa mukaan yksiköt ovat onnistuneet kestävän kehityksen ohjelman toteutuksessa pääosin tyydyttävästi (11
vastausta) tai hyvin (6). Kaksi yksikköä
arvioi onnistumisensa jopa erittäin hyväksi, yksi yksikkö heikoksi. Kestävän
kehityksen toimintaohjelman toteutuksen vaikuttavuus arvioitiin erittäin hyväksi (4), hyväksi (6) tai vähintään tyydyttäväksi (10).
Henkilöstön ympäristötietoisuuden
taso arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi (12) tai tyydyttäväksi (7). Yksi yksikkö arvioi henkilöstön
ympäristötietoisuuden tason heikoksi.

Motivaatio ja asenteet arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi (14)
ja vähintään tyydyttäväksi (6). Yksikkökohtaiset arviot on koottu liitteeseen 2.
Arviot sekä ympäristötietoisuuden
että motivaation tasosta olivat jokseenkin edellisen vuoden tasoa, mutta selvästi vuosia 2007–2008 alhaisempia.
Arviointitulokseen vaikuttaa sekä arvioijan näkemys että kyseisenä vuonna
tehdyt toimenpiteet. Usein on havaittavissa, että ympäristötiedon karttuessa
myös kriittisyys omaa toimintaa kohtaan lisääntyy.
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Kaupungin henkilöstön ympäristötietoisuuden tason arviointi.
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Kaupungin henkilöstön motivaatio ja asenteet.

Tekninen keskus

Pyykösjärven päiväkodille
Liikunnan Ekomerkki
Pyykösjärven päiväkoti sai Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) ympäristövaliokunnan myöntämän Liikunnan Ekomerkin ensimmäisenä Suomessa.
Ekomerkki on tunnustus liikunnan ja urheilun ympäristövastuullisille toimijoille, seuroille, joukkueille ja muille ryhmille sekä tapahtumille, jotka sitoutuvat vähentämään ympäristövaikutuksiaan.
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22 727

Tekninen keskus oli mukana
valtakunnallisessa Pyöräilykuntien verkosto ry:n kilometrikisassa. Leikkimieliseen kilpailuun osallistui 38 tekeläistä. Kilometrejä kertyi yhteensä 22 727 km ja henkilöä kohden laskettuna 598,05 km.
Bensaa säästyi 1 591 l ja CO2päästöjä vähennettiin 3 977
kg. Koko maassa poljettujen
kilometrien määrä oli yli
8 miljoonaa.

LIITTEET

Liite 1. Kestävän kehityksen ja ympäristöohjelmien päivitys, talousarvioon asetetut tavoitteet
Yksikkö

Kestävän kehityksen
ohjelman/ympäristöjärjestelmän päivitys

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

Tavoitteet asetettu v. 2011
talousarvioon

Oma arvio v. 2010 talousarvioon asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta*

ei
2010
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
-

2011

kyllä
kyllä

hyvin
kohtuullisesti

2006

kyllä

hyvin

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

ei
2010

ei
kyllä
kyllä
kyllä

kohtuullisesti
kohtuullisesti

Liikuntatoimi

2009

kyllä

hyvin

Nuorisoasiainkeskus

2010

kyllä

kohtuullisesti

Opetustoimi/koulut

2011

kyllä

kohtuullisesti

Rakennusvalvontavirasto

2010

kyllä

erittäin hyvin

Tekninen keskus

2010

kyllä

hyvin

Nallikari liikelaitos

ei

kyllä

kohtuullisesti

Oulun Energia

2011

kyllä

erittäin hyvin

Oulun Jätehuolto

kyllä

kyllä

kohtuullisesti

Oulun Konttori

2009

kyllä

erittäin hyvin

Oulun Satama

2010

kyllä

heikosti

Oulun Serviisi

2008

kyllä

kohtuullisesti

Oulun seudun ympäristötoimi

2009

kyllä

hyvin

Oulun seudun yrityspalvelukeskus

ei

ei

-

Oulun tekninen liikelaitos

2010

kyllä

hyvin

Oulun Tietotekniikka

2011

kyllä

kohtuullisesti

Oulun Tilakeskus

2010

kyllä

erittäin hyvin

Oulun työterveys

-

-

-

Oulun Vesi

2009

kyllä

hyvin

Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja (hallinto, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja terveydenhuolto)
Tuottaja (päivähoito)

* Asteikolla 0-1 (ei toteutettu), 2-3 (toteutuneet heikosti), 4-6 (toteutuneet kohtuullisesti), 7-8 (toteutuneet hyvin), 9 – 10 (toteutuneet erittäin hyvin)
(- = ko. hallintokunta/liikelaitos ei ole vastannut kyselyyn)
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Liite 2. Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta 2010
Yksikkö

Keskushallinto
Hallinto ja päätöksenteko -ryhmä
Henkilöstöryhmä
Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Talous ja Strategia –ryhmä
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Tuottaja (hallinto, mielenterveysja sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut
ja terveydenhuolto)
Tuottaja (päivähoito)

Kestävän kehityksen
toimintaohjelman toteutuksen onnistuminen

Kestävän kehityksen
toimintaohjelman
vaikuttavuus

Henkilöstön
ympäristötietoisuus

Henkilöstön motivaatio
ja asenteet

tyydyttävä
-

tyydyttävä
-

tyydyttävä
-

hyvä
-

heikko
tyydyttävä

hyvä
hyvä

hyvä
tyydyttävä

hyvä
hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

tyydyttävä
tyydyttävä

tyydyttävä
erittäin hyvä

tyydyttävä
erittäin hyvä

tyydyttävä
erittäin hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Nuorisoasiainkeskus

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Opetustoimi/koulut

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

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

Rakennusvalvontavirasto
Tekninen keskus
Nallikari liikelaitos
Oulun Energia

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

Oulun Jätehuolto

hyvä

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

Oulun Konttori

hyvä

erittäin hyvä

hyvä

erittäin hyvä

Oulun Satama

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Oulun Serviisi

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

-

-

-

-

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun seudun yrityspalvelukeskus
Oulun tekninen liikelaitos

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

Oulun Tietotekniikka

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

Oulun Tilakeskus

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

tyydyttävä

Oulun työterveys

-

-

-

-

hyvä

tyydyttävä

heikko

hyvä

Oulun Vesi

Asteikko: kyselyssä 0-1 = erittäin heikko, 2-3 = heikko, 4-6 = tyydyttävä, 7-8 = hyvä, 9-10 = erittäin hyvä
(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kysymykseen)
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Liite 3. Hallintokuntakohtaiset toimenpiteet kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi
Keskushallinto
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kokonaisvaltainen huomiointi kaupunkirakenteessa,
palveluissa, yrityksissä, kuntalaisten osallisuudessa ja vaikuttamisessa sekä kehittämishankkeissa. Elinkaariajattelun huomiointi tuotteissa ja palveluissa. Yhteistyö ilmasto-ohjelman toteuttamisessa.
• Ympäristöalan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Logistiikan parantaminen.
• Toteutetaan yhteistoimintasopimusta ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä. Turvataan koulutus
ja kilpailukyky.
• Yhteistyön kehittäminen sisäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyödynnetään monipuolista osaamista asiantuntijaorganisaatioissa. Viestitään kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä.

• Tavoitteet ensisijaisesti pitkälle aikavälille asetettu ja
niitä toteutetaan osana perustoimintaa.
• Osallistuttu ”Oulussa jokainen kuuluu - osallisuuden ja
vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelman 2015”
valmisteluun.
• Laadittu asukkaiden ympäristöohjelmat lähes kaikille suuralueille.
• Toteutettu alueellista yhteistyötä.
• Osallistuttu kaupungin kehittämisohjelmien ILMO ja
KONSTI laadintaan.
• Yleiskaavoituksessa laadittu täydennysrakentamisselvitys.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

• Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.
• Vahvistetaan elinvoimaista kunta- ja palvelurakennetta (PARAS) sekä monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta toteuttamalla innovaatio- ja elinkeinostrategioita

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan
vaikutukset kaupungin talouteen, toimintaympäristön muutokseen ja ekologisesti tasapainoiseen
kehitykseen.
• Oulun seudun ympäristötoimialan kehittämisohjelma 2007 – 2013.
• Uusien innovaatioiden synnyttäminen eri toimialoilla.
• Aloitetoiminnan aktivointi, ideoiden seulonnan organisointi ja testaustoiminnan laajentaminen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA/TILAAJA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen politiikan
huomioiminen toiminnassa

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

• Tavoitteet toteutuneet osittain.

Laadukas elin-/lähiympäristö

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

Taloudellinen kestävyys

• Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä.

Tilojen tehokas käyttö ja
onnistunut tilakustannusten
hallinta

• Tilojen käyttöä tehostetaan.
• Lisätään tilojen yhteiskäyttöä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Kestävän kehityksen tavoitteet määritellään jokaiselle palvelualueelle ja luodaan verkosto toimenpiteiden toteutumisen edistämiseen ja seurantaan.
• Esimiesten/henkilöstön kouluttamisella ympäristöasioista vastaavan tahon kanssa lisätään tietoisuutta oman työn ympäristövaikutuksista ja energian säästöön vaikuttavista käytännöistä.

• Kestävän kehityksen verkoston luominen palvelutuotantoon aloitettu, päivähoidossa verkosto on jo olemassa.
• Nimetty kestävän kehityksen työryhmä, joka kokoontunut kuusi kertaa.
• Mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa sekä vanhustyössä palvelualueiden työryhmät kokoontuneet ja kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyn ja toimenpiteiden suunnittelu aloitettu.
• Esimiehille järjestetty energiansäästöön liittyvää koulutusta esimiesinfossa.
• Kaikille työntekijöille avoin kestävän kehityksen wsstyötila perustettu.
• Office Communicator pikaviestinnän ja verkkoneuvottelun käyttöönotto vähentänyt matkustamista ja tehostanut työajan käyttöä.
Mielenterveys- ja sosiaalipalvelut
• Luotu kestävän kehityksen verkosto.
• Tarkasteltu palveluprosesseja.
• Kierrätystä ja uusiokäyttöä edistetty mm. Kipinän ja
Kontinkankaan toimintakeskuksen toiminnassa keskeisesti.
Vanhustyö
• Palvelualueen työryhmä kokoontunut ja aloittanut palvelualueen kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyn ja toimenpiteiden suunnittelun.
• Tuotannon esimiesinfossa ollut koulutusta.
• Kotihoidon toimisto- ja taukotiloja yhdistetty.
• Rajakylän hoiva suunniteltu esteettömäksi ja yhteisöllisyyttä mahdollistavaksi.
• Tuettu ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kotona
asumista.
• Vanhuspalveluissa on perustettu työryhmä työstämään kestävän kehityksen ohjeita. Ohjeistus päivitetään vuonna 2011.
• Henkilöstön tietoisuutta asioista herätetty työpaikkakokouksissa.
Terveydenhuolto
• Perehdytty kaupungin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävä kehitys sisällytetty terveydenhuollon strategiaan. Perustettu terveydenhuoltoon 1.1.2011 alkaen
oma kestävän kehityksen työryhmä. Työryhmä on työstämässä terveydenhuollon omia tavoitteita.
Päivähoito
• Päivähoidon kestävän kehityksen tavoitteet laadittu.
Keke-työryhmä Reppu laatii 3-vuotisteemat päivähoidolle.
• Teemoista tiedotettu keke-yhdyshenkilöiden syksyisissä koulutustilaisuuksissa sekä sähköpostilla.
• Päivähoidon henkilöstöiltapäivissä (10 tilaisuutta) käsitelty päivähoidon keke-asioita.
• Tehty päätös eniten energiaa säästävien päiväkotien
palkitsemisesta.
• Päiväkotien tilojen kolmannen sektorin iltakäyttö lisääntynyt.
• Kierrätysmateriaalia hyödynnetty perinteisesti päiväkodeissa.
• Päivähoidon Akkunaan avattu Vaihtopörssi päiväkotien
väliseen tavaran vaihtoon.
• Useissa päiväkodeissa siirrytty vanhempien sähköiseen tiedottamiseen paperisen tiedottamisen sijaan.
• Useissa päiväkodeissa käytetään sähköistä kasvunkansio -järjestelmää.
• Kaupungin kiinteistöissä mahdollistettu energian seuranta. Jokainen yksikkö voi seurata omien toimenpiteiden vaikutusta.

Ympäristötietoinen ja kestävän
kehityksen edistämiseen
sitoutunut henkilöstö

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Hyvä lähiympäristö

• Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA)
kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa
ja edistetään lasten kasvuolosuhteiden turvallisuutta.

Tilojen tehokas käyttö

• Lisätään tilojen yhteiskäyttöä. Suunnittelussa huomioidaan yhteisöllisyys, esteettömyys ja tilojen
muunneltavuus.

Palveluiden saatavuus

• Palvelutuotantoverkko suunnitellaan toimivaksi:
päivystys- ja ajanvaraustoimintaa sekä tukipalveluja keskitetään.
• Palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisiksi ja
tasapuolisiksi hyödyntäen olemassa olevat resurssit myös seudullisesti.
• Tuetaan ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kotona asumista.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja hankintoja pitkällä aikavälillä.
• Vähennetään matkustamista ja edistetään videoneuvotteluyhteyksien käyttöä

Taloudellinen kestävyys
Kulutuksen vähentäminen,
ympäristöä säästävien
tuotteiden käyttöönotto ja
jätteiden määrän minimointi
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• Edistetään potilas-/asiakastyössä käytettävien materiaalien järkevää käyttöä ja kierrätystä. Päivitetään ohjeistus, sitoutetaan henkilöstö ja kehitetään mittareita seurantaa varten.
• Suositaan lähipalveluita hankinnoissa.
• Tehostetaan logistiikkaa (mittarina logistiikkakustannukset tai ajetut kilometrit).
• Vähennetään paperitulosteita ja siirrytään sähköisen toimiston käyttöön.

LIITTEET

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Nuorisoasiainkeskuksen
kestävän kehityksen ohjelman
jalkauttaminen henkilöstön
keskuuteen.

• Kestävän kehityksen työryhmän jäsenten valmentaminen kestävän kehityksen vertaisvaikuttajiksi
työyhteisöihin.
• Kestävän kehityksen työkalupakin rakentaminen
kasvatustyön tueksi.

Jokaisella Oulun suuralueella
on lapsia/nuoria, jotka on
koulutettu kestävän kehityksen
vertaisvaikuttajiksi.

• Koulutetaan 11 nuorten alueellista vaikuttajaryhmää kestävän kehityksen vertaisvaikuttajiksi.
• Suunnitellaan kestävän kehityksen vertaisvaikuttajavalmennus työpajojen nuorille.

• Kestävän kehityksen työryhmä on perustettu.
• Laadittu keke-ohjelma ja jalkautettu keke-periaatteita kentälle.
• Vertaisvaikuttajakoulutus työryhmän ja työpajojen osalta aloitetaan vuoden 2011 aikana. Osallisuusryhmistä
koulutettu 8.
• Kestävän kehityksen työkalupakin rakentaminen kasvatustyön tueksi aloitetaan vuonna 2011.

LIIKUNTALAUTAKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Edistetään liikunnallisen elämäntavan syntymistä kaikille oululaisille. Tuetaan omaehtoista liikunnan harrastamista.
• Kehitetään edelleen inhimillistä ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

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

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Korostetaan, että liikuntaan sijoittaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa ennaltaehkäisevää
terveydenhuoltoa.
• Vältetään vesistöjen kuormitusta vähentämällä
matonpesulaitureita.
• Tehostetaan edelleen sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

• Edistetty liikunnallisen elämäntavan syntymistä kaikille oululaisille ja tuettu omaehtoista liikunnan harrastamista.
• Kehitetty edelleen inhimillistä ja hyvinvoivaa työyhteisöä mm. yhteisten kehittämispäivien avulla ja luotu pelisäännöt avokonttoriin.
• Kehitetty liikuntapalveluja tasapuolisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisuudesta huolehtien.
• Kaikessa suunnittelussa huomioitu liikuntamahdollisuuksien kannalta hyvä lopputulos monihallinnollisena yhteistyönä.
• Vältetetty vesistöjen kuormitusta vähentämällä mattolaitureita.
• Kehitetty sähköistä asiointia (mm. Raatin sähköinen
asiointi).
• Toteutettu materiaalien kierrätys ja hyödyntäminen
osassa toimintapaikkoja.
• Virastopolkupyöriä käytetty toimipaikkojen väliseen
liikkumiseen.
• Liikuntatiloja käytetty tehokkaasti ja optimaalisesti.

OPETUSLAUTAKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Opetustoimen henkilöstölle
tarjotaan erilaisia kestävän
kehityksen osa-alueiden
koulutuksia.

•

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Oulun opetustoimi on aktiivinen
kestävän kehityksen edistäjä.

•
•
•

Turvallinen ja viihtyisä lähikoulu.
•
Yhtenäistää koulun
tukipalveluiden (kiinteistönhoito,
siivous, ruokahuolto) kestävän
kehityksen käytänteitä.

•

Tavoitteiden saavuttaminen

• Järjestetty kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisia koulutuksia. Lisäksi osallistuttu muiden järjestämiin koulutuksiin.
Koulutuksia järjestetään mm. ilmaston muutok• Koulutusmahdollisuuksista, verkostoista ja opetus-masesta, turvallisuudesta, monikulttuurisuudesta,
teriaaleista tiedotettu kouluja kahdella ”Kestävän kehiosallisuudesta ja oppilashuollosta.
tyksen uutiskirjeellä”.
• Toimittu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvatuksen
yhteistyöryhmässä (PYRY).
• Toteutettu kestävän kehityksen kriteerien maastouttaminen hanke.
Osallistuminen paikallisiin, alueellisiin ja valtakun• Järjestetty Wind Minds verkoston Comenius-kontaktinallisiin kestävän kehityksen verkostoihin.
seminaari, teemana kestävä kehitys.
Osallisuustoiminnan vahvistaminen kouluissa.
• Osallisuustoiminnalle muotoutunut rakenne: koulun
Maailmankoulutoiminnan kehittäminen osana
oppilaskunta – alueelliset osallisuusryhmät – kaupunopetustoimen tukipalveluita.
kikokous.
• Osallisuusryhmille järjestetty kaksi ympäristövaikutTurvallisuusjohtaminen vakiinnutetaan osaksi opetajaleiriä.
tustoimen toimintakulttuuria.
• Lasten ja nuorten kuulemistilaisuudessa päättäjät tavanneet osallisuusryhmäläisiä.
Neuvottelut em. tahojen kanssa ja päätösten huomioiminen sopimuksissa.

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010 – 33

LIITTEET

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Vastuut kestävän kehityksen
asioissa ovat selkeät.

• Jokaisella koululla on kestävän kehityksen yhdyshenkilö ja kestävän kehityksen työryhmä.

Koulukohtainen kestävän
kehityksen toimintasuunnitelma
ohjaa jatkuvaan parantamiseen.

• Jokainen koulu laatii oman vuosittaisen kestävän
kehityksen toimintasuunnitelman.

Koulut tavoittelevat ulkoisia
tunnuksia hyvästä kestävän
kehityksen työstä.

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

Kaikissa opetustoimen
merkittävissä ratkaisuissa
huomioidaan ympäristöasiat
yhtenä osatekijänä.

• Tukipalvelun henkilöstö tiedostaa ja huomio omissa suunnitelmissa, sopimuksissa jne. ympäristöasioiden laajan vaikuttavuuden.

Opetustoimen tukipalvelut ja
johto huomioivat toimissaan
kestävän kehityksen tavoitteet.

• Tukipalveluissa jatketaan Green Office-ohjelman
toteuttamista.

• Maailmankoulun vastuualueet jaettu tukipalveluissa työskentelevien henkilöiden ja ohjaavien opettajien kesken.
• Globaalikasvatuksen materiaalipakettien (matkalaukkujen) lainauksen käyttöaste toteutunut hyvin.
• Vuosikelloon varattu koulutusiltapäivät turvallisuu-teen
liittyville koulutuksille keväälle ja syksylle.
• Koulujen ja oppilaitosten pelastussuunnitelmat ovat
sähköisessä muodossa, joka mahdollistaa niiden ajantasaisuuden arvioinnin.
• Tukipalveluja tuottavien tahojen kanssa järjestetty yhteinen palaveri. Tiedonkulun parantamiseksi ta-paamisista päätetty tehdä säännöllisiä.
• Sopimukseen Serviisin kanssa otettu maininta tä-hän
liittyvästä kehittämishankkeesta (määräaika 31.10.11).
• Koulujen kestävän kehityksen yhdyshenkilöistä tehty
jakelulista keke(at)eduouka.fi.
• Koulujen tiimirakenteesta riippuen kestävän kehityksen asioille voi olla oma työryhmä tai ko. asiat voivat
kuulua jonkun tiimin toimenkuvaan.
• Sähköisen ”Keke-työkalun” avulla toimintasuunni-telman lv. 2010 - 2011 teki 65 % kouluista.
• Vihreä lippu uutena kouluna Ylikiimingin koululle. Oulussa kahdeksan ulkoisen tunnuksen saanutta koulua.
• Kouluverkkoselvityksessä tarkasteltu eri vaihtoehtoja
myös kestävän kehityksen sosiaalisten ulottuvuuksien
ja ilmastovaikutusten osalta.
• Tukipalveluille myönnetty 1.12.2010 WWF:n Green Office -diplomin ja -merkin käyttöoikeus.

KULTTUURILAUTAKUNTA
KIRJASTO
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Sitoutumista vahvistetaan
koulutuksen, tiedottamisen
sekä selkeän ajantasaisen
ohjeistuksen avulla.

• Koulutusta ja ohjeistusta
• asenteisiin vaikutetaan riittävällä ja ajantasaisella ohjeistuksella
• kirjaston henkilökunnalle järjestetään
2010-2011-kaudella yksi koulutustilaisuus kestävään kehityk-seen liittyen.
Näyttelyt/kampanjat
• vähintään 1 näyttely/kampanja toimintakauden aikana.
• osallistutaan kestävään kehitykseen liittyviin kaupungin/valtakunnallisiin kampanjoihin.

• Jatkettu kierrätystä ja lajittelua sekä lasinkeräystä.
• Kirjojen muovituksia vähennetty edelleen. Käytettävä
muovi ympäristöystävällistä pp-muovia.
• Kirjojen poistomyyntiä jatkettu. Poistetun aineis-ton
myynti järjestetty myös lähikirjastoissa.
• Kopiointia seurattu jatkuvasti.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Kiinnitetään huomiota
tilojen ja laitteiden järkevään
energiankäyttöön.

Veden- ja energiansäästö:
• kirjaston henkilökunta huolehtii, ettei työhuoneisiin jätetä valoja, kun työvuoro päättyy eikä sähkölaitteita pidetä tarpeettomasti päällä.
• atk-laitteista katkaistaan virrat Oulun Tietotekniikan ohjeiden mukaisesti.
• vettä ei juoksuteta tarpeettomasti.
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Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Kierrätyksen tehostaminen
jatkuu kirjaston toimintakulttuuriin sopivilla tavoilla –
hyväksi havaittuja toimintoja
jatketaan – uusia selvitetään

Lasinkeräys
• pääkirjaston keittiön lasinkeräystä jatketaan.
Paperin käytön seuranta
• kirjaston sisäisen paperinkäytön seurantaa jatketaan. Selvitetään uusia seurantatapoja.
• jatketaan paperia säästävien tulostimien (pienennys, kaksipuolisuus) hankkimista tulostimien vaihtuessa.
• tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoitusmahdollisuuden
aktiivinen tarjoaminen asiakkaille. Seurataan paperittomien ilmoitustapojen määrää.
Kirjojen kierrätys
• poistettujen kirjojen myyntiä jatketaan.
• kokeillaan asiakkaiden omien kirjojen ja lehtien kierrättämistä kierrätyskirjakärryssä pääkirjastossa.
Muovin keräys
• selvitetään ongelmajätemuovin keräys- ja kierrätysmahdollisuuksia.
• selvitetään pääkirjaston henkilökunnan kahvihuoneen jätteenlajittelun laajentamista edelleen
(muovijäte).
• kokeillaan lähikirjastojen muovijätteen keräämistä.

KAUPUNGINTEATTERI
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Jatketaan Oulu kasvaa kestävästi 2005-2008 –strategiasta tiedottamista henkilökunnalle henkilökuntakokouksissa sekä esimiesten välityksellä. Tavoitteena on saada kestävä kehitys –ajattelumalli
työkaluksi omassa toiminnassa.

• Materiaalien kierrätystä ja käyttöä pystytty edelleen kehittämään.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

• Kierrätyksen ja materiaalien lajittelun tehostaminen lisäämällä kierrätyspisteitä sekä ottamalla lajittelun piiriin uusia materiaaleja.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Elinkaariajattelu sekä uusiokäytön huomioiminen
hankinnoissa.

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

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

• ei vastausta

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Henkilökunnalla on mahdollisuus noudattaa materiaalivalinnoissaan kestävän kehityksen periaatteita.
• Materiaalien säästö, kierrätys ja uusiokäyttö huomioidaan museon näyttelyjen rakentamisessa ja
muussa toiminnassa. Ongelmajätteiden määrää
seurataan seurantatilastolla.

TIEDEKESKUS TIETOMAA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Tiedekeskus Tietomaan henkilökunta on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toteuttaa
niitä työssään.

• ei vastausta

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

• Henkilökunnalla on mahdollisuus noudattaa materiaalivalinnoissaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Materiaalien säästö, kierrätys ja uusiokäyttö huomioidaan museon näyttelyjen rakentamisessa ja
muussa toiminnassa.
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OULUN SINFONIA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

• Monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin.

• ei vastausta

Kulttuurinen sivistystehtävä.

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

Ihmisten henkisen ja sosiaalisen
kestämisen ja jaksamisen
helpottaminen.
Lasten ja nuorten kulttuurin
edistäminen.
Laadukkaan musiikin
tuottaminen.
Matala osallistumiskynnys.
Ulkopuolinen tulorahoitus.
Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Energiataloudelliset laitteet ja koneet, jätteiden lajittelu.
• Sähköpostin ja internetin käyttö.

Energian kulutuksen
vähentäminen
Paperinkäytön vähentäminen
sekä toimiston sisäisessä
viestinnässä että
asiakasyhteyksissä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Asukkaiden ja eri toimijoiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen

•

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Tilaajatoimintoja kehittämällä
edistetään kestävän kehityksen
politiikan tavoitteiden
toteuttamista

•

Ilmastostrategia;
- Ilmastonmuutoksen
hillitseminen
- varautuminen
ilmastomuutokseen

•

Haaste Itämeren pelastamiseksi;
toimenpideohjelma

•
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•
•
•

Tavoitteiden saavuttaminen

• Järjestettyjen tilaisuuksien markkinointia tehostettu
ja nettisivujen käyttöä lisätty. Suunnittelun etenemisAsukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuudet
tä pystytään seuraamaan teknisen keskuksen WWWon varmistettu hyvällä tiedottamisella, jota jatkusivuilla.
vasti kehitetään ja parannetaan.
• Asemakaavoihin liittyviä kansalaisille tarkoitettuja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia pidetty viisi. Tilaisuuksiin osallistui n. 70 oululaista. Hiukkavaaran ja Länsi-Toppilan asemakaavoitukseen liittyvät blogisivustot
edelleen käytössä.
• Osallistuttu projektiin ”Kestävän yhdyskunnan arvoketjut –KERVO”. Projektin teemoja ovat:
* Rakennettu yhdyskunta palvelee yhteiskunnan eri
toimintoja ja toimijoita.
* Rakennetun infrastruktuurin merkitys ja osuus elinkaarikustannuksista vaihtelevat eri toiminnoissa.
* Haasteena yhdyskunnan eri toimintojen arvoista lähtevän, kokonaistaloudellisesti edullisimman, rakennetun ympäristön tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen.
• Järjestetty kaupunkisuunnittelun seminaari nro IV,
”Oulu – Elävä kaupunkikeskusta?” Tilaisuudessa julkistettiin ”Elinvoimainen kaupunkikeskusta, puhutaanISO 14001 ympäristöstandardin mukainen toiminpa Oulusta – raportti 8.9.2010”.
ta.
• Osallistuttu EU:n Interreg IV C -ohjelmaan kuuluvaan
hankkeeseen B-Team-Brownfield Policy Improvement
Task Force. Oulun pilottikohteena on Ranta-Toppila.
• Osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelua kokeiltu
Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toi1960- ja 70-luvuilla rakennetussa Kaukovainion kaupunmenpiteet mukana kaikessa suunnittelussa ja toginosassa, joka on valittu täydennysrakentamisen pioteutuksessa.
neerikohteeksi.
Olemassa olevan infran hyödyntäminen.
• Tilaajatoimintoja kehittämällä edistetty kestävän kehiYhdyskuntarakenteen eheyttäminen.
tyksen politiikan tavoitteiden toteuttamista.
Joukko- ja kevyen liikenteen edistäminen.
• ISO 14001-ympäristöstandardin mukainen sertifikaatti tekniselle keskukselle helmikuussa. YmpäristönäköToteutetaan toimenpideohjelman mukaisesti.
kohtien huomioiminen osa perustoimintaa ja sitouduttu jatkuvaan parantamiseen. Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät toimenpiteet mukana kaikessa
suunnittelussa ja toteutuksessa.

LIITTEET

• Olemassa olevaa infraa hyödyntäviä ja yhdyskuntarakennetta eheyttäviä asemakaavoituskohteita Hiukkavaaran keskus, Lasaretinväylä ja Länsi-Toppila, joissa
kaikissa arkkitehtikilpailujen avulla etsitty vaihtoehtoisia toteuttamisratkaisuja.
• Länsi-Toppilan asemakaavoituksen pohjaksi tehtyä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja huomioon ottamista koskevaa selvitystä hyödynnetty alueen jatkosuunnittelussa.
• Pidetty joukkoliikenteen palvelutason määrityksen työpaja, tavoitteena on mm. kasvattaa joukkoliikenteen
käyttäjämääriä.
• Toteutettu liikenneverkon parantamisselvitys.
• Rakentamissuunnitelmissa rantarakenteissa varauduttu suurtulviin ja merenpinnan nousuun.
• Kaupungin hulevesistrategian laatiminen käynnistetty. Pyykösjärven alueella käynnistetty hulevesiselvityksen tarkistaminen ja hulevesialtaiden suunnittelu. Äimäraution alueelle suunniteltu uusia hulevesialtaita.
Toteutus 2011.
• Iinatin kaatopaikan sulkemistoimenpiteitä on jatkettu.
• Pyykösjärven lisäveden johtaminen ja tarkkailu järven
tilan parantamiseksi aloitettu.
• Osallistuttu kymmenennen kerran Timosenkosken
luontokoulun ympäristössä koululaisille järjestettyyn
metsäpolkutapahtumaan.
• Laadittu kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2011–2020. Työhön sisältynyt erilaisia osallistumistapahtumia.
• Annettu neuvontaa ja kannustusta maatiloille liittymisestä maatalouden ympäristöohjelmaan.
• Maaseutuelinkeinojen kehittämisrahalla on tuettu
hankkeita, jotka tähtäävät uudistuvien energialähteiden käyttöön.
• Maatalouden neuvontatyötä tehty viljavuustutkimusten ja lannoitussuunnitelmien tekemiseksi ja toteuttamiseksi.
• Maaseutuhallinnon palveluja pyritty tarjoamaan entistä
enemmän netissä, jolloin asiakasliikenne ja sen kuluttama energia on vähentynyt.
• Kalavesien velvoitehoito toteutettu Oulun Energian ja
Oulun Veden puolesta. Vapaaehtoiset istutukset toteutettu istutussuunnitelman mukaisesti.
• Merialueella toteutettu säännöllinen, vuotuinen kalataloudellinen velvoitetarkkailu.
• Luonnontilaisten soiden uudisojituksia ja lannoituksia
ei ole tehty.
• Metsiä hoidettu metsäsertifioinnin ja metsänhoidon
suositusten mukaisesti Oulun kaupungin Sanginjoen metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan (HKS) ja perustuen.
• Uusittu Isokankaan ja Kalimeen luontopolkujen ja riistapolun pitkospuita ja ojanylityssiltoja. Uusittu Myllykosken taukopaikka kokonaan. Lemmenpolulle tehty yksi uusi taukokatos sekä kaksi puuliiteriä. Huutilammelle valmistui uusi puuliiteri poltetun tilalle. Tahkokankaan metsäpolun rikkoontuneet rakenteet purettu.
Nuotiopaikoille toimitettu polttopuuta tarpeen mukaan
ja nuotiopaikkojen siisteydestä huolehdittu.
• Sanginjoen ulkometsän metsäautoteitä kunnostettu.
• Ylikiimingin retkeilyreitistön taukopaikkojen huolto tilattu Oulun alueen 4H-yhdistykseltä.
• Perustettu yksityiset luonnonsuojelualueet Natura2000-verkoston toteuttamiseksi; Oulun kaupungin
saaret ja luodot 353 ha ja Letonniemen laajennus 59 ha.
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RAKENNUSLAUTAKUNTA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Ilmastonmuutoksen
hillitseminen. Ekologisesti
tasapainoisen rakennuskannan
luominen.

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja terveiden rakennusten merkitys tiedostetaan rakennustoimialan ja rakennusten käyttäjien keskuudessa.
• Rakennusvalvonta korostaa hankkeiden ohjaustyössään rakennuttajille ja ostajille ilmastonmuutoksen ja terveen rakennuksen faktoja ja niihin panostamisen (varautumisen) hyötyjä. Viesti tavoittaa yli 95 % uudisrakennuttajista.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Ilmastonmuutoksen
hillitseminen. Ekologisesti
tasapainoisen rakennuskannan
luominen.

• Ilmastonmuutoksen ja terveen rakentamisen tiedostaminen synnyttää uuden asenneilmaston. Sitä hyödynnetään laajasti muutoksen ja vaurioiden
ehkäisyssä.
• Rakennusvalvonnan energiaohjaustyön tuloksena
uusien pientalojen lämmitysenergian säästö koko
Oulun vuosituotannossa laskee keskimäärin 40%
määräystasosta 2008 (10 % määräystasosta 2010).
• Rakennusvalvonnan kosteudenhallintatyön tuloksena on pientalojen kosteudenkestävyys tasolla
4 (max 5) ja ulkovaipan tiiveys (vuotoluku) tasolla
1-2 (muu maa arviolta 2-3).

Tavoitteiden saavuttaminen
• Talousarvio toteutunut, ei ylityksiä.
• Rakentamisessa toteutettu ennakoivaa laadunohjausta
ja saatu asuntotuotanto vuonna 2010 keskimäärin matalaenergiatasolle.
• Korjausrakentamisen laadunohjaus käynnistetty.
• Toteutettu tiedottaminen messuilla
• Kannustettu rakennuttajia ja ammattilaisia uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöön.
• Lisätty tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi:
• rakennuttajien laadunohjaustilaisuudet (n. 15 tilaisuutta/vuosi)
• ammattilaiskoulutus (n. 10 tilaisuutta/ v)
• lehtiartikkelit (n. 10 artikkelia/ v)
• yleisöluennot (n. 25 luentoa/ v)
• jokaisen lupavalmistelun yhteydessä asia on esillä (n. 1000 /v)

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Ilmastonmuutoksen
hillitseminen. Ekologisesti
tasapainoisen rakennuskannan
luominen.

• Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja terveen rakennuskannan tuottamisesta luodaan rakennustoimialalle kestävää, tuottavaa liiketoimintaa.
• Kehitystä em. laatu- ja energia-asioissa jouduttaakseen rakennusvalvonta voi tukea julkisesti näihin tavoitteisiin tähtääviä kehittäjiä saamaan tuotteensa tuotantoon ja markkinoille, myös vaikka siitä olisi liiketoimintaetua.

LIIKELAITOKSET
OULUN ENERGIA
Kestävän kehityksen tavoitteet
Asenteet johtavat sitoutumiseen
Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
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Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen
• Laanilan ekovoimalaitoksen rakennushanke etenee
suunnitellusti. Toppilan voimalaitoksen hyötysuhdetta
pyritty parantamaan turbiinin ym. laitteiden revisioilla.
Laatu- ja ympäristöohjelmien toimenpiteitä toteutettu.
• Perustettu turvesoiden yhteyteen puuterminaaleja
kotimaisen energiapuun käytön lisäämiseksi.
• Hankittu OYS:n lämpökeskukselle biokaasukompressori, jolla lisätään biokaasun käyttöä.
• Merikosken voimalaitoksella parannettu jäähdytysvesipiirin öljynerottimia.
• Suunniteltu puupolttoaineen vastaanottoasema.
• Hankittu taajuusmuuttajat Toppila 2:n kaukolämpölauhdepumpulle ja päälauhdepumpulle.
• Uusittu sähkösuodattimen seinät.
• Osallistuttu CO2-päästökauppaan.
• Auditoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
• Jatkettu henkilökunnalle suunnattua Kunnolla Sykettä
–liikuntakampanjaa.
• Henkilökunnalle järjestetty Tyhy-toimintaa mm. virkistyspäiviä ja liikuntatapahtumia.

LIITTEET

OULUN VESI
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Osallistutaan aktiivisesti Oulujoen vesienhoidon
suunnitteluun Oulujoen veden laadun parantamiseksi
• Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen tavoitteita ja edistetään energian hyötykäyttöratkaisujen
käyttöönottoa.
• Lietteen hyötykäyttö turvataan.

• Oulujoen vesienhoitosuunnitelma valmistunut ja vedenlaadun pysyminen hyvänä kirjattu tavoitteeksi.
• Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua (mädätyslaitos, jäteveden lämmöntalteenotto)
viety eteenpäin.
• Lietteen hyötykäyttö peltokohteissa ollut laajamittaista
ja tällä korvattu keinolannoitteiden käyttöä.
• Hulevesien hallinnan suunnittelukäytännöt ovat vakiintumassa ja hulevesistrategia valmistumassa v. 2011 keväällä.
• Tulvariskien hallintaa koskevan lain voimaantulon myötä valmisteltu tulvariskialueita.
• Taskilassa typenpoistoprosessi toimii ja ympäristökuormitus sen osalta vähenee entisestään.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet

• Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnetään Oulun
jokivarsialueiden viemäröinnissä.
• Ilmastonmuutoksen käytännön riskeihin varautuminen mm. tulvatorjunnassa, hulevesien hallinnassa ja vesihuoltorakenteiden mitoituksessa.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista

• Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän auditoinneissa.
• Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi toimii lupaehtojen mukaisesti.

OULUN SATAMA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Vastuullinen toiminta
ympäristöasioissa.
Energiatehokkuussopimus /
energian säästäminen

• Ympäristöluvan mukainen toiminta (ilman poikkeamia).
• Ympäristöasiat otetaan esimerkillisesti mukaan
toimintaan (selvitys LNG:n käytöstä alusten polttoaineena).
• 3%:n pudotus energian kulutuksessa.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Ammattitaidon kehittäminen.
Kykenevä omaksumaan uusia
asioita.
Osaava henkilöstö.
Työmotivaation ylläpito.
Tuottavuuden kasvu.
Henkilöresurssien hallinta.
Eläköityminen tapahtuu
suunnitelman mukaan.
Uusien työntekijöiden
sitouttaminen.

• Työtyytyväisyysmittauksessa aikaisempaa parempi tulos.
• Oma koulutussuunnitelma.

Tavoitteiden saavuttaminen
• Sataman toiminta ollut ympäristöluovan mukaista ja ilman poikkeamia.
• Luonnonkaasun (LNG) käyttöselvitystä alusten polttoaineena ei ole toteutettu.
• 3 %:n pudotus energian kulutuksessa ei toteutunut.
• Työtyytyväisyysmittaus päätetty jättää tekemättä, koska aiottuna ajankohtana Kunta10-mittaus. Tu-loksia ei
vielä saatu.
• Omaa koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu.
• Toimintajärjestelmän mukainen toiminta ja järjestelmän päivitys toteutettu suunnitellusti.
• Alusten maasähkön syöttöä kehitetty rakentamalla uusi maanpäällinen syöttöpiste Oritkariin.
• Nuottasaaren laiturin saneerauksen yhteydessä laiturialueelle rakennettu hiekan- ja öljynerotuskaivot ja laiturille rakennettu pesujärjestelmä lastijäämien puhdistamiseen.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Sertifioitu toimintajärjestelmä.

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

OULUN JÄTEHUOLTO
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Loppusijoitettavan jätteen
määrän ja haitallisuuden
vähentäminen.

• Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentäminen 2 % asukasta kohti laskettuna vuonna
2010 vuodesta 2009.
• Ruskon jätekeskuksen vastaanotetun jätemäärän
hyödyntämisasteen nostaminen vuoden 2006 14
%:sta 20 %:iin vuoteen 2010 mennessä.
• Ympäristötietoisuuden lisääminen neuvonnan
avulla; vierailijaryhmiä 90 kpl/vuosi Ruskon jätekeskuksessa sekä neuvontakäyntejä 100 kpl/vuosi.
• Kaatopaikkakelpoisuusselvitysten vaatiminen kaikilta teollisuuden tms. jätteiltä.
• Lajitteluneuvonta Oivapisteellä ja kuormientarkastukset.
• Hyötyjätteiden myynnin lisääminen; energiajätteen hyödyntäjän löytäminen, puujätteen myynnin
lisääminen 50 % 2010 mennessä laskemalla puujätteen hintaa, sekajätteen pienkuormamaksujen
nostaminen.
• Rakennusjätteen kierrätyksen tehostaminen yhteistyökumppanin avulla.

Vastuullinen ja
taloudellisesti kannattava
jätteenkäsittelytoiminta.

• Ravinnekuormituksen vähentäminen 10 %:a vuoteen 2010 mennessä vuoden 2005 tasosta.
• Uuden niskaojan vaikutuksen seuranta.

• Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrän vähentäminen 2 % asukasta kohti ei toteutunut. Jätemäärä asukasta kohti kasvoi 2,7 % vuodesta 2009.
• Ruskon jätekeskuksen vastaanotetun jätemäärän hyödyntämisasteen nostamisen tavoite toteutui: v. 2010
hyödyntämisaste oli 20 %.
• Vierailijaryhmiä v. 2010 oli 78 kpl.
• Kaatopaikkakelpoisuusselvitykset vaadittu kaikilta teollisuuden tms. jätteiltä.
• Lajitteluneuvonta Oivapisteellä toteutettu ja saapuvat
kuormat on tarkastettu.
• Energiajätteen (REF) hyödyntäjä löydetty. Kaikki ref
(1733 t) toimitettu Pietarsaareen Aholmenskraft Oy:lle.
• Rakennusjätteen kierrätystä tehostettu yhteistyökumppanin avulla. Vuonna 2010 sekalaisesta rakennusjätteestä saatu hyötykäyttöön 17 % (ennen yhteistyökuviota tämä jätemäärä meni penkkaan).
• Harjoitettu vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa
jätteenkäsittelytoimintaa.
• Ravinnekuormitusta vähennetty 10 % vuoden 2005 tasosta. Kuormitus Lopakkaojaan on vähentynyt n. 50 %
vuodesta 2005.
• Uuden niskaojan vaikutuksia seurattu.
• Lajitteluareenan suunnittelu käynnistetty. Lajitteluareenan avulla jätteen materiaali- ja energiahyötykäyttöä saadaan lisättyä nykyisestä merkittävästi.

OULUN TIETOTEKNIIKKA
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

IT-infrastruktuurin sähkön
kulutuksen pienentäminen.

• Sähkön kulutuksen huomioiminen datakeskuksen
ratkaisuja suunniteltaessa.
• Palvelinlaitteiden sähkönsäästöominaisuuksien pitäminen yhtenä valintakriteerinä laitteita hankittaessa.

Energiankulutuksen
vähentäminen tietotekniikkaratkaisujen avulla.

• Logistisesti keveämpiä toimintamalleja tukevien
tietotekniikkaratkaisujen edistäminen.
• Energiankulutustietoisuutta lisäävien sovellusratkaisujen edistäminen eri hallinnonaloilla.

• Liikkuvan työn edellytyksiä kehitetty.
• Sähköä säästävien tietojärjestelmäratkaisujen osalta
jouduttu ottamaan aikalisä.
• Odotetaan Windows 7 -käyttöjärjestelmän levitysprojektia.
• Sähköisiä toimintamalleja otettu konsernissa käyttöön
sekä laskutuksessa että hankinnoissa.
• Sähköistä asiakirjanhallintaa ollaan kehittämässä.
• Sähköiset kokouskäytännöt yleistyneet.
• Raportointia kehitetty sähköiseen suuntaan.
• Lähialueen paikalla käyntiä vaativat tukitarpeet hoi-dettu polkupyörän avulla.
• Palvelimien hankinnassa käytetty yhtenä kriteerinä
sähkönkulutusta.
• Työkäytöstä palautuvat tietokonelaitteet kierrätetty järkevästi.
• Suuri osa laitteista jatkaa hyötykäytössä paikallisesti ilman suuria logistisia ponnistuksia.
• Muiden osalta on sopimukset paikallisten toimijoiden
kanssa.
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LIITTEET

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Lämmitykseen käytetyn
energian-, sähkön- sekä veden
kulutuksen vähentäminen 1,5
%:lla vuoden 2009 tasosta.

• Lisätään kiinteistöjen käyttöastetta.
• Optimoidaan tilojen käyttöajat.
• Opastetaan kuluttajia energian- ja vedensäästöön.

Kuljetus- ja työkonekaluston (ml.
henkilökohtaisten ajoneuvojen)
Ilmastopäästöjen pienentäminen
3 %:lla vuoden 2009 tasosta.

• Optimoidaan kuljetusten määrä, ajokilometrit ja
reitit.
• Tehostetaan autojen kuljetuskapasiteetin hyväksikäyttöä
• Suositaan vähäpäästöistä kalustoa.
• Osallistutaan taloudellisen ajotavan koulutukseen.
• Hankitaan työsuhdepyöriä työaikana tapahtuvaan
liikkumiseen.
• Kannustetaan henkilöautojen yhteiskäyttöön ja
kimppakyyteihin.
• Parannetaan ajoreittien, aikataulujen ja kuljetusten suunnittelua.

• Lämmitykseen käytetyn energian-, sähkön- sekä vedenkulutuksen vähentämistavoite toteutunut osittain, lämmitysenergiankulutus putosi 0,71, % sähkökulutus 2,4
% ja vedenkulutus 7,5 %.
• Kuljetus- ja työkonekaluston (ml. henkilökohtaisten
ajoneuvojen) ilmastopäästöjen pienentämistavoite toteutunut hyvin, kasvihuonekaasupäästöt pienenivät
13,2 prosenttia (CO2 päästöt 2009 3236 t ja 2010 2808 t).
• Hankintoja toteutettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
• Teklin omana työnä tekemiin tavara- ja palveluhankintatarjouspyyntöihin lisätty selvitys ympäristöasioiden
huomioon ottamisesta. Joissakin tapauksissa oheinen
selvitys vaikuttaa myös tarjousten arviointiin.

Hankintojen toteuttaminen
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

• Toteutetaan omat hankinnat kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
• Pyritään vaikuttamaan kaupungin hankintoihin ja
niiden kilpailuttamiseen siten, että tavaran toimitukset voidaan järjestää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

OULUN SERVIISI
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Jätehuollon kehittäminen

• Biojätteen vähentäminen.
• Uusien toimintatapojen käyttöönotto biojätteen vähentämiseksi.
• Kierrätyksen huomioiminen.
• Yhteistyössä kiinteistöhoito/isännöitsijät ja asiakkaat.

Energian säästö

• Veden- ja sähkökulutuksen vähentäminen.
• Keittiölaitteiden, hanojen, wc-altaiden jne. toimintojen tarkistus ja yhteistyössä kiinteistöhoito/isännöitsijöiden kanssa.

• Toiminnan pääpaino ollut biojätteen vähentämisessä.
Jätteen muodostumista seurataan säännöllisesti.
• Kierrätystä omassa toiminnassa ei ole voitu toteuttaa kovin paljoa, mutta yhteistyössä kiinteistönhoidon,
isännöitsijän ja asiakkaan kanssa kierrätys toteutuu
mm. paperin, pahvin, lasin ja metallin osalta.
• Puhtauspalvelussa käytetty ympäristömerkittyjä kemikaalituotteita ja poistettavat koneet kierrätetty alan yrittäjien kautta.
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LIITTEET

OULUN TILAKESKUS
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Pyritään vaikuttamaan
lausunnonantajana siihen, että
kaavat mahdollistavat julkisten
palvelurakennusten ja tilojen
monikäyttöisyyden ja helpon
saavutettavuuden.

• Kehitetään hallintokuntien ja Tilakeskuksen välinen toimintamalli tilatarpeiden entistä aikaisempaan ennakointiin. Järjestetään johtoryhmien
säännölliset tapaamiset ja kehitetään tila-asiantuntijoiden wss-työtilaa.

• Soten ja opetustoimen johtoryhmää ja palveluhallintokuntien tila-asiantuntijoita tavattu kaksi kertaa vuodessa. Wss-työtilaa kehitetty yhdessä hallintokuntien
edustajien kanssa.

Rakennukset suunnitellaan
käyttötarkoituksen ja käyttöiän
mukaan ja vältetään turhaa
uusien tilojen rakentamista.
Edistetään asiantuntijan roolissa
tilatehokkuutta.
Kestävä kehitys otetaan mukaan
suunnittelun ohjaukseen.
Edistetään vaihtoehtoisten
energialähteiden käyttöä.
Varmistetaan rakennusten
energiatehokas käyttöönotto.
Varmistetaan riittävä ohjeistus
rakennuksen käyttöä varten.
Pienennetään työmaan
energiankulutusta ja sekajätemääriä.
Rakennusten
kokonaisenergiataloutta
parannetaan.
Vähennetään syntyvän jätteen
määrää ja parannetaan lajittelua.
Kestävän kehityksen liittäminen
mukaan osaksi Tilakeskuksen
toimintaprosesseja.
Aktiivinen kehittäminen
energiatehokkuus ja
ympäristönäkökohtien
edistämiskeinona.

• Tyhjät tilat otetaan käyttöön tai niistä luovutaan.
Yhteistyötä kiinteistönjalostuksessa Teknisen keskuksen kanssa kehitetään.
• Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalli ja
mittarit opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa tilatehokkuuden parantamiseksi. Hyödynnetään KTI -raportteja ”Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut - ja niiden vertailu ”-hankkeesta.
• Kartoitetaan kiinteistöt, joiden nykyinen lämmitysjärjestelmä on mahdollista muuttaa uusiutuvaa
energiaa käyttäväksi.(Kun ei voida hyödyntää kaukolämpöä!)
• Suunnitteluohjeet päivitetään yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa kestävän kehityksen näkökulmasta.
• Järjestetään yhteistyökumppaneille (suunnittelu)
seminaari Tilakeskuksen suunnitteluohjeista teemana kestävä kehitys.
• Peruskorjausten suunnittelussa panostetaan kestävään kehitykseen. Valituissa kohteissa käytetään
sopimuskumppani-asiantuntijaa suunnittelunohjauksessa.
• Kaikissa 2010 valmistuvissa kohteissa pidetään
kiinteistön energiatehokkuuteen liittyvät käyttöönottokatselmukset puoli vuotta valmistumisen jälkeen.
• Tilakeskuksen nettihuoltokirjan käyttöönottoa jatketaan tehdyn suunnitelman pohjalta.
• Tarjouspyyntöasiakirjoihin lisätään maininta työmaan energiankulutuksesta ja jätehuoltosuunnitelmasta.
• Selvitetään kaukoluettavien energiamittareiden
määrä.

• Tilakeskus mukana valtakunnallisessa ”Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu”-hankkeessa,
jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kuntien tilakustannuksista ja tilankäytön tehokkuudesta. Hankkeen tulokset on julkaistu kesällä 2010.
• Tutustuttu Muhoksella Metlan pellettilaitokseen
10.9.2010. Toteutettu hakelaitos Ylikiiminkiin Vesalan
koululle. Tavoitteena toteuttaa pellettilaitos seuraavaksi Pikkaralan ala-asteelle v. 2011.
• Siirretty vuodelle 2011 tai 2012.
• Siirretty vuodelle 2011 tai 2012.
• Oulujoen koulun korjausrakentamishankkeen sähkösuunnittelun ohjauksessa sopimuskumppani-asiantuntija mukana.
• Sovittu osapuolten kesken, että Ritaharjun monitoimitalon, Vesalan koulun, Raatin uimahallin, Kaupungintalon, Metsokangas II:npäiväkodin, Kaijoharjun monitoimitalon, Hönttämäen koulun ja päiväkodin, Oulunlahden koulun ja Myllyojan koulun hankkeissa pidetään käyttöönottokatselmukset vuoden kuluttua valmistumisesta.
• Työtä jatkettu suunnitelman mukaan.
• Toimenpide toteutettu.
• Sähkö: kaikki yli 3* 63 A ovat 31.12.2010 mennes-sä
kaukoluennassa ja alle 3* 63 A ovat 31.12.2013 mennessä kaukoluennassa. Kaukolämpö: kaikki mittarit ovat
31.12.2012 mennessä kaukoluennassa ja tällä hetkellä
noin 40 mittaria on etäluennassa.
• Toimenpide toteutettu.
• Toimenpide toteutettu.

• Järjestetään energiatehokkuuskoulutustilaisuus
rehtoreille ja päiväkodinjohtajille.

• Tilaisuuksia järjestetty seuraavasti: Päiväkodin johtajille, Kestävän kehityksen arviointi ja kehittämistilaisuus,
yhdysrehtoreille, perusopetuksen rehtoreille, Karjasillan koulun energiavalistus Koulun vihreän lipun henkilöille, Vihreän lipun yhdyshenkilöille, Oulun peruskoulujen energiasäästökilpailun julkistaminen, Energiansäästöä koskeva info soten esimiehille, yhdysrehtorit,
infoa koulujen energiansäästökilpailusta.

• Järjestetään kaksi koulutustilaisuutta huolto- ja
tekniselle henkilöstölle.

• Järjestetty syventävä koulutus Teklin kiinteistöhoitajille.

• Tehdään tiedotussuunnitelma käyttäjien energian
säästömahdollisuuksista.

• Suunnitelmarunko tehty, työ jatkuu.

• Luetaan energiamittarit kuukausittain 80 % kiinteistöistä.
• Vuonna 2010 tehdään 50 kiinteistön energiakatselmus.

42 – YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2010

• Kiinteistönjalostukseen liittyvät tapaamiset Teknisen
keskuksen kanssa tulleet säännöllisiksi.

LIITTEET

OULUN KONTTORI
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen

• Ohjelma käyty läpi henkilöstöinfossa ja vuositavoitteet
asetettu.

Saadaan aikaan muutosta joka
päiväsiin toimintatapoihin ja
käyttäytymismalleihin

• Oulun Konttorin keke-ohjelma tutuksi henkilökunnalle.

Energiatehokkuussopimus

• Valmistellaan yhteistyössä ilmasto-ohjelmaan liittyvä hankintamalli ympäristötoimen kanssa.

Ympäristötekijöiden
huomioiminen

• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen osuus on suurempi kuin 33 % kokonaishankinnoista (keskitetyt hankinnat).

• Toteutettu yhteistyössä ympäristötoimen kanssa ilmasto-ohjelmaan liittyvä hankintamalli.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Prosessien ja toimintatapojen
kehittäminen

• Prosessien sähköistäminen ja manuaalisten toimintojen vähentäminen Oulun Konttorin kehittämishankkeiden avulla.
• Asetetaan prosessikohtaisia kestävää kehitystä tukevia tavoitteita.
• Green Office-mallin käyttöönoton selvittäminen.
• Print Anywhere -palvelun laaja hyödyntäminen
Oulu10:ssä.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Tiimityön kehittäminen
Tilojen tehokas käyttö

Tavoitteiden saavuttaminen

• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen
osuus on suurempi kuin 42 % kokonaishankinnoista
• Sähköisiä ratkaisuja toteutettu 20 kpl.
• Prosessien ja tiimien tavoitteet asetettu.
• Kestävän kehityksen toimintamalli rakennettu Green
Office-mallin mukaisesti. Käyttöottokustannuksia selvitetty. Mallia ei oteta käyttöön.
• Toteutettu Print Anywhere -palvelun laaja hyödyntäminen Oulu10:ssä.
• Tiimityön itsearviointia jatkettu.
• Prosessien mallinnus viety loppuun ja siirrytty jatkuvaan parantamiseen.

• Avotilat otettu tehokkaasti käyttöön.
• Tiimityön itsearviointia jatketaan.
• Prosessien mallinnus viedään loppuun ja siirrytään jatkuvaan parantamiseen (ei koske uusia palvelualueita).
• Avotilat käytetään tehokkaasti.

NALLIKARI LIIKELAITOS
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Paperin kulutuksen
vähentäminen

• Paperitulosteiden määrän vähentäminen työpisteissä.
• Paperipyyhkeiden käytön vähentäminen asiakastiloissa.
• Paperisten käsipyyhkeiden sijaan kangaspyyhkeet
tai puhaltimet.

• Paperipyyhkeiden määrä asiakaskäytössä vähentynyt
tuntuvasti, sitä kautta jätteen määrä vähentynyt ja siisteys yleisissä tiloissa parantunut.
• Energiasäästöihin ei ole kovan pakkastalven vuoksi
päästy.

Jätteiden määrän vähentäminen

Energiatehokkuus

• Huonelämpötilan laskeminen mökeissä silloin kun
eivät asiakaskäytössä.

OULUN SEUDUN YRITYSPALVELUKESKUS
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttaminen

Tietoisuuden lisääminen
kestävästä kehityksestä
yrityksille.

• Kestävä kehitys otetaan esille yritysneuvontakontakteissa.

• ei vastausta

Materiaalikulutuksen
vähentäminen toimitiloissa.

• 2-puoleinen kopiointi ja tulostus, yhteiset talon
esittelypohjat työkalupakkiin, sähköisten uutiskirjeiden jakelun lisääminen.

Energiansäätötoimenpiteet
toimitiloissa.

• Valojen sammutus kun ei käytetä, tietokoneiden
sulkeminen viikonloppujen ja lomien ajaksi.
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LIITTEET

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitetaso/Toimenpiteet

Asenteet johtavat sitoutumiseen
Kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelman
kehittäminen, kaikkien
hallintokuntien ja liikelaitosten
sitouttaminen toimintaohjelman
toteuttamiseen.

• Seurantaraportin laadinta ja sisällön kehittäminen.

Asukkaiden sekä kuntien
henkilöstön ympäristövastuun
ja tietoisuuden lisääminen
ilmastonmuutoksen hillintään
ja sopeutumiseen liittyvissä
kysymyksissä.

• Ympäristöä koskevien julkaisujen, raporttien ja tiedotteiden määrä vähintään 10.

Olosuhteet luovat
mahdollisuudet
Energiankulutuksen
kokonaisuuden hallinta.

• Tilojen ja laitteiden järkevä energiankäyttö.

Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
Kulutuksen ja jätteiden määrän
vähentäminen päivittäisessä
toiminnassa.
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• Paperin kulutuksen vähentäminen.
• Ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisääminen.

Tavoitteiden saavuttaminen
• Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
• Seurantaraportti valmistunut toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen liitteeksi.
• Valmisteltu kaupungin ympäristöpolitiikan päivitys ja
esitys ympäristöjohtamiseksi.
• Tiedotettu ympäristöasioista säännöllisesti.
• Julkaisuja, raportteja ja tiedotteita tuotettu yht. 21.
• Toimitettu Rumputuksen ympäristöliite.
• Noudatettu ympäristötoimen energiansäästöohjetta.
• Järjestetty asiakirjojen ja muiden aineistojen siivouspäiviä uuteen toimitaloon muuton helpottamiseksi.
• Paperikulutus vähentynyt 10 %.
• Ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä selvitetty.
• Osallistuttu aktiivisesti Car-sharing kokeiluun.

•

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka, 1997

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä, 1998

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa 1998

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutuksesta 1999

•

Koulu ja kestävä kehitys, 1999

•

Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000

•

Oulu kasvaa kestävästi - Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikka, 2001

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001

•

Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille
ja työyksiköille, 2002

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2002

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2003

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2004

•

Oulu kasvaa kestävästi 2005 - 2008

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2005

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2006

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2007

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2008

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2009

•

Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka,
Oulu kasvaa kestävästi, 2010

•

Ympäristötilinpäätös 2010
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