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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2005 oli kaupungin kestävän kehityksen
työssä sekä strategisen suunnittelun että käytännön tekojen vuosi. Kaupungin kestävän kehityksen
politiikka päivitettiin.Valtuuston hyväksymä ”Oulu
kasvaa kestävästi 2005 - 2008” on järjestyksessään jo kolmas politiikka-asiakirja, mikä kertoo
tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä.
Kestävän kehityksen politiikka on kaupungin ympäristöjohtamisen työkalu ja tukee Oulun strategiaa 2015.
Kestävän kehityksen politiikan luonnoksesta
annetut hallintokuntien ja liikelaitosten lausunnot
osoittivat, että asia on laaja-alaisesti sisäistetty ja
siihen on kaikkien mahdollista sitoutua. Yksi tärkeimmistä tavoitteistahan on löytää oikeat toimintatavat omalle toimialalle ja olla näin mukana
kehittämässä kestävää kaupunkia nykyisille ja tuleville oululaisille.
Ympäristöasiat ja kestävä kehitys sisältyivät
myös Oulun 400-vuotisjuhlavuoteen, ei erillisinä
osioina, vaan luontevana osana koko toimintaa. Hupisaarten valitseminen juhlavuoden merkkiteoksi
on tunnustus sekä historialle että tämän päivän
kaupunkiympäristön kehittämiselle. Kansainväliset ympäristöseminaarit yhtälailla sisältöjensä kuin
osallistujilta saadun palautteen puolesta vahvistivat
käsitystä kaupunkimme ympäristöasioiden hoidon
toimivuudesta kautta eri hallinnonalojen.
Toppilansaaren asuntomessuilla toteutuivat
sekä asuin- että ympäristörakentamiselle asetetut
tavoitteet. Yksilölliset, korkeatasoiset rakennukset yhdessä monimuotoisen, alkuperäistä luontoa
kunnioittavan viherrakentamisen kanssa luovat
pohjan elinvoimaiselle ja viihtyisälle kaupunkiympäristölle.
Erityisen ilahduttavaa oli todeta Oulun saama
tunnustus hyvästä työstään. Valtakunnalliset huomionosoitukset luontokoululle ja lasten kulttuuri-

toiminnalle samoin kuin Hupisaarten ja Merikosken
kalatien saamat palkinnot ovat asioita, joista me
kaikki olemme ylpeitä.
Kestävän kehityksen seurantaraportissa on
aikaisemman käytännön mukaan esitetty erilaisia
toteutuneita kestävän kehityksen käytäntöjä, jotka
paitsi kertovat toiminnan monipuolisuudesta toimivat myös esimerkkeinä kaikille kaupunkiorganisaatiossa työskenteleville.
Raportoinnissa käyttöön otetut kestävän kehityksen indikaattorit auttavat sekä luottamushenkilöitä ja kaupungin johtoa että yksittäisiä
työtekijöitä ymmärtämään kestävän kehityksen
kokonaisuutta ja yksittäisten tekojen vaikuttavuutta. Indikaattoreiden antama tieto ohjaa toimintaa
oikeaan suuntaan.
Kaupungin kasvun hallitseminen kestävällä tavalla asettaa haasteita koko organisaatiolle. Hyvän
elinympäristön turvaaminen edellyttää toimivaa
yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Päivitetyn politiikan ohjaamana työtä on
hyvä jatkaa ja vahvistaa Oulun edellytyksiä kasvaa
kestävästi pohjoisen Euroopan parhaaksi asuin- ja
toimintaympäristöksi.



JOHDANTO

Vuoden 2005 raportti kuvaa joulukuussa 2001 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn kestävän kehityksen
politiikan ”Oulu kasvaa kestävästi” toteutumista,
mutta sisältää myös lyhyen esittelyn uuden päivitetyn politiikan päämääristä.
Kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo
kestävän kehityksen työstä koko kaupunkiorganisaatiossa. Kestävän kehityksen edistämistä on kuvattu tunnuslukujen, toteutuneiden toimenpiteiden
ja käytännön esimerkkien avulla sekä tarkastelemalla hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Raportointia on yhtenäistetty Suomen suurimpien kaupunkien kanssa ja näin saatu lisää vertailtavuutta kestävän kehityksen toteutumisen arviointiin.Tunnuslukuja kehittävä kuutoskaupunkien työ-

ryhmä seuraa indikaattorikehitystä säännöllisesti ja
tekee laskentoihin tarvittavat muutokset.
Indikaattoritiedot ja raportissa esitetyt toimenpiteet kuvastavat kestävää kehitystä edistävän toiminnan mahdollisuuksia ja tuovat kestävän
kehityksen käsitettä konkreettisesti esille. Seurantakyselyn vastaukset puolestaan osoittavat, että
kestävästä kehityksestä on useissa hallintokunnissa
ja liikelaitoksissa tullut osa normaalia suunnittelua
ja kehittämistä.
Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja
ympäristötarkastaja Heini Iinatti ja se on hyväksytty
seurantaryhmässä 20.3.2006. Tiedot eri hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatimien
kyselylomakkeiden avulla.



OULU ”PÄHKINÄNKUORESSA”

Perustettu vuonna 1605
400-vuotias vuonna 2005
Pohjois-Suomen suurin kaupunki
Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki
Kokonaispinta-ala
449,2 km2
- maata	369,7 km2
- vesistöjä
79,5 km2
Asemakaavoitettu alue
100,84 km2
Asukkaita (31.12.2005)
128 983
- miehiä
62 859
- naisia
66 124
- asukastiheys	349 as/km2
- keski-ikä (1.1.2005)	36,1 vuotta
Merkittävimmät elinkeinot

- palvelut
- teollisuus
- kauppa
		 	 
Suurimmat työnantajat
- Oulun kaupunki
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Nokia Oyj
- Oulun yliopisto
Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Lautakuntia 12 kpl

Energialautakunta
Hankintalautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Liikelaitosten lautakunta
Nuorisoasianlautakunta

Liikelaitokset

Oulun Ateria
Oulun Comac
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun katutuotanto
Oulun Satama
		
Kaupungin henkilöstö
9 690 henkilöä
(1.6.2005)

Opetuslautakunta
Oulun seudun ympäristölautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Oulun Tietotekniikka
Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun seudun ympäristövirasto



KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TYÖKALUNA

Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen koostuu
kestävän toimintaohjelmasta sekä kaupungin yhteisistä toiminnan ja talouden ohjauskeinoista.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu
• koko kaupungin toimintaa ohjaavasta kestävän
kehityksen politiikasta
• politiikan päämäärät käytännön toimiksi konkretisoivista kestävän kehityksen ohjelmista
• seurannasta ja arvioinnista.
Kaupungin kestävän kehityksen politiikka on
strategiatason asiakirja, jossa esitetään kestävän
kehityksen edistämiseen tähtäävän toiminnan päämäärät. Ensimmäinen kestävän kehityksen politiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa
1997, toinen ”Oulu kasvaa kestävästi ” joulukuussa
2001 ja kolmas 23.1.2006.
Toimintaohjelman toteutuksen lähtökohtana
on käytännönläheisyys. Jokaiselta hallintokunnalta
ja liikelaitokselta edellytetään omaa konkreettista

kestävän kehityksen ohjelmaa tai kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuvaa laatu- ja ympäristöjärjestelmää.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannasta ja kehittämisestä vastaa eri hallintokuntien
edustajista koottu kestävän kehityksen seurantaryhmä. Yhteenvedon koko kaupungin kestävän
kehityksen toiminnasta laatii ympäristövirasto, joka myös vastaa ohjelmien koordinoinnista ja sekä
seurannan kehittämisestä.Vastuu tiedon tuottamisesta kuuluu hallintokunnille, jotka myös vastaavat
lautakuntatason raportoinnista. Seurantaraportti
esitetään kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.
Edellisen lisäksi hallintokunnat ja liikelaitokset
esittävät talousarviossa vuosittaiset kestävän kehityksen toiminnalliset tavoitteet. Niiden toteutuminen esitetään toimintakertomuksessa sekä
laajemmin seurantaraportissa.		

Kaupungin strategia


Hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat, talousarvio

Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Seuranta
- seurantaraportti
- toimintakertomukset
- ympäristöraportit

Kestävän kehityksen ohjelmat
- hallintokuntien ja liikelaitosten
kestävän kehityksen ohjelmat
- ympäristöjärjestelmät, -ohjelmat
- talousarvion tavoitteet

Toteutus
- perustehtävät
- projektit, hankkeet
- investoinnit





Kestävän kehityksen
politiikka





Seurantaryhmä
Vuonna 2005 seurantaryhmä kokoontui viisi kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu.
Seurantaryhmän toiminnalleen asettamien tavoitteiden toteutuminen on esitetty tässä raportissa
kestävän kehityksen toiminnan toteutumisen tarkastelun yhteydessä.

Kestävän kehityksen seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Maarit Alikoski
Aila Asikainen
Heini Iinatti
Antti Hekkala
Helena Kurkinen
Päivi Saari
Seppo Saloranta
Mika Uolamo
Risto Vuoria

Ympäristövirasto, pj.
Ympäristövirasto, siht.
Oulun Energia
Keskusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Ympäristövirasto
Oulun Vesi
Oulun Jätehuolto
Tekninen keskus
Opetusvirasto
Keskusvirasto
Kulttuuritoimi

Kestävän kehityksen seurantaryhmän
toimintatavoitteet 2005
1. Kestävän kehityksen politiikan päivittäminen
2. Kaupungin kestävän kehityksen esitteen uusiminen
3. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan jatkaminen
4. Seurantaraportin laadinta
5. Henkilökunnan kouluttaminen hallintokuntien ja liikelaitosten tarpeiden mukaisesti

Kestävän kehityksen politiikka
päivitettiin
Kaupunginjohtaja asetti 24.3.2005 § 58 (kaupunginhallituksen päätös 4.4.2005 § 236) työryhmän
valmistelemaan kaupunginhallitukselle esityksen
kestävän kehityksen politiikan päivityksestä.
Työryhmään nimettiin Pekka Vuononvirta ympäristövirastosta,Väinö Jounila teknisestä keskuksesta,Tapani Mäkikyrö rakennusvalvontavirastosta,
Pekka Pasanen opetusvirastosta, Jari Parkkonen
liikuntavirastosta, Risto Vuoria kulttuuritoimesta,
Jari Mäki-Runsas sosiaali- ja terveystoimesta, Mika
Uolamo keskusvirastosta, Tapani Kurkela Oulun
Energiasta, Pekka Pesonen Oulun Vedestä, Markku
Illikainen Oulun Jätehuollosta, Matti Matinheikki
Oulun Katutuotannosta, Juha Ojala keskusvirastosta (koordinaatio strategiaan) sekä Marketta Karhu
ympäristövirastosta (sihteeri). Lisäksi työryhmään
on kutsuttu Kaisu Haapala nuorisotoimesta.
Työryhmän mielestä edellinen vuonna 2001
hyväksytty kestävän kehityksen politiikka on osoittautunut toimivaksi ja uusi ”Oulu kasvaa 2005 2008” -asiakirja onkin rakenteeltaan samanlainen.
Esitetyt päämäärät on tarkistettu tätä päivää vastaaviksi ja esimerkkejä toimenpiteiksi on esitetty
tiivistetysti keskittyen oleellisiin ja mahdollisimman
monen hallintokunnan ja liikelaitoksen toimintaan
sopiviin.

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen tahtotila
Vahvistetaan Oulun edellytyksiä kasvaa kestävästi pohjoisen Euroopan parhaaksi asuin- ja
toimintaympäristöksi.
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OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI 2005 - 2008
I ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN
Oulussa päämääränä on:
• ympäristötietoiset ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet asukkaat, työntekijät,
päättäjät ja yritykset
• kestävän kehityksen toteuttaminen jokapäiväi-

sissä toimintatavoissa ja käyttäytymismalleissa
• asukkaiden aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen asuinympäristönsä kehittämiseen
• lisätä yleistä ymmärrystä kestävän kehityksen
sosiaalisesta näkökulmasta

II OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET
Oulussa päämääränä on:
• kaupungin kehittäminen paikallisia luonnon ja
kulttuurin ominaispiirteitä hyödyntäen ja kunnioittaen
• laadukas lähiympäristö sekä monipuoliset virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet

• ymmärtää suvaitsevaisuus, moniarvoisuus ja
monikulttuurisuus voimavarana
• taata palveluiden saavutettavuudella kaupunkilaisten selviytyminen erilaisissa elämäntilanteissa

III TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMISTA
Maankäyttö ja liikenne

Oulussa päämääränä on:
• eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen
moninaiskäytön periaatteella
• raakamaan säästäminen ja vanhojen teollisuusja muiden vastaavien alueiden uudelleenkäyttö
• joukkoliikenteen palvelutason ja käyttöasteen
merkittävä kasvattaminen nykyisestä
• kaupunkiluonnon, rantojen, vesistöjen ja metsien hyvä saavutettavuus
• luonnon monimuotoisuudesta ja paikallisten
luonnonvarojen riittävyydestä huolehtiminen

Taloudellinen kestävyys ja
yritystoiminta

Oulussa päämääränä on:
• monipuolinen ja paikallisesti kestävä elinkeinorakenne
• yritysten vastuu ympäristöasioiden hoitamisessa kattaa tuotteiden ja toiminnan koko elinkaaren

• ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut
ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa
• ympäristöteknologian osaamiskeskukseksi kehittyminen

Kuormitus ja kulutus

Oulussa päämääränä on:
• ilmanlaadun ja vesistöjen tilan parantaminen
sekä maaperän ja pohjavesien puhtaudesta huolehtiminen
• raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen, päästöjen ja jätteiden määrien minimoiminen sekä hyötykäytön ja kierrätyksen edistäminen teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla
• energianhuollon, rakentamisen ja muun toiminnan ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä
kestävän kehityksen toimenpiteiden ulottaminen koko elinkaareen
• ympäristön aiheuttamien terveysriskien torjuminen sekä laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet
• kulutuksen vähentäminen ja ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönotto
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

Kestävän kehityksen indikaattorit kuvaavat pääasiassa ekologisen kestävyyden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta osin myös koko kaupungissa. Indikaattorit ovat Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisesti valitsemat ja näin myös
yhteismitalliset.
Indikaattorit on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin:
•
•
•
•
•

Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Liikkumisen kestävyys
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus

Indikaattorien valinnassa on kiinnitetty huomiota tietojen saatavuuteen, toistettavuuteen ja
kuvaavuuteen. Aiheiltaan indikaattorit vastaavat
käytössä olevia kansainvälisiä ja kansallisia indikaattorikokoelmia, ja vaikka indikaattorit ovat pääasiassa ekologisia, niin useilla niistä on myös sosiaalinen
ja taloudellinen ulottuvuus. Ympäristötoiminnan
taloudellisten tunnuslukujen raportointia ei Oulussa ole vielä aloitettu.
Osa tunnusluvuista on laajempia noin neljän
vuoden välein laskettavia ja osa rajatumpia vuosittain esitettäviä.Vertailtavuuden varmistamiseksi
erityistä huomiota on kiinnitetty laskentatapaan,
minkä vuoksi edellisessä raportissa esitettyihin
tietoihin on jouduttu tekemään joitain tarkistuksia.
Pääsääntöisesti indikaattoritieto pyritään esittämään kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta.
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Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
Ekologinen jalanjälki

kuvaa ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta
ja helpottaa yhteiskunnan ekologisten rajoitusten
ymmärtämistä. Ekologisella jalanjäljellä mitataan kulutuksen suoraan tai välillisesti vaatimaa maa-alaa
riippumatta siitä, missä päin maapalloa alue sijaitsee.
Ekologinen jalanjälki kertoo montako hehtaaria
ekologisesti tuottavaa maata tarvitaan tuottamaan
väestön tarvitsema ruoka, kulutushyödykkeet ja
energia sekä palauttamaan takaisin luontoon väestön tuottamat päästöt ja jätteet.
Ekologinen jalanjälki on laskettu kansainvälisellä Regional Stepwise -mallilla, jossa lähtötiedot ovat vuodelta
2001. Ekologinen jalanjälki esitetään globaalihehtaareina (gha), mikä tarkoittaa hehtaarin kokoista aluet-

Oululaisen ekologinen jalanjälki on 7,98
gha, mikä on suomalaisen keskimääräistä ekologista jalanjälkeä (6,88 gha/as)
suurempi.
ta, jonka ekologinen tuottavuus vuosittaisella tasolla
vastaa maapallon keskiarvoa.
Ekologisen jalanjäljen laskentaan liittyy ongelmia ja
mallia kehitetään edelleen. Nykyinen laskentaohjelma
aliarvioi maankäytön ja joukkoliikenteen tehokkuutta
ja antaa suuren painoarvon metsä- ja puuteollisuuden
tuoteryhmälle. Ohjelma arvioi vain uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja ottaa luonnonvaroista lukuun
vain fossiiliset polttoaineet.

Asukastyytyväisyys

kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinkaupunkiinsa. Indeksi koostuu useammasta eri
osatekijöistä, jotka ovat tyytyväisyys asumiseen,
luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön,
terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, kulttuuripalveluihin, vapaa-ajanpalveluihin, kouluihin sekä
julkiseen liikenteeseen.
Luku saadaan Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005–tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin postikyselynä huhtitoukokuussa 2005. Asuinkuntaindeksi on laskettu
keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla
tavalla vuosina 2001 ja 2005. Niitä oli kaikkiaan 54.
Indeksin asteikko on 1 – 5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein
negatiivisinta suhtautumista, arvo 3 neutraalia ja arvo
5 myönteistä suhtautumista. Tutkimus sisälsi useita
palveluita, joiden voidaan ajatella kuvaavan kestävää
kehitystä. Tutkimukseen osallistui 30 kuntaa.

2005
2001
0

1

2

3

4

5

Yleistä tyytyväisyyttä kuvaava nk. asuinkuntaindeksi
Oulussa vuosina 2001 ja 2005.
Palvelu

Oulu

Jätehuolto
3,9
Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot
3,8
Puistojen ja viheralueiden hoito
3,8
Juomaveden laatu
3,8
Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 4,2
Julkinen liikenne
3,8
Luonnon suojelu
3,5
Ilmanlaatu
3,2
Vesistöjen puhtaus
3,2
Meluntorjunta
3,5
Ympäristön siisteys
3,6

30 kunnan
keskiarvo
3,9
3,8
3,7
4,2
3,7
3,2
3,6
3,7
3,5
3,5
3,6

Asukkaiden tyytyväisyys ekologista kestävyyttä kuvaaviin kuntapalveluihin vuonna 2005.

Kasvihuonekaasupäästöt

Laskennassa huomioidaan suurimpien energiatuottajien lisäksi liikenteen, jätehuollon, erillislämmityksen ja
maatalouden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.
Päästöt lasketaan Kuntaliiton kasvener-mallilla.

20,0
t / as / v

kuvaavat paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen
ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen
määrä mittaa yhdyskunnan vaikutusta maapallon
ilmastojärjestelmään ja siten myös yhdyskunnan
vastuullisuutta globaalissa ympäristöongelmassa.

15,0
10,0
5,0
0,0
1990

1997

Toteutuneet päästöt

2003

Tuotantoperustaiset päästöt

2010

2020

Arvioitu kehitys

Kulutusperustaiset päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv) Oulussa.
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Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen
rakennusten ja asuntojen osuudet

kuvaavat taajama-alueen rakenteellista muutosta
pyrittäessä kestävän kehityksen mukaiseen tiiviiseen ja eheään kaupunkirakenteeseen. Luvut kuvaavat myös väestön keskittymistä taajamiin.
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Rakennukset

Asunnot

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja
asuntojen osuudet vuosina 2004 ja 2005 rakennetuista rakennuksista ja asunnoista.

Virkistysalueiden osuus asemakaavaalueella

kuvaa maankäytön tehokkuutta ja kehityssuuntaa
sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.
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Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueesta vuosina
2004 ja 2005.

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten
osuus kaupungin koko maa-alasta ja
kokonaispinta-alasta

kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja
ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

4,0
3,0
% 2,0
1,0
0,0
2004

2005

Maa-alasta

Koko pinta-alasta

Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus maa-alasta ja koko pinta-alasta vuosina 2004 ja 2005.

Palveluiden saavutettavuus

kuvaa yhdyskunnan rakennetta, peruspalvelujen
ja viheralueiden saavutettavuutta sekä asukkaiden
liikkumistarvetta.

Palveluiden saavutettavuus
0
enintään 300 metrin etäisyydellä

20

40
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80

Päiväkodit

100
%

Terveysasemat

2003

2004

2005

Koulut 1-6 luokat
Päivittäistavarakaupat
Ekopisteet
Kirjastot,pysäkit
Bussipysäkit

Palveluiden saavutettavuus
enintään 700 metrin etäisyydellä
Terveysasemat
Päiväkodit

Eurooppalaisessa kaupunkien kestävyyden arvioinnissa
käytetyn 300 m etäisyyden lisäksi Suomen oloissa on
tarpeen tarkastella myös pitempää etäisyyttä 700 m
etäisyyttä.

Koulut 1-6 luokat
Päivittäistavarakaupat
Ekopisteet
Kirjastot,pysäkit
Bussipysäkit

Palveluista 300 m ja 700 m etäisyydellä asuvien oululaisten osuus vuosina 2003-2005.
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan sähkön kulutus

Vuonna 2004 yksityisen kulutuksen osuus oli 17,0 %,
maatalouden 0,1 %, jalostuksen 62,3 % ja palveluiden
12,0 % ja julkisen 8,6 %.

25000
20000
kWh / as / h

kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja
energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen
kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.
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20374
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15000
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0

Yhdyskunnan sähkönkulutus Oulussa vuosina 20022004.

Yhdyskunnan veden kulutus

150
l / as / vrk

kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja
ekotehokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistuksesta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia
ympäristövaikutuksia.
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100
50
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Yhdyskunnan veden kulutus Oulussa vuosina 20032005.

Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden
ja kiinteistöjen osuus

kuvaa kaupunkirakenteen ja energiantuotannon
suunnitelmallisuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen
määrää.
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0,0
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Asukkaista

2005

Kiinteistöistä

Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden osuus vuosina
2003-2005 sekä kaukolämpöön liittyneiden rakennusten tilavuuden osuus vuosina 2004-2005.

Sähkön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

Kaikki rakennukset
yhteensä
Asuinrakennukset
Toimisto- ja
hallintorakennukset
Opetusrakennukset
Kokoontumisrakennukset
Hoitoalan rakennukset
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15
kWh / r-m 3

20

25

Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa rakennuksissa vuonna 2004.
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Lämmön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

Kaikki rakennukset
yhteensä
Asuinrakennukset

kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

Toimisto- ja
hallintorakennukset
Opetusrakennukset
Kokoontumisrakennukset
Hoitoalan rakennukset
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40
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70

Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa rakennuksissa vuonna 2004.

Veden ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistuksesta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia
ympäristövaikutuksia.

Kaikki rakennukset
yhteensä
Asuinrakennukset
Toimisto- ja
hallintorakennukset
Opetusrakennukset
Kokoontumisrakennukset
Hoitoalan rakennukset
0

50

100

150

200
l / r-m3

250

300

350

Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa rakennuksissa vuonna 2004.

Yhdyskunnan ilmanlaatu

Hengitettävät hiukkaset µg/m3
20
23
19

Typpidioksidi µg/m3
29
28
26

kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen.

2003
2004
2005

Raja-arvotarkastelu mahdollistaa vertailun eurooppalaisten kaupunkien kanssa ja indeksitarkastelu
valtakunnallisen ja paikallisen vertailun.

Hengitettävien hiukkasten (PM10)
vuorokausiraja-arvo ei ylittynyt
vuosina 2003-2005.
100 %
90 %
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70 %
60 %
50 %

Vuorokausiraja-arvo ylittyy, mikäli vuoden aikana on
35 sellaista päivää, jolloin keskimääräinen hiukkaspitoisuus ylittää 50 µg/m3.Tällaisia päiviä oli 10 vuonna
2003, 30 vuonna 2004 ja 11 vuonna 2005.
Ilmanlaadun indeksissä tarkasteltavat epäpuhtaudet
ovat rikkidioksidi, typpidioksidi, hiilimonoksidi ja hiukkaset.

40 %
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Välttävä
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Erittäin huono

Ilmanlaatu kansallisen indeksin mukaan Oulun keskustassa vuosina 2003-2005.

g / as / vrk
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Yhdyskunnan jätevesikuormitus

2003
2004
2005

123500
124475
126300

500
500
500

5000
5500

ASUKASTA KOHDEN LASKE
Viemäriverkoon Kokonaistyppi- Kokonais- BODKokonaistypp Kokonaisf BO
liittyneiden
kuormitus/vuos fosforikuormitus/
i-kuormitus
osforiku
asukkaiden
i (g)
kuormitus/ vuosi (g)
g/as/vrk
kuormitus g/a
määrä
vuosi (g)
g/as/vrk
2003
124 000
589 475 000 5 475 000 475 230 000
13,024
0,12
2004
129 975
635 742 000 4 758 000 545 706 000
13,401
0,10
2005
134 300
542 390 000 4 015 000 100 740 000
11,065
0,08

Kokonaistyppikuormitus

kuvaa 0,14
yhdyskunnan
0,12 vesistökuormitusta ja vaiku0,12
tusta rehevöitymiskehitykseen.
0,10

11,065

g / as / vrk

g / as / vrk

16
13,401
13,024
14
0,10
0,08
12
0,08
Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan10
yhdyskuntajätteen määrä
0,06
8
6
0,04
Kuormitusluvuissa
on mukana myös puhdistamoille
4
0,02
kg/as/v
tuleva 0,00
teollisuuden ja palveluidenVuosi
kuormitus.
2
2003
264
300 0
279
2004
279
264
2003
2004
2005
2003
2004
2005
282
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0,0

250

BHK-kuormitus
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100
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50
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0,00
200

11,503
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g / as / vrk

g / as /vrk
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134300
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2005

282

Kokonaisfosforikuormitus

2005

0,12
0,10
0,08
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Taskilan jätevesipuhdistamon jätevesikuormitus vuosina 2003-2005.

kuvaa yhdyskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia
ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen
kiihtymistä.

g / as /vrk
kg / as / vuosi

Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä
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Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä vuosina 2003-2005.
100

Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden
määrä

90
80
70
kg / as / v

kuvaa kaupunkilaisten ympäristöasenteita ja kulutuskäyttäytymistä sekä osittain myös yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevan valtakunnallisen
tavoitteen toteutumista.
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Biojäte

Paperi
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Pahvi
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Keräyskartonki

2005

Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä vuosina
2002-2005.

autoa / 1000 asukast

Joukkoliikenteen matkustajamäärät
2003
6163000
125928
0,134

Matkoja
Asukkaita
Matkustajamäärä / asukas / vrk

2004
5825000
127213
0,125

2005
5389190
128986
0,114

350
300
250
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200
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100
50
0

Liikkumisen kestävyys

2003

matkustajamäärä / asukas / vrk

0,200

Autoistuminen

500 0,150

0,134

200

100 0,050
0,0002003

KevyenHenkilöautojen
liikenteen verkon pituus
määrä

2004

2005

2003

2004

1000 asukasta kohden vuosi-

2003-2005.
VuosinaPituus
kmAsukasluku m/as
2003
415300 125 928
3,3
2004
429300 127 226
3,4
2005
466100 128 986
3,6
0,200
4,0

0,150
3,5

3,6

3,4

3,3

3,0
0,100

m / asukas

matkustajamäärä / asukas / vrk

kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja toisaalta myös joukkoliikenteen toimivuutta.

0,114

300 0,100

0

Joukkoliikenteen matkustajamäärä

0,125

400

autoa/1000 asukasta

kuvaa liikenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamia
päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo myös
maankäytön suunnittelusta, palvelujen saavutettavuudesta ja joukkoliikenteen tarpeesta.

2004

2,5

0,050
2,0

0,000
1,5
1,0

2003

2004

2005

Joukkoliikenteen
matkustajamäärät Oulussa vuosina
0,5
2003-2005.
0,0

2003

kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Kattava kevyen liikenteen verkko mahdollistaa kulkumuodon valinnan.
Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus oli 415,3 km
vuonna 2003, 429,3 km vuonna 2004 ja 466,1 km
vuonna 2005.

m / asukas

Kevyen liikenteen verkon pituus

2004
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Kevyen liikenteen verkon pituus asukasta kohden vuosina 2003-2005.

2005
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Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperin kulutus kaupungin virastoissa
ja laitoksissa

Vuonna 2005 valkoisen A 4-kokoisen toimistopaperin
kokonaiskulutus oli 26,5 milj. arkkia.

Ympäristönäkökohdat huomioivat
kaupungin hankinnat

kuvaa kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien
huomioon ottamiseen.

arkkia / työntekijä

kuvaa työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta.
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Toimistopaperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa vuonna 2003-2005.

Vuonna 2005 ympäristönäkökohdat huomioon ottavat hankinnat olivat 16 % kaupungin kokonaishankinnoista.

Ympäristönäkökohdat huomioivilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintapäätöksiä, joissa ympäristökriteerit
ovat ehdottomana edellytyksenä tai sisältyvät tarjouksen pisteytykseen.

Vihreä lippu -koulut ja –päiväkodit

kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

Vuosina 2004-2005 Vihreä lippu –tunnus oli Timosenkosken luontokoululla
ja vuonna 2005 Taskilan päiväkodilla ja
Hönttämäen koululla.

Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristökasvatusohjelma ja ympäristömerkki.

Kaupungin järjestämään
ympäristökasvatukseen osallistuminen

50,0

kuvaa kaupungin panostusta ympäristökasvatukseen.

40,0
%

30,0
20,0

Päivähoidon kestävän kehityksen asiat on keskitetty
Alaköökin toimintayksikköön. Lisäksi päivähoitoyksiköissä on järjestetty lukuisia aiheeseen liittyviä tapahtumia. Ympäristökasvatuksesta kouluikäisille vastaa
suurelta osin Timosenkosken luontokoulu.

10,0
0,0
2004
Koko väestöstä

2005
Päivä- ja peruskouluikäisistä

Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuneiden päivä- ja peruskouluikäisten osuus vuosina
2004 ja 2005.
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN

Myönteinen asenne ympäristöä kohtaan
vahvistaa valintoja kestävän kehityksen
edistämiseksi, olipa kyse omasta arkielämästä, työssä toimimisesta tai yhteisten
asioiden hoitamisesta.Valinta paremman
ympäristön puolesta edellyttää riittävää
tietoa siitä, mitä pitää tehdä. Ympäristötietoisuuden kasvun myötä asenteet ja arvot
muuttuvat ja vastuu ympäristöstä lisääntyy.
Kestävä kehitys on jatkuvaa parantamista
ja elinikäistä oppimista.
Oulussa päämääränä on:
• lisätä kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja vahvistaa henkilökohtaista ympäristövastuuta
• sitouttaa ja motivoida asukkaat, työntekijät ja päättäjät toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi
• saada aikaan muutosta jokapäiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin
• kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Oulu kasvaa kestävästi, Oulu the City of Sustainable Growth
Kaupungin kestävän
kehityksen työstä
kertova uusi esite valmistui keväällä. Esite laadittiin
sekä suomen- että
englanninkielisenä.
Lisäksi painettiin
aiheeseen liittyvä
kirjanmerkki. Esitettä ja kirjanmerkkiä
jaettiin ja jaetaan edelleen sekä kotimaisissa että
kansainvälisissä tapahtumissa ja sidosryhmätapaamisissa. Esitteen laadinnasta vastasi kestävän kehityksen seurantaryhmä ja se tuotettiin hallintokuntien ja liikelaitosten yhteistyönä.

Kestävän kehityksen seminaarin
aiheena raportointi
Vuosittaisen kestävän kehityksen tunnuspiirteet
-seminaarin aiheena oli vuonna 2005 raportointi.
Tilaisuudessa käsiteltiin mm. kuutoskaupunkien
yhteisiä kestävän kehityksen indikaattoreita ja
koulujen kehittämää kestävän kehityksen auditointia. Yhteenvetona voi todeta, että ekologisen
kestävyyden indikaattoreiden seuranta on otettu
käyttöön ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä
muiden suurten kaupunkien kanssa, taloudellisten
tunnuslukujen seurantaa sen sijaan ei Oulussa ole
vielä ole saatu käynnistettyä.

Kestävän kehityksen vuoden
2005 tunnustuspalkinto
Alaköökille
Kaupunginhallitus myönsi vuoden 2005 kestävän
kehityksen tunnustuspalkinnon luonto- ja ympäristökasvatusta alle kouluikäisille tarjoavalle Alaköö-
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kille. Päivähoito ja perhetyön yksikkö Alakööki
aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta.Yksikkö toimii Hupisaarilla Ainolanpuiston piharakennuksessa,
Alaköökissä ja palvelee koko kaupunkia.
Alaköökin toimenkuvaan kuuluu paitsi elämyksellisten ja toiminnallisten tapahtumien järjestäminen päivähoitoyksikköjen ryhmille ja lapsiperheille
myös päivähoitoyksiköiden kestävän kehityksen
asioiden kehittäminen, yhteistyökumppanina toimiminen kaupungin eri toimialojen, eri oppilaitosten
ja päivähoidon välillä sekä ohjatun leikkipuistotoiminnan järjestäminen.
Toiminta on alusta asti ollut aktiivista ja monipuolista. Alakööki on suunnitellut ja toteuttanut
luontoseikkailuja ja retkiä sekä ympäristökasvatukseen ja kulttuuriperinteeseen liittyviä tapahtumia ja
tutustumiskäyntejä. Jo ensimmäisenä toimintavuonna osallistujia eri tapahtumissa oli yli 6000.

Tiedot perustuvat erilaisiin Oulua koskeviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Raportin laadinnasta vastasi
ympäristövirasto.

Esittelyvuorossa Pilpasuo
Luonto- ja retkeilykohteiden esitesarja täydentyi
Pilpasuon luonnonsuojelualueesta kertovalla
esitteellä. Luonto Pilpasuolla on
monipuolinen ja
jopa erämainen
ollakseen vain vajaan 20 km päässä kaupungin keskustasta. Alueen
retkeilyvarustukseen kuuluu opastetun luontopolun ohella laavut ja nuotiopaikat. Pilpasuo on
yksi valtakunnallisista soiden suojeluohjelman
kohteista ja kuuluu myös Natura 2000 –ohjelman
kohteisiin.
Esitesarjan toteutuksesta vastaa työryhmä, jossa on mukana tekninen keskus, ympäristövirasto,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä Oulun
luonnonsuojeluyhdistys.

Oululle oma kasvikirja

Puistoystävän puistokoulu järjestettiin Timosenkosken
luontokoulun ja Alaköökin yhteistyönä. Kouluttajana oli
Täti Vihreä Helsingistä.

Oulun ympäristön tila 2005
”Oulun ympäristön tila 2005” –raporttiin on koottu tietoa ympäristöasioista ja ympäristön tilaan
vaikuttavista tekijöistä. Raportissa on esitelty sekä
Oulun luonnonoloja ja siinä havaittuja muutoksia
että ympäristökuormitusta ja sen kehittymistä.

Oulun putkilokasvien levinneisyyttä esittelevä teos
”Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle” valmistui.
Kirja osoittaa Oulun kasvimaailman olevan oletettua rikkaamman.Yhteensä ja kasvilajeja ja –alalajeja
havaittiin noin 750, mukana monia harvinaisuuksiakin. Tiedon kokoamisesta ja kirjan laadinnasta
vastasi Oulun floora –ryhmä. Kirja on osa EUhanketta ”Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko,
Oulun pilotti” ja julkaisuun saatiin rahoitusta myös
Oulun 400-vuotisjuhlarahastosta. Kirja sai PohjoisPohjanmaan luonnonsuojelupiirin vuoden 2005
ympäristöpalkinnon.

Vihreät liput liehumaan
Vihreä lippu –toimikunta myönsi vihreät liput Taskilan päiväkodille ja Hönttämäen koululle. Vihreä
lippu on ympäristöasiat toiminnassaan huomioivan
päiväkodin tai koulun tunnus. Suomen lisäksi lippuja
on tuhansilla kouluilla ympäri Eurooppaa.Aiemmin
projektissa on ollut mukana pääosin etelänsuoma-
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laisia päiväkoteja ja kouluja, mutta nyt liput liehuvat
Oulussakin.
Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma, jonka perusperiaatteita ovat ympäristötoiminnan jatkuvuus, arkipäivän ekoteot, koko
työyhteisön sitoutuminen sekä lasten ja nuorten
osallistuminen. Ohjelma etenee teemoittain, joita
ovat vesi, energia ja jätteiden vähentäminen sekä
Suomessa myös lähiympäristö. Hönttämäen koulun
ensimmäiseksi teemaksi valittiin energia ja Taskilan
päiväkodin vesi.
Vähintään vuoden mittaiseen projektiin kuuluu käytännön toimenpiteiden lisäksi toiminnan
raportointi. Laaditun raportin perusteella kansallinen Vihreä lippu –toimikunta myöntää vuosittain
liput niille päiväkodeille ja kouluille, joiden toiminta on ollut annettujen kriteerien mukainen. Lipun
saanut toimija voi puolentoista vuoden ajan antaa
lippunsa liehua salossa ja kertoa itsestään Vihreän
lipun päiväkotina tai kouluna. Kolmen käsitellyn
teeman jälkeen lippua on mahdollista anoa koululle pysyvästi.
Vihreä lippu –toiminta koetaan tärkeäksi myös
Oulun kaupungin opetustoimessa. Jo muutaman
vuoden ajan se on ollut esillä useissa koulutustilaisuuksissa ja vuonna 2005 opetustoimi aloitti
projektissa mukana olevia koulujen tukemisen
myös konkreettisesti kustantamalla Vihreän lipun
saaneiden koulujen osallistumismaksuja.
Aikaisemmin Vihreä lippu on ollut vain Timosenkosken luontokoululla, joka toimii Vihreä lippu
–tukiverkostossa vastaten sekä tiedottamisesta että käytännön projektien kehittämisestä Oulussa.

Suomen metsäyhdistyksen
kunniakirja Ouluun
Hönttämäen koulu ja sen sivupisteenä toimivaa
Timosenkosken luontokoulu saivat Suomen metsäyhdistyksen kunniakirjan tunnustukseksi aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsäopetuksen
parissa.
Palkinnon perusteluissa todetaan luontokoulun tarjoavan kestävään kehitykseen perustuvaa
luonto- ja metsäopetusta kaikille Oulun kaupungin
kouluille sekä päiväkodeille. Erilaiset ”tuotepaketit”
takaavat sen, että kaikille luokka-asteille löytyy sopiva oppimistyyli: päiväkoti-ikäiset matkaavat metsätontun jäljillä ja isommille on eriaiheisia ohjelmia
liittyen metsään ja ympäristökasvatukseen. Mikäli
luokka ei pääse Timosenkoskelle, siirtyy luonto-

koulun opettaja helposti ”Matkalaukkuohjelman” kanssa kuhunkin kouluun. Koulu on
yhdistävä linkki koulu- ja päiväkotimaailman sekä metsäalan
sidosryhmien välillä.
Erityisesti korostetaan
tiedonkulun vaivattomuutta. Hönttämäen
koulu oli alkuun paneva voima vuosittaisen
Metsän oppimispolku -tapahtuman käynnistämisessä vuonna 2001. Tämän vuosittaisen Oulun koulujen metsäviikon luontokoulu järjestää yhdessä
useiden metsäalan organisaatioiden kanssa.
Lukuvuonna 2004-2005 luontokoulupäivää vietti noin 6000 oppilasta, mikä on 10 % enemmän
kuin edellisenä vuonna. Koululaisten lisäksi rakennetut oppimisympäristöt ja nuotiopaikat palvelevat
suurta joukkoa yksittäisiä retkeilijöitä, partiolaisia,
päiväkoteja, suunnistajia ja urheiluseuroja. Luontokoulu vastaa myös opettajille annettavasta ympäristökoulutuksesta.

Nuukuusviikolla interaktiivinen
teemanäyttely
Kansallisen nuukuusviikon aiheina olivat rakentaminen ja remontoiminen, energian säästäminen sekä
kestävän kehityksen mukainen kuluttaminen.
Oulun Jätehuollon ja Pohjois-Pohjanmaan Marttojen Neuvokkaassa järjestämä näyttely rakentui
teemapäivien ympärille, joihin sisältyi työnäytöksiä ja opastusta. Alkuviikon päivien aiheena olivat
energia, vesi ja jätteet, loppuviikosta korjaaminen,
remontointi ja huonekalujen entisöinti. Tietoa annettiin myös erilaisten visailujen ja pelien avulla.

Monipuolista tietoa jätehuollon
toteuttamiseksi
Vuosittaisten jokaiseen kotiin jaettavien ”Jäteoppaan” ja jätehuollon asiakaslehden ”Oiva Roinan”
lisäksi Oulun Jätehuollossa valmistui kompostointia käsittelevä opas ”Kompostista kukkaruukkuun” sekä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen kanssa toteutettu alaluokkien opettajille tarkoitettu kirjanen ”Jätetietoa
opettajille”.
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Oulun Jätehuolto koulun
suurjuhlilla
Osana kaupungin 400-vuotisjuhlaohjelmaa järjestettiin koulun suurjuhlat Oulussa. Monipuolisen
ohjelman joukossa oli esillä hyötykäyttö, kierrätys
ja jätteen synnyn ehkäisy, ei kuitenkaan siinä perinteisessä valistavassa muodossa, mihin on yleensä
totuttu.
Materiaalin hyötykäytössä tavoiteltiin maailmanennätystä.Vanhoista lakanoista, verhoista ja muista
vastaavista tekstiileistä leikattiin matonkuteita ja
saatiin aikaan ympärysmitaltaan 110 cm matonkudekerä. Leikkaamiseen osallistui yli 300 koululaista.
Hakemus maailmanennätykseksi on vireillä.
Turhake –näyttelyssä ääniä kaikkein turhimmasta tuotteesta saivat mm. kynsilakankuivaaja, samppanjavispilä ja lelurobotti, jolla ei voi leikkiä.

Katu- ja viherpalveluiden
viheralueiden juhlavuoden
sitoumukset pysyväksi
toimintaohjeeksi
• Opettelen käsittelemään autoa niin varmasti,
ettei se oikaise kulmissa viheralueen poikki.
• Pysäköin sen asvaltille, jossa se on sallittua,
en viherkaistalle.
• Pystyn kävelemään ja pyöräilemään käytäviä
pitkin oikaisematta nurmikon, pensaikon tai
kukkaryhmän poikki, siihen pystyvät pyörätuolilla liikkuvatkin.
• Tumppaan tupakkani niin, että voin laittaa ne
roskiin enkä heittele niitä ympäriinsä (edes
autosta) tai tunge kaupungin kukkaryhmiin.
• Otan tuottamani roskat mukaani, ellei satu
roska-astiaa lähelle, enkä tiputtele minne sattuu.
• Laitan loppuun pureksitun purkan roskikseen,
enkä sylje sitä kiveykselle, mistä sitä mahdotonta myöhemmin saada irti.
• En jätä pulloja yleisille alueille rikottavaksi,
ovat tyhjänä kevyempiä kuljettaakin.
• Kerään lemmikkini jätökset tuoreeltaan pois
sotkemasta ja ärsyttämästä.
• Vien pihajätteeni kompostiin tai kaatopaikalle,
en lähimetsään, sillä en halua sinne tunkiota
tai nokkosviljelmää.
• Pysyn muutenkin tontillani enkä valtaa kaupungin alueita omaan käyttööni.

Koulun Suurjuhlat, missä Oulun Jätehuolto oli mukana
yhteistyössä Marttojen kanssa. Kuvassa Ilona Suppanen ja koululaisia

Pohjois-Pohjanmaalle
ympäristöstrategia
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia 2005 –
2015 on vapaaehtoiseen yhteistyöhön pohjautuva
toimintamalli kestävän kehityksen edistämiseksi ja
ympäristöyhteistyön kehittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Strategian valmistelusta vastasivat eri yhteistyötahoista koostuvat
teemaryhmät. ”Pontevalla yhteistyöllä laatuympäristöksi” -strategian teemat ovat
- Ympäristötutkimus, -teknologia, -koulutus ja /tietoisuus
- Laadukas elinympäristö
- Ympäristön tilan parantaminen
- Monimuotoinen luonto
Kaupunginhallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan
ympäristöstrategian 2005 - 2015 ympäristösopimuksen mukaisesti ja totesi strategiassa esitettyjen
toimien ja hankkeiden toteuttamisesta päätettävän
tapauskohtaisesti erikseen.

Ympäristöasiat esillä Oulun
Kirkkopäivillä
Oulun Kirkkopäivien yhteydessä toukokuussa järjestettiin seminaari ”Kiinteä yhteys luomakuntaan”,
jossa käsiteltiin kristillisen luomisuskon ja ympäristövastuullisen toiminnan yhtymäkohtia sekä
julkistettiin Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan
toinen uudistettu laitos. Seminaariin osallistui yli
100 henkeä.
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Kansainvälistä
ympäristöyhteistyötä
Oulun kaupungin maankäytön muutostilanteiden
hallinta II-hankkeen loppuseminaarina järjestettiin
Oulussa kansainvälinen kaupunkiekologian, ympäristörakentamisen ja luonnonmukaisen hulevesien
käsittelyn asiantuntijaseminaari otsikolla: ”Urban
Ecology and natural rain- and stormwater
management in Urban areas”. Elokuussa järjestettyyn seminaariin osallistui 77 ympäristörakentamisen ja ympäristöalan asiantuntijaa eri puolilta Suomea sekä muutamia osallistujia ulkomailta.
Englanninkielisen seminaarin luennoitsijat olivat
alan kärkiasiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa.
Oulu toimi isäntäkaupunkina Eurocities ympäristökomitean kokouksessa kesäkuussa sekä Euro’futoroscope
kongressissa syyskuussa. Molemmat tapahtumat keräsivät osallistujia Euroopan eri
puolilta. Ympäristökomitean
kokouksen pääaiheina olivat
ympäristöterveydenhuolto,
ilmastonmuutos sekä suurten
urheilutapahtumien ympäristöasiat. Euro’futoroscopen
ympäristötyöryhmä pohti
mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisuun.

Oulun kaupunki on ollut mukana vuoden 2005
lopussa päättyneessä Arcwaste-projektissa, jossa
kartoitettiin potentiaalisia kehittämiskohteita sekä
tarvittavia keräys-, logistiikka- ja käsittelyteknologiainvestointeja ensisijaisesti Arkangelin kaupungin
alueelta yhteistyössä Oulun seudun yritysten ja
Arkangelin kaupungin kanssa. Projektin tavoitteena oli luoda oululaisille yrityksille mahdollisuuksia
päästä Luoteis-Venäjän jätehuoltomarkkinoille. Kehittämisprojektin tuloksena syntyi markkinaselvitys
suomalaisille yrityksille ja toimenpidesuunnitelma
Arkangelin alueen jätehuollon tulevista investointihankkeista, jätehuollon osaamisvientipotentiaalista
ja rahoituslähteistä.
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OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET

Elinympäristö rakentuu luonnon olosuhteiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän
välisestä vuorovaikutuksesta. Kestävän
kehityksen mukaisen hyvän elämän edellytyksenä on ympäristö, jossa fyysiset,
psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat ovat
tasapainossa. Hyvä elinympäristö tukee ja
parantaa ihmisen omia edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan, kehittää luovuuttaan
sekä edistää terveyttään ja sosiaalista selviytymistään.
Oulussa päämääränä on:
• kehittää kaupunkia paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen ja kunnioittaen
• taata asukkaille laadukas lähiympäristö
sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta
heikentämättä
• vahvistaa kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tunnistamista ja säilyttämistä
• lisätä suvaitsevuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana
• taata riittävät palvelut kaupunkilaisten
selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa.

Asukkaiden ympäristöohjelmia
valmistui
Lähidemokratiatoiminnassa tavoitteeksi otettu
asuinalueiden ympäristöohjelmien laadinta ja päivitys on onnistunut erinomaisesti. Vuoden 2005
aikana valmistuivat Oulusuun, Maikkulan, Kaukovainion ja Pateniemen suuralueiden ohjelmat. Tekeillä on ohjelmat Koskelan, Höyhtyän, KeskustaNuottasaaren suuralueille.
Maikkulan ja Oulunsuun ohjelmien laadinnasta
vastasivat alueiden yhteistyöryhmät. Kaukovainion
ja Pateniemen ohjelmat tehtiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinnäytetöinä. Ohjelmat sisältävät monipuolista tietoa alueiden kehityksestä ja
nykytilasta sekä ideoita ja ajatuksia alueiden edelleen kehittämiseksi. Valmiit ohjelmat ovat luettavissa mm. alueiden kirjastoissa ja asukastuvilla.

”Intialainen slummi” kansainvälisen vastuun
opetusta Myllyojalla
”Intialainen slummi” –tapahtuman tavoitteena oli
nostaa esiin kansainvälisen vastuun asioita sekä
opettaa lapsia ja aikuisiakin auttamaan ja ottamaan
huomioon myös kaukana asuvat lähimmäiset. Tapahtuma oli lähetyssihteeri Sari Meriläisen opintoihin liittyvä projekti, jossa Oulujoen seurakunnan
lisäksi olivat mukana Myllyojan koulu ja Myllyojan
kirjasto.

Slummi kuhisi elämää: siellä myytiin, ostettiin, rakennettiin, työskenneltiin, opiskeltiin tai vain kulutettiin aikaa.
Lasten opinahjona oli UNICEFin ”School-in-a-Box”.
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Koulun oppilaat esittivät slummin lapsia arkisine toimintoineen, valmistivat tauluja sekä Anna- ja
Toivo-nukkeja myytäviksi. Koulun ruokala muuttui
kahden päivän ajaksi intialaiseksi ravintolaksi. Kirjasto järjesti Intia-aiheisen näyttelyn ja luki pienimmille koululaisille intialaisia satuja.Tapahtuman
tuotto lahjoitettiin UNICEFin ja Suomen Lähetysseuran kautta tehtävään lukutaitotyöhön.

Kohdennettua
taksvärkkitoimintaa
Oululaiset koulut osallistuvat ahkerasti taksvärkkitoimintaan. Usealla koululla on oma avustuskohde, johon oppilaiden taksvärkkityöllä kerätyt rahat
ja muu apu kohdennetaan. Merikosken koulun
taksvärkkikohde on ollut vuodesta 1986 lähtien
Ilembulan sairaala Tansaniassa. Taksvärkkipäivänä
oppilaat osallistuivat koulussa sidetarvikkeiden
työstämiseen vanhoista lakanoista, pussittivat maitojauhetta tai tekivät villapipoja sairaalan lapsille.
Ilembulan sairaalan lääkäri Leena Pasanen on käynyt Merikosken koulussa kertomassa sairaalan toiminnasta ja kiittämässä oppilaita avustustyöstä.

Lastenpäivän palkinto ”Tutti
Juttu” - musiikkitapahtumalle
Oulun kaupunginorkesterin ja oululaisten musiikkiluokkalaisten jo perinteeksi muodostunut ”Tutti juttu” -konsertti palkittiin opetusministeriön
myöntämällä Lasten päivän palkinnolla. Lasten päivän palkinto on tarkoitettu kannustukseksi lastenkulttuurin harrastustoiminnalle ja taidekasvatukseen liittyvälle tapahtumalle tai organisaatiolle.
Vuoden 2005 ”Tutti juttu”- tapahtuma oli järjestyksessään 13. ”Tutti juttu” tarjoaa Oulun kaupungin 6. luokan musiikkiluokkalaisille tilaisuuden
tutustua ammattisinfoniaorkesterin toimintaan.
Toiminnan näkyvin osa on keväisin järjestettävä
vuosittainen konsertti.

Ekologinen näkökulma
”Nykyajan trendit - vuosisatojen
tekniikat” –näyttelyssä
Oulun päivien yhteydessä järjestetty käsityöläisnäyttely koostui käsityön ammattilaisten valmistamista esineistä ja tekstiileistä, joiden raaka-aineina
oli mm. pajua, puuta, metallia, villaa ja pellavaa. Eko-

loginen näkökulma
ja luonnonmateriaalit olivat keskeisesti
esillä näyttelyn töissä.Vuosisatojen tekniikat ja materiaalit
ovat edelleen käytössä, kuitenkin yhdistellen tekniikoita
ja materiaaleja nykyihmisen tarpeisiin
ja kauneuskäsityksiin
sopivin tavoin.

Hupisaarille ansaittua huomiota
Hupisaarilla jo useamman vuoden jatkuneet kunnostustoimet saivat arvoistansa huomiota monelta
eri taholta. Kaupungin juhlavuoden merkkiteoksi
nimettiin Hupisaarten kunnostus ja Merikosken
kalatie. Tähän liittyen alue sai uudet opastaulut,
esitteen ja alun tulevalle veistospuistolle unkarilaisen lahjoitusveistoksen muodossa. Juhlallisuuksien yhteydessä julkaistiin myös kirja ”Hurmaavat
Hupisaaret”.
Hupisaaret valittiin vuoden 2005 kaupunginosaksi ja Lasaretinsaari palkittiin ”Vuoden ympäristörakenne” -palkinnolla. Perusteena vuoden
kaupunginosaksi oli vanhan kulttuurialueen säilyttäminen ja viihtyisän ympäristön tarjoaminen
nykyisille ja tuleville kaupunkilaisille. Valinnan teki Kotiseutuliitto. ”Ympäristörakenne” -palkinto
myönnetään vuosittain tunnustuksena korkeatasoisesta ja monipuolisesta ympäristön suunnittelusta ja rakentamisesta. Palkinnon myöntävät
Puutarhaliitto ry sekä Rakennusteollisuus RT ry,
Tuoteteollisuusjaosto.
Hupisaaret oli näkyvillä myös Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2005 julisteessa, jonka
aiheena oli Magnus von Wrightin maalaus Hupisaarilta. Perintöpäivää vietettiin Ainolan puistossa
avoimien ovien merkeissä.

Harakkalammelle hoito- ja
käyttösuunnitelma
Harakkalammen luonnonsuojelualueelle valmistui
käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma on jatkoa alueen kasvillisuuskartoitukselle ja luontoinventoinnille, jossa esitettiin toimenpidesuosituksia
alueen luonnontilan säilyttämiseksi. Käyttösuun-
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nitelma sisältää alueen ennallistamisen vaatimat
toimenpiteet sekä opastuksen ja alueella liikkumiseen tarvittavat rakenteet. Suunnitelmaa tullaan
toteuttamaan vaiheittain.

Lohikalojen elinoloja kehitetään
KALA-ALMA -hanke vaelluskalojen lisääntymisja kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi Oulujoen alaosalla, Sanginjoella ja Muhosjoella jatkui.
Hankkeeseen kuului mm. kalatietutkimus, lohen ja
taimenen elinympäristöselvityksiä sekä elinympäristöjen kunnostuksen suunnittelua.
Sanginjoelle esitetään suunniteltavaksi kalkitusasema, jolla turvataan veden pH:n pysyminen
suotuisana lohikaloille. Hankkeessa toteutettiin
myös kalastajia ja vapaa-ajan viettäjiä palvelevien
virkistyspaikkaopasteiden kartoitus ja suunnittelu
Oulun kaupungin alueella.

Akkuna avattiin
Oulun kaupungin uusi Intranet avattiin virallisesti 26.9.2005. Intran käyttöönoton yhteydessä
kaupungin ohjeet, lomakkeet, raportit sekä muut
asiakirjat ja materiaalit siirrettiin pääosin Akkunaan. Tiedottamista varten on Akkunassa kolme
erilaista palstaa: uutiset, kaupungin tiedotteet ja
ilmoitustaulu. Nykyisin myös kirpputorikauppa
käydään Akkunassa.
Uusi Intranet helpottaa kaupungin sisäistä tiedonkulkua ja kaikki tarvittavat yleiset asiakirjat
ovat jokaisen työntekijän saatavilla sähköisessä
muodossa.

Suomen ensimmäinen mobiili- ja
verkkokuntalaisaloitepalvelu
”Tee Aloite” -palvelu on Oulun kaupungin
sähköinen palvelu, johon kuntalainen voi jättää
aloitteen, seurata aloitteen etenemistä kaupungin
päätöksenteko-organisaatiossa sekä selata järjestelmän kautta kaupungille jätettyjä aloitteita. Halutessaan kuntalainen saa tilannetietoa jättämästään
aloitteesta tekstiviestinä ja/tai sähköpostiviestinä.
Oululaiset tekevät eniten kuntalaisaloitteita Suomessa espoolaisten ohella.
Mobiili- ja verkkokuntalaisaloitepalvelun pilotointi on suunnattu ensisijaisesti nuorille, joille uuden teknologian omaksuminen on luontevaa. Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus otti käyttöön
sähköisen tunnistautumisen ensimmäisenä kuntana
Suomessa lasten- ja nuorten osallisuuteen liittyvässä mobiili- ja verkkoaloitekanavassa. Sähköistä
aloitepalvelua voidaan käyttää web- ja wap-sivujen
kautta sekä symbiansovelluksen avulla.

Hietapitkäpalko valittiin Oulun kaupungin nimikkokasviksi ympäristölautakunnan päätöksellä. Ehdotus
nimikkolajista tuli Oulun kasvikirjan laatijoilta.
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TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI
JATKUVAA PARANTAMISTA
Maankäyttö ja liikenne
Kestävän kehityksen mukaisella maankäytön suunnittelulla edistetään sellaisen
yhdyskuntarakenteen syntyä, joka säästää
kasvullista maata, uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, turvaa
luonnon monimuotoisuuden ja säilyttää
alueen omaleimaisuuden. Liikkumisen järjestäminen kestävällä tavalla edellyttää yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja toimintojen sijoittelua siten, että vähennetään
henkilöauton käyttötarvetta ja tarjotaan
tasapuoliset mahdollisuudet vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttämiseen.
Oulussa päämääränä on:
• toteuttaa seudun maankäytönsuunnittelua yhdessä seudun kuntien kanssa siten,
että luodaan toimiva, viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakenne
• saada aikaan yhdyskunta, joka sopeutuu
muutoksiin ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia
• sovittaa yhteen alueiden eri käyttömuotoja moninaiskäytön periaatteella ja
tuoda kaupunkiluonto, rannat, vesistöt ja
metsät mahdollisimman monen oululaisen ulottuville
• toteuttaa liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen ja muiden henkilöautolle
vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta kasvatetaan
• luoda korkeatasoisesta viherverkostosta
kaupungille kilpailuetu.

Oulun kaupunkipientalot
– kestävää kehitystä
pientalotuotantoon
Oulun kaupunki on lisännyt pientalotonttien tarjontaa. Lähivuosina monien perheiden toiveet
toteutuvat ja pientaloja rakennetaan tavoitteiden
mukaisesti 250–300 vuodessa.
Teknisen keskuksen ja rakennusvalvontaviraston yhteisessä kaupunkipientalohankkeessa etsitään ratkaisuja ja toteutusmalleja sellaiselle pientalorakentamiselle, joka mahdollistaa aikaisempaa
paremmin kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisen. Perinteisen kokoisille tonteille toteutettuna suuri pientalojen määrä johtaa helposti
laajoihin omakotialueisiin ja usein myös kestävän
kehityksen kannalta epätoivottaviin tilanteisiin: väljässä ja epätehokkaassa kaupunkirakenteessa mm.
autoistuminen, liikennemäärät sekä liikkumiseen
käytettävä aika kasvavat ja palvelujen tuottaminen
vaikeutuu.
Kaakkurin Metsokankaalla toteutettavassa
kaupunkipientalohankkeessa säästyy noin kolmannes maapinta-alasta perinteiseen rakentamiseen
verrattuna. Alueelle tulee kahdessa vaiheessa 50
pientaloa, joista osan rakentavat omatoimi- ja osan
ammattirakentajat.
Tavoitteena on - pienestä tonttikoosta huolimatta - rakentaa sellaisia pientaloja, jotka vastaavat
perinteisesti pientaloasumiseen liittyviä toiveita
omasta hallinnasta ja itsenäisestä asumisesta.Tästä
syystä, kaikki pientalot sijoittuvat omille tonteilleen
ja kullakin talolla on omat liittymänsä.
Jotta pieni tonttikoko ei johtaisi epäviihtyisään
ympäristöön, on hankkeen rakennuksia varten
etukäteen laadittu mallisuunnitelmat, joiden avulla
voidaan rakentamistapaohjetta tarkemmin rajata
tonteille sopivia talovaihtoehtoja. Kaikilla alueelle
rakentavilla on omat suunnittelijansa, jotka ovat
sitoutuneet mallisuunnitelmiin liittyviin yhteisiin
tavoitteisiin. Hanke kaikkine kokemuksineen dokumentoidaan. Dokumenttiin tullaan kirjaamaan
viranomaisten, rakentajien, suunnittelijoiden ja
asukkaiden kokemukset hankkeen kaikista vaiheista, myös asumisesta kaupunkipientaloalueella.
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Keskustan asukasmäärän kehitys 1970-2005
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Pitkäjänteisen kehittämisen tuloksena on kaupunkikeskustan elinvoimaisuus lisääntynyt ja asukasmäärä
kasvanut tasaisesti 1980-luvun lopulta alkaen.

kasvilajeineen. Suurin osa merenrantavyöhykettä
jää asuntoaluetta suojaavaksi luonnontilaiseksi
metsävyöhykkeeksi.
Ympäristörakentamiselle asetetut tavoitteet eli
merkittävien luontoarvojen säilyttäminen, hulevesien luonnonmukainen käsittely ja alueen erityispiirteiden, kuten satamatoimintojen ja huvilakulttuurin
huomioiminen ovat hyvin toteutumassa.
Puistojen suunnittelu ja osittain myös rakentaminen liittyi EU:n tavoite-2-ohjelmaan: maankäytön
muutostilanteiden hallinta.

Tiivistä yhteistyötä Oulun ja
Kiimingin rajalla

Monimuotoista puistoympäristöä
Toppilansaaressa		

Oulun kaupunkiseudun kasvaessa maankäyttöä on
tarpeen tehostaa ja sovittaa yhteen naapurikuntien
kesken. Oulun seudun yleiskaavassa 2020 linjattuja
periaatteita sovelletaan nyt tarkemmissa suunnitelmissa. Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta ovat
laatimassa Kuusamontien varrella olevalle Korvenkylän-Välikylän alueelle yhteistä tavoitesuunnitelmaa, jossa alueen maankäyttöä suunnitellaan
kokonaisuutena kuntarajan kahlitsematta.

Asuntomessujen avajaisiin valmistuivat asuinalueen
keskellä sijaitseva Atelier Dreiseitln suunnittelema
Meripojanreitinpuisto taideaiheineen, Antellinpuiston leikkialue ja saaren pohjoiskärjen avoimet luonnonmukaiset viheralueet. Suurelta osin luonnontilaiseksi jäävällä merenrantavyöhykkeellä avattiin
merinäkymiä suunnitelmien mukaisesti.
Toppilansaaren kaupunginpuoleiseen osaan
avattiin kesäkuussa juhlallisin menoin ilman konevoimaa valmistunut Prikipuisto. Tavoitteena on
säilyttää puiston valkovuokkokasvustot ja muu
arvokas lehtokasvillisuus rakennettujen korttelialueiden keskellä.
Jo nyt Toppilansaaressa on hahmotettavissa
monimuotoinen viheralueiden verkosto:
- luonnontilainen/luonnonmukainen merenrantavyöhyke muuttuu asuinkortteleiden läheisyydessä luonnonmukaisista, osittain käsitellyistä
metsävyöhykkeistä rakennetuiksi puistoksi ja
Toppilansalmen rantavyöhykkeeksi.
- Meripojanreitinpuisto ja siihen liittyvä Hankavastaisen puisto edustavat täysin uudelleen rakennettuja puistoalueita.Teemana on pintavesien
ohjaaminen, imeyttäminen ja puhdistaminen.
- Saaren pohjoisosan yleisilme on avoin: niukkaravinteisia ketoja, painolastikasviniittyjä, merenrannan kivikko- ja hietikkoalueita soveltuvine

Prikipuiston avajaiset kesäkuussa 2005.
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Tavoitesuunnitelmassa sovitaan mm. alueen
yhdyskuntarakenne, väestömäärä ja palvelut, rakennettavat asunto- ja työpaikka-alueet, katu- ja
pyörätieverkko sekä viheralueverkko ulkoilureitteineen. Näin luodaan toimivaa ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa rakennetta ja voidaan turvata
esim. viheralueverkoston jatkuvuus yli kuntarajan.
Tavoitesuunnitelman pohjalta kumpikin kunta laatii
myöhemmin asemakaavat omille alueilleen.

Taloudellinen kestävyys ja
yritystoiminta
Kestävä kehitys edellyttää monipuolista,
elinvoimaista ja ympäristövastuunsa tuntevaa elinkeinoelämää, jossa ympäristöasiat
sisältyvät yritysten strategiaan ja jokapäiväiseen toimintaan. Osaamisen lisääminen
luo pohjan menestyvälle yritystoiminnalle
ja talouden kestävyydelle.
Oulussa päämääränä on:
• vahvistaa monipuolista ja paikallisesti
kestävää elinkeinorakennetta
• kehittää Oulusta ympäristö- ja hyvinvointiteknologian kärkikaupunki
• lisätä yritysten omatoimisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa ja laajentaa
ympäristönsuojelu tuotteen koko elinkaareen
• edistää kestävää kehitystä määräyksin ja
maksupolitiikalla.

Oulujokivarren kaavoitus uuteen
vaiheeseen
Oulujokivarren osayleiskaava on pitkän prosessin
jälkeen kaavaehdotusvaiheessa. Kaavalla ohjataan
rakentamista ja muuta maankäyttöä Oulujokivarren maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueen
uudisasutuksesta noin 85 % osoitetaan asemakaavoitettaville alueille joukkoliikennereittien varteen.
Muut rakennuspaikat osoitetaan maiseman ja muun
ympäristön kannalta parhaille paikoille. Oulujoen
veden laadusta huolehditaan mm. laajentamalla
keskitettyä viemäröintiä myös maaseutualueille
siirtoviemäreihin tukeutuen.
Alueelle osoitetaan kattava virkistysalue ja
–reittiverkosto kaikkien oululaisten käyttöön.
Kaavalla säilytetään alueen arvokkaat rakennetun
ja luonnon ympäristön kohteet ja niiden arvot ja
hyödynnetään niitä mm. virkistysreitistön sijoittelussa.

Eco Forumin hankevalmistelu
monipuolista
Ympäristötoimialan yritysten verkosto Eco Forum
jatkoi ympäristöklusterin yrityslähtöisten tutkimushankkeiden käynnistämistä ja koordinointia.
Eco Forumissa valmisteltiin vuoden 2005 aikana 45 hanketta. Käynnistyneitä hankkeita olivat mm. akkujen kierrätyslogiikkahanke, haisevien
kaasupäästöjen mittaus ja analysointi sekä niiden
puhdistusteknologioiden testaushanke, teollisuuden sivuainevirtojen hallintaan liittyvä hanke sekä
kaatopaikkavesien typenpoistoa parantava hanke.
Lisäksi käynnistyivät eri toimialojen leikkauskohdista löytyvää liiketoimintaa edistävät Ymbioosi- ja
EcoIT -hankkeet.Ymbioosi etsii liiketoimintamahdollisuuksia ympäristö- ja bioalojen rajapinnalta,
EcoIT Foorumi puolestaan selvittää ympäristö- ja
mobiiliteknologioiden yhteistyömahdollisuuksia.
Vedenkäsittelyteknologioiden osalta hankevalmistelua suoritettiin liittyen mm. kaato-paikkavesi-
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en typenpoiston kehittämiseen, jäteveden pienpuhdistamoiden testausalustan rakentamiseen, paperi- ja selluteollisuuden vedenkäsittelymenetelmiin,
vedenpuhdistuksen teknologiavientiin Kiinaan sekä
yleisötapahtuminen jätevesien puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistuksen osalta valmisteltiin esimerkiksi dieselmoottoreiden typpipäästöjen vähentämishanketta sekä kaupunkien katupölyn torjuntaan
että teollisuuden hajapölyjen torjuntaan liittyviä
hankkeita. Uusiutuviin energiamuotoihin liittyen
valmisteltiin mm. bioetanolin tuotantoon liittyvää
hanketta sekä biodieselhanketta.
Ekotehokkuus -alalla valmisteltiin materiaalitehokkuuden palvelukeskusta, ympäristöystävällisen
kestopuun tuotannon testausta, ekotehokasta liikuntapaikkarakentamista, teollisuuden paineilmajärjestelmien kehittämistä, rakennusten tehokkaan
lämmityksen ja energian säästön kehittämistä sekä
sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyteknologioiden kehittämistä ja vientiä mm. Kiinaan.
Vuoden 2005 aikana Eco Forumin toimintaan
linjattiin seuraavat painopistealat:
• kansainvälisen vesiklusterin kehittäminen, joka
sisältää sekä teollisuuden vesikierrot että yhdyskuntien vesihuollon.
• kansallisen materiaalitehokkuuden tutkimus- ja
kehittämisohjelman rakentaminen, joka tähtää
materiaalitehokkuuden edistämiseen sekä yrityksissä että julkisella sektorilla, ja teollisuuden
sivuainevirtojen kaupallistamiseen.
• ympäristöalan huippututkimusyksikön perustaminen, millä tavoitellaan riittävää kriittistä massaa kansainvälisen tason huippututkimukseen
ja uuden sukupolven ympäristöteknologioiden
kehittämiseen.
• pk-yritysten kehittämisohjelman käynnistäminen,
ohjelma tähtää uusien innovaatioiden synnyttämiseen ja yritysten yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Sertifikaatteja ja muita
tunnustuksia
Oulun Jätehuolto sertifioi ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 –standardin mukaisesti. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä on takuu systemaattisesta ympäristötyöstä. Ympäristöjärjestelmän
avulla parannetaan työn laatua jätehuollon kaikilla
toimialueilla ja vastuu toiminnasta on jokaisella
työntekijällä. Välittömänä tavoitteena on negatiivisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja
ennaltaehkäisy. Jätehuollon ympäristö-, laatu- ja

toimintajärjestelmien hallinnointi toimii verkostotyöskentelyn periaatteella
kolmen vuoden seurantajaksoina.
Oulun Katutuotannolle myönnettiin laatujärjestelmäsertifikaatti ISO
9001:2000 ensimmäisenä
kunnallisena yleisten alueiden maanrakennus- ja ylläpitopalveluja sekä kuljetus-, työkone- ja korjaamopalveluja tuottavana liikelaitoksena Suomessa.
Oulun Vesi sai ensimmäisenä suurena vesilaitoksen Suomessa ISO 9001:2000 standardin mukaisen
laatujärjestelmäsertifikaatin. Sertifikaatti kattaa
vesihuoltolaitoksen koko toiminnan eli hallinnon
ja talouden, suunnittelun, vedenpuhdistuksen ja jätevesien käsittelyn, vedenjakelun ja viemäröinnin
sekä laboratoriotoiminnot.
Teknisen keskuksen toimintajärjestelmä,Tekevä,
valmistui vuoden 2005 alussa. Järjestelmä perustuu teknisen keskuksen ydin- ja tukiprosesseihin ja
sisältää myös ympäristö- sekä TTT-asiat. Jatkuvan
parantamisen toteutuminen varmistetaan sisäisin
auditoinnein.

Verkkopalveluilla säästetään
aikaa, paperia ja parannetaan
palveluita
Oulun kaupungin verkkopalveluiden kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa kuntalaisten
ja yritysten mahdollisuuksia käyttää palveluita verkossa sekä suunnata palveluiden kehittämistä monikanavakäyttöiseksi, jolloin palvelut ovat käytössä
ajasta ja paikasta riippumatta.
Verkkopalveluilla tarkoitetaan digitaalisessa
muodossa useimmiten Internetin välityksellä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tarjottavia viranomaispalveluja ja muita palveluja.Verkkopalveluita
voidaan tuottaa ja tarjota myös muille viranomaisille, jolloin kysymyksessä on viranomaisyhteistyö,
hallinnon sisäinen verkkopalvelu.
Oulussa verkkopalveluita kehitetään monikanavamallin mukaisesti, jolloin asiakas voi asioida Iinternetin, DigiTV:n tai mobiilien ratkaisujen avulla
(puhelin, taskumikro tms.).
Verkkopalveluiden suunnittelun keskeisinä periaatteina ovat saatavuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus, tietoisuus palvelun olemassaolosta ja
soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin.
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KUORMITUS JA KULUTUS
Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisen
toiminnasta ilmakehään, vesistöihin ja maaperään kohdistuva ympäristökuormitus ei
vaaranna terveellistä elinympäristöä eikä
ylitä luonnon sietokykyä. Energiatalouden
tulee olla säästäväistä ja tehokasta. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää tuotteiden tarkastelun ulottamista raaka-aineista loppusijoitukseen, jätteiden synnyn
ennaltaehkäisyä sekä toimivaa jätehuoltoa.
Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin kohdistuu eri toimintojen ja tuotteiden koko elinkaareen.
Oulussa päämääränä on:
• tehostaa kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoida
päästöjen ja jätteiden määrät
• laajentaa energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet koko energiaketjuun polttoaineen
tuotannosta energian loppukäyttöön
saakka
• torjua ympäristön aiheuttamat terveysriskit sekä turvata laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet sekä juomavesi
• kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla
rakentamisen koko elinkaareen liittyvät
haitalliset ympäristövaikutukset voidaan
arvioida ja ehkäistä
• vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden sijaan.

Taskilan jätevedenpuhdistamon
laajennus otettiin käyttöön
Taskilan jätevedenpuhdistamon 2-linjainen aktiivilietelaitos otettiin käyttöön vuoden 2005 alussa.
Laitos saatiin toimimaan heti alusta alkaen hyvin
ja saavutetut puhdistustulokset ovat olleet alle
asetettujen lupaehtojen.

”Ruskotunturin” maisemointi
valmistui
Ruskon vanhan sekajätteen täyttöalueen neljä
vuotta sitten aloitetut, neljässä vaiheessa toteutetut maisematyöt saatiin valmiiksi syksyllä. Täyttöalue on suurin yhtenäinen maisemoitu kaatopaikkaalue Suomessa. Alue sisältää 200 miljoonaa tonnia
jätettä. Maisemoitujen rinteiden pintarakenne on
noin kaksi metriä paksu ja tehty 85 %:sti jätemateriaalista, kuten paperitehtaan kuitumateriaalista,
tuhkasta ja ylijäämämaasta. Kerrokset on verhottu
Ruskon kompostointilaitoksessa tuotetulla biomullalla. Maisemoidulle alueelle on istutettu yhteensä
yli 30 000 puuta ja pensasta.
Ruskotunturin juurella vietettyjen Oulun Jätehuollon 10-vuotisjuhlien myötä alue siirtyi Oulun
teknisen keskuksen maa ja mittaus –yksikölle.Alue
on varattu virkistyskäyttöön. Oulun Jätehuollon
tehtäväksi jää ympäristövaikutusten valvonta ja
biokaasun pumppaaminen jätetäytöstä.

Katupölyhaittaan uusia ratkaisuja
Kaupunki testasi vilkkaasti liikennöityjen linja-autokaistojen katupölyongelman ehkäisyyn tarkoitettua
Kemiran Meltium –liuosta. Liuosta käytetään pääsääntöisesti liukkauden torjuntaan, mutta se sitoo
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myös pölyä ja vähentää näin ollen liikenneväylien
harjaustarvetta. Liuos on biologisesti hajoava ja
ympäristöystävällinen, laajemman käytön esteenä
on lähinnä liuoksen korkea hinta.

Oulun Energian kuljettajat
ennakoivan ajon koulutuksessa
Oulun Energian 19 kuljettajaa osallistui Liikenneturvan antamaan ennakoivan ajon koulutukseen
Pudasjärvellä. Liikenteen vaarojen ennakointi erityisesti liukkaalla kelillä lisää ennen kaikkea turvallisuutta, mutta ajotyylillä on vaikutusta myös polttoainekulutukseen ja liikenteen päästöjen määrään.

Autoton päivä 22.9.
Kansainvälistä Autotonta päivää vietettiin Suomessa ja myös Oulussa kuudetta kertaa. Tällä kertaa
osallistumiseen innostettiin valtakunnallisen nettihaasteen avulla.
Teemana oli ”Clever Commuting”, mikä tarkoittaa järkevää liikkumista työ- ja koulumatkoilla
sekä kannustaa vaihtoehtoisten liikkumistapojen, kuten pyöräilyn, kävelyn, joukkoliikenteen ja
kimppakyytien käyttöön. Tavoitteena oli herättää
kaupunkilaiset miettimään liikkumistaan ja liikkumisvalintojensa vaikutuksia ympäristöön ja omaan
terveyteen.
Koskilinjat Oy, A.Mörö Oy, V.Alamäki Oy ja
Kylmäsen Liikenne Oy tarjosivat Oulun seutulippualueella aikuisten kertalipun lastenlipun hinnalla
ja alle 12-vuotiaille lapsille ilmaiset matkat.

Internetpeli – ”Matkalla Suomen
kaupungeissa”
Autottomana päivänä julkistettiin myös ”Matkalla
Suomen kaupungeissa” –internetpeli, missä Oulukin on mukana. Pelin avulla kaupunkilaiset voivat
arvioida esim. työmatkallaan käyttämänsä kulkuvälineen aiheuttamia päästöjä ja muita vaikutuksia
vaihtoehtoisiin kulkuvälineisiin verrattuna. Peli sisältää myös hyödyllistä lisätietoa eri kulkuvälineiden vaikutuksista.
Pelissä voi matkustaa Oulun lisäksi Helsingin,
Espoon, Kauniaisten,Vantaan,Tampereen, Riihimäen, Kuopion ja Lappeenrannan kaupunkien alueilla.
Peli mahdollistaa energiankulutuksen, päästöjen,
kustannusten, matka-ajan, melun, ruuhkien sekä
kalorikulutuksen vertailun, kun matkustetaan yksi-

tyisautoilla, joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen
valitulla matkalla. Pelin tuottivat yhteistyössä YTV,
Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Motiva,Tampereen, Oulun, Kuopion, Lappeenrannan sekä Riihimäen kaupungit.

Sanginjoen jätevesihanke
päätökseen
EU-rahoitteisessa hankkeessa ”Haja-asutuksen jätevesienkäsittely Sangin- ja Muhosjoen ALMA-alueilla” kartoitettiin noin 1000 kiinteistön jätevesien
käsittelyjärjestelmät. Alueen asukkaille tarjottiin
kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja opastettiin
ns. hajajätevesiasetuksen vaatiman selvityksen tekemisessä. Sanginjoen ja Muhosjoen valuma-alueiden
jätevesien käsittelylle laadittiin yleissuunnitelma,
jossa tarkasteltiin jätevesijärjestelmien kustannustehokkuutta ja ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja. Hankkeeseen liittyi myös jätevesijärjestelmien
suunnittelija- ja rakentajakoulutusta. Hankkeessa
laadittiin jätevesiopas.

Maksuton metallinkeräyskokeilu
kiinteistöille
Oulun Jätehuollon ja Kuusakoski Oy:n vuoden
2005 alussa aloittaman kokeilun tarkoituksena on
vähentää sekajätteen mukana kaatopaikalle päätyvän pienmetallijätteen määrää ja parantaa kuntalaisten kierrätysmahdollisuuksia. Oulun Jätehuollon toimittamiin metallinkeräysastioihin voi laittaa
mm. säilykepurkkeja, alumiinivuokia, metallisia koneen osia, työkaluja ja metallisia taloustavaroita.
Kuusakoski Oy huolehtii astioiden tyhjentämisestä
ja metallin hyötykäyttöön toimittamisesta. Kokeilu
on suunnattu kerros- ja rivitalokiinteistöille sekä
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laitoksille ja suurtalouksille. Se kestää kaksi vuotta
ja kattaa Oulun Jätehuollon koko toimialueen.

Oulun Katutuotannolle energianja vedensäästösuunnitelma
Osana kestävän kehityksen ohjelmaa Oulun Katutuotannossa laadittiin energian- ja vedensäästöselvitys ja –suunnitelma. Selvityksessä käytiin läpi
koko Oulun Katutuotannon toiminta sekä energian- ja vedenkulutus toimipisteittäin. Selvityksessä
tarkasteltiin myös eri energiamuotoja erikseen.
Energian- ja vedensäästösuunnitelmassa on esitetty yksiköittäin keskeiset toimet, joilla kulutusta
voidaan vähentää.

Kirjaston paperinsäästö
esimerkillistä
Kirjaston sisäinen paperinkäyttö väheni edellisestä
vuodesta 35 %:lla. Paperin säästö ylitti moninkertaisesti kestävän kehityksen lähiajan tavoitteeksi
asetetun 5 %:n eli noin 11 000 paperiarkin säästötavoitteen. Kirjastossa paperinsäästöön on kiinnitetty huomiota jo useamman vuoden ajan ja on
toivottavaa, että saadut tulokset toimivat kannustimena muillekin kaupungin yksiköille.

Opetustoimessa säännöllistä
kierrätystoimintaa
Vanhojen koulukirjojen kierrättämisen tehostamiseksi laadittiin koko opetustoimen kattava
nettipalvelu. Tieto saatavilla olevista kirjoista löy-

tyy luontokoulun Internet-sivuilta ”Kirjatorilta”.
Varsinainen tori, jonne koulut voivat toimittaa
ylimääräiset oppikirjansa sijaitsee Timosenkosken
luontokoulun yläkerrassa.
Opetustoimessa organisoitiin kaksi kertaa lukuvuodessa tapahtuva keskitetty ongelmajätteiden
keräys kouluilta. Keräys helpottaa kouluja poistamaan tarpeettomat kemikaalit ja lisää ympäristön
ja koulussa työskentelevien turvallisuutta.

Vanhoista julisteista kasseja ja
pusseja museokauppa Ainoaan
Vanhojen ja museon omien käytöstä poistuvien
julisteiden uutta ja järkevää käyttötarkoitusta ja
-muotoa oli mietitty Oulun Taidemuseolla jo jonkin aikaa, kun museokauppa Ainoassa päätettiin
kokeilla ”vaihtoehtokasseja ja -pusseja” myytäville
tuotteille. Tehdasvalmisteisten rinnalla itsetehdyt
pussit ja kassit ovat olleet asiakkaille mukava ja
mieluisa vaihtoehto.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN TOTEUTUS
KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

Vuoden 2005 seurantakysely jaettiin hallintokunnille ja liikelaitoksille sähköpostitse yksikön johdolle
sekä kestävän kehityksen yhdyshenkilöille. Lähetettyjen kyselylomakkeiden määrä on vakiintunut
30:een.Vastauksia saatiin yhteensä 25 sisältäen 27
yksikön vastaukset, joten vastausprosentti 90 % oli
selvästi edellisen vuoden 70 prosenttia parempi.
Käytännöksi on muotoutunut, että suurista
hallintokunnista keskusvirasto ja tekninen keskus
antavat vastauksensa usean yksikön yhteenvetona.
Kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yksiköille kysely lähti aikaisempien vuosien tapaan
kullekin erillisenä ja kulttuuritoimen yksiköiden
vastaukset myös saatiin omilla lomakkeillaan. Sen
sijaan sosiaali- ja terveystoimesta päivähoito- ja
perhetyöyksikkö antoi erillisen vastauksen ja alueellinen vanhustyö, sosiaalityö, mielenterveystyö
sekä vammaispalvelut laativat yhteenvedon yksiköiden vastauksista.
Vastaamatta jättivät sosiaali- ja terveystoimesta
hallinto ja talous -yksikkö sekä terveydenhuolto ja
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Näiden toimintaan
ei siten tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko
kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokuntatai liikelaitoskohtaisesti.Toteutuneita toimenpiteitä
on esitetty esimerkinomaisesti edellä politiikan painopisteiden yhteydessä sekä erillisessä liitteessä.

Kestävän kehityksen
ohjelmat ja tavoitteet
Vuonna 2005 kestävän kehityksen ohjelmansa oli
päivittänyt 15 yksikköä vastanneista. Kaupunginkirjastossa ja ympäristövirastossa päivitys on tarkoitus toteuttaa vuoden 2006 aikana.

Kyselyitä lähetetty
Vastauksia saatu kpl (%)

Kuten edellisenäkin vuonna lähes kaikissa yksiköissä (93 %, 25 vastaajaa) kestävä kehitys on
mukana pitkän tähtäimen suunnittelussa. Oulun
Tietotekniikkaa ja nuorisoasiainkeskusta lukuun
ottamatta kaikki vastanneet kertoivat kestävän
kehityksen sisältyvän hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan.
Seurantakyselyyn vastanneista useimmilla (89
%, 24 vastaajaa) kestävä kehitys on osa yksikön
vuosittaista tavoitteenasettelua. Vain nuorisoasiainkeskus, Oulun logistiikka ja Oulun työterveys
ilmoittivat toisin.
Yksikön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan, päivitetään ja hyväksytään yleisimmin osana vuosittaista talousarvion
laadintaa (93 %, 25). Myös sisäisissä työpalavereissa
(70 %, 19), johtoryhmässä (65 %, 17) tai käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä (54 %, 14) käydään läpi kestävän kehityksen tavoitteita. Erillisenä lautakunta-asiana kestävää kehitystä käsittelee
vuosittain vain kolme vastaajaa, joka on selvästi
edellisiä vuosia vähemmän.
Kysely vahvisti jo aikaisempien vuosien tuloksia
tavoitteenasettelun käytännöistä. Pitkän tähtäimen
suunnitelmissa ja strategioissa kestävä kehitys on
ollut mukana jo vuodesta 1999 lähtien. Vastaajista 90 - 96 % on ilmoittanut, että kestävä kehitys
sisältyy oman yksikön strategiaan. Vuositason tavoitteenasettelu on muodostunut käytännöksi
koko kaupungissa erityisesti vuoden 2002 jälkeen,
jolloin kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen kirjattiin hallintokunnille ja liikelaitoksille toimitettuihin talousarvion laatimisohjeisiin. Kestävän
kehityksen tavoitteensa vuoden 2002 talousarvioon asetti annettujen ohjeiden mukaisesti vain
runsas kolmannes lautakunnista ja vuodelle 2006
lähes kaikki.

2001
53

2002
36

2003
30

2004
30

2005
30

34 (64 %)

30 (83 %)

23 (77 %)

21 (70 %)

27 (90 %)

Taulukko 1: Lähetettyjen kyselyiden ja vastausmäärän kehitys
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Kestävä kehitys osana pitkän tähtäimen
suunnittelua / strategiaa
Kestävä kehitys osana vuosittaista tavoitteen
asettelua

1999
(vastauksia
yht. 37)
95% (35)

2000
(vastauksia
yht. 39)
90% (35)

2001
(vastauksia
yht. 34)
94% (32)

2002
(vastauksia
yht. 29)
90% (27)

2003
(vastauksia
yht. 23)
96 % (22)

2004
(vastauksia
yht. 21)
95 % (20)

2005
(vastauksia
yht. 26)
93 % (25)

76% (28)

85% (33)

79% (27)

83% (25)

91 % (21)

100 % (21)

89 % (24)

Taulukko 2: Kestävä kehitys osana suunnittelua ja kehittämistä (kyllä-vastausten määrä kaikista vastauksista)

Keskusvirasto
Hankintalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Nuorisoasiainlautakunta
Opetuslautakunta
Liikuntalautakunta
Kulttuurilautakunta
Oulun seudun ympäristölautakunta
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys
Yhteensä

2002

2003
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

7 (35%)

12 (60%)

2004
x
x
x
x

2005
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19 (95%)

x
x
x
x
x
x
x
x
17 (85%)

2006
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19 (95%)

Taulukko 3: Kestävän kehityksen tavoitteiden esittäminen talousarviossa

Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen
ohjelmien tilanteesta sekä kestävästä kehityksestä
osana muuta suunnittelua ja tavoitteen asettelusta
on esitetty liitteessä 1.

Toteutuneet toimenpiteet ja
tavoitteiden toteutuminen
Kuten aiempinakin vuosina kaupungin kaikissa yksiköissä toteutetaan runsaasti toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuonna 2005 toteutettuja
kestävän kehityksen hankkeita ja toimenpiteitä on
koottu raportin loppuun liitteeseen 4.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus
Vastanneista yksiköistä kestävän kehityksen vastuuhenkilö oli nimeämättä päivähoitoa lukuun
ottamatta muissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä, nuorisoasiainkeskuksessa, kaupunginteatterilla, Oulun Ateriassa, Oulun Tietotekniikassa
ja Oulun Työterveydessä. Vastuu kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin useimmiten
sisäisissä työpalavereissa (81 %, 22), mutta usein
myös työohjeissa, kestävän kehityksen ohjelmassa, henkilökohtaisina työmääräyksinä ja toimen-
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prosenttia vastanneista yksiköistä

kuvissa (14-20 vastaajaa). Yksiköis100
tä 11:llä (41 %) on käytössään tai
90
tekeillä laatujärjestelmä ja kuudella
80
ympäristöjärjestelmä. Sertifioituja
70
laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmiä
60
on erityisesti liikelaitoksilla, kuten
50
Oulun Satamalla, Oulun Energialla,
Oulun Jätehuollolla ja Oulun Katu40
tuotannolla.
30
Kyselyssä tiedusteltiin mille
20
ympäristövaikutuksia aiheuttaville
10
toiminnoille yksiköistä on kirjallis0
ta ohjeistusta. Jätehuolto-ohjeita oli
Jätehuolto
Energiansäästö Veden kulutus
Materiaalien
kulutus
laadittu 20 yksikössä (74 %), mikä oli
yksi yksikkö enemmän kuin vuonna
1998 2002 2003 2004 2005
2004. Energian säästöön ohjeet oli
yhdeksässä yksikössä (33 %). Ve- Kirjallista ohjeistusta ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille
den kulutuksen vähentämiselle oli
laadittu ohjeita seitsemässä (26 %) ja materiaalien
Henkilöstön tiedotus, koulutus ja
kulutukseen, erityisesti paperin säästöön, 16 (59
sidosryhmäyhteistyö
%) yksikössä. Hankintojen tekemiseen on perinteiKaikki vastanneet olivat tiedottaneet kestävän
sesti olemassa ohjeistusta, tosin niissä ei kaikilta
kehityksen asioista henkilöstölle vuoden 2005 aiosin oteta huomioon ympäristöasioita. Ohjeiskana. Tiedotuksen määrä on tasaisesti lisääntynyt
tuksia laatineiden osuus vastanneista oli laskenut
vuoden 1999 jälkeen.Tiedotusta on annettu eniten
edellisestä vuodesta jonkin verran.Tähän vaikuttaa
palavereissa (22 vastaajaa), mutta myös työyhteiosaltaan se, että vuodelta 2005 vastauksia saatiin
sökokouksissa, sisäisin tiedottein, ilmoitustauluilla
useilta aiemmin vastaamatta jättäneiltä yksiköiltä.
ja koulutustilaisuuksissa (11-18).
Toisaalta energian kulutuksen osalta ohjeistuksen
Edellisten vuosien tapaan erityisesti liikelaitokmäärä oli laskenut edellisen vuoden 11 yksiköstä
set panostivat henkilöstön ympäristökoulutukseen.
yhdeksään ja veden kulutuksen osalta kymmenestä
Keskeisistä ja ajankohtaisista ympäristöasioista
seitsemään. Tätä on hankala selittää muutoin kuin
tiedotettiin koko henkilöstölle työpaikkakokoukvastausten epätarkkuuden perusteella.
sien yhteydessä mm. Oulun Satamassa satamaturEdellisen vuoden tapaan vastanneista yksiköisvallisuudesta, Oulun Comacissa ongelmajätteiden
tä seitsemällä oli myös muita ympäristöasioihin
käsittelystä, Oulun Jätehuollossa ympäristöjärjesliittyviä ohjeita ja 20:llä (74 %) menettelytapa- ja
telmästä ja Oulun Ateriassa kestävän kehityksen
työohjeisiin on sisällytetty kestävän kehityksen
ohjelmasta.
asioita. Kestävän kehityksen ja ympäristöasioita
Ympäristökasvatukseen ja kestävään kehityksisältäviä muita ohjeita on laadittu erityisesti ykseen liittyvää koulutusta järjestettiin kestävän kehisiköissä, joissa on käytössä tai tekeillä laatu- tai
tyksen yhdyshenkilöverkostolle sekä kouluissa että
ympäristöjärjestelmä.
päiväkodeissa. Paperinsäästöön liittyvää koulutusta
Suurella osalla vastanneista yksiköistä (81 %,
jatkettiin monissa työyksiköissä myös vuoden 2004
22) kestävän kehityksen asiat kuuluvat työhön
kampanjan jälkeen.
perehdyttämiseen.
1999
(vastauksia
yht. 37)
Kirjallista ohjeistusta kestävän kehityksen asioista 43 % (16)
Kestävä kehitys osana työhön perehdytystä
43 % (16)
Henkilöstöä koulutettu / tiedotettu seurantavuonna 54 % (20)

2000
2001
2002
(vastauksia (vastauksia (vastauksia
yht. 39)
yht. 34)
yht. 29)
51 % (20) 59 % (20) 70 % (21)
39 % (18) 56 % (19) 53 % (16)
66 % (26) 79 % (27) 73 % (22)

2003
(vastauksia
yht. 23)
78 % (18)
78 % (18)
96 % (22)

2004
(vastauksia
yht. 21)
95 % (20)
86 % (18)
100 % (21)

Taulukko 4: Kestävän kehityksen asioiden hallinta (kyllä-vastausten lukumäärä kaikista vastauksista)

2005
(vastauksia
yht. 26)
89 % (24)
81 % (22)
100 % (27)
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Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjeistuksesta ja koulutuksesta on esitetty
liitteessä 3.
Vastanneista 18 (67 %) oli tiedottanut kestävän kehityksen asioista sidosryhmilleen vuonna
2005, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.
Tiedotus tapahtui yleisimmin vuosiraporteissa tai
yhteistyö- / tiedotustilaisuuksissa (12-14 vastaajaa).
Tiedotusta toteutettiin myös monin omin tavoin
hallintokunnasta riippuen, esimerkiksi vanhempainilloissa, asiakaslehdissä ja vierailukäynneillä.
Kestävän kehityksen aihepiireihin liittyviä tiedotustilaisuuksia, -kampanjoita ja vastaavia olivat
edellisten vuosien tapaan järjestäneet erityisesti
yleis- ja asemakaavoitus, lähidemokratia, tekninen
keskus, rakennusvalvontavirasto, Oulun Jätehuolto
ja Oulun Energia sekä koulut ja päiväkodit. Useat
liikelaitokset tiedottavat myös kestävän kehityksen
asioista asiakastilaisuuksissaan.
Erilaisia tilaisuuksia kerrottiin järjestetyn yhteensä useita satoja ja niihin on osallistunut kaikkiaan useita tuhansia kuntalaisia.

Hallintokunnan oma
arvio kestävän
kehityksen toteutumisesta
Oman arvion mukaan kaupungin päivitetty kestävän kehityksen politiikka tunnetaan suurimmassa
osassa yksiköistä tyydyttävästi (15). Kestävän kehityksen ohjelman sisältö ja tavoitteet on yksiköissä
sisäistetty pääosin hyvin (10) tai tyydyttävästi (13).
Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi (yht.
17) tai vähintäänkin tyydyttäväksi (9). Motivaatio
ja asenteet arvioitiin useimmiten hyväksi (16) tai
tyydyttäväksi (9).Yksiköiden näkemykset on koottu liitteeseen 3.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat olivat
sitä mieltä, että kestävän kehityksen edistämisestä
on yksikölle hyötyä.
Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin
entiseen tapaan enemmän koulutusta ja tiedotusta kestävästä kehityksestä. Tiedotusta ei koettu
olevan koskaan liikaa. Lisäksi kaivattiin enemmän
resursseja yksiköiden kestävän kehityksen ohjelmien toteutukseen.Tärkeän asian ei nähty edistyvän
riittävästi oman työn ohessa.
Positiivista palautetta sai mm. kestävän kehityksen seminaarisarja, jolle toivottiin jatkoa. Kestävän
kehityksen mukaista rakentamista toivottiin voimakkaammin näkyville mm. kestävän kehityksen
politiikkaan.

Ohjelman sisäistäminen
100 %

Ohjelman sisäistäminen

90 %
100
%
80
90 %
%
70
80 %
%

erittäin heikko

60
70 %
%

heikko
erittäin heikko
tyydyttävä
heikko

50
60 %
%
40
50 %
%
30
40 %
%

hyvä
tyydyttävä
erittäin
hyvä hyvä

20
30 %
%

erittäin hyvä

10
20 %
%
0%
10
%
0 % 2001 2002 2003 2004 2005
2001 2002 2003 2004 2005

"Oulu kasvaa kestävästi" -politiikan tunnettuus
100 %"Oulu kasvaa kestävästi" -politiikan tunnettuus
90 %
100
%
80
90 %
%

erittäin heikko

70
80 %
%

heikko
erittäin heikko
tyydyttävä
heikko

60
70 %
%
50
60 %
%

hyvä
tyydyttävä
erittäin
hyvä hyvä

40
50 %
%
30
40 %
%

erittäin hyvä

20
30 %
%
10
20 %
%
0%
10
%
0 % 2001 2002 2003 2004 2005
2001 2002 2003 2004 2005
Ympäristötietoisuus
Ympäristötietoisuus
100 %
100 %
80 %
80 %

erittäin heikko
erittäin heikko
heikko

60 %
60 %

heikko
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä

40 %
40 %

hyvä hyvä
erittäin
erittäin hyvä

20 %
20 %
0%
0%

100 %
100
90 %

2001 2002 2003 2004 2005
2001 2002 2003 2004 2005

Motivaatio ja asenteet
Motivaatio ja asenteet

90 %
80
80 %
70

erittäin heikko
erittäin heikko
heikko

70 %
60
60 %
50

heikko
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä

50 %
40
40 %
30

hyvä hyvä
erittäin
erittäin hyvä

30 %
20
20 %
10
10
0%
0%

2001 2002 2003 2004 2005
2001 2002 2003 2004 2005
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Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu 2005

Yksikkö

Kestävän kehityksen
ohjelman päivitys

Keskusvirasto
Päivitetty 2005
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Päivitetty 2005
Sosiaalityö
Ei ole päivitetty
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Ei ole päivitetty
Mielenterveys- ja vammaistyö
Ei ole päivitetty
Opetusvirasto
Päivitetty 2005
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Päivitys 2006
Pohjois-Pohjanmaan museo
Päivitetty 2005
Kaupunginteatteri
Ei ole päivitetty
Taidemuseo
Ei ole päivitetty
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Ei ole päivitetty
Kaupunginorkesteri
Päivitetty 2005
Nuorisoasiankeskus
Päivitetty 2005
Ympäristövirasto
Päivitys 2006
Liikuntavirasto
Päivitetty 2005
Tekninen keskus
Päivitetty 2005
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
Päivitetään 2006
Oulun Jätehuolto
Päivitetty 2005
Oulun Vesi
Päivitetty 2005
Oulun Ateria
Päivitetty 2005
Oulun Energia
Päivitetty 2005
Oulun Satama
Päivitetty 2005
Oulun Tietotekniikka
Ei ole päivitetty
Oulun Logistiikka
Ei ole päivitetty
Oulun Comac
Päivitetty 2005
Oulun Katutuotanto
Päivitys 2006
Oulun Työterveys
Päivitetty 2005
(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

Kestävä kehitys osana
muuta pitkän tähtäimen
suunnittelua
kyllä

Kestävä kehitys
osana muuta vuosittaista
tavoitteen asettelua
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
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Liite 2. Ohjeistus ja koulutus 2005

Yksikkö

Jätehuoltoohje

Energiansäästöohje

Veden Materikäyttö aalien
-ohje kulutus
-ohje

Keskusvirasto

pääosa
yksiköistä
kyllä

ei

ei

kyllä
ei
ei
ei
Vaihtelee
kouluittain

kyllä
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirj.-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto

Liikuntavirasto
kyllä
kyllä
kyllä
ei
Tekninen keskus
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
Oulun Jätehuolto
ei
ei
Oulun Vesi
kyllä
ei
Oulun Ateria
kyllä
kyllä
Oulun Energia
kyllä
kyllä
Oulun Satama
ei
ei
Oulun Tietotekniikka
kyllä
kyllä
Oulun Logistiikka
kyllä
kyllä
Oulun Comac
kyllä
kyllä
Oulun Katutuotanto
kyllä
ei
Oulun Työterveys
(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

Kest. keh.
sisällytetty
muihin työja menettelyohjeisiin

Laatujärjestelmä
käytössä

Ympäristöjärjestelmä
käytössä

Kes. keh.
tiedotus
henkilöstölle
2002

pääosa painatusyksiköis- keskus
tä kyllä kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä
ei
ei
ei
ei

ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
ei
kyllä

ei
tekeillä
tekeillä
tekeillä

ei
ei
ei
ei

kyllä
ei
ei
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
ei
ei
kyllä

ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
tekeillä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
ei

ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
laboratorio kyllä,
muualla
tekeillä
ei
kyllä
tekeillä
ei
kyllä
tekeillä
kyllä
kyllä
ei
tekeillä
kyllä
kyllä
tekeillä

ei
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
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Liite 3. Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta 2005

Yksikkö

”Oulu kasvaa kestävästi” Ohjelman
-politiikan tunnettuus
sisäistäminen
tyydyttävä
hyvä

Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
tyydyttävä
Päivähoito- ja perhetyö
heikko
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
heikko
Vanhustyö
heikko
Mielenterveys- ja vammaistyö
Opetusvirasto
heikko
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tyydyttävä
Pohjois-Pohjanmaan museo
erittäin hyvä
heikko
Kaupunginteatteri
heikko
Taidemuseo
tyydyttävä
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
tyydyttävä
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
hyvä
Ympäristövirasto
hyvä
Liikuntavirasto
tyydyttävä
tyydyttävä
Tekninen keskus
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
tyydyttävä
hyvä
Oulun Jätehuolto
tyydyttävä
Oulun Vesi
tyydyttävä
Oulun Ateria
tyydyttävä
Oulun Energia
tyydyttävä
Oulun Satama
tyydyttävä
Oulun Tietotekniikka
heikko
Oulun Logistiikka
tyydyttävä
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
erittäin hyvä
tyydyttävä
Oulun Työterveys
(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

Ympäristötietoisuus
hyvä

Motivaatio ja
asenteet
hyvä

tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
erittäin hyvä

hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä

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

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

hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
erittäin hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
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Liite 4: Hallintokuntien ja liikelaitosten vuonna 2005 esittämät toteutuneet kestävän kehityksen hankkeet ja
toimenpiteet

Keskusvirasto:
Suunnittelupalvelut

• Yleiskaavan, MATOn ja MALIn toteutumisen seuranta.
• Oulujoen osayleiskaavatyö.
• Kuntarajoista riippumattomien maankäytön tavoitesuunnitelmien laatiminen kaupungin pohjoisrajoille.
• Kestävän kehityksen indikaattoreiden kehittäminen.
• Palvelujen rakennemuutosohjelman toteuttaminen.

Kehittämispalvelut

• Mobiili- ja verkkopalveluiden kehittäminen: ITteknologian tehokkaampi hyväksikäyttö. Rutiinityön tekemisen ja paperin kulutuksen vähentäminen sekä asiakkaiden ajan ja kulkukustannusten
säästäminen prosesseja sähköistämällä.
• Paperittoman asioiden hallinnan pilotointi: Kannettavien työasemien hankkiminen liikkuvien
työntekijöiden käyttöön on vähentänyt valmistelussa olevien asioiden tulostamista paperille.Yksikölle/työryhmille Intraan oma työskentelytila,
jonka kautta tiedotetaan yksikön yhteisistä ja eri
työryhmien asioista. Henkilökohtaisten tulostimien vähentäminen, tulostamisen vähentäminen
ja paperin kierrätyksen tehostaminen.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut

• Eco Forum ympäristöteknologia-alan tutkimus-,
kehitys- ja liiketoimintaohjelman toteuttaminen.
• Ympäristö- ja hyvinvointiteknologian kehittäminen perustamalla Wellness –instituutti.
• City-logistiikka selvitys.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

• Asukkaiden ympäristöohjelmat Oulunsuussa,
Maikkulassa, Pateniemessä, Koskelassa, Höyhtyällä, Keskusta-Nuottasaaren alueella ja Kaukovainiolla. Korvensuoran ohjelma on valmisteilla.
• Oulu 400v-siivoustalkoot kaupungin osissa.

Suunnittelu ja tapahtumat

• Luontotietoisuuden ja kulttuurimaiseman arvostuksen lisääminen järjestämällä opastettu sieni-

retki ja sieninäyttely.
• Ekologinen näkökulma keskeisellä sijalla Trendit
-käsityöläisnäyttelyssä.
• Kestävän kehityksen seminaari osana kaupungin
keskitettyä koulutusta.

Viestintä

• Viestinnän ohjeistaminen: Kaupunkikonsernin ulkoisen viestinnän kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti.Tiedotusvälineiden palvelujen, suoran
kuntalaisviestinnän, Internetin, yleisötilaisuuksien
ja mainonnan käyttäminen. Sisäisen viestinnän välineinä henkilöstölehti Pyörre, Intranet eli Akkuna ja tiedottajaringin ryhmätyötila intranetissä.
• Kaupungin positiivisen imagon tukeminen kaupungin kestävästä kehityksestä viestimällä.
• Intranetin eli Akkunan kehittäminen. Akkunaan
kootaan kaikki kaupungin henkilöstöä koskeva
tieto sähköisesti keskitetysti yhteen paikkaan.
• Sähköisen viestinnän kehittäminen monin eri
tavoin yhteistyössä kehittämispalvelut –yksikön
kanssa.

Tietomaa

• Käytöstä poistetun näyttelymateriaalin hyödyntäminen Teknologiarata-hankkeessa.
• Osa henkilöstöstä perehtynyt kestävän kehityksen merkityssisältöön ja sen eri ulottuvuuksiin.
• Paperin ja pahvin kerääminen ja kierrättäminen.
• Loisteputkien ja paristojen keruu ja eteenpäin
toimitus asianmukaisella tavalla.
• Käytöstä poistetun elektroniikan toimittaminen
asianmukaisesti eteenpäin.

Sosiaali- ja terveystoimi:
Vanhustyö
• Henkilöstön perehdyttäminen sähköiseen asioiden käsittelyyn ilman paperitulosteita.
• Eri kulttuureista peräisin olevia henkilöitä työkokeilussa.
• Koekäytössä jätteen syntyä vähentävä hoitopyyhe.
• Jätehuolto-ohjeista tiedottaminen, jäteohjeiden
noudattaminen.
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• Kestävän kehityksen vastuuhenkilöiden nimeäminen.

Sosiaalityö

• Maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen.
• Paperin kierrätyksen tehostaminen ja kulutuksen
vähentäminen.

Päivähoito

• Vinkkejä/tiedotteet Alaköökistä kuukausittain
päiväkotien keke-yhdyshenkilöille.
• Alueelliset kokoontumiset (7 kokoontumista,
osallistujia 48) päiväkotien keke-yhdyshenkilöille.
• Keke-yhdyshenkilöille tutustumiskäynti Ruskon
jätekeskukseen.
• Luontoliiton koulutus Faktaa leikin varjolla (teoriaa ja luontoleikkejä).
• Täti Vihreän (Elina Kinnunen) Puistoystävän puistokoulu –koulutus.
• Päivähoitohenkilöstöä Metsäkeskuksen järjestämässä Monipuolisesti metsästä –koulutuksessa.
• Päivähoidon keke-työryhmä kokoontui 9 kertaa.
• Päivähoito ja kestävä kehitys -oppaan päivittäminen päivähoito ja perhetyön toimintaohjelmaksi.

Opetusvirasto:
• Opetussuunnitelmatyön kunta- ja koulukohtaisessa työskentelyssä koulut tutustuivat ja laativat omat käytännöt mm. aihekokonaisuuteen ”
Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta”.
• Opetussuunnitelmaan kuuluvaan kohtaan 8.2.
”Koulun kestävän kehityksen suunnitelma” kehitettiin koulujen avuksi netissä toimiva työkalu.
• Suvaitsevaisuutta ja sosiaalista vastuuta tukevia
tapahtumia ovat olleet mm. koulujen UNICEF kävelyt ja taksvärkkipäivät.
• Opetustoimen työhyvinvointihankkeen toinen ja
kolmas aalto käynnistyivät 25 koulun voimalla.
• Kehitettiin henkilökunnan kehityskeskustelukäytäntöjä.
• Timosenkosken luontokoulun ohjelmatarjontaa
ja opetuksen määrää lisättiin.
• Käytettyjen oppikirjojen kierrättämiseen kehitettiin ”Kirjatori”.
• Ongelmajätteiden keräystä varten kehitettiin

keskitetty keräysjärjestelmä.
• Opetustoimeen palkattiin osa-aikainen työsuojelupäällikkö.
• Kouluilla oli lukuisia ympäristökasvatukseen ja
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja
teemapäiviä.

Kaupunginkirjasto:
Poistettavan aineiston ja muun
käytetyn materiaalin idearikas ja
tarkoituksenmukainen loppukäyttö

• Poistetun aineiston myyntiä 3 300 kpl.
• Toimistopaperi ym. käytetty toimistotarvike päiväkoteihin askartelumateriaaliksi.

Kirjastonkäytön logistiikan
järjestäminen huomioon ottaen
kestävä kehitys

• Päivittäinen kuorma eri toimipisteiden välillä
mahdollistaa aineiston palauttamisen ja saamisen
asiakasta lähinnä olevaan kirjaston toimipisteeseen.
• Varaukset ja uusinnat Internetin välityksellä.
• Varausten noutoilmoitukset kirjeiden sijaan sähköpostina tai tekstiviestinä.

Kirjaston sisäisen paperinkäytön
vähentäminen

• Paperin kulutus on vähentynyt 35 % vuodesta
2004.
• Oheistulostimien määrää on vähennetty.

Muita toimia

• Kirjaston ekotiimi on jatkanut työskentelyään.

Pohjois-Pohjanmaan museo:
•
•
•
•

Ongelmajätteiden vähentäminen.
Materiaalien uusiokäyttö.
Neuvonta ja ympäristötietouden lisääminen.
Jäteseuranta ja raportointi jatkui kaikissa museoyksiköissä.

Kaupunginteatteri:
• Kanrestan kanssa sopimus yhteisestä jätehuollosta.
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Taidemuseo:

Ympäristövirasto:

• Jätteiden määrän vähentäminen.
• Materiaalien kierrättäminen.
• Vanhoista näyttelyjulisteista tehdään erilaisia
kasseja ja pusseja museokauppa Ainoaan.

Koko kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelman seurannan
kehittäminen

Nuoriso- ja kulttuurikeskus:
• Ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon valitseminen hankintoja tehtäessä.
• Oman kaluston ja välineiden kierrättäminen.
• Sisäisen tiedonvälityksen kehittäminen atk:n
avulla, sähköpostin käyttö ja tiedon jakaminen
suullisesti.
• Laitteiden pito ajanmukaisina, energiaa säästävinä
ja kunnossa.
• Laitteiden hyötykäyttö.
• Paperin säästö.
• Sähkön säästö.
• Kestävän kehityksen käsittely aikaisempaa laajempana asiana: mukana mm. lastenkulttuurissa.
• Lasten työpajatoiminnassa käytettiin kierrätysmateriaalia.

Kaupunginorkesteri:
• Orkesteri toteutti ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen edistämiseksi 50
konserttia.
• Korttelihaipakan ilmaiskonsertti ja alennusliput
erityisryhmille.
• Kehitetty yritysyhteistyötä, jolla yritykset voivat
edistää henkilökuntansa hyvinvointia tarjoamalla
heille virkistäytymismahdollisuuden konsertissa.

Nuorisoasiankeskus:
• Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen.
• Jätemateriaalien hyödyntäminen askartelukäyttöön iltapäivätoiminnassa ja nuorisotaloilla.
• Kaksipuolinen kopiointi.
• Tiedottamisessa on käytössä mobiilipalvelu nuorisotalotoiminnassa ja iltapäivätoiminnassa.
• Kehitetty mobiili- ja verkkokuntalaisaloitepalvelu.
• Lasten ja nuorten ohjaaminen paperin ym. materiaalin ja veden säästäväiseen käyttöön.
• Yhteistilaukset hankinnoissa.
• Tavaroiden kierrättäminen.

• Kestävän kehityksen politiikan päivitys yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa.
• Kestävän kehityksen seurantaraportin laadinta.

Kuntalaisten ja kaupungin
henkilökunnan ympäristötietoisuuden
lisääminen

• Laadittu 4 julkaisua, 8 raporttia sekä noin 12 tiedotetta ja 10 uimavesitiedotetta.
• Kestävän kehityksen seminaari –sarjan seminaari
”Kestävän kehityksen raportointi”.
• 14 tiedotustilaisuutta haja-asutuksen jätevesien
käsittelystä.
• Uusi Kestävän kehityksen esite valmistui.
• Oulun Kasviatlas valmistui ja kirja Piimäperältä
Pilpasuolle julkaistiin.
• Osallistuttiin Kiimingin kunnan ja srk:n ympäristödiplomihankkeeseen.

Kulutuksen ja jätteiden määrän
vähentäminen omassa toiminnassa

• Paperinkulutus on vähentynyt 6 %/ työntekijä
edelliseen vuoteen verrattuna.
• Ympäristöterveysvalvonnan työohjeet yms. ovat
kaikkien saatavissa sähköisessä muodossa QPRohjelmistossa, laboratoriossa yhteiset laatujärjestelmäohjeet ovat yhteisellä verkkolevyllä.
• Laboratoriossa on otettu käyttöön sähköinen
testausseloste.
• Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa on selvitetty.

Muita toimia

• Järjestettiin EUROCITIES ympäristökomitean
kokous ja EURO’FUTUROSCOPE kongressin
ympäristötyöpaja.

Liikuntavirasto:
• Paperinkulutuksen seurantaa on jatkettu vuonna
2005 virastossa omatoimisesti.
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Tekninen keskus:
Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen

• Lähimetsien hoitoon liittyvistä toimenpiteistä
tiedotettiin asukkaille kohteittain.
• Asukastilaisuuksia järjestettiin kaavoitukseen, liikenne- ja katusuunnitteluun sekä ympäristö- ja
katusuunnitteluun liittyen.

Kestävän kehityksen politiikan
integrointi teknisen keskuksen
strategiaan ja osaksi jokapäiväistä
toimintatapaa

• Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
osana teknisen keskuksen strategian laatimista.
• Teknisen keskuksen toimintajärjestelmä Tekevä
valmistui.Tekevä pitää sisällään myös ympäristönäkökulman.
• Teknisen keskuksen ympäristökatselmus, joka
pitää sisällään yhteenvedon teknisen keskuksen
ydintoimintojen ympäristövaikutusten arvioinnista, valmistui. Toimintajärjestelmän toimintaohjeita on tarkastettu ja täydennetty ympäristönäkökulmasta.

Luottamushenkilöiden ja teknisen
keskuksen henkilöstön sitoutumisen
vahvistaminen kestävän kehityksen
politiikan toteuttamisessa

• Teknisen keskuksen info-tilaisuuksissa tiedotettiin toimintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmän nivoutumisesta siihen sekä kestävän kehityksen ohjelmasta.

Rakennettujen asuntoalueiden
viihtyisyyden parantaminen ja
elinvoimaisuuden lisääminen

• Kastellin liikekeskuksen saneeraussuunnitelma
valmistui ja toteuttaminen aloitettiin.
• Vanhoja leikkipuistoja saneerattiin mm. Kaijonharjussa, Mäntylässä, Pateniemessä, Koskelassa,
Kuivasjärvellä ja Rannanperällä. Uusille asuinalueille rakennettiin puistoja ja muita viheralueita
Toppilansaaressa, Hietasaaressa, Hintassa ja Metelinkankaalla.

Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen
ja korostaminen

• Keskustan historiallisten puistojen suunnittelua
jatkettiin: Heinätorinpuiston ja Yrjö Kallisen puis-

ton suunnitelmat valmistuivat. Madetojan puiston
suunnittelu jatkui.
• Hupisaarten puistoalueella kunnostettiin siltoja,
uusittiin valaistusta ja kasvillisuutta, pystytettiin
useita infotauluja sekä juhlavuoden lahjoitusveistos ”Kuluva aika”.
• Hupisaaret palkittiin valtakunnallisella ”Vuoden
kaupunginosa” -palkinnolla ja Lasaretinsaari
– Merikosken kalatie vuoden ympäristörakennepalkinnolla.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja
hoito

• Harakkalammen luonnonsuojelualueelle laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelma.
• Lähimetsiä hoidettiin viihtyisän ja turvallisen
asuinympäristön turvaamiseksi. Toimenpiteet
on suoritettu taajamametsistä laaditun erillisen
yleissuunnitelman hoito-ohjeiden mukaisesti.
• Kaupungin omistamissa metsissä harjoitettiin
erillisen metsien hoito- ja käyttösuunnitelman
mukaista, metsien eri käyttömuodot huomioivaa,
metsätaloutta.
• Osana kalavesien hoitoa suoritettiin velvoite- ja
vapaaehtoisia istutuksia kalavesien hoitoon liittyen. Lisäksi ravun kotiutusistutuksia Oulujokeen.
• Pyykös- ja Kuivasjärven hapettamista jatkettiin.
Järvien hulevesiselvitys käynnistettiin. Järvien
kunnostamista suunnittelevassa työryhmässä on
etsitty vaikuttavimpia toimenpiteitä järvien tilan
parantamiseksi.

Teknisen keskuksen resurssointi ja
henkilöstön työkyvyn ylläpito

• Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työnantajan järjestämään liikuntaan kerran viikossa.
• Teknisen keskuksen projektinhallinta käytäntöjen
kehittämisprojekti käynnistettiin.

Kaupunkikeskustan kehittäminen

• Kaupunkikeskustan kortteleiden kehittymistä
edistäviä asemakaavoja laadittiin.

Kaupunkirakenteen eheyttäminen
ja maankäytön muutosalueiden
hyödyntäminen

• Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa 20062010 vuosittaista omakotitonttien luovutustavoitetta on hyväksytty nostettavaksi 50 tontilla
vuosille 2007-2008.
• Asemakaavoituksessa on kehitetty maata säästä-
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•
•

•

•

•

•

vä ”ekotehokas” Oulu 400 –omakotitalomallisto
(kaupunkipientalo), jonka vaatima tonttikoko on
noin puolet tavanomaisesta tonttikoosta. Mallistoa sovelletaan käytäntöön ensimmäisen kerran
Metsokankaan alueella, jossa tonttien hakuaika
oli marraskuussa 2005.
Rakennettujen omakotitalojen markkinaselvitys
aloitettiin syksyllä 2005, tavoitteena on tehostaa
vanhojen asutusalueiden palvelujen käyttöä.
Maankäytön muutosalueiden kaavarunkosuunnitelmia ja asemakaavoja valmistui: Länsi-Toppilan
kaavarunko, Etu-Värtön asemakaava ja Limingantullin kortteleiden 1-4 asemakaava.
Teollisuuskäytöstä vapautuva ”Merijalin rantaalue” Tuirassa muuttuu lähivuosina yleiskaavan
2020 mukaisesti asuinkerrostalojen korttelialueeksi arkkitehtikutsukilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta.
Rajaville Oy:n ja Lohja-Rudus Oy:n teollisuustoiminnan siirtyminen pois Alppilasta mahdollistaa
korttelin 57 muuttumisen yleiskaavan 2020 mukaisesti asuinkerrostaloalueeksi.
Kaupunkirakennetta eheyttävät ja laajentavat
kaavarunkosuunnitelmat ja asemakaavat: Ritaharjun uuden asuntoalueen kaavarunkosuunnitelma,
Saarelan itäosan kaavarunkosuunnitelma, Talvikankankaan II-vaiheen asemakaava, Talvikangas
I:n koillispuolelle sijoittuva uusi asuntoalue ja
Metsokankaan I-vaiheen asemakaava.
Pikisaaren kortteleiden 6 ja 9 täydennysrakentamisesta on järjestetty kansainvälinen nuorten
arkkitehtien Europan 6-kilpailu. Pikisaarentien
pohjoispuolisen osan suunnittelua on jatkettu
voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Maankäytön muutostilanteiden
hallinta

• Toppilansaaren ympäristörakentaminen EU-projektin loppuunsaattaminen.
• Kansainvälinen luonnonmukaisen ympäristörakentamisen ja luonnonmukaisen sade- ja hulevesien käsittelyn seminaari Oulussa.
• Maaperän puhdistustöitä jatkettiin Kiertotien
alueella.
• Kaakkurin kaatopaikan sulkemistöitä jatkettiin.
• Hiirosen kaatopaikan sulkemissuunnitelma valmistui ja luvat hyväksyttiin.
• Useita pienempiä maaperän puhdistustöitä.
• Melusuojauksia rakennettiin Syynimaalle ja Iskoon.

Toimiva liikennejärjestelmä

• Tori- ja Saaristonkadun joukkoliikenneakselista
Torikadun osuus väliltä Heinätorinkatu-Puistokatu saatiin lähes valmiiksi.
• Kallioparkin suunnittelua ja asemakaavoitusta on
viety eteenpäin.
• Paikallisliikenteen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä on koekäytössä ja
otetaan virallisesti käyttöön 2006 alkuvuoden
aikana.
• Pokkisen siltojen saneerauksen yhteydessä joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan toteuttamalla oma kaista joukkoliikenteelle.
• City-liikenteen esiselvitys valmistui.
• Liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla
kevyenliikenteen alikulkuja Joutsentielle ja Kastellin Häkin kohdalle.
• Vaalantien varteen rakennettiin kaivattu kevyenliikenteen väylä.
• Pienempiä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita, töyssyjä ja ajoradan kavennuksia rakennettiin useita.
• Oulujoen ylittävää liikenneverkkoa täydennetään
yleiskaavan mukaisesti Poikkimaantien jatkeella ja
Oulujoen ylittävällä siltayhteydellä, joka on edellytyksenä Hiukkavaaran uusien asuntoalueiden
rakentamiselle. Poikkimaantien yleissuunnitelma
välille Kainuuntie (vt 22) - Vaalantie (mt 8300)
valmistui hyväksymiskäsittelyyn.

Moninaiskäytön periaatteella varmistetaan eri alueiden käyttömuotojen
kehittäminen ja turvataan luontoelämysten saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet kaupunkilaisille

• Uusien asuinalueiden kaavarunkotyöhön ja asemakaavoitukseen liittyen laadittiin täydentäviä
ympäristöselvityksiä ja alueellisia ympäristösuunnitelmia Metsokankaalle, Ritaharjuun, Länsi-Toppilaan, Alppilaan (Rajavillen alue), Talvikangas II
alueelle, Merijalin rantaan ja Limingantulliin.

Edellytysten luominen yritystoiminnan
sijoittumiselle Oulun kaupunkiin

• Rusko imago-projektin yhteydessä parannettiin
yritysten toimintaympäristöä kunnostamalla katuympäristön kuivatusta, valaistusta, viitoitusta ja
puistoalueita.
• Kaakkurin Vasaraperän yritysalueen asemakaava
hyväksyttiin.
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Rakennetun omaisuuden
suunnitelmallinen ylläpito

• Kiinteistönhoidon palvelukuvauksia kehitettiin
tarkemmaksi ja kiinteistökohtaiseksi tekemällä
mallit tyyppikohteista.
• Hankittiin Haahtela- kiinteistötietojärjestelmä.
• Teetettiin 15 peruskuntoarviota kunnossapidonja perusparannusohjelmoinnin tueksi.
• Perusparannushankkeiden tarveselvitystyötä
kehitettiin tarkemmaksi ja selvityksiä tekemään
saatiin lisäresurssi alueisännöitsijöiden tueksi.
• Uudet kiinteistönhoidon palvelukuvaukset, laaditut kuntoarviot, hankkeiden tarveselvitysten
tarkentuminen ja erityisesti Haahtela- kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto edistävät suunnitelmallista ja elinkaaritaloudellista kiinteistönpitoa.

Tilaajatoimintoja kehittämällä
edistetään kestävän kehityksen
politiikan toteutumista

• Tilapalvelun suunnitteluohje otettiin käyttöön ja
ensimmäiset tarkennukset ohjeistukseen tehtiin
syksyllä 2005.
• Kaupungin luetelluista arvorakennuksista tilattiin
ennen korjaustöihin ryhtymistä johdonmukaisesti lausunnot Pohjois-Pohjanmaan museolta.
Rakennushistorialliset selvitykset ennen rakennusprojektin aloitusta on tehty Kuusiluodon
koulusta, kaupungintalosta, Kasarmintie 4- kiinteistöstä, Kontinkankaan sairaalasta ja valmistelu
on aloitettu Hiirosen vanhainkodista sekä Oulun
entisestä osuuskaupasta.

Ympäristökuormituksen
vähentäminen

• Oulujoen ja Sanginjoen ALMA-hankkeet (Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen ja haja-asutuksen
jätevesien hallinta) valmistuivat.

Rakentamisen koko elinkaareen liittyvien haitallisten ympäristövaikutusten
vähentäminen ja ehkäisy

• Tilapalvelun energiaseurantajärjestelmää on kehitetty ja hankittu käyttöön Kulti-ohjelma.
• Kuuden muun suuren kaupungin kanssa kehitetään KTM:n ja Motivan johdolla uutta energiansäästösopimusta.
• Metsäkeskuksen kanssa on tehty vertailulaskelmia puuenergian käytöstä uudis- ja perusparan-

nuskohteisiin, kuten Metsolan lastenkotiin, Madekosken ala-asteelle ja Pikkaralan ala-asteelle.

Teknisen keskuksen päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen

• Arkistojen hävittämisen yhteydessä, vanhat painetut karttapohjat otettiin uusiokäyttöön muokkaamalla niistä muistilehtiöitä.

Rakennusvalvontavirasto:
• Kosteudenhallintasuunnitelmat rakennuslupaehtoina.
• Märkätila-asentajien henkilösertifiointikoulutuspäivät.
• Pientalojen teknisen laadunsuunnittelu- ja arviointi –järjestelmän pilotsovellus vapaasti käytettävissä.
• Pientalojen tekninen laatu: tekniset innovaatiot
Oulun Asuntomessuilla –seminaari- ja koulutustilaisuudet.
• OuluArchitecture – arkkitehtuuria, taidetta ja
rakentamisen laatua Oulussa 2005 –julkaisu.
• Asiakastyön kehittäminen: pientalojen aloituskokoukset työmailla busseissa ja kesällä 2005
palvelupysäkit kahdella asuntoalueella.
• Ulkoisen kuvan kehittäminen: Oulun rakentajamessuilla ja Oulun Asuntomessuilla oma osasto:
150 asiantuntijaryhmää, 300 mediaosumaa, kymmeniä Kalevan etusivun mainoksia koulutuksesta.
• Palveluprosessien ja henkilöresurssien arviointi.

Oulun Jätehuolto:
• Jäteneuvonnan osalta osallistuttiin erilaisiin yleisötapahtumiin ja teemaviikkoihin.
• Oulun Jätehuolto julkaisi perinteisen jäteoppaan
lisäksi uuden kompostointioppaan ja jätetietoa
opettajille oppaan, lisäksi asiakaslehti Oiva Roina
jaettiin jokaiseen kotitalouteen.
• Kolme uutta kuntaa liittyi Oulun Jätehuollon toimialueeseen (Ii,Yli-Ii ja Utajärvi). Kaikkiin kuntiin
rakennettiin jäteasemat sekä ekopisteitä. Uusia
ekopisteitä rakennettiin vuonna 2005 yhteensä
7 kpl (Ylikiiminkiin 2, Utajärvelle 2, Yli-Iihin 1 ja
Iihin 2).
• Biojätteen kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettiin esikäsittelylaitos.
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• Oulun Jätehuoltoon palkattiin jätehuoltoneuvoja
projektityöhön.
• Metallinkeräysprojekti alkoi yhdessä Kuusakoski
Oy:n kanssa.
• Ruskon jätekeskuksen vanhan kaatopaikan maisemointityö valmistui.
• Oulun Jätehuollon päivitetty ympäristöpolitiikka
hyväksyttiin liikelaitosten lautakunnassa.
• Oulun Jätehuollon ympäristöjärjestelmä sai ISO
14 001 -sertifikaatin.
• Oulun Jätehuolto oli mukana uuden kestävän
kehityksen esitteen suunnitteluryhmässä.
• Toppilan kierrätyskeskuksen työnjohtaja suoritti
ympäristöhuollon ammattitutkinnon.

Oulun Vesi:
• Uuden ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä sertifioitiin.
• Oulujokivarren siirtoviemäriä jatkettiin Utajärvelle.
• Oulun Vesi on mukana jätteenpolttolaitoksen
eteenpäin viemisessä. Jätevesilietteen poltto toteutetaan, jos jätteenpoltto toteutuu.
• Verkostoautomaation rakentamista jatkettiin.
• Viinivaaran pohjavesihankkeesta jätettiin lupahakemus Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Oulun Ateria:
• Palvelukokonaisuuksia suunniteltu Comacin ja
Katutuotannon kanssa.
• Henkilöstöstrategian uudistaminen ja yhteistyö
hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa jatkui.
• 0-tapaturmaa kampanja toteutettiin 1.8.31.12.2005.
• Biojäteseurannan ja inventaarion kehittäminen.
• Ruokapalvelujen yhteistyötä toteutettiin seudullisesti hankinnoissa, työtehtävien kuvauksissa,
ydintoimintojen ja aliprosessien kuvauksessa ja
laskennassa.
• Toteutettiin yhteinen asiakaspalvelukoulutus, johon on osallistunut 25 henkilöä.
• Perustettiin tuotekehitysyksikkö, johon palkattiin
vastuuhenkilö.

Oulun Energia:
• Kalimenvaara –EU –tuhkahankkeeseen osallistuminen.

• Toppilan voimalaitosten vanhan öljykäyttöisen
huippu- ja varakattilan korvaaminen uudella kattilalla.
• Biokaasun käytön lisääminen OYS:n lämpökeskuksessa.
• Pölyongelmia voimalaitoksella vähennettiin mm.
suunnittelemalla vastaanottoaseman suojahallia,
uusimalla tuhkan purkauslaitteet ja laajentamalla
tuhkasiilorakennusta.
• Vesilaitoskemikaalien purkupaikan allastus.
• Toisen lietteenkuivauslavan hankinta.
• Rekkojen pesussa käynnin seuranta ja palautteen
antaminen pesemättömistä rekoista polttoainetoimittajille.
• Pesuvesien keräämisen järjestäminen.
• Päästömittauslaitteiden kalibrointi, prosessitietokoneen kehittäminen ja päästöraportointi LCPasetuksen mukaiseksi.
• CO2 –päästökauppaan osallistuminen.
• Jätteenpolton hankepäätöksen valmistelu.
• Neuvottelut lämmönvaihtimen lisäämisestä Stora
Enso Oy:lle varatehon lisäämiseksi.
• Toimintajärjestelmä- ja ympäristöasiakoulutusta
henkilökunnalle.
• Henkilökunnan työhyvinvointipäivät, virkistystoiminta, ympäristöretket ja turvallisuuskoulutus.
• Laatu-, ympäristö- ja TTT -järjestelmien ulkoiset
ja sisäiset auditoinnit.
• Ympäristöjärjestelmien päivittäminen uuden ISO
14001:2004 –standardin mukaiseksi.
• Ympäristöohjeiden päivittäminen.
• Ympäristöasioista tiedottaminen.
• Vierailut voimalaitoksilla.
• Oulun Energia yhteiskuntavastuu –raportti.
• Pelastusharjoitus Toppilan voimalaitoksella.
• Energiansäästösuunnitelmiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.
• Energiaa Pohjois-Suomessa –kampanjaan osallistuminen.
• Selvitys padotuskorkeuden noston vaikutusten
seurannan jatkamisesta ja pohjavesikäyrästön
ajan tasalla pitäminen.
• Yhteistyöpalaverit Oulujokeen liittyvistä asioista
kaupungin eri hallintokuntien ja Fortumin kanssa.
• Lasaretin patoluukun korjaus ja vedenalaisten
patojen sukellustarkastukset.
• Suurtulvaselvityksestä aiheutuvat mahdolliset
jatkotoimenpiteet.

48

Oulun Satama:
• Jätteiden keräyspisteitä kehitettiin ja ylläpidettiin.
Uusille jätejakeille hankittiin keräyspisteet.
• Jätehuoltoa kehitettiin niin, että se täyttää uudet
määräykset.
• Aluksia opastetaan ja neuvotaan jäteasioissa ja
aluksille laadittiin uudet jätehuolto- ja turvallisuusohjeet.
• Ongelmajätteistä pidetään kirjaa.
• Jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään.
• Paperin kulutusta seurataan ja pyritään vähentämään.
• Sertifioitua laatu- ja ympäristöjärjestelmää ylläpidetään sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla sekä
katselmuksilla.
• Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä
laadittiin ja sen toteutumista seurataan sisäisillä
ja ulkoisilla auditoinneilla sekä katselmuksilla.
• Vihreäsaaren ympäristö siistitään vuosittain.
• Vihreäsaaren maaperän puhdistus jatkuu.
•	Öljyputkistoa huolletaan ja käyttöä seurataan
annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Seurantakortistoja ylläpidettiin.
• Laadittiin vaarallisiin aineisiin liittyvä pelastussuunnitelma.
• Energian kulutusta pyrittiin vähentämään.
• ISPS-säännöstöä noudatettiin ja koulutukseen
osallistuttiin. Turvallisuuspäällikön katselmuksia
ja sisäisiä ISPS- sekä viranomaisharjoituksia toteutettiin.
• Satama on järjestänyt erikseen ja yhdessä satamaoperaattorin kanssa alihankkijoille ja urakoitsijoille satamaturvallisuuteen liittyvää koulutusta.

Oulun Tietotekniikka:
• Vanhojen tietokonelaitteiden kierrätys myymällä
edelleen käytetyt laitteet yksityisille henkilöille.
• Sopimus Tervatullin kanssa myymättä jääneistä
tietokonelaitteista.
• Paperitulosteiden käyttöä vähennettiin ja Multikirjepalvelu yleistyi.

Oulun Comac:
Kiinteistönhoito

• Tarkastettiin 5 kiinteistöä laatujärjestelmän mukaisesti.
• Mitoitukset tarkastettiin ATOP-mitoitusohjelmalla vuoden 2005 aikana.

• Luontoystävällisten polttoaineiden käyttöä jatkettiin pienkoneissa.
• Huolto kierrättää mm. käytettyjä säätö- ja toimilaitteita sekä pumppuja.
• IV-koneiden huollossa siirryttiin käyttämään
luontoystävällistä puhdistusainetta.

Siivous

• Tuotteet on saatavuuden mukaan hankittu ympäristömerkittyinä ja käytöstä poistetut koneet
on toimitettu alan yrittäjille hävitettäviksi.
• Perehdyttäminen ja koulutus.

Korjaus ja kunnossapito

• Omasta toiminnasta syntyvää kaatopaikkajätteiden määrää onnistuttiin vähentämään ja hyötyjätteiden määrää lisäämään.
• Vuoden 2005 lopussa aloitettiin työmaiden laatuja ympäristösuunnitelmien sisäinen auditointi.
• Jätehuoltosuunnitelman laatiminen aloitettiin.

Oulun Katutuotanto:
• Laadittiin ja otettiin käyttöön energian ja vedensäästöselvitys ja suunnitelma.
• Otettiin käyttöön kestävän kehityksen huomioivat tarjouspyyntöpohjat.
• Jätehuoltosuunnitelma otettiin käyttöön ja työpaikkakokouksissa tiedotettiin jätehuoltoon liittyvistä asioista.
• Ongelmajätteiden keräykseen ja välivarastointiin
liittyvät toimet otettiin käyttöön jätehuoltosopimuksen mukaisesti.
• Toimintajärjestelmä sertifioitiin 8.11.2005.

Oulun Logistiikka:
• Jätehuolto-ohjeiden jatkuva päivittäminen.

Oulun Työterveys:
• Kertakäyttöisten materiaalien käyttöä (pahvi- ja
muovimukit) onnistuttiin vähentämään.
• Kestävään kehitykseen liittyvien periaatteiden
määrä lisääntyi palautekeskusteluissa.
• Yhteistyöpalavereissa pyrittiin lisäämään tietoisuutta ympäristöystävällisistä työtaparatkaisuista.
• Paperin käyttöä vähennettiin lisäämällä sähköisen
viestinnän osuutta asiakaspalavereissa.
• Työsuojelurahaston rahoittama työhyvinvointihanke käynnistettiin elokuussa.

Oulu kasvaa kestävästi

Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma
•
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•
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•
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•
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•
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