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ALKUSANAT
Oulun kaupungin valtuusto hyväksyi toukokuussa 1997 kestävän kehityksen politiikan ja
edellytti ohjelman toteutumisen vuosittaista
seurantaa. Nyt valmistunut kestävän kehityksen seurantaraportti vuodelta 2000 esitetään
edellisten vuosien tapaan kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.

doksista. Kestävän kehityksen toteuttamisessa ollaan siirtymässä toimintatapojen kehittämisestä konkreettisiin tekoihin ja tällä kertaa
aiheena onkin kestävän kehityksen indikaatorit. Vuonna 1998 esillä oli paikallisagendatyön
periaatteet ja lähtökohdat ja vuonna 1999 kestävä kehitys ja ympäristöjohtaminen.

Raportti on rakenteeltaan viimevuotisen kaltainen. Koko kaupungin kestävän kehityksen
politiikan toteutumista on tarkastelu painopistealueittain esimerkkien avulla. Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisen seurannassa on toteutuneiden toimenpiteiden ohella kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hallintaan ja ohjelman toimivuuteen. Uutena kohtana raporttiin
on koottu suosituksia kestävän kehityksen ohjelmien kehittämiseksi.

Luonteva tapa kestävän kehityksen jatkuvuuden turvaamiselle on saada se osaksi talouden
ja toiminnan suunnitelmia sekä niiden toteutusta. Kaupunginhallitus onkin päättänyt, että
kukin hallintokunta ja liikelaitos esittää vuoden 2002 talousarvioon kestävää kehitystä
edistävät toiminnalliset tavoitteensa.

Aikaisempien vuosien tapaan raporttiin on sisällytetty yleisempää tietoa kestävän kehityksen perusperiaatteista ja yhteiskunnallisista si-

Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti ja se on hyväksytty seurantaryhmässä
1.3.2000. Tiedot eri hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatiman kyselylomakkeen avulla.

Marketta Karhu
Ympäristönsuojelusuunnittelija
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA
Kaupunginhallituksen päätöksen (9.6.1997 §
559) mukaisesti kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannasta ja hallintokuntien ohjelmien etenemisen raportoinnista kaupungin
valtuustolle vastaa eri hallintokuntien edustajista nimetty seurantatyöryhmä. Ohjelmien etenemistä ohjaa ja koordinoi ympäristövirasto.
Seurantaryhrnä kokoontui vuonna 2000 kahdeksan kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Työryhmän jäsenet ovat
henkilömuutosten myötä jonkin verran vaihtuneet kaupunginjohtajan nimeämästä.
Seurantaryhmän toiminnalleen asettamien
vuoden 2000 toimintatavoitteiden toteutuminen on esitetty kestävän kehityksen politiikan
toteutumisen yhteydessä.

Kestävän kehityksen
seurantaryhmän
toimintatavoitteet 2000
1. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjan jatkaminen
2. Henkilökunnan kouluttamisen jatkaminen
hallintokuntien ja liikelaitosten tarpeiden
ja toiveiden mukaisesti
3. Asiantuntijana toimiminen kestävän kehityksen kannalta keskeisissä hankkeissa,
vuoden painopisteenä yleiskaava 2020
4. Ympäristötietoisuuskampanjan toteuttaminen
5. Seurantaraportin laadinta
6. Kaupunkilaisille suunnatun ajankohtaisia
kestävän kehityksen asioita käsittelevän
tiedotteen laadinta

Vuoden 2000 seurannan toteutus
Vuoden 2000 seuranta toteutettiin hallintokunta-, liikelaitos- tai yksikkökohtaisilla kyselylomakkeilla. Kyselylomaketta kehitettiin edelleen kohti auditointityyppistä järjestelmällistä tarkastelua. Kysymyksissä kiinnitettiin huomiota kunkin yksikön omiin ympäristövaikutuksiin ja tavoitteisiin, mikä edesauttaa toteutettavien toimenpiteiden oikeaa kohdistamista.
Seurantakyselyä on kritisoitu vaikeaksi vastata. Asian selkiinnyttärniseksi ja vastaamisen
helpottamiseksi kyselyn liitteeksi koottiin keskeistä tietoa kussakin kyselyn kohdassa tarkoitetusta asiasta. Edellisenä vuonna ongelmaa
pyrittiin poistamaan neuvontapalavereiden
avulla, joskin hallintokuntien kiinnostus niitä
kohtaan oli laimeahko.

Kestävän kehityksen
seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Aila Asikainen
Sinikka Hinkula
Markku Isoaho
Anna-Maria Kantola
Sirkka Keränen,
syks. 2000 saakka
Maarit Alikoski ja
Irja Knuuti,
syks. 2000 alkaen
liisa Kääriä-Fischer
Terttu lehmikangas
Sirkka Lehto
Seppo Saloranta
Jukka Syvävirta
Matti Tynjälä
Risto Vuoria

Ympäristövirasto, puh.joht.
Ympäristövirasto, siht.
Oulun Energia
Rakennusvalvonta
liikuntavirasto
Oulun Vesi
Tekninen keskus
Keskusvirasto
Keskusvirasto
Keskusvirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Keskusvirasto
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Ympäristövirasto
Kulttuuritoimi

~
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KESTAVAN KEHITYKSEN INDIKMTTORIT
Selkeät tavoitteet ja vaikutusten mitattavuus
ovat kestävän kehityksen työssä tärkeitä. Sopivien ja kuvaavien mittareiden löytäminen
edellyttää monipuolista selvitys- ja tutkimustyötä. Kestävä kehitys on jatkuva oppimisprosessi, ja näin ollen indikaattoritkaan eivät välttämättä ole pysyviä, vaan kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisimpia.
Indikaattoreiden tehtävänä on päätöksentekoon
ja päivittäisiin valintoihin liittyvän tietopohjan parantaminen. Indikaattorit ovat apuvälineitä, jotka auttavat ymmärtämään ympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuvia monimutkaisia syy-seurausketjuja.
Indikaattorien valinnassa on järkevää ottaa lähtökohdaksi jo olemassa olevia seuranta- ja tilastoaineistoja. Näiden lisäksi kestävän kehityksen toteutumisen seurantaan tarvitaan myös
uudenlaisia mittareita, jotka tavoittavat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet.
Indikaattori on luonteeltaan asioita yksinkertaistava, joten varmojen johtopäätösten tekeminen yhden tai muutaman indikaattorin avulla
on epävarmaa. Kaikkia asioita ei myöskään
voida järkevästi kuvata määrällisillä tunnusluvuilla. Näin ollen tärkeäkin asia, joka ei ole
numeerisesti mitattavissa, saattaa jäädä tarkastelun ulkopuolelle. Siten kestävän kehityksen
kokonaiskuvan saaminen edellyttää aina myös
laadullisten arviointien ottamista mukaan tulkintoihin.

Suomelle kestävän kehityksen
indikaattorit
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkistivat keväällä 2000 Suomen kestä-

vän kehityksen indikaattorikokoelman. Indikaattoreita on kaikkiaan 83 ja ne edustavat
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia.
Indikaattorien valmistelutyöstä vastasi Suomen
kestävän kehityksen toimikunnan pyynnöstä
eri ministeriöiden ja asiantuntijalaitosten edustajista koostuva työryhmä.
Kansallisten kestävän kehityksen indikaattoreiden valinnassa tavoitteeksi asetettiin kohtuullisen suppea, ensisijaisesti päätöksentekijöille ja kansalaisille suunnattu joukko indikaattoreita. Laajan kohderyhmänsä vuoksi indikaattorien tuli olla helposti ymmärrettäviä
ja kuvaavia. Aihealueiden ja indikaattorien
valinnassa käytettiin apuna hallituksen kestävän kehityksen ohjelmaa sekä ministeriöiden
ja muiden valtion laitosten kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tavoiteohjelmia.
Indikaattorikokoelman toivotaan herättävän
yleistä keskustelua siitä, mitkä indikaattorit
ovat merkittävimpiä ja käyttökelpoisimpia
Suomen tilan ja sen suunnan arvioinnissa. Tavoitteena on luoda kymmenkunta avainindikaattoria, joilla olisi poliittisessa keskustelussa yhtä suuri todistusvoima kuin esimerkiksi
bruttokansantuotteella tai työttömyysluvuilla.
Indikaattoreita käytetään vuonna 2002 järjestettävään Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin seurantakokoukseen tehtävässä kokonaisarviossa eri tahojen kestävän kehityksen ohjelmien vaikuttavuudesta ja kestävän kehityksen tilasta Suomessa. Arviota varten ministeriöt ja keskeiset etujärjestöt antavat kesään
2001 mennessä Suomen kestävän kehityksen
toimikunnalle selvityksen kestävän kehityksen
toteutumisesta omalla hallinnonalallaan.
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NÄillÄ MITATAAN SUOMEN KEHITYKSEN KESTÄV\'YlTÄ
Ekologiset aihealueet
1. Ilmastonmuutos
• Kasvihuonekaasupäästöt
• Lämpötilan kehitys Suomessa
• Tornionjoen jäidenlähtö
2. Otsonikerroksen oheneminen
• Otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonti
• Otsonin määrä yläilmakehässä
3. Happamoituminen
• Happamoittavat päästöt
• Kriittisen rikkikuormituksen ylitys
4. Rehevöityminen
• Ravinnepäästöt vesistöihin
• Typen ravinnetase
• Vesistöjen vedenlaatu
• Levien määrä järvissä ja rannikolla
5. Biologinen monimuotoisuus
• Uhanalaiset lajit
• Maatalousympäristön ja metsien eräiden tyyppilintujen kantojen kehitys
• Hylkeiden määrät
• Luonnonsuojelualueiden pinta-ala
• Luonnonsuojeluohjelmien toteutumistilanne
6. Haitallisten aineiden leviäminen
• Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt
• Elohopeapäästöt ilmaan
• Torjunta-aineiden myynti
• PCB-pitoisuudet silakoissa Suomenlahdella
• Äidinmaidon dioksiinipitoisuudet
Taloudelliset aihealueet
7. Talouden kehitys
• Bruttokansantuote
• Vaihtotaseen ylijäämä
• Valtion velka ja rahoitusvarat
• Inflaatio
8. Ympäristöohjaus
• Ympäristöön liittyvät verot ja maksut
• Ympäristönsuojelumenot
• Verot polttoaineiden sisältämää hiilidioksidia
kohti
• EMAS-rekisteröinnit ja ympäristösertifikaatit
9. Luonnonvarat
• Metsien ikärakenne
• Puuston kasvu ja poistuma
• Viljelykasvien ala ja kesanto
• Porojen määrä
• Ammattikalastuksen arvo ja saalis
• Ruokatuotannon määrä ja arvo
10. Yhdyskuntarakenne ja liikenne
• Taaja-asutuksen maapinta-ala ja väestönosuus
• Taaja-asutuksen väestöntiheys
• Työmatkojen keskimääräinen pituus
• Henkilöautojen määrä ja ajosuorite
• Joukko- ja henkilöautoliikenteen kehitys
• Kaupunkien ilmanlaatu

11. Tuotanto ja kulutus
• Energialähteiden kokonaiskulutus
• Energian käyttö
• Luonnonvarojen kokonaiskäyttö
• Vedenkulutus
• Vapaa-ajan lentomatkat
• Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne
• Jätteiden kertyminen
• Kaatopaikoille loppusijoitettu jäte
• Pakkausmateriaalien hyötykäyttö
Sosiaaliset ja kulttuuriset aihealueet
12. Väestön kehitys
• Väestön muutokset
• Elatussuhde
• Elinajanodote
• Maassamuutto
13. Elämäntavat ja sairastavuus
• Päivittäin tupakoivat
• Ylipainoisuus
• Päihdesairastavuus
• HIV-tartunnat
• Itsemurhat
14. Työvoima
• Työttömien määrä ja työllisyysaste
• Pitkäaikaistyöttömyys
• Työtapaturmat
• Eläkkeelle siirtyminen
15. Sosiaaliset ongelmat ja tasa-arvo
• Köyhyysaste
• Tuloerot
• Asunnottomat
• Sukupuolten väliset tuloerot
• Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset
• Väkivaltarikokset
16. Koulutus, tutkimus ja osallistuminen
• Koulutusrakenne
• Tutkimus- ja kehittämismenot
• Opiskelun ja työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret
• Äänestysaktiivisuus
17. Tiedon saanti
• Sanomalehtien levikki
• Kirjaston käyttö
• Intemetin käyttäjät
18. Kulttuuriperintö
• Luonnonniityt ja laitumet
• Museoiden määrä
• Rakennusten ikärakenne
19. Etniset ryhmät
• Saamen kielen opetus
• Maahanmuuttajien työttömyysaste
20. Kehitysyhteistyö
• Julkiset kehitysyhteistyömaksatukset
• Lähialueyhteistyön lahja-apu
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Yhteiset eurooppalaiset
indikaattorit
EU:n kestävän kehityksen indikaattoriprojekti "Kohti paikallista kestävää kehitystä - yhteiset eurooppalaiset indikaattorit" käynnistettiin Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kokouksessa Hannoverissa helmikuussa
2000. Hankkeen tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa kestävästä kehityksestä paikallistasolla eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen
avulla halutaan tehostaa kestävän kehityksen
edistymisen seurantaa ja asettaa koko Euroopan laajuiselle kestävälle kehitykselle tavoitteita.
Eurooppalaiset indikaattorit on tarkoitettu täydentämään kansallisesti ja paikallisesti määriteltyjä indikaattoreita, eivätkä ne korvaa näiden kehittämisen jatkamista.
Yhteisiä indikaattoreita on kymmenen ja ne on
ryhmitelty perus- ja lisäindikaattoreihin. Määrä
on haluttu pitää pienenä, jotta ne olisi helpompi
yhdistää muihin indikaattoreihin ja saada paikallishallinnossa tehtävä työmäärä kohtuulliseksi. Indikaattoreiden valinnassa on haluttu
keskittyä vain oleellisiin, kestävän kehityksen
ydinkysymyksiin, ja ongelmana onkin toistaiseksi niiden yleisyys ja osin myös tulkinnanvaraisuus.
Hanke on koejaksovaiheessa ja siihen osallistuvat ne paikallisviranomaiset, jotka ottavat
käyttöön yhteisten indikaattoreiden "ensimmäisen sukupolven" ja ovat näin mukana uuden seurantakeinon viimeistelyssä. Koejaksoon osallistuminen on mahdollista kaikille
kunnille.

Miten osoittaa olevansa
ympäristöstään huolehtiva
kaupunki?
Käytäntö on osoittanut, että yleiset kansainväliset indikaattorit eivät sellaisinaan ole riittäviä mittaamaan kestävää kehitystä Suomessaja on ollut välttämätöntä kehittää enemmän
Suomen oloja kuvaavia indikaattoreita kansainvälisten rinnalle. Toisaalta yleiset kansalliset indikaattoritkaan eivät riitä paikallistason
mittareiksi, eivätkä koko kaupunkia kuvaavat
mittarit kerro välttämättä työyksikölle sen
omasta onnistumisesta.
Kuntakohtaisessa seurannassa indikaattorien
avulla tulee voida tarkastella kuntaorganisaatiossa tapahtunuttakehitystäja myös voida verrata eri kuntia keskenään sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Kuntatasolla ympäristön tilaa kuvaavien yleisindikaattoreiden lisäksi tarvitaan myös tarkemmin rajattuja hallintokuntakohtaisia mittareita, jotta työntekijät saavat
palautetta toiminnastaan.
Kuvaavien indikaattorien löytäminen ei kaikilta osin ole helppoa. Monessa tapauksessa kuntatasolla ensimmäiset kestävän kehityksen ohjelmien tuomat muutokset ovat nähtävissä
asenteissa, tiedoissa ja toimintatavoissa. Yhteistyön lisääntyminen ja asioiden aikaisempaa kokonaisvaltaisempi tarkastelu ovat vaikeasti mitattavissa olevia asioita.
Helsingissä indikaattorien kehittämistyötä on
tehty jo muutaman vuoden ajan japäädytty ratkaisuun, jossa kestävän kehityksen etenemisen arviointi tehdään koko kaupunkia kuvaavien A-indikaattoreiden ja toimialakohtaisten,
tarkemmin rajattujen B-indikaattoreiden avulla.
Esitys A-indikaattoreiksi valmistui elokuusssa
2000. Indikaattoreilla kuvataan kaupungin toiminnan ja asukkaiden elämäntavan kestävyyttä
23 eri teeman osalta. Teemat on ryhmitelty viiteen aihealueeseen: globaalinen näkökulma,
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paikallisen ympäristön tila ja kuormitus, sosioekonomiset tekijät, lähiympäristön viihtyisyys ja palvelutaso sekä osallistuvuus ja vastuullinen toiminta. Toimialakohtaisten B-indikaattoreiden kehittämistyö on vasta käynnistymässä.
Vuonna 2001 tulee ajankohtaiseksi neljän vuo-

den välein toteutettavan Oulun ympäristön tila
-julkaisun tuottaminen. Raportissa esitetään
perinteisten ympäristön tilan mittareiden lisäksi myös kestävää kehitystä kuvaavia tunnuslukuja. Tavoitteena on löytää niitä mittareita,
jotka täyttävät kansainvälisen, kansallisen ja
paikallisen vertailukelpoisuuden kriteelit ja
kertovat kehityksen suunnan.

KOHTI PAIKALLISTA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
- YHTEISET EUROOPPALAISET INDIKMTTORIT
A

PERUSINDlKAATIORIT (pakolliset)

1

Kansalaisten tyytyväisyys paikallisyhteisöön

Kansalaisten yleinen tyytyväisws kunnan eri toimintoihin
2

Paikallinen vaikutus maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen

CO[päästöt (pitkällä aikavälillä, kun on saatu aikaan yksinkertaistettu menetelmä,
tällä indikaattorilla keskitytään ekologisiin jalanjälkiin)
3

Paikallis- ja matkustajaliikenne

Päivittäiset matkustajaliikenteen etäiswdet ja kuljetusmuodot
4

Paikalliset viheralueet ja palvelut

Kansalaisten mahdollisuudet käyttää lähiseudun viheralueita ja peruspalveluja
5

Paikallinen ulkoilman laatu

Niiden päivien lukumäärä, joina ilmanlaatu on hyvä ja ilma terveellistä
B

LlSÄINDlKAATIORIT (vapaaehtoiset)

6

Lasten koulumatkat

Lasten koulun ja kodin välisiin matkoihin käytetty kuljetusmuoto
7

Paikallisviranomaisten ja paikallisten yritysten kestävän kehityksen mukainen
hallinto

Niiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden osuus, jotka ovat ottaneet käyttöön
ympäristö- ja henkilöstöasioihin liittyviä hallintojärjestelmiä
8

Melusaaste

Haitalliselle ympäristömeluIle altistuneen väestön osuus
9

Kestävän kehityksen mukainen maankäyttö

Maan ja alueiden kestävän kehityksen mukainen kehittäminen, kunnostaminen ja
suojelu kunnassa
10

Kestävää kehitystä edistävät tuotteet

Ympäristömerkin saaneiden, orgaanisten tai reilun kaupan tuotteiden osuus
kokonaiskulutuksesta
1....

~
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKAN
PAINOPISTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikassa on määritelty paikallisesti tärkeät painopistealueet, asetettu niille tavoitteet ja esitetty keskeisiä keinoja niiden saavuttamiseksi. Esitetyt kahdeksan painopistealuetta ovat
sisällöltään laajoja, ja niihin liittyviä poliittisia päätöksiä samoin kuin erilaisia toteuttamistoimenpiteitä tehdään hyvin monella eri taholla
ja monessa eri mittakaavassa.
Tässä yhteenvedossa politiikan tavoitteiden toteutumisen tarkastelu on rajattu sellaisiin esimerkkeihin, jotka suoraan tukevat esitettyjä
kestävän kehityksen edistämiskeinoja tai edustavat uudentyyppisiä toimintamalieja. Useimmat esimerkit ovat myös sellaisia, joissa tarvitaan eri tahojen yhteistyötä - joko kaupunkiorganisaation sisällä tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Kestävän kehityksen laaja-alaisuudestajohtuen sitä edistävien toimenpiteiden jaottelu tiettyjen otsikoiden alle ei ole yksiselitteistä. Seuraavassa kuvatut toimenpiteet onkin pyritty sijoittamaan niiden politiikassa esitettyjen. tavoitteiden yhteyteen, mihin ne ovat parhaIten
liitettävissä.
Esitettyjen esimerkkien määrä on rajallinen,
eikä pidä unohtaa, että kestävä kehitys on
mukana jo monen hallintokunnan perustehtävissä ja hallintokuntien vastausten tarkastelun
yhteydessä on esitetty listauksia toteutuneista
erillisistä toimenpiteistä.
Kestävää kehitystä tukevaa toimintaa toteutetaan monin tavoin myös kaupunkiorganisaation ulkopuolella. Näistä toimenpiteistä on mukana joitain keskeisiä esimerkkejä.

VMPÄRISTÖTIETOISUUS
Politiikan tavoite:

"Kestävän kehityksen toteutuminen Oulussa edellyttää jokaisen päättäjän, työntekijän ja asukkaan sitoutumista. Jokaisen on
tunnettava omakohtainen ympäristövastuunsa, josta syntyy muutos jokapäiväisiin
toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin.
Muutos ei tapahdu hetkessä, tarvitaan ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -valistusta."
Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi kuluneen
vuoden aikana on toteutettu erilaisia tapahtumiaja kampanjoita sekä kaikille kaupunkilaisille että tietyille kohderyhrnille osoitettuna.
Tämän lisäksi kestävä kehitys on monin tavoin
ollut esillä useissa eri yhteyksissä ja aikaisempaa useammin sisällytettynä tapahtumiin ja
toiminnan toteutukseen.

Tietoa joka kotiin
Vuonna 2000 Rumputuksen ympäristöliite
laajeni neljästä sivusta kuudeksi. Marraskuussa
joka kotiin jaetussa lehdessä oli esillä ~. k~s
tävän kehityksen arkipäivän toteutuskemoJa,
laaja tietopaketti jätehuollosta, keskeisiä ympäristön tilaan vaikuttavia investointihankkeita, luontotietoaja ajankohtaisia talviseen ympäristöön liittyviä asioita. Ympäristöliitteen
toimittamisesta vastasi ympäristövirasto.

Oulun Jätehuollon kotitalouksiin ja toimistoihin postitetussa oppaassa annettiin täsmätietoa kertomusvuonna voimaan tulleista jätehuoltomääräysten velvoitteista sekä viimeisimmät tiedot erilaisten jätteiden lajittelusta, vastaanotosta ja hyötykäytöstä.
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Jätehuollon hyvästä toteuksesta kerrottiin monipuolisesti myös jätteiden hyötykäyttöä ja
kierrätystä harjoittavan Tervatullin kaikille
oululaisille jaetussa "Esime~kki" -lehdessä.

Kestävää kehitystä kansainvälisesti,
kansallisesti ja paikallisesti
Euroopan kunta- ja aluehallintoliiton
CEMR:in 21. yleiskokous kokosi Ouluun kesäkuussa lähes 1000 osallistujaa 29 eri maasta. Viralliseen ohjelmaan kuuluvat opintoretket toivat monipuolisesti esille ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurillisen kestävyyden ulottuvuuksia kaupungin toiminnassa.
Elokuussa Oulussa pidettyjen 52. Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmassa kestävä kehitys ja valtakunnallinen Vihervuosi oli-

vat esillä monin tavoin. Keskustelukamrnareiden aiheet "Elämisen laatua kaupunginosista",
"Maahanmuuttajan kotiseutu", "Viherrakentarninen viihtyvyystekijänä" sekä "Menestykseen luomutuotteilla ja lähiruualla" edustivat
esimerkillisesti kestävän kehityksen kokonaisuutta. Päivien vierailut kohdistuivat yhtälailla kulttuurihistoriallisesti merkittäville ja luonnonkauniille kohteille kuin jätteenkäsittelyalueellekin. Useat näyttelyiden aiheet liittyivät
luontoon ja luonnonmateriaaleihin ja tilaisuuden käytännön järjestelyissä väitettiin jätteen
syntyä.
Samanaikaisesti kotiseutupäivien kanssa vietettiin Oulun Päiviä. Kaupunginosien päivän
ohjelmissa hyvän ja viihtyisän ympäristön merkitys tuli selvästi esille. Omalle asuinalueelle
sijoittuvat arvokkaat luontokokonaisuudet ja
ympäristötoiminnat muodostuivat esittelyissä
keskeisiksi tekijöiksi.

LAKANOISTA KASSEIKSI
Valtakunnalliset kotiseutupäivät kokosi vieraita läheltä ja
kaukaa. Heille tehtiin Oulua tunnetuksi mittavalla tietopaketilla. Jotta tämä Oulu-tieto sekä kotiseutupäivien ohjel.
mamateriaali pysyivät koossa ja mukana matkassa ne
koottiin yhteen asianmukaiseen ja ympäristöystävälliseen
säilytyspaikkaan.
Tätä varten valmisti lintulammen asukasyhdistys ry:n
toteuttama ja ympäristöministeriön rahoittama kestävän
kehityksen projekti 1 000 kangaskassia, joissa kestävää
kehitystä vaalittiin alusta loppuun.
Kehityksen ketju alkoi Oulun keskuspesulasta, joka on lahjoitti kassimateriaalin. Se koostui sairaalan moneen kertaan pestyistä lakanoista, jotka oli tarkoitus poistaa käytöstä. lintulammen asukastuvan ompelimo Höyhtyällä teki
varsinaisen työn eli asukastuvalla lakanoista leikattiin pois
"hiuti-osa" ja kestävästä osasta valittiin materiaali kasseja varten.
Lakanoitten kierto ei kuitenkaan päättynyt vielä tähän. Kun
kassit oli leikattu, syntyi jonkin verran kangassilppua, josta
osa meni matonkuteisiin ja loppu matkasi takaisin keskuspesulan kautta sairaalaan käytettäväksi kertakäyttöisinä siteinä. Vasta näin lakana oli kiertokulkunsa päässä.
Höyhtyän asukastuvan ompelimo työllisti kevään aikana
neljä ompelijaa kokonaan tähän projektiin. Projektin toteutumista tukivat Ympäristöministeriön lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Säkkiväline, Oulun Jätehuol.
_to_.

-' IJ

Oulun vanhoja mäntyjä kuvaava taidemaalari Pirkko lauhiaisen taidenäyttely avattiin kotiseutupäivien yhteydessä
ja työt olivat esilläYl1lpäristötietoisLlusviikon loppuun saakka. Akvarellimaalauksiin oli tallennettu sekä luonnollmuistomerkeiksi rauhoitetut että muut Oulun persoonalliset
mänryvanhukset. Töiden yhteyteen oli koottu tietoa puiden
iästä, historiasta ja sijainnista ja näyttely toikin esille uuden tavan tarkastella kaupunkiluolltoa.
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Lähiluonto on tärkeä
- miksi sotkea ja särkeä?
Vmpäristötietoisuuskampanja
elokuussa 2000
Ympäristötietoisviikkoa vietettiin osana "Vihervuosi 2000" -kampanjaa. Teemana koko
Pohjois-Pohjanmaalla oli ilkivallaton lähiympäristö. Oulussa tavoitteena oli tuoda esille,
mitä ilkivalta aiheuttaa lähiympäristössämme
sekä millaisia kokemuksia ja elämyksiä lähiluonto tarjoaa. Viikon ohjelma oli monipuoli-

nen ja se ajoittui samanaikaisesti valtakunnallisen ilkivallattomuusviikon kanssa.
Pohjankartanossa oli esillä valokuva- ja esinenäyttely ilkivallan tuhoista ja niiden korjauskustannuksista. Näyttely sai erityistä kiitosta havainnollisuuteensaja ajankohtaisuutensa vuoksi. Näyttelyyn tutustui muun yleisön
lisäksi arviolta reilu tuhat peruskoulujen ja keskiasteen oppilaitosten oppilasta. Näyttelyaineistoa hyödynnetään kouluilla kiertävänä
näyttelynä.

Lähiluonto on tärkeä - miksi sotkea ja särkeä?
Tapahtumaviikon ohjelma:
Ilkivalta ja sen kustannukset, Pohjankartanossa 28.-31.8.2000
• Valokuva- ja esinenäyttely ilkivallan tuhoista ja niiden korjauskustannuksista.
• Avoinna kaikille, mutta suunnattu erityisesti yläasteiden ja keskiasteen oppilaille.
• Näyttelyssä opastus päivittäin kello 8-11 ja 12-15.
Oulun mäntyvanhukset, Pohjankartanossa 28.-31.8.2000
• Oululaisen taiteilija Pirkko Jauhiaisen maalauksia Oulun puista
Ilkivaltaseminaari ja -paneeli, Pohjankartanon juhlasalissa 30.8.2000, kello 11.30-20
• Suunnattu vanhemmille, opettajille, nuoriso-ohjaajille, lasten ja nuorten parissa työskenteleville ja muille asiasta kiinnostuneille.
• Asiaa ilkivallasta, sen aikaansaannoksista, ilkivallan ehkäisystä sekä hyvästä lähiympäristöstä. Asiantuntijat keskustelevat ja vastaavat kysymyksiin.
Opastetut retket lähiluontoon:
• Suunnattu peruskoululuokille ja päiväkotiryhmille.
• Retkillä mukana opas kertomassa alueen luonnosta.
• Kohteet
Huutilammen luontopolku, tiistaina 29.8.2000 klo 8.00-16.00
Tahkokankaan metsäpolku, tiistaina 29.8.2000 klo 8.00-16.00
Letonniemen luontopolku, torstaina 31.8.2000 klo 8.00-16.00
Hupisaaret, perjantaina 1.9.2000 klo 8.00-16.00.
Linja-autoretki Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, maanantaina 28.8.2000
• Suunnattu peruskoulun ja keskiasteen oppilasryhmille.
• Lähdöt kaupungintalon edestä klo 8.00, 10.00, 12.00 ja 14.00.
Haastekampanja:
• Oma nimikkolaji joka koululle ja päiväkodille!

~
...........,..
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evankelisluterilaiset seurakunnat, Tielaitos, PohjoisPohjanmaan Marttapiiriliitto, Pohjois-Pohjanmaan
ammattioppilaitos, Oulun
kihlakunnan poliisi ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto.

'.

Minkä nuorena
oppii, sen vanhana
taitaa
Päiväkotien toiminnassa
ympäristökasvatus on jo osa
normaalia toimintaa. Käytännön kautta lapset omaksuvat toimintamalleja elämäänsä varten.
Kestävän kehityksen periaatteet on kiIjattu päiväkotien opetussuunnitelmiin, ja
jokainen yksikkö laatii toimintasuunnitelmaan
oman kestävän kehityksen ohjelmansa. Päiväkodeille laadittu kestävän kehityksen opas
osoittautui toimivaksi j a palvelee monessa päiväkodissa ympäristökasvatuksen käsikiIjana.

llkivallattoman viikon tapalzwmista erityistä kiitosta sai Polzjankartanossa järjestetty
"llkivallan kustannukset" -valokuva ja esinenäyttely. Kuvat: TIehallinto (tytöt näyttelyssä), Ympäristövirasto (roml/ol/to)

llkivallan syitä ja seurauksia käsiteltiin myös
paneelikeskustelussa, jonka sisältö sai osaltaan
positiivista palautetta. Tilaisuuteen oli löytänyt tiensä noin 70 asiasta kiinnostunutta.
Ympäristötietoisuusviikon aikana järjestettiin
myös ohjattuja puisto- ja metsäretkiä eri puolilla kaupunkia sekä tutustumiskäyntejä Ruskon jätteenkäsittelyalueelle. Retkien suosio
yllätti järjestäjät ja kaikki halukkaat eivät ikävä kyllä tällä kertaa mahtuneet mukaan.
Osana kampanjaa Oulun päiväkodit ja ala-asteet haastettiin valitsemaan oman lähiluonnon
kasvien ja eläinten joukosta nimikkolaji. Haasteen ottivat vastaan muutamat päiväkodit ja
koulut.
Kampanjan toteutuksessa olivat mukana teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut, tilapalvelut sekä maa ja mittaus/metsät ja vesialueet, ympäristövirasto, opetusvirasto , keskusvirasto, nuorisotoimi, Oulun Jätehuolto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulun

Myös Oulun kouluissa kestävä kehitys on osa
arkipäivää. Noin 80 %:lla kouluista on ympäristöohjelma ja koulujen välinen tiedonvaihto
on toimivaa. Kaikilla kouluilla on kestävän kehityksen yhteysopettaja. Kestävän kehityksen
tiedotukseen valmistuivat www-sivut
(www.edu.ouka.fi/ko uI ut/ho nttamaki/
kestava_kehitys/keke), joita toki muutkin hallintokunnat voivat hyödyntää.
Timosenkosken luontokoulu sai lisäresursseja
sekä toimintaan että ympäristökasvatuksen ohjaamiseen ja kouluttamiseen ja voi nyt entistä
paremmin palvella kaikkia Oulun kouluja.
Luontokoulun koululaisryhmille tarjoamissa
ohjelmissa uutena on metsä- ja luonto-opetusta palveleva metsän oppimispolku.

~
"' ... _",ro·

Tapahtumia ja tempauksia
Lainan päivänä helmikuussa 2000 julkistettiin
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja
PROTO - Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry:n taiteilijoille tai taideopiskelijoille
julistaman Kirjasta kuvataiteeksi -kilpailun
tulokset. Kilpailulla haluttiin kirjaston kokoelmista poistetuille teoksille uusi kuvataiteel-
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piirteet seminaarisarjaa jatkettiin aiheena
"Ympäristöjohtamisella laatua toimintaan". Toukokuussa pidetyssä seminaarissa
käsiteltiin ympäristönäkökulman merkitystä
julkisuuskuvalle kuntaorganisaatiossa ja yritysmaailmassa. Tilaisuudessa kuultiin kaupunginjohtajan puheenvuoron lisäksi Tampereen
ja Oulun kaupunkien sekä kolmen erilaisen yrityksen esitykset ympäristöasioiden hallinnastaja ympäristönäkökulman merkityksestä toiminnalle. Seminaarin järjestämisestä vastasi
kestävän kehityksen seurantaryhrnä.
Oululaiset ympäristöjärjestöt järjestivät Flooranpäivänä ympäristöaiheisen tempauksen
Pikisaaresta Hietasaareen vievän sillan kupeessa. Ohjelmasisältö ulottui suistosuunnittelusta sieniin. Mukanajärjestelyissä oli myös kaupungin nuorisotoimi.
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen lokakuussa
2000 järjestämässä paneelikeskustelussa
"Viihtyisän ja kestävän asuinympäristön kehittäminen Oulussa" pohdittiin joukkoliikennekadun hyötyjä ja haittoja, asuinympäristön
viihtyisyyteen liittyviä tekijöitä ja asukkaiden
odotuksia sekä asukasaktiivisuuden vaikuttavuutta.

Hailuoto!aisen Matti Mankosen voittajatyö "Puu".
Kuva: Pekka Ala-aho, Kaleva

linen olomuoto. Kilpailussa parhaaksi arvioitiin kuvataitelija Matti Maukosen työ "Puu".
Perusteluissa mainittiin materiaalin runsas
käyttö, työn ilmavuus ja ammattitaitoinen toteutus. Ehdotuksia kilpailuun jätettiin kaikkiaan 97 ja kilpailun tasoa pidettiin hyvänä.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnus-

Tietomaan kevätnäyttely "Metsä ja me" esitteli aihetta metsäluonnosta metsäteollisuuteen.
Näyttelyssä oli mahdollista mm. kokeilla puunkaatoa, piipahtaa karhunpesässä tai kokea metsäpalon dramaattisuus. Koululuokkia varten
oli saatavissa tehtävämateriaalia. Näyttely on
kiertänyt eri puolilla Eurooppaa, ja se on suurin yksittäinen, ulkopuolisten tahojen toteuttama näyttely, mitä Tietomaassa on tähän mennessä ollut.
Tietomaassa vuosittain järjestettävän Tietomaaleirin teemana oli tällä kertaa vesi. Leirejäjärjestettiin kaikkiaan kymmenen ja ne oli
suunnattu 8 - 10 -vuotiailie. Ympäristöasiaa
ja -tutkimusta sisältyi myös hieman vanhemmille koululaisille pidetyn kolmen Tiedeleirin ohjelmaan.
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Erityisesti lapsille suunnatussa Taidemuseon
Palapeli-näyttelyssä tarjottiin seitsemän oululaisenja yhden hailuotolaisen taiteilijan voimin aisteja virittäviä elämyksiä. Esillä olleissa töissä käytettiin monipuolisesti sekä kierrätys- että luonnonmateriaaleja. Näyttelyyn
liittyi myös Hailuodossa järjestetyt maataidepajat, joissa lapset työstivät maataideteoksia
keräämistään luonnonmateriaaleista.

osasto, kilpailuja jne. Mukana oli myös koulun ruokala luomuruualla ja luomuruokaa esittelevällä
näyttelyllä.

KESTÄVÄ KEHITYS
TAVAKSI
Tutkimuksia ja selvityksiä
Ympäristöministeriön toimeksiantona valmistui tutkimus kuntien kestävän kehityksen toiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sitä, miten kestävä yhdyskuntakehitys on
otettu huomioon Suomessa toteutetuissa paikallisagendoissa. Tutkimuksen kahdeksasta tapaustutkimuksesta yksi oli Oulu otsikolla
"Kuntavetoinen paikallisagenda".

~

Antti Ylösen noin 2 metriä korkea"Laavu" -veistos/soitin on rakennettu puusta, peltipurkeista, pianolangasta ja erilaisista astioista. Lapset saivat Taidemuseon
Palapeli-näyttelyssä ihan oikeasti soitella Laavulla.
Kuva: Ilkka Soini

Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa kaupan ja hallinnon osastolla toteutettiin "Kestävä Kehitys Tavaksi" -teemapäivä. Päivän toteuttaminen ei yllättävää kyllä
ollut osa ympäristökasvatusta, vaan kuului
markkinoinnin opintoihin opintojaksoon
"Karnpanjat, messut ja näyttelyt". Teemaa tarkasteltiin sekä kotitalouksien että yritysten
kannalta. Ohjelmaan sisältyi seminaari vierailevine luennoitsijoineen, laaja-alainen messu-

Tutkimuksessa selvitettiin kuntakohtaisesti 1)
paikallisagendojen sisältö, 2) kestävän yhdyskuntakehityksen huomioiminen paikallisagendassajakunnan eri hallintokuntien toiminnassa
sekä mahdollisesti seudullisessa toiminnassa,
3) kestävän yhdyskuntakehityksen huomioiminen kunnan muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa sekä 4) agendaprosessin toimeenpano. Tulokset on julkaistu ympäristöministeriön sarjassa nimellä "Kuntien paikallisagendat ja kestävän kehityksen ohjelmat: Tavoitteet, prosessi ja sisältö sekä kestävä yhdyskuntakehitys teeman huomioiminen" (Liisa Häikiö; Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö, Alueiden
käyttö, nro 449).
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnan sosiologian laitoksella valmistui Ullamaija Hynnisen Pro gradu -työ "Paikallisagendan monet merkitykset, Oulun kaupungin
paikallisagendan tarkastelu globalisoituvassa
kansallisvaltiossa".
Kaupunki oli mukana pilottikuntana Turun
kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa käynnistyneessä hankkeessa kuntien ympäristöbarometrin kehittämiseksi. Tavoitteena on saada aikaan kuntien ympäristö-
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politiikan tuloksellisuutta kuvaava indikaattorijärjestelmä. Ensimmäisen vaiheen tuloksista on koottu julkaisu "Kuntien ympäristöbarometri - hyvän indikaattorijärjestelmän perusteet". Tutkimus jatkuu edelleen (Juha Kaskinen; Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun
kauppakorkeakoulu, Tutu-julkaisuja 6/2000).

SOSIAALINEN KESTÄWYS JA
HENKINEN HWINVOINTI
Politiikan tavoite:

"Kestävän kehityksen toteutuminen vahvistaa myönteistä ilmapiiriä Oulussa. Tavoitteena on parantaa palvelujärjestelmiä, kohentaa työllisyyttä ja voimistaa kulttuuriidentiteettiä. Tärkeintä on tukea ja parantaa ihmisen omia edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan, edistää terveyttään ja sosiaalista selviytymistään sekä kehittää luovuuttaan."
Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus on
ehkä vaikeimmin sisäistettävä osa-alue. Sosiaalinen kestävyys voidaan määritellä oikeudenmukaisuudeksi, joka koskee yhtälailla yksilöitä kuin alueitakin. Sosiaalisen kestävyyden toteuttamisen haasteet eivät kohdistu vain
sosiaalipalveluihinja terveydenhuoltoon, vaan
mitä moninaisimmin tavoin myös kulttuuriin,
tuotantoelämään, elinympäristöön ja asumiseen. Oleellista onnistumisessa on vuorovaikutteisuus ja avoimuus.

Asukasyhteisöissä monipuolista
toimintaa
Lähidemokratiayhteisöjen määrä lisääntyi
vuonna 2000 kuudella ja tällä hetkellä kaupungin tukemia asukasyhdistyksiä toimii Oulussa
31. Asukasyhdistykset ovat kaupungin yhteistyökumppaneita, ja asukastoimintaa toteutetaan osana kaikkia kaupungin toimialoja.
Asukasyhdistysten työ kestävän kehityksen
edistämiseksi omalla alueellaan jatkui jokseen-

kin samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonna. Oman ympäristöohjelman omaavilla alueilla asuu noin kolmannes kaupungin asukkaista. Viimeisimpänä valmistui Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen ympäristöohjelma.
Kotiseutupäivillä elokuussa asukasyhdistykset
vastasivat Kaupunginosien Päivän ohjelmistosta suunnittelusta toteutukseen. Kansainvälisen
kiinnostuksen kohteena asukastuvat olivat
CEMR:n 21. yleiskokouksen yhteydessä.
Asukasyhteisöjen ylläpitämät asukastuvat toimivat mm. asukkaiden sosiaalisten kontaktien vahvistajinaja ovat tärkeä osa kuntalaisten
osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet mahdollistavaa kansalaistoimintaa. Asukastupia on
toiminnassa Rajakylässä, Lintulammen alueella, Peltolassa ja Karjasillalla. Uusia on suunnitteilla mm. Kaukovainion-Hiirosen alueelle,
Maikkulaan, Kaakkuriin ja MyllytuUiin.
Valtakunnallisen osallisuushankkeen jatkohankkeeseen liittyen asukastuvat sekä Toppilan monipalvelukeskus liitettiin kaupungin
kiinteään tietoliikenneverkkoon. Asukastuvilla kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia kehitettiin tupien it-tukihenkilöiden avulla ja
yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian opiskelijoiden
kanssa. Opiskelijat ohjasivat ja antoivat atkkoulutusta ryhmille käytännöllisesti katsoen
vauvasta vaariin. Viimeisimpiä kevään kursseja olivat terveysteknologian opiskelijoiden
vetämät kurssit yli 70-vuotiaille.

Kasvafusyhteistyöhön lisää
sisältöä
"Yhdessä elämään" -kasvatusyhteistyötä toteutettiin Oulussa osana osallisuushanketta
syksystä 1998 lähtien. Hanke jatkuu Oulun
kaupungin keskusviraston hallinnoimana kolmivuotisena hankkeena, joka on osa PohjoisPohjanmaan maakunnallista hyvinvointistrategiaa vuosille 2000-2006.
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Aloitusseminaarissa helmikuussa 2000 hankkeen esittelyn ja virallisen käynnistämisen lisäksi teemana oli "Vanhemmuus, yhteisöllisyys ja arvot". Syyskauden seminaarin pääteemana oli "Toimiva yhteisöllisyys ja vuorovaikutus arjen tueksi". Kasvatusyhteistyö -paneelissa keskusteltiin käytännön kokemuksista
runsaan toimijajoukon voimin.
Eri asuinalueiden vanhempainryhrnätoiminnan osalta toiminta selkeytyija syventyi. Vanhempainryhmätoiminta laajentui koskemaan
myös alle kouluikäisten lasten vanhempia.
Vuonna 2000 järjestettyjen teemailtojen aiheina olivat mm. laillisuusillat, huumetietousillat, äiti-tyttöillat terveyskasvatuksen merkeissä, isienja poikien yhteiset mopoillat sekä vanhempainkouluillat, joissa käsiteltiin lapsen kehitystä eri ikäkausina.
Kasvatusyhteistyöhanke on mukana ehkäisevän rikoksentorjunnan yhteistoimintaprojektissa "Alakko nää lailliseksi", jonka muut yhteistyökumppanit ovat Oulun kaupungin erityisnuorisotyön Näppihaukka -toiminta ja poliisi. Projektin puitteissa järjestettiin alueellisia vanhempainiltoja teemalla "Turvallinen
koti- ja kouluympäristö" yhteisöllisyyden tukemiseksija turvallisuuden konkretisoimiseksi
kuntalaisten aIjessa. Lisäksi järjestettiin kaksi nuorten leiriä (pilottialueina Maikkulaja Pateniemi), joissa nuorista muodostetaan ehkäisevää rikoksentorjuntatyötä nuorison keskuudessa tekeviä tiirnejä. Yhteistoirnintaprojekti
osallistui myös Oulun kaupungin Turvallisuustalkoot -työryhmätyöskentelyyn.
Syyskauden 2000 aikana huurnetietouteen
liittyvät asiat ovat nousseet tärkeäksi osaksi
myös kasvatusyhteistyöhankkeen toimintaa.
Huumetietoutta on levitetty mm. teatterin keinoin; Oulun kaupunginteatterin ja oululaisten
vapaaehtoisnäyttelijöiden voimin toteutetusta
"Hyppää pois" -näytelmästä tilattiin kaksi esitystä oululaisille lasten ja nuorten vanhemmille.

Asukasyhteisöjen laatimat
ympäristöohjelmat
Rajakylä
Raksila
Maikkula-linatti
Lintulammen alue
Välivainio
Kastelli
Pikkarala
Koskelan suuralue
Kuivasjärvi
Kaukovainio

1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1999
2000
tekeillä

Alueelliset moniammatilliset
yhteistyöryhmät
puuttuvat joustavasti ja nopeasti alueilla
esiintyviin ongelmiin ja epäkohtiin sekä vievät eteenpäin alueen kehittämistarpeita.
Kunnallishallinto ja kuntalaiset tulevat lähemmäksi toisiaan, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien samalla lisääntyessä.
Oulussa toimivia yhteistyöryhmiä ovat:
- Korvensuora kotina
- Kahi (Kaukovainio, Hiironen)
- Oulunsuun alueellinen ryhmä
- Myty (Maikkulan suuralue)
- Perhe -90 (Kaijanharjun suuralue)
- Koto, (Koskela, Toppila)
- Pilvi vai pouta -yhteistyöryhmä
(Myllyoja, Haapalehto, Hintta)
- Sanginsuun koti-koulutoimikunta
- Höyhtyä
- Olka (Kaakkuri, Oulunlahti)
- Nuottasaari
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Ennaltaehleäisevän huumetietouden koulutus
vanhemmille aloitettiin yhteistyössä 'Oulun
kihlakunnan Poliisilaitoksen Huumetietous
-projektin kanssa syksyllä 2000. Tavoitteena
on, että koulutuksen käyneet vanhemmat levittävät tietoutta eteenpäin asuinalueillaan ja
vanhempainryhmissä.
Päihde- ja huumevalistustapahtuma Labyrinttiin toukokuussa 2000, osallistui 1500 6-luokkalaista, 600 vanhempaa ja 200 ammattilaista
tai opiskelijaa.
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa oli mahdollisuus suorittaa 10 opintoviikon laajuinen
projektiopintojakso kasvatusyhteistyöhankkeeseen liittyen. Vuonna 2000 opiskelijat toteuttivat mm. "Elämyksistä evväitä" -projektin Oulujoen koululla, "Elämyksiä ipanoille"
-projektin Korvensuoran ala-asteella ja "Alakko nää mua" -projektin Pateniemen ja Huonesuon alueilla.

Oppilaiden elämänhallintaan tukea
Opetustoimessa arviointi painottui oppilaan
elämänhallinnan tukemiseen sekä verkostotyöhön mm. kotien ja sidosryhmien kanssa. Arvi-

oinnin seurauksena oppilashuoltoon lisättiin resursseja. Opetustoimeen palkattiin lisää erityisopettajia, psykologeja ja oppilaiden henkilökohtaisia avustajia.

Vuorovaikutusta lisää
asuinalueiden suunnitteluun
Teknisessä keskuksessa uuden maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen osallistumisen järjestäminen on tuonut uutta yhteistoimintaa asukkaiden ja suunnittelijoiden välille. Vuorovaikutusta lisää myös viihtyisän ympäristön arviointiin liittyvä katselmuskäytäntö, jonka kehittämistyö käynnistyi vuonna 2000 ja käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2001. Asukastyytyväisyyskyselyt on tarkoitus toteuttaa parillisina vuosina.

Yleiskaavan rakennemallien
sosiaaliset vaikutukset vertailuun
Oulun yleiskaavan 2020 laatimista varten on
tehty sosiaalisten vaikutusten arviointi. Arvioinnin tuottamaa tietoa yleiskaavan laadullisista vaikutuksista hyödynnetään kaupunkisuunnittelua koskevassa päätöksenteossa.

Esimerkki monipuolisesta yhteistyöstä Koko Koskelan syystempaus "Tuttu ja Turvallinen Koskela".
Ohjelmassa oli tietoa mm. turvallisuudesta, nuoriso- ja naistoiminnasta, päiväkerhoista, ympäristönhoidosta ja jätehuollosta.
Järjestelyissä olivat mukana Simpsin päiväkodin vanhempainryhmä, Koskelan koulun
vanhempainyhdistys, Koskelan koulu, KOTO-tiimi ja Koskelan Pienkiinteistöyhdistys.
Tapahtumassa toimintaansa esittelivät mm. poliisi, Liikenneturva, SPR, VPK, Pelastushelikopterin Tuki ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Seurakunta, Ympäristövirasto, Oulun Jätehuolto, Vartiorengas ja Koskilinjat Oy.

~
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MMNKÄvrrÖ
Politiikan tavoite:

"Oulun maankäytönsuunnittelulla luodaan
yhdyskuntarakenne, joka on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen, jota voidaan suunnitelmallisesti kehittää,joka pystyy ottamaan
vastaan muutoksia ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne tarjoaa kaikille asukasryhmille
mahdollisuudet täysipainoiseen elämään."
Maankäytön suunnittelu on tärkein yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttava tekijä. Oulun nopea kasvu on asettanut erityisiä haasteita sekä uusien alueiden käyttöönotolle että entisten asuin-, työpaikka- ja virkistysalueiden
kehittämiselle, parantamiselle ja säilyttämiselleo Asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin kehitykseen on parannettu. Uudistuneen lainsäädännön myötä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat tulleet pysyväksi
osaksi maankäytön suunnittelutyötä ja muotoutuneet keskeisiksi tietolähteiksi.

......, •• _.tf'

Yleiskaavatyön erillisselvityksinä valmistuivat
vuonna 2000
- Oulun seudun kaupan palveluverkosto ja
suurmyymälöiden sijoittuminen,
- Arvokkaita alueita Oulussa, osa 1,
- Alakeskusten kehittäminen ja
- Oulun yleiskaava 2020, Viher- ja virkistysaluesuunnitelma.

Synergiahyötyä
samanaikaisuudesta
Yhtä aikaa Oulun yleiskaavan rakennemallien kanssa olivat nähtävillä mielipiteiden kuulemista varten myös seudulliset rakennemallit.
Samanaikaisena laadintaprosessina on käynnissä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan,
seudun kuntien yhteisen yleiskaavan ja seudun
kuntien omien kuntakohtaisten yleiskaavojen
laatiminen, mikä jo sinänsä tekee kaavoitustyöstä poikkeuksellisen. Työn merkittävyyttä
lisää vielä se, että kaavoja laaditaan yhteisesti
hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta. Yhtäaikaisella kaavoituksella on säästytty erillisten perusselvitysten teolta ja muulta päällekkäiseltä
työltä.

Yleiskaava etenee vaiheittain
Oulujoen suiston suunnittelu
Oulun yleiskaavan 2020 valmistelu on vaiheessa "IV b: Rakennemallien vaikutukset ja arviointi". Rakennemallit, A - asurnakuntamalli,
B - kylämalli ja C - kaupunkimalli, havainnollistavat erilaisia Oulun kaupungin kehittämisperiaatteita. Mallien avulla selvitettiin väestön kasvun vaikutuksia mm. asumiseen, työpaikka-alueisiin, palveluihin, liikenteeseen ja
viherverkkoon. Mielipiteet malleista esitettiin
vuoden 2000 loppuun mennessä, ja mukana oli
myös kestävän kehityksen seurantaryhrnän lausunto. Yleiskaavatyön jatkosuunnittelun pohjaksi valittava malli ratkaistaan vuoden 2001
aikana.

Oulujoen suistoalueen kokonaissuunnittelu jatkui. Suunnittelutyö on edennyt vaihtoehtoisten maankäyttömallien viimeistelyyn. Eri
maankäyttömallien ympäristövaikutuksia testattiin virtaus- ja ainetasemallilla sekä ns. habitaattimallilla (Dalo-projekti).
Suiston suunnitteluun liittyvänä, sitä sivuavana tai suunnittelualueelle kohdistuvana käynnistyi seuraavia osahankkeitaja valmistui seuraavia selvityksiä:
- Pikisaaren sillan rakentaminen ja väylän
ruoppaus
- Oulujoen suiston pohjasedimenttitutkimus
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- Merikosken kalatien suunnittelu
Merikosken suihkut ja valot
- Hupisaarten puistoalueen yleissuunnitelma
- Hietasaaren käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelma
- Hollihaan alueen ideakilpailu
- Oulujoen suiston maisema- ja kaupunkikuvaselvitys sekä toirnenpidesuositukset
- Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen
tavoitesuunnitelrna
- Oulujoen suiston kasvisto ja uhanalaislajisto -julkaisu
- Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet
-selvitys
- Esitys Natura-täydennysalueeksi
- Esityksen valmistelu kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Ouluun.

Oulujokivarren osayleiskaavatyö
käynnistyy perusselvityksin
Oulujokivarren osayleiskaavaa varten käynnistettiin yhdessä Muhoksen kunnan kanssa Oue lujokilaakson maisemaselvityksen ja maisemanhoitosuunnitelman laatiminen. Työssä
määritellään toimenpiteet, joilla turvataan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
omaleimaisuuden säilyminen. Suunnitelma
laaditaan yhdessä maanomistajien ja muiden
intressitahojen kanssa. Työ valmistuu maaliskuun 2001 loppuun mennessä.

Eu-hankkeilla parempaa
ympäristöä
Oulu pääsi mukaan EU:n tavoite II-ohjelmaa
ja vuonna 2000 käynnistyi useampi ympäristön tilaa parantava hanke.
HUPISAARTEN KAUPUNKIPUISTON
KEHITTÄMINEN
Hupisaarten aluetta on tarkoitus kehittää kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa puiston kunnostamis-, entistärnis- ja uudistarnistoimenpiteet
palvelemaan entistä paremmin kasvavan ja

kehittyvän kaupungin asukkaiden virkistäytymistarpeita.
Puistoalueen yleissuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2000. Suunnitelmassa selvitetään Hupisaarten kulttuurihistoriallinen taustaja nykytila, määritellään yksityiskohtaisempien suunnitelmien tarve sekä esitetään eri·
laiset toimenpiteet, kuten valaistus, polkuverkoston uusiminen, siltojen uusirnistarve, luonnontilaisten alueiden määrittely, purouomien
käsittely, kasvillisuuden uusimistarve sekä hoitotaso. Yleissuunnitelrna valmistuu vuonna
2001 ja toteuttarnisvaihe ajoittuu vuosille
2001- 2003.
MERIKOSKEN TULVAUOMAN
VESISUlHKUJEN JA VALAISTUKSEN
UUSIMINEN
Merikosken tulvauoman 1950 -luvulla Alvar
Aallon asemakaavan pohjalta toteutettujen vesisuihkujen ja valaistuksen uusiminen käynnistyi. Suihkujen määrää ja näyttävyyttä suihkujen nykyisellä alueella lisätään ja lisäksi rakennetaan Hupisaaren puiston puolelle 12 pienen suihkun ryhmä Patomuuri sekä ranta-alueita tulvauoman molemmin puolin valaistaan.
MERIKOSKEN KALATIE
Merikosken kalatien suunnittelua jatkettiin.
Kalatien sisäänkäynnin parhaan sijaintipaikan
löytärniseksija kalojen käyttäytymisen selvittämiseksi toteutettiin tutkimus, josta vastasi
Oulun yliopisto. Tutkimustulosten perusteella
ei varmaa toteuttarnisratkaisua voitu vielä tehdäja selvitykset jatkuvat ensi kesänä.
HIETASAAREN VIRKISTYSPALVELUIDEN JA - REITISTÖN KEHITTÄMINEN
Hietasaaren kehittäminen kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueena alueelle
käynnistyi. Hietasaaren ja Mustasaaren alueelle laadittiin asemakaavaan pohjautuva käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelma.
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EU:n tavoite 2-ohjelman
hankkeet
Tekninen sektori
Maankäytön muutostilanteen hallinta
Pateniemen saha-alueen ja linatin kaatopaikan kunnostaminen
Oulujoki-strategia
Veneilyn kehittäminen
Johanssoninrannan ja Pöllisaaren
venesataman työt
Oulujokivarren venereitin merkintä
Vetovoimatekijöiden kehittämien
Merikosken tulvauoman suihkut ja
valot
Hupisaarten polkuverkosto
Hietasaaren reitistö
Moottorikelkkareitistö
Merikosken kalatie
Viinivaaran pohjavesihanke
Viinivaaran pohjavesialueen käytön
turvaaminen Oulunseudun
tulevaisuuden vesilähteenä
Jätteiden tuotteistaminen
Turvekuljetusautojen pesuhalli

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu eri mittaisia ja -tasoisia patikka- ja pyöräilyreittejä,
joista pisin on koko Hietasaaren kiertävä 8
km:n mittainen Hietasaaren kierros. Luonnonoloiltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaat
alueet esitetään säilytettäviksi tai hoidettaviksi ja käsiteltäviksi siten, että niiden arvo säilyy tai korostuu.
Suunnitelman toteuttaminen jatkuu EU:n tavoite 2 -ohjelman hankkeena ja reitistöjen
suunnittelu on käynnistynyt. Reitistöjen rakentaminen valaistuksineen, levähdyspaikkoineen
ja lintutorneineen on tarkoitus toteuttaa vuosien 2001-2003 aikana.

Toimenpiteitä kaupunkirakenteen
tiivistämiseksi
Keskustaa ja sen lähialueita tiivistettiin kaavoituksen keinoin. Täydennyskaavoja laadittiin Kemiran alueelle, Hinttaan, Etu-Lyötylle
ja vanhan kasarmin alueelle.
Tonttiprojektin mukaisia sopimuksia tehtiin
14. Projektin tarkoituksena on kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvän ympäristön ehdoilla
pääasiassa jo rakennetuilla omakotitonteilla
sekä tonttitarjonnan lisääminen. Projektin valmisteluun on osallistunut myös Oulun pienkiinteistöyhdistysten keskusjärjestö.

Tiiviin kaupunkimaisen
pientalorakentamisen
toteuttamismallia etsitään
Ympäristöministeriö hyväksyi Oulun kaupungin valmisteleman hankesuunnitelman: "Tiivis - matala - asuntoalue" rahoitettavaksi
Kestävän yhdyskunnan infrastruktuurin, Ekoinfran-tutkimusohjelmasta. Suunnitelman tarkoituksena on määritellä Ouluun soveltuva tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen
toteuttarnismalli vaihtoehdoksi kerrostaloasumiselle. Työ aloitettiin syksyllä 2000 ja sen
on määrä valmistua syksyllä 2001.

Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen
Hiukkavaarassa, entisellä armeijan alueella sijaitseva arvokas Harakkalammen suoalue
rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi. Alue on
kooltaan 27 ha ja sisältää Oulun seudulla harvinaisia lettosoita, ruosteisia lähteitä ja reheviä korpia sekä maisemaltaan komean erärnaisen Karikon niemen. Rauhoitussäännöksillä
turvataan kasvillisuuden säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena. Alueella jo olevia
virkistysreittejä (suon yli kulkee mm. hiihtolatu) ylläpidetään normaalisti.

~.....•.. ..

Oulun kaupungin alueelle esitetyt Naturakohteet - PiIpasuo, Kempeleenlahti, Letonniemi ja Oulun edustan saaret - saivat lopullisen vahvistu1csensa kesällä 2000. Letonniemen
ja Pilpasuon rauhoitusaluerajaukset muutettiin
Naturapäätöksen mukaiseksi, minkä seurauksena Letonniemen suojelualueen pinta-ala kasvoi 10 ha ja PiIpasuon 6,1 ha.
Lietetattaren suojelemiseksi Oulujoen suistosta rajattiin Natura 2000 -täydennysalueeksi 45 ha alue. Rajaus turvaa lajin suotuisan suojelutason ja mahdollistaa myös suistoalueen
kehittämisen. Suojelu voidaan toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesilain nojalla,
eikä varsinaisia suojelualueita tarvitse perustaa.
Oulun yliopiston kasvimuseon kasvistoryhmä
jatkoi kaupungin kasvillisuuden kartoitusta.
Työ etenee neliökilometriruuduittain, joita tähän mennessä on tutkittu pari sataa. Kasvillisuustiedot ovat keskeinen osa sitä kaupunkiekologista tietämystä, mitä tarvitaan luomaan
perusta kaupunkiluonnon kestävälie käytölle.

Harakkalammen LuonnonsuojeLuaLue. Kuva: Ympiirisrövirasro
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LIIKEI\II\IE
Politiikan tavoite:
"Oulun asema kehittyvänä liikenteen solmukohtana on merkittävä. Nykyisen ja kehittyvän liikennetarpeen tyydyttämiseksi
tarvitaan yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän monipuolista kehittämistä ja
kulkutottumusten muuttamista."
Kestävän kehityksen periaatteet sisältyvät sekä
liikennejäIjesteIrnän että eri kulkumuotojen kehittämistavoitteisiin, joskaan tavoitteiden saavuttaminen ei ole aivan helppoa. Yleiskaavan
rakennernallien liikennejäIjestelmäkuvaukset
osoittivat, että kaikissa malleissa vaikutukset
liikenteeseen ovat suuret ja erot eri mallien
välillä ovat pienet. Tulevaisuudessa ajosuoritteet kasvavat ja nopeudet alenevat.

joka koskee 17-29 -vuotiaita Oulussa kirjoilla
olevia lukion, ammatillisten oppilaitosten, yliopiston tai kansainvälisiä opiskelijoita. Lippuuudistuksen tavoitteena oli lisätäjoukkoliikenteen käyttöä. Nuorisoalennus on osa liikenneja viestintärninisteriön uusia lipputyyppejä
koskevaa kaksivuotista kokeilua.

•
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Keskustan maankäytön ja
liikenteen tavoitesuunnitelma

2020 (M,t\U)
Keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmatyötä jatkettiin. Osayleiskaavatasoisessa tavoitesuunnitelmassa esitetään keskeiset ratkaisut keskustan maankäytön, toimintojen, liikenteen, katuverkon sekä kaupunkikuvan ja katuympäristön kehittämiseksi. Yleiskaavassa keskustan maankäyttö tullaan esittämään tavoitesuunniteIrnan mukaisena, ja suunnitelma tulee olemaan ohjeena myös asemakaavoja muutettaessa ja keskustatoimintoja
kehitettäessä.

Joukkoliikenteeseen
houkuttelevuutta
Vuoden 2000 alusta toteutettiin Oulun paikallisliikenteessä lippu-uudistus, jossa otettiin
käyttöön alle 17-vuotiaitten nuorisolippu, vuosilippu ja paikallisliikenteen yhteiskäyttöiset
20 ja 40 matkan sarjaliput. Syyskuun alusta
otettiin lisäksi käyttöön opiskelija-alennus,

Oulu mukana autottoman päivän
vietossa
Euroopan autotonta päivää vietettiin syyskuun
22. päivänä ensimmäistä kertaa Suomessa ja
myös Oulussa. Päivän teemana oli "Jalkaudu keskustaan!". Kampanjan tavoitteena oli
saada kaupunkilaisia käyttärnääjoukkoliikennettä, pyöräilemään tai kävelemään työ- ja
vapaa-ajanmatkoillaan. Kampanjan yhteydessä tiedotettiin monin eri tavoin autottoman liikkumisen eduista kaupungissa. Joukkoliikenteen käytön kannustirnena oli myös matkalippualennus.
Autoton päivä on osa ED:n ympäristöohjelmaa
ja se toteutetaan vuosittain. Kampanjaan osallistumisen myötä Oulu oli esillä myös kampanjan kansainvälisessä tiedotuksessa. Kam-
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panjan suunnittelusta vastasivat tekninen keskus, ympäristövirasto, liikuntavirasto ja Koskilinjat Oy.

ENERGIAN TUOTANTO JA
KULUTUS
Politiikan tavoite:

"Oulun energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet
laajennetaan koko energiaketjuun polttoaineen tuotannosta energian loppukäyttöön
saakka. Toiminnoissa otetaan huomioon
myös välillinen energiankulutus."
Energiantuotanto polttoaineen tuotannosta kuluttajan käyttöön muodostaa monimutkaisen
kokonaisuuden, jossa yksittäisen toimenpiteen
vaikutus voi tuntua vähäiseltä. Kuitenkin jokaisella oikealla tavalla toteutetulla toimenpiteellä voidaan vähentää ympäristöhaittoja.

Energiansäästöllä on tavoitteet
Oulun kaupunki on energiansäästöohjelmassaan sitoutunut vähentämään omissa kiinteis-

Kuva: Oulun Energia

töissään lämmönkulutusta 10 %, sähkönkulutusta 5 % ja veden kulutusta 5 % vuoden 1990
tasosta vuoteen 2005 mennessä. Energiansäästösuunnitelmassa pääpaino kohdistuu käyttäjien käyttötottumusten muuttamiseen vähemmän energiaa kuluttaviksi.

Toistaiseksi kiinteistöjen keskimääräinen lämmönkulutus on pysynyt asetetussa tavoitteessa, joskin suunta on ollut nouseva. Sähkönkulutuksessa ylittyy sekä tavoitetaso että vuoden 1990 lähtötaso, joskin suunta on kääntynyt hieman laskuun. Vedenkulutuksessa tilanne on samankaltainen.

Eri kiinteistöryhrnien välillä on kulutuksessa
eroja. Keskimääräisen kulutuksen kasvuun vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin tilavuudeltaan
suurimpana toimintana Sivakka. Suurimmat
yksittäiset sähköenergian kulutusta lisäävät tekijät ovat kosteiden tilojen kuivatustarpeen lisääntyminen ja monien tilojen käyttöasteen
kasvu, joka kuitenkin osaltaan tukee kestävän
kehityksen periaatteita vähentämällä uusien tilojen käyttöönotontarvetta.
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Päiväkotien energiatalous
tarkastelun kohteena

VESIVARAT
Politiikan tavoite:

Viiden päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmien
puutteita ja ongelmia selvitettiin 3-vuotisen
projektin ensimmäisessä vaiheessa "Päiväkotien ilmanvaihdon perusparantaminen". Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta ja vaikutuksia päiväkotien sisäilman laatuun ja kiinteistöjen
energian kulutukseen. Tutkimuksesta toteuttivat Oulun seudun Ammattikoulu ja Suomen
Talotekniikan Kehityskeskus Oy (TAKE).

Tuulivoimaloita \lihreäsaareen
Oulun Energialie myönnettiin lupa kolmen tuulivoimalan rakentamiselle Vihreäsaareen. Ensimmäisen tuulivoimalan perustusten rakentaminen on aloitettu ja käyttöönotto tapahtuu keväällä 2001. Teholtaan 1 MW:n tuulivoimalan arvioitu vuosituotanto on 2600 MWh, mikä
vastaa 100 -120 sähkölämmitteisen omakotitalon tai noin tuhannen kerrostaloasunnon vuosikulutusta. Voimala edustaa uutta tekniikkaa
ja matalatuulisilla alueilla hyötysuhde saadaan
aikaisempia myllyjä paremmaksi.

"Raakavesilähteenä käytettävän Oulujoen
veden laadun säilyttäminen ja parantaminen on Oululle erityisen tärkeää. Hajakuormitusta vähennetään ja jätevedet on käsitellään siten, että vesiluonnolle ja vesien
käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa. Hyvin toimivalla vesihuoltoverkostolla luodaan perusta korkeatasoiselle asumiselle. Merialueen, Oulujoen ja pienvesistöjen eri käyttömuotoja sovitetaan yhteen
moninaiskäytön periaatteella tavoitteena
tuoda vesiluonto ja -ympäristö mahdollisimman monen oululaisen ulottuville."
Vesistöjen merkitys oululaisille on hyvin monenlainenja näin ollen myös toteutetut toimenpiteet ovat luonteeltaan hyvinkin erilaisia. Vesistöjen veden laatuun, kunnostukseenjakäyttöön kohdistuu monia kaupungin ja kaupungissa toimivien yritysten perustehtäviin liittyviä toimia, joita silloin, kun ne hoidetaan hyvin, ei juurikaan muisteta, muttajos jotain sattuu, ne heti huomataan.

Oulujoen hajakuormitusta
pienemmäksi
Oulujokivarren kuntien ja haja-asutuksen jätevedet on tarkoitus johtaa Taskilanjätevedenpuhdistamolle. Näin saavutetaan suuren puhdistusyksikön edut ja parannetaan joen veden
laatua.
Hankkeen rakennustyöt etenivät hyvin ja työssä oltiin jopa tavoiteaikataulua edellä. Oulun
ja Muhoksen välinen siirtoviemäri saatiin Oulun osalta yhtä siirtopumppaamoaja 400 m viemäriosuutta lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2000 loppuun mennessä. Hanke hyväksyttiin valtion vesihuoltotyöksi, joka merkitsi sitä,
että valtio maksoi työn ja kaupunki materiaalit.
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Oulujoelle venereitti

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Oulujoen venereitti hyväksyttiin yleiseksi paikallisväyläksi, ja reitti merkittiin Nokkalanrannasta Montan voimalaitokselle väylärnerkein.
Venereitin merkintä oli osa ED-hanketta Veneilyn kehittäminen. Venereitin infomateriaali on suunnitteilla.

Politiikan tavoite:

Viinivaaraselvitykset jatkuvat
Viinivaaran pohjavesihankkeen selvityksetjatkuivat. Viinivaaran pohjavesihankkeeseen on
suunnitellun vedenottomäärän vuoksi sovellettava ympäristövaikutusten arviointirnenettelyä,
mikä käynnistyi arviointiohjelman laadinnalla. Lisäksi on selvitettävä hankeen vaikutukset Natura 2000 alueisiin luonnonsuojelulain
nojalla.
EU:n tavoite 2 -ohjelman hankkeena toteutettavat selvitykset ajoittuvat vuosille 2000-2002,
jonka jälkeen on kaupungin päätöksenteon ja
mahdollisen lupahakemuksen aika. Viinivaarahankkeen tavoitteena on selvittää ja varmistaa Viinivaaran pohjavesialueelta saatavan pohjaveden määräja laatu, arvioida hankkeen ympäristövaikutukset sekä luoda edellytykset kaupungin päätöksenteolle pohjaveden käyttöön
siirtymisestä Lisäksi Viinivaaran pohjavesialueet pyritään merkitsemään laadittavana olevaan
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan ja varaamaan tulevaisuuden pohjaveden hankintaalueeksi.

Sanginjoen vesistöalueen
suunnittelu käynnistyi
Sanginjoen vesistöalueen kunnostuksen yleissuunnittelu käynnistyi. Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksessa tehtiin haja-asutuksen
jätevesien käsittelyselvitys ja samalla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä vesistön tilasta
ja kunnostuksesta. Ongelmana Sanginjoella
ovat kohonneet ravinnepitoisuudetja väriarvot
sekä ajoittain erittäin alhainen happamuus.

"Teollisuuden merkitys hyvinvoinnin muodostajana Oulussa on keskeinen. Asiakkaiden vaatimukset kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta ovat tehneet ympäristönäkökohdista olennaisen laatu- ja kilpailutekijän. Tavoitteena on lisätä yritysten
omatoimisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa ja laajentaa ympäristönsuojelu tuotteen koko elinkaareen. Kaikessa teollisessa
toiminnassa tehostetaan raaka-aineiden ja
energian käyttöä ja minimoidaan päästöjen
ja jätteiden määrät."
Hyvä ympäristön tilan perusedellytys on ympäristölle haitallisen kuormituksen vähentäminen ja haittojen ennaltaehkäisy. Uuden tekniikan käyttöönotto mahdollistaa "puhtaamman"
tulevaisuuden sekä uusia toimintoja käynnistettäessä että vanhoja "virheitä" korjattaessa.
Ympäristötutkimuksen merkitys ympäristön
tilan todentajana on merkittävä.

Yrityksille ympäristötietoa
Uusi ympäristönsuojelulakija ympäristöasioiden hyvä hallinta olivat keskeisiä aiheita yrityksille suunnatuissa koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.
Oulussa käynnistyi Oulun lääninhallituksen
hankkimana ja Johtamistaidon Opisto JTO:n
toteuttamana ympäristöjohtamisvalmennus.
Ympäristöjohtarnisvalmennus on käytännönläheinen työprosessi, ja laajuudeltaan on 3
opintoviikkoa.
Oulun kauppakamarin ympäristöjaoston vuosittaisen koulutuspäivän teemana oli yritysten
ympäristöasioiden suunnitelmallinen kehittäminen ja yritysten lakisääteiset velvoitteet.
Yritystoiminnassa ympäristöasioiden hyvästä
hoidosta on tullut yhä merkittävämpi kilpailu-
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tekijä. Ulkopuolisen todentamia ympäristöjärjestelmiä ovat EU:n asetuksen mukaan teollisuusyritysten ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, EMAS sekä kansainvälisen standardoimisliiton standardin ISO 14001 mukainen
ympäristöjärjelmä.

ISO 14 001 -sel1ifioituja
yrityksiä Oulussa:
ADC
AGA Oy Ab
ABB Installaatiot Oy
ABB Oulun Teollisuuspalvelu Oy
Aspocomp Oy
Atria Oyj
Arizona Chemicals Oy
Eka Chemicals Oy
Eka Polymer latex Oy
Fortek Oy
Fortum Oil and Gas Oy, maalogistiikka
Fortum Service Oy
Incap Furniture Oy
Jyskän Metalli Oy
Kemira Chemicals Oy, Oulun tehtaat
Kesko, Päivittäistavararyhmän logistiikka
Kesped Oy
lohja Rudus Oy Ab
Mac Donald's
NK Cables Oy
Nokia Networks
Onninen Oy
Optiroc Oy Ab
Paroc Oy Ab
Rahnila Steel Oy
SCI-Systems Finland Oy
E. Sarlin Oy Ab
Skanska Suomi Oy, talonrakennus
Stora Enso Fine Papers Oyj
Talgo-Transtech Oy
V.Alamäki Oy
Valio Oy
VR Osakeyhtiöt, henkilöliikennepalvelut
Wetteri Oy

EMAS-rekisteröidyt yritykset
Oulussa:

tutkimuksessa, jossa selvitettiin typenoksidipäästöjen vaikutuksia alueelliseen ilmanlaatuun.
Tulokset osoittivat, että suurimmat typenoksidipitoisuudet esiintyvät Oulun keskustan ja sen
ympäristön ohella pääasiassa vilkkaimpien liikenneväylien ja risteysalueiden välittömässä
läheisyydessä. Mallilaskelmien mukaan korkeimmat typpidioksidipitoisuuden vuorokausiarvot ylittäisivät epäedullisissa sääoloissa
Oulun keskustassajamm. valtatie 4:n varrella
Suomessa voimassa olevan ohjearvotason.
Korkeimmillaan vuorokausiarvon ylitys voisi
olla 25 %. Typpidioksidin tuntiohjearvon ja
ED:n vuosiraja-arvon suuruisia pitoisuuksia
muodostui laskelmissa Pokkitönnän vilkkaalIe risteysalueelle. Muualla tutkimusalueella
typpidioksidipitoisuudet alittivat emo vertailuarvot.
Energiantuotannon ja teollisuuden typpipäästöjen osuus kokonaispäästöistä on huomattava, mutta ne vapautuvat ulkoilmaan korkealta
eikä niillä ole oleellista vaikutusta paikallisiin
typenoksidipitoisuuksiin. Korkeimmillaan
energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat noin
3 - 4 % ohjearvoista.
Tutkimuksella saatiin varsin kattava kuva Oulun nykyisestä typen oksidien pitoisuustilanteessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Typen
oksidien lisäksi autoliikenteellä on huomattava vaikutus myös hiilidioksidi-, hiilivety- ja
hiukkaspitoisuuksiin. Saatuja tuloksia voidaan
hyödyntää mm. ilmanlaadun seurannan suunnittelussa, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa.

Stora Enso Fine Papers Oyj

Kasvihuonekaasupäästöjen määriä
selvitetty
Autoliikenne heikentää ilmanlaatua
Autoliikenne osoittautui merkittävimmäksi
Oulun ilmanlaatuun vaikuttavaksi tekijäksi llmatieteen laitoksen tekemässä leviämismalli-

Oulun kaupungin selvitys kasvihuonekaasupäästöistä Oulussa vuosina 1990 ja 1997 valmistui. Selvitys on osa valtakunnallista kuntien ilmastonsuojelukarnpanjaa, jonka tarkoituk-
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sena on mm. käynnistää paikallistason toimia
kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Eri toiminnoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ostosähkö mukaan lukien olivat hiilidioksidina ilmaistuna 1 652 800 tonnia vuonna 1990ja 2 122400 tonnia vuonna 1997. Päästöt olivat lisääntyneet 28 % vuodesta 1990 vuoteen 1997. Hiilidioksidin osuus kokonaispäästöistä oli vuonna 1997 90 %, typpioksiduulin
osuus 7 % ja metaanin 3 %.
Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin ns. energiaperäisistä päästölähteistä, joita ovat sähkön- ja lämmöntuotanto, teollisuuden lämmöntuotanto, liikenne, ostosähkö ja rakennusten erillislämmitys. Päästöjen kasvu aiheutuu pääasiassa sähkön- ja lämrnöntuotannossa tapahtuneista muutoksista. Maatalouden,
jätehuollon ja rakennusten erillislämmityksen
osuudet ovat vähäiset.

Saastuneet maat erityishuomion
kohteena
Saastuneiden maiden kunnostaminen jatkui
vilkkaana. Orionin yhtymä Oy Fennionin, op-

tirocin Oy Ab:n, Kiertotien entisten öljyvarastojen ja Suomen Petrooli Oy:n Toppilansaaren varaston maaperän puhdistusta jatkettiin.
Loppuvuodesta käynnistyi Kiertotien alueella
Toppilan puoleisen entisen Gulfin varastoalueen kunnostos, jossa kokeillaan maaperän puhdistamista biologisesti. Muita uusia kunnostettavia tai kunnostettuja kohteita oli kymmenen.
Välkkylän kaatopaikan alueen selvitys osoitti, että kaatopaikka ei ole riski viereiselle asutukselle, eikä asutusta ole rakennettu kaatopaikan päälle.
Pateniemen saha-alueen ja linatin kaatopaikan
kunnostamisen jatkosuunnittelua hoidettiin
ED-projektina "Maankäytön muutostilanteiden hallinta". Pateniemen alue on mukana tutkimus- ja kehittämishankkeessa erilaisten kunnostusvaihtoehtojen arvostuksiin liittyvän päätöksentekomallin koekohteena. Iinatin kaatopaikalle laadittiin sulkemisen yleissuunnitelmao Siihen liittyen kaatopaikalla tehtiin biokaasurnittauksia ja kartoitettiin jätetäytön laajuutta maatutkauksin ja sähkönjohtavuusmittauksin.

1997
Oulun alueen eri toiminnois-

ta aiheutuneiden kasvihu0-

Maatalous
0,3%
Jätehuolto
Rakennusten
3%
erillislärmitys
Liikenne
1%
9%

Kaukolämpövoirna- ja
kaukolärrpölaitokset
61 %

Prosessivoima.·
laitokset ja
muu teollisuus
26%

nekaasupäästöjen jakaantuminenp päästölähteittäin
vuonna 1997.
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Turverekkojen pesu vähentää
pölyhaittoja
Oulun Energian Toppilan voimalaitosten turpeenkuljetusten aiheuttaman turvepölyhaitan
poistamiseksi rakennettiin voimalaitosalueelle rekkojen pesuhalli. Talvella rekkoja pestään
noin 140 vuorokaudessa,ja vuodessa pesukertoja on arvioitu kertyvän noin 35 000. Yhdestä
rekasta poistuu pesussa pari kiloa turvetta, joten vuodessa ympäristö säästyy 3-4 rekalliselta turvepölyä. Hanke on osa EU:n tavoite 2 ohjelmaa.

KULUTUS JA JÄTTEET

Uudet määräykset toivat mukanaan muutoksia kiinteistöjen jätehuollon jäIjestelyihin. Bioja paperijätteen erilliskeräysvelvoite ulotettiin
koskemaan 4 huoneiston ja sitä suurempia
asuinkiinteistöjä. Uutena hyötyjakeena keräyskartonkia erilliskerätään vähintään kymmenen huoneiston asuinkiinteistöiltä. Muiden
kuin asuinkiinteistöjen hyötyjakeiden osalta
vähimmäismäärät, jolloin erilliskeräys tulee
jäIjestää, poistuivat paperin ja biojätteen osalta ja laskivat muiden hyötyjakeiden osalta.
Jätehuoltomääräyksistä tiedotettiin julkisten
tiedotusvälineiden kautta, tiedotustilaisuuksissa sekä erillisohjein. Erityisen aktiivisia olivat paikalliset sanomalehdet ja radiot. Jätehuoltoa koskevia eriJlisohjeita jaettiin isännöitsijöille, yrityksille, myymälöille ja yleisötapahtumien järjestäjille.

Politiikan tavoite:
"Kestävän kehityksen mukaisesti Oulunjätehuoltoa kehitetään siten, että kaatopaikalle tulevien jätteiden määrä vähenee. Ruskon jätteenkäsittelyalueelle asetetut kehittämistavoitteet toteutetaan. Tiedollisen ja
taloudellisen ohjauksen avulla nopeutetaan
ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa. Ympäristölle haitallisten tuotteiden
käyttöä vältetään kaikissa toimissa."
Kulutustottumusten muuttaminen ympäristömyötäisemmäksi ja sitä kautta tapahtuva muutos jätemäärissä on hyvin pitkälti seurausta ympäristötietoisuuden kasvusta. Lisääntynyt tietoisuus aiheuttaa vaatimuksia koko tuotantoketjun kehittämiselle lähtien raaka-aineesta ja
päätyen tuotteen hävittämistapaan.

Hyötyjätteiden keräystä
tehokkaammaksi
Oulun kaupungin uudet jätehuoltomääräykset
tulivat voimaan 1.5.2000. Jätehuoltomääräykset koskevat paitsi kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä myös teollisuus-, liike-, toimisto-,
koulu- yms. kiinteistöjä.

Uusien määräysten ja tehokkaamman tiedotuksen vaikutus näkyi jo vuonna 2000 kerätyissä
hyötyjätemäärissä. Mm. biojätettä kerättiin lähes 20 % edellisvuotta enemmän eli yhteensä
4477 tonnia.

Uutta yritystoimintaa jätteiden
hyötykäyttöön ja kierrätykseen
Jätteiden hyödyntäminen ja kierrättäminen
ovat viime vuosina tuoneet mahdollisuuksia
uudentyyppisen yritystoiminnan syntymiseen.
Vuosina 1999-2000 myönnettiinkin yhteensä
17 jätteiden keräilyä, hyödyntämistä ja varastointia koskevaa ympäristölupaa. Oulussa hyötyjätteitä keräävät ja käsittelevät Oulun Jätehuollon lisäksi lukuisat yksityiset yritykset,
muutamat alueelliset kierrätyskeskukset sekä
yhdistykset. Uusimmat luvat koskivat pääasiassa kodinkone- ja elektroniikkaromun, rakennusjätteiden ja metallien kierrätystoimintaa
sekä öljyisten jätteiden keräilyä.
Erityisesti elektroniikkateollisuuden jätteiden
sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen on Oulussa syntynyt uutta tekniikkaa hyödyntäviä kansainvälisestikin katsottuna edel-
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läkävijäyrityksiä. Oululaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana myös Oulun yliopiston, ympåristöhallinnon sekä tutkimuslaitosten rakennus- ja purkujätteiden kierrätykseen ja hyödyntärniseen liittyvissä alueellisissa hankkeissaja
pilottiprojekteissa.

Ruskon jätteenkäsittelyalueella
muutoksia
Biojätteen kompostointilaitos valmistui vuoden 2000 alussa. Laitoksella voidaan vuosittain kompostoida erilliskerättyä biojätettä
5000 tonniaja teurasjätettä 1000 tonnia. Kompostoituminen tapahtuu hiljalleen pyörivässä
rummussa, jossa jätteen viipymä on noin viikko. Laitoksen koekäyttö aloitettiin maaliskuussa 2000 ja se jatkuu edelleen.

Öljyisten maiden kompostointikenttä valmistui Ruskoon syksyllä 2000. Kenttää käytetään
öljypitoisten maamassojen (öljypitoisuus alle
2 %) kompostointiin. Vuonna 2000 alueelle
tuotiin noin 450 tonnia öljyisiä maamassoja.
Kentällä voidaan kompostoida koko PohjoisSuomen alueella syntyviä öljyllä saastuneita
maamassoja.
Energiakäyrtöön soveltuvan jätteen käsittely
käynnistettiin. Jäte paalataan Ruskossaja toimitetaan edelleen hyötykäyttöön pääasiassa
Pietarsaareen Ewapower Oy:lle. Energiajäte sisältää erilliskerättyä kotitalouksien muovijätettä sekä yrityksissä syntyvää paperinkeräykseen kelpaamatonta paperia ja pahvia, muovia sekä muuta palavaa roskaa.

Oiva Roina -varis auttaa osaltaan Oulun ldtehuollon tiedotuksessa ja neuvonnassa.
Kuva: Oulun ldtehuolto
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN
TOTEUTUS KAUPUNKIORGANISAATIOSSA
Hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmien seurantaa kehitettiin kohti auditointityyppistä järjestelmällistä tarkastelua. Jo viime
vuonna kyselyssä painotettiin kestävän kehityksen ohjelman toimivuutta, järjestelmällisyyttäja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa. Kyselyssä kiinnitettiin huomioita kunkin
yksikön omiin ympäristövaikutuksiinja tavoitteisiin oikein kohdistettujen toimenpiteiden
esille tuomiseksi.
Tänä vuonna kysely osoitettiin nimellä joko
koko hallintokunnalle tai liilcelaitokselle tai
suurissa hallintokunnissa yksiköittäin jaoteltuna. Jaottelussa noudatettiin hallintokuntien
vuoden 2000 organisaatiokaavioita Nimettyjä lomakkeita lähetettiin kaikkiaan 52 hallintokuntaan, liikelaitokseen tai yksikköön. Vastauksia saatiin yhteensä 39 hallintokunnasta,
liikelaitoksesta ja yksiköstä.
Kyselyyn jättivät vastaamatta keskusvirastosta painatuskeskus, henkilöstö- ja hallintopalvelutja logistiikkakeskus, Oulun matkailupalvelut tiedekeskus Tietomaata lukuun ottamatta, sosiaali- ja terveystoimesta sosiaalityö, terveydenhuolto ja vanhustyö sekä Oulun Energian myynti ja markkinointi, yrityspalvelut
sekä hallinto ja talous. Näiden toimintaan ei
siten tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa.
Teknisen keskuksen yksiköiden vastaukset eivät kaikilta osin vastanneet vuoden 2000 organisaatiota, koska tilaaja-tuottaja-malliin liittyvät organisaatiomuutokset ovat vielä osittain
kesken.

työn puutteita. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen on tässä yhteenvedossa esitetty myös suosituksia ohjelmien kehittämiseksi.

SITOUTUMINEN KAUPUNGIN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKAAN
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan painopistealueet on pääsääntöisesti
otettu kattavasti huomioon kestävän kehityksen ohjelmissa. Erilaisista perustehtävistä
johtuen tärkeysjärjestys vaihteli eri toimialojen kesken. Kaikkein tärkeimmäksi painopistealueeksi osoittautui ympäristötietoisuus
joko henkilöstön oman tietoisuuden lisäämisenä tai ympäristötiedon tuottamisena ja jakamisena.
Opetusviraston, sosiaali- ja terveys toimen
sekä kulttuuritoimen yksiköiden keskeisimmiksi painopistealueiksi nousivat sosiaalinen
kestävyys ja hyvinvointi sekä ympäristötietoisuus.
Keskusviraston vastauksissa painottui suunnittelupalveluiden osuus ja tärkeimmäksi painopistealueeksi nimettiin maankäyttö. Sekä
Tietomaa että Oulun tietotekniikka pitivät tärkeimpänä ympäristötietoisuutta ja kulutusta
ja jätteitä.

Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä
koko kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokunta-, työyksikkö- tai liikelaitoskohtaisesti.

Ympäristöviraston j a nuorisoasiainkeskuksen
keskeisimmät painopistealueet olivat ympäristötietoisuus, kulutus ja jätteet sekä ympäristövirastossa maankäyttö. Liikuntavirastossa tärkeimmät painopistealueet olivat sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi sekä ympäristötietoisuus.

Seurannan tarkoituksena on ollut myös aktivoida vastaajaa havaitsemaan oman ohjelma-

Teknisen keskuksen tilaajayksiköiden tärkeimmiksi painopistealueiksi koettiin ympä-
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ristötietoisuus, maankäyttö ja liikenne. Tuottajapuolella painotettiin ympäristötietoisuuden
lisäksi kulutusta jajätteitä sekä ympäristökuormitusta. Rakennusvalvontaviraston tärkeimmät painopistealueet olivat sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi sekä kulutus ja jätteet.
Liikelaitokset pitivät tärkeimpänä omaan perustehtäväänsä liittyviä politiikan painopistealueita, kuten Oulun Energian tuotanto -yksikkö energian tuotantoa ja kulutusta ja Oulun Vesi vesivaroja. Näiden lisäksi liikelaitosten vastauksissa keskeisimmiksi painopistealueiksi nousivat kulutus ja jätteet, ympäristökuormitus ja ympäristötietoisuus.

Vastauksista voidaan todeta, että yksiköt
ovat sisäistäneet hyvin omaan perustoimintaansa liittyvät kestävän kehityksen painopistealueet kuitenkaan unohtamatta oman
toiminnan, kuten toimistotyön, haitallisia
ympäristövaikutuksia. Edellisenä vuonna
omaan perustehtävään liittyvät näkökohdat eivät olleet hahmottuneet yhtä hyvin,
vaan enemmän painotettiin toiminnasta
johtuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMAT
Lähes kaikki kestävän kehityksen ohjelmat
laadittiin ja hyväksyttiin vuosien 1996 - 1998
välisenä aikana. Oulun Energian tuotannon,
Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon ympäristöjärjestelmät ovat rakenteilla. Oulun Vesi
on laajentamassa laatujärjestelrnäänsä ympäristöjärjestelmän suuntaan. Liikelaitoksissa
korostuukin ympäristö- ja kestävän kehityksen asioiden huomioon ottaminen yrityksille
tyypillisellä tavalla, so. soveltamalla jäIjestelmästandardeja (ISO 9001, 14001).
Teknisessä keskuksessa on meneillään tilaaja-tuottaja malliin siirtymiseen liittyen mitta-

vat organisaatioiden uudelleenjärjestelyt. Yksiköt ovat ottamassa kestävän kehityksen asioita osaksi laatujärjestelmiään, jolloin siirrytään yksikkökohtaiseen asioiden käsittelyyn
myös kestävän kehityksen suhteen. Toimintamallia voidaan pitää hyvänä, koska jo aikaisemmin on tullut esille, että koko teknistä keskusta koskettava ohjelma on liian laaja kokonaisuus ulottuakseenjokaisen yksikön arkipäivän toimintaan. Tilaaja-tuottaja malliin siirtyminen edellyttää tarkkaa pohdiskelua myös
kestävän kehityksen vastuunjaossa. Sekä tilaajan tekemillä päätöksillä että tuottajan käytännön toteutuksella on oma merkittävä roolinsa
tavoitteiden saavuttamisessa Toimiva ohjelma
edellyttää selkeää vastuunjakoa sekä tilaajatuottaja rajapinnan määrittelyä.
Keskusvlrastossaja sosiaali- ja terveystoimessa ei ole laadittu päiväkoteja lukuun ottamatta
yksikkökohtaisia kestävän kehityksen ohjelmia. Tämä heijastuu koko hallintokunnan ohjelman toteutumiseen selkeästi. Näiden hallintokuntien yksiköt poikkeavat jo perustoirninnoiltaan niin paljon toisistaan, etteivät yhteiset yleisellä tasolla esitetyt tavoitteet siirry
käytäntöön yksikkötasolla. Koko hallintokunnan ohjelma on niin laaja, että sen päivityksestä ja toteutuksesta ei kaikilta osin vastaa
kukaan. Nähtävissä on selkeä tarve käynnistää ohjelmatyö uudelleen siten, että työyksiköt lähtevät pohtimaan kestävää kehitystä ja
sen edistämistä omasta näkökulmastaanja perustehtävästään lähtien.

Kulttuuritoimessa ohjelmat on laadittu yksiköittäin, mikä on osoittautunut sopivan laajuiseksi käsittelytavaksi. Ohjelmat ovat edenneet
pääosin hyvin ja niissä on painottunut perustehtävään kuuluvan kulttuuritarjonnan vaikutukset sosiaaliseen kestävyyteen sekä ympäristötiedon ja -elämysten tuottaminen taiteen
keinoin. Lisäksi ohjelmissa on otettu huomioon toiminnan konkreettisia ympäristövaikutuksia mm. jätehuollon, energian kulutuksen
ja logistiikan osalta.
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Seuranta osoitti jälleen, että pienehköjen
yksiköiden ohjelmat, kuten esimerkiksi liikuntaviraston, konekeskuksen, koulujenja
päiväkotien kestävän kehityksen ohjelmat,
olivat järjestelmällisimmin ja käytännönläheisimmin toteutettuja. Nämä ohjelmat
olivat siirtyneet käytännön toimiksi ja kehittyneet valmistumisen jälkeen.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA
SUUNNITTELUA JA
KEHITTÄMISTÄ
Hallintokuntienja liilcelaitosten omat kestävän
kehityksen painopistealueet eli yleisemmät
päämäärät kestävän kehityksen edistämiseksi
oli otettu osaksi pitkän tähtäimen suunnitelmia. Vastanneista 35 yksikköä (90%) kertoi

niiden olevan osa muita pitkän tähtäimen suunnitelmia. Kestävän kehityksen painopistealueet olivat mukana melko tasaisesti visioissa,
strategioissa, talousarvioissa ja avaintehtävissä.
Kestävän kehityksen tavoitteet oli otettu osaksi
myös vuosittaista tavoitteen asettelua. Vastanneista 33 (85%) kertoi niiden olevan osana
muuta tavoitteen asettelua, useimmin toiminnallisia tavoitteita (30 vastaajaa). Tämä vastasi edellisen seurannan tulosta.
Kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastaminen ja asettaminen vuosittain ei ole vielä yhtä
yleistä. Vuonna 2000 kestävän kehityksen tavoitteet päivitettiin 15 yksikössä (38 % vastanneista). Yleisimmin tavoitteita päivitettiin
sisäisissä työpalavereissa. Erillisenä lautakunta-asiana tavoitteita käsitteli vuosittain vain
kaksi yksikköä, harvemmin yhdeksän.

Hallintokuntien esittämiä kestävän kehityksen mittareita
- Toiminnan arviointi ja toteutuksen seuranta, onko tehty vai ei, avaintehtävien
toteutumisen seuranta, suunnitelmien toteutumisen seuranta
- Kuulijaluvut, osallistujamäärät, kävijämäärät
- Tapahtumien määrä, koulutustilaisuuksien määrä, ohjelmisto
- Gallupit, palautteet, tutkimukset, arvostelut, asukastyytyväisyyskyselyt, reklamaatiot
- Energiankulutus
- Vedenkulutus
- Lannoitteiden määrä/m2 nurmipintaisilla pallokentillä
- Suolan määrä/m 2 raviradalla ja murskepintaisilla pallokentillä
- Öljyjen käyttömäärä
- Polttoaineen kulutus
- Poikkeamaraportit, laatukustannukset, laatukriteerit
- Taloudelliset mittarit, suoritehinta, tehokkuus, raha
- Henkilöstötilastot, sairauspoissaolot, tapaturmatilastot, tyytyväisyys, viihtyvyys, ilmapiirikartoitus, tykytoiminta, tyävuorosuunnittelu/toteutus/kuormitus
- Ongelmajätekirjanpito, jätemäärät
- Kirjalliset dokumentit kokouksista yms.
- Kopioiden määrä
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Kysymykseen keskeisistä tavoitteista, aikatauluista ja vastuuhenkilöistä vuodelta 2000 vastasi 33 yksikköä (85 % vastanneista). Edellisessä seurannassa vain vajaa puolet vastanneista vastasi samaiseen kysymykseen vuoden
1999 osalta. Näin ollen kestävän kehityksen
toimenpiteiden kirjaamisen voidaan katsoa
yleistyneen koko kaupungin osalta.
Vuoden 1999 seurannassa omat yksilöidyt tavoitteensa vuodelle 2000 esitti runsas puolet
tuolloin vastanneista Tämän vuoden kyselyLomakkeeseen tuolloin esitetyt tavoitteet esitäytettiin. Näistä suurin osa oli toteutunut. Toteutumattomat tavoitteet oli siirretty vuoden
2001 tavoitteiksi.
Tässä seurannassa kysymykseen vuoden 2001
keskeisimmistä kestävän kehityksen tavoitteista, aikatauluistaja vastuuhenkilöistä vastasi 29
yksikköä (74 % vastanneista), joskin näistä
seitsemän yksikköä vain totesi vuoden 2000
tavoitteiden toteuttamisen jatkuvan.
Vastanneista 31 yksikköä (79 %) kertoi tiedottaneensa henkilöstöä tavoitteista, toimenpiteistä niiden savuttamiseksi, vastuuhenkilöistä ja
aikatauluista vuonna 2000. Tiedotus tapahtui
pääsääntöisesti työyhteisökokouksissa ja palavereissa. Kestävän kehityksen painopistealueiden ja tavoitteiden hallintaa koskevat vastaukset on koottu liitteeseen 1.
Kolmannes vastanneista ei raportoinut tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstölle raportoi
reilu puolet vastanneista lähinnä työpaikkakokouksissa ja palavereissa. Lautakunnalle ilmoitti raportoivansa vajaa kolmannes yksiköistä joka oli jopa vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista mitattiin yleisimmin arvioimalla, oliko hanke toteutunut vai ei. Kulttuuritoimessa keskeisiksi mittareiksi nousivat kävijä/käyttäjämäärät. Yksiköt, joissa kestävän kehityksen asiat
ovat osa laatujärjestelmää, käyttivät laatukriteereitä, poikkearnaraportteja yms. myös kes-

tävän kehityksen seurannan toteutumiseen.
Määrällisiä mittareita (jätteet, energia, vesi
yms.) kertoivat käyttävänsä Konekeskus, Liikuntavirasto sekä osa Teknisen keskuksen tuottaja -yksiköistä. Mittareita kestävän kehityksen seurantaan esitti noin puolet vastanneista.
Esitetyt mittarit on koottu taulukkoon 1.
Vuonna 2000 toteutettuja kestävän kehityksen
hankkeita ja toimenpiteitä on koottu liitteeseen
2.
Kokonaisuudessaan kestävän kehityksen
tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
oli nähtävissä selvää kehitystä parempaan.
Tavoitteita kirjataan erillisinä ja osana
muuta tavoitteen asettelua. Myös runsaasti toimia kestävän kehityksen edistämiseksi
toteutetaan. Säännöllisyydessä, seurannassa ja raportoinnissa on kuitenkin vielä runsaasti kehitettävää. Kehittämistä vaatii
myös tavoitteiden ja kestävän kehityksen
asioiden hallinnan erottaminen toisistaan.
Toisin sanoen tavoitteiksi tietylle vuodelle
tulee valita uusia, yksikön toimintaa kehittäviä asioita. Kun asia on jo arkipäivää eli
osa normaalia toimintaa, se siirtyy ohjeistuksella hallittavaksi asiaksi, poistetaan tavoitteista ja tavoitteeksi seuraavalle vuodelle valitaan kokonaan uudet kehittämiskohteet. Normaaliin toimintaan tai perustehtävään kuuluvat jopa lakisääteiset asiat
eivät voi vuodesta toiseen olla yksikön kestävän kehityksen kehittämistavoitteita.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
ASIOIDEN HALLINTA
Vastuut kestävän kehityksen toteuttamiselle on
määritelty yleisimmin kestävän kehityksen ohjelmassa ja sisäisissä työpalavereissa. Laatujärjestelmissä, työohjeissa ja toimenkuvissa
vastuita ovat määritelleet lähinnä liikelaitokset ja ne Teknisen keskuksen yksiköt, joilla on
käytössään laatujärjestelmiä.
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Vastanneista seitsemässä yksikössä ei ollut nimetty kestävän kehityksen vastuuhenkilöä.
Kunkin työntekijän vastuut kestävän kehityksen toteutuksessa on määritellyt kolmannes
vastaajista, ja reilu kaksi kolmannesta kertoo
työntekijöiden olevan tietoisia omista vaikutusmahdollisuuksistaan ainakin osittain. Vastaavasti vajaalla puolella vastanneista yksiköistä on kiIjallista ohjeistusta kestävän kehityksen asioiden hoitamiseksi, ja ne olivat osa työhön perehdyttärnistä. Vastuiden määrittelyn
tilanne vastasi pääpiirteissään viimevuotisen
seurannan tulosta.
Kestävän kehityksen asioissa henkilöstöään on
kouluttanut tai tiedottanut vuoden 2000 aikana kaksi kolmannesta vastaajista. Kolme yksikköä kertoi, ettei koulutusta ole annettu lainkaan. Muissa yksiköissä koulutusta oli ollut
tatjolla aiempina vuosina. Pääosa koulutuksesta ja tiedotuksesta on annettu työyhteisökokouksissa ja palavereissa. Varsinaisiin koulutustilaisuuksiin oli vuonna 2000 osallistuttu 11
yksikössä.

SIDOSRYHMÄYHTEISnö JA
VUOROVAIKUTUS
Keskeisimmiksi yhteistyökumppaneiksi kestävää kehitystä edistävässä sidosryhmäyhteistyössä nousivat kaikissa yksiköissä kaupungin
muut hallintokunnat ja kuntalaiset yleensä. Viimevuotiseen seurantaan verrattuna keskeiseksi yhteistyökumppaniksi nimettiin yhä useammin myös yritykset.
Sidosryhmäyhteistyön muodot olivat hyvin
moninaiset. Eniten toteutettiin projektinomaista yhteistyötä eri hankkeiden yhteydessä. Erilaisia tilaisuuksia kerrottiin järjestetyn yhteensä useita satoja. Järjestetyt tilaisuudet vaihtelivat koulujen ja päiväkotien vanhempainilloistaja eri yksiköiden asiakasneuvotteluista yleiskaavatilaisuuksiin. Tilaisuuksissa kestävän kehityksen asioita oli käsitelty vaihtelevasti.
Keskeinen sidosryhmäyhteistyön muoto on
myös useissa yksiköissä annettava perustehtävään kuuluva neuvonta ja palvelutyö, jota toteutetaan päivittäin.

Vastuiden määrittelyä, ohjeistusta ja koulutusta
koskevat vastaukset on koottu liitteeseen 3.
Yleisesti voidaan todeta, että kestävän kehityksen asioiden vastuiden määrittely ja
ohjeistus on vielä puutteellista. Kestävää
kehitystä toteutetaan useimmiten eIi.llisinä hankkeina ja projekteina. Jatkuva sitoutuminen toimintaan on vielä puutteellista
Useimmiten kestävän kehityksen asioiden
katsotaan olevan osa normaalia arkipäivää
ilman selkeää vastuunjakoa ja ohjeistusta,
jolloin kestävän kehityksen edistäminen jää
hyvin pitkälle yksittäisten henkilöiden
oman aktiivisuuden varaan. Yksiköissä,
joissa on käytössä laatujärjestelmä, on hyvät valmiudet ottaa kestävän kehityksen
edistämiseen liittyvät asiat mukaan laatuohjeisiin. Näin on osin jo toimittu ja osa
yksiköistä on päivittärnässä laatujärjesteimiään kestävän kehityksen asiat huomioon
ottaen.

YKSIKÖiDEN NÄKEMYKSET
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMIEN TOTEUTUMISESTA
Oma arvion mukaan kaupungin politiikan painopistealueet tunnetaan lähinnä tyydyttävästi,
mutta osin myös heikosti. Oma kestävän kehityksen ohjelma on sisäistetty yksiköissä pääosin tyydyttävästi tai hyvin. Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso sekä motivaatio ja
asenteet arvioitiin useimmiten hyväksi tai tyydyttäväksi.
Edelliseen seurantaan verrattuna oma ohjelma
arvioitiin sisäistetyn entistä paremmin, mutta
henkilöstön ympäristötietoisuuden taso ja kaupungin politiikan tunnettavuus arvioitiin viimevuotista heikommaksi. Yksiköiden näkemykset on koottu liitteeseen 4.
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Kahta lukuun ottamatta vastaajat olivat sitä
mieltä, että kestävän kehityksen edistämisestä on yksikölle hyötyä. Tärkeimmiksi hyötynäkökohdiksi todettiin haitallisten ympäristövaikutusten väheneminen ja yksikön imagon
paraneminen sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminenja työn laadun paraneminen. Haitallisten ympäristövaikutusten väheneminen
koettiin tärkeäksi erityisesti te~sessä keskuksessa ja liikelaitoksissa. Muissa yksiköissä ympäristötietoisuuden lisääntymistä pidettiin tärkeimpänä. Yksikön imagon paranemista pidettiin huomattavan paljon tärkeämpänä kuin
edellisessä seurannassa, jolloin vain liikelaitokset olivat arvioineet sen yhdeksi tärkeimmistä hyödyistä.
Keskeisimmiksi esteiksi kestävän kehityksen
edistärniselle yksiköissä nousi talous- ja henkilöstöresurssien puute, henkilöstön asenteet
ja tiedon puute.

35

Vapaamuotoisissa kommenteissa yksiköt toivoivat erityisesti lisää henkilö- ja aikaresursseja kestävän kehityksen edistämiseen. Selvä
kommentti oli, ettei kestävän kehityksen ohjelman eteenpäinviemiseen riitä aika oman
työn ohessa. Myös lisää tiedotusta ja koulutusta sekä hallintokuntien välistä yhteistyötä
toivottiin. Monissa yksiköissä koettiin, että asia
on erittäin tärkeä ja siihen tulee panostaa entistä enemmän.
Toisaalta esille tuli, että monet kestävän kehityksen periaatteet ovat Oulussa toteutuneet varsin hyvin ja perusasiat ovat kunnossa. Tärkeänä pidettiin, että Oulun kaupunki olisi esimerkkinä kannustamassa kaupunkilaisia ja yrityksiä edistämään kestävää kehitystä. Osin vaikuttaa, että kaupunki eri hallintokuntineen on
jäljessä ainakin yrityksiä näissä asioissa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
JA SUOSITUKSIA
••
••
KESTAVAN
KEHITYKSEN OHJELMIEN
••
KEHITTAMISEKSI
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka on osoittautunut sisällöltään kattavaksi ja
strategisena asiakirjana hyvin toimivaksi. Kaupungin toimintaa on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden suuntaan monin eri tavoin
ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen on
nähtävissä päätöksentekoprosessissa entistä
useammin.
Jotta kestävän kehityksen perusajatus jatkuvasta oppimisprosessista toimii, se edellyttää asioiden uudelleen tarkastelua aika ajoin. Kestävän kehityksen politiikan päivitys on todettu
ajankohtaiseksi uuden valtuuston aloittaessa
toimintansa. Päivityksen yhteydessä päätetään
myös siitä, kuinka koko politiikan seuranta toteutetaan tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja on useampia, ja seurantatapaan vaikuttaa myös kestävän kehityksen toiminnallisten tavoitteiden
siirtyminen talousarvioon.
Seurantakysely osoitti, että myös hallintokuntien, liikelaitosten ja työyksiköiden ohjelmat
ovat siirtymässä ensimmäisestä suuntaa hakevasta vaiheesta toiseen selvästi tavoitteellisempaan vaiheeseen. Ohjelmat tulisi nyt päivittää
ja miettiä ohjelmien toimivuus ja kattavuus
uudelleen.
Yksiköiden kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tulee varata riittävästi sekä taloudellisia, toiminnallisia että henkilöstöresursseja. Ohjelmien laatiminen, toteuttaminen,
seuraaminen, tiedotus ja koulutus vaativat
ajoittain suurehkoa työpanosta, mikä tulisi
huomioida kestävän kehityksen vastuuhenkilöiden muiden töiden suunnittelussa.
Koko kaupunkiorganisaatio tulisi ohjeistaa ja
vastuuttaa selkeämmin kestävän kehityksen
edistämiseen liittyviin asioihin. Hallintatyö tu-

lisi kytkeä osaksi toimintayksiköitten laadunhallintaa.
Kestävän kehityksen ohjelmien toteuttamiseen
ja seurantaan tulisi jokaisessa yksikössä nimetä
vastuussa oleva henkilö tai ryhmä. Vastuun tulee jatkua myös ohjelman laatimisen jälkeen
toimenpiteiden käynnistämisen, tavoitteiden
toteutumisen seurannan, tiedottamisen, koulutuksen, toimintojen kehittämisen yms. muodossa. Tehtävään nimettyjen henkilöiden koulutuksessa ja ajankäytössä on osoitettava annetun tehtävän edellyttämät riittävät resurssit.
Työyksikkökohtaisten ohjelmien laadinta tulisi käynnistää ainakin seuraavissa yksiköissä: Keskusvirasto: elinkeino- ja kansainväliset palvelut, painatuskeskus, suunnittelupalvelut (tukeutunee pitkälti olemassa olevaan keskusviraston kestävän kehityksen ohjelmaan,
mutta vaatii päivitystä), henkilöstö- ja hallintopalvelut, logistiikkakeskus, Oulun tietotekniikka, Oulun matkailupalvelut: Nallikari
Camping, Tiedekeskus Tietomaa, Sosiaali- ja
terveystoimi: Sosiaalityö, Terveydenhuolto,
Vanhustyö ja Mielenterveys ja vammaistyö.
Sosiaali- ja terveystoimessa yksikkökohtaisten
ohjelmien laadinta tulisi ulottaa terveyskeskus,
laitos tms. tasolle.
Kestävän kehityksen ohjelmien sisällyttäminen laatujärjestelmiin ja laatujärjestelmien kehittäminen laatu- ja ympäristö- tai toimintojäIjestelmiksi on erittäin suositeltavaa. Teknisen keskuksen yksiköissä, joissa on olemassa
olevat laatujärjestelmät tulee käynnistää järjestelmien päivitys ja sisällyttää kestävän kehityksen asioiden hallinta toiminta- ja työohjeisiin.
Asetettavien tavoitteiden tulee olla haasteellisia, lisäpanostusta vaativia ja yksikön toimin-
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taa kehittäviä. Tavoitteet aikataulutetaan ja jo
toteutuneita tai arkirutiineiksi muuttuneita asioita siirretään pois tavoitteista osaksi normaalia asioiden hallintaa.
Normaalit, jo arkirutiineihin kuuluvat jopa lakisääteiset tehtävät ohjeistetaan. Toimien ohjeistuksessa eli itse toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen toteuttaminen ja
seurannassa tarkastellaan, noudattaako yksikkö toimintatapaa ja mikä on toiminnan tulos.
Koulutusta ja tiedotusta koko kaupungin osalta on tarvetta lisätä. Ennen kaikkea yksiköille,
joissa oman ohjelman laatiminen on tarkoitus
käynnistää, tulee tarjota täsmätietoa ja laadintaprojektin ohjausta. Pidemmälle ehtineille
yksiköille tulee tarjota säännöllisesti kertaustietoa sekä uusia tuulia kestävän kehityksen
edistämiseen liittyvissä asioissa. Tätä palvelee ainakin osin "Kestävän kehityksen tunnuspiirteet" -seminaarisarja vuosittain vaihtuvine
aiheineen.
Kaupunkiorganisaation kestävän kehityksen
ohjelmien seurantaa tulee kehittää yhä enemmän auditointityyppiseksi. Seuranta tulee toteuttaa määrävälein, esim. valtuustokausittain.
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Auditointeihin tulsi sisällyttää asiakirjojen tarkastelu yksikössä sekä johdon ja henkilöstön
haastatteluja. Yksilckökohtaisilla käynneillä on
saatavissa huomattavasti luotettavampaa tietoa yksikön kestävän kehityksen ohjelman todellisesta tilanteesta ja yksikön sitoutumisesta kuin kirjallisella kyselyllä. Lisäksi yksikössä käynti antaa auditoijalle selvästi enemmän
mahdollisuuksia tarjoaa yksilckökohtaista palautettaja kehittämissuosituksia. Käyntien toteuttaminen edellyttää, että niihin varataan
kaupunkiorganisaatiosta tarvittavat henkilöstöresurssit tai että ne teetetään täysin kaupungin ulkopuolisella tarkastajalla.
Yksiköiden sisällä tulee ottaa käyttöön myös
sisäisiä seurantatapoja. Tällaisia voisivat olla
esimerkiksi vuosittain toteutettavat sisäiset auditoinnit, joissa ko. yksikölle soveltuvan tarkastuslistan avulla käydään lävitse yksikön toiminnan eri osa-alueiden kestävän kehityksen
asioiden hallinta. Myös eri yksiköiden väliset
ristiinauditoinnit voisivat olla toimivia.
Seurannasta tulee raportoida lautakunnalle tai
niitä tulee käsitellä johtoryhmissä tms., jotta
toimet tarkastuksissa havaittujen kehittämiskohteiden korjaamiseksi käynnistyvät.
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Esimerkkejä tavoitteiden asetteluun:
VUOSI 1:
Tavoite 1:

Tavoite 3:

Jätteiden lajittelun tehostaminen

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Toimenpi teet:
hankitaan tarvittavat astiat,
laaditaan ohjeet,
koulutetaan henkilöstö

Toimenpiteet:
suunnitellaan ja järjestetään ympäristöaiheine
koulutus tai tapahtuma

Seuranta: Toimiiko lajittelu?
Tulos: Lajittelu toimii!

Seuranta: Osallistujamäärät yms.
Tulos: Tapahtumajärjestelään vuosittain tai joka toi
nen vuosi aihe vaihdellen yksikön sisäisenä
yksikön tarjoamana koulutuksena

Tavoite 2:
Käytettävien tuotteiden ympäristökuormituksen
pienentäminen
Toimenpiteet:
oletaan käyttöön ympäristömerkittyjä tuotteita,
laadilaan hankintaohjeet,
määritellään vastuut toimenkuviin, työohjeisiin
yms.
Seuranta: Montako % käytetyistä tuotteista on ym
päristömerkittyjä?
Tulos: Aina hankintoja tehtäessä
noudatetaan laadittua ohjetta ja valitaan
ympäristömerkittyjä tuotteita

Tavoite 4:
Kestävän kehityksen huomioon ottaminen
suunnittelussa
Toimenpiteet:
laaditaan ohjeet miten ja missä vaiheessa kestä
vään kehitykseen liittyvät seikat arvioidaan suun
nitteluprosessissa,
määritellään vastuut toimenkuviin yms.
Seuranta: Näkyykö suunnitelmissa arvio hankkeen
vaikutuksista kestävän kehityksen edistämiseen.
Tulos: Kaikissa hankkeissa tehdään ohjeistukse
mukainen arviointi

VUOSI 2:
Tavoite 1:

Tavoite 2:

Jätteiden määrän vähentäminen 10 %

Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrän lisääminen 10 %

Toimenpiteet:
käynnistetään toimenpiteitä jätteiden määrän
vähentämiseksi, esim. ohjeita kopiointiin, ei hankita kertakäyttötuotteita tms.,
ohjeistetaan valitut asiat,
määritellään vastuut toimenkuviin, työohjeisiin
jne.,
tiedotetaan benkilöstöä

Toimenpide:
etsitään uusia tuotetyyppejä, joissa voidaan ottaa käyttöön ympäristömerkittyjä tuotteita
Seuranta: Montako % käytetyistä tuotteista on ympäristömerkittyjä
Tulos: Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä lisääntyy

Seuranta: Jätemäärät
Tulos: Jätteiden määrä vähenee 10 %

VUOSI 3:
Asetetaan uusia tavoitteita,
koska jätteiden määrän vähentäminen ympäristöasioiden buomioiminen hankinnoissa, kestävän kehityksen arviointi suunnittelussa sekäjoka
toinen vuosi järjestettävä ympäristötiedotuskou-

lutus ovat arkipäivää ja niissä noudatetaan laadittuja ohjeita ja määriteltyjä toimenkuvia. Objeiden noudattamista seurataan auditoinneissa
Uätemäärä seuranta, ympäristöystävällisten tuotteiden määrä, koulutukseen osallistuneiden määrä).
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Uite 1.
Kestävän kehityksen painopisteiden ja tavoitteiden hallinta yksiköissä.
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Yksikkö
Keskusvirasto
Elinkeino ja kansainväliset palvelut ..
Suunnittelupalvelut
..
Oulun tietotekniikka
.
Oulun matkailupalvelut
Tiedekeskus Tietomaa
.
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
..
Päivähoito- ja perhetyö
.
.
- pilottipäiväkodit
Mielenterveys- ja vammaispalvelut .
Opetusvirasto
..

Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
..
Kaupunginteatteri
..
Taidemuseo
..
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
..
Kaupunginorkesteri
..
Nuorisoasiankeskus
..
Ympäristövirasto
..
Liikuntavirasto
..
Tekninen keskus
Yhteispalvelut
..
Katu- ja viherpalvelut
..
Maankäyttöpalvelut
..
Asemakaavoitus
.
Tilapalvelut
..
Kunnossapito
..
Maanrakennus
.
Vihertyöt
.
Kiinteistönhoito
..
Siivous
.
Talonrakennus
..
Palolaitos
..
Rakennusvalvontavirasto
.
Oulun Jätehuolto
..
Konekeskus
..
Oulun Vesi
..
Oulun Ateria
.
Oulun Energia
Energian tuotanto
..
Sähkön siirto ja jakelu
.
Kaukolämpö
.
Oulun Satama
..
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Liite 2:
Vuonna 2000 toteutettuja kestävän kehityksen hankkeita ja
toimenpiteitä:

KESKUSVIRASTO:
Suunnittelupalvelut
- Yleiskaavoitus
- Seudun yleiskaavan valmistelu
OULUN TIETOTEKNIIKKA:
- Värikasettien kierrätys
OULUN MATKAILUPALVELUT:
Tiedekeskus Tietomaa
Ympäristöasioihin liittyvä näyttely: Metsä
jame
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI:
Päivähoito- ja perhetyö
- Ympäristötietoisuus opetussuunnitelmissa
- Ympäristötietoisuuskoulutusta
Pilottipäiväkoditl Taskila
- Osallistuminen ilkivallattoman viikon tapahtumiin: luontopolkuja nimikkolajin valinta
- Biojätteen kompostointi
- Luonnon havainnointi, ympäristötietoisuuden lisääminen, jätteiden lajittelu, lähiympäristöstä huolehtiminen talkoilla, retket
OPETUSVIRASTO:
- Resurssien lisäys Timosenkosken luontokoulun toimintaan ja ympäristökasvatuksen
ohjaamiseen sekä kouluttamiseen
- Resurssien lisäys oppilaan elämänhallinnan
tukemiseen
- WWW-sivutkestävän kehityksen tiedotukseen
KULTTUURITOIMl:
Oulun kaupungin kirjasto-maakuntaldrjasto
- Tehokas poistetun aineiston kierrätys (lahjoitukset, myynti)
- Toimistojätteen uudelleenkäyttö (lahjoitukset päiväkodeille)

Pohjois-Pohjanmaan Museo
- Ongelmajätteiden kierrätyksen ja lajittelun
tehostaminen
Kaupunginteatteri
- Ohjelmistopolitiikka ja esitystoiminta
- Perusparannushankkeen suunnittelu
Taidemuseo
- KimmoKuismasenarkkitehtuurinäyttely
"Kulttuurin kuvajaisia arkkitehtuurissa"
painottui ekologisen ja säilyttävän rakentamisen periaatteisiin
- Kaupungin kokoelman sijoitustöiden aloittaminen
- Ulkoveistosten huolto- ja korjaustöiden
aloittaminen
- Ympäristökasvatus; mm. lasten maataidetyöpaja Hailuodossa
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
- Vahtimestaritoiminnan ja lipunmyynnin uudistaminen
- Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen
Oulun kaupunginorkesteri
- Koulukonsertit (18 koulua, 23 konserttia,
kuulijoita 7700)
NUORISOASIAINKESKUS:
- Oululaisten ympäristöjärjestöjen ympäristöaiheisesta tempauksesta tiedottaminen
Kierrätys ja kompostointikurssin suunnitteleminen yhteistyössä Luontonuorten
kanssa
Osallistuminen ilkivallattoman viikon suunnitteluun ja toteutukseen
Ympäristökasvatusmateriaalin täydentäminen nuorisotiedotuspiste Nappiin
Ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta
työpaikoilla
Ympäristöaiheita sisältävä leiri tai kurssi
nuorille
Hankinnoissa ympäristöystävällisen vaihtoehdon valinta
Paperinkeräyslaatikko Nappiin
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- Nuorisoasiainkeskuksen oma tavarapörssi,
jonka kautta kierrätetään nuorisotalojen välineitä
- Tiedonvälityksen lisääminen sähköpostin
kautta
- Järjestökirjeet nuorisojärjestöille sähköpostilla silloin kun se on mahdollista

YMPÄRISTÖVIRASTO:
- Osallistuminen ilkivallattoman viikon suunnitteluun ja toteutukseen
Toimialoittaiset ympäristöselvitykset
Luontokartoitukset
Omavalvonnan toimivuuden parantaminen
Laadunvarmistus näytteenotossa, näytteenotto-ohjeet
Ympäristöinformaation jako ja tuottaminen
Kestävän kehityksen toimintaohjelman
koordinointi
Kestävä kulutus kuluttajaneuvonnassa
Laboratorion akkreditoinnin ja laatujäIjestelmän kehittäminen
LllKUNTAVIRASTO:
- Kevyen liikenteen väylien käyttö ja kunnossapito; liikuntaviraston aloitteesta ja yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa on liikunnallisesti tärkeiden kevyenliikenteen väylien kunnossapitoon panostettu
MoottorikeIkkareittien suunnittelu ja rakentaminen; tarkoituksena minimoida mahdollisia kelkkailun aiheuttamia haittoja keskittämällä keIkkailu sitä varten suunrntelluille reiteille
Liikuntapaikkojen kehittäminen (mm. kortteliliikuntapaikka-avustukset ym.); suuralueiden pallokenttien kunnossapitoon on panostettu aiempaa enemmän, lähiliilcuntapaikkojen kehittäminen vähentää mm. autolla tapahtuvaa kulkemista kauempana sijaitseville liikuntapaikoille
Suolan käytön vähentäminen pölynsidonnassa raviradalla ja murskekentillä
Jätemaiden käyttäminen liikuntapaikkarakentamiseen esimerkiksi Ruskon kaatopaikka ja Ellinmaan läjitysalue
Sidosryhmille suunnattu ohjeistus, vuokralaiset, liikuntapaikkojen käyttäjät
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- Veden käytön pienentäminen puhdistustekniikkaa uusimalla
- Alueellisten liikuntapaikkojen kehittäminen
- Lasten ja nuorten aktivoiminen liikuntaan'
Sporttistarttiavustukset
- Terveysliikuntatoiminnan kehittäminen
- Kunnossa kaiken ikää Ohjelman edistäminen (KKI-II käynnistäminen)

TEKNINEN KESKUS:
Yhteispalvelut
- TYKY-toiminta
Sähköisen asioinnin lisääminen; esim. sisäiset lomakkeet, tiedottaminen, intranetprojekti
Laserkirjoittimissa uusiovärikasetit
Yleisvalaistuksessa energiansäästölamput
Karhinkulmaan valaistusta säätelevä liiketunnistinautomatiikka
Kopiokoneessa sähkönsäästötila-ajastin
Paperinkeräystä tehostettu; tuhottavat toimistopaperit keräysyhtiön kautta kierrätykseen, normaali keräyspaperi keräysastiaan,
puhdas tulostuspaperi päiväkoteihin piirustus- ja askartelupaperiksi
Pahvinkeräys rullakkoon
Kävelyn tai polkupyörän käyttö työmatkaliikenteeseen aina, kun se on mahdollista
ja järkevää
Katu- ja viherpalvelut
- Osallistuminen ilkivallattoman viikon järjestelyihin
Vuorovaikutuksen lisääntyminen maankäyttö- ja rakennuslain myötä
Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen kaavoituksen ja maankäytön keinoin; yleiskaavan tarkistukseen liittyvät ympäristöselvitykset ja viheraluejärjestelmä yhteistyö,
asemakaavoitukseen liittyvät ympäristöselvitykset, suistoalueen suunnittelu
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja keskustan kehittäminen; keskustan kehittämissuunnittelu, vierasvenesataman kehittäminen, torikalusteiden suunnittelu, keskustapuistojen saneeraus (KaIjasillan puisto)
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden li-
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sääminen, lähiöuudistusprojektit Rajakylän
ja Kaukovainion osalta käynnissä
Katujen ja kevyen liikenteen väylien päällystäminen, jälkeenjääneisyyden korjaaminen, puuttuvien katuistutusten lisääminen
viheralueiden ja leikkipuistojen perusparannuksen suunnittelu suuraluekohtaisten
yleissuunnitelmien ja leikkipuistoverkoston
kehittämistavoitteiden mukaisesti (Pateniemen alue käynnistetty), vihemeuvonta
Joukko- ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantaminenja niiden kulkumuoto-osuuden kasvattaminen; joukkoliikennereittien suunnittelu kaavoitusvaiheessa,
joukkoliikenteen taksapolitiikkaan vaikuttaminen, pyöräpaikoituksen kehittäminen
keskustassaja torilla (Torikalusteiden suunnittelu), jalkakäytävien muutokset yhdistetyiksi kevyen liikenteen reiteiksi, kevyen liikenteen väylien kuntokartoitus
Henkilöautoliikenteen haittojen minirnointi;
keskustan pysäköinnin kehittäminen, liikenneturvallisuuden seuranta tilastojen avulla,
asuntoalueiden nopeusrajoitukset 40 kmIh,
melusuojausten toteuttaminen (parkkisenkangas, Hiironen, Teknologiakylä, Laanila, Peltola, Kaakkuri)
Viheralueiden yleissuunnittelun, rakentamisen ja hoidon kehittäminen sekä luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen; suuraluekohtaisen viheraluesuunnittelun jatkaminen
viheraluejärjestelmän pohjalta (Pateniemi),
Hupisaarten suunnittelu, Kempeleenlahden
merenranta-alueiden suunnittelu
Kestävän kehityksen edistäminen yleisten
alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa; ylijäämämaiden hyödyntäminen lähellä rakennuskohdetta, läjitysalueiden hyödyntäminen virkistysalueina ja meluvalleina, (Parkkisenkangas, Hintta), läjitysalueiden YVA-selvitys .
Vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen; uuden maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisen osallistumisen järjestäminen, yhteistyö Tielaitoksen, Ympäristökeskuksen ja
kaupungin virastojen ja liikelaitosten kesken
Kestävä kehitys oman henkilöstön päivit-

täisessä toiminnassa; toimitaan yhteispalvelut -yksikön päivittäiseen toimistotyöskentelyyn laatiman ohjeistuksen mukaisesti,
järjestetään tiedotusta ja koulutusta kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämiseksi.

Maankäyttöpalvelut
- Kaupunkirakenteen tiivistäminen; täydennyskaavoitus (Kemiran alue, Hintta, EtuLyötty, vanha kasarmialue jne.), tonttiprojekti, yksityisten tontinomistajien informointi ja asukasillat
- Käyttöönotettavien muutosalueiden ympäristöselvitykset ja puhdistustyöt (Patenierni,
Gulfin alue, linatti, vanha kasarmialue, EtuLyötty Hiukkavaara)
- Maatilojen ympäristönhoito; yrnpäristötukisopimukset (sitoumukset) on 58 tilalla eli
95 %:lla tukeen oikeutetuista tiloista
- Hiukkavaaran metsien tärkeiden eIinympäristöjen kartoittarninenja monikäytön yleissuunnitelman laadinnan aloittaminen
- Puunkorjuun toimintaohjeet metsien sertifiointivaatimusten mukaisesti; osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan metsien sertifiointikatselmuksiin, toiIDinta- ja työohjeiden
laatiminen mm. metsien käsittelysuunnitelmien laadintaan, puun korjuuseen ja tonttipuuston poistoon

Maankäyttöpalvelut, asemakaavoitus
- Kaupunkirakenteen tiivistäminen; uudisrakentaminen tapahtuu kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti kaupunkirakenteen
sisällä

Tilapalvelut
- Laatujärjestelmän tekeminen, laatukäsikirja

Kunnossapito
- Uusien laitteiden hankkiminen pölyhaitan
vähentämiseksi hiekoitushiekan poiston yhteydessä

Maanrakennus
- Toimistolla mm. papereiden, mustekasettien ja vanhojen käytöstä poistettujen toimiston laitteiden kierrätys
- Laatujärjestelmän mukainen toiminta tähtää kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen (ympäristökeskeinen
laatu)

~
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- Työmailla toimiminen siten, että ympäristöä vahingoitetaan mahdollisimman vähän
ja kaikki haitta pyritään minimoimaan mm:
puut suojataan tarvittaessa työmaiden
läheisyydessä
työmaiden kopit sijoitetaan alueille, joista ne aiheuttavat mahdollisimman vähän
haittaa ympäristölle
työkoneiden kunto tarkistetaan, jotteivät
ne saastuta maata tai ilmaa
työtUfvallisuusasioissa toimitaan ohjeiden ja säännösten mukaisesti
mahdollisuuksien raj oissa rakennemateriaaleina käytetään jätteitä, kuten asfalttijätteetja betonijätteet murskattuna sekä
kuonatuotteet kerrosrakenteissa
uusi jätelaki lisää kierrättämisen ja uusiokäytön merkitystä, mm. kannot ja raivausjätteet murskataan ja sekoitetaan
pintamaahan, jolloin ne voidaan hyödyntää työmailla
- Erityishankkeisiin osallistuminen mm. Iinatin vanhan kaatopaikan alueen lopettamiseen liittyvät tehtävät (savimaiden hyväksikäyttö)
Vihertyöt
- Kevyenliikenteen-liittymä Sorvarintien tukikohtaan
- Koneisiin katalysaattorit (2000-2003)
- Bioalkuiset öljyt (2000-2003)
Kiinteistönhoito
- Energiansäästö
- Jätehuolto
- Vedenkulutus
- Kalustohankinnat
- Tiedotus
Siivous
- Kausisopimuksessa 2001-2002 valittu käyttöön puhdistus- ja hoitoaineita, joissa mahdollisimman monella olisi ympäristömerkki (joutsenmerkki)
- Pesuaineiden käyttömäärät pienentyneet
- Veden käyttö vähentynyt
Talonrakennus
- Ennakkosuunnittelu; pieni hukkaprosentti,
kierrätys, lajittelu, vie mennessä - tuo tullessa, talvityön vähentäminen perustusvai-

heessa
PALOLAITOS
- Ajanmukaisten ongelmajäteastioiden hankkiminen
- Energian säästäminen, hallien ovien kiinnipitäminen pakkasella
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO
- Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain kurssittaminen henkilökunnalle, opastuksen antaminen pääsuunnittelijakoulutuksessa sekä pienrakentajille tarkoitetuissa tilaisuuksissa
Opastuksen ja ohjauksen lisääminen; henkilökuntaa lisätty asiakaspalveluun kiireisinä aikoina
Uuden maan-käyttö- ja rakennuslain omaksuminen; osallisuus, naapurille ilmoittaminen rak.hankkeesta, aloituskokous, asemakaavojen lausunto-menettely.
Tiedottaminen; ilmoitukset Kalevassa.
OULUN JÄTEHUOLTO:
- Kompostointilaitoksen käyttöönotto, laitos
koekäytössä
Öljyisten maiden kompostointikentän käyttöönotto
Suotovesien kierrätysjärjestelmän osittainen käyttöönotto, menetelmiä kehitetään
Maisemoinnin aloittaminen
KONEKESKUS:
- Ongelmajätekeräyspaikkojen merkintä
- Vipperi siirtoasiakiIjanpidon aloittaminen
- Ympäristönormit täyttävän kaluston hankinta
OULUN VESI:
- Muhoksen/Oulujokivarren siirtoviemärin
Oulun osuuden valmistuminen
- Taskilan jätevedenpuhdistamon kompostoinnin kehittäminen
- Jäteveden puhdistustehon nostaminen uuden laitoksen hienosäädöllä
- Laatujärjestelmän käyttöönotto
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OULUN ATERIA:
- Koko organisaatiota koskevien kehittärniskeskustelujen aloittaminen
Suurimpien tulosyksiköiden esimiesten ja
ruokapalveluohjaajien ryhmätyönohjaus
Yksilöllisten opetussuunnitelmien pohjalta henkilöstön ammatillisten valmiuksien
kehittärninenikokki- ja tarjoilijakoulutukset
Oulun Aterian kehittärniskriteeristön luominenJ kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen/perusarvojen valinta/l. itsearviointi ja kehittämiskohteiden valinta!kehittämistoimenpiteet
Yhteistyön kehittäminen ja pelisääntöjen
sopiminen yhteistyökumppanien ja asia1ckaiden kanssa (tilapalvelut, kaup. henkilöstöpalvelut, palvelusopimukset päivähoidonJ
vanhustyönJopetustoimen kanssa)
Kuljetusreittien järkiperäistäminen/logistiikkakeskus ja Oulun Ateria
Keittiöverkoston kehittärninenJteke, keskusvirasto ja Oulun Ateria
Uuden tuotannonohjausjäIjestelmän (Aterix)käyttöönotto
OULUN ENERGIA:
Energiantuotanto
- Ympäristöjärjestelmän rakentaminen
- Henkilökunnan ympäristökoulutus

~
'-li,... _.~

- Ympäristöasioista tiedottaminen
- Turverekkojen pesuhallin rakentaminen
- Tuhkan hyötykäyttövaihtoehtojen etsiminen, tuhkaa käytettiin tiepohjan rakennusaineena
- Tuulivoimalan rakentaminen
- Energiansäästösopimuksen solmiminen
- Vierailut voimalaitoksilla
- Yhteistyö Toppilan koulun kanssa
- Oulun Energian ympäristöraportti
Sähkön siirto ja jakelu
- Ympäristökansion sisällön uusiminen
- Sähkömagneettisten häiriöiden minimointi
uusien suunnitteluohjeiden avulla
- eD-levyn hankkiminen tärkeimmistä ympäristöohjeistoista
Kaukolämpö
- Päätökset sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotetun lämmön toimittamisesta naapurikuntiin Oulunsaloon ja Kempeleeseen
OULUN SATAMA:
- YmpäristöjäIjestelmän laatiminen, sertifiointi tavoitteena vuonna 2001
Jätteiden keräyspisteiden sijoittelu
Lajitteluohjeiden laatiminen
Tuuran lajitteluohjeen laatiminen
Laatuj ärjestelmän laatiminen
Öljyisten alusjätteiden vastaanotto
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Liite 3.
Vastuiden määrittely, ohjeistus ja koulutus.

Yksikkö
Keskusvirasto
Elinkeino ja kansainväliset palvelut .......
Suunnittelupalvelut ...............................
Oulun tietotekniikka ....................................
Oulun matkailupalvelut
Tiedekeskus Tietomaa ..........................
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous ...................................
Päivähoito- ja perhetyö .........................
Päivähoito- ja perhetyö,
pilottipäiväkodit ................................
Mielenterveys- ja vammaispalvelut .......
Opetusvirasto ..............................................
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto .....
Pohjois-Pohjanmaan museo ..................
Kaupunginteatteri ..................................
Taidemuseo ...........................................
Nuoriso- ja kulttuurikeskus ...................
Kaupunginorkesteri .......................,.......
Nuorisoasiankeskus ....................................
Ympäristövirasto .........................................
Liikuntavirasto ............................................
Tekninen keskus
Yhteispalvelut ..........,............ ,...............,
Katu- ja viherpalvelut.............................
Maankäyttöpalvelut ..............................
Asemakaavoitus ..........................,........
Tilapalvelut ...............,............................
Kunnossapito ..........,.............................
Maanrakennus .....................................,
Vihertyöt ..............................................,
Kiinteistönhoito .....................................
Siivous ................................,................,
Talonrakennus ...............,......................,
Palolaitos ....................................................
Rakennusvalvontavirasto ............................
Oulun Jätehuolto .........................................
Konekeskus .................................................
Oulun Vesi ...................................................
Oulun Ateria ................................................
Oulun Energia
Energian tuotanto ..................................
Sähkön siirto ja jakelu ...........................
Kaukolämpö ..........................................
Oulun Satama

Vastuut
määritelty
Ei
Ei
Ei

Henkilöstö
tietoinen
vastuistaan

Henkilöstöä
koulutettu
v.2000

Ei

.

Ei
Ei
Ei

-

Ei
Kyllä
Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei
Osittain

Kyllä
Osittain

Kyllä
Kyllä

Kyllä

-

Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Vaihtelee

Kyllä
Ei
Vaihtelee

Kyllä
Ei
Vaihtelee

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Osittain
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

-

-

-

Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä

Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Ei

Ei
Kyllä
Ei

Kyllä
Ei
Ei

-

Ei
Kyllä

Kirjallista
ohjeistusta

Kest. keho
huomioitu
perehdyttämisessä

-

-
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Uite 4.
Yksiköiden näkemykset ohjelmien toteutumisesta
Yksikkö

Keskusvirasto .........................................
Elinkeino ja kansainväliset palvelut ...
Suunnittelupalvelut ...........................
Oulun tietotekniikka ................................
Oulun matkailupalvelut ...........................
Tiedekeskus Tietomaa ......................
Sosiaali- ja terveystoimi .........................
Hallinto ja talous ...............................
Päivähoito- ja perhetyö .....................
Päivähoito- ja perhetyö,
pilottipäiväkodit ............................
Mielenterveys- ja vammaispalvelut ..
Opetusvirasto .........................................
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto .
Pohjois-Pohjanmaan museo ..............
Kaupunginteatteri .............................
Taidemuseo ......................................
Nuoriso- ja kulttuurikeskus ...............
Kaupunginorkesteri ...........................
Nuorisoasiankeskus ................................
Ympäristövirasto .....................................
Liikuntavirasto ........................................
Tekninen keskus
Yhteispalvelut ...................................
Katu- ja viherpalvelut ........................
Maankäyttöpalvelut ..........................
Asemakaavoitus ...............................
Tilapalvelut .......................................
Kunnossapito ....................................
Maanrakennus ..................................
Vihertyöt ...........................................
Kiinteistönhoito .................................
Siivous ..............................................
Talonrakennus ...................................
Palolaitos ................................................
Rakennusvalvontavirasto ........................
Oulun Jätehuolto ....................................
Konekeskus .............................................
Oulun Vesi ...............................................
Oulun Ateria ............................................
Oulun Energia .........................................
Energian tuotanto .............................
Sähkön siirto ja jakelu .......................
Kaukolämpö ......................................
Oulun Satama .........................................

Painopiste.
alueiden
tunnettavuus

Ohjelman
Ympäristö·
sisåiståminen tietoisuus

Motivaatio
ja asenteet

Heikko
Hyvä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä

Hyvä
Erittäin hyvä
Hyvä

Heikko

Heikko

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Heikko
Tyydyttävä

Hyvä
Tyydyttävä
Heikko

Hyvä
Hyvä
Hyvä

Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä

Erittäin hyvä
Hyvä
Hyvä
Heikko
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä

Hyvä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Heikko
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Heikko
Hyvä
Heikko
Tyydyttävä
Hyvin heikko
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvin heikko
Hyvä
Heikko
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
Heikko
Tyydyttävä
Hyvä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Erittäin hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Tvvdyttävä
Hyvä
Heikko
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä

Tyydyttävä
Tyydyttävä
Heikko
Heikko

Erittäin hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä

Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä

Hyvä
Tyydyttävä
Hyvä
Hyvä

-
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Ou un kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma
• Oulun kaupungin kestävän kehityl<sen politiikka,
1997
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
laaclinnasta ja toteutuksesta 31 .8.1998 mennessä, 1998
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa
1998
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutuksesta 1999
• Koulu ja kestävä kehitys, 1999
• Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000

