~ OUWN KAUPUNGIN KESTÄViiN KEHllYKSEN TOIMINTAOHJELMA ~
'---'

YHTEENVETO
••
••
KESTAVAN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN
TOTEUTUKSESTA
1999
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKA

SEURANTA JA
ARVIOINTI

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMAT

TOTEUTUS

Oulun kaupunki

Ympäl'istövirasto

Julkaisu 1/2000

Oulun kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelma

YHTEENVETO
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN
TOTEUTUKSESTA
1999

~
o

0 0 0

~

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Julkaisu 1/2000

Sisällysluettelo
Alkusanat

3

Kestävän kehityksen toimintaohjelman seuranta

4

Vuoden 1999 seurannan toteutus

4

Kestävä kehitysja ympäristöjohtaminen

6

Kestävän kehityksen politiikan painopisteet.ja niiden toteut.us

9

ympäristötietoisuus

9

Sosiaalinen kestävyys ja henlånen hyvinvointi

14

Maankäyttö

17

Liikenne

19

Energian tuotanto ja kulutus

21

Vesi varat

22

ympäristökuormitus

24

Kulutus ja jätteet

26

Kestävän kehit.yksen ohjelmien t.oteutus kaupunkiorganisaatiossa

28

Sitoutuminen kaupungin kestävän kehityksen politiikkaan

28

Kestävän kehityksen ohjelmien ylläpito

29

Ympäristövaikutusten tunnistaminen

31

Kestävä kehitys osana suunnitteluaja kehittämistä

31

Kestävän kehityksen asioiden hallinta

35

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus

35

Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutuksesta

36

Lopuksi

Liitteet

Painopaikka: Oulun kaupungin painatuskeskus

ISSN 1236-5246

38

3

ALKLJSANAT
Hyväksyessään toukokuussa 1997 Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan ja toimintaohjelman toimintamallin kaupunginvaltuusto
edellytti myös ohjelman toteutumisen vuosittaista seurantaa. Yhteenveto kestävän kehityksen
toteutumisesta kaupunkiorganisaatiossa tulee
esittää myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä. Vuonna 1998 seurantaraportit tehtiin erikseen kumpaalån tarkoitusta varten. Menettely oli suhteellisen työläs, eikä välttämättä kaikkein tarkoituksenmukaisin. Näin
ollen vuodelta 1999 on laadittu tämä yksi seurantaraportti,joka palvelee molempia tarpeita.
Tässä raportissa on esimerkkien avulla tarkasteltu kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista politiikan painopistealoilla. Samoin siinä
on esitetty keskeisimmät tiedot hallintokuntien
ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien
etenemisestä. Hallintokunnissa toteutettujen toimenpiteiden lisäksi on kiinnitetty huomiota toiminnan järjestelmällisyyteen ja jatkuvuuteen
sekä sisällön tarkoituksenmukaisuuteen.

Oulun kaupungin kestävän kehityksen seurantaraportteihin on pyritty sisällyttämään ohjelman
toteutumisen tarkastelun Lisäksi myös tietoa kestävän kehityksen perusperiaatteista ja yhteiskunnallisista sidoksista. Ensimmäisessä yhteenvedossa vuonna 1998 esitettiin paikallisagendatyön periaatteet ja lähtökohdat ja raporttiin liitettiin Aalborgin asialårja sekä Lissabonin julistus. Tässä raportissa on lyhyt katsaus ympäristöasioiden hallintajärjesteLmiin ja Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman
suhteesta niihin.
Seurantaraportin laadinnasta on vastannut ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu, ja
ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti ja se
on hyväksytty seurantaryhmässä 23.2.2000.
Tiedot eri hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatiman kyselylomakkeen avulla.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA
Kaupunginhallituksen päätöksen (9.6.1997 §
559) mukaisesti kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannastaja hallintokuntien ohjelmien etenemisen raportoinnista kaupungin valtuustolle vastaa eri hallintokuntien edustajista
nimetty seurantatyöryhmä. Ohjelmien etenemistä ohjaaja koordinoi ympäristövirasto.
Seurantaryhmä kokoontui vuonna 1999 kuusi
kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii
ympäristöjohtaja Pekka Vuononviltaja sihteerinä ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta
Karhu. Työryhmän jäsenet ovat eri organisaati0ssa tapahtuneiden henkilömuutosten myötä
vaihtuneet jonkin verran kaupunginjohtajan nimeämistä.
Seurantaryhmän toiminalleen asettamat vuoden
1999 toimintatavoitteet olivat seuraavat:

1. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet
seminaarisarjanjatkarrilnen
2. Henkilökunnan kouluttamisenjatkaminen
3. Koulujenja päiväkotien agendatyön
erityisakti vointi ja seuranta
4. Seurantaraportin laadinta
5. Osallistumisen laajentarrilnen
6. Ajankohtaisia kestävän kehityksen
asioita käsittelevän tiedotteen laadinta

Tavoitteiden toteutuminen on esitetty kestävän
kehityksen politiikan toteutuksen yhteydessä.

VUODEN 1999
SEURANNAN TOTEUTUS
Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että
koko kaupunkia kuvaavan seurantaraportin laadinta ei ole ongelmatonta ja yhteenvedon kokoamiseen eri tyyppisistä toiminnoista liittyy tiettyjä hankaluuksia. Annetussa palautteessa seurantatietoja koskevia kyselyjä on pidetty osittain jopa vaikeina vastata. Näin ollen kyselylomaketta kehitettiin edelleen. Kysymyksissä painotettiin hallintokuntakohtaisten ympäristövaikutusten tunnistamista ja niihin pohjautuvien tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista sekä
kestävän kehityksen asioiden järjestelmällistä
hallintaa. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus hallintokuntakohtaisiin seurantatietoja koskeviin palavereihin, joissa on mukana ympäristöviraston
edustaja.
Seurantaa käsittelevässä info- ja keskustelutilaisuudessa oli läsnä 22 henkilöä ja edustus miltei
kaikista hallintokunnistaja liikelaitoksista. Yhteistyöpalaverit ympäristöviraston kanssajärjestivät liikuntavirasto, tekninen keskus, teknisen
keskuksen maa- ja mittausyksikkö, opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto sekä sosiaali- ja terveysvirasto.
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Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen
ohjelmien seurannan toteutus vuonna 1999:

>

Seurantaraporttiaja -kyselyä koskeva info- ja keskustelutilaisuus Kirkkotorin koulutuskeskuksessa 17 .12.1999.

>
>

Seurantakyselyt hallintokuntiin 20.12.1999.
Hallintokuntakohtaiset seurantatietoja koskevat palaverit,joissa on mukana hallintokuntien keskeisiksi katsomansa edustajat ja ympäristöviraston edustaja, tammikuu 2000.

>

Hallintokunnat kokoavat seurantatiedot omista yksiköistään.

>-

Yhleenvedot hallintokunnistaja työyksiköistä ympäristövirastoon 31.1.2000 mennessä.

>-

Ympäristöviraston laatima seurantaraporttiluonnos seurantaryhmän kommentoitavana 23.2.2000.

>

Raportin hyväksyminen ja toimittaminen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kestävän kehityksen seurantaryhmä
Kirsi AWqvist
Kristiina Anttonen, v. 1999 loppuun,
Sirkka Lehto, v. 2000 alkaen
Sinikka Hinkula
Juhani Ilmarinen, v. 1999 loppuun,
Aila Asikainen, v. 2000 alkaen
Markku Isoaho

Oulun Energia

Anna-Maria Kantola
Marketta Karhu

Tekninen keskus
YmpäristövLrasto

Leila Kerola, syks. 1999 saakka,
Jukka Syvävirta, syks. 1999 alkaen
Sirkka Keränen

Sosiaali- ja terveysvirasto
Keskusvirasto

Terttu Lehmikangas

Palolaitos

Matti Räi nä, kev. 1999 saakka,
Liisa Kääriä-Fischer, kev. 1999 alkaen

Tekninen keskus

Riitta Pulliainen, v. 1999 loppuun,
Risto Vuoria, v. 2000 alkaen

Kulttuuritoimi

Seppo Saloranta
Matti Tynjälä
Pekka Vuononvirta

Opetusvirasto
Ympäristövirasto
Ympäristövirasto

Keskusvirasto
Liikuntavirasto
Rakennusvalvonta
Oulun Vesi

~
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YMPARISTOJOHTAMINEN
Kuten nykyailmisen yrityksen on myös aikaansa seuraavan kuntaorganisaation vei vollisuus
olla tietoinen omaan toimintaansa liittyvistä
ympäristöasioistaja hallita niiden hyvä hoito.
Kunnan rooli ympäristön tilan säilyttämisessä
ja parantamisessa on huomattava.
Yritysmaailmassa ympäristöasioiden systemaattisen hoidon yhteydessä puhutaan ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöjohtamisesta. YmpäristöjäIjestelmä toimii ympäristöjohtamisen työkalunaja sen avulla yritys sitoutuu ympäristöasioiden hoidon jatkuvaan kehittämiseen ja pystyy kohdistamaan parannustoimenpiteet aikaisempaa tehokkaammin. YmpäristöjäIjestelmä
sisältää ympäristöpolitiikan, -päämäärät, -tavoitteet ja -toimenpiteet sekä ympäristön kannalta
paremmat toimintatavat ja -ohjeet.

Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostaa Oulun kaupungin ympäristöjärjestelmän. Kestävän kehityksen politiikka muodostaa perustan, jolle kaupunki asettaa
ympäristöpäämääränsäja tavoitteensa. Toimialakohtaiset tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi ovat hallintokuntienja työyksiköiden kestävän kehityksen ohjelmissa.
YmpäristöjäIjestelmän laadinta käynnistyy alustavalla ympäristökatselmuksella. Alustavassa
ympäristökatselmuksessa käydään läpi kaikki
ympäristöasioiden hoitoon liittyvät asiat. Ympäristöjärjestelmän toteutumista seurataan säännöllisin tarkastuksin. Tarkastuksissa eli auditoinneissa verrataan toimintaa ympäristöjärjestelmään kiIjattuirun sitoumuksiin ja toimintatapoirun. Lisäksi seurataan asetettujen päämäärien ja

Kunnan tehtävät ja rooli suhteessa
kestävään kehitykseen:
1) kunta on luonnonvarojen käyttäjä ja ympäristökuormituksen aiheuttaja
2) kunta luo maankäytön suunnittelulla, elinkeinopolitiikalla,
työvoiman uudistamiseen liittyvillä toimillaja ympäristöviranomaisena edellytyksiä kunnassa tapahtuvalIe toiminnalle ja ympäristökuormitukselle
3) kunta korjaaja ehkäisee ympäristölle aiheutuvia haittoja ja
vahinkoja
4) kunta toimii foorumina, jossa ratkotaan erilaisia näkemyksiä ympäristökysymyksissä.
M. Hakanen: Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen arviointi, kriteerit ja mittaaminen, 1999.
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tavoitteiden toteutumista. Tarkastusten toistuvuus varmistaa ympäristöasioiden jatkuvan seurannan ja kehittämisen.
Oulun kaupungissa alustavat katselmukset toteutettiin hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien laadinnan yhteydessä. Nyt on meneillään toteutumisen seuranta.
Konkreettisten toimenpiteiden toteutumisen raportointi tapahtuu lautakuntatasolla hallintokunnissa ja liikelaitoksissa. Ympäristö viraston toteuttama koko kaupunkiorganisaatiota koskeva
seurantakysely keskittyy hallintokuntien ohjelmien toimintaperiaatteidenja toimivuuden tarkasteluun.
Ympäristöjärjestelrnän toimivuutta arvioi yritysjohto. Kaupunkiorganisaatiossa hallintokuntatasollaja liikelaitoksissa säännöllisin määräajoin
toteutettavista johdon katselmuksista tulee vastatajokojohtoryhmän tai kestävän kehityksen

ohjelmaa varten perustetun työryhmän. Koko
kaupungin osalta toimintaohjelrnan toimivuuden
tarkastelu kuuluu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Ympäristöjärjestelmän yleinen tavoite on tehostaa yrityksen ympäristönsuojelua sisällyttämällä ympäristönäkökohdat kiinteäksi osaksi yrityksen kaikkea toimintaa mukaan lukien suunnittelu, kehittämishankkeet, hankinnat ja jokapäiväinen toiminta. Tämä on sisällöltään jokseenkin sama kuin mihin kaupunki on kestävän kehityksen toimintaohjelrnassaan sitoutunut.
Perusperiaatteet ympäristöjärjestelmässä ovat
samat kuin laatujärjestelmässä. Niinpä niissä
hallintokunnissa, joissa laatujärjestelmä on laadittu tai tekeillä ympäristöjohtaminen onjärkevää liittää laatujohtamiseen ja arvioida, katseImoida sekä sertifioida ne yhdessä.

PÄÄMÄÄRÄT

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

Ympäristöpolitiikka ohjaa pitemmän tähtäimen päämäärien muotoutumista. Tavoitteet ovat
kullekin toimialalIe soveltuvia yksityiskohtaisempia lyhyemmän aikavälin vaatimuksia. Pää·
määriinja tavoitteisiin kirjataan toimialoittain ympäristöpolitiikassa tunnistetut merkittävimmät ympäristöasiat. Varsinainen painoarvo on toimenpiteillä, joilla asetetut tavoitteet
on mahdollista saavuttaa.

~
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Ympäristöjärjestelmän
pel'ustana jatkuva parantaminen

~OUTUMIN~
• Ympäristöpolitiikka
• Vastuiden määrittely
• Lait ja määräykset

GUUNT~
• Tarkastukset / auditoinnit
• Johdon ympäristökatselmus
• Raportointi ja tiedotus

• Ympäristövaikutusten
tunnistaminen ja arviointi
• Tavoitteet ja päämäärät
• Ohjelmat

• Toimenpiteet, hankkeet, investoinnit
• Henkilöstön ammattitaito ja tietoisuus
• Ohjeet, toimintatavat

~
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KESTAVAN 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.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS
Politiikan tavoite:
"Kestävän kehityksen toteutuminen Oulussa edellyttääjokaisen päättäjän, työntekijän
ja asukkaan sitoutumista. Jokaisen on tunnettava omakohtainen ympäristövastuunsa,
josta syntyy muutos jokapäiväisiin toimintatapoihinja käyttäytymismalleihin. Muutos
ei tapahdu hetkessä, tarvitaan ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -valistusta."
Kuluneen vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja
kampanjoita ympäristötietoisuuden lisäämiseksi on toteutettu sekä kaikille kaupunkilaisille että
tietyille kohderyhmille osoitettuna.
Ympäristötietoa joka kotiin

Kestävän kehityksen laaja-alaisuudesta johtuen sitä edistävien toimenpiteiden jaottelu tiettyjen otsikoiden alle ei ole yksiselitteistä. Seuraavassa kuvatut toimenpiteet onkin pyritty sijoittamaan niiden politiikassa esitettyjen tavoitteiden yhteyteen, mihin ne ehkä eniten liittyvät.
Esitettyjen esimerkkien määrä on rajallinen eikä
pidä unohtaa, että kestävä kehitys on mukana
monessa hallintokunnassa jo perustehtävissä.
Hallintokuntien vastausten tarkastelun yhteydessä on esitetty listauksia hallintokunnissa toteutuneista erillisistä toimenpiteistä.
Kestävää kehitystä tukevaa toimintaa toteutetaan paljon myös kaupunkiorganisaation ulkopuolella. Näistä toimenpiteistä on mukanajoitain keskeisiä esimerkkejä.

Edellisen vuoden hyvien kokemusten myötä
keväällä 1999 joka kotiin jaettavan Rumputuksen keskiaukeama omistettiin ympäristöasioille. Ympäristöviraston toimittamassa ympäristöliitteessä käsiteltiin ajankohtaisia kaupunkilaisia koskettavia asioita, esimerkkeinä mainittakoon yleiskaavan valmistelu, uimarantojen kunnostus, retkikohteena suositun Letonniemen
luonnonsuojelualueen kuvaus sekä uusimmat
vesiensuojelu- ja jätehuoltotoimenpiteet.
Laajalevilckisiä olivat myös Oulun vesihuoLlon
ja Oulun Jätehuollon tiedotteet. Yesihuollon
kotitalouksiin jakamassa tietopaketissa kerrottiin toimivan vesihuollon perusteista olipa sitten kyseessäjuomavesi, jätevesi tai vaiklca sadevesi. Esitteessä oli tietoa myös kotitalouksien mahdollisuuksista vaikuttaa vesihuollon häiriöttömään toimintaan. Jo perinteeksi muodostunut "Ikioma Jäteopas" kertoi viimeisimmät tiedot erilaistenjätteiden lajittelusta, vastaanotosta ja hyötykäytöstä.

~
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OULU
hyvä ympäristö
yhteistyöllä

ULU
environment
co-operltion

Vlstuutl ihmisestä
ja ympäristöstä

1

Responsibility lor people
Ind the environment
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Kaivattu yleisesite laadittiin
Useissa eri yhteydessä esille tullut tarve esitellä
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaa käynnisti asiasta kertovan esitteen laadinnan.
Esite pohjautuu kaupungin kestävän kehityksen politiikan painopistealueisiin ja se suunniteltiin mahdollisimman monia hallintokuntiaja
liikelaitoksia palvelevaksi. Esite laadittiin sekä
suomeksi että englannilcsi. Työn toteutuksesta
vastasi seurantaryhmä.

W2ul"f!'!~ 1udtiiuiim ru!lzWj!!UMrV
~zinto, 1999

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto
Kaupunginhallitus hyväksyi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon jakosäännöt marraskuussa 1999. Palkinto j aetaan joka toinen vuosi, ja sen myöntää kaupunginhallitus ympäristölautakunnan esityksestä. Palkinto on tunnustus ansiokkaastaja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös lisätä
kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.

Ensimmäiseksi palkinnonsaajaksi
Timosenkosken luontokoulu
Hönttämäen ala-asteen si vukouluna toimivaa
Timosenkosken koulurakennusta ympäristöineen on kehitetty koko Oulua palvelevaksi
luontokouluksi vuodesta 1994 alkaen. Luontokoulu taIjoaa koulujen ja päiväkotien lapsille
mahdollisuuden tutustua luontoon ja saada luontoelämyksiä. Koulun toiminnassa yhdistyvät
luonto, nykytekniikka, omakohtainen kokeminen ja tieto. Jokapäiväisessä toiminnassa toteutuu ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.
Koululuokkien ja päiväkotien lisäksi koululla
vierailevat mm. erilaiset opettajaryhmät ja alan
opiskelijat. Koulullajärjestetään aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tapaamisia. Tiloja, nuotiopaikkojaja muita ulkorakenteita käyttävät iltaisinja viikonloppuisin myös mm. partiolaiset ja

muut harrastusseurat. Maastoon merkityt polut
ovat myös kaupunkilaisten suosimia ulkoilukohteita.

Koulut ja kestävä kehitys
Kestävän kehityksen seurantaryhmän yksi vuoden 1999 painopistealueista oli koulujen ja päiväkotien agendatyön alctivointi. Syitä valintaan
oli useita. Koulujen merkitys lastenja nuorten
ympäristövastuun kasvatuksessa on ensiarvoinen. Koulukohtaista osallistumista kestävän
kehityksen suunnitelmalliseen edistämiseen on
edellytetty niin valtakunnallisesti opetushallituksen suosituksissa kuin paikallisestikin Oulun
kaupungin opetustoimen kestävän kehityksen
ohjelmassa. Lisäksi monet koulut ovat esittäneet
toiveita aiheeseen liittyvän lisätiedon ja ohjeistuksen saamisesta.
Keväällä ympäristövirasto ja Oulun Jätehuolto
tekivät Oulun kaikille ala-asteille, yläasteille ja

~
.,,"~'"

12

lukioille aiheeseen liittyvän kysely- ja neuvonIakäynnin. Käynnin tuloksista laadittiin yhteenveto sekä yksityiskohtaiset koulukohtaiset palautteet. Selvitys osoitti, että ala-asteen kouluista 20, yläasteen kouluista 9 ja lukioista 8 oli tehnyt kestävän kehityksen ohjelman. Niissäkin
kouluissa, joissa ohjelmaa ei vielä ollut, sen laadinta oli aloitettu. Kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä löytyi joka koululta, mutta ohjelmienjatkuvuuden takaamiseksi kaivattiin lisää tiedottamista. Keskeisimpinä ongelmina
kestävän kehityksen periaatteiden edistämisen
kannalta pidettiin asenteitaja resurssien puutetta.
Koulukäyntien kanssa samanaikaisesti aloitettiin oppaan "Koulu ja kestävä kehitys" laadinta. Se saatiin valmiiksijajaettiin koulujen käyttöön marraskuussa. Opas sisältää tietoa kestävän kehityksen sisällöstä sekä käytännön ideoita kestävän kehityksen toteutukseen koulutoiminnassaja eri oppiaineissa. Kirjanen on osoit-

tautunut hyvin halutuksi myös Oulun ulkopuolella. Kouluoppaan pohjalta on valmistunut tietopaketti päivälcoteja varten vuoden 2000 alussa.
Työn suunnittelustaja toteutuksesta vastasi työryhmä, jossa oli edustus ympätistövirastosta,
Oulun Jätehuollosta, peruskoulusta, lukiosta,
päivähoidosta, Oulun Ateriasta sekä telmisen
keskuksen siivoustoimestaja tilahallinnasta.
Koulutoiminnassa kestävä kehitys on ollut myös
tutkimuskohteena. KT, erityisluokaopettaja Irja
Jylhän julkaisema "Pihaselvitys 1999" kuvaa
Tlliran ja Leinonpuiston kouluissa toteutettua
pihaprojektia, jossa ympäristökasvatus yhdistettiin sosiaalisten taitojen haIjaannuttamiseen. Pienissä, ryhmätöinä tehdyissä tutkimuksissa oli
mukana sekä vammaisia että ei -vammaisia lapsia. Tutkimuksen kohteena oli kouJupiha,joka
osana oppimisympäristöä liittyy oleellisesti oppimisprosessiin.
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Tilaisuuksia ja tempauksia
Kestävän kehitys oli esillä "Päivähoidon sisäisillä messuilla",jotka pidettiin Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskusksessa toukokuussa.

Annatko meluIle vallan?

Kaikille päiväkodeissa työskenteleville ammattiryhmille tarkoitettu koulutustilaisuus "Kestävän kehityksen arkipäivää päiväkodeille"
pidettiin syksyllä 1999. Tilaisuudessa annettiin
tietoa, tukea ja kannustusta kestävän kehityksen käytännön toteuttamiseen päiväkotityössä.
Koulutuksen järjestivät ympäristövirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto yhteistyössä koulujen ja
päiväkotien kestävän kehityksen toimintaa kehittävän työryhmän kanssa.

Otsikon kysymys esitettiin kansainvälisessä
meluprojektissa RUMORE, jossa ympäristövirasto oli mukana vuosina 1998-1999. Projektin
tavoitteena oli nostaa oululaisten melutietoisuuttaja löytää keinoja, kuinka itse kukin voi vaikuttaa melutilanteeseen. Tavoitteen toteutumiseksi tehtiin asukkaille melukysely sekä tuotettiin melustaja sen haitoista kertova video,juliste, esite ja www-sivut sekä opetusmateriaalia
koulujen käyttöön.

Kestävän kehityksen puuryhmä istutettiin
kesäkuun alussa edistämään ympäristön kestävän kehityksen hyväksi tehtävää työtä metsissä
ja kaupungeissa. Tempauksen järjesti Oulun
Eteläinen rotaryklubi ja kaupunginjohtajan lisäksi mukana olivat edustajat Oulun liikekeskus ry:stä ja Metsähallituksesta.

Muut projektin osallistujat olivat espanjalainen
Viladecansin kaupunki, italialainen Molfettan
kaupunki, kreikkalainen AItan kaupunki ja Diputaci6 de Barcelonan maakuntahallinto Espanjasta. Projekti sai tukea toimintaansa EU :lta.

Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelmaa esiteltiin mm. Kaupunginpuutarhureiden Seuran Kesäluentopäivillä sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen järjestämässä seminaarissa.

Melukysely toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Opetusmateriaalin tuottamiseen
osallistui ympäristöviraston lisäksi useita eri
asiantuntijatahoja, kuten aluetyöterveyslaitos,
kuulonhuoltopiiri, luonnonsuojeluyhdistys, oppilaitokset, OYS, poliisi ja työsuojelupiiri. Opetusmateriaali jaetaan kaikille Oulun kouluille ja
se on liitetty osaksi RUMOREn intemetsivuja.

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakiJjasto julisti ammattitaiteilijoille Kirjasta kuvataiteeksi -kilpailun, jossa materiaalina käytettiin käytöstä poistettuja kiJjoja. Kilpailun tulokset julkistettiin Lainan päivänä helmikuussa 2000.

~
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SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA
HENKINEN HYVINVOINTI
Politiikan tavoite:
"Kestävän kehityksen toteutuminen vahvistaa myönteistä ilmapiiriä Oulussa. Tavoitteena on parantaa palvelujärjestelmiä, kohentaa työllisyyttä ja voimistaa kulttuuri-identiteettiä. Tärkeintä on tukea ja parantaa ihmisen omia edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan, edistää terveyttään ja sosiaalista selviytymistään sekä kehittää luovuuttaan."
Sosiaalisen kestävyyden toteutumisen tarkastelussa korostuu erityisesti käsitteen laajuus. Sosiaalinen kestävyys voidaan määritellä oikeudenmukaisuudeksi, joka koskee yhtälailla yksilöitä kuin alueitalcin. 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, jota edistetään eri tavoin mm. sisäasiainministeriön osallisuushanklceessa, jossa
Oulu on mukana.
Sosiaal iselle kestävyydelle sisältöä
seminaareissa

Teemalla "Oululaisen hyvä elämä etsintäjatkuu"
järjestettiin toinen "Raakaa rakentamista vai
hyvää elämää" -seminaari toukokuussa 1999.
Seminaarin esitelmissä pohdittiin hyvän elinympäristön sisältöä ja merkitystä. Järjestelyistä vastasivat Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Rakennusteollisuuden Keskusliiton Pol"\ioisSuomen piiri, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja Terveys ry. Seminaarin alustukset on
koottu julkaisuksi.
"Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnuspiirteet" -seminaarisarjaajatkettiin aiheella sosiaalinen kestävyys. Syyskuussa pidetyssä seminaarissa käsiteltiin sosiaalisen kestävyyden
ominaispiirteitä ja Oulun yleiskaavan 2020 ta-
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voitteita sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin kolme asiantuntijapuheenvuoroa sosiaalisen kestävyyden sisällöstä
sekä eri hallintokunniitaja sidosryhmiltä pyydetyt kommentit sosiaalisen kestävyyden toteutumisesta yleiskaavan tavoitteissa. Tilaisuuden
alustuksista on tulossa julkaisu. Seminaarin järjesti sosiaali- ja terveystoimi yhteistyössä kestävän kehityksen seurantaryhmän ja "Osallistu va Oulu" -osallisuushankkeen kanssa.
Kasvatusyhteistyön mahdollisuudet

"Yhdessä elämään" -kasvatusyhteistyötä on
toteutettu Oulussa osana osallisuushankkeen
koulutusohjelmaa syksystä 1998 lähtien. Kevääseen 1999 mennessä kasvatusyhteistyön esittelytilaisuuksiin, vanhempainryhmätoimintaan
sekä vanhemmuutta tukeviin koulutuksiin oli
osallistunut 7 000 ihmistä.
Kasvatusyhteistyömallissa vanhempainryhmät
toimivat sekä vertaistuen väylinä että alueellisina yhteistoiminta- ja päätöksentekokanavina
lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Kasvatusyhteistyötä toteutetaan Oulussa
kolmella tasolla: luokka-, koulu- ja suuraluekohtaisesti. Vanhempainryhmätoiminta on käynnistynytjo kolmessatoista Oulun vudestätoistasuuralueesta. Vanhempien toivomuksesta on toteutettu myös erilaisia luento- ja alustustilaisuuksia mm. laillisuuskasvatuksesta, päiväkoti- ja
koulukiusaamisesta, päihde- ja huumetietoudesta sekä lapsen normaalikehityksestä.
Kasvatusyhteistyötoiminnalla on mahdollista
saavuttaa todellista muutosta yhteisöjen sosiaalisen kestävyyden ja henkisen hyvinvoinnin
hyväksi. Paikallisia toimintayhteisöjä aktivoimalla lisätään yhteisöjen valcautta ja turvallisuutta. Viranomaisten yhteistyötä lisäämällä kehitetään poikkihallinnollisia ja alueellisia yhteistyömalleja, joissa kaikki osalliset ovat mukana sopimassa alueiden yhteisistä pelisäännöistä.
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Asukasyhteisöt mukana toiminnassa
Asukasyhdistysten työ kestävän kehityksen
edistämiseksi omalla al ueellaan jatkui jokseenkin samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonna. Oman ympäristöohjelman omaavilla alueilla asuu nyt noin kolmannes kaupungin asukkaista.
Vuonna 1999 ympäristöohjelma valmistui Koskelan suuralueelle ja ohjelman teko käynnistyi
Kui vasjärvellä. Kaikissa ympäristöohjelmissa
on asukkaita lähestytty erilaisten kyselyjen avulla ja näin saatu laajempi näkemys asuinalueen
ympäristökysymyksistä. Ohjelmien sisältämä
tieto on monipuolistaja ne palvelevat asukkaita
kaikilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla.
Asukasyhteisöjen ympäristöohjelmien laadinnanjälkeisestä toiminnasta ei ole tehty kattavaa
yhteenvetoa. Tieto toteutuneista toimenpiteistä
perustuu erilaisiin ympäristövirastolle tulleisiin
yhteydenottoihin, joiden määrä ohjelmissa esitettyjen yhteystietojen seurauksena on lisäänty-

Asukasyhteisöjen laatimat
ympäl'istöohjelmat

Rajaleylä

1996

Ralcsila

1996

Maikkula-linatti

1997

Lintulanunen al uetmk

1997

Väli vainio

1997

Kastelli

1998

Pikkarala

1998

Koskelan suuralue

1999

Kuivasjärvi

tekeillä

Kaukovainio

tekeillä

!-~---

nyt.

Esimerkki kestävää kehitystä tukevasta asukasyhteistyöstä
Lintulanunen asukasyhdistyksen (aikaisemmin Lintulanunen aluetoimikunta) toiminta
on ollut monipuolista usean vuoden ajan.
Yhdistyksen ylläpitämän Mäntylän Snellman-talon kierrätys- ja ekopisteen toimintamuotoina ovat:
•
•
•
•

hyötyjätteiden keräys
tavaran kierrätys
tavaran kunnostus
työkalujen ym. vuokraus asukkaille
(oksasilppuri, moottorisaha, painepesuri, pensasleikkuri ym.) sekä
• keräyspaperin portinpielilceräys
alueen pientaloalueilla.

Asukastuvallajärjestetään toimintaa alueen
asukkaille erityisesti vanhuksille, työttömille, lapsille ja nuorille. Tarjolla on mm. erilaisia kursseja, askartelua, videoiltoja, kotipalveluaja maksuton lapsiparkki. AsukastuvalIa toimii myös korjausompelupalvelu.
Snellman-talolla toimii perhekahvila kerran
viilcossa.
Lintularnmen asukasyhdistys järjestää yhteistyössä Veneheiton kyläyhdistyksen kanssa mm. kesäleirejä Oulujärvellä erityisesti
lapsille ja perheille.
Asukasyhdistys on saanut avustusta mm.
raha-automaattiyhdistyksestä.
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Asukasyhteisöjen halukkuutta alueidensa ympäristöasioiden hoitoon osoittaa vuoden 1999
toiminta-avustushakemuksissa esillä olleiden
aiheeseen liittyvien hankkeiden runsaslukuisuus. Monilla asuinalueilla erilaiset pihojen siivous-, kierrätys- jajätetempaukset ovat vakiintuneet jo vuosittaisiksi toirnintatavoiksi. Asukasyhteisöjen ylläpitämät asukastuvat toimivat mm.
asukkaiden sosiaalisten kontaktien vahvistajina.
Tällä hetkellä asukastupa on Rajakylässä, Peltolassaja Höyhtyällä.

lähiliikuntaa kehitetty
Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana
asukkaiden liikuntaharrastusten lisäämisessä.
Asukkaiden omatoimisuuden parantamiseksi
jaettiin kortteliliikuntapaikkojen rakentamisavustuksia yhdeksään kohteeseen. Edellisvuonna markat keskitettiin Rajakylän monitoirnikentän rakentamiseen, jonka on tarkoitus toimia
kortteliliikuntapaikan malliratkaisuna.
Lapsia ja nuoria on innostettu liikkumaan urheilujärjestöjen ulkopuolisten lasten liikuntaryhmille ja lastenja nuorten iltapäiväkerhotoimintaan tarkoitetun sporttistarttiavustuksen kautta.
Viimeisen kahden vuoden aikana avustusta on
jaettu noin 50 ryhmälle.

~
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Asukasyhteisöjen esittämät
ympäristöasioiden hoitoon liittyvät
hankkeet vuoden 1 999 toiminta·
avustushakemuksissa:
Haapalehdon omakotiyhdistys ry
• puutarhaneuvontatilaisuus ja puutarhan
I
kunnostus
Honkala·Lämsänjärven pienkiinteistöyhdistys ry
• puutarhatyökalujen lainaus jäsenille
• siirrettävän konevarastorakennuksen teko
puutarhatyökaluille talkoilla
Iskon pienkiinteistöyhdistys ry
• (kirppu)toripäivä, jonka yhteydessä perennoiden ja pensaiden vaihtoa! ostoa! myyntiä
• ekotapahtuma
Kaakkuri-Oulunlahti asukasyhdistys ry
• istutustalkoot
KastelIin omakotiyhdistys ry
• ympäristöohjelman toteutuksen seuranta
Kaukovainiotoimikunta
• siivoustalkoot
• ympäristösuunnitelman laatiminen
Korvensuoran kiinteistöyhdistys ry
• siivoustalkoot
Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry
• kierrätyskeskustoiminnan yhteistyö
Kumppanuuskulman kanssa
• kartoitus ympäristöasioista ja -asenteista; .
mm. opinnäytetyö sekä ympäristöohjelma
Madekoskiset ry
• siivoustapahtuma
• ympäristökyselyssä esille tulleiden asioi-[
den eteenpäin vieminen
I
• sitoutuminen 'yhdessä elämään' -projek- .
tiin
Maikkulan pienkiinteistöyhdistys ry
• puutarhatyökaluja jäsenistön yhteiseen!
käyttöön
i
Pateniemen pienkiinteistöyhdistys ry
• ongelmajätekeräys
I
Pikkaralan kylätoimikunta
'
• viherkurssi
Pyykösjärven pienkiinteistöyhdistys ry
• kevätsiivous

I
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MMNKÄvrrÖ
Politiikan tavoite:

"Oulun maankäytönsuunnittelulla luodaan
yhdyskuntarakenne, joka on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, viihtyisä, turvallinen
ja taloudellinen, jota voidaan suunnitelmalIisesti kehittää, joka pystyy ottamaan vastaan muutol{sia ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia. Kestävän
kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne
tarjoaa kaikille asukasryhmille mahdollisuudet täysipainoiseen elämään."

v.1999 valmistuneet
asunnot ~krn)

t• "
'"•

© Tekninen keskus, karlastopalvelul, ph

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 säilyttämiselle.
Vuonna 1999 valmistuneet asunnot sijaitsevat
pääsääntöisesti olemassa olevan asemakaavan
alueella kaupunkirakenteen tii vistämisperiaatetta
noudattaen. Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen teollisuusalueille ei sitä vastoin tue kestävän kehityksen periaatteita.

~
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Oulun yleiskaavan 2020 tavoitteet
hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 1999

Tonttiprojektilla kaupunkia
tiiviimmäksi

Yleiskaavan tavoitteet noudattavat Oulun kaupungin toiminnan perusteeksi hyväksyttyä visiota, jossa kestävän kehityksen periaatteet on
omaksuttu kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
Yleis kaavatyön laatimisen keskeisenä muotona on käytetty avointa vaiheittaista ja vuorovaikutteista suunnittelua.

Kaupunkirakenteen tii vistärniseksi käynnistettiin projekti rakentarnattomien tontin osien käyttöönottamiseksi. Keväästä 2000 alkaen kaupunki tarjoaa suurten omakotitonttien omistajille
palveluja toisen rakennuspaikan saamiseksi tontille ja on apuna tontin markkinoinnissa. Aivan
uutta on tiedottaminen kaupunkirakenteen sisällä olevista yksityisten tonteista rakentajille. Tavoitteena on saada 50-100 rakennuspaikkaa rakennettavaksi. Myönteisyydessään menettelytapa on saanut osakseen valtakunnallista huomiota. Uudet rakennuspaikat vanhoilla asuinalueilla tukevat kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kaupunkirakenteen tii vistärnistä ja
tuottavat taloudellista hyötyä molemmille osapuolille.

Yleiskaavaa varten on käynnistetty yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa useita erillisselvityksiä,joissa käsitellään liikennettä, palveluverkostoa, kaupallisia palveluita, keskustan kehittärnistäja viheraluejäljestelmää.

Yleiskaavatyö" erillisselvitykset
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan samanaikaisesti ja vuorovaikutuksessa maankäytön suunnittelun eli Oulun kaupungin yleiskaavan ja seutuyleiskaavan laatimisen kanssa. Työn tavoitteena on ensisijaisesti löytää halutun maankäytön kehittämistä tukevia liikenteen kehittämismalleja, mutta toisaalta tuoda esiin myös, miten
maankäytön kehittämisellä voidaan vaikuttaa eri kulkumuotojen toimintaedellytyksiin.
• Ympäristöministeriön rahoittaman palvelujen tutkimus- ja kehittämisprojektin "Alakeskusten kehittäminen" tavoitteena on luoda Oulun seudulle kestävä, tOleutettavissa
oleva ja tasapainoinen alakeskusjärjestelmä, joka tukee alueen kehitystä sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja hyvin palvelevana kaupunkiseutuna.
• Kauppapaikkojen varaamista varten laadittavana oleviin yleiskaavoihin pyritään löytämään seudun asukkaiden, liike-elämän ja kaupunkirakenteen kannalta tasapuolinen ja
toimiva vähittäiskauppaverkko, jonka toteuttamiseen kaikki osapuolet voivat sitoutua.
Myös ajankohtaisten, kaupan suuryksikön sisältävien asemakaavojen käsittely on edellyttänyt kaupan kokonaissuunnitelmaa. Kaupan palvelu verkoston kehittymistä sekä suurmyymälöiden sijoittumista käsittelevä selvitys valmistui syksyllä 1999.
Oulun keskustan suunnittelun tavoitteena on löytää keinot keskustan vetovoiman kasvattamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi.
Yleiskaavan tarkistusalueelle laadittu viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma osoittaa alueet, jotka luonnontalouden, maiseman, kaupunkikuvan sekä virkistystoiminnan
kannalta tulee säilyttää rakentamattomina. Kaupunginhallitus hyväksyi viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman huhtikuussa 1999. Työn toinen vaihe sisältää uudisrakentamiseen tutkittavien alueiden ympäristöselvitykset ja viheralueiden toiminnallisen suunnittelun, kuten liikuntapaikka- ja leikkipaikkaverkoston laatimisen. Tähän mennessä ympäristöselvitys on laadittu Kuivasjärven länsi puoleiselle alueelle, Pyykösjärven itäpuoleiselle alueelle sekä Liikasen alueelle.
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Lähiökehitlämisellä parempaa
ympäristöä

LIIKENNE
Politiikan tavoite:

Rajakylän lähiöuudistusprojekti päättyi virallisesti vuoden 1999 lopussa, mutta työ alueella
jatkuu edelleen. Aluetta on kehitetty kokonaisvaltaisesti vuodesta 1996 alkaen. Toimenpiteitä on toteutettu sekä rakennetun ympäristön että
luonnonympäristön kehittämiseksi. Yhteistyö
alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa on ollut monipuolista.
Rajakylän kehittämistavoitteita ovat tukeneet
sen sijainti jatkuvasti kasvavan työpaikka-alueen Teknologiakylän läheisyydessä, toimivat
liikenneyhteydet ja mahdollisuus täydennys- ja
lisärakentamiseen. Tuleva täydennysrakentaminen monipuolistaa Rajalcylän korttelirakennettaja asuntojen hallintamuotojakaumaa sekä tukee palvelujen säilymistä.
Kokemukset hankkeesta olivat myönteiset ja
tontti-ja asumispal velut valmistelee parhaillaan
uuden lähiökehittämisalueen nimeämistä.

"Oulun asema kehittyvänä liikenteen solmukohtana on merkittävä. ykyisen ja kehit·
tyvän liikennetarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän monipuolista kehittämistä ja kulkutottumusten muuttamista."
Liikennejärjestelmän kehittämisen rinnalla on
oleellista turvata kaupallisten, sosiaalisten ja kulttuuristen palvelujen saatavuus eli alueillaja näin
välttää turhaa liikennöintiä.

Oulun seudun liikennejärjestelmän
keh itlämistavoitteet
Oulun seudun liikennejärjestelmän tavoitteet
hyvälcsyttiin keväällä 1999 seudun kuntien yhteisen yleiskaavan ja samalla Oulun yleiskaavan laadintaa varten.

lJikennestrategian tavoitteena ympäristön kannalta on
• kehittää liikennejärjestelmää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin,
että ilmanlaatu pysyy hyvänä myös Oulun keskustassa.
• edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista liikenteen
osalta niin, että vuonna 2010 päästöt ovat
enintään vuoden 1990 tasolla.
• vähentää muita liikenteen päästöjä (esim.
pöly) taajama-alueiden teillä niin, etteivät ne ylitä terveydelle haitallisia pitoisuuksia.
• toteuttaa vuoteen 2005 mennessä melusuojaukset sellaisilla alueilla, joilla on

asukkaita yli 65 desibelin melualueilla.
• lisätä tienrakennuksessa materiaalien uusiokäyttöäja samalla vähentää luonnonvarojen käyttöä tien- ja kadunpidossa
sekä tehostaa ylijäämämassojen hyvälcsikäyttöä.
• sopeuttaa liikenteen ratkaisut kaupunkija taajamarakenteeseen sekä -kuvaan ja
muuhun liikennejärjestelmään väyläarkkitehtuurin, ympäristörakentamisen ja
maankäyttöratkaisujen keinoin.
• suosia ympäristövaikutuksiltaan edullisimpia liikennemuotojaja ratkaisuja.

~
~
.. ", .

20

Kestävän kehityksen periaatteet sisältyvät sekä
liikennejä~estelmän että eri kulkumuotojen kehittämistavoitteisiin. Yleistavoitteena Oulun seudulla liikennej~estelmien kehittämisessä suositaan nykyistä enemmän joukkoliikennettä ja
kevyttä liikennettä. Strategisena tavoitteena on
mm. tukea liikennejmjestelmän ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutteisella kehittämisellä
Oulun seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä niin, että liikkumisen tarve
minimoituuja mahdollisuudetjoukkoliikennematkoihin, pyöräilyynjajalankulkuun lisääntyvät

dollisuuksia käyttää kevyttä liikennettäjoukkoliikenteen Iiityntäliikenteenä. Joukkoliikenteen
kehittämisen tavoitteena on mm. tarjotajoukkoliikenne kilpailukykyisenä vaihtoehtona, turvata Oulun keskustan saavuttaminen ja joukkoliikenteen sujuvuus myös keskustassa ja sen
läpäisyssä sekä kasvattaa joukkoliikenteen
osuutta työssäkäynti ja asiointimatkoilla nykyisestä noin 10 prosentista 15-20 prosenttiin koko
seudulla.

Henkilöliikenteessä henkilöautoliikenteen kehittämisen tavoitteena on mm. minimoida henlcilöautoliikenteen kuntien keskustoissaja asuntoalueilla muille kulkutavoille aiheuttamat haitat. Kevyen liikenteen kehittämisen tavoitteena on mm. kasvattaa edelleen kevyen liikenteen
kulkumuoto-osuutta taajamissaja parantaa mah-

Keuhkovanunaliitto valitsi Oulun kaupungin
esimerkillisenä pyöräilykaupunkina vuoden
1999 ilmansuojelupalkinnon saajaksi. Palkinnon perusteluissa korostetaan liikennesuunnittelun vaikutusta kaupunkien ilmanlaatuun ja
väestön hyvinvointiin. Oulussa on tehty järjestelmällistä työtä pyöräilyn lisäämiseksi ja pyö-

Kevyen liikenteen kehittämistä
palkittiin

Oulun seudun liikenne 2020

1990

1999

2020
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räilijöiden määrä onkin kasvanut. Uusia pyöräteitä on rakennettu noin 10 lun vuosivauhdilla,
ja pyörätieverklco sekä keskustassa että sen ulkopuolella on nyt pääosin valmis.

Tutkimusprojekteja liikennejäl'jestelmän kehittämiseksi
Oulun yliopistollisen sairaalan kimppakyytijärjestelyjä selvitettiin laajassa valtakunnallisessa
tutkimusohjelmassa Lyyli (ympäristövailcutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejäljestelmä). Projektin tavoitteena oli luoda
kimppalcyydin käyttöä työmatkoilla lisääväjärjestelmä, sel vittää kimppakyydin keskeisiä esteitä sekä edistämiskeinojaja arvioida lisääntyneen kimppakyydin vaikutuksia.
Samaan tutkimusohjelmaan kuului myös Oulun kaupunkiseudun alueellisen työpailckaomavaraisuuden selvittäminen. Keskeinen tavoite
työpailckaomavaraisuudesta saatavan tiedon lisäksi oli määritellä toimenpiteitä, joilla voidaan
lyhentää keskimääräistä työmatkan pituutta ja
vaikuttaa työmatkasuoritteen kehitykseen.

liikkumistarvetta pienemmäksi palveluja lähemmäksi

Kestävää kehitystä
kirjastossa
• Teosten vara,aminen,Jainojen ul,lsiminen
ja palauttaqUnen on mahdollista ilman
pitkiä matkoja lähintä kirjastoa käyttämällä.
• Kirjaston asiakas voi jättää varauksen ja
myös uusia lainansa Internetin kautta
matkaamatta itse kirjastoon.
• liman kilometrejä saa myös tarvitsemansa aineiston lähimpään kirjastoonsa,jonne kaikki lainansa voi myös palauttaa.
• "Kirjastokierros" huolehtii päivittäin
noin 4.000 teoksen kuljettamisesta.

ENERGIAN TUOTANTO JA
KULUTUS
Politiikan tavoite:
"Oulun energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet laajennetaan koko energiaketjuun polttoaineen
tuotannosta energian loppukäyttöön saak1m. Toiminnoissa otetaan huomioon myös
välillinen energiankulutus."
Energiantuotanto polttoaineen tuotannosta kuluttajan käyttöön muodostaa monimutkaisen
kokonaisuuden, jossa yksittäisen toimenpiteen
vaikutus voi tuntua vähäiseltä. Kuitenkinjokaisella oikealla tavalla toteutetulla toimenpiteellä
voidaan vähentää ympäristöhaittoja.

Polttoainevalinnoilla vaikutuksia
Oulun Energia on pyrkinyt jatkuvasti lisäämään
puun käyttöä Toppilan voimalaitoksilla. Vuonna 1999 voimalaitosten polttoaineista oli yli 18
% puuta. Puulla tuotetun energian määrä ylittää
jo Merikosken voimalaitoksen tuotannon. Tavoitteena on nostaa puupolttoaineiden osuus
lähivuosina 20 - 30 %:iin. Puupolttoaineiden
käyttö aloitettiin vuonna 1995 Toppila 2:n valmistuttua. Tuolloin puun osuus oli noin 1 % kokonaispolttoainemäärästä.
Puupolttoaine on pääosin sahojen ja muun puuteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta, puma,
lastua ja haketettua huklcamateriaalia. Puun käyttöä puoltavat sen monet hyvät ominaisuudet:
puunpoltto ei lisää ilmaston hiilidioksidipitoisuutta, rikittömänä polttoaineena se vähentää
savukaasujen rikkidioksidipitoisuutta ja lähestulkoon tuhlcattomana polttoaineena puu vähentää voimalaitoksilla syntyviä tuhlcamääriä.

Energiansäästöllä on tavoitteet
Oulun kaupunki on energiansäästöohjelmassaan sitoutunut vähentämään omissa kiinteistöissään lämmönkulutusta 10 %, sählcönkulu-
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tusta 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. Sähkönkulutus
on yli tavoitetason, samoin vedenkulutus. Eri
kiinteistöryhmien välillä on eroja. Veden keskimääräisen kokonaiskulutuksen kasvusta huolimatta esim. urheilu- ja sairaalatilojen kulutus on
laskenut. Keskimääräisen kulutuksen kasvuun
vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin tilavuudeltaan suurimpana toimintana Sivak!ca. Suurimmat yksittäiset sälllcöenergian kulutusta korottavat tekijät ovat kosteiden tilojen kuivatustarpeen lisääntyminen ja monien tilojen käyttöasteen kasvu, joka kuitenkin osaltaan tukee kestävän kehityksen periaatteita vähentämällä uusien tilojen käyttöönotontarvetta.
Kulutustottumuksilla säästöihin
Kotitalouksien energiansäästö oli esillä "Kuluta ja käytä kestävästi" -kampanjan ailcana. Oulun Energian osaston ja näyttelyissä olevan tiedon lisä1csi paikalla oli valtalcunnallisen energiansäästöjäIjestön Motivan edustaja kertomassa
energiansäästöstäja valtalcunnallisesta energiansäästöviikosta. Oulun Energian jakoi tietoa
energiankulutuksesta myös infopisteessään
Energiarnyllyssä sekä kaikille yhdeksäsluokkalaisille suunnattujen koululaiskäyntien yhteydessä.

""''''''''''

VESIVARAT
Politiilcan tavoite:
"Raakavesilähteenä käytettävän Oulujoen
veden laadun säilyttärnlnenja parantaminen
on Oululle erityisen tärkeää, Hajakuormitusta vähennetään ja jätevedet käsitellään siten,
että vesiluonnolleja 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 jakaupungissa
toimivien yritysten perustehtäviin liittyviä toimia,joita silloin, kun ne hoidetaan hyvin eijuurikaan muisteta, mutta jos jotain sattuu ne heti
huomataan.
Jätevedenpuhdistus tehostuu
Taskilan jätevedenpuhdistarnon uudelleenralcennustyöt saatiin päätökseen vuoden 1998 aikana. Saneeraus- ja uudistustöitäjatkettiin lietteen
esilcäsittelyn parantamiseksi. Puhdistarnolle rakennettu ohitusputki paransi tilannetta poilckeustilanteissa tapahtuvan jätevesien johtamisen
osalta.
Hajakuormitusta pienemmäksi
Oulujokivarren viemäröinti etenee kohti Muhosta. Tavoitteena on liittääjo olemassa oleva jokivarren asutus ja uudisralcentaminen mahdolli·
simman kattavasti keskitettyyn jätevesiviemäröintiinja näin vähentää haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta. Oleellista tavoitteen toteutumisessa on siirtoviemärin ralcentaminen. Siir-
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toviemäristä Heikkilänkankaan ja Mäntylän
välinen osa on jo rakennettu ja hanke jatkuu
jokivartta ylöspäin vauhdilla. Tarkoituksena on
johtaa Muhoksen jätevedet Oulun jätevedenpuhdistamolle. Lopulliseen rakentamisaikatauluun vaikuttaa valtion rahoitus.
Maatalouden aiheuttamaa hajakuormitukseen
vaikutetaan mm. EU:n tukijärjestelmän avulla.
Perustuen edellyttämä tilakohtainen ympäristönhoitosuunnitelma on Oulun alueella 90 %:lla
toimivista tiloistaja suojavyöhyklceidenja -kaistojen määrä vesistöjen varressa on useita kymmeniä kilometrejä.
Sinilippuja vierassatamissa
Sekä Oulun Työväen Pursiseuran että Oulun
Purjehdus seuran ja Oulun Merenkävijöiden
Telakkasäätiön vierasvenesatamassa liehui veneilykaudella 1999 kansainvälinen sinilippu.
Sinilippu myönnetään vuodeksi kerrallaan ympäristöstään huolehtivalle, palveluiltaan korkeatasoiselle ja turvalliselle vierassatamalIe. Sinilippukampanja on Euroopan Ympäristökasvatussäätiön alainen ja lipun myöntämisen perustana ovat kansainväliset vaatimukset. Kampanjan tavoitteena on levittää tietoa vesiympäristöstäja sen merkityksestä sekärohkaistaja palkita ympäristönsuojelua ja turvallisuutta edistäviä aloitteita ja tekoja.
Pohjavesivarojen säilymisestä on
huolehdittava
Hangaskangas on Oulun tärkein pohjavesialue.
Kesällä 1999 koko laajan alueen riskilcohteet
kartoitettiin perinpohjaisesti tulevia toimenpiteitä
varten. Kaik1ci Hangaskankaan maa-ainesalueet, niin käytössä olevat, lopetetut kuin kotitarvemontutkin tarkastettiin. Lisälcsi käytiin läpi
asutuksen mahdolliset haitat pohjavedelle. Alueen maastotarkastus paljasti mm. lukuisia roskaantumistapauksia ja laittomia kaatopaiklcoja.
Alueen parannustoimet toteutetaan vuonna
2000.

Suiston sUUl'et mahdollisuudet
Oulujoen suiston kehittäminen maisemallisena
ja toiminnal.lisena kokonaisuutena etenee. Koko
laajan alueen suunnittelutyö jatkuu ja joiltain
osin onjo päästy käytännön toteutukseen. Tavoitteena on luoda monipuolinen virkistysalue
ja samalla turvata alueelle luonteenomaiset kalastuksen, veneilyn ja kevyen liikenteen mahdollisuudet.
Oulun Energia käynnisti syksyllä Merikosken
kivik1coisen tul vauoman kunnostamisen ja ensi
kesänä Patosilloilta Merikosken siltojen suuntaan avautuvaa maisemaa rumentavan kivilcon
korvaa yhtenäinen noin metrin syvyinen vesipeili. Periaatepäätös kalatien rakentamisesta on
myös tehty. Menetelmänja paikan valinnat edellyttävät vielä lisätutkimuksia.
Hupisaarten ja Kasarrnintien välissä sijaitsevan
Lasaretinväylän suunnittelukilpailun avulla haettiin paikan henkeä tukevaa, nykyistä voimakkaammin vesielementin esille tuovaa, ekologisesti kestävää ratkaisua myöhempien toteuttamissuunnitelmien pohjaksi. Hietasaaren ominaispiirteitä kunnioittavan ja monipuolista vapaa-ajankäyttöä palvelevan käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta aloitettiin. Suunnitelmien tueksi valmistuivat mm. selvitykset alueen
luonnonoloistaja veneilystä.
Suiston kasvillisuusselvitys osoitti alueen putkilokasvien lajimäärälcsi 360, mikä on suurimpia mitä vastaavan kokoiselta alueelta tunnetaan
koko Pohjois-Suomessa. Alueellisesti uhanalaisia lajeja oli 12 ja valtakunnallisesti uhanalaisia
oli yksi.
Oulujokivarren metsille maisemanhoidon ohjeet
Suurin osa Oulujokivarresta kuuluu valtakunnallisesti tai maalcunnallisesti arvok1caiden maisema-alueidenjouklcoon. Osana Oulujoki-alueen perinneohjelmaa, POMOa toteutettiin "Oulujokivarren metsät" -hanke, jonka tavoitteena
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oli laatia Oulujoki varren metsille ja maatalouskäytöstä poistuville pelto- ja laidunalueille metsämaiseman hoitosuositukset. Suositusten laadinnan yhteydessä toteutettiin kuusi esimerkkikohdetta,jotka ovat luonteenomaisia jokivarren
metsille. Suositukset on koottu "Metsämaiseman
hoito Oulujokivarressa" -esitteeseen jajulkaisuun. Esitettä on jaettu Oulujokivarren kotitalouksiin, metsänhoitoyhdistyksille, metsäkeskuksen toimistoille, metsäyhtiöille, kirjastoille
ja muille hankkeessa mukana olleille tahoille.
Hankkeessa olivat mukana Oulu, Muhos ja
Utajärvi sekä Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus,
joka toimi myös hankkeen vastuullisena toteuttajana.

YM PÄRISTÖKLJORM ITLJS
Politiikan tavoite:

"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.
Yritysten ympäristövastuu
lisääntymässä
Ympäristönsuojelun rooli yritystoiminnassa on
muuttunut viime vuosien aikana voimakkaasti.

Ennen pääsääntöisesti pakolliseksi koetusta lainsäädännön velvoittamasta toiminnasta on tullut
tärkeä kilpailukeino. Hyvin hoidetusta ympäristönsuojelusta on tullut uusi mahdollisuus ja
menestystekijä, jolla yritykset voivat saada kilpailuetua.
Oululaisista yrityksistä EU:n asetuksen mukainen teollisuusyritysten ympäristöasioiden hallintajärjestelmä EMAS on Stora Enso Fine Papers Oy:n Oulun tehtailla. Ulkopuolisen luokituslaitoksen hyväksymä kansainvälisen standardoimislliton ympäristöjärjestelmä ISO 14001 on
noin 25 oululaisella yrityksellä. Tällaisia ovat
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mm. Nokian Oulun yksiköt, ADC Solitra, LKProducts, Arizona Chemical Oy, Lohja Rudus
Oy Ali Betoni, Valion Meijeri, McDonalds ja
ABB:n Oulun yhtiöt. Lisäksi ainakin noin 30
oululaista yritystä on kiinnittänyt huomiota ympäristöasioiden hyvään hoitoon laatimalla ympäristöohjelmia, liittämällä ympäristöasioita laatujärjestelmiinsä tai sitoutumalla erilaisiin laajempiin ympäristöohjelmiin, kuten esim. kemian teollisuuden "Responsible Care" -{)hjelmaan
tai Autoalan keskusliiton ympäristöohjelmaan.
Biojätteen kompostointi
paranee Ruskossa
Ruskon jätteenkäsittelyalueeUa aloitettiin uuden
kompostointi laitoksen rakentaminen. Oululaisten vuosittain lajittelema noin 4000 tonni n biojätteen käsittely siirtyy hankkeen myötä ilmastoiduista avoaumoista suljettuihin rumpuihin.
Uuden kompostointitavan etuna on haju haittojen väheneminen, kompostin helpompi hoito ja
kompostoinnin nopeutuminen. Kompostoitu
multa käytetään jätteenkäsittelyalueen maisemointi- ja viherrakennustöissä.

su korvaa raskaan polttoöljyn ja sähkön käyttöäja vähentää lämpökeskuksen hiukkaspäästöt arviolta noin puoleen aikaisemmasta. Aikaisemmin Ruskon biokaasu on otettu käyttöön jo
Partec Paroc Oy Ab:n vuorivillatehtaalla ja
Ruskon jätteenkäsittelyalueen kiinteistöjen lämmityksessä.
Saastuneet maat erityishuomion
kohteena
Vanhojen teollisuus- ja muiden vastaavien alueiden ottaminen muuhun käyttöön edellyttää
alueiden aikaisemman käyttöhistorian selvittämistä ja usein myös maaperän tutkimista. Nykyään kaupunki tutkii maaperän aina, mikäli on
epäiltävissä sen likaantuneen jossain vaiheessa. Vuonna 1999 maaperätutkimuksia käynnistettiin mm. Kaakkurissa linatin vanhan kaatopaikan ympäristössä, Hiukkavaarassa sekä
useilla huoltoasemilla. Likaantumisselvityksillä on usein myös rakentamista ohjaava vaikutus.
Ravintokasvien raskasmetaIlipitoisuuden vähäisiä

Biokaasua raskaan polttoöljyn tilalle
Ruskon jätteenkäsittelyalueella syntyvän biokaasun hyödyntäminen Oulun yliopistollisen
sairaalan höyryntuotannossa aloitettiin syksyllä 1999. Biokaasulla Oulun Energian omistamassa OYS:n lämpökesh.-uksessa tuotetaan noin
puolet vuosittaisesta höyryn tarpeesta. Biokaa-

Oulun kaupungin ympäristövirastossa tutkittiin
satokauden 1999 maJjojen, vihannestenjajuuresten raskasmetallipitoisuuksia. Tutkituista
näytteistä vain yhden punaherukan lyijypitoisuus oli yli säädetyn enirnmäispitoisuusrajan.
Muuten raskasmetallipitoisuudet olivat vähäisiä.
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KULUTUS JA JÄITEET
Politiikan tavoite:
"Kestävän kehityksen mukaisesti Oulun jätehuoltoa 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. Rakentamisen ohjauksessa suositaan muunneltavia nk. elinkaarirakennuksia ja kestävää rakennustapaa.
"Kuluta ja käytä kestävästi"
-ympäristötietoisu uskampanja
Vuoden 1999 ympäristötietoisuuskampanjan
teemaksi koko Pohjois-Pohjanmaalla valittiin
"Kuluta ja käytä kestävästi". Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta mm. ympäristöystävällisistä arkipäivän kulutusvalinnoista ja -tottumuksista
sekä energian säästöstä.
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tossa myös tapahtui näyttelyiden lisä1csi. Asiantuntijoiden antaman neuvonnan ohella nähtiin
teemaan liittyviä performansseja, kirjojen vaihtoillan aikana oli laulujen kierrätyskaraokeaja
päättäjäisissä esiintyi aiheeseen paneutunut pelleryhmä.
Näyttelyssä vieraili runsaasti koululaisia ja muita
asiasta kiinnostuneita. Ohjattuun jätteiden lajitteluun osallistui kahden viikon aikana noin 50
koululaisryhmää. Alun perin ohjattujakäyntejä
oli tarkoitus järjestää vain ensimmäisellä viikolla,
mutta suuren kysynnän vuoksi ryhmiä otettiin
vastaan myös toisen viikon aikana.
Osana tietoisuuskampanjaa järjestettiin myös
kaikille avoin niksikilpaiJu, jossa etsittiin käyttökelpoisia tai hauskoja ideoita toteutettuna kierrätysmateriaaleista. Vastauksia saatiin reilut 60
ja parhaat ideat palkittiin.
Oulun kaupungin sivukirjastot olivat myös
mukana kampanjassa. Kunkin sivukirjaston lähellä sijaitseva päiväkoti toteutti sivukirjastoon
taidenäyttelyn kierrätysmateriaalitöistä.
Luomuruokaa Hönttämäen lapsille
Oulun Ateria aloitti syksyllä 1999 luomuruokakokeilun Hönttämäen koululla ja päiväkodissa.
Koulun keittiössä valmistetaan päivittäin lähes
300 ruokailijan ateriat Oulun lähistöllä tuotetuista raaka-aineista alusta loppuun asti itse. Luomutuotteissa ei ole säilöntäaineita eikä niiden

Oulussa kampanjan toteutuksesta vastasivat
ympäristövirasto, kaupunginkirjasto, Oulun
Energia, Oulun Jätehuolto, Pohjois-Pohjanmaan
Marttapiiriliitto, 4H-yhdistys, Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, Oulun luontonuoret, Oulun
taidekoulu, Kuusiluodon lukio, Myllytullin yläaste ja Hollihaan päiväkoti.
Teeman päätapahtumaa, ympäristötietoisuusviikkoja, vietettiin Oulussa kaupungin pääkirjastossa lokakuussa viikoilla 40 ja 41. Kirjastoon koottiin näyttelyksi aiheeseen liittyvää tietoa sekä ympäristötaidetta. Viikolla 40 kirjas-

"Paistetut kananmunat", Pateniemen päiväkodin kierrätystaidetta kirjastossa.
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kasvatukseen ole käytetty torjunta-aineita. Lyhyet kuljetusmatkat parantavat tuotteiden tuoreuttaja kuljetuksesta aiheutuvat ympälistöhaitat pienenevät.
Keittiöhenkilökunta on työmäärän lisääntymisestä huolimatta ollut uuteen toimintatapaan tyytyväinen ja motivoitunut. Lapsille ruoka on
maistunut. Eniten pulmia on aiheuttanut raakaaineiden saannin varmistamiseksi tarvittavien
toimivien yhteyksien rakentaminen luomutuottajien kanssa. Kokeilu kestää kaksi vuotta,jonkajälkeen arvioidaan tulokset ja päätetäänjatkotoimista.

Oulua puhtaammalle vuosituhannelle
- miljoona kiloa puhtaampi Rusko
Yhteistyössä Oulun Jätehuollon ja alueen yritysten kanssa Radio Mega toteutti kampanjan,
jonka tavoitteena oli saada sekä asukkaat että
yritykset mukaan ympäristöystävällisempään
ajatteluun ja näin vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää miljoona kiloa. Kampanja käynnistyi helmikuussaja oli esillä koko vuoden ajan mm. aiheeseen liittyvin juttujen, tietoiskujen, ideakilpailujen ja joukkotapahtumien
muodossa.
Radio Megasta kuultiin jokaiseen kotitalouteen
sopivia käytännön ideoita pitkin vuotta lukuisten tietoiskujen jajuttujen lomassa. Ympälistöinformaatiotajajäteneuvontaajaettiin mm. Rakentajamessuilla ja Oulun Kesän avajaisissa.
Jätteiden lajittelusta kertovien ohjelmien ohessa tutustuttiin myös siihen, miten lajittelu sujuu
erilaisissa Oulun seudun yrityksissä ja miten
ympälistön hyvinvointi huomioidaan valinnoissa. Kampanjan aikana kerätyt 103 vihreää ideaa on koottu vihkoseksi.

Oulu mukana ensimmäisessä
valtakunnallisessa ongelmajätekampanjassa
Ensimmäisen valtakunnallisen ongelmajätekampanjan tavoitteena oli saada ihmiset entistä paremmin tunnistamaan ongelmajätteet, valitsemaan vähemmän haitallisia tuotteita ja lajittelemaan ongelmajätteet muista jätteistä erilleen.
"Älä päästä ongelmajätettä luontoon" -kampanjaa vietettiin viikolla 39, jolloin alueelliset jätehuoltoyhtiöt jäJjestivät erilaisia tilaisuuksia ympäri maata. Kohderyhrninä olivat kuluttajat, maataloudetja pk-yritykset. Kampanjan piirissä arvioidaan olleen noin kolme miljoonaa suomalaista.
Oulussa ongelmajäteviikko käynnistyi kotitalouksien ongelmajätteiden keräyksellä Oulun Jätehuollon uusimmalla ekopisteellä LimingantulIin Prismassa. Saman aikaisesti jätehuollon neuvojat olivat asiakkaiden tavattavissa. Kampanjassakokeiltiin ensimmäistä kertaa myös yhteistyötä kirjaston kanssa. Jäteneuvoja kiersi lcirjastoauton kyydissä, asukkailla oli mahdollisuus
tuoda autoon vanhat paristot ja kysellä ongelmajätteistäja muustajätehuollosta. Viikon päättäjäispäivänä ongelmajäteauto otti vastaan kotitalouksien ongelmajätteitä eri puolilta Oulua.
Kaikkina tapahtumapäi vinä jokaista ongelmajätteen tuojaa muistettiin ohjeiden lisäksi pienellä
lahjalla.

Oulun Maatalousnäyttelyn
kokemukset ympäristöasioiden
hoidosta ohjeeksi muille
Oulun maatalousnäyttelyssä vuonna 1998 kiinnitettiin erityistä huomiota tapahtuman ympäristövaikutuksiin ja toimivan jätehuollon jäJjestärniseen. Tavoitteisiin kuului myös mallin luominen seuraavia näyttelyitä varten. Saadut kokemukset koottiin yhteen ja niistä valmistui ohjevihkonen laajempaankin käyttöön.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN
TOTEUTUS MLJ PLJN KIORGAN ISAATIOSSA
Kaupunkiorganisaatiolle tehdyssä kyselyssä
painotettiin kestävän kehityksen ohjelman toimivuutta, j ärjestelmäJ]isyyttä ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa. Kyselyssä kiinnitettiin huomioita kunkin hallintokunnan tai liikelaitoksen omiin ympäristövaikutuksiinja tavoitteisiin oikein kohdistettujen toimenpiteiden esille tuomiseksi. On selvää, että jos esimerkiksi
merkittävin ympäristövaikutus liittyy maankäyttöön, niin keskeisin toimenpide ei voi olla kaksipuolinen kopiointi, jolla toki on oma merkityksensä kokonaisuuden kannalta. Kyselyn tarkoituksena oli myös aktivoida vastaajaa huomaamaan merkittävimmät puutteet ja korjattavat seikat sekä mahdollisen ohjelmatyön tai
ohjeistuksen tarve.
Kysely toimitettiin kaikkiin hallintokuntiin ja
liikelaitoksiin sekä johtajille että kestävän kehityksen yhdyshenkiJöille. Kyselyynjättivät vastaamatta palolaitos, kaupunginorkesteri, Ou] un
Satamaja sosiaali- ja terveystoimesta sosiaalityö, vanhustyö, terveydenhuolto lukuun ottamatta lääkinnäJlistä kuntoutusta sekä mielenterveys- ja vammaispalvelutyö,joiden toimintaan
ei tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko
kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokunta-, työyksikkö- tai liikelaitoskohtaisesti. Toteutuneita toimenpiteitä on esitetty esimerkinomaisesti edellä politiikan painopisteiden yhteydessä sekä luetteloituna hallintokuntakohtaisessa
tarkastelussa.

SITOUTUMINEN KAUPUNGIN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKAAN
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan painopistealueet on pääsääntöisesti otettu
kattavasti huomioon hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmissa. Erilaisista perustehtävistäjohtuen painopistealueiden
tärkeysjärjestys vaihteli eri toimialojen kesken.
Keskusviraston keskeisin painopistealue oli sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi. Keskusviraston alaisista yksiköistä elinkeinokeskus, painatuskeskus ja ATK-keskus pitivät kulutusta ja
jätteitä oman toimintansa kannalta olennaisimpina asioina.
Kulttuuritoimessa keskeisimmiksi painopistealueiksi nousivat kulutus jajätteet, sosiaalinen
kestävyys ja hyvinvointi sekä ympäristötietoisuus. Opetusvirastonja sosiaali- ja terveystoimen tärkeimmät painopistealueet olivat ympäristötietoisuus ja sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveystoimessa myös
kulutus jajätteet.
Teknisen keskuksen yksiköiden tärkeimmiksi
painopistealueiksi koettiin ympäristötietoisuus,
maankäyttö ja liikenne. Rakennusvalvontaviraston tärkeimmät painopistealueet olivat sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi sekä kulutus jajätteet painottuen rakennusten elinkaareen ja rakenteiden kestävyyteen. Vaikka liikelaitosten
tehtävät poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan
nousivat niiden vastauksissakeskeisimmiksi painopistealueiksi kulutus jajätteet, ympäristökuormitus ja ympäristötietoisuus.
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Ympäristöviraston ja nuorisoasiainkeskuksen
keskeisimmät painopistealueet olivat ympäristötietoisuus ja kulutus ja jätteet. Liikuntavirastossa tärkeimmät painopistealueet olivat sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi sekä ympäristötietoisuus.
Yleisesti voi todeta, että osassa vastauksia oli
painotettu toiminnastajohtuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten jätteiden syntyä tai
energian kulutusta ja omaan perustoimintaan
liittyvät kestävän kehityksen näkökulmat eivät
olleet hahmottuneet yhtä hyvin. Painopistealueita pohdittaessa tulee aina muistaa kestävän
kehityksen moniulotteisuus (ekologisesti, sosiaalisestija taloudellisesti kestävä kehitys) ja painottaa sen eri alueita oman perustoiminnan
mukaisesti.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMIEN YLLÄPITO
Lähes kaikki kestävän kehityksen ohjelmat on
laadittu ja hyväksytty vuosina 1996 - 1998.
Kestävän kehityksen ohjelmien tilanne ei ollut
vuoden 1999 aikana muuttunut juurikaan edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna.
Kestävän kehityksen ohjelmat on pääsääntöisesti toteutettu hallintokunta- tai liikelaitostasolla. Työyksikkökohtaiset kestävän kehityksen
ohjelmat on teknisen keskuksen maankäyttöpalveIuiden maa- ja mittaus -yksikössä sekä kulttuuritoimen eri yksiköissä. Y1csikkökohtaisten
ohjelmien laadinta on jatkunut kouluissaja päiväkodeissa. Oulun Satama on antanut vuonna
1999 laatu- ja ympäristöjärjestelmän laadinnan
alan konsultin tehtäväksi. Oulun Energian tuotanto -yksikkö rakentaa ympäristöjärjestelmää,
sähkönsiirto jajakelu -yksiköllä on oma kestävän kehityksen ohjelmaja yrityspalvelut -yksikkö huomioi kestävän kehityksen asiat ainakin osittain laatujärjestelmässään.
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Jo edellisessä seurannassa todettiin, että vaiJdea
hallintokunnat ja liileelaitokset ovat edenneet
ohjelmien laadinnassa koko valtalcunnanlcin tasoon verrattuna hyvin, niin ohjelmien sisäistäminen ja käytännön toteutus vaativat vielä panostusta. Tämä seildea korostui vuoden 1999
seurannassa. Ohjelmat on laadittu ja hyväksytty, mutta vaikka lähes kaikkiin ohjelmiin on kirjattu esitys katselmoinnista, päivityksestä, seurannasta ja tiedottamisesta eri tahoille vain osa
on sen toteuttanut.
Ohjelmia olivat vuoden 1999 aileana päivittäneet useimmat kulttuuritoimen yksiköt, kestävän kehityksen pilottipäiväkodit, teknisen keskuksen maaja mittaus, Konekeskus, Oulun Jätehuolto ja Oulun Energian sähkön siirto jajakelu. Ohjelmien säännöllisen tarkastelun puuttumisesta huolimatta niitä oli kuitenkin käsitelty yksiköissä lähinnä sisäisissä työpalavereissa.
Monissa yksiköissä oli suunnitteilla ottaa kestävän kehityksen asioita mukaan talousarvion
laadintaan.
Ohjelman sisällöstä oli tiedotettu henkilöstölle
kaikissa yksiköissä. Tiedotusta oli toteutettu monipuolisesti sekä sisäisillä tiedotteilla, koulutustilaisuuksissa, työyhteisökokouksissa että palavereissa. Tosin ainalcin osa tiedotuksesta oli toteutettu jo ennen vuotta 1999.
Ohjelmien seuranta osoitti, että yksikkökohtaiset, kuten esimerkiksi maajamittaus -yksilcön
ja Konekeskuksen kestävän kehityksen ohjelmat, olivatjärjestelmällisimminja käytännönläheisimmin toteutettuja. Nämä ohjelmat olivat
siirtyneet käytännön toimiksi ja toimineet ja
kehittyneet valmistumisenjälleeen.
Vuoden 1998 kestävän kehityksen seurannassa useissa yksiköissä oltiin sitä mieltä, että hallintokuntatason ohjelmat ovat riittäviä, eikä työyksikkökohtaisia kestävän kehityksen ohjelmia
tarvita. Nyt toteutettu seuranta osoitti kuitenkin,
että ohjelmien ja niiden sisältämien tavoitteiden
tuominen osaksi arkipäivän toimia edellyttävät
asioiden työyksildcökohtaista käsittelyä. Tarvetta
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yksikkökohtaisten ohjelmien laadintaan on ainakin suurimmissa hallintokunnissa, kuten keskusvirastossa, teknisessä keskuksessa ja sosiaali- ja terveystoimessa. Näiden hallintokuntien
yksiköt poikkeavat jo perustoiminnoiltaan niin
paljon toisistaan etteivät yhteiset yleisellä tasolla esitetyt tavoitteet siirry käytäntöön yksikkö-

tasolla. Työyksikkökohtaisten ohjelmien tarvetta
lisää myös viimeaikoina toteutuneet ja toteutumassa olevat organisaatio- ja toimintatapamuutokset.
Kestävän kehityksen ohjelmaa koskevat tiedot
on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Kestävän kehityksen ohjelmien ylläpito.

Keskusvirasto
Kulttuuritoimi:
- Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
- Pohjois-Pohjarunaan museo
- Nuoriso- ja kulttuurikeskus
- Kaupunginteatteri
-Taidemuseo
- Kaupunginorkesteri
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
- Hallinto ja talous
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
- Maankäyttöpalvelut, Maa ja mittaus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Konekeskus
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia:
- Tuotanto
- Sähkön siirto ja jakelu
Oulun Satama

Valmistunut

Päivitetään
säännöllisesti

Päivitetty
viimeksi

Tiedotettu
henkilös.ti;ille

1997

Ei

-

Kyllä

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1997
1998
1997
1997

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei

1999
1999
1999
1998
1998

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei

-

Kyllä

Ei
Kyllä

-

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

1998

Ei
Ei
Ei

-

Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

1999

Kyllä

-

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä

1998

Kyllä

-

-

1999
1999

Ympäristöjärjestelmä tekeillä
Kyllä
1999
Ympäristöjärjestelmä tekeillä

Kyllä
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YMPÄRISTÖVAIKLJTLJSTEN
TLJNNISTAM INEN
Merkittävimmät ympäristövaikutukset on tunnistettu kestävän kehityksen ohjelmien laadinnan yhteydessä. Vastaajista lähes kaikki ilmoittavat yksikön kestävän kehityksen painopistealueiden ja tavoitteiden asettelun perustuvan tunnistettuihin merkittäviin ympäristövaikutuksiin.
Suurten hallintokuntien, kuten keskusviraston,
teknisen keskuksen ja sosiaali- ja terveystoimen
kestävän kehityksen ohjelmissa ympäristövaikutukset on tunnistettu ohjelman laadintavaiheessa yksilckökohtaisesti, mutta painopistealueetja tavoitteet ovat ohjelmissa esitetty niin yleisellä tasolla, etteivät ne perustu eri yksiköiden
merkittäviin ympäristövailcutuksiin. Näiden hallintokuntien toirnintayksikköjen antamissa vastauksissa onkin esitetty niiden omia painopistealueita ja tavoitteita, jotka eivät suoranaisesti
sisäll y hallintokunnan ohjelmaan.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA
SLJLJNNITTELLJA JA KEHITTÄMISTÄ
Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen painopistealueet eli yleisemmät päämäärät kestävän kehityksen edistämiseksi oli otettu
osaksi pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yleisimmin ne olivat mukana strategiassa, avaintehtävissäja talousarviossa.
Kestävän kehityksen tavoitteet oli myös otettu
osaksi vuosittaista tavoitteen asettelua, joskin
jotkut vastaajat totesivat, että tavoitteet on esitetty hyvin yleisellä tasolla tai tulevat heikosti
esille. Yleisimmin tavoitteet olivat mukana toiminnalLisissa tavoitteissa. Kestävän kehityksen
tavoitteiden tarkastaminen ja asettaminen vuo-
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sittain ei ole vielä yhtä yleistä. Kestävän kehityksen tavoitteet päivitetään säännöllisesti keskusvirastossa, useimmissa kulttuuritoimen yksiköissä, nuorisoasiainkeskuksessa, liikuntavirastossa, maaja mittaus -yksikössäja liikelaitoksissa. Kestävän kehityksen painopistealueidenja tavoitteiden hallintaa koskevat vastaukset on koottu liitteeseen 1.
Kysymykseen vuoden 1999 keskeisimmistä
kestävän kehityksen tavoitteista, aikatauluistaja
vastuuhenkilöistä vastasi vajaa puolet vastaajista. Esitetyt tavoitteet olivat pääsääntöisesti toteutuneet, mikä antaa aiheen muistuttaa, että tavoitteen asettelu ei tarkoita, ettäjälkeenpäin kirjataan edellisenä vuonna toteutettuja kestävän
kehityksen toimenpiteitä. Omat yksilöidyt tavoitteensa vuodelle 2000 esitti runsaat puolet
vastanneista.
Vajaa puolet vastanneista ei raportoinut tavoitteiden toteutumisesta. Henkilöstölle raportoi
noin puolet vastanneista lähinnä työpaikkakokousten yhteydessä. Liikelaitoksissa, kaupunginteatterissa ja liikuntavirastossa käytettiin
myös sisäisiä tiedotteita. Lautakunnalle ilmoitti
raportoivansa vajaa puolet yksiköistä. Raportointi toteutettiin yleisimmin tilinpäätöksen tai
määrärahaseurannan tai talousarvioseurannan
yhteydessä.
Yleisesti voi todeta, että yksiköiden kestävän
kehityksen tavoitteiden, aikataulujen ja vastuuhenkilöiden säännöllinen määrittely ja kestävän
kehityksen asioiden järjestelmällinen hallinta
toteutuu vain muutamissa yksiköissä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä että kestävän kehityksen toimenpiteitä ei vietäisi käytäntöön. Useimmat vastaajista ovat toteuttaneet runsaasti mittaviakin kestävää kehitystä tukevia hankkeita
vuonna 1999. Vastauksissa esitetyt toimenpiteet
on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Seurannassa esitettyjä vuoden
1999 kestävän kehityksen toimenpiteitä.
Keskusvirasto:
- Tasapainotusohjelma
- Osallisuushankkeet
- Oulun ja Oulunseudun yleiskaavatyö
Elinkeinokeskus
- Ympäristöteknologian ohjausryhmäja rahaavustus
- Oululaisen paperin käyttö Ouluseudun uusissa
esitteissä
ATK-keskus
- Jätepaperin lajittelun tehostaminen
- Tietokoneromun kienättäminen (Kuusalcoski
Oy)
Painatuskeskus
- Yhteisluovutus
Kulttuuritoimi:
Oulun kaupungin kiriasto-maalcuntalcirjasto
- Kirjasta kuvataiteeksi -kilpailu (poistettujen
kirjojen uusi käyttö)
- Kulutaja käytä kestävästi -kampanjaan osallistuminen
Pohiois-Pohjanmaan museo
- Ongelmajätteiden oikea käsittely
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
- Kopiokoneen uusiminen vähäenergisempään
ja paperia säästävään, erillisestä tulostimesta
luopuminen
Kaupunginteatteri
- Ohjelmistopolitiikkaja esitystoiminta
- Perusparannushankkeen hankesuunnittelu
- Ympäristöohjelman päivitys
Opetusvirasto:
- Ympäristökatselmus kaikilla kouluilla
- Vinkkivihko "Koulu ja kestävä kehitys"
- Koulukohtaiset tapahtumat, tavoitteet ja toimenpiteet
Sosiaali- ja terveystoimi:
Hallinto ja talous
- Kienätysmahdollisuuden huomioiminen laitehankinnoissa
Päivähoito- ja perhetyö
- Ympäristökasvatusohjelman valmistuminen
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Päivähoito- ja perhetyö. pilottipäiväkodit
- Luonnonhavainnointi, ympäristötietoisuuden
lisääminen, pihan kunnostukset, jätteiden lajittelu, kulutuksen ja jätteiden käsittelyn opettelu, talkoot, kirpputoritapahtumat, osto- ja
myyntipalsta kienätystavaroille
Terveydenhuolto. läälcinnällinen kuntoutus
- Kuntoutuksen laadun parantaminen (GERl2000 -projekti) yhdessä vanhustyön palveluyksikön kanssa

Ympäristövirasto:
- Kuluta ja käytä kestävästi -projekti
- Koulut ja kestävä kehitys -projekti
- RUMORE -projekti
- Onnistunut kuluttajaneuvonta (neuvonta ja
koulutus)
- Kopioinrtin järkeistäminen
- Laboratorion tulosvastuu
- Valvonnan tehostaminen ja projektit
- Uimahallin hygieniaselvitys
- Metalli- ja konepaja-alan ympäristöselvitys
- Elintarvikevalvonnan laadunvarmistuksen
ohjeistus
- Kestävän kehityksen koordinointi
- Ympäristöystävällisten tuotteiden hankinta
- Hangaskankaan pohjavesialueenympäristörislden valvonta
Liikuntavirasto:
- Terveysliikunnan kehittäminen
- Vuorovaikutuksenja yhteistyön parantaminen
(sosiaalinen kestävyys - osallistuminen alueellisten yhteispalvelupisteiden toimintaan;
terveysliikuntaneuvontaa lisätty Kontinkankaan palvelupisteellä)
- Kevyen liikenteen väylien käyttö ja kunnossapito (1iikenne/maankäyttö), tarkoituksena lisätä kevyen liikenteen reittien käyttöä liikuntapaikoille kulkemiseen
- Alueellisten liikuntapaikkojen kehittäminen
(kortteliliikuntapaikkojen ralcentamisavustukset, harjoitusjäähallin suunnittelu)
- Lasten ja nuorten a1ctivoiminen liikuntaan
(sporttilstarttiavustus ja liikuntapaikkojen ilmaiskäytön laajentaminen)
- Reitittäminen (moottorikelkka-, hiihtolatu- ja
kuntoratareittien sijoittantinen paikkoihin, jois-
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sa ne aiheuttavat vähiten ympäristöhaittoja)
- Suolan käytön vähentäminen pölynsidonnassa, suolalaadun vaihtaminen ympäristöystävällisemmäksi
- Viljavuustutkimuksia hyödyntäminen lannoitteiden määrän minimoimiseksi
- Oulun uimahallin peruskorjaus (suunnittelun
yhteydessä edellytetty ympäristöystävällisiä
vaihtoehtoja: energian säästö, veden kulutus
ym.)

Tekninen keskus:
Yhteispalvelut:
- "Oulu rakentaa" -esite
- YmpäIistötietouden lisääminen koulutuksen
keinoin
- Paperin kierrätyksen lajittelunja hävittämisen
tehostaminen
- Toimistotilojen lämmönsäätö- ja ilmastointijärjestelmien uusiminen
- Työkykyä ylläpitävä toiminta (kuntokortit) ja
aloitetoiminnan aktivointi kampanjalla
Maankäyttöpalvelut. kaavoitus:
- Rajalcylän lähiön perusparannusprojektin valmistuminenja Kaijonharjun keskuksen parantaminen aloitus (kerrostaloalueiden viihtyisyyden parantaminen)
- Osallistuminen viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman sekä suistosuunnitelman laatimistyöhön
- Kasarmialueen uudelleenkäytön suunnittelu
(kaupunkiralcenteen tiivistäminen ja omaleimaisuuden säilyttäminen)
- Hietasaaren keskeisen virkistysalueen kehittäminen ja kaavan uusiminen
- Toppilansalmen ideakilpailu, Kemiran asuinalueen yhteiskaavoitus (kaupunkirakenteen
tiivistäminen)
Maankäyttöpalvelut. Maa- ja mittaus:
- Kaupunkirakenteen tiivistäminen täydennyskaavoitusta (mm. Talvilcangas, Pateniemi,
Hintta, Monganranta), tonttiprojektiaja tiedotusta hyväksikäyttäen
- Metsien arvokkaiden elinympäristöjen kartoittaminen metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa
laadittaessa
- Tiedottaminen sidosryhmälle ja asukasyhdistyksilIe metsäsuunnitelman muutoksista
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ja suunnitelluista toimenpiteistä
- Maaperäselvitykset
- Voimassa olevat viljavuustutkimukset 1900
peltohehtaarilla, lannoitussuunnitelma 87
%:lla tukea hakevista maatiloista ja kailcilla
ympäristötuen perustukeen oilceutetuiJla maatiloilla
- Ympäristönhoitosuunnitelmat kaikilla ympäristötuen perustukeen oilceutetuilla maatiloillaja 90 %:lla toimivista tiloista
- Kuhan ja ravun kotiutusistutuksien toteuttaminen, Sanginjoessa voidaan aloittaa koeluonteinen ravustus, kuhan istutuksia jatketaan
Maa- ja mittaus/ tontti- ja asumispalvelut:
- Pyrkiminen kestävään rakentamiseen maankäytön suunnittelun ohjauksessa
- Erilaiset maaperänpuhdistusselvitykset ja työt (Kiertotie, linatin kaatopaikka, HeikkiJänkangas)
- Maankäytön tiivistämiseen tähtäävä maanhankinta ja tontinvuolcraus
Katu- ja vihemalvelut. Suunnittelu:
- Kaupunginosakeskusten parantaminen (Kaijonharju, Kaukovainio)
- Hietasaaren käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelman käynnistäminen
- Tuiran valtatien suunnittelu
- Tuiranpuiston suunnittelu
- Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma
Katu- ja vihemalvelut. Ralcentaminen:
- MaHkja Okto -hiekan käyttö
- Asfalttimassan uudelleenmurskaus ja käyttö
- Turvetuhkan käyttökokeilu asfalttimassan
valmistuksessa
- Työmaidenjätehuolto
- Puiden suojaus
Katu- ja vihemalvelut. Vihertyöt:
- Viheralueselvitys
- Ympäristösuunnitelmia
Tilapalvelut. Toimitilat
- Energian tuotannon ja kul utuksen, vesivarojen, kulutuksen ja jättei~en sekä ympäristökuormituksen huomioiminen laatusuunrtitelmissa
Tilapalvelut. Kiinteistönhoito
- Energiaseurantaohjelman uusiminen
- Tiedotus energiansäästöstäjajätteiden lajittelusta

34

Tilavalvelut. Siivous:
- Tiimipalaverissa on käsitelty ympäristötietoisuuden lisäämistä
- Logistiildeapalveluita tarvitsevien tilausten
suorittaminen samanaikaisesti kaikista työkohteista
TilavaI velut. Talonrakennus:
- Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen henkilöstösuunnitelmalla
Rakennusvalvontavirasto:
Koko toiminta perustuu uuteen maankäyttö- ja
rakennuslakiin,jonka keskeinen lähtökohta on
kestävä kehitys
- Valtakunnallisten rakennusvalvontapäivien
järjestäminen,
- Maankäyttö- ja rakennuslakikoulutusta henkilöstölle, ko. laki edesauttaa kansalaisten
osallisuutta
- Osallistuminen sosiaalisesti kestävän kehityksen teemapäiviin.
- Pienraleentamisen opas -julkaisu
- Pihasuunnitelman laatutaso -{)hjemoniste
- Tiedottaminen kansalaisille mm. pienrakentajapäivillä, rakentajamessuilla ja Neuvokkaan tonttipäivillä

Oulun Jätehuolto:
Lähes kaikki toiminta tukee kestävää kehitystä,
tärkeimpiä hankkeita mm:
- Vanhan kaatopaikan sulkeminen
- Vesitiiviin laajennusalueen rakentaminen
- Ongelmajäte/erityisjätekaatopaikan rakentaminen
- Rakennusjätteiden kaatopaikan rakentaminen
- Energiajäteprojektin aloittaminen
- Kompostointilaitoksen rakentaminen
- Ylijäämäbiokaasun hyödyntäminen
- Ympäristötietoisuuden lisääminen (Valtaknnnallinen ongelmajätekampanja, Kulutaja käytä kestävästi -kampanja sekä Radiokampanja)
Konekeskus:
- Ohjeiden jakaminen kaikille koneurakoitsijoille kestävän kehityksen huomioimisesta
työmailla
- "Joutokäyntiohjeet" kuljettajille, uusi tek-

niikka moottoreissa
- Energiansäästö- ja jätemäärän vähentämisohjeet
- Taloudellisen ajon kurssi kuljettajille
Oulun Vesi:
- Energian säästö: pumput taajuuskäyttöön
- Taskilan jätevedenpuhdistamon uusiminen
- Verkostoinvestoinnit
- Oulujoen siirtoviemäri
- Lietteen käsittelyn parantaminen
Oulun Ateria:
- Energia- ja vesi mittareiden asentamisasian
esilletuonti tilapalveluille
- Jätteiden lajitteluastioiden hankinnan / kuljetusasioiden esilletuonti tilapalveluUe
- Tuotantotoiminnan kehittäminen ja tehostaminen
- Laatukäsikirja
- Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaminen, pitkäjänteinen toimintaa tukeva koulutusllaatuprojekti, jossa henkilöstö mukana, useat keskustelut henkilöstön jajohdon välillä
- Asiakaspalvelun / vuorovaikutustoiminnan
lisääminen, mm. palvelusopimukset

Oulun Energia:
Energiantuotanto:
- OYS:n biokaasukattilan hankinta
- Merikosken vesipeilin rakentaminen
- Ympäristöjärjestelmän rakentamisen käynnistäminen
- Turverekkojen pesukokeilu
- Henkilökunnan kouluttaminen ja ympäristöasioista tiedottaminen
- Tuhkan hyötykäyttövaihtoehtojen etsiminen
- Mielipidekysely Toppilan voimalaitosten lähialueen asukkaille
- Avoimet ovet Oulu-päivinä
- Kulutaja käytä kestävästi -kampanja
- Vierailut voimalaitoksilla
- Yhteistyö Toppilan koulun kanssa
- Oulun Energian ympäristöraportti
Sähkön siirto ja jakelu:
- Ympäristökansion aineiston täydentäminen
- Maaliskuussa v. 2000 toteutettavan ympäristökoulutuksen valmistelu
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
ASIOII)EN HALLINTA
Vastuut kestävän kehityksen toteuttamiselle on
määritelty yleisimmin kestävän kehityksen ohjelmassa, henkilökohtaisina työmääräyksinä ja
sisäisissä työpalavereissa. Työohjeissa ja toimenkuvissa vastuita ovat määritelleet lähinnä
liikelaitokset ja ne yksiköt, joilla on käytössään
laatujärjestelrniä.
Pääsääntöisesti kestävän kehityksen ohjelman
toteutumisesta hallintokunnissa tai liikelaitoksissa vastaajohtaja ja yksikön päällikkö. Käytännön toteutuksesta vastaavat työnjohto / lähiesimiehet ja kukin työntekijä omalta osaltaan.
Kunkin työntekijän vastuut kestävän kehityksen toteutuksessa on määritellyt reilu kolmannes vastaajistaja vajaa puolet kertoo työntekijöiden olevan tietoisia omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Vastaavasti vajaalla puolella vastanneista yksiköistä on kirjallista ohjeistusta
kestävän kehityksen asioiden hoitamiseksi ja
kestävä kehitys on otettu osaksi työhön perehdyttärnistä.
Kestävän kehityksen asioissa henkilöstöään on
kouluttanut runsaat puolet vastaajista. Yhteensä koulutuksiin kerrottiin osallistuneen noin
1000 henkilöä Koulutulcsissa on käsitelty mm.
seuraavia teemoja:
- Koulut ja kestävä kehitys
- Kestävän kehityksen ohjelman teko, ohjelman
esittely
- Toimistotyö ja kestävä kehitys
- Jätteet, kierrätys, uusiokäyttö
- Ympäristöjärjestelmän rakentaminen, sisäinen
markkinointi
- Ympäristölaskenta
- Kestävä kehitys ja yleiskaavoitus
- Sosiaalinen kestävyys maankäytössä
- Energian säästö
- Vesikemian perusteet
- Ympäristökasvatus
- Uusi maankäyttö- ja rakennus laki
- Kestävän kehityksen arkipäivää päiväkodissa
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Lisä1csi kestävän kehityksen asioita on käsitelty
työsuojelu- ja laatukoulutuksen, alakohtaisen
koulutuksen tai kestävän kehityksen projektien
yhteydessä. Esimerkiksi Konekeskuksessa on
koko henkilöstöä koulutettu käyttöönotettujen
kienätettävien konepyyhkeiden käytössä jajoutokäyntisääntöjen omalcsumisessa. Toisaalta
vastauksista kävi ilmi, että ainakin osa koulutuksesta oli annettu kestävän kehityksen ohjelman laadinnan yhteydessä vuosina 1997 - ] 998
ja vuonna 1999 koulutusta on yksikJcökohtaisesti toteutettu vähemmän.
Vastuiden määrittelyä, ohjeistustaja koulutusta
koskevat vastaukset on koottu liitteeseen 2.
Yleisesti voi todeta, että kestävää kehitystä toteutetaan useimmiten erillisinä hankJceina ja projekteina. Näissä vastuuhenkilöt nimetään hanke- tai projektikohtaisesti. Jatkuva sitoutuminen
toimintaan on vielä puutteellista. Jokapäiväisessä
työssä kestävää kehitystä toteutetaan seurannan
perusteella vaihtelevasti. Ilman kirjallisia vastuiden määrittelyäja ohjeistusta on kestävän kehityksen edistäminen henkilöstön henkilökohtaisesta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta kiinm.

SII)OSRYHMÄYHUISTYÖ JA
VLJOROVAI KLJTLJS
Keskeisirnmilcsi yhteistyökumppaneiksi kestävää kehitystä edistävässä sidosryhmäyhteistyössä nousivat kaupungin muut hallintokunnat ja
kuntalaiset yleensä. Kouluissaja päiväkodeissa
yhteistyö keskittyi lapsiin ja nuoriin sekä näiden vanhempiin, liikelaitoksissa tehtiin eniten
yhteistyötä yritysten kanssa.
Sidosryhmäyhteistyön muodot olivat myös hyvin moninaiset. Eniten toteutettiin projektinomaista yhteistyötä eri hankkeiden yhteydessä.
Erilaisia tilaisuuksia kerrottiin järjestetyn yhteensä useita satoja. Järjestetyt tilaisuudet vaihtelivat koulujen ja päiväkotien vanhempainilloista
ja eri yksiköiden asiakasneuvotteluista valtalcun-
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nalJisten rakennusvalvontapäi vien järjestelyihin.
Tilaisuuksissa kestävän kehityksen asioita oli
käsitelty vaihtelevasti. Eniten esillä olivat olleet
jätteisiin ja kulutukseen, ympäristökasvatukseen
sekä maankäyttöön liittyvät asiat. Keskeinen
sidosryhmäyhteistyön muoto on myös useissa
yksiköissä annettava perustehtävään kuuluva
neuvonta ja palvelutyö, jota toteutetaan päivittäin.

YKSIKÖIDEN OMAT NÄKEMYKSET
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMIEN TOTEUTUMISESTA
Oma arvion mukaan kaupungin poEtiikan painopistealueet tunnetaan ja oma kestävän kehityksen ohjelma on sisäistetty yksiköissä lähinnä tyydyttävästi. Teknisen keskuksen yksilcöissä painopistealueet tunnettiin ja ohjelma oli sisäistetty oman arvion mukaan osin heikosti.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso sekä
motivaatio ja asenteet arvioitiin useimmiten tyydyttäväksi tai hyväksi. Parhaan arvion antoivat

kulttuuritoimen yksiköt, joissa mm. henkilöstön
ympäristötietoisuuden tasoa pidettiin jopa erittäin hyvänä. Yksiköiden näkemykset on koottu
taulukkoon 3.
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kestävän
kehityksen edistämisestä on yksikölle hyötyä.
Tärkeimmiksi hyötynäkökohdilcsi todettiin ympäristötietoisuuden lisääntyminen, haitallisten
ympäristövaikutusten väheneminen sekä työn
laadun paraneminen ja kustannussäästöt. Oman
yksilcön imagon paranemista pitivät tärkeänä
vain liikelaitokset.
Selvästi keskeisimmiksi esteilcsi kestävän kehityksen edistämiselle yksilcöissä nousi talous- ja
henkilöstöresurssien puute, henkilöstön asenteet
ja koulutuksen ja tiedotuksen puute.
Vapaamuotoisissa kommenteissa yksilcöt toivoivat Esää tiedotustaja koulutusta, tarkempaa vastuiden määrittelyä sekä yksikkökohtaisia kestävän kehityksen ohjelmia. Erityisesti toivottiin
lisää henkilö- ja aikaresursseja kestävän kehityksen edistämiseen.
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Taulukko 3. Yksiköiden näkemykset ohjelmien toteutumisesta
PainopisteOhjelman
alueiden
sisäistäminen
tunnettavuus
Keskusvirasto (kokonaan)
Tyyd.
Elinkeinokeskus
Heikko
ATK-keskus
Tyyd.
Painatuskeskus
Heikko
Kulttuuritoimi:
Kaupungin kirjastomaakuntakirjaslO
Eril. hyvä
Pohjois-Pohjanmaan museo
Hyvä
Nuoriso- ja kulttuuriasiainkeskus
Hyvä
Kaupungin teatteri
Tyyd.
Taidemuseo
Heikko
Opetusvirasto
Tyyd.
Sosiaali- ja terveystoimi:
Hallinto ja talous
Tyyd.
Päivähoito ja perhetyö
Heikko
pilotti päiväkodit
Tyyd.
Terveydenhuolto: lääkinnällinen
kuntoutus
Nuorisoasiainkeskus
Tyyd.
Ympäristövirasto
Tyyd.
LiikuntaviraslO
Tyyd.
Tekninen keskus:
Tyyd.
Yhteispa!velut
Maankäyttöpalvelut: kaavoitus
Hyvä
maa ja mittaus
Hyvä
tontti ja asumispalvelut
Tyyd.
Katu- ja viherpalv.: suunnittelu
Heikko
kunnossapito
Tyyd.
rakentaminen
Tyyd.
vihertyöt
Heikko
Tilapalvelut: toimitilat
Heikko
kiinteistönhoito
Heikko
siivous
Heikko
talonrakennus
Heikko
Rakennusvai vontavirasto
Heikko
Oulun Jätehuolto
Tyyd.
Hyvä
Konekeskus
Oulun Vesi
Hyvä
Oulun Ateria
Tyyd.
Oulun Energia: Tuotanto
Tyyd.
Sähkön siirto ja jakelu
Tyyd.
Yrityspalvelut
Tyyd.
Kaukolämpö
Tyyd.

Ympäristötietoisuus

Motivaatio
ja asenteet

Heikko
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.

Heikko
Hyvä
Tyyd.
Hyvä

Tyyd.
Tyyd.
Hyvä
Hyvä

Hyvä
Hyvä
Tyyd.
Hyvä
Hvvin heikko
Hyvä

Eril. hyvä
Eril. hyvä
Hyvä
Hyvä
Hvvä
Hyvä

Tyyd.
Eril. hyvä
Hyvä
Hyvä
Hvvä
Hyvä

Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.

Hyvä
Tyyd.
Hyvä

Hyvä
Hyvä
Hyvä

-

-

-

Hyvä
Hyvä
Tyyd.

Hyvä
Hyvä
Tyyd.

Tyyd.
Hyvä
Hyvä

Heikko
Tyyd.
Tyyd.
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Heikko
Tyyd.
Heikko
Heikko
Heikko
Hvvä
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Heikko

Tyyd.
Tyyd.
Hyvä
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Hvvä
Hyvä
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.

Hyvä
Hyvä
Tyyd.
Hyvä
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Heikko
Hyvä
Tyyd.
Hyvä
Tyyd.
Tvvd.
Heikko
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Tyyd.
Heikko
Hyvä
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LOPUKSI
Oulun kaupungin kestävän kehityksen poljtiikka on osoittautunut sisällöltään kattavaksi ja strategisena asiakirjana hyvin toimivaksi. Kaupungin toimintaa on kehjtetty kestävän kehityksen
periaatteiden suuntaan monjn eri tavoin ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen on nähtävissä päätöksentekoprosessissa entistä useammin. Yleiskaavan tarkistuksen, samoin kuin
monien muiden kaupungin tulevaisuuteen tähtäävien suunllitelmien yhteydessä on kysytty
kaisempaa enemmän kaupunkijaisten mielipidettäja osallistumjsta toimintaan on edistetty.

m-

Hallintokunnissa ja liikelaitoksissa kestävän
kehityksen mukainen toiminta on käynnistynyt
monella eri tallOlla hyvin. Erot eri kaupungjn
yksiköiden välillä ovat jonkin verran suurentuneet. Valveutuneet menevät eteenpäin ohjelmien toteutuksessa ja kehittävät niitä käytännön
asioiden hallinnan työkalniksi, asian vielä heikosti sisäistäneet eivät tiedä, mistä lähteä liikkeelle.
Parhaimmat tulokset on saatu silloin, kun ohjelma on laadittu omaa yksikköä koskevaksi ja
vastuiden määrittely on ollut selkeää. Hallintokuntatasolla laadittu kestävän kehityksen ohjelma jää suurissa hallintokunnissaja suuremmissa työyksiköissä lijan kauas käytännön työstä
ja eikä sitä sisäistetä·ruttävän hyvin.
Kaikissa yksiköissä ohjelmia tulee päivittääja
kehittää sekä asettaa toiminnalle uusia tavoitteita ja poistaa vanhoja jo toteutettuja. Kestävän kehityksen edistäminen vaatii henkilökunnalta motivaatiota, resurssejaja tietotaitoa. Ohjelman toimivuuden edellytyksenä on koko henkilöstön myötävaikutus. Monissa vastauksissa
nousikin esille lisätiedon tarve, johon on todettava, että ympäristövirasto kestävän kehityksen
koordinoijana on tarjonnut tietoa ja ohjausta
niille, jotka ovat sitä aktiivisesti pyytäneet.

Jatkotoimia suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oman toiminnan ympäristövaikutusten tunillstamiseen. Hallintokuntien ympäristöä koskevien toiminnallisten tavoitteiden tulee olla sellaisia, joilla yksilcöt kehittävät omaa
ympäristöasioiden hallintaansa ja ehkäisevät
negatiivisia ympäristövaikutuksiaan.
Sekä koko kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelmassa että hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmissa tulee
pyrkiä konkreettisiin mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Ympäristön tilaa kuvaavien yleisindikaattoreiden lisäksi tarvitaan tarkemmin rajattuja
hallintokuntalcohtaisia mittareita, jotta työntekijät saavat palautetta toiminnastaan.
Luonteva tapa kestävän keh.ityksen jatkuvuuden turvaamiselle on saada se osaksi talouden
ja toiminnan suunnittelua. Eri yhteyksissä on
tullut esille ympäristöä koskevien toiminnallisten tavoitteiden sisällyttärllinen talousarvioon.
Tavoitteet olisivat kaupungjnvaltuustoon nähden sitovia ja niiden toteutumista valvoisi tarkastuslautakunta. Talousarviossa esitettävien
ympäristötavoitteiden lisäksi hallintokunnat toteuttaisivat kestävän kehityksen ohjeimiaan kuten aiemminkin ja esittäisivät yksityiskohtaisemmat seurantatiedot lautakuntatasolla.
Vuonna 2001 tulee ajankohtaiseksi neljän vuoden välein toteutettavan Oulun ympäristön tila
-julkaisun tuottaminen. Raportissa tullaan esittämään perinteisten ympäristön tilan mittareiden
lisäksi myös kestävää kehitystä kuvaavia tunnnslukuja. Samana vuonna alkavan uuden valtuustokauden alkuun on perusteltua ajoittaa
myös vuonna 1997 valtuuston hyväksymän
kestävän kehityksen politwcan päivittärllinen.
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Liite 1. Kestävän kehityksen painopisteidenja tavoitteiden hallinta yksiköissä.
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Sosiaali- ja terveystoimi:
Hallinto ja talous
Päivähoito ja perhetyö
pilottipäiväkodit
Terveydenhuolto:
lääkinnällinen kuntoutus
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus:
Yhteispalvelut
Maankäyttöpalvelut: kaavoitus
maa ja mittaus
tontti- ja asumispalvelut
Katu- ja viherpalvelut: suunnittel
kunnossapito
rakentaminen
vihertyöt
Tilapalvelut: toimitilat
kiinteistönhoi to
sii VQllS
talonrakennus
Rakenn usval vo ntavirasto
Oulun Jätehuolto
Konekeskus
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia: Tuotanto
Sähkön siirto ja jakelu
Yrityspalyelut
Kaukolämpö
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Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei
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Keskusvirasto (kokonaan)
Elinkeinokeskus
ATK-keskus
Painatuskeskus
Kulttuuritoimi:
Kaupunginkirjas tomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupungin teatteri
Taidemuseo
Opetusvirasto
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Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Ei
Kyllä

Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kvllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
KYllä
KYllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
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Kyllä

Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Koulut
kyllä,
virasto ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kvllä
Kyllä
Kyllä
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Ei
Kyllä
Kyllä

Kvllä
Ei
Kyllä

Kvllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä
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Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kvllä
Kvllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei

Ei
Ei
Ei
Osittain
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kvllä
Kvllä
Kvllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kvllä
KYllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kvllä
KYllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kvllä
Kyllä
Kvllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
-

Kyllä

Ei
-

'0
0

--

~g
~

~ .~
~
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Liite 2. Vastuiden määrittely, ohjeistus ja koulutus.

Yksikkö

Keskusvirasto (kokonaan)
Elinkeinokeskus
ATK·keskus
Painatuskeskus
Kulttuuritoimi:
Kau pun ginkirjas to·
maakuntakirjasto
Pohjois· Pohjanmaan museo
Nuoriso· ja kulttuurikeskus
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Opetusvirasto
Sosiaali· ja terveystoimi:
Hallinto ja talous
Päivähoito ja perhetyö
pilotti päiväkodit
Terveydenhuolto:
lääkinnällinen kuntoutus
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus:
Yhteispalvelut
Maankäyttöpal velu t:
kaavoitus
maa ja mittaus
tontti· ja asumispal velut
Katu· ja viherpalvelut:
suunnittelu
kunnossapito.
rakentaminen
vihertyöt
Tilapalvelut: toimitilat
kiinteistönhoito
siivous
talonrakennus
Rakennus vaI vontavirasto
Oulun Jätehuolto
Konekeskus
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia: Tuotanto
Sähkön siirto ja jakelu
Yrityspalvelut
Kaukolämpö

Vastuut
määritelty

Henkilöstö
tietoinen
vastuistaan

Kirjallista
ohjeistusta

Kyllä
Ei

Ei
Kyllä

Ei
Ei

Kest. keho
Henki·
huomioitu
löstöä
perehdyttämisessä :koulutettu
Ei vielä
Kyllä

·

·

·

·

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä
Ei
Ei
Ei

Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

Kyllä

Kyllä

·

·

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

Ei
Ei
Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Kyllä
Ei
Kyllä

Ei
Kyllä
Kyllä

·
Ei

·

·

·

·

Kvllä
Osin
Kyllä

Ei
Kyllä
Kvllä

Ei
Kyllä
Kvllä

Kvllä
Kvllä

Ei
Kyllä
Kvllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei
Ei
Ei

Kyllä
Kyllä

Ei
Kyllä

·

·

Ei
Ei
Ei

Kyllä
Ei
Ei

Ei
Ei

Ei
Ei

Ei
Ei
Ei
Osalle
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
KYllä
Kyllä
Kyllä

·

Kyllä
Ei
Kyllä
Osalle
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

·

·

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

Vain osa
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
·

Ei
Kyllä
Osaksi
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei vielä

·

..

·

Kyllä
Ei

Ei
Ei

Kyllä
Ei

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma
• Oulun kaupungin kestävän kellityksen politiikka,
1997
• Yllteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä, 1998
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaolljelman
toteutumisesta Oulun kaupunkiol'ganisaatiossa,
1999
• Koulu ja kestävä kehitys, 1999
• Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000

