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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2006 kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo edeltäjiensä tapaan siitä monipuolisesta
työstä mitä kaupungin eri yksiköissä on tehty ympäristömme viihtyisyyden ja laadun takaamiseksi.
Kestävän kehityksen tavoitteet ja päämäärät on
kirjattu valtuuston hyväksymään kestävän kehityksen politiikkaan, joka ohjaa sekä koko kaupungin
ympäristöjohtamista että hallintokuntien ja liikelaitosten käytännön työtä.
Oulussa tehty pitkäjänteinen työ säännöllisine
seurantoineen on herättänyt kiinnostusta ja saanut
kiitosta kansallisella tasolla, mutta huomattu myös
Euroopan kaupunkien yhteistyössä. Meillä ympäristön tilan parantaminen ei ole ollut vain yksittäisten yksiköiden tehtävänä, vaan vastuu jatkuvasta
parantamisesta on kuulunut kaikille.
Erityisen ilahduttavaa on ollut todeta asukasyhteisöjen aktiivisuus omien asuinalueidensa ympäristöasioiden kehittämisessä. Ympäristöohjelmien
laadinnan myötä myös tietoisuus omasta lähiympäristöstä kasvaa ja innostaa toimimaan yhteisen
päämäärän hyväksi.

mintojen välillä ei voi kaikilta osin välttää. Kasvavan
liikenteen, energiantuotannon ja erilaisten jätteiden käsittelymuotojen mahdollisimman haitaton
yhteensovittaminen yhä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa vaatii tiedon ohella myös kykyä nähdä
tätä päivää pidemmälle.

Kaupungin eri yksiköiden auditoinnit osoittivat, että kestävän kehityksen tavoite on Oulussa
sisäistetty ja paljon hyviä toimenpiteitä toteutettu.
Parantamistakin toki on ja onnistumisen kannalta
ensiarvoisen tärkeää on oivaltaa oman toiminnan
vaikutusmahdollisuudet ja oikeat toimintatavat.

Tulevaisuudessa myös kokonaan uudet ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos seurauksineen, asettavat kaupungin kehittämiselle monia
haasteita. Onnistumiseen tarvitaan yhteistyötä
sekä kaupungin sisällä että ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristöasioiden hyvä hoito ovat tässä
työssä tärkeitä ja luovat osaltaan myös puitteet
Oulu ispiroi – innovaatiostrategian 2007 - 2013
onnistumiselle.
			
Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja

Ratkaisuja tämän päivän ympäristökysymyksiin
ei ole aina helppo löytää. Yhteentörmäyksiä välttämättömien palveluiden ja olemassa olevien toi-



JOHDANTO

Vuoden 2006 seurantaraportti on ensimmäinen
kaikilta osin uusimman kestävän kehityksen politiikan ”Oulu kasvaa kestävästi 2005 -2008” toteutumista kuvaava raportti. Raportin rakenne
noudattaa kuuden suurimman kaupungin kanssa
yhteisesti sovittua linjaa, mutta sisältää myös Oululle omia kestävän kehityksen edistymistä kuvaavia
toimenpiteitä.
Kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo
kestävän kehityksen työstä koko kaupunkiorganisaatiossa. Kestävän kehityksen edistämistä on kuvattu tunnuslukujen, toteutuneiden toimenpiteiden
ja käytännön esimerkkien avulla sekä tarkastelemalla hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.

Indikaattoritiedot on tällä kertaa esitetty tiiviisti taulukkomuodossa. Mukana ovat ensimmäistä
kertaa myös sosiaalisen kestävyyden tunnusluvut,
jotka on laadittu yhteistyössä kuuden suurimman
kaupungin kanssa.
Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hallintaa on tarkasteltu aikaisemmasta poiketen myös sisäisten auditointien avulla. Kokemukset
auditoinneista olivat myönteiset, ja niitä on hyvä
jatkaa myös tulevaisuudessa.
Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja
ympäristötarkastaja Heini Iinatti. Raportti on hyväksytty seurantaryhmässä 16.3.2007. Tiedot eri
hallintokunnista on kerätty Oulun seudun ympäristöviraston laatimien kyselylomakkeiden avulla.



OULU ”PÄHKINÄNKUORESSA”

Perustettu vuonna 1605
Pohjois-Suomen suurin kaupunki
Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki
Kokonaispinta-ala
449,2 km2
- maata	369,7 km2
- vesistöjä
79,5 km2
Asemakaavoitettua
101,6 km2
Asukkaita (31.12.2006)
130 203
- miehiä
64 497
- naisia
66 706
- asukastiheys	352 as/km2
- keski-ikä (1.1.2006)	36,3 vuotta
Merkittävimmät elinkeinot

- it- ja hyvinvointiteknologia
- puu- ja paperiteollisuus
- terästeollisuus

Suurimmat työnantajat

- Oulun kaupunki
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Nokia Oyj
- Oulun yliopisto

Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Lautakuntia 12 kpl

Energialautakunta
Hankintalautakunta
Kulttuurilautakunta
Liikuntalautakunta
Liikelaitosten lautakunta
Nuorisoasianlautakunta

Opetuslautakunta
Oulun seudun ympäristölautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta

Liikelaitokset

Oulun Ateria
Oulun Comac
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Katutuotanto
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka

Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun seudun ympäristövirasto
Oulun seudun yrityspalvelukeskus
Oulun kaupungin kehittämisrahasto

Kaupungin henkilöstö (1.6.2006) 9 660 henkilöä
Talous (tilinpäätös 2005)

Vuosikate/ poistot
Investointien tulorahoitus
Lainat /as
Konsernin lainat/as

180,9 %
123 %
589 €
2427 €



KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TYÖKALUNA

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

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

Kaupungin strategia


Hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat, talousarvio

Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Seuranta
- seurantaraportti
- toimintakertomukset
- ympäristöraportit

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





Kestävän kehityksen
politiikka





Seurantaryhmä

Kestävän kehityksen seurantaryhmä

Vuonna 2006 seurantaryhmä kokoontui neljä kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Seurantaryhmän toiminnalleen asettamien tavoitteiden
toteutuminen on esitetty tässä raportissa kestävän
kehityksen toiminnan toteutumisen tarkastelun yhteydessä.Vuoden 2006 tavoitteista Internet-sivujen
päivitys siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toimintatavoitteet 2006
1. Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän
kehityksen ohjelmien päivittäminen
2. Hallintokuntien sisäinen auditointi
3. Ympäristötietoisuuskampanja, teemana
”Roska päivässä”
4. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan jatkaminen
5. Ympäristöliite toukokuun Rumputukseen
6. Seurantaraportin laadinta
7. Kestävän kehityksen Internet-sivujen päivittäminen

Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Maarit Alikoski
Marja-Liisa Leinonen
Aila Asikainen
Heini Iinatti
Antti Hekkala
Helena Kurkinen
Ilona Suppanen
Päivi Saari
Seppo Saloranta
Mika Uolamo
Paula Paajanen
Risto Vuoria

Ympäristövirasto, pj.
Ympäristövirasto, siht.
Oulun Energia
Keskusvirasto
Keskusvirasto, 11.06 alk.
Rakennusvalvontavirasto
Ympäristövirasto
Oulun Vesi
Oulun Jätehuolto
Oulu Jätehuolto, 11.06 alk.
Tekninen keskus
Opetusvirasto
Keskusvirasto
Keskusvirasto, 11.06 alk.
Kulttuuritoimi

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

OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA
Oulu kasvaa kestävästi 2005 - 2008
I Asenteet johtavat sitoutumiseen
Ii Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Iii Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

Kestävän kehityksen indikaattorit kuvaavat kestävän kehityksen etenemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta osin myös koko kaupungissa. Indikaattorit ovat Suomen kuuden suurimman kaupungin
yhteisesti valitsemat ja näin myös niiden kesken
yhteismitalliset. Indikaattorikokoelmaa on laajennettu edellisestä vuodesta sosiaalisen kestävyyden
tunnusluvuilla.

Indikaattorit on ryhmitelty
seuraaviin aihealueisiin:
• Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
• Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
• Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
• Liikkumisen kestävyys
• Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
• Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit
Indikaattorien valinnassa on kiinnitetty huomiota tietojen saatavuuteen, toistettavuuteen ja
kuvaavuuteen. Aiheiltaan indikaattorit vastaavat
käytössä olevia kansainvälisiä ja kansallisia indikaattorikokoelmia, ja vaikka indikaattorit ovat pääasias-

sa ekologisia, niin useilla niistä on myös sosiaalinen
ja taloudellinen ulottuvuus. Ympäristötoiminnan
taloudellisten tunnuslukujen raportointia ei Oulussa ole vielä aloitettu.
Osa tunnusluvuista on laajempia noin neljän
vuoden välein laskettavia ja osa rajatumpia vuosittain esitettäviä.Vuosittain tarkasteltavista indikaattoreista tiedot esitetään kolmelta viimeksi kuluneelta tai kolmelta viimeksi tilastoidulta vuodelta.
Vuosittain esitettävistä luvuista on kuntakohtaisen tilastoinnin loppumisen vuoksi jouduttu jättämään hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä
pois. Jätevesikuormitusta kuvaamaan on erillisten
kuormitusparametrien tilalle otettu kaikissa kuutoskaupungeissa laskettu OCP-indeksi. Indeksi
kertoo purkuvesistön kuormituksen kehityksen
orgaanisen aineen, fosforin ja typen suhteen. Mitä suurempi indeksi on, sitä suurempi on myös
kuormitus.
Yleistä kehitystä kuvaavia indikaattoreita (ekologinen jalanjälki, kasvihuonekaasupäästöt, yhdyskunnan energiankulutus, asukastyytyväisyys, henkilöstön ympäristötietoisuus) ei laskettu vuonna
2006 eikä niitä näin ollen ole tässä raportissa
esitetty.

Vuosittain tilastoitavat kestävän kehityksen indikaattorit
Taulukossa esitetty arvio viime vuosien kehityssuunnasta on suuntaa-antava.

EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT
Indikaattori

2004

2005

2006

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten osuudet (%)

95,3

95,3

94,4

J

Asemakaava-alueelle rakennettujen asuntojen osuudet (%)
Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus maa-alasta (%)
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus kokonaispinta-alasta (%)

96,2
25,3
3,0
2,5

96,2
26,3
3,3
2,7

95,9
*
3,3
2,7

J
J
J
J

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan sähkön kulutus (kWh/as/h)
Asutuksen veden kulutus (l/as/vrk)
Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden osuus (%)
Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus (%)
Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä
(kWh/r-m3)
hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)
asuinrakennuksissa (kWh/r-m3)
Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä
(kWh/r-m3)
hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m3)
opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)
asuinrakennuksissa (kWh/r-m3)
Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (l/r-m3)
hoitoalan rakennuksissa (l/r-m3)
kokoontumisrakennuksissa (l/r-m3)
opetusrakennuksissa (l/r-m3)
toimisto- ja hallintorakennuksissa (l/r-m3)
asuinrakennuksissa (l/r-m3)
Ilmanlaatu, hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset
(PM10)
Ilmanlaatuindeksin mukainen huono tai erittäin huono ilmanlaatu
(vrk/vuosi)
Yhdyskunnan jätevesikuormitusta kuvaava OCP-indeksi
Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä (kg/as/vuosi)

20374
135
89,9
65,8
18

*
132
91,6
66,0
19,1

*
132
93,4
68,3
(18,3)**

L
J
J
J
K

21,5
20,1
15,8
8,1
5,6
48

23,3
21
15,6
19,8
7
47,5

(23,6)**
(19,7)**
(15,6)**
(16,6)**
(6,9)**
(49)**

K
K
K
K
K
K

61,8
35,3
47,9
42,8
52,7
146
201,9
202,5
90
70,8
294,5
ei ylittynyt

62
36,1
46,9
47,8
66,8
155,4
192
213,4
89
136,6
310
ei ylittynyt

(63,4)**
(38,8)**
(48)**
(46,3)**
(66,2)**
(141,5)**
(180,9)**
(204,2)**
(80,5)**
(79,5)**
(356,4)**
ei ylittynyt

K
K
K
K
K
K
J
K
J
K
L
J

26

9

10

J

802
279

603
282

761
295

K
L

410
0,125
3,4

420
0,114
3,6

427
0,107
3,9

L
L
J

2942

2735

2640

J

19,8

15,7

24,3

J

1
5,7

3
6,8

3
8,6

J
J

Liikkumisen kestävyys
Autoistuminen (henkilöautoa/1000 asukasta)
Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vrk
Kevyen liikenteen verkon pituus (m/asukas)

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa
(A4-arkkia/työntekijä)
Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat
(% kokonaishankinnoista)
Vihreä lippu – koulut ja – päiväkodit (kpl)
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen
(% oululaisista)
* tieto ei ole vielä saatavilla
**tieto tarkistamatta
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SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT
Indikaattori
Työttömyys
Työttömät, % työvoimasta
Nuorisotyöttömät, % 15-24 -vuotiaasta työvoimasta
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
Turvallisuus
Omaisuusrikokset/1000 asukasta
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1000 asukasta
Osallistuminen
Kunnallisvaalit, äänestysprosentti (vuosi)
Eduskuntavaalit, äänestysprosentti (vuosi)
Koulutus
Yli 15-vuotiaiden koulutustaso, enintään perusaste, % kaikista
Koulutustasto, perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman
koulutuksen keskimääräinen pituus (300=3 v)
Kaupungin työntekijöiden sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/hv
* tieto ei ole saatavilla

2003

2004

2005

13
18,5
25,1
8,9
1,6

12,9
18,5
23,9
8,2
1,5

12,7
17,5
24,1
7,8
1,8

J
J
K
J
L

89,7
7,1

88
7,1

75,5
7,5

J
L

53,8 (1996)
70,4 (1995)

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

51,9 (2004)
67 (2003)

J

28,2
367

27,5
373

*
378

J

17,0

17,1

19,0

K
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN

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

Nappaa, älä nakkaa! ympäristötietoisuuskampanja
”Roska päivässä” –
”NAPPAA,
liikkeen ideaan peÄLÄ
NAKKAA”
rustuvaa kampanjaa
Haastamme sinut mukaan
toteutettiin koko
vuoden ajan otsikolla
”Nappaa, älä nakkaa”.
Kampanjan tavoitteena oli viihtyisämpi ja
puhtaampi lähiympäRoska päivässä
ristö.
-kampanjaan
Kampanja käynnistyi kevättalvella
2006 Oulun seudun
ympäristöviraston
toimialueen työntekijöille ja asukkaille suunnatulla haastekampanjalla. Kaikki haastettiin mukaan
keräämään yksi roska joka päivä, mikä tekee yhteensä noin 200 000 roskaa päivässä ja 73 miljoonaa roskaa vuodessa. Kampanjalle laadittiin juliste
ja avattiin omat intranet-sivut Akkunaan.
Kampanjan aikana järjestettiin moninaisia tempauksia. Roskattomammasta vapusta tiedotettiin
kampanjatarroin keskustan roska-astioiden kyljissä
sekä julistein paikallisliikenteen busseissa ja kaupungin mediatauluissa. Heinäkuussa Tuiran uimaranta jätettiin viikon ajan aamupäivisin siivoamatta,
jotta alueen käyttäjät huomaisivat miten roskaaminen näkyy ympäristössämme. Asukastuvilla toteutettiin omat haastekampanjat ja jäteneuvontatuokiota. Aihetta käsiteltiin myös vuosittaisessa
kestävän kehityksen seminaarissa. Kaijonharjun
suuralueen yhteistyöryhmä järjesti mittavan siivouskampanjan alueellaan.
Vuoden mittaan kampanjan näkyi päiväkodeissa, kouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa, yleisötapahtumissa, liikuntapaikoilla, uimarannoilla ja
asukastuvilla. Yhteistyökumppaneita kampanjan
toteutuksessa oli lukuisia. Mukana olivat muun
muassa Oulun Liikekeskus ry, Lassila&Tikanoja
Oyj, Koskilinjat Oy, Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun
Lue lisää ja ilmoittaudu Akkunassa
osoitteessa: http://akkuna
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opiskelijakunta (OSAKO), Oulun seudun kuntien
liikuntatoimet ja Oulun kaupungin yksiköistä ympäristövirasto, tekninen keskus, Oulun Jätehuolto,
Oulun Katutuotanto, keskushallinnon osallistuminen ja vaikuttaminen –yksikkö sekä päivähoidon
Alakööki ja Timosenkosken luontokoulu.
Kampanja sai runsaasti näkyvyyttä lehdissä ja
muissa tiedotusvälineissä, mukaan lukien valtakunnan TV-uutiset.

Siistein urheiluseura palkittiin
Oulun seudun liikuntatoimet haastoivat keväällä
2006 eri liikuntapaikoilla harjoittelevat ja kilpailevat
seurat ja joukkueet mukaan ympäristötietoisuuskampanjaan ja päättivät valita kesäkauden jälkeen
Ouluseudun siisteimmän urheilujoukkueen. Haaste
tavoitti useita tuhansia nuoria.
Oulun seudun siisteimmän urheilujoukkueen
tunnustuksen sai OLSin naisjalkapalloseura. Valinnan teki urheilukeskusten henkilökunta, joka totesi
palkitun seuran toimivan esimerkillisesti kaikilla
käyttämillään liikuntapaikoilla.

Innokkaita kierrättäjiä Herukan
koululla
Remontin takia omaa luokkaansa tyhjentäneet
Herukan koulun 6 C-luokka kiinnittivät huomiota
käyttämättä olevan tavaran suureen määrään ja
innostuivat ylimääräisen tavaran kierrättämisestä ja lajittelusta. Muuton myötä huonokuntoiset
pulpetit purettiin ja hyödynnettävät osat laitettiin
talteen. Metalliromun keräyksellä ja kierrätyksellä
kartutettiin myös luokkaretkikassaa. Konkreettinen toiminta nosti esille uusia kysymyksiä ja perusteellisempaa tietoa jätehuollosta hankittiinkin
vierailukäynnillä Ruskon Jätekeskukseen.

”Roskat pois! Nuuskijat! ” toimintavuosi käynnistyi Mäntylässä
Mäntylän päiväkodin ja koulun Vihreä lippu –ympäristöohjelman toimintavuoden avajaisjuhlissa elokuussa kajahti tunnushuuto ”Roskat pois! Nuuskijat! ”.Toiminnan tavoitteena on vähentää jätteiden
määrää ja opetella lajittelemaan omat roskat ja
jätteet. Tärkeänä osana on myös omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen. Toimintaa valvoo
ympäristöraati, jonka pääjoukon muodostavat 35
neljä-kahdeksanvuotiasta päiväkotilaista tukenaan
10 aikuista henkilökunnasta.

”Nakkaa, älä nappaa!” kiinnosti myös
ammattiopistolaisia

Merituulen koulun projekti Ruittupuistossa

Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoiden tempauksessa tietoa roskaamisesta ja sen ehkäisemisestä jaettiin 15 ohjaavan opiskelijan ja itse laaditun
roskaamisesta muistuttavan liikennemerkkikokoelman voimin.

Merituulen koulu haastoi oppilaita
ympäristötekoihin
1400
1200

1189

1000

kpl

Merituulen koulu järjesti Toppilan omakotiyhdistyksen tukemana luokkakohtaisen ympäristöteko
–kilpailun. Voiton ja samalla omakotiyhdistyksen
myöntämän 100 € stipendin sai 5. luokka ansiokkaalla projektillaan ”Tutkimus Ruittupuiston
siisteydestä talven jälkeen”. Tutkimus käsitti roskien keräämisen, lajittelun, määrän arvioinnin ja
jätteiden toimittamisen ekopisteeseen. Lisäksi
pohdittiin jätteiden alkuperää ja mahdollisuuksia
vaikuttaa tilanteeseen. Oppilaat sitoutuivat Roska päivässä –kampanjaan, ja tietoa oikeanlaisesta
roskien lajittelusta ja kierrätyksestä vietiin myös
vanhemmille.
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400
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0
Paperi

Lasi

Muovi
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Ruittopistosta yhden tunnin aikana kerättyjen roskien
määrä ja laatu.
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Tee muutos – Sinä vaikutat
ilmastonmuutokseen
Oululaiset haastettiin
mukaan Euroopan komission tiedotuskampanjaan ”Sinä vaikutat
ilmastonmuutokseen”.
Kampanjan tarkoituksena oli voimistaa ihmisten vastuuntuntoa
Ilmastoilta
– Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen
ja auttaa heitä osallistumaan kamppaiIlmastonmuutosaiheinen näyttely
luun ilmastonmuutosta vastaan. Tavoitteena oli antaa tietoa ja
helposti toteutettavia
käytännön vinkkejä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Oulussa kampanja toteutettiin järjestämällä ilmastonmuutosnäyttely ja ilmastoilta. Näyttely oli
esillä kaupunginkirjaston kerhohuoneessa viikolla
42. Ilmastoillassa 19.10. vinkkejä jakoivat muiden
muassa Oulun Energian, Oulun Jätehuollon ja ympäristöviraston edustajat. Järjestäjinä toimivat Oulun seudun ympäristövirasto, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus.
Suomessa ilmastonmuutoskampanja toteutettiin yhteistyössä Euroopan komission ja kansallisen ilmastonmuutoksen viestintäohjelman kesken.
Kampanjan suojelijoina toimivat tasavallan presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi.
to 19.10. klo 18.00 - 20.00
Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa

Oulun kaupunginkirjaston kerhohuoneessa
Viikolla 42, avataan yleisölle 16.10. klo 14.00
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjät: Oulun seudun ympäristövirasto, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus

Ilmastonmuutosnäyttely

Nuukuusviikon näyttelyn aiheina
mm. eettinen kuluttaminen ja
luonnonvarat
Valtakunnallista nuukuusviikkoa vietettiin Oulussa
perinteisen viikon sijaan peräti kolmen viikon ajan.
Oulun kaupungin kirjastossa esillä olleen näyttely
teemat käsittelivät eettistä ja kohtuullista kuluttamista, luonnonvarojen säästämistä sekä kierrätystä
ja uusiokäyttöä. Esillä oli autonkierrätystä, ekologisia selkäreppuja sekä mm. erilaisista kierrätysmateriaaleista jalostettuja uusiotavaroita turhan ja
tuhlailevan kulutuksen kääntöpuolta unohtamatta.
Järjestelyistä vastasivat Oulun Jätehuolto ja Pohjois-Pohjanmaan Martat.

Rakennusvalvonnalle
RIL-palkinto
Oulun rakennusvalvontaviraston laatuprojekti
voitti Suomen merkittävimpiin rakennusalan palkintoihin kuuluvan RIL-palkinnon. Rakennusvalvontaviraston laatuprojekti korostaa laadun tiedostamista ja ohjausta pientalorakentamisessa uudella
innovatiivisella tavalla. Projektin tavoite on ohjata
pienrakentamisen kehitystä ja valintoja siten, että hankkeiden elinkaarikustannukset laskevat ja
hankkeet toteuttavat nykyistä paremmin kestävän
kehityksen periaatteita ja tavoitteita.
Internetissä kaikille avoin pientalojen teknisen
laadun arviointi- ja ohjausjärjestelmä (www.pientalonlaatu.fi) on tarkoitettu apuvälineeksi oululaisille
pientalojen rakennuttajille, heidän asiantuntijoilleen
ja pientaloteollisuudelle. Järjestelmään on valittu
neljä pienrakentamisen keskeistä aihealuetta: kosteudenkestävyys, sisäilmasto, energiankulutus ja
ympäristövaikutukset.
Talojen tähtiluokituksella rakentajia opastetaan
kädestä pitäen tekemään valintoja, joiden elinkaarivaikutukset ovat mahdollisimman suotuisat niin
talon kestävyyden, asumismukavuuden, energiankulutuksen ja muiden ympäristövaikutusten osalta
rakennuksen koko käyttöiältä.
Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2006 ympäristöoppaan ”Pientalon tekninen laatu – Tähtiluokitus”.
Projektin taloudellinen merkitys on suuri. Suomessa rakennetaan vuosittain noin 17 000 omakotitaloa, joiden investointikustannukset ovat noin
4 miljardia euroa. Rakentamisen yhteydessä päätetään pitkälti rakennuksen koko elinkaarikustan-
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nuksesta eli vuosittain yhteensä noin 13 miljardin
euron rahankäytöstä.

Alaköökistä vinkkejä päiväkotien
ympäristötoimintaan

Kestävän kehityksen seminaari
alueellisille yhteistyöryhmille,
lähidemokratiayhteisöille ja
asukastuville

Päivähoitoyksiköiden kestävän kehityksen asioiden kehittämisestä vastaava Alakööki toimitti kuukausittain tietoa ja käytännön vinkkejä kaupungin
päiväkotien jokapäiväiseen toimintaan. Alaköökin
”ohjauksessa” päiväkotien kestävän kehityksen
toiminta on organisoitu ja vastuutettu. Päiväkoteihin on nimetty yhteyshenkilöt.Alueellisia kestävän
kehityksen yhteistyöryhmiä on seitsemän ja niissä
on mukana kaikkiaan 96 päiväkotia.

Vuosittaisen kestävän kehityksen tunnuspiirteet
-seminaarin otsikkona oli ”Asukkaiden ympäristöohjelmat – suunnitelmista käytäntöön.” Tilaisuudessa käsiteltiin asukkaille keskeisiä kestävän
kehityksen asioita suuntautuen asukastoimintaan
ja alueelliseen yhteistyöhön.
Kaupungin viranhaltijoiden puheenvuoroissa
käsiteltiin kestävän kehityksen toimintaohjelmaa,
ympäristötietoisuuskampanjaa sekä kunnossapidon vastuunjakoa. Asukkaiden esityksissä tuli
hyvin esille käytännön toiminnan mahdollisuudet.
Esimerkkipuheenvuoroissa käsiteltiin yhteisten
alueiden siivoustalkoita, jätehuollon alueellista kilpailuttamista sekä yhdessä tekemisen sosiaalista ja
inhimillistä merkitystä.

Päiväkodin kestävän
kehityksen yhdyshenkilö
• ylläpitää päiväkodin kestävän kehityksen keskustelua ja toimii aktiivisesti kestävän kehityksen asioiden eteenpäin viejänä omassa
yksikössään
• huolehtii, että kaupungin vuoden ympäristötietoisuusteema huomioidaan päiväkodin arjessa
• huolehtii yhdessä muun henkilökunnan kanssa
päiväkodin kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisesta ja arvioinnista vuosittain/toimintakausittain
• saa kuukausittain postia Alaköökistä ja välittää
tiedon päiväkodin muille työntekijöille

Kaakkurin koululle Vihreä lippu

Asukkaiden ympäristöohjelmat – suunnitelmista
käytäntöön -seminaari

Päivähoidon kestävän kehityksen
toimintaohjelma valmistui
Kaikille Oulun päiväkodeille tarkoitettu ”Päivähoidon kestävän kehityksen toimintaohjelma”
julkaistiin maaliskuussa 2006. Toimintaohjelmassa
on tietoa kestävän kehityksen asioista sekä varsinainen ohjelmaosio. Sen tarkoituksena on helpottaa päivähoitoyksiköiden oman toimintaohjelman
suunnittelua ja toteuttamista. Ohjelman laadinnasta
vastasi päivähoidon ja perhetyön kestävän kehityksen työryhmä.

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma, jonka perusperiaatteita ovat ympäristötoiminnan jatkuvuus, arkipäivän ekoteot, koko
työyhteisön sitoutuminen sekä lasten ja nuorten
osallistuminen. Ohjelma etenee teemoittain, joita
ovat vesi, energia ja jätteiden vähentäminen sekä
Suomessa myös lähiympäristö.
Vähintään vuoden mittaiseen aloitusjaksoon
kuuluu käytännön toimenpiteiden lisäksi toiminnan
raportointi. Laaditun raportin perusteella kansallinen Vihreä lippu –toimikunta myöntää vuosittain
liput niille päiväkodeille ja kouluille, joiden toiminta on ollut annettujen kriteerien mukainen. Lipun
saanut toimija voi puolentoista vuoden ajan antaa
lippunsa liehua salossa ja kertoa itsestään Vihreän
lipun päiväkotina tai kouluna. Kolmen käsitellyn
teeman jälkeen lippua on mahdollista anoa koululle
pysyvästi.Aiemmin Vihreä lippu on myönnetty Ou-
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lussa Timosenkosken luontokoululle, Hönttämäen
koululle sekä Taskilan päiväkodille.

Norssin henkilökunta jalkautui
jätekeskukseen
Oulun normaalikoulun lukuvuoden 2006 - 2007
opetuksessa painottuu kestävä kehitys, minkä
merkeissä koulun henkilökunta teki vierailun
Ruskon Jätekeskukseen. Kierrätyksen ja lajittelun
käytännön opiskelu toi uudella tavalla esille monia
opetustyössä ja koulun arkipäivässä toteutettavia
toimenpiteitä ja toimintamalleja.

Kestävän kehityksen seuranta ja
indikaattorit kiinnostavat
Oulussa toteutettu säännöllinen ja systemaattinen kestävän kehityksen toteutumisen seuranta
ja kuutoskaupunkien yhdessä valitsemat kestävän
kehityksen indikaattorit kiinnostavat myös muita
Suomen kaupunkeja.Aihe oli lisäksi esillä Helsingin
ja Pietarin ”Environmental City Twinning” –seminaarissa lokakuussa.

Ympäristötietoa jokaiseen kotiin
Toukokuussa ilmestynyt ”Rumputus” sisälsi järjestyksessään jo neljännen ympäristöliitteen. Liitteeseen oli koottu monipuolista tietoa sekä ajankohtaisista luontoasioista, virkistyskäyttömahdol-
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lisuuksista että viime aikoina toteutuneista ympäristöön liittyvistä toimenpiteistä.
Oulun Jätehuollon ”Jäteopas 2006” sisälsi edellisten vuosien tapaan ajantasaista käytännön tietoa
ja ohjeistusta lajittelusta, käsittelystä ja toimintatavoista. Oppaan lisäksi Oulun Jätehuollossa valmistui
rakennusjätteen lajittelua käsittelevä opas ”Rakenna ja lajttele” sekä autoharrastajille suunnattu esitekortti ”Kerää ajoneuvoja, älä ongelmajätteitä”.
Oulun Veden asiakastiedotteessa kerrottiin vesihuollon toiminnasta sekä vedenhankinnan että
viemäröinnin osalta.

Kympin kunta – pysäkkejä ja
koulutusta
Oulun kaupungin työhyvinvointihanke 2005 - 2008
eli ” Kympin kunta” eteni työyhteisöpysäkeillä ja
esimieskoulutuksessa. Hankkeen tavoitteena on
käynnistää jokaisessa kaupungin työyhteisössä
uudenlainen yhteiseen työhön liittyvä avoin keskustelu, arviointi ja tarvittaessa uusien työ- ja toimintatapojen kehittely.

Lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksia
kehitetään
Oulun kaupungissa on luotu nuorisotoimen ja opetustoimen yhteistyönä nuorisovaikuttamisen malli,
jolla edistetään lasten ja nuorten osallistumista ja
lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.
Pääpaino toiminnassa on alueellisissa nuorten
ryhmissä, joiden kautta nuoria kuullaan ja nuoret
vaikuttavat alueen asioihin. Ryhmissä on edustus
jokaisesta alueella toimivasta ala- ja yläkoulusta,
lukiosta ja nuorisotaloilta. Ryhmän toiminnasta
ja ohjauksesta vastaavat nuorisoasiainkeskuksen
osallisuusvalmentaja ja alueen nuorisotyöntekijä.
Ryhmille on järjestetty koulutusta Sanginjoen leirikeskuksessa. Koulutuksissa opitaan vaikuttamisen
perusasioita, kokouskäytäntöjä ja kannustetaan
nuoria osallistumaan heitä koskevien asioiden
valmisteluun.
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OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET

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

Meritulli menestyi Euroopan
parhaiden kaupunkikortteleiden
kilpailussa
Oulun kaupungin ehdottama Meritullin alue valittiin parhaan neljäntoista joukkoon saksalaisessa DIFA-AWARD –kilpailussa, jossa etsitään Euroopan
parhaita kaupunkikortteleita. Kilpailuun esitettyyn
Meritullin alueeseen kuului Meritulli, Kiikeli, niihin
liittyvät puistoalueet sekä torialue. Parhaat ehdotukset olivat esillä Munchenin Expo real –messuilla
ja niistä tullaan kokoamaan oma kirja.

Timosenkosken luontokoululle
EU-hanke
Opetustoimessa käynnistyi EU-rahoitteinen
”Luontoelämyksiä ja kestävää kehitystä Timosenkosken luontokoululta” -hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja elinympäristön viihtyisyyttä sekä edistää kestävää elämäntapaa erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden
keskuudessa.
Hankkeessa:
• parannetaan Timosenkosken luontokoulun
oppimisympäristöä ja lähimaaston retkeilyn
ja luontoliikunnan palveluvarustusta
• pilotoidaan verkkopohjaista oppimisympäristöä ja mobiililaitteita hyödyntävä luontokouluohjelma yhteistyössä Moop-oppimisympäristön kanssa
• kehitetään oppilaitosten valtakunnallisten ympäristökriteerien mukaista Oulun koulujen
kestävän kehityksen työkalua
• vahvistetaan kestävän kehityksen yhteistyöverkostoja Oulun seudulla.
Vuoden 2006 aikana parannettiin Timosenkosken maastossa sijaitsevan Metsäpolun linjausta,
rakennettiin Kalimenojan yli uusi silta sekä pitkospuita. Luontokoulun pihapiiriin valmistui kota sekä
työskentelypöytiä. Suosittu Huutilammen lintulava
uudistettiin. Eri tilaisuuksissa testattiin verkkopohjaisten oppimisympäristöjen ja mobiililaitteiden
teknologiaa.
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Luontokoulun oppimisympäristöjen palveluvarustuksen parantamisella ja eri toimijoiden
yhteistyöllä pyritään luomaan Timosenkosken
luontokoulusta alueellinen ympäristökasvatuksen
kehittämiskeskus.

Asuinalueille lisää
ympäristöohjelmia
Lähidemokratiatoiminnassa tavoitteeksi otettu
asuinalueiden ympäristöohjelmien laadinta ja päivitys suuralueittain eteni erinomaisesti. Vuonna
2006 valmistuivat ohjelmat Höyhtyän, Koskelan
ja keskustan alueille. Aiemmin valmistuneita ovat
Oulusuun, Maikkulan, Kaukovainion ja Pateniemen
suuralueiden ohjelmat.Työ on käynnissä Myllyojan,
Puolivälinkankaan, Raksilan, Kaakkurin ja Korvensuoran alueilla.
Ohjelmat sisältävät monipuolista tietoa alueiden kehityksestä ja nykytilasta sekä ideoita ja
ajatuksia alueiden edelleen kehittämiseksi. Valmiit
ohjelmat ovat luettavissa mm. alueiden kirjastoissa
ja asukastuvilla.
Oulussa toteutettu alueellinen yhteistyö oli
myös esillä Kuntaliiton seminaarissa ”Kestävyyttä
näkyvissä”.

Luontokoulun pihapiirin kota
mään haitalliset leväkukinnot ja turvaamaan järven
kalaston elinmahdollisuudet. Ensimmäisen vaiheen
toimenpiteinä toteutettiin järvikasvillisuuden niitto, lisäveden johtamisen suunnittelu, hapetuksen
tehostamistoimet sekä tutkimus pohjasedimentin
geoteknisestä käsittelystä. Hankkeeseen saatiin
EU-rahoitusta ja hanke jatkuu edelleen.

Rakennushistoriaselvitykset osa
suunnittelua

Pyykösjärven kunnostamiseen
oma hanke
Pyykösjärven tilan ennalta arvaamattomat muutokset käynnistivät järvikohtaisen kunnostushankkeen.
Tavoitteena on parantaa järven tila sekä kalastukseen että uimiseen soveltuvaksi. Kunnostuksella
pyritään parantamaan järven veden vaihtuvuutta,
ylläpitämään järven pH neutraalilla tasolla, estä-

Kaikissa vanhaa rakennuskantaa sisältävissä asemakaavoituskohteissa sekä kaikissa perusparannuksiin
liittyvissä erillisinvestoinneissa laaditaan rakennushistoriaselvitys.Vuonna 2006 rakennushistoriaselvityksiä valmistui mm. Limingantullin, keskustan ja
Tuiran alueilta. Perusparannusten yhteydessä selvityksiä laadittiin mm. Hiirosen vanhainkodin G-talon
ja Kontinkankaan vanhan sairaalan hankesuunnittelujen yhteydessä.
Historiallisten puistojen suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin. Kyösti Kallion ja Madetojanpuiston saneeraussuunnitelmat valmistuivat,
Heinätorinpuiston rakentaminen aloitettiin ja Yrjö
Kallisen puisto valmistui.Arkeologinen valvonta on
osa keskustan katujen ja puistojen suunnittelua ja
rakentamista.
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Sanginjoen metsien luontoarvot
selvityksen kohteena
Oululaiset luontojärjestöt tekivät aloitteen Sanginjoen 2500 hehtaarin ulkometsän alueen kehittämiseksi kansallispuistotasoiseksi suojelualueeksi.
Aloitteen käsittelemiseksi nimettiin kaupungin eri
hallintokuntien ja asianosaisten sidosryhmien edustajista ohjausryhmä.Asian selvittämiseksi teetettiin
perusselvitykset alueen linnustosta, kääväkkäistä ja
jäkälistä, toteutettiin kävijätutkimus ja käytiin läpi
olemassa oleva putkilokasviaineisto. Saadun tiedon
pohjalta koottiin yhteenveto Sanginjoen alueen tulevasta käytöstä ja painopistealueista. Päätös jatkotoimista tehdään vuoden 2007 aikana.

Lasaretinhaaraan vesiputous
Hupisaarten koilliskulman ympäristö muuttui suuresti, kun Merikosken voimalaitoksen rakentamisen
yhteydessä 1940-luvulla paikalleen jätetty Lasaretinväylän patoluukku uusittiin. Vanha luukku korvattiin kiinteällä patorakenteella, johon voitiin yhdistää paikkaan luontevasti soveltuva minikokoinen
vesiputous. Patorakenne on aikaisempaa parempi
myös Hupisaaren puroihin tapahtuvan veden juoksutuksen kannalta mahdollistaen puroihin kulkevan
vesimäärän tarkan säätelyn.

Oulu Sinfonia jalkautui
kaupunkilaisten keskuuteen
Oulu Sinfonia pyrki viime vuonna tuomaan musiikin lähelle jokaista kaupunkilaista ja näkymään

kaupungilla uusin keinoin perinteisten Madetojan
salin konserttien lisäksi. Klassista musiikkia tarjottiin kaikille elokuussa Korttelihaipakan ilmaiskonsertissa Kauppatorilla. ”Kamarimusiikkia walkeassa
kaupungissa” -konserttisarja toi neljänä talvisunnuntaina kamarimusiikkia kansan pariin, kun konserttisaleina toimivat kaupungintalo, Rauhala ja
Uusi Seurahuone.

Oulun Ateria tarjoaa
mahdollisuuden kestävän
kehityksen mukaiseen valintaan
Reilun kaupan kahvi ja tee tulevat kuulumaan Oulun Aterian tuotevalikoimaan vuoden 2007 alusta.
Oulun Aterialta tilattaviin tarjoiluihin voi tavallisen kahvin ja teen asemasta tilata Reilun kaupan
kahvia ja teetä.

Hyvinvoinnin barometri
valmistui
”Hyvinvoinnin vuosibarometri 2006” julkaistiin
marraskuussa. Julkaisuun on koottu tilasto- ja
tutkimusaineistoon perustuvaa hyvinvointiin ja
terveyteen liittyvää tietoa kaupungin väestöstä
ja asuinympäristöstä. Barometrin avulla päättäjille
ja toimintoja ohjaaville viranhaltijoille muodostetaan kuva oululaisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointibarometri on kehitetty Stakesin johtamassa
hankkeessa ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen kunnassa”,
jossa Oulu on ollut mukana.
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Kuntien ympäristöhallintoa
20 vuotta

Eurooppalaista
ympäristöyhteistyötä

Lokakuun 1. päivänä 2006 tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta astui voimaan.Tuona aikana
ympäristönsuojelu ja sitä koskeva lainsäädäntö ovat
kehittyneet huomattavasti. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten erityistehtäviin liittyvän lainsäädännön on arvioitu jopa kahdeksankertaistuneen
vuodesta 1986 tähän päivään. Samana aikana myös
kuntien ympäristöhallinto on kokenut monenlaisia
haasteita ja muutoksia, mistä meillä esimerkkinä
seutuyhteistyö.

Oulu kuuluu Eurocities-verkostoon, jossa käytännön työ tapahtuu eri foorumien kautta.Ympäristöfoorumi toimii aktiivisesti ja Oulu on ollut mukana
kehittämässä eurooppalaisten suurten kaupunkien
ympäristöpolitiikkaa. Vuoden 2006 keskeisimpinä
teemoina ovat olleet kaupunkisuunnittelu ja kaupunkirakenteen tiivistäminen, jätehuollon uudet
haasteet, meluntorjunta kaupungeissa sekä kaupunki-ilman laatu ja sen parantaminen.
Uutena ja jatkossa paljon voimavaroja ja käytännön työtä vaativana tehtävänä on noussut esille
ilmaston lämpenemisen ja energian tehokkaamman
käytön tuomat haasteet.

STEPS TOWARD

A CLEAN CITY
The City of Oulu has been working several years for a cleaner city in different ways.
Land use planning

Sufficient maintenance

 Positive city image
 Dense and unbroken city structure
 Attractive city centre

 Areas are continuously kept clean
 Emptying garbage bins often enough
 Removing graffiti’s immediately
 Sand is used for sidewalks to reduce
slipperiness, but it also needs to be
removed fast and efficiently when the
ground is not frozen
 Using of Meltium (potassium formiate)
based de-icing fluid for sidewalks instead of
dusty sand

Environmental structure

HEALTH AND
ENVIRONMENT

 Increasing areas for walking and recreation
 Increasing natural greenness in the centre
 Taking into consideration the seasons,
enough city lights when it is dark
 Using high quality materials
 Outdoor advertising only in permitted places

Well-organised waste
management
 Sufficient amount of garbage bins in public
places
 Building of “dog toilets”
The City of Oulu offers
 Underground waste containers

all kinds of alternatives to moving

The City of Oulu has been working several years to decrease air pollution problems downtown
2.
ACHIEVEMENTS

CHALLENGES

MAIN CONCLUSIONS

 The City of Oulu offers noteworthy alternatives to moving.
The pedestrian path network is over 450 km – one of the
densest networks in Europe.
Pedestrian paths are maintained (prevent slipperiness and
snow ploughing) every morning in wintertime.
The paths are in avid use in spite of long and cold winters.
European Cyclist Award in 1996 (Cyclist network of ECF)

 The slipperiness of the paths, roads and sidewalks and the
use of a lot of sand in wintertime – air pollution problems
(dust) especially in spring time.

 Land use planning – dense city structure as a goal.

 Very old fleet of cars in Finland compared with the European
countries – high emissions.

 Directions and rules for Cleaning Services fast clean-up of
streets and paths in spring time.

 Very cold winter days - high exhaust gas emissions.

 A new city bus line starts in spring 2007 offering functional
connections between city center and suburb areas. Busses
are very economical.

 The scattered city structure - the use of private cars will also
be remarkable in the future.

 Sprinkling of streets with water or a mixture of water and
Meltium (potassium formiate). The latter enables also deicing of sidewalks and paths but is used mainly for special
places (eg. bus stops).

 Underground car parking facilities will be constructed under
city center in the near future. Excellent parking facilities
giving way to extend the downtown pedestrian precinct.
 The City of Oulu has invested in noise abatement a lot of
money during past ten years. The speed limit in highways
has been set max. 100 km/h also in summer time to reduce
noise.
 Multimodel Center – trucks and containers are transported to
South Finland by train.

New noise abatement wall in the Oulu Region

 Parking problems of bikes in the city center especially in
summer time – Under planning, but solutions and realization
depend highly on the construction schedule of underground
car parking facilities.

 On line measurement network system of air pollution in city
center (CO, NOx, PM10, PM 2,5, SO2, H2S).

 Underground car parking facilities and converting streets
into pedestrian streets in the downtown – enabled the
planning of bike parking and safe walking in the future.

 Exceptionally high noise level of studded tyres in wintertime.
 Families with children want to live in one family houses
outside the downtown – more private car traffic.
 Contaminated soils and transport.

Public transport creates alternative to sustainable development

For more information, please
contact: Environment Office of
Oulu region, Satu Seppälä,
e-mail: satu.seppala@ouka.fi
The pedestrian street Rotuaari in downtown Oulu

Awareness and attitudes
 “Litter movement” campaign in 2006 –
Everyone picks up at least one piece of trash
every day
 Information of the litter campaign for
kindergartens and schools
 Special attention is paid to that public
events, sport places and beaches are kept
clean

Achievements
 Oulu has won national prizes (pleasant and
well-done city structures)
 According to a survey, 65% inhabitants
in Oulu are satisfied with their living
environment, 82 % with the waste
management and 76% thought that parks
and other green areas are well looked after.
 Use of new innovations (underground
containers, Meltium- potassium formiate,
“dog toilets”)
 Increase of public awareness

Challenges
 The clear changes of seasons and climate in
northern countries, cold and dark winter
 How to change the attitudes of people
 Young people drink alcohol in public places
and this causes littering and other problems
 Fast food and disposable dishes

Pictures: 1. High quality structures and materials. 2. Containers of 5m3 placed three meters under ground in waste
collection points of suburbs 3. In Kaijonharju suburb, the residents picked up a couch, some iron junk, glass bottles,
construction materials, trousers, bicycles, car tires and many other things on their lake shore. 4. Kuusisaari Park after
a rock festival

3.

4.

1.

MAIN CONCLUSIONS
 The untidiness problem of the city of Oulu is
not resolved overnight.
 It acquires actions, which are carried out
simultaneously phase-by-phase.
 Every administrative sector of the City
and municipal corporations, such as
maintenance, waste management and
environment office have their own role and
task in this job.

LINKS
Molok-underground containers: http://www.molok.com/
Dog toilet: http://www.shippax.fi/ilmari4/www/page.
php?cat=27
Meltium-de-icing fluid: http://www.kemira.com/cgi-bin/
MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=2182&query=meltiu
m&hiword=meltium%20
”Litter movement” campaign: http://koti.welho.com/
jpeltora/littermovement.htm

For more information, please
contact: Environment office of
Oulu region, Heini Iinatti,
e-mail: heini.iinatti@ouka.fi
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TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI
JATKUVAA PARANTAMISTA

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

Keskustan kehittäminen
Keskustan kehittämiseksi on työskennelty määrätietoisesti jo pitkään. Tärkein kehittämishanke on
ollut kallioparkin suunnittelu, jonka asemakaavaehdotus valmisteltiin vuoden 2006 aikana. Rinnan
kallioparkin suunnittelun kanssa on tehty asemakaavan tarkistamistyötä, joka kohdistuivat Pallaksen, Kauppurin ja Gallerian kortteleihin.
Keskeisten kaupungin sisääntuloväylien Pokkisen ja Pohjoisen alikäytävän toimivuutta parannettiin erityisesti joukkoliikenteen kannalta. Pohjoisen
ja eteläisen alikäytävän saneeraussuunnitelmat
valmistuivat. Joukkoliikennekadun rakentaminen
jatkui Torikadulla ja suunnitelmat saatiin valmiiksi
Saaristonkadun osalta.

Maankäytön muutosalueiden
asemakaavoitus eteni
Limingantullin asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Asemakaavalla vanha teollisuusalue
muutettiin pääosin asumistarkoituksiin.
Merijalinrannan asemakaavaehdotus valmistui.
Oulujoen suistoalueella sijaitseva entinen teollisuuskortteli muutettiin asemakaavassa asuinkortteliksi.

PATENIEMEN TAVOITESUUNNITELMA

OULUN KAUPUNKI
Keskushallinto
Talous ja strategia
06.06.2006

Pateniemen tavoitesuunnitelmassa esitetään
entisen Pateniemen saha-alueen rakentamista asuinalueeksi.
(Hyväksytty kv:ssä
19.06.2006.)
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Alppilan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Entinen Rajaville Oy:n betonielementtitehtaan teollisuusalue asemakaavoitettiin
asuntoalueeksi.
Länsi-Toppilan kaavarunko hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa asemakaavoituksessa ohjeellisena noudatettavaksi. Entinen satama-alue ja
vajaakäyttöinen vanha teollisuusalue muutetaan
pääosin asuinkäyttöön. I-vaiheen asemakaava käynnistettiin laatimalla asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma.

Yhdyskuntarakennetta laajennettaessa laatu avainasemassa
Laajennusalueilla edistetään asuntotuotannon
monipuolisuutta ja kaupunkimaisuutta sekä lisätään pientalojen tarjontaa ja niiden osuutta asuntokannasta. Kaupunkimaisen pientalotuotannon
avulla edistetään mm. palveluiden saavutettavuutta,
vähennetään ajoneuvoliikennettä, lisätään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kilpailukykyä, tuetaan keskitettyjä huoltojärjestelmiä, vähennetään
kunnallistekniikan kustannuksia, tarjotaan uusille
asukkaille hyvä sijainti, edistetään rakennetun ympäristön hoidettavuutta, viihtyisyyttä ja kauneutta
sekä säästetään rakentamisen ulkopuolelle jäävää
luontoa.

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

Ympäristöselvitykset osa
maankäytönsuunnittelua
Kaikkiin kaavoitushankkeisiin liittyen laadittiin kaavatasoa vastaavat ympäristöselvitykset ja tutkittiin luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn mahdollisuuksia. Ekologista kaupunkisuunnittelua ja
hulevesien luonnonmukaista käsittelyä pohdittiin
myös teknisen keskuksen järjestämässä seminaarissa, jossa luennoitsijoina olivat Suomen parhaat
asiantuntijat.

Suuralueittainen viheralueiden
suunnittelu eteni
Viheralueiden kehittämissuunnitelma käynnistettiin
Puolivälinkangas/Välivainio alueelle. Suunnitelman
tarkoituksena on ohjata viheralueiden tarkempaa
suunnittelua kyseisellä alueella viheralueiden käytön, merkittävyyden, vahvuuksien ja ongelmakohtien osalta. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös
asukkaiden ja käyttäjien mielipiteet.

Oulun Satamalle sertifioitu
toimintajärjestelmä
Oulun Sataman työterveys ja –turvallisuusjärjestelmälle (OHSAS18001) myönnettiin sertifikaatti
maaliskuussa. Samassa yhteydessä auditoitiin aiemmin sertifioidut laatu- (ISO9001) ja ympäristöjärjestelmät (ISO14001). Oulun Satama pyrkii
kaikessa toiminnassaan ja tarjoamissaan satamapalveluissa asiakkaan tarpeita ja odotuksia tyydyttävään laatuun ja ympäristöasioiden hoitoon
vaarantamatta oman tai satamassa toimivien henkilöiden turvallisuutta.
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Rahoituspäätös Oulun citylogistiikan kehittämishankkeelle
Tekninen keskus lähtee kehittämään Oulun keskustan logistiikkaa yhteistyössä Oulun liikekeskus
ry:n, keskustan kauppaliikkeiden ja keskustan alueella toimivien logistiikkaoperaattorien PohjoisPohjanmaan liiton osarahoittamassa hankkeessa.
Hankkeen avulla vähennetään keskustan liikenteen
haittavaikutuksia ja lisätään yhteistyötä logistisen
ketjun eri osapuolten välillä sekä logististen toimijoiden ja viranomaisten välillä. Samalla edistetään
keskustan kehittämistavoitteita ja kehitetään toimintaympäristöä vastaamaan logistisen toiminnan
tarpeita.
Hankkeessa järjestetään koulutusta citylogistiikasta ja kaupunkisuunnittelusta sekä keskustelutilaisuuksia viranomaisten ja elinkeinoelämän
välillä. Lisäksi kehitetään keskustan kävelykatualuetta suunnittelemalla ja toteuttamalla toimenpiteitä tavaraliikenteen sujuvuuden parantamiseksi
etenkin Rotuaarilla.

Ecoforumin yritykset
hyväksyivät ympäristötoimialan
kehittämisohjelman
Oulun seudun ympäristötoimialan kehittämisohjelma 2007 – 2013 on saanut alkunsa ja muotoutunut
vuonna 2004 allekirjoitetun suurteollisuuden, Oulun kaupungin ja alueen tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistoimintasopimuksen ja Eco Forum –
hankkeen toteutuksen aikana. Ohjelman tehtävänä
on Oulun seudun ympäristöliiketoiminnan kasvun
ja kansainvälistymisen tukeminen innovaatiojärjestelmään toteutettavilla toimenpiteillä.
Ohjelman tavoitteiksi on kirjattu:
• Oulun seudusta muodostuu maailman kärkikeskus veden puhdistuksen ja materiaalien tutkimuksessa sekä materiaalien liiketoimintasovelluksista muodostuu alueen yrityksille merkittävä
kansainvälisen liiketoiminnan alue;
• Oulun seutu profiloituu teollisuuden materiaalitehokkuuden tutkimuksen ja liiketoiminnan kärkikeskukseksi Suomessa ja se on tunnettu myös
EU:ssa ja globaalisti;
• Ympäristöalan pk-yritysten voimakas kasvu toteutuu verkostoitumalla tulevaisuuden liiketoi-

mintakonsepteihin sekä osallistumalla pilotointija referenssilaitosten toimituksiin;
• Toteutetaan Oulun seudun ympäristöliiketoiminnan kaksinkertaistuminen perustuen vahvaan
alueelliseen yhteistyöhön, uusien teknologioiden
tarveperusteiseen soveltamiseen, Public-Private
–yhteistyöhön, tuotekonseptien pilotointiin ja
tuotteistamiseen;
• Toiminta johtaa kymmenen uuden ympäristöalan yrityksen liiketoiminnan käynnistymiseen
Oulussa, synnyttää alalle 300 uutta työpaikkaa
sekä säilyttää 300 työpaikkaa.
Kehittämisohjelmaan sisältyy mm. kansainvälisen vesiklusterin (CEWIC) rakentaminen,
ekotehokkuuden kärkihankkeen toteuttaminen,
huippututkimusyksikön perustaminen, pk-sektorin
yritysten kehittämisohjelma ja pilotointi.

Oulussa jatketaan mobiili- ja
verkkopalveluiden kehittämistä
ja käyttöönottoa
Sähköisen ”Tee Aloite” –palvelun ja mobiilisti tilattavan kalastusluvan rinnalle kehitetään jatkuvasti
uusia matkapuhelimella tai verkon kautta toimivia
kuntalaispalveluja. Palvelut helpottavat kuntalaisten
asiointia, vähentävät liikkumisen tarvetta ja esimerkiksi paperin kulutusta.
Matkapuhelimen kautta on jo ollut mahdollista tilata uimaliput, esitteet ja hammaslääkäriajat,
tehdä kirjaston hakupalvelut, ilmoittautua nuorisoasiainkeskuksen leireille ja kursseille tai seurata
hiihtolatujen ylläpitoa.
Vuonna 2006 on otettu käyttöön kuluttajaneuvonnan vuorovaikutteinen sähköinen kuluttajavalituspalvelu. Kuluttajavalitus tehdään verkon
kautta ja asian käsittelystä saa palautteen omaan
sähköpostiin.
Kaupungin eri yksiköt kehittävät myös omaa
toimintaa tukevia mobiiliratkaisuja. Rakennusvalvontavirastossa tarkastuskäyntejä suunnitellaan
ja niillä tarvittavia tietoja liikutellaan mobiilisti. Sosiaali- ja terveystoimessa on otettu käyttöön kuulovammaisten tulkkien mobiilipalvelu. Teknisessä
keskuksessa tutkitaan mobiilia paikkatietojärjestelmää, jossa käyttäjällä on mahdollisuus hyödyntää
kaupungin karttajärjestelmän tietoja ajasta ja paikasta riippumatta.
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KUORMITUS JA KULUTUS
Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisen
toiminnasta ilmakehään, vesistöihin ja maaperään kohdistuva ympäristökuormitus ei
vaaranna terveellistä elinympäristöä eikä
ylitä luonnon sietokykyä. Energiatalouden
tulee olla säästäväistä ja tehokasta. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää tuotteiden tarkastelun ulottamista raaka-aineista loppusijoitukseen, jätteiden synnyn
ennaltaehkäisyä sekä toimivaa jätehuoltoa.
Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin kohdistuu eri toimintojen ja tuotteiden koko elinkaareen.
Oulussa päämääränä on:
• tehostaa kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoida
päästöjen ja jätteiden määrät
• laajentaa energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet koko energiaketjuun polttoaineen
tuotannosta energian loppukäyttöön
saakka
• torjua ympäristön aiheuttamat terveysriskit sekä turvata laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet sekä juomavesi
• kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla
rakentamisen koko elinkaareen liittyvät
haitalliset ympäristövaikutukset voidaan
arvioida ja ehkäistä
• vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa
ympäristölle haitallisempien tuotteiden
sijaan.

Oulun seudulle uudet
jätehuoltomääräykset
Oulun seudun ympäristövirasto valmisteli vuoden
2006 aikana uudet seudulliset jätehuoltomääräykset, jotka hyväksyttiin ympäristölautakunnassa marraskuussa. Jätehuoltomääräykset yhtenäistettiin
koko viraston toimialueella ja ne tulivat voimaan
vuoden 2007 alusta.
Hyötyjätteiden talteenottoa tehostetaan edelleen. Uusilla määräyksillä ulotettiin keräyskartongin
talteenotto koskemaan kaikkia neljän huoneiston
ja sitä suurempia asuinkiinteistöjä sekä liike-, palvelu- ja yrityskiinteistöjä, kun keräyskartonkia syntyy
yli 10 kiloa viikossa. Uusina jakeina kerätään pienmetallia ja lasia vähintään kymmenen huoneiston
kiinteistöiltä. Myös kompostointia, jätteiden hyötykäyttöä kiinteistöillä, ongelma- ja erityisjätteiden
käsittelyä koskevia määräyksiä tarkennettiin.
Jätehuoltomääräykset valmisteltiin yhteistyössä
eri asiantuntijatahojen kanssa. Määräysluonnosta esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa ja kaikilla
asianosaisilla oli mahdollisuus antaa mielipiteitä ja
kannanottoja määräysten sisällöstä.

Metallinkeräyskokeilu päättyi
Oulun Jätehuollon vuosina 2005 - 2006 järjestämä
metallinkeräyskokeilu päättyi. Kokeilussa oli mukana kaikkiaan 200 taloyhtiötä tai laitosta, joihin sisältyi yhteensä lähes 4000 kotitaloutta. Kokemukset
kokeilusta olivat rohkaisevia. Erilliskeräily oman
talon pihalla sijaitsevaan astiaan koettiin helpoksi
ja kaikkiaan saatiin talteen noin 30 000 kg metallia. Kokeilusta saatuja tuloksia on voitu hyödyntää
uusia jätehuoltomääräyksiä laadittaessa.
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Kaatopaikkakaasusta lämmön
lisäksi sähköä
Lokakuussa käyttöön otettu sähköä tuottava
mikroturbiinilaitos teki Ruskon jätekeskuksesta
biokaasun hyödyntäjänä alan edelläkävijän. Kaatopaikkakaasusta noin 30 % voidaan muuttaa sähköenergiaksi. Sähkö käytetään hyödyksi jätekeskuksen alueella ja energiantuotannossa alue onkin nyt
täysin omavarainen. Ylimääräinen sähkö myydään
Oulun Sähkönmyynti Oy:lle.
Kaikki kaatopaikalta saatava biokaasu toimitetaan hyötykäyttöön. Ruskon jätekeskuksen omien
rakennusten lämmityksen lisäksi biokaasun hyötykäyttäjiä ovat Paroc Oy ja OYS. Kaatopaikasta
pumpattavalla biokaasulla korvataan 3,4 milj. litraa
öljyä vuodessa ja biokaasu riittäisi noin 2000 omakotitalon lämmitykseen.

Järjestetty jätteenkuljetus koskee
kaikkia
Jätelain muutoksen myötä kaikkien käytössä olevien asuin-, loma- ja maatalouskiinteistöjen tuli
liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja aiemmin myönnetyt vapautukset lakkasivat olemasta
voimassa vuoden 2006 alusta alkaen. Lain muutokseen liittyen Oulun seudun ympäristövirastossa
toteutettiin selvitys järjestetyn jätteenkuljetuksen
piiriin kuulumattomien kiinteistöjen määrästä Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon,
Tyrnävän ja Ylikiimingin asutusalueilla.
Kaikkiaan tarkastettiin lähes 600 satunnaisesti valitun kiinteistön tiedot. Tuloksista selvisi,
että Oulun kaupungissa noin 3 % kaikista tarkastelluista kiinteistöistä ei ollut liittynyt järjestetyn
jätteenkuljetuksen piiriin. Tämä vastaa noin 400
omakoti- tai pientaloa, jolla ei ole voimassaolevaa

jätehuoltosopimusta.
Kiinteistökohtaisilla kirjeillä sekä selvitykseen
liittyneellä tiedottamisella oli selkeästi positiivinen vaikutus uusien jätteenkuljetussopimuksien
syntyyn. Selvityksen myötä järjestetyn jätteenkuljetuksen tilanne Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella kohentui ja ihmisten tietoisuus
liittymisvelvollisuudesta sekä asianmukaisen jäteastian hankinnasta ja sijoittamisesta kiinteistölle
lisääntyi.

Piensatamien jätehuollon taso
selvitettiin
Ympäristövirastossa tehtiin kesä-heinäkuussa 2006
selvitys piensatamien jätehuollosta. Selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa piensatamien jätehuoltojärjestelyistä sekä tarkistaa vastaavatko toteutetut jätehuoltojärjestelyt lainsäädännön vaatimuksia
ja ilmoitettuja järjestelyjä. Selvityksessä oli mukana
19 satamaa Oulun seudulta.
Piensatamien jätehuollon järjestämisen tasoa
voidaan pitää selvityksen perusteella melko hyvänä.Tosin satamien välillä on melko suuriakin eroja.
Yksi tärkeimmistä tähän vaikuttavista tekijöistä on
sataman koko ja veneseuran jäsenten aktiivisuus.
Kaikille satamille toimitettiin ympäristöviraston
laatima ohje piensatamien jätehuollon järjestämisestä sekä palaute tarkastuksessa havaituista kehittämiskohteista.

Ilmanlaadun seurantasopimus
allekirjoitettiin
Järjestyksessään neljäs ilmanlaadunseurantasopimus allekirjoitettiin Oulun ilmaa kuormittavien
toiminnanharjoittajien ja kaupungin kesken. Oulun seudun ympäristövirasto vastaa ilmanlaadun
mittaamisesta ja toiminnan kustannukset jaetaan
kuormittajien päästöjen suhteessa. Sopimus kattaa
vuodet 2007-2011.

Hiekoitushiekan poistoa
kehitettiin
Keväisen katupölyhaitan vähentämiseksi kevyen
liikenteen väylien hiekanpoistoa aikaistettiin aiemmasta ja pääkaduilla toteutettiin pölynsidontaa jo edellisenä vuonna kokeillulla Meltium-liuoksella. Toimenpiteiden myönteinen vaikutus oli
havaittavissa sekä pienhiukkaspitoisuuksissa että
palautteissa.
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Autoton päivä 22.9.
Kansainvälistä Autotonta päivää vietettiin Suomessa ja myös Oulussa seitsemättä kertaa. Oulun
kaupungin tekninen keskus, Oulun seudun ympäristövirasto ja paikalliset liikennöitsijät olivat jälleen
mukana järjestelyissä.
Teemana oli tällä kertaa ilmastonmuutos. Tarkoituksena oli herättää keskustelua ja saada ihmiset pohtimaan sitä, miten jokaisen henkilökohtaiset liikkumisvalinnat ja erityisesti yksityisautoilu
vaikuttavat ilmastoon. Liikenteen osuus Suomen
hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia.
Koskilinjat Oy, A.Mörö Oy, V.Alamäki Oy ja
Kylmäsen Liikenne Oy tarjosivat Oulun seutulippualueella aikuisten kertalipun lastenlipun hinnalla
ja alle 12-vuotiaille lapsille ilmaiset matkat.

voitetaan urakoitsijat suorittamaan purkutyöt
lajittelevana purkuna, kierrättämään materiaaleja
ja ottamaan tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.
Samoin ns. ongelmapurkujätteiden käsittelystä on
omat määräyksensä urakkaohjelmissa ja urakkarajaliitteissä. Lisäksi pääurakoitsijan on laadittava
työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään
toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
Purkujätteiden kierrätyksen varmistamiseksi
Kangastien 13 ja 15 talojen purkua varten laadittiin
yhteistyössä Tervatulli Oy:n kanssa toukokuussa
2006 lajittelevan purkutyön inventointi ja ohjeellinen purkusuunnitelma purkutarjouspyyntöjen
liitteeksi.

Huutokauppa käytöstä
poistetulle tavaralle

Rakentamisessa huomioon
ympäristönäkökohdat ja
elinkaaritaloudelliset ratkaisut

Oulun Katutuotannon koneyksikön varastoihin
vuosien myötä kertynyttä vanhaa kuljetus- ja korjaamoalan tavaraa sekä työkäytöstä poistettuja
kunnossapitokoneita ja –laitteita ohjattiin parempaan tarkoitukseen julkisella huutokaupalla. Ensimmäistä kertaa kaupungilla järjestetty huutokauppa
onnistui hyvin sekä tuoton että paikalle saapuneen
yleisön määrällä mitattuna.

Madekosken koulun laajennus – ja perusparannusinvestoinnin yhteydessä tehtiin ns. ”työmaan
puhtauden hallinta/ P1” -kokeilu. Rakennusprojektissa kiinnitettiin erityistä huomiota työmaan
siisteyteen ja logistiikan toimintaan. Projektiin liittyi Tilapalvelun henkilökunnalle järjestetyt kaksi
koulutustilaisuutta.

Energiankulutusta seurataan

Rakennusvalvonnassa
kokonaisvaltaista laadunohjausta

Tilapalvelut tilasi kaupungin kiinteistöjen energiankulutuksen mittaritietojen keräämisen ja syöttämisen KULTI -ohjelmaan Oulun Comacilta.
Energiakulutuksen seurantaa on kehitetty mm. tarkistamalla mittaritietojen oikeellisuus ja sopimalla
seurantaan liittyvistä toimintatavoista Comacin ja
Tilapalvelun välisissä yhteistyöpalavereissa. 18 kiinteistöön teetettiin kuntotarkastukset, jotka sisältävät kiinteistökohtaisen energiatarkastelun.
Madekosken ja Pikkaralan koulun lämmitysjärjestelmien peruskorjaussuunnittelun pohjaksi teetettiin vertailulaskelmat puuenergian ja öljyn välillä.
Puuenergian käyttömahdollisuutta verrattiin öljyyn
ja kaukolämpöön myös Pateniemen koulun ja Metsolan lastenkodin rakennushankkeissa.

Ympäristöasiat urakkatarjouksiin
Rakennusprojektien urakkatarjouspyyntöasiapapereita on täsmennetty. Urakkaohjelmassa vel-

Suomen koko energiankulutuksesta kohdistuu
rakennuksiin noin 44%, teollisuuteen n. 35%, liikenteeseen n. 16% ja muuhun n. 5%. Lähes samassa
suhteessa energiankulutuksen kanssa jakautuu syntyvät ympäristöpäästöt. Rakennusvalvonnan laadunohjauksella vaikutetaan koko kaupunkialueen
uuden ja korjattavan rakennuskannan energiankulutukseen ja ympäristöpäästöihin.
Vuonna 2006 kokonaisvaltainen laadunohjaus
toteutettiin ensimmäisen kerran koskien koko
omakotirakentamista. Laadunohjaukseen osallistui yli 200 rakennuttajaperhettä ja heidän ammattilaistaan. Pientalorakentamisen teknisen laadun
ohjauksessa (www.pientalonlaatu.fi) rakennuttajaperheet asettivat laatutason 3,7 tähden tasolle,
kun määräysten vähittäisvaatimus on yksi tähti.
Omakotitalojen energiankulutus väheni noin 35
% ja ympäristöpäästöt samassa suhteessa. Rakennusten pitkäikäisyyden (kosteus) suhteen vaikutus
on vielä merkittävämpi.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN TOTEUTUS
KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

Vuoden 2006 seurantakysely jaettiin edellisten
vuosien tapaan hallintokunnittain ja liikelaitoksittain sähköpostitse yksikön johdolle sekä kestävän
kehityksen yhdyshenkilöille. Kyselyjä lähetettiin
yhteensä 26 kappaletta. Suurista hallintokunnista
keskushallinto, tekninen keskus sekä sosiaali- ja
terveystoimi antoivat vastauksensa usean yksikön
yhteenvetona. Sosiaalitoimen päivähoito- ja perhetyöyksikkö vastasi kuitenkin entiseen tapaan omalla
lomakkeellaan. Samoin kulttuuritoimen yksiköiden
vastaukset saatiin omilla lomakkeillaan.
Seurantakyselyyn vastasivat kaikki muut paitsi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen toimiessa laajasti seudullisena onkin jatkossa

Kyselyitä lähetetty
Vastauksia saatu kpl (%)

2002
36
30 (83 %)

tarpeen harkita, onko yksikkö mukana kaupungin
kestävän kehityksen toimintaohjelmassa ja sen seurannassa. Tiedekeskus Tietomaa on vuoden 2006
alusta alkaen siirtynyt keskushallinnosta kulttuuritoimen yksiköksi. Organisaatiomuutos jäi ottamatta huomioon kyselyn jakelussa, joten Tietomaa ei
saanut kyselyä eikä sen kestävän kehityksen asioita
ole mukana tässä raportissa.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko
kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokuntatai liikelaitoskohtaisesti.Toteutuneita toimenpiteitä
on esitetty esimerkein edellä politiikan painopisteiden yhteydessä sekä erillisessä liitteessä.

2003
30
23 (77 %)

2004
30
21 (70 %)

2005
30
27 (90 %)

2006
26
25 (96%)

Taulukko 1: Lähetettyjen kyselyiden ja vastausmäärän kehitys.

Kestävän kehityksen ohjelmat ja
tavoitteiden asettelu
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka
”Oulu kasvaa kestävästi 2005 – 2008” hyväksyttiin valtuustossa 23.1.2006 § 6. Uuden politiikan
mukaisesti vuonna 2006 ohjelmansa on päivittänyt 18 yksikköä vastanneista ja kahdessa yksikössä
päivitys on meneillään. Sosiaali- ja terveystoimen
kestävän kehityksen ohjelman päivitys on tarkoitus
käynnistää vuonna 2007.
Kuten edellisenäkin vuonna lähes kaikissa yksi-

Kestävä kehitys osana pitkän
tähtäimen suunnittelua /
strategiaa
Kestävä kehitys osana vuosittaista tavoitteen asettelua

köissä (92 %, 23 vastaajaa) kestävä kehitys on mukana pitkän tähtäimen suunnittelussa. Oulun Tietotekniikkaa ja Oulun Ateriaa lukuun ottamatta kaikki
vastanneet kertoivat kestävän kehityksen sisältyvän
hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan.
Seurantakyselyyn vastanneista useimmilla (84
%, 21 vastaajaa) kestävä kehitys on osa yksikön
vuosittaista tavoitteen asettelua. Tämä on hieman
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Yksikön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan, päivitetään ja hyväksy-

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

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

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

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

2006
(vastauksia
yht.25)
92 % (23)

L

83% (25)

91 % (21)

100 % (21)

89 % (24)

84 % (21)

L

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

29

tään yleisimmin osana vuosittaista talousarvion
laadintaa (88 %, 22) sekä sisäisissä työpalavereissa
(88 %, 22) tai johtoryhmässä (72 %, 18). Kestävän
kehityksen asioiden käsittely erillisenä lautakuntaasiana on suhteellisen vähäistä (4 vastaajaa), kuten
aikaisempinakin vuosina.
Kysely vahvisti jo aikaisempien vuosien tuloksia tavoitteen asettelun käytännöistä, vaikkakin
tänä vuonna muutama yksikkö edellistä vuotta

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

2003
x

x
x
x
x
x
x
x

2004
x
x
x
x

2005
x
x
x
x

x
x
x
x
x

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

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

12 (60%)

vähemmän ilmoitti kestävän kehityksen kuuluvan
sekä pitkän tähtäimen että vuosittaiseen tavoitteiden asetteluun. Kestävän kehityksen tavoitteensa
seuraavan vuoden talousarvioon asettivat jo viime
vuodesta lähtien lähes kaikki yksiköt.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjelmien tilanteesta sekä kestävästä kehityksestä osana muuta suunnittelua ja tavoitteen
asettelusta on esitetty liitteessä 1.

17 (85%)

2006
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2007
x
x
x
x

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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
18 (90%)

x
x
x
x
x

Taulukko 3: Kestävän kehityksen tavoitteiden esittäminen talousarviossa.

Toimenpiteiden toteutuminen
Kaupungin kaikissa yksiköissä vuonna 2006 toteutettuja kestävän kehityksen hankkeita ja toimenpiteitä on koottu raportin loppuun liitteeseen 4.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus
Vastuut kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin useimmiten sisäisissä työpalavereissa (84
%, 21) tai työohjeissa (76 %, 19).Yksiköistä entistä

useammalla eli 16 (64 %) on käytössään tai tekeillä laatujärjestelmä. Ympäristöjärjestelmien laadinnan tilanne oli suurin piirtein ennallaan (28 %, 7).
Sertifioituja laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmiä on
erityisesti liikelaitoksilla, kuten Oulun Satamalla,
Oulun Energialla, Oulun Jätehuollolla ja Oulun Katutuotannolla. Kestävän kehityksen vastuuhenkilöä
ei ole nimetty Oulun kaupunginteatterissa, Oulu
Sinfoniassa, Oulun Tietotekniikassa, Oulun työterveydessä ja sosiaali- ja terveystoimessa päivähoitoa
lukuun ottamatta.
Jätehuolto-ohjeiden määrä yksiköissä on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja niitä oli nyt laadittuna 22 yk-

30

prosenttia vastanneista yksiköistä

sikössä (88 %). Energian säästöön
100
ohjeet löytyivät kuudesta yksiköstä (24 %) ja veden kulutuk80
sen vähentämiseen viidestä (20
%), mitkä olivat edellistä vuotta
60
vähemmän. Materiaalien kulutukseen, erityisesti paperin säästöön,
ohjeita oli 15 (60 %) yksikössä.
40
Hankintojen tekemiseen on perinteisesti olemassa ohjeistusta,
20
tosin niissä ei kaikilta osin oteta
huomioon ympäristöasioita. Oh0
jeistuksia laatineiden osuus vasJätehuolto
Energiansäästö
Veden kulutus
Materiaalien
tanneista oli energian säästön ja
kulutus
veden kulutuksen osalta laskenut
2002 2003 2004 2005 2006
edelleen aikaisemmista vuosista.
Kirjallista ohjeistusta ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille
Tätä on hankala selittää muutoin
kuin aikaisempien vastausten epätarkkuuden perusteella.
Vastanneista yksiköistä kuudella oli myös muita ympäristöasioihin liittyviä
Varsinaisia koulutustilaisuuksia henkilöstölle on
ohjeita ja 19:lla (76 %) menettelytapa- ja työohjärjestetty tai henkilöstö on osallistunut ulkopuolijeisiin on sisällytetty kestävän kehityksen asioita.
siin aiheeseen liittyviin koulutuksiin päivähoito- ja
Myös näiden ohjeiden määrä oli vähentynyt hieperhetyöyksikössä, rakennusvalvonta-, opetus- ja
man edellisestä vuodesta. Edellisten vuosien tapaan
ympäristövirastoissa sekä liikelaitoksista Oulun
suurella osalla vastanneista yksiköistä (88 %, 22)
Energialla, Oulun Jätehuollossa, Oulun Comacissa
kestävän kehityksen asiat kuuluvat työhön perehsekä Katutuotannossa. Henkilöstökoulutuksissa
dyttämiseen.
on käsitelty mm. yksikkökohtaisen kestävän kehityksen toimintaohjelman laadintaa ja Vihreä Lippu
–toimintaa, ympäristökasvatusta, työturvallisuusHenkilöstön tiedotus, koulutus ja
asioita, oman yksikön ympäristöjärjestelmää, ymsidosryhmäyhteistyö
päristömyötäistä ajotapaa sekä ympäristöasioiden
huomioon ottamista hankinnoissa. Vuonna 2006
Kaikki vastanneet Oulun Tietotekniikkaa lukuun
toteutetusta ympäristötietoisuuskampanjasta
ottamatta olivat tiedottaneet kestävän kehityksen
”Nappaa, älä nakkaa” oli tiedotettu useimmissa
asioista henkilöstölle vuoden 2006 aikana. Tiedoyksiköissä.
tusta on annettu eniten palavereissa (19 vastaajaa),
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehisisäisin tiedottein (18 vastaajaa) ja työyhteisökotyksen ohjeistuksesta ja koulutuksesta on esitetty
kouksissa (17 vastaajaa).
liitteessä 2.

Kirjallista ohjeistusta kestävän kehityksen asioista
Kestävä kehitys osana työhön
perehdytystä
Henkilöstöä koulutettu /
tiedotettu seurantavuonna
Sidosrymille tiedotettu

2002
(vastauksia
yht. 29)
70 % (21)

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

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

2005
(vastauksia
yht. 26)
89 % (24)

2006
(vastauksia
yht. 25)
96 % (24) J

53 % (16)

78 % (18)

86 % (18)

81 % (22)

88 % (22) J

73 % (22)

96 % (22)

100 % (21)

100 % (27)

96 % (24) L

60 % (18)

57 % (13)

86 % (18)

67 % (18)

76 % (19) J

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

erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
heikko
erittäin heikko

2000
0
7
21
10
1

2001
0
8
16
9
1

2002
0
4
19
5
1

2003
1
6
11
31
5
0

2004
1
3
12
5
0

39

34

29

23

21

2003
2
8
9
4
0

2004
2
9
6
4
0

23

21

Yhteensä (tarkistus)

Vastanneista 19 (76 %) oli tiedottanut kestävän
kehityksen asioista sidosryhmilleen vuonna 2006,
mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Tiedotus
tapahtui tasaisesti yhteistyö- / tiedotustilaisuuksissa, vuosiraporteissa, tiedottein ja tiedotusvälineiden kautta (10-13 vastaajaa).Tiedotusta toteutettiin myös monin omin tavoin hallintokunnasta
riippuen, esimerkiksi vanhempainilloissa, asiakaslehdissä ja vierailukäynneillä. Kestävän kehityksen
aihepiireihin liittyviä tiedotustilaisuuksia, -kampanjoita ja vastaavia olivat edellisten vuosien tapaan
järjestäneet erityisesti yleis- ja asemakaavoitus,
lähidemokratia, tekninen keskus, rakennusvalvonta- ja ympäristövirastot, Oulun Jätehuolto ja Oulun
Energia sekä koulut ja päiväkodit.

Hallintokunnan oma
arvio kestävän kehityksen
toteutumisesta

Kestävän kehityksen politiikan tunnettuus
100 %
80 %
erittäin heikko
heikko

60 %

tyydyttävä
hyvä

40 %

erittäin hyvä

20 %
0%
Ohjelman
sisäistäminen

2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006
2000
2001

erittäin hyvä
hyvä Ohjelman
100 %
tyydyttävä
heikko
erittäin
80 % heikko

Yhteensä (tarkistus)
60 %

2002
0
10
14
5
0

2
2
sisäistäminen
11
9
21
19
4
3
1
1
39

erittäin heikko

34heikko
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tyydyttävä
hyvä

Yksikön oman arvion mukaan kaupungin päivitetty
kestävän kehityksen politiikka tunnetaan suurimmassa osassa yksiköistä tyydyttävästi (16). Kestävän
kehityksen ohjelman sisältö ja tavoitteet on yksiköissä sisäistetty pääosin hyvin (12) tai tyydyttävästi (9). Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso
arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi
(yht. 19). Motivaatio ja asenteet arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi (yht.15) tai vähintään tyydyttäväksi (9). Yksiköiden näkemykset
on koottu liitteeseen 3.
Yhtä yksikköä lukuun ottamatta vastaajat olivat
sitä mieltä, että kestävän kehityksen edistämisestä
on yksikölle hyötyä.
Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin entiseen tapaan enemmän koulutusta ja tiedotusta
kestävästä kehityksestä.Vastaavasti positiivista palautetta saivat kestävän kehityksen seminaarisarja
ja kampanjat. Hyviä kehittämisideoitakin esitettiin
mm. kestävän kehityksen asioiden näkyminen kaupungin Internet-sivuilla ja seurannan kehittäminen
esimerkiksi vuosittain vaihtuvilla teemoilla.

40 %

erittäin hyvä

20 %
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ympäristötietoisuus
100 %
80 %
erittäin heikko
heikko

60 %

tyydyttävä
hyvä

40 %

erittäin hyvä

20 %
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100 %

Motivaatio ja asenteet

80 %
erittäin heikko
heikko

60 %

tyydyttävä
hyvä

40 %

erittäin hyvä

20 %
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN AUDITOINNIT

Kestävän kehityksen seurantaryhmä valitsi yhdeksi vuoden 2006 toimintatavoitteekseen kestävän
kehityksen auditoinnit hallintokunnissa ja liikelaitoksissa. Auditointikohteet valittiin otannalla ja
niitä tehtiin yhteensä 22 yksikössä.Taulukossa 5 on
esitetty auditointikohteet ja -ajankohdat.Auditoinnit suorittivat ympäristöinsinööri Maria Lauronen
sekä ympäristötarkastaja Heini Iinatti.
Auditoinnit suoritettiin pääosin yksikön ryhmä- tai vastuuhenkilöiden haastatteluina. Osassa
yksiköistä kierrettiin toimipisteessä tai tutustuttiin

Kohde
Keskushallinto
Kehittäminen ja seutuyhteistyö -tiimi ja Taito Oulu -tiimi
Elinkeinostrategia -tiimi
Osallistuminen ja vaikuttaminen -tiimi
Nallikarin leirintäaluetoiminta / Markkinointi -tiimi
Sosiaali- ja terveystoimi, Päivähoito- ja perhetyö
Päivähoitotoimi ja Alaköökin toiminta
Taskilan päiväkoti, Vihreä Lippu -päiväkoti
Metsämarjan päiväkoti, Rajakylä
Opetustoimi
Opetustoimi ja Hönttämäen koulu (Vihreä Lippu -koulukohde)
Timosenkosken luontokoulu (Vihreä Lippu- ja luontokoulukohde)
Lintulammen koulu
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kaupunginteatteri
Pohjois-Pohjanmaan museo
Taidemuseo
Oulu Sinfonia
Nuorisoasiainkeskus
Tekninen keskus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Taulukko 5: Sisäisten auditointien kohteet ja ajankohdat.

työ- tai muuhun kohteeseen. Auditointien runkona käytettiin haastattelulomaketta. Lomakkeessa
oli kaikille hallintokunnille ja liikelaitoksille yhteisiä kysymyksiä sekä auditointikohteelle yksilöityjä
kysymyksiä. Kaikille yhteisissä kysymyksissä käytiin
läpi mm. kaupungin kestävän kehityksen politiikkaa sekä yksikön kestävän kehityksen ohjelman
rakennetta ja toteutusta. Yksilöidyt kysymykset
oli laadittu ennakkoon käyttäen taustamateriaalina yksiköiden kestävän kehityksen ohjelmia, aiemmin asetettuja tavoitteita sekä edellisten vuosien

Auditointipäivä
11.5.2006
13.6.2006
15.6.2006
15.6.2006
7.6.2006
12.6.2006
12.6.2006
17.5.2006
17.5.2006
4.12.2006
2.6.2006
9.6.2006
21.6.2006
19.6.2006
20.6.2006
17.11.2006
20.6.2006
14.11.2006
23.5.2006
30.5.2006
8.6.2006
26.6.2006

33

kestävän kehityksen seurantakyselyjen vastauksia.
Kaikista auditointikäynneistä laadittiin muistiot,
joissa esitettiin myös kehittämisideoita yksiköiden
kestävän kehityksen työhön.
Sisäisten auditointien havainnot tukivat kirjallisilla seurantakyselyillä saatuja tuloksia. Kaikki
tarkastetut yksiköt tunsivat kaupungin kestävän
kehityksen politiikan. Useimmissa yksiköissä politiikasta oli tiedotettu henkilöstölle, se oli toimitettu
kaikkiin työyksiköihin tai oli nähtävillä Akkunassa
tai muussa intrajärjestelmässä. Vastaajat kuitenkin
totesivat, että vaatii henkilökunnan omaa aktiivisuutta tutustua politiikan sisältöön. Näin ollen
tilanne usein on se, että vastuuhenkilöt tuntevat
politiikan tavoitteet, mutta perushenkilöstölle sisältö on vieraampi. Kaikki laaditut kestävän kehityksen ohjelmat perustuvat kaupungin politiikan
päämääriin. Osalla yksiköistä ohjelmaa ei vielä ollut päivitetty vuoden 2006 alussa päivitetyn uuden
politiikan mukaiseksi.
Tarkastetuissa yksiköissä käsiteltiin kestävän kehityksen asioita pääasiassa työpalavereissa tai käytännön työn ohessa. Liikelaitoksissa ja teknisessä
keskuksessa, joilla on käytössä toiminta-, ympäristö- tai laatujärjestelmiä kestävän kehityksen asioiden tarkastelu oli säännönmukaisempaa.Tavoitteita
ja niiden toteutumista käsiteltiin johdonkatselmuksissa, sisäisissä auditoinneissa ja vastaavissa määrävälein järjestettävissä kokouksissa. Myös koulut ja
päiväkodit tiedottavat ja kouluttavat kestävän kehityksen asioista säännöllisesti.Tämän mahdollistaa
luotu käytäntö, minkä mukaisesti opetustoimi ja
päivähoidon Alakööki -yksikkö vastaavat tiedotuksesta keskitetysti koulujen ja päiväkotien kestävän
kehityksen yhdyshenkilöverkoston kautta.
Uusien työntekijöiden perehdytys tapahtui pienissä yksiköissä lähinnä käytännön työn ohjauksen
kautta. Perehdytysohjeisiin ei välttämättä sisältynyt
kestävän kehityksen asioita, mutta vakiintuneet
käytännöt, kuten yksikön jätehuoltojärjestelyt käytiin uusien henkilöiden kanssa läpi. Kestävä kehitys
tulisikin sisällyttää kaupungin yleisiin perehdyttämisohjeisiin, joita useat yksiköt käyttävät.
Hieman huolestuttava oli havainto, että osassa
tarkastetuista yksiköistä oli osallistuttu kestävän

kehityksen koulutukseen vuosia sitten, mutta viime
vuosina ei lainkaan. Kestävän kehityksen ohjelmiin
kaivattiinkin uutta näkökulmaa, jotta jatkuva parantaminen toteutuisi.
Henkilöstön motivaatiota ja asenteita pidettiin
pääosin hyvinä. Suhtautumisen nähtiin vuosien mittaan myös muuttuneen myönteisempään suuntaan.
Tosin toisinaan todettiin, että vaikka varsinaista vastustusta ei esiinny, ei koko henkilöstö ole kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti kestävän kehityksen
ohjelman toteutukseen. Myös ylhäältä tai ulkoapäin
tapahtuvaa ohjausta pidettiin osin huonona, vaikkakin se näyttää tuottaneen tulosta yksiköissä, joissa
tiedotus hoidetaan keskitetysti.
Koko kaupungin kestävän kehityksen etenemistä kuvaavat indikaattorit olivat useimmille vastaajista vieraita eikä seurantatietoja tuotettu monessakaan yksikössä. Omia mittareita oli muutamilla
tarkastetuista yksiköistä ja suurin osa seurasi jätemääriä tai paperinkulutusta.
Auditoinnin yksikkökohtaisissa kysymyksissä
yksiköt esittelivät runsaasti toteuttamiaan kestävän kehityksen toimenpiteitä, kuten kirjallisessakin seurannassa vuosittain. Asetetut tavoitteet
olivat pääsääntöisesti toteutuneita ja realistisesti
toteutettavissa.
Yhteenvetona voi todeta, että yksiköiden välillä
on edelleen runsaasti eroja kestävän kehityksen
ohjelmien toteutuksessa.Yksiköt, joissa on nimetty vastuuhenkilöt ja ympäristöryhmät tms., olivat
pääsääntöisesti muita pidemmällä ohjelmatyössään. Muissakin yksiköissä toteutettiin kestävän
kehityksen mukaisia toimia, mutta kaikilta osin ei
tunnistettu omia vaikutusmahdollisuuksia tai omia
ympäristövaikutuksia. Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, johon sisältyy runsaasti muitakin näkökulmia kuin jätehuolto.
Koko kaupungin ympäristötietoisuuskampanjoita ja koulutuksia pidettiin hyvinä. Lisäksi toivottiin
yksikkökohtaista ohjausta ja käyntejä sekä mm.
kaupungin intran kautta tapahtuvaa tiedotusta.
Auditoinneista toivottiin myös yksilöidympiä suosituksia kestävän kehityksen ohjelmatyöhön.
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Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu 2006

Yksikkö
Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Päivähoito- ja perhetyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Oulu Sinfonia
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

Kestävän kehityksen ohjelman Kestävä kehitys osana muuta Kestävä kehitys osana
päivitys
pitkän tähtäimen suunnittelua muuta vuosittaista tavoitteen
asettelua
Päivitetty 2006
kyllä
ei
Aloitetaan 2007
kyllä
kyllä
Päivitetty 2006
kyllä
ei
Päivitetty 2006
kyllä
kyllä
Päivitys meneillään
Päivitetty 2005
Ei ole päivitetty
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Ei ole päivitetty
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Päivitetty 2006
Ei ole päivitetty
Ei ole päivitetty
Päivitetty 2006
Päivitys meneillään
Päivitetty 2006

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

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

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
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Liite 2. Ohjeistus ja koulutus 2006

Yksikkö

Jätehuoltoohje

Energiansäästö-ohje

Laatujärjestelmä
käytössä

Ympäristöjärjestelmä
käytössä

Kest. keh.
tiedotus
henkilöstölle 2002

ei
ei

Veden käyt- Materiaalien Kest. keh.
tö -ohje
kulutus
sisällytetty
-ohje
muihin
työ- ja
menettelyohjeisiin
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä

Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Päivähoitoja perhetyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Oulu Sinfonia
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

ei
kyllä

tekeillä
tekeillä

ei
ei

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

Vaihtelee kouluittain
kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

ei
ei
ei

kyllä
ei
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei

ei
ei
ei

kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
kyllä

ei
ei
ei
ei
ei
kyllä

ei
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä

ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

ei
tekeillä
kyllä
ei
kyllä
kyllä

ei
ei
kyllä
ei
kyllä
ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei

kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
ei

kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
kyllä

tekeillä
kyllä
tekeillä
kyllä
kyllä
tekeillä
tekeillä
kyllä
kyllä
tekeillä

kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)
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Liite 3. Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta 2006

Yksikkö
Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Päivähoito- ja perhetyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Oulu Sinfonia
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Pelastuslaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

”Oulu kasvaa
kestävästi” -politiikan
tunnettuus
tyydyttävä
heikko
tyydyttävä
heikko

Ohjelman sisäistäminen

Ympäristötietoisuus

Motivaatio ja asenteet

hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä

hyvä
hyvä
hyvä
erittäin hyvä

tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä

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

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

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

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

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kysymykseen)
xx
xx
xx

= arvio parantunut vuodesta 2005
= arvio ennallaan
= arvio heikentynyt vuodesta 2005

37

Liite 4: Hallintokuntien ja liikelaitosten vuonna 2006 esittämät toteutuneet kestävän kehityksen hankkeet ja
toimenpiteet

Keskushallinto:
Maankäytön ratkaisuissa kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne seudun yleiskaavassa ja
yleiskaavoituksen projekteissa.
Käytännön työtavat ja niistä tiedottaminen
• Paperin ja muiden materiaalin säästäminen: mm.
paperia säästävä kopiointi ja tulostus, paperinkeräys sekä henkilöstön ohjeistaminen.
• Sähköpostin käyttö kestävästi.
• Työnsuunnitteluprosessit.
Kasvusopimuksen toteuttaminen, seutuyhteistyö ja aluekeskusohjelma
• Oulu 2006 kasvusopimus: vuosikertomus 2005
valmistui.
• Kasvusopimukseen kuuluvien viiden klusterin
kärkihankkeiden jatkaminen.
• Oulu inspiroi 2007–2013 valmisteltiin ja hyväksyttiin, ympäristöala osana.
Ympäristö- ja hyvinvointiklustereiden toimenpiteet
• Oulun seudun ympäristötoimialan kehittämisohjelma 2007–2013 valmisteltiin: ohjelmaan
sisältyy kansainvälisen vesiklusterin (CEWIC)
rakentaminen, ekotehokkuuden kärkihankkeen
toteuttaminen, huippututkimusyksikön perustaminen, pk-sektorin yritysten kehittämisohjelma
ja pilotointi.
• Allekirjoitettiin laajapohjainen yhteistoimintasopimus ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä
Pohjois-Suomessa vuosille 2007–2013. Sopijaosapuolet: Stora Enso Oyj Oulun tehdas, Kemira
Oyj, Outokumpu Stainless Oy, Rautaruukki Oyj,
Metso Automation Oy, Vaisala Oyj, Technopolis
Oyj, Oulun Innovation Oy, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto
ja VTT.
Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä/Elinkeinostrategia-tiimi
• City-logistiikka hanke valmisteltu ja rahoituspäätös saatu.
• Sisäinen auditointi suoritettu.
• Kestävän kehityksen vastuuhenkilö.
• Keke-asioita käsitelty tiimipalavereissa 2-3 kertaa
vuodessa.
• Henkilöstön muistuttaminen kestävän kehityksen

asioista.
• Tiimin osallistuminen EuroCities ja EuroFuturescope –yhteistyöverkostoihin.
Kehittämispalvelut
• Oma työtila Intrassa ja yhteisiä levytiloja työskentelyä varten.
• Perehdyttämisrunko tiimillä ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
• Kaksinkertaisen arkistoinnin vähentäminen.
• Työtilojen siistinä pitäminen.
• Verkko- ja mobiilipalveluiden kehittäminen ihmisten liikkumisen vähentämiseksi.
• Kaupungin arvojen tarkoituksen arviointi oman
tiimin kannalta.

Sosiaali- ja terveystoimi:
Alueellinen vanhustyö
• Hyvinvointikartoitus yli 80-vuotiaille oululaisille
AVEK- ja SENTEK-projektien puitteissa ja siihen
liittyvää palveluohjausta.
• Osallistuminen esteettömän ja turvallisen lähi- ja
kaupunkiympäristön kehittämiseen.
• Lähidemokratia- ja aluetoiminta.
• Paperiraportoinnin vähentäminen (sähköiset tiedostot).
• Sähköisten palveluiden suunnittelun aloittaminen.
• Jäteneuvonnan järjestäminen henkilökunnalle ja
kotihoidon asiakkaille.
• Riskijätteen käsittelyohjeiden tarkistaminen.
Vammaispalvelut
• Kuulovammaisten tulkkien mobiili-hanke.
• Asiakastyönä sisäisen postin jako ja eräiden kaupungin puistojen siivous.
• Esteettömän rakentamisen valvonta yhteistyössä
kaupungin vammaisneuvoston kanssa.
• Jatkuva seuranta P-parkkipaikkojen tilanteesta ja
käytöstä.
Suun terveydenhuolto
• Poistettavien instrumenttien lahjoittaminen
eteenpäin.
• Kaatopaikkajätteen määrän vähentäminen.
• Ilma-, vesi- ja maaperäpäästöjen kokonaisvaltainen huomiointi ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen.
• Pahvi- ja paperijätteen eritellyn kierrätyksen jat-
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kaminen.
• Henkilökunnan kirpputori.
• Ohjeiden ajan tasalla pitäminen (mm. käyttöturvallisuustiedotteet laadittu).
• Lähiesimiehet vieneet ympäristötietoa työpisteisiin.
• Turhasta tulostamisesta muistuttaminen.
Mielenterveystyö
• Kierrätys ja paperin säästäminen.
• Esteettömyystarpeiden huomioiminen suunnittelussa ja remonteissa.
• Ympäristöasioiden esilletuonti esimiestilaisuuksissa.
Hoivahoito ja OKS
• Tulostepaperin käytön vähentäminen ja sähköinen kirjaus.
• Hoitoprosessien sähköinen dokumentointi.
• OYS:n ohjeiden ja toimintatapojen mukainen
toiminta.
• Pakkausjätteen vähentäminen tilaamalla suurempia hoitotarvikepakkauksia.
• Tarjouspyynnöissä keke-periaatteiden huomioiminen.
Päivähoito ja perhetyö
• Keke-toimintaohjelmapäivityksen valmistuminen
ja koulutustilaisuus.
• Päivähoitoyksiköiden keke-yhdyshenkilöille järjestettiin koulutustilaisuuksia.
• Vihreä-lippuhankkeet Taskilan ja Mäntylä-Snellmannin päiväkodeissa.
• Päiväkodit mukana ”Roska päivässä” –kampanjassa.
• Henkilöstöä osallistui Luontoliiton ”Luontoleikit” –koulutukseen ja Opekon ”Kestävä tulevaisuus ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksessa”
-koulutukseen.
• Alaköökin keke-yhdyshenkilöille lähetettävät
kuukausittaiset keke-vinkit.
• Alaköökissä mm. Jätejengi nukketeatteriesityksiä
ja erilaisia luontoseikkailuja.
• Kierrätysaiheinen värityskirja lapsille.

Tekninen keskus:

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
• Kaavakokouksia järjestettiin yhteensä 24 kertaa.
• Asiakastilaisuuksia järjestettiin kaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun sekä ympäristö- ja
katusuunnitteluun liittyen (mm. Metsolan lastenkoti -projekti).
• Kaakkurin monitoimitalon hankesuunnittelun

yhteydessä moniammatillisen alueellisen toimintamallin johtotiimin keskustelutilaisuus.
• Koulujen ja päiväkotien jätteenkeräyksen kehittäminen (painopisteenä energiajätteen keräys ja
käytännön toiminta).
Kestävän kehityksen politiikan integrointi
teknisen keskuksen strategiaan ja osaksi
jokapäiväistä toimintaa
• Keke-ohjelman päivittäminen.
• Tekevän toimintaohjeiden kehittäminen.
• Tontin luovutus ja kiinteistön muodostus: sisäinen auditointi.
• Ryhmätöitä toimintajärjestelmän jalkauttamiseksi.
Henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen ja ylläpitäminen
• Keke-ohjelma ja tavoitteet on käyty yksiköissä
läpi. Samalla on pohdittu oman työn ympäristövaikutuksia ja niihin vaikuttamista.
• Ympäristökoulutusta henkilökunnalle.
• Päätös joukkoliikenteen työmatkavähennyksen
käyttöönotosta kaupungin työntekijöille.
Suvaitsevaisuuden, moniarvoisuuden ja
monikulttuurisuuden edistäminen kaikessa
toiminnassa
• Kansainvälistymisohjelma valmistui.
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden
ja elinvoimaisuuden lisääminen
• Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman laadinta
koko kaupungin alueelle käynnistettiin.
• Viheralueiden kehittämissuunnitelma käynnistettiin Puolivälinkangas-Välivainio alueelle.
Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja
korostaminen
• Asemakaavoitukseen liittyviä rakennushistoriaselvityksiä valmistui: Postiautovarikko, Klubitalo,
Galleria-kortteli, Kiistola-talo,As.Oy. Heinäpirtti,
Koskitie 23, Torikatu 18 ja Asemakatu 12.
• Rakennushistoriaselvityksiä perusparannuserillisinvestoinneissa tehtiin mm. Hiirosen vanhainkodin Talon G ja Kontinkankaan vanhan sairaalan
hankesuunnitelman yhteydessä.
• Historiallisten puistojen suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin: Kyösti Kallion ja Madetojanpuiston saneeraussuunnitelmat valmistuivat,
Heinätorinpuiston rakentaminen aloitettiin ja
Yrjö Kallisen puisto valmistui.
• Arkeologinen valvonta osa keskustan katujen ja
puistojen suunnittelua ja rakentamista.
Luonnonvarojen ja lähiympäristön kestävä
käyttö ja hoito
• Lähimetsiä hoidettiin taajamametsistä laaditun
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erillisen yleissuunnitelman hoito-ohjeiden ja alueellisten hoitosuunnitelmien mukaisesti.
• Vaelluskalojen istutuksia ja ylisiirtoja toteutettiin
velvoitteiden mukaisesti.
• Pyykösjärvelle hankittiin toinen ilmastin, poistettiin vesikasvillisuutta ja käynnistettiin lisäveden
johtamisjärjestelyiden suunnittelu.
Maankäytön suunnittelu moninaiskäytön
periaatteiden mukaisesti
• Sanginjoen ulkometsän suojelualoitetta varten
laadittiin projektisuunnitelma ja tarvittavat perusselvitykset.
• Kaikkiin kaavoitushankkeisiin liittyen on laadittu
ympäristöselvityksiä ja tutkittu luonnonmukaisen
hulevesien käsittelyn mahdollisuuksia (esim. Ritaharju, Metsokangas, Kaakkurinkulma ja Hiukkavaara).
Kaupunkikeskustan kehittäminen
• Asemakaavan tarkistamistyötä tehtiin Pallaksen,
Kauppurin ja Gallerian kortteleissa.
• Pokkisen ja Pohjoisen alikäytävän toimivuutta
parannettiin. Pohjoisen ja eteläisen alikäytävän
saneeraussuunnitelmat valmistuivat.
• Raksilan liikenneongelmien korjaamisen aloittaminen.
Kestävän kehityksen mukaisen liikennejärjestelmän rakentaminen
• Kallioparkin ja Poikkimaantien asemakaavaehdotukset valmistuivat.
• Joukkoliikennekadun suunnittelua ja rakentamista jatkettiin.
• Päätös Cityliikenteen operaattorista.
• Joukkoliikenteen edistämi nen jatkui (liikennevalojärjestelyt, uusi tuettu sarjalippu, alle 7-vuotiaat
ilmaiseksi).
• Kevyen liikenteen turvallisuutta parantava liikennemerkki päätettiin ottaa käyttöön kävelykadulla.
• Liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla
LIITU-suunnitelman mukaisia kohteita 11 kpl.
• Kevyenliikenteenväyliä rakennettiin 19 km.
• Liikenneturvallisuustyöryhmän työskentely jatkui.
• Seudullinen kevyen liikenteen verkkoa koskeva
kehitystyö käynnistettiin.
Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja maankäytön muutostilanteiden hyödyntäminen
• Maankäyttösopimuksia tehtiin 11 kpl.
• Pateniemen saha-alueen käyttöönottoa selvitettiin.
• Yhteistyö Haukiputaan kunnan raja-alueen maankäytön tehostamiseksi aloitettiin.

• Rajavillen alueen ja Kasarmin autovarikon (EtuVärttö) muuttaminen asuinkäyttöön on aloitettu.
• Maankäytön muutosalueiden kaavarunkoja, asemakaavoja ja kaavaehdotuksia: Limingantullin
asemakaava hyväksyttiin valtuustossa, Merijalinrannan asemakaavaehdotus valmistui, Alppilan
asemakaava hyväksyttiin valtuustossa sekä Länsi-Toppilan kaavarunko ja I-vaiheen asemakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat.
• Kaupunkirakennetta eheyttäviä ja laajentavia
suunnitelmia valmistui: Raitotien pohjoispuolen
asemakaavat, Aaltokankaan asemakaavaehdotus, Ritaharjun keskuksen asemakaavaluonnos
ja Metsokankaan II-vaiheen asemakaava. Lisäksi
Hiukkavaaran kaavarunkotyö käynnistettiin.
Maankäytön muutostilanteiden hallinta
• Uusia meluesteitä tehtiin Oulunsuuntien, Raitotien, Alakyläntien ja Haukiputaantien varteen.
• Maaperän puhdistustöitä jatkettiin Kiertotien
ja Etu-Lyötyn alueella. Lisäksi keskustan alueella
tehtiin useita pienempiä puhdistustöitä.
• Kaakkurin kaatopaikan sulkemistöitä jatkettiin.
• Hiirosen kaatopaikan sulkemistyöt aloitettiin.
Edellytysten luominen yritystoiminnan sijoittumiselle Oulun kaupunkiin
• Nuottasaaren logistiikka-alueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.
• Kaakkurinkulman asemakaavaehdotus valmistui
työpaikka-alueiden kehittämissuunnitelman periaatteiden mukaisesti.
Ympäristökuormituksen vähentäminen
• Henkilöstön opastaminen paperittomiin kokouksiin (hankittu datatykki ja kannettavia tietokoneita).
• Paperin kulutus vähentyi.
• Tilapalvelun sähköisen arkistoinnin kehittämiseksi käynnistettiin selvitystyö.
• Osallistuminen langattoman verkon mahdollisuuksia selvittelevään pilottihankkeeseen, jossa
tutkitaan kaupungin karttajärjestelmän tietojen
hyödyntämistä ja päivitystä ajasta ja paikasta
riippumatta. Lisäksi selvitetään paperittoman
tiedonhallinnan kehittämistä.
• Energiankulutuksen seurantajärjestelmää on
kehitetty varmistumalla mittaritietojen oikeellisuudesta ja vakiinnuttamalla toimintamallia eri
osapuolien kesken. Ominaiskulutustasoa seurataan kohteittain.
• Tilapalvelut teetti 18 kiinteistöön kuntotarkastukset, jotka sisälsivät kiinteistökohtaisen ener-
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giatarkasteluosion.
• Vertailulaskelmia eri lämmitysjärjestelmien välillä
Madekosken ja Pikkaralan koulun peruskorjaussuunnittelussa sekä Pateniemen koulun ja Metsolan lastenkodin rakennushankkeissa.
Tilaajatoimintoja kehittämällä edistetään
kestävän kehityksen politiikan toteutumista
• Kiinteistönhoitopalvelujen hankinnan kehittäminen kiinteistökohtaiseksi.
• Kiinteistönhoidon valvonnan tehostamiseksi
käynnistettiin laatutarkastus-malli, jonka pilottihanke aloitettiin NUKU-kiinteistössä yhdessä
ISS Palvelujen ja Comacin kanssa.
Rakentamisen koko elinkaareen liittyvien
ympäristövaikutusten vähentäminen
• ”Työmaan puhtauden hallinta/P1” –kokeilu (sis.
myös toimivan logistiikan) Madekosken koulun
laajennus- ja perusparannusinvestoinnin yhteydessä. Projektiin liittyi Tilapalvelun henkilökunnalle järjestetyt 2 koulutustilaisuutta.
• Rakennusprojektien urakkatarjouspyyntöasiapapereiden täsmentäminen: velvoite lajittelevaan
purkuun, materiaalien kierrätykseen sekä tuotteiden elinkaaren ja ympäristöystävällisyyden
huomiointiin. Lisäksi pääurakoitsijan laadittava
työmaan ympäristösuunnitelma. Ongelmapurkujätteiden käsittelystä on omat määräykset.
• Kangastien 13 ja 15 talojen purkua varten laadittiin yhteistyössä Tervatulli Oy:n kanssa lajittelevan purkutyön inventointi ja ohjeellinen purkusuunnitelma.
• Tilapalvelun suunnitteluohjeesta on tiedotettu
henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi
ohjeet löytyvät netistä.
Kiinteän omaisuuden suunnitelmallinen
ylläpito
• Haahtela-kiinteistötietojärjestelmän sisäänajaminen. Vuoden 2007 kunnossapito-ohjelmat on
tehty uudella ohjelmalla ja laajempien PTS-suunnitelmien teko on käynnistetty.

Rakennusvalvontavirasto:
Rakentamisen laadun hallinta ja kehittäminen
• Pientalorakentamisen vaikutus kestävään kehitykseen –lehtiartikkelit (noin 30 kpl).
• Rakennuslautakunnan myöntämissä rakennusluvissa jatkuva kosteusvalvonta työmaakatselmuksien yhteydessä.
• Yli 100 rakennuttajaperhettä osallistui work-

shop-työskentelyyn pientalojen teknisen laadunohjauksen suunnittelussa.
• www.pientalonlaatu.fi –ohjausjärjestelmä.
Rakennetun ympäristön ekologisen ja esteettisen laadun parantaminen
• Kokonaisvaltainen ennakoiva laadunohjaus toteutettiin ensimmäisen kerran koskien kaikkia uusia
omakotitaloalueita. Laadunohjaukseen osallistui
yli 200 rakennuttajaperhettä.
• Kaikilla kaupungin luovuttamilla tonteilla pientaloissa tarkastusarkkitehtien kortteliohjausmenettely.
• kaupunginarkkitehdin valitseminen.
• Arkkitehtuuriekskursio Barcelonaan: mukana 31
rakennuttajaa, suunnittelijaa ja virkamiestä.
Asiakaspalvelun ja uuden työskentelymallin
kehittäminen
• Pientalojen aloituskokoukset suoritettiin tontilla
kokousbussissa ja osan aikaa kesällä uusilla omakotitaloalueilla bussipysäkillä päivystystä.
• Seudun rakennusvalvontojen yhteiset kotisivut
avattiin (yhteiset lomakkeet).
• Tarkastuksien mobiilihanke aloitettiin.
• Messuesiintyminen: kestävän kehityksen mukaisten laatuvalintojen esittely.
• Ammattilaistapaamiset koskien kestävää rakentamista.
• YM julkaiseman ympäristöoppaan (Pientalon tekninen laatuohjaus) sisältö toteutettiin Oulussa.
• Pientalon egomittarit –julkaisu yhteistyössä VTT:
n kanssa.

Nuorisoasiankeskus:
• Hankinnoissa suositaan laadukkaita ja kestäviä
materiaaleja ja yhteistilauksia.
• Aktiivinen osallistuminen alueellisiin yhteistyöryhmiin (luontokerhot, siisteystalkoot, alueiden
kunnostaminen).
• Ympäristönsuojeluun ja –asioihin liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja leirejä.
• Askartelua ja uusia myyntituotteita kierrätys- ja
luonnonmateriaaleista.
• Osallisuuden lisääminen ja vaikuttamiskanavien
kehittäminen.
• Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen: pahvit, kartongit ja paperit, osin myös biojäte.
• Energian säästäminen: tietokoneet virransäästötilassa ja näytöt yöksi kiinni sekä kertakäyttöastioiden ja juoksevan veden alla tiskaamisen
välttäminen.
• Paperinkulutuksen vähentäminen: sähköpostin ja
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intran tehokkaampi käyttö.
• Toimistovälineiden kierrättäminen.

Opetustoimi:
Koulujen valmiuksien parantaminen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen
opettamisessa
• Monipuolista luonto- ja ympäristökoulutusta
henkilöstölle.
• Kaakkurin koululle myönnettiin Vihreä lippu toukokuussa.
• Oppilaskuntien perustaminen oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseksi (vetäjille
koulutusta).
• Kouluilla järjestettiin lukuisia ympäristökasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja teemapäiviä (mm. jätehuolto, kierrätys,
luontoretket).
• ”Luontoelämyksiä ja kestävää kehitystä Timosenkosken luontokoululta” –EU-hankkeessa
kehitettiin Luontokoulun oppimisympäristöjä,
uusia ympäristökasvatukseen soveltuvia opetusmenetelmiä (mobiili oppiminen) ja koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman työstämisen
työkalua sekä lisättiin yhteistyötä kestävän kehityksen toimijoiden kesken.
Henkilöstön jaksamisen ja työturvallisuuden edistäminen
• Henkilöstön jaksamisen kehittämishanketta jatkettiin 1. ja 2. aallon osalta ja käynnistettiin 3.
aalto.
• Työsuojeluasioista järjestettiin useita koulutuksia ja kouluja tuettiin materiaalipaketeilla. Lisäksi
koulut tekivät omat riskienarvioinnin suunnitelmat.

Liikuntavirasto:
• Hovisuon, Castrenin ja Kaakkurin liikuntakeskusten kehittäminen eteni suunnitellusti.
• Sähköisen asioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen: suunnitelma tehty Heinäpään palloiluhallin
ja Ouluhallin osalta.
• Henkilöstösuunnitelma 2015 laatiminen tekeillä.
• Kaupungin terveysliikunnan yhteistoimintamallin
käyttöönotto toteutunut suunnitellusti.
• Keke-toimenpideohjelma Oulu liikkuu kestävästi
2006–2008 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.
• Talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan on kirjattu eri yksiköiden toiminnan painopisteiksi

•
•
•

•

keke-toimintaohjelman jalkauttaminen käytännön toimenpiteiksi: mm. raaka-aineiden, energian käytön, sähköisen viestinnän ja kierrätyksen
tehostaminen.
Tasa-arvoselvitys liikuntatoimen palveluista ja
niiden käyttäjistä hyväksyttiin liikuntalautakunnassa.
Opetusministeriön tunnustuspalkinnon saaminen
sukupuolten välisen tasa-arvotoiminnan edistämisestä liikunnassa.
”Nappaa, älä nakkaa” –kampanjan osallistuminen
haastamalla seudullisesti urheiluseurat liikuntaalueiden siisteyden edistämiseen. Syksyllä valittiin
siistein urheiluseura.
Kampanjoiminen siistien uimarantojen puolesta:
järjestettiin mm. yksi ns. negaatiopäivä, jolloin
roskia ei kerätty uimarannoilta.

Ympäristövirasto:
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman kehittäminen
• Keke-raportin rakenteen kehittäminen ja tunnuslukujen tilastoiminen.
• Oulun kaupungin hallintokuntien kestävän kehityksen sisäiset auditoinnit.
Kuntalaisten ja kuntien henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen
• Tuotettiin 4 julkaisua ja 7 raporttia. Laadittiin yksi
oma ja yksi yhteisesite sekä 14 tiedotetta.
• Toteutettiin koko vuoden mittainen ”Nappaa, älä
nakkaa” –ympäristötietoisuuskampanja.
• Osallistuttiin ”Tee muutos” -ilmastotapahtuman
toteuttamiseen (mm. näyttely ja seminaari).
• Järjestettiin Kestävän kehityksen seminaarisarjaan kuuluva ”Asukkaiden ympäristöohjelmat
- suunnitelmista käytäntöön” –seminaari.
• Osallistuminen 5. luokkalaisten metsäviikkoon
sekä omavalvonta- ja lintuinfluenssakoulutukset.
Kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen omassa toiminnassa
• Laboratorionäytteiden kuljetuslogistiikan parantaminen.
• Sähköisen kuluttajavalituspalvelun käyttöönottaminen.
• Mahdollisuus pitää esityksiä ilman kalvoja: hankittu kaksi dataprojektoria.
• Kahvihuoneeseen hankittiin astianpesukone.
Muita toimia:
• Ympäristöasioiden kartoitukset ja niistä raportointi sekä toimialan ohjeistus ympäristöasioiden
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hoitoon: Pienvenesatamien jätehuolto ja Järjestettyyn jätteen kuljetukseen liittymättömien
kiinteistöjen kartoitukset.
• Strategian mukaiset ympäristöterveysvalvonnan
projektit (5 kpl).
• Osallistuminen Kiimingin kunnan ja seurakunnan
ympäristödiplomihankkeeseen. Kiimingin kunta
sai ympäristödiplomin sekä ympäristökeskuksen
kunniakirjan marraskuussa.

Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto:
• Toimistopaperi ja muut käytetyt toimistotarvikkeet mm. päiväkoteihin askartelumateriaaliksi
pyydettäessä.
• Päivittäinen kuorma eri toimipisteiden välillä, mikä mahdollistaa aineiston palauttamisen ja saamisen asiakasta lähinnä olevaan toimipisteeseen.
• Varaukset ja uusinnat internetin välityksellä.
• Varausten noutoilmoitukset kirjeiden sijaan sähköpostina tai tekstiviestinä.
• Sisäisen auditoinnin raportti.

Nuoriso- ja kulttuurikeskus:
• Vanhan kaluston kierrättäminen
• Laitteiden käytön tehostaminen: kopiokoneen
käyttö myös tulostimena.
• Kopiopaperin uudelleen käyttäminen.
• Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen
lapsille ja nuorille suunnattuihin taide-ja kulttuurityöpajoihin.

Kaupunginteatteri:
• Biojätteen keräystä tehostettiin hankkimalla
kaikkien keittiöiden ja pukuhuoneiden yhteyteen
omat biojäteastiat. Jätehuoltoyrittäjän kanssa sovittiin paremmat astioiden tyhjennysajat.
• Lavastamossa maalattiin lattiaan jäteastioiden
paikat.

Oulu Sinfonia:
• Orkesteri toteutti ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen edistämiseksi 60
erilaista esiintymistä.
• Korttelihaipakan ilmaiskonsertit sekä alennusliput erityisryhmille.
• Kehitetty yritysyhteistyötä, jolla yritykset voivat

edistää henkilökuntansa tai sidosryhmien hyvinvointia tarjoamalla heille virkistäytymismahdollisuuden konsertissa.
• Lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen: Tuttijuttu yhteistyö, Soiva Siili ja Sinfonian siemenet
–produktio.
• Yhteiskonsertin järjestäminen Rovaniemen kamariorkesterin kanssa.

Taidemuseo:
• Jätteiden määrän vähentäminen.
• Järkevä ostaminen.
• Tulostimien mustekasetit palautetaan valmistuspaikkaan kierrätystä varten.

Pohjois-Pohjanmaan museo:
• Jäteseuranta jatkui kaikissa museoyksiköissä
(seurantalomake).
• Ongelmajätteiden vähentämisen seurantatilastot
vuositasolla.
• Materiaalien uusiokäytöstä kuukausittaiset seurantaraportit.

Oulun Energia:
• Kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty
yksikkökohtaisiin laatu- ja ympäristöohjelmiin.
Osa tavoitteista on sisältynyt talousarvioon.
• Kalimenvaara–EU –tuhkahankkeeseen osallistuminen.
• Tuhka-YVA -yhteistyö-projekti Stora Enso Oyj:
n ja Laanilan Voima Oy:n kanssa.
• Savukaasujen lauhdutuslaitoksen rakentamistyöt
Toppila 2:lle aloitettiin.
• Merikosken 1. koneen uusiminen valmistui.
• Polttoaineen vastaanottohallin ovipuhaltimien
uusiminen.
• CO2 –päästökauppaan osallistuminen.
• Toimintajärjestelmä- ja ympäristöasiakoulutusta
henkilökunnalle.
• Laatu-, ympäristö- sekä TTT-järjestelmien ulkoiset ja sisäiset auditoinnit.
• Ympäristö-, laatu- ja toimintajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
• Ympäristöohjeiden päivittäminen.
• Ympäristöasioista tiedottaminen.
• Vierailut voimalaitoksilla.
• Energiansäästösuunnitelmiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen:
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• Toppilan voimalaitoksen toimistorakennuksen
ikkunaremontti.
• ”Energiaa Pohjois-Suomessa” –kampanjaan osallistuminen.
• Henkilökunnan työhyvinvointipäivät, virkistystoiminta, ympäristöretket ja turvallisuuskoulutus.
• Uusien työntekijöiden ympäristökoulutus.
• Työturvallisuusinfo energiatuotannon ulkopuolisille urakoitsijoille.
• Ulkoisia koulutustilaisuuksia ympäristönsuojelun
ja kestävän kehityksen vastuuhenkilöille.
• Oulun energian yhteiskuntavastuu–internetsivusto.
• Tiedote Toppilan alueen asukkaille voimalaitoksen aiheuttamasta melusta.
• Energiansäästöneuvonta sekä energiatietoutta 2.
ja 9. luokille.

Oulun Vesi:
• Oulujokivarren siirtoviemäriä hyödynnettiin viemäröinnissä Pysäkkitiellä.
• Osallistuminen Oulujoen vesienhoitosuunnitelman laadintaan.
• Oulun Vesi ja Kemira Oyj tekivät palvelusopimuksen Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamon
lietteen käsittelystä. Liete jalostetaan mullaksi
Haukiputaan Vittakankaalla.
• Typenpoistovelvoitteen täyttämiseksi aloitettiin
jätevedenpuhdistamon laajennuksen suunnittelu.
• Erillisviemäröintiin siirtymistä jatkettiin hulevesiviemäreitä rakentamalla.
• Viinivaara pohjavesihankkeen valmistelun jatkaminen.

Oulun Ateria:
Tehokkaat palvelukokonaisuudet ja uusien
palvelutuotantoteknologioiden käyttöönottaminen
• Kouluissa ja päiväkodeissa järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka pohjalta ruokalistaa
muokattiin hävikin pienentämiseksi.
• Sähköisiä tilausjärjestelmiä on kehitetty mm. Kespron kanssa.
• Hallinnossa otettiin käyttöön WSS-työtila ja sähköiset kalenterit.
• SmartTouch –hankkeessa on kehitetty matkapuhelimen käyttöä vanhusaterioiden tilaamiseen.
• Intranet on tekeillä.

Kyvykkään ja oikein resursoidun henkilöstön
varmistaminen
• Uusia moniosaajia koulutettiin tavoitteen mukaiset 5 kpl (moniosaajia nyt yhteensä 12).
• Aluekohtaiset budjetit on tehty.
• Henkilöstrategia tekeillä.
Ruokapalvelun toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen
• Seudullisen ruokalistan käyttöönottaminen: uusia ruokalajeja kehitettiin neljä, yksi joka alueelle.
Erikoisruokavalioista suurin osa on vakioitu.
• Reilun kaupan kahvi ja tee otettiin valikoimaan.
• Seutuyhteistyön jatkaminen ja syventäminen
myös hankinnoissa.
• Kuljetuksia pyrittiin minimoimaan ohjeistamalla
keittiöt tilaamaan järkevästi. Lisäksi Laanilan alueella toteutettiin kokeilu, jossa kaikki hankinnat
keskitettiin yhdelle tukkuliikkeelle.
• Rajakylän alueen keittiöissä vietettiin lähiruokaja luomuaiheista teemapäivää.
• Biojätteen määriä seurataan välitilinpäätöksissä
ja tilinpäätöksessä.

Oulun Jätehuolto:
• Neuvontatilaisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa
sekä ympäristökunnissa koskien kierrätystä, jätteiden hyötykäyttöä ja jätehuollon järjestämistä
(95 kpl).
• Erilaisia vierailuryhmiä tutustui Ruskon Jätekeskukseen ja osallistui jätehuoltoa koskeviin luentoihin (70 kpl).
• Osallistuminen Rakentajamessuille, Nuukuusviikolle ja ”Nappaa, älä nakkaa!” –kampanjaan.
• Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen rakentamisesta pidettiin tiedotustilaisuuksia.
• Jätehuollon johtoryhmä vieraili 5 ympäryskunnassa.
• Jätehuoltoyritykset olivat koolla 2 kertaa.
• Jäteneuvoja vieraili 11:llä ympäryskunnan jäteasemalla.
• Henkilöstön kouluttaminen ja sisäinen tiedottaminen.
• Jäteoppaan lisäksi tehtiin ”Rakenna ja lajittele”
–opas ja ”Kerää ajoneuvoja, älä ongelmajätteitä!”
–kortti.
• Uusia ekopisteitä rakennettiin Liminkaan ja Ouluun Välivainiolle.
• Biojätteen kompostointilaitokselle rakennettiin
esimurskain ja rumpuseula.
• Ruskon Jätekeskukseen rakennettiin uusi hyöty-
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jätteiden lajittelupiste ”Oivapiste”.
• Ruskon Jätekeskukseen rakennettiin mikroturbiinilaitos, jonka avulla kaatopaikkakaasusta tehdään
sähköä.
• Kuusakoski Oy:n kanssa jatkettiin metallinkeräyskokeilua.
• Oulun Jätehuollon päivitetty ympäristöpolitiikka
hyväksyttiin Liikelaitosten lautakunnassa.
• Teknoset –lehdessä oli juttu Oulun Jätehuollon
ympäristösertifikaatista (ISO 14 001) ja tavaroiden kierrätyksestä.

Oulun Satama:
Jätehuollon toimivuuden varmistaminen
• Jätehuoltourakoitsijan kilpailuttaminen ja jätteiden keräyspisteiden tarkastuskäyntien tiheämmät välit.
• Aluksia opastetaan jäteasioissa 24h/7vrk.
• Ongelmajätteistä pidetään kirjaa.
Öljysataman toiminnan ja ympäristön turvallisuuden ylläpitäminen
• Öljyputkistoa ja laitteita huollettiin ja käyttöä
seurattiin annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Seurantakortistoja ylläpidettiin.
• Vihreäsaaressa tehtiin vuosittaiset niittotyöt ja
maaperän puhdistus jatkui.
• Sataman ympäristötiimi perustettiin (kokouksia
pidetty).
Ympäristölupavelvoitteiden toteuttaminen
• Laadittu ympäristölupaseurantajärjestelmä lupavelvoitteiden ja ympäristökeskuksen vaatimusten
mukaisesti.
• Oritkarin viemäröinnit öljyn- ja hiekanerotuslaitteineen on asennettu.
• Osallistuminen alueen ilmanpäästötarkkailuun ja
kustannuksiin.
• Osallistuminen Oulun edustan merialueen vesistötarkkailun kustannuksiin.
Muita toimia
• Sertifioitua laatu- ja ympäristöjärjestelmää ylläpidettiin sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja
johdon katselmuksilla.
• Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä
auditoitiin ja sertifioitiin 2.3.2006.
• ISPS-säännöstöä noudatettiin ja koulutukseen
osallistuttiin. Säännöstön mukaisia harjoituksia
järjestettiin.
• Oulun Satama on järjestänyt erikseen ja yhdessä
satamaoperaattorin kanssa alihankkijoille ja urakoitsijoille satamaturvallisuuteen liittyvää koulu-

tusta ja tiedotustilaisuuksia.
• Rakennettu aluksille maasähkön syöttöpiste ilmapäästöjen vähentämiseksi.

Oulun Tietotekniikka:
• Paperitulosteiden käyttöä vähennettiin.
• Sähköisen asiakastoiminnan ja asiakirjahallinnan
kehittämistä jatkettiin.
• Työkäytön jälkeen palautuneista ja myymättä jääneistä tietokonelaitteista huolehtii ulkopuolinen
organisaatio. Tehty sopimus kattaa sekä romun
että jatkokäyttöön menevät tietokonelaitteet.

Oulun Logistiikka:
• Jätehuolto-ohjeiden jatkuva päivittäminen.
• Kuljetuspuolen koulutuksissa puututtiin autojen
tyhjäkäyntiin ja korostettiin taloudellista ajotapaa.
Lisäksi pesuainekoulutusta.
• Tuotevalinnoissa ja tarjouspyynnöissä huomioitiin tuotteiden ympäristönäkökohdat.
• Paperinkulutus vähentyi.
• Sähköisesti tilaavien asiakkaiden määrän lisääminen jatkui Oulun seudun projektina.
• Paperin, pahvin ja muovin lajittelu aloitettiin kaikissa yksiköissä.
• Vääristä toimituksista aiheutuneet palautukset
vähentyivät tilaajahallintokuntien kanssa käytyjen
jatkuvien keskustelujen myötä.

Oulun Comac:
Koko henkilöstön tiedottaminen Roska päivässä
-kampanjasta.
Kiinteistönhoito:
• Biohajoavan jäänsulatusnesteen käyttöönottaminen.
• Tarkastettiin 6 kiinteistöä laatujärjestelmän mukaisesti.
• ATOP-mitoitusohjelmaa tarkistettiin.
• Kulti-energianseurantaohjelma valmistui.
Siivous:
• Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutukset
(mm. puhdistusaineet ja siivousmenetelmät).
• Laadun mittaus 1-2 kertaa/vuosi/kiinteistö laatujärjestelmän mukaisesti.
• Tiimin jäsenille koneajokortti.
• Hygieniakoulutus tiimin yhdyshenkilölle ja terveysaseman työntekijöille.
• Käytöstä poistettujen koneiden suunnitelman
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mukainen hävittäminen.
Korjaus ja kunnossapito:
• Työmaiden laatu- ja ympäristösuunnitelmien sisäinen auditointi 5 työmaalla.
• Jätehuoltosuunnitelman/ympäristöoppaan laatimista jatkettiin.
• Rakennusjätteiden kierrätysmahdollisuuksien
etsiminen yhdessä tilaajan kanssa.

Oulun Katutuotanto:
• Henkilöstön kouluttaminen jätehuolto- ja kierrätysasioista työpaikkakokouksissa (tiedotteet).
• Katuviestissä oli useita artikkeleita jätehuollosta,
kestävästä kehityksestä sekä autottomasta päivästä.
• Kestävän kehityksen auditointi.
• Viheryksikön ohjeistaminen luonnonmukaisempaan kasvinsuojeluaineiden käyttöön.
• Kompostimullan jatkojalostuspaikkaa selvitettiin
yhteistyössä tilaajan kanssa.
• Tilaajan ohjeistamana lisättiin roska-astioiden
määrää Rotuaarilla.
• Konekaluston tarjouspyynnöissä myös selvityspyyntö tarjoajan ympäristö- ja työsuojeluasioista.
• Pölynsidonnan parantamiseksi käytettiin meltium–liuosta. Lisäksi kevään puhdistustöissä otettiin käyttöön imupumpuin varustettuja traktorien säiliöperäkärryjä luonnonvesien tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi.
• Viheralueiden kastelussa hyödynnettiin luonnonvesiä.
• Otettiin käyttöön paperinsäästöä edistävä Extranet-työtila Metsokangas 1 –rakennushankkeessa.
• Epäkurantiksi luokiteltujen koneiden ja laitteiden
huutokauppa.

Oulun Työterveys:
• Ympäristönäkökulma oli jatkuvasti esillä asiakastyössä.
• Henkilöstön työhyvinvointihanke jatkui.
• Kertakäyttöisten materiaalien käyttöä vähennettiin.
• Paperin käyttö vähentyi lisäämällä sähköistä viestintää ja asiointia.

Oulu kasvaa kestävästi

Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma
•

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka, 1997

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä, 1998

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa, 1998

•

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutuksesta, 1999

•

Koulu ja kestävä kehitys, 1999

•

Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2000

•

Oulu kasvaa kestävästi - Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikka, 2001

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2001

•

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

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2002

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2003

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2004

•

Oulu kasvaa kestävästi, 2005 - 2008

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2005

•

Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2006

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
seurantaraportti
2006

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKA

SEURANTA JA
ARVIOINTI

KESTÄVÄN KEHITYKSEN		
OHJELMAT

TOTEUTUS

Oulun kaupunki

Oulun seudun ympäristövirasto

Julkaisu 1/2007

