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
2003

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKA

SEURANTA JA
ARVIOINTI

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMAT

TOTEUTUS

Oulun kaupunki

Ympäristövirasto

Julkaisu 1/2004

Oulun kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelma

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
SEURANTARAPORTTI
2003

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Julkaisu 1/2004

2

SISÄLLYS

ALKUSANAT ...........................................................................................................................................................3
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA ................................................4
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUNNUSLUVUT ........................................................................................5
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI ................................................................................................................... 12
Asenteet johtavat sitoutumiseen .................................................................................................... 12
Olosuhteet luovat mahdollisuudet ................................................................................................. 17
Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista ........................................................... 20
Maankäyttö ja liikenne ..................................................................................................................... 20
Taloudellinen kestävyys ja yritystoiminta .................................................................................... 24
Kuormitus ja kulutus........................................................................................................................ 27
Kestävän kehityksen ohjelmien toteutus kaupunkiorganisaatiossa ............................... 32
Kestävän kehityksen ohjelmat........................................................................................................ 32
Kestävä kehitys osana strategista ja vuosittaista
suunnittelua ja tavoitteenasettelua ............................................................................................... 32
Toteutuneet toimenpiteet .............................................................................................................. 34
Kestävän kehityksen vastuiden määrittely ja ohjeistus ............................................................. 34
Henkilöstön tiedotus ja koulutus .................................................................................................. 35
Sidosryhmäyhteistyö ........................................................................................................................ 36
Hallintokunnan oma arvio kestävän kehityksen toteutumisesta ........................................... 36
Liitteet

ISSN 1236-5246
Oulun kaupungin painatuskeskus - 2004
Paperi: Painettu pohjoismaisen ympäristömerkin saaneelle paperille

3

ALKUSANAT
Kestävän kehityksen politiikka Oulu kasvaa kestävästi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2001 ja se sisältää tavoitteet ja päämäärät,
joiden toteuttamiseksi työtä tehdään kaikissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa. Kestävän kehityksen seurantaraportin tarkoituksena on seurata
kestävän kehityksen politiikan toteutumista ja edistää sen eteenpäin viemistä.
Seurantaraportissa kestävän kehityksen toteutumista on kuvattu toiminnassa toteutettujen esimerkkien avulla sekä tarkastelemalla hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien toimivuutta, järjestelmällisyyttä ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Esitetyt esimerkit kuvastavat kestävää kehitystä
edistävän toiminnan monipuolisuutta, tuovat kestävän kehityksen käsitettä konkreettisesti esille ja
toimivat myös kannustimena ja mallina muiden
miettiessä omia toimintatapojaan. Hallintokuntien
vastaukset osoittavat, että alkuvuosien epätietoisuudesta ja osin vastahankaisuudestakin on päästy
pääosin jo eroon, ja kestävä kehitys on useissa hal-

lintokunnissa ja liikelaitoksissa osa normaalia suunnittelua ja kehittämistä.
Seurantaraportin rakenne on ollut jokseenkin samanlainen viimeksi kuluneet viisi vuotta, ja tulokset osoittavat valitun linjan olleen oikean. Uuden
asian sisäistäminen vaatii aikansa, ja verrattaessa
nykyistä tilannetta viiden vuoden takaiseen voi
todeta kestävän kehityksen tulleen monilta osin
osaksi kaupunkiorganisaation toimintaa.
Ei ole kuitenkaan syytä jäädä paikalleen. Vuoden
2003 raportissa on esitetty esimerkinomaisesti tunnuslukuja, joilla kestävän kehityksen toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ja jotka mahdollistavat
vertailun eri vuosien ja myöhemmin myös eri kaupunkien välillä.
Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti ja se on hyväksytty seurantaryhmässä 17.3.2004. Tiedot eri
hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatiman kyselylomakkeen avulla.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA
Kestävän kehityksen toimintaohjelman seuranta
toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöksen
(17.12.2001 § 147) mukaisesti. Seurannasta ja hallintokuntien ohjelmien etenemisen raportoinnista kaupunginvaltuustolle vastaa eri hallintokuntien edustajista nimetty seurantatyöryhmä. Hallintokuntien ohjelmien etenemistä ohjaa ja koordinoi ympäristövirasto. Seurantaraportti esitetään
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.
Seurantaryhmä kokoontui vuonna 2003 neljä kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu.
Seurantaryhmä asetti toiminnalleen selkeät vuositavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty tässä
raportissa kestävän kehityksen politiikan osa-alueiden toteutumisen tarkastelun yhteydessä. Seurantatyöryhmän kokouksissa käsiteltiin hallintokuntien ja liikelaitosten ohjelmien laadinnan etenemisen ja käytännön toimenpiteiden toteutumisen lisäksi kaupungin yleiskaavaehdotusta. Työryhmä
antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Oulun yleiskaavan 2020 ehdotuksesta 12.2.2003.

Vuoden 2003 seuranta
Hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmien
seurannassa on viime vuosina kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen ohjelman toimivuuteen ja
ylläpitoon sekä ympäristöasioiden hallintaan.Vuoden 2003 kyselyssä painotettiin edellisen vuoden
tapaan kestävän kehityksen ohjelmien yhteyttä hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan sekä talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.

Seurantakyselyä on pyritty kehittämään entisestään.
Samankaltaisuutta aikaisempien vuosien raportointiin on tietoisesti säilytetty, mikä mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuuden ja antaa kuvan kestävän kehityksen ohjelmien etenemisestä.

Kestävän kehityksen seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Marja-Leena Arffman
Maarit Alikoski
Aila Asikainen
Kalevi Gaidamak
Heini Iinatti
Markku Isoaho
Helena Kurkinen
Päivi Saari
Seppo Saloranta
Mika Uolamo
Risto Vuoria

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

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toimintatavoitteet 2003
1. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan
jatkaminen
2. Ympäristötietoisuuskampanjan toteuttaminen
3. Seurantaraportin laadinta
4. Kaupunkilaisille suunnatun ajankohtaisia kestävän
kehityksen asioita käsittelevän tiedotteen laadinta
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUNNUSLUVUT
Kestävän kehityksen toiminnan tuloksellisuuden
arvioimiseen tarvitaan tunnuslukuja.

taan kuvaavat kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten toimintaa.

Meneillään on useita kansainvälisiä ja kansallisia
hankkeita tunnuslukujen ja indikaattoreiden kehittämiseksi. Melko usein kaupunkien tai muiden alueellisten yksiköiden vertailuun ehdotetaan 10  12
indikaattoria/tunnuslukua. Paikallistasolla, kaupunkiorganisaation kestävän kehityksen toiminnan
kuvaamiseen, mittareita on tarpeen olla useampia
ja niiden on oltava yksilöidympiä.

Esitetyt tunnusluvut kertovat pääsääntöisesti kahden-kolmen viimeksi kuluneen vuoden tilanteen.
Kaikkien tunnuslukujen osalta vuoden 2003 tietoja ei ole ollut vielä saatavissa. Työ indikaattorien
kehittämiseksi jatkuu edelleen.

Sellaisten mittareiden, jotka yksiselitteisesti täyttävät kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen vertailukelpoisuuden kriteerit ja kertovat kehityksen
suunnan osoittaminen lienee mahdotonta. Riittävällä määrällä numeerisesti mitattavia tunnuslukuja ja niitä tukevalla laadullisella arvioinnilla on kuitenkin mahdollista saada kuva kaupungin kestävän
kehityksen toiminnan tuloksellisuudesta.
Tässä esitetyt indikaattorit painottuvat kestävän
kehityksen ekologisen ulottuvuuden kuvaamiseen,
mutta yhtälailla ne kuvaavat ympäristön, yhteiskunnan ja talouden vuorovaikutusta.
Euroopan komission hankkeessa Kohti paikallista
kestävää kehitystä  yhteiset eurooppalaiset indikaattorit kehitettiin kymmenen kestävää kehitystä havainnoivaa indikaattoria. Tässä esitettävistä
tunnusluvuista eurooppalaisia on kuusi (asukastyytyväisyys, hiilidioksidipäästöt, palveluiden saavutettavuus, ulkoilman laatu, paikallisviranomaisten ja
paikallisten yritysten kestävän kehityksen mukainen hallinto ja kestävän kehityksen mukainen maankäyttö). Osa eurooppalaisista indikaattoreista vaatii
erillisiä laskentoja ja selvityksiä eikä niistä ole tällä
hetkellä saatavissa riittävästi tietoa (paikallis- ja
matkustajaliikenne, lasten koulumatkat, melusaaste ja kestävää kehitystä edistävät tuotteet).
Eurooppalaisten indikaattoreiden lisäksi mukaan on
valittu kansallisissa julkaisuissa usein esiintyviä indikaattoreita tai tunnuslukuja, jotka omalta osal-

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
paikallisyhteisöön

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)
Indikaattori kuvaa yleistä tyytyväisyyttä asua ja elää.
Tyytyväisyydestä saadaan tietoa erilaisten kyselytutkimusten avulla. Tässä esitetyt tulokset perustuvat kaupungin Efektia Oy:llä teettämään tutkimukseen Asukastyytyväisyys Oulussa vuonna
2003. Tutkimus sisältää 60 kunnallisen palvelun ja
asian arvioinnin.
Yleistä tyytyväisyyttä kuvaavan nk. asuinkuntaindeksin arvo vuonna 2003 oli 3,47, mitä voidaan
pitää hyvänä. Kyselyn vastauksista yli puolet osoittavat tyytyväisyyttä Oulun kaupungin palveluihin,
tyytymättömiä oli vain runsas 10 %.





















Yleistä tyytyväisyyttä kuvaava nk. asuinkuntaindeksi
Oulussa
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Oulun kaupungin palvelut

Tyytyväisyys palvelujen järjestämisen tasoon
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Asukastyytyväisyyskysely Oulussa vuonna 2003

Palveluiden saavutettavuus

Palveluiden saavutettavuus arvioidaan laskemalla
niiden oululaisten osuus, jotka asuvat 300 m etäisyydellä valitusta palvelusta. Laskenta perustuu
keskusviraston suunnittelupalvelut yksikön paikkatietoihin vuodelta 2003.

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)
Indikaattori kuvaa yhdyskuntarakennetta ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia käyttää lähialueen
palveluita.Tarkastelluista palveluista liikuntapaikat,
terveydenhuoltopalvelut, julkinen liikenne, koulut,
elintarvikemyymälät ja hyötyjätepisteet sisältyvät
eurooppalaiseen indikaattoriin. Näiden lisäksi tässä on tarkasteltu vielä kirjastopalveluita.

Eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna Oulu on
suhteellisen harvaan asuttu ja paikallisen kehityksen kuvaamisen kannalta indikaattoria olisi tarpeen
laajentaa tarkastelemaan myös pitempiä etäisyyksiä, 500 m ja 1 km.
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Palveluiden saavutettavuus Oulussa eli enintään 300 m etäisyydellä ko. palveluista asuvien osuus vuonna 2003
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Hiilidioksidipäästöt

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)


Indikaattori kuvaa paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Oulussa kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vuosilta 1990, 1997 ja
2001 käyttäen Suomen Kuntaliiton Kasvener laskentaohjelmaa. Indikaattoriluku CO2-ekv sisältää
hiilidioksidin lisäksi myös metaani- ja typpioksiduulipäästöt hiilidioksidia vastaavaksi muutettuna.
Päästölaskennassa on mukana koko Oulun alueen
toiminta. Kaupunkiorganisaation toiminnan mitattavuuden kannalta indikaattoria olisi tarpeen kehittää kaupungin omaa toimintaa enemmän kuvaavaksi.
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Hiilidioksidipäästöt (CO2-ekv) asukasta kohden
Oulussa

Ulkoilmanlaatu

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)

la. Indeksiarvot määräytyvät kansallisten ohjearvojen mukaan.

Indikaattori kuvaa kaupunki-ilman laatua. Eurooppalaisessa indikaattorissa tunnuslukuna käytetään
kaupunki-ilman kannalta keskeisille epäpuhtauksille
asetettujen raja-arvojen ylitysten määrää. Kansallisessa indikaattorikokoelmassa ulkoilman laatu arvioidaan valtakunnallisen indeksiarvon perusteel-

Raja-arvojen ylitysten tarkastelu osoittaa Oulun
ilmanlaadun hyvän tason eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Ilmanlaadun kehityksen kuvaamiseen niin Oulussa kuin muissakin Suomen kaupungeissa soveltuu paremmin kansallisiin ohjearvoihin perustuva arviointi (indeksiluokitus).

Epäpuhtaus

EU raja-arvo

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvon
Ylityskertojen
sallimien
määrä
ylitysten määrä
v. 2003

Ylityskertojen
määrä
v. 2003

Rikkidioksidi (SO2)
Typen oksidit (NO2)
Hiukkaset (PM 10) keskusta
Hiukkaset (PM 10) asuinalue

125 ug/m3
200 ug/m3
50 ug/m3
50 ug/m3

24 h
1h
24 h
24 h

3
18
35
35

0
0
0
0

0
0
0
0

Hiilimonoksidi (CO)

10 mg/m3

8h

0

0

0

Ilmanlaadun raja-arvojen ylitykset Oulussa
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Ilmanlaatu Oulussa indeksillä kuvattuna
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Kestävän kehityksen mukainen
hallinto

Kestävän kehityksen mukainen
maankäyttö

Indikaattori mittaa niiden julkisten ja yksityisten
organisaatioiden määrää, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioidun ympäristö- tai sosiaalialan hallintajärjestelmän. Suomessa yleisemmin käytössä olevat järjestelmät ovat ISO 14001 ja EMAS. Vuonna
2003 Oulussa oli 52 yritystä, joilla oli käytössään
sertifioitu ympäristöjärjestelmä, mikä on 1,03 %
kaikista Oulussa toimivista yrityksistä ja toimipaikoista.

Indikaattori kuvaa kestävän kehityksen mukaista
alueiden rakentamista, suojelua ja kunnostamista.
Kestävän kehityksen mukaisella maankäytöllä tarkoitetaan jo käytössä olevien alueiden käytön tehostamista, parantamista ja kunnostamista sekä
rakentamattomien alueiden käytön minimointia.
Asemakaavoitetun (rakennetun) alueen osuus
Oulussa on 95,74 km2, mikä on 30 % vuoden 2002
maapinta-alasta.Asukastiheys tällä alueella oli 1266
asukasta/km2. Eri lakien nojalla suojeltavaksi osoitettujen alueiden osuus on 4,2 % vuoden 2002
maapinta-alasta, mistä luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettavaa on 3,1 %. Pilaantuneiden maa-alueiden kohteita on Oulussa arviolta yli 200.

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)

(Yhteinen eurooppalainen indikaattori)

Vedenkulutus
Indikaattori kuvaa yhdyskuntien vedenkulutuksen
kehitystä. Ominaisvedenkulutus lasketaan suhteuttamalla Oulun Veden jakelema vesimäärä asukaslukuun. Tunnusluku sisältää myös teollisuuden ja
palveluiden käyttämän veden.Vuonna 2001 veden
ominaiskulutus Suomessa oli 240 l/asukas/vrk, mistä
kotitalouksien osuuden on arvioitu olevan noin
59 %.
Veden kulutuksen kehitystä arvioidaan myös kaupungin omistamien kiinteistöjen ominaiskulutuksella rakennuskuutiota kohden laskettuna.























ODVXNDVYUN



Vedenkulutus asukasta kohden vuorokaudessa
Oulussa
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Vedenkulutus kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa ja asuinrakennuksissa Oulussa
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Energiankulutus

Eri energialähteiden kulutus kuvaa energialuonnonvarojen kulutusta. Oulussa tuotetun energian käyttö jakautuu Oulua laajemmalle alueelle.

Energiankulutuksen indikaattoreina on käytetty
useampaa tunnuslukua.

Kaukolämpöön liitettyjen kuluttajien määrä kertoo energiatuotantotavan valinnasta uusissa rakennuksissa sekä keskitetyn energiantuotannon kehittymisestä.

Sähkön ja lämmön ominaiskulutusluvut kuvaavat
energiankulutuksen kehitystä kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Ominaiskulutus lasketaan kokonaiskulutuksista rakennuskuutiota kohden suhteutettuna.
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Lämmön- ja sähkönkulutus kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa ja asuinrakennuksissa Oulussa.
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Kaukolämpöön liittyneet asiakkaat Oulussa.
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Päästöt vesistöihin

Jätemäärät

Indikaattori kuvaa yhdyskunnan vesistöjä kuormittavien päästöjen kehitystä. Päästöistä typpi- ja fosfori ilmentävät jätevesien rehevöittävää vaikutusta
ja biologinen hapenkulutus orgaanista kuormitusta. Tiedot perustuvat Taskilan jätevedenpuhdistamon päästöihin. Ominaispäästöluku lasketaan suhteuttamalla kokonaispäästöt asukaslukuun.Tunnusluvut sisältävät myös Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevan teollisuuden ja palveluiden jätevesien kuormituksen.

Indikaattori kuvaa asukkaiden asenteita ja ympäristömyötäistä käyttäytymistä seuraamalla sekä
hyötykäyttöön toimitetun jätteen että kaatopaikan jätepenkkaan joutuvan jätteen määrien kehitystä. Lisäksi on tarkasteltu ympäristölle haitallisten ongelmajätteiden talteenottomäärien kehitystä. Indikaattorissa on mukana koko Oulun Jätehuollon toimialue eli Oulun lisäksi kymmenen naapurikuntaa ja niiden jäte- ja asukasmäärät. Hyötyjätteiden määrä on laskettu Oulun Jätehuollon ekopisteisiin toimitetun hyötyjätteen perusteella eikä se
sisällä suoraan kiinteistöltä kerättyä hyötyjätettä.
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Kokonaistyppi-kuormitus asukasta kohden vuodessa
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BOD7-kuormitus asukasta kohden vuodessa
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Ekopisteissä vastaanotettujen hyötyjätteiden määrä







Ruskon kaatopaikalle läjitetty sekajäte
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Kokonaisfosfori-kuormitus asukasta kohden vuodessa
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Ruskon jätekeskukseen vastaanotetut kiinteät
ongelmajätteet
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Liikenne
Liikenteen kehityksen indikaattoreina on käytetty
useampaa tunnuslukua. Erilaisten liikkumistapojen
valinnat näkyvät sekä henkilöauto- että joukkoliikenteen kehityksessä.
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Paikallisliikenteen matkustajat Oulussa

Kevyen liikenteen verkko Oulussa
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Henkilöautojen määrä Oulussa 1000 asukasta
kohden
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Henkilöliikenteen ajosuorite Oulussa
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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.

Tietoa ympäristöstä ja toimintatavoista paremman
ympäristön aikaansaamiseksi jaettiin monin eri tavoin ja erilaisille kohderyhmille. Useista ympäristötietoisuustapahtumista ja -tiedotteista on tullut
vakiintunutta vuosittaista toimintaa ja niitä osataan
jo odottaa. Osa toimenpiteistä on kertaluonteisia,
uusia asioita esille tuovia ja ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä. Molempia tarvitaan, samoin yhteistyötä yhteisten asioiden eteenpäinviemisessä.
Useimmat tapahtumat toteutetaan yhdessä eri
organisaatioiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Kaupungin kestävän kehityksen
tunnustuspalkinto Yritetään
yhdessä ry:lle
Oulun kaupunginhallitus myönsi joka toinen vuosi
jaettavan kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon
vuonna 2003 Yritetään yhdessä ry:lle ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta.
Yritetään yhdessä ry on monilla käytännön läheisillä ja toteuttamiskelpoisilla keinoilla edistänyt jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä Oulun alueella.
Ennakkoluuloton ja rohkea suhtautuminen uusiin
toimintatapoihin ja ennen kaikkea toimintatapo-

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

jen käytäntöön viemiseen on toiminut esimerkkinä jätehuollon ja kierrätyksen toteuttamistapojen
kehittämiselle ja toisaalta myös tuonut esille käytännön toimintaan liittyviä ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.Toiminnassa on erityisesti painotettu sosiaalisen kestävyyden toteumista ja työllistetty vajaakuntoisia ja vaikeasti työelämään sijoittuvia henkilöitä.
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Anna autollesi vapaa päivä 
keskustaan bussilla, jalan tai
pyöräillen
Kansainvälistä autotonta päivää vietettiin syyskuun
22. päivänä Suomessa ja myös Oulussa jo neljännen kerran. Mukaan haastettiin kaikki kaupungin
virastot ja liikelaitokset, erilaisia yhteisöjä ja yrityksiä sekä kaikki kaupunkilaiset.Tietoa jaettiin kirjeitse, julistein ja lehti-ilmoituksin. Aikaisempien
vuosien tapaan paikallisliikennöitsijät tarjosivat linjaautokyydin aikuisille lastenlipun hinnalla ja lapsille
ilmaiseksi.
Autottoman päivän vaikutusta henkilöautojen
määrään on mahdoton laskea, mutta kaupungin
työyksiköissä mukaan kampanjaan lähdettiin innokkaasti ja monilla työpaikoilla autonsa kotiin jättäneitä palkittiin pullakahvein tai pikku palkinnoin.
Linja-automatkustajien määrä kasvoi normaaliin
maanantaihin verrattuna yli 10 %:lla.

Kampanjoita ja tempauksia arjen
valintoja varten
Nuukuusviikko jalkautui yliopistolle
Vuoden 2003 Nuukuusviikon näyttelyssä kerrottiin valtakunnallisen teeman mukaisesti lähiruoasta. Muina aiheina olivat mm. järkevä kuluttaminen
ja jätehuolto sekä materiaalitehokkuus. Näyttely
järjestettiin yliopistolla Linnanmaalla ja kohderyhminä olivat koululaiset, opiskelijat ja yliopiston henkilökunta.
Näyttelyn järjesti Oulun Jätehuolto yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan Marttapiiriliiton, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston ja Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Anna hyvän kiertää
Lajittelun ja kierrätyksen teemapäivää Anna hyvän kiertää vietettiin teknisen keskuksen Neuvokkaassa syyskuisena lauantaina.
Neuvokkaan ja Oulun Jätehuollon järjestämän teemapäivän tarkoituksena oli edistää kierrätystä ja
hyötyjätteiden talteenottoa Oulun kaupungissa
sekä esitellä Toppilan kierrätyskeskuksen toimintaa. Paikalla olleet jäteneuvojat antoivat lajittelu- ja

Ruskon jätekeskuksen portinpieltä komistaa nykyisin
Oiva-patsas
Kuva Oulun Jätehuolto

kierrätysvinkkejä sekä vastasivat asiakkaiden kysymyksiin.Toppilan kierrätyskeskuksen ongelmajäteauto otti vastaan kotitalouksien ongelmajätteitä,
kuten lääkkeitä, akkuja, maaleja, lakkoja ja paristoja.
Kierrätä Oivan kaverina
Toppilan kierrätyskeskus järjesti marraskuisena lauantaina lapsille suunnatun kierrätystempauksen.
Tarkoituksena oli tuoda kierrätystä ja kierrätyskeskuksen toimintaa tutuksi lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ohjelman ohessa lapsia viihdytti Oulun Jätehuollon maskottivaris Oiva Roina. Satutuokion aikana lapsille luettiin Euroopan komission
julkaisemaa satukirjaa Ympäristösalaisuuksia. Palaute tapahtumasta oli hyvä. Ensimmäiset vierailijat odottivat ovella jo ennen tapahtuman alkua ja
neljän tunnin aikana paikalla kävi noin 350 vierasta.
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Luontokoululla monipuolista
toimintaa
Timosenkosken luontokoulu tarjoaa siellä vieraileville koululaisryhmille erilaisia koulujen luontoja ympäristökasvatusta tukevia ohjelmia luontokoulun opettajan ohjaamana. Vuonna 2003 Timosenkosken luontokoulussa kävi 180 oppilasryhmää
(=luokkaa). Halukkaita on jo usean vuoden ajan
ollut enemmän kuin mitä on mahdollisuus ottaa
vastaan.
Timosenkosken luontokoululle myönnettiin kansainvälisen ympäristökasvatusohjelman mukainen
Vihreä lippu -tunnus. Tunnuksen saannin edellytyksiä ovat mm. lasten ja nuorten osallistuminen,
pyrkimys kohti ympäristöystävällisempää arkea sekä
ympäristökasvatustyön pitkäjänteisyys. Oman toimintansa ohella luontokoulu tiedottaa ja tukee
myös muita Vihreää lippua tavoittelevia kouluja
ja päiväkoteja.
Luontokoulun ympäristössä jo kolmena perättäisenä vuonna syyskuussa järjestetty metsäviikko
keräsi paikalle yli tuhat viides- ja kahdeksasluokkalaista. Metsäammattilaisten ja eri järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetusta opetustapahtumasta
on tullut pysyvä ympäristökasvatuksen toimintamalli eri sidosryhmien välille.
Keväiseen 5-luokkalaisille tarkoitettuun luontokisailuun Sykähdyttävä luontoseikkailu osallistui
parikymmentä joukkuetta eri puolilta Oulua. Seikkailun suunnittelivat ja toteuttivat Hönttämäen
koulun 6-luokkalaiset luontokoulun opettajan ja
oman luokanopettajansa avustuksella. Kisassa testattiin mm. suunnistus-, luonnontuntemus- ja retkeilytaitoja. Myös ryhmän yhteishenki ja yhteistyötaidot olivat puntarissa.
Loppukesästä luontokoulun ympäristö täyttyi päiväkotien lapsista.Vuosittain uusiutuvan satuseikkailun aiheena oli tällä kertaa Metsätontun 100-vuotisjuhlat. Juhlille osallistui lähes 650 lasta ja yli 100
aikuista 19 oululaisesta päiväkodista. Tavoitteena
seikkailulla oli tutustuttaa lapset suomalaiseen
metsään saduin, mielikuvin ja pienten opettavaisten tehtävien avulla.
Koko perheelle suunnattuja luontotapahtumia järjestettiin luontokoululla elo-syyskuunvaihteessa
neljä.

Luontokoulun ohjelmatarjonta on runsas, esimerkki
1-3 luokkalaisille suunnatusta opetuksesta

Ympäristöasiat esillä päivähoidon
kehittämisessä
Alaköökin toiminta käynnistyi
Osaksi sosiaali- ja terveystoimen päivähoidon toimialaa perustettiin Alakööki, kaikille Oulun päiväkodeille luonto- ja ympäristökasvatusta tarjoava
yksikkö. Alakööki sijaitsee Ainolanpuiston piparkakkutalossa ja siellä toimii kaksi kokopäiväistä lastentarhanopettajaa, joiden tehtävänä on
❐ suunnitella ja toteuttaa päiväkotiryhmille ja lapsiperheille eri teemoista toiminnallisia ja elämyksellisiä tapahtumia
❐ ylläpitää ja kehittää päiväkotien kestävän kehityksen keskustelua ja arkipäivää
❐ järjestää ja valvoa kaupungin leikkipuistotoimintaa kesäisin
❐ toimia yhteistyössä eri yhteisöjen, oppilaitosten sekä muiden kaupungin toimialojen kanssa.
Yksikköön siirtyi myös vastuu koko kaupungin
päivähoidon kestävän kehityksen seurannasta, kehittämisestä ja koulutuksesta, ja sitä varten perustettiin seurantaryhmä.
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Henkilöstölle monipuolista koulutusta
Vuonna 2003 päivähoidon henkilöstölle oli tarjolla poikkeuksellisen paljon koulutusta. Koulutustapahtumien aiheissa korostui erityisesti luonnon
havainnointi ja siitä löytyvät toiminnalliset ideat,
elämykselliset näkökohdat ja ympäristöntarkkailu.
Erilaisten kädentaitojen kurssien tavoitteena on
rohkaista luonnonmateriaalien käyttöön ja opetella
uusia työmenetelmiä lasten kanssa työskentelyyn.
Kurssien aiheina oli mm. pajunpunonta, romujen
hyödyntäminen, huovutus ja nikkarointi. Osallistujia oli yhteensä noin 200.
Seikkailuliikuntakoulutuksessa tavoitteena oli ympäristön tuntemuksen ja liikunnan ohjaamisen taitojen parantaminen. Koulutukseen osallistui 35
henkilöä.
Koulutus- ja opintomatkalla Helsinkiin tutustuttiin
mm. ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen päiväkoti Arkkiin sekä yhteistyöhön museoiden kanssa.

Kestävän kehityksen teemapäivä
Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksessa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sisäisessä
teemapäivässä käsiteltiin mm. valtakunnallisen kestävän kehityksen toimikunnan toimintaa ja työohjelmaa vuoteen 2006, Pohjois-Pohjanmaan kestävän kehityksen ohjelmaa, kestävän kehityksen indikaattoreita alueidenkäytössä, seurakuntien ympäristötyötä ja Perämeren ympäristötiedon hallintajärjestelmä (Life-hanke).

Jäteopas joka kotiin
Ajankohtaistietoa ja jätehuollon toteuttamisohjeita sisältävä Oulun Jätehuollon Jäteopas 2003 jaettiin jokaiseen kotiin. Oppaan bonuksena oli ilmaiskupongit puutarhajätteiden Ruskon jätekeskukseen vientiä varten. Näin ollen ainakaan kustannuksia ei voi pitää syynä lähimetsien roskaamiselle.

Pikkuarkkitehdit puistosuunnittelijoina
Oululaisten päiväkotilasten ja kasvattajien näkemyksiä hyvästä leikkipaikasta koottiin helmikuussa 2003
julkaistuun kirjaseen Pikkuarkkitehdit puistosuunnittelijoina. Selvityksen tavoitteena oli etsiä uudenlaisia käytäntöjä lasten leikki- ja liikuntapaikkasuunnitteluun. Kirjan on kustantanut Työväen Urheiluliitto opetusministeriön tuella. Mukana selvityksessä oli 15 päiväkotia.

Ympäristökasvatuksessa
kansainvälisyyttä
Oulun kouluilla on menossa useita ympäristökasvatukseen liittyviä kansainvälisiä projekteja. Laanilan yläasteella ja lukiossa aiheena on ilmasto- ja
kasvustovyöhykkeet ja Kajaanintullin koululla ilmasto- ja ympäristövertailu eri osissa Eurooppaa. Pöllökankaan ala-aste on mukana luonto ja ympäristö EU-projektissa, Tuiran alasteen Comeniushankkeessa selvitetään kuinka ympäristö vaikuttaa
elämäämme ja Hönttämäen koulun hanke on nimeltään Living, Loving, Learning.

Letonniemen luonnonsuojelualue 
merenrantalehto keskellä Oulua
Letonniemen luonnonsuojelualueesta kertova esite
valmistui. Teknisen keskuksen, ympäristöviraston,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyönä laaditusta esitteestä löytyy kuvaus alueen luonnosta ja
retkeilymahdollisuuksista palveluvarustuksineen.
Esite julkistettiin Oulun päivien aikana alueelle järjestetyn opastetun retken yhteydessä. Retkellä oli
mukana runsaat 40 oululaista.
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Kohti kestävää kehitystä
muutoksissa hanke Oulun
Katutuotannossa
Työterveyslaitoksen Oulun Katutuotannossa toteuttama Kohti kestävää kehitystä muutoksissa
hanke eteni raportointivaiheeseen. Hankkeen tavoitteena oli katutuotannossa käynnissä olevan
toimintatapamuutoksen onnistunut toteuttaminen.
Kehityshanke rakentui katutuotannon yksikkökohtaisista, työyksikköjen yhteisistä ja teknisen keskuksen kanssa yhteistyössä pidetyistä työpajoista.
Pajatyöskentelyssä keskityttiin uuden toimintatavan kannalta keskeisiin töiden ja yhteistyön kehittämiskohteisiin. Muutokseen suhtautumista selvi-

tettiin henkilöstölle suunnattujen kyselyjen avulla.
Tulokset osoittivat johdon ja henkilökunnan yhteisen kehittämistyön olevan tuloksellista ja vievän muutosta yhdessä osallistavasti eteenpäin.

Asiakaspalautteiden käsittely osana
laadunhallintaa Oulun Vedessä
Oulu Vesi otti käyttöön uuden asiakaspalautejärjestelmän, jonka avulla eri kanavien kautta tulleet
yhteydenotot käsitellään tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Asiakaspalautteiden käsittely on
ohjeistettu Oulun Veden laadunhallintajärjestelmään ja palautteiden kautta tulleen tiedon vertailu on aikaisempaa parempaa.

Timo Heinon Hedelmöitys -teos ympäristövirastoon. Julkisten rakennusten prosenttiperiaatteella hankitun
Hedelmöitys tilateoksen muoto- ja värimaailman taustalla on autenttinen aineisto, jonka hankkimiseksi
taidemuseo ja ympäristövirasto järjestivät hylättyjen ampiaispesien keräystalkoot Oulun ja lähikuntien asukkaille.
Kuva Mika Friman
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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:
❐
❐

❐
❐
❐

Oman ympäristön, niin fyysisen kuin sosiaalisenkin, kokeminen myönteisenä on perusehto hyvälle elämälle. Elinympäristö rakentuu monista erilaista osasista, jotka itse kukin kokee omalla tavallaan. Kaupunkilaisten elämän laadun turvaamisen
edellytyksenä on monipuolisten mahdollisuuksien
varmistaminen ja eri tahojen yhteistyö inhimillisen
elämän kaikilla osa-alueilla.

kehittää kaupunkia paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen ja kunnioittaen
taata asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaaajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta heikentämättä
vahvistaa kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tunnistamista ja säilyttämistä
lisätä suvaitsevuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana
taata riittävät palvelut kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa

ja turvallinen elinympäristö sekä tukea ikääntyvän
väestön kotona asumisen mahdollisuuksia.
Hanke toteutti esteettömyyttä laajasti  edistämällä
rakennusten, asumisen ja elinympäristöjen esteettömyyttä sekä sosiaalista, kulttuurista ja tietoyhteiskunnan esteettömyyttä. Hanke toimi myös pilottina esteettömyyden ja hissirakentamisen edistämisessä Oulun kaupungissa.

Kaukovainio-Höyhtyä, esteetöntä
elämää lähiöuudistushankkeella
aikaan hyviä tuloksia
Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä elämää lähiöuudistushanke 2001 - 2003 sisältyi eri ministeriöiden, Valtion asuntorahaston ja kuntien yhteiseen
lähiöiden uudistamistyötä tukevaan ohjelmaan. Lähiöuudistus 2000 -ohjelmaan valittiin 15 hanketta
eri puolilta Suomea. Ohjelman tavoitteena oli elinkaariasumisen mahdollistavan esteettömyyden,
sosiaalisen toimivuuden ja turvallisuuden edistäminen sekä informaatioteknologia palvelujen saatavuuden ja kansalaisten osallistumisen mahdollistajana.
Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushankkeen tavoitteena oli tuottaa kaikille ikäryhmille esteetön

Asukastuvat lähellä asukasta

Oulussa toimii seitsemän tietotyötorein varustettua
asukastupaa. Tuvat sijaitsevat Rajakylässä, Lintulammella, Peltolassa, Kaukovainiolla, Karjasillalla, Maikkulassa ja Myllyojalla.
Asukastupien toiminta rakentuu alueen asukkaiden
arjen tarpeista. Tuvilla järjestetään kaiken ikäisille
asukkaille monipuolista kerho- ja harrastetoimintaa,
kotipalvelutoimintaa, soppapäiviä, retkiä, musiikkia,
teatteria, terveysliikuntaa ja taidenäyttelyjä. Asukastuvilta on saatavilla myös puhdasta lähiruokaa ja
luomutuotteita.
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Maikkula-Iinatin ympäristöohjelma
päivitettiin
Maikkula-Iinatin alueelle vuonna 1997 laadittu
ympäristöohjelma päivitettiin. Esitys ohjelman ajan
tasalle saattamisesta tuli asukasyhdistykseltä, ja
päivitys, kuten aiempikin ohjelma, toteutettiin yhteistyössä asukasyhdistyksen ja ympäristöviraston
kanssa.
Ympäristöohjelman perustana ovat asukkaiden
ideat ja mielipiteet, jotka on ryhmitelty ja jäsennetty toimiviksi kokonaisuuksiksi. Ohjelma sisältää
monipuolista tietoa asuinalueesta ja siinä esitetään
toimintatapoja ja keinoja entistä paremman ympäristön saavuttamiseksi. Ohjelma toimii ennen kaikkea asukkaiden omana ohjekirjana asuinympäristön kehittämisessä ja parantamisessa.
Maikkula-Iinatin ympäristöohjelman
tavoitteet:

❐ muuttaa Maikkula-Iinatti vieläkin viihtyisämmäksi,
turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi.
❐ lisätä maikkulalaisten ja iinattilaisten ympäristötietoisuutta.
❐ lisätä maikkulalaisten ja iinattilaisten aktiivisuutta.
❐ lisätä yhteisvastuuta.
❐ muuttaa asenteita ympäristömyönteisemmiksi.
❐ löytää keinoja, joilla maikkulalaiset ja iinattilaiset
voivat itse toimia ympäristönsä parantamiseksi.
❐ vahvistaa yhteistyötä alueella.

Kansainvälinen Oulu -tapahtuman järjesti Oulun kaupunki yhdessä lukuisten yhteistyötahojen
kanssa maahanmuuttajia asiantuntija-apunaan käyttäen.

Lohi Oulujokeen Merikosken
kalatien kautta
Lohen ja myös muun kalan nousu yli 50 vuoden
tauon jälkeen Oulun edustalta Oulujokeen tuli
mahdolliseksi kesäkuussa valmistuneen kalatien
myötä. Kalat nousevat vanhan nippu-uittokanavan
kautta patoaltaaseen ja siitä Hupisaarten läpi Oulujokeen. Alaosassa portaita on 16 ja Hupisaarilla
48. Pituutta kalatiellä on 750 m. Ensimmäisen kesän kokemukset osoittivat kalatien toimivan ja syyskuun lopussa asennettu kalalaskuri rekisteröi parin viikon aikana yli 90 merilohen nousun voimalaitoksen yläpuoliselle jokialueelle. Kalatie toteutettiin osana EU:n tavoite 2 -ohjelmaa.
Oulujoen reitti ry myönsi kalatielle Vuoden vesistöteko -palkinnon.

Kansainvälinen Oulu tapahtuma
tuo monikulttuurisuuden kaikille
tututuksi
Kansainvälinen Oulu tapahtuma toi esille kaupungin kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden
ja tarjosi kaikille oululaisille tilaisuuden yhdessä
olemalla ja tekemällä tutustua eri kulttuureihin.
Reilun viikon kestävän tapahtuman ohjelmassa sisälsi tietoa eri kulttuureista ja niiden tavoista, mm.
laulua, tanssia ja ruuanlaittoa monenlaisen perinteen mukaisesti toteutettuna. Lisäksi kuultiin suomalaisten kokemuksista ulkomailla olemisesta ja
maahanmuuttajien kokemuksista Suomessa ja
Oulussa asumisesta.

Merikosken kalatie

Kuva Oulun Energia
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Pyykösjärven ja Kuivasjärven tilan
parantaminen vaatii toimenpiteitä
Virkistyskäytön kannalta merkittävien Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostusmahdollisuuksien
selvittämistyö jatkui. Järvien tilaa kuvaavat raportit Pyykösjärven ja Kuivasjärven sedimenttitutkimukset ja Pyykösjärven ja Kuivasjärven kuormitusselvitys valmistuivat.
Tulokset osoittivat, että Kuivasjärvessä on pehmeää sedimenttiä noin 0,5 milj. m3 ja Pyykösjärvessä
noin 1,2 milj. m3. Sekä Pyykös- että Kuivasjärveen
kohdistuvan ravinnekuormituksen arvioitiin olevan
kriittisellä tasolla. Järvien tilan parantamiseksi on
niihin kohdistuvaa kuormitusta pyrittävä vähentämään. Toimenpiteitä tarvitaan sekä ulkoisen että
sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.
Seuraavaksi laadintaan yleissuunnitelma, jossa selvitetään järviin soveltuvat kunnostusmenetelmät
ja -vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Järvien
tilasta ovat olleet erityisen huolestuneita alueen
asukasyhdistykset ja asia on tuotu esille myös
Oulun Pienkiinteistöyhdistysten Keskusjärjestö
ry:n aloitteessa.

Niittotaitoja verestettiin
Hietasaaressa
Hietasaaressa sijaitsevan Pauhapolun niityn hoitaminen jatkui Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen
kaupungin kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti.Toimintaa laajennettiin myös Puomitien itäpäässä sijaitsevalle alueelle. Molemmat kohteet niitettiin kesän aikana kahteen kertaan, kesäkuun lopulla ja elokuun alkupuolella.
Kesäkuun talkoisiin Luonnonsuojeluyhdistys kutsui mukaan sekä seniorikansalaisia että muita kaupunkilaisia. Niittotöihin osallistui kymmenkunta
Lähde-projektin eläkeläistä, jotka myös opettivat
muille mukana oleville oikeaa niitto- ja liippaustekniikkaa. Lisäksi paikalla oli parikymmentä Tuiran palvelukeskuksen asukasta, jotka eivät osallistuneet varsinaisiin hoitotöihin, mutta muistelivat

niityn reunalla omaa nuoruuttaan. Kaiken kaikkiaan kesän aikana talkootunteja kertyi runsaat 100.

Rantakurvin lintutorni mukana
Tornien Taistossa
Ympäristövirasto osallistui toukokuussa Suomen
lintuharrastajien keskusjärjestön BirdLife Suomi
ry:n järjestämään "10. Tornien taisto" -tapahtumaan.Tapahtumalla tehtiin tunnetuksi lintuja ja lintuharrastusta, Oulussa myös kaupungin ympäristöasioita. Leikkimielisen kilpailun tarkoituksena oli
nähdä mahdollisimman monta lintulajia. Osallistuneita torneja (ja joukkueita) oli yhteensä 164.
Rantakurvin lintutornista nähtyjen lintujen lajimääräksi tuli 62, mikä jäi reippaasti parhaimpien EteläSuomen tornien havainnoista. Mukavimpia havaintoja olivat pikkutikka, mustalintu, kalasääski ja kanadanhanhi. Kilpailujoukkueen lisäksi tornilla kävi
noin 30 linnuista kiinnostunutta oululaista.

Mobiilipalvelut monipuolistuivat
Oulun kaupunki on edelläkävijä langattomien palveluiden kehittämisessä, jotka paitsi helpottavat
asiointia kaupungin viranomaisten kanssa myös
vähentävät materian ja henkilöiden turhaa liikkumista.
Kesällä kokeiltu Sanginjoen Lemmenpolun mobiilikalastuslupa yllätti kaikki tahot myönteisesti. Kalastuslupia myytiin mobiilisti lähes 1000 kappaletta. Kokeilun innostamana käytäntöä jatkettiin siian
lippoamislupien myynnissä syksyllä ja käyttöönotettiin myös kalastuksenvalvojan sovellus.
Kokeiluvaiheesta jatkokehittelyyn ovat edenneet
myös uima- ja teatterilippujen myynti. Mobiilipalveluja on käytössä myös kirjaston lainavarauksissa,
liikuntaviraston kunnossapidon seurannassa ja salivarauksissa, uimaveden laadun tiedotuksessa, Rajakylän nuorisotalolla, vanhusten kodinhoidossa ja
pysäköinnin maksussa.
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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:
❐

❐

❐

❐

❐

Maankäytön suunnittelun merkitys kaupungin kehityksen suunnan näyttäjänä on suuri. Onnistuneella suunnittelulla ja hyvin toteutetulla ympäristörakentamisella voidaan luoda viihtyisä ja turvallinen
elinympäristö kaikille oululaisille.

Oulun seudulle maan ensimmäinen
kuntien yhteinen yleiskaava
Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020
valmistui ja hyväksyttiin seutuvaltuustossa elokuussa. Kaava on tällä hetkellä ympäristöministeriön
vahvistettavana.
Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan omaa
yleis- ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.
Yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdyskun-

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

tarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja
virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset hankkeet. Tämän lisäksi kaavassa esitetään luonnon- ja
kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat alueet ja kohteet.
Yleiskaavan luonnosvaiheessa eri alojen asiantuntijoista koostunut ryhmä arvioi luonnoksessa esitetyn maankäytön vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, maisemaan, terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriympäristöön.
Yleiskaavassa vaikutusten arvioinnissa esiin nostettujen ongelmien ratkaisemiseen on kiinnitetty
erityistä huomiota.

Oulun yleiskaava 2020 nähtävillä
Oulun kaupungin yleiskaava 2020 asetettiin nähtäville ja siitä saatu palaute käsiteltiin vuoden 2003
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aikana. Yleiskaavatyön taustalla ovat kestävän kehityksen periaatteet. Asukkaille turvataan laadukas lähiympäristö, virkistys- ja vapaa-ajanalueita varataan riittävästi ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet säilytetään.Tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja uusien alueiden sijoittaminen
siten, että palvelut sekä joukkoliikenteen toimivuus
alueilla turvataan ja liikkumistarve henkilöautolla
vähenee. Oulun keskustan lisäksi muodostetaan
kolme aluekeskustason palvelukeskusta: Kaakkuri,
Linnanmaa ja Hiukkavaara.

Oulujokivarren osayleiskaavan
laadinta eteni
Oulujokivarren osayleiskaavan tavoitteet esiteltiin
asukkaille ja muille osallisille tammikuussa ja kaupunginhallitus hyväksyi ne kaavoituksessa noudatettaviksi toukokuussa. Tavoitteiden pohjalta on
laadittu kehittämismalli, joka asetettiin nähtäville
marraskuussa. Kehittämismallia esitteleviin yleisötilaisuuksiin kaupungintalolla ja Madekosken koululla osallistui 350 henkeä.
Loppuvuodesta 2003 käynnistyi myös Hangaskankaan maankäyttö- ja ympäristönhoitoselvitys. Työ
tulee valmistumaan samaa tahtia osayleiskaavaprosessin kanssa.Tavoitteena on saada valmis osayleiskaava hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2005.

Maankäytönsuunnittelussa
pitkäjänteisyyttä
Kaupunginvaltuuston lokakuussa hyväksymä maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) ohjaa rakentamista kaupungin kasvun ja yhdyskuntarakenteen
kehittymisen kannalta suunnitelmallisesti. Toteuttamisohjelma laadittiin Oulun yleiskaavan 2020
pohjalta ja se sisältää asuntotuotannon, työpaikkarakentamisen, palvelutuotantorakentamisen ja
kunnallistekniikan investoinnit vuosille 2004 
2008.
Samanaikaisesti hyväksytty kaupungin maapoliittinen ohjelma (MAPO) on strateginen asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset
tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

Yleiskaavan 2020 taustaselvitykseksi ja myöhemmin osa-alueittain laadittaville asemakaavoille ohjeeksi laadittu Hiukkavaaran tavoitesuunnitelma
sisältää alueen maankäytön vaihtoehtojen vertailun, selvitykset alueen kehittämistavoitteista ja liittymisestä muuhun kaupunkirakenteeseen.

Rusko Imago - Teollisuusalueesta
yrityspuistoksi
Rusko Imago -hanke käynnistyi alueella toimivien
yritysten ja Oulun kaupungin halusta parantaa
Ruskon ja Ruskonselän kaupunginosiin sijoittuneen
teollisuusalueen ilmettä ja vetovoimaa. Hankkeen
tavoitteena on parantaa Ruskon aluetta yritysten
sijaintipaikkana ja sitä kautta luoda edellytyksiä
uusien työpaikkojen syntymiselle. Hankkeeseen
sisältyy sekä kaupungin yleisillä alueilla toteuttamat parannus- ja kunnostustoimet että yritysten
tonteilla toteutettavat toimenpiteet. Hanke kuuluu EU:n tavoite 2 ohjelmaan.

Hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet:
1. Ruskon teollisuusalueen opastuspisteet (Konetie, Ruskonniityntie ja Johdintie).
2. Ympäristönparannustoimenpiteitä seuraaville katu- ja
puistoalueille: Tapsitie, Konetie, Sälpätie, Moreenitie,
Pikkukiventie, Pikkukivenkuja, Piuha- ja Kipsipuisto.
3. Ruskonojan saneeraus ja maisemointi.
4. Ruskonojan varren kevyen liikenteen väylän suunnittelu välille Laakeritie - Raitotie.
5. Yrityksille toimialakohtaiset piha-alueiden kehittämisen yleisperiaatteet.

Rakennussuunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2003
ja vaiheittainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2003
- 2004.

Oululle arkkitehtuuripoliittinen
ohjelma
Oulun arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkistettiin toukokuussa ja se sai osakseen runsaasti huomiota. Aikaisemmin ohjelma sai Pohjois-Suomen
paras rakennusteko 2003 -palkinnon.
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Oulun keskustan katuympäristön
yleissuunnittelma valmistui

Viheralueiden rakentamisen suunnittelua jatkoi
kolme eri tahoa:

Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnitelman valmistui ja sitä esiteltiin Elävä kaupunkikeskusta-seminaarissa.

Meripojanreitin puiston ja Hankavastaisen suunnittelusta vastasi saksalainen suunnittelutoimisto
Atelier Dreiseitl. Suunnitelmissa yhdistyy kolme
teemaa: vesi, leikki ja taide. Keskeisenä tekijänä on
sade- ja hulevesien johtaminen.

Suunnitelman tärkeimpiä periaatteita ovat
❐ Joukkoliikennekadun muodostaminen Torikatu
Saaristonkatu akselille.
❐ Joukkoliikenneterminaalit Torikadulle ja Saaristonkadulle.
❐ Keskustan katukuvan uusiminen vaaleaksi ja
raikkaaksi.
❐ Rotuaarin laajentaminen ja saneeraaminen.
❐ Valaistuksen yleissuunnitelma (katu- ja julkisivuvalaistus).
❐ Kevyen liikenteen roolin selkeyttäminen.

Prikipuiston, rantavyöhykkeen ja Antellinpuiston
suunnittelusta vastasi Suunnittelukeskus Oy. Prikipuiston valkovuokkolehdon rakennustavassa ja
kasvillisuusvalinnoissa on otettu huomioon olemassa olevan lehtokasvillisuuden ominaispiirteet.Vastaavasti Retinrannan painolastikasvipuiston rakentamistapa ja kasvillisuusvalinnat on tehty alueen
olevan kasvillisuuden pohjalta. Retinrannan suojaiset, käsittelemättömät viheralueet mahdollistavat
kääpien ja muiden alueelle luontaisten kasvilajien
säilymisen.

Toppilansaaren ympäristörakentamisen suunnittelu
loppuvaiheessa

Holstinpuiston ja siihen kiinteästi liittyvän Lundströminpuiston suunnitelmat laadittiin opinnäytetyönä. Näiden alueiden rakentaminen toteutuu
myöhemmin.

Toppilansaaren viheralueiden, katuympäristön ja
valaistuksen yleissuunnitelma valmistui, minkä jälkeen käynnistyi alueiden rakennussuunnittelu.Yleissuunnitelmassa tavoitteena oli tuottaa monimuotoinen viheralueiden verkosto, jossa ovat edustettuina sekä luonnontilaiset viheralueet että korkeatasoisesti rakennetut puistoalueet ja julkiset tilat.
Luonnonmukainen sade- ja pintavesien johtaminen
oli korostetusti esillä.

Suunnitelmat laadittiin osana EU:n tavoite 2 -ohjelman Maankäytön muutostilanteiden hallinta, ympäristörakentaminen hanketta. Suunnittelun tavoitteet ovat haastavat ja niiden saavuttamiseksi
on tehty useita erillisselvityksiä ja opinnäytetöitä.
Asiaa esiteltiin suunnittelijoille ja muille sidosryhmille seminaarissa Luonnonmukainen ympäristörakentaminen ja hulevesien käsittely ja yleisötilaisuudessa kirjaston Pakkalan salissa.
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Toppilansaaren viheralueiden suunnittelu  perusselvityksistä seurantaan

1. Toppilansaaren luontoarvojen inventointi, 2001
2. Toppilansaaren harvinaisen kasvi- ja hyönteislajiston tarkentava selvitys, 2002
3. Ekologinen vesi- ja ympäristörakentaminen - Sade- ja huleveden käsittely sekä biotooppien kehittäminen ulkomaisissa
kaupunkiympäristön mallikohteissa - esimerkkejä Toppilansaaren suunnittelulle, 2002
4. Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa, 2002
5. Ekologisen rakentamisen esimerkkikohteet Vaasassa ja Helsingissä - matkakertomus 24.-25.10.2002
6. Berliini ja Potsdam, tutustuminen ekologisiin viheralueisiin ja hulevesiaiheisiin Berliinin kaupunkiympäristössä 31.8. 3.9.2002 - matkaraportti
7. Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja - Toppilan kasvien historia eri vuosikymmenittäin, 2003
8. Toppilansaaren ympäristörakentamisen viestinnän toimenpidesuunnitelma, 2003
9. Toppilansaari Oulu - Luonnonmukaista ympäristörakentamisesta esite, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 2003
10. Toppilansalmen alueen huvilapuutarhat, 2003
11. Holstinsalmen ympäristön maisemahoidon toimenpidesuunnitelma, 2003
12. Lundströminpuisto, suunnitelmaseloste, 2003
13. Luontoarvojen säilyttäminen kulttuuriympäristön maankäytön muutostilanteessa, kohteena Oulun Toppilansaari, diplomityö, 2003
14. Toppilansaaren viheralueiden ja valaistuksen yleissuunnitelma, 2003
15. Toppilansaaren ympäristönmuutoksen seurantasuunnitelma, 2004
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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:
❐
❐
❐

❐

Ympäristöasioiden, kestävän kehityksen ja uusimpana yhteiskuntavastuun merkitys yritysmaailmassa
on jatkuvasti lisääntynyt. Ympäristöjohtaminen ja
ympäristöasioiden hallinta ovat keskeinen osa vastuunsa tuntevaa yritystoimintaa. EU:n asetuksen
mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
(EMAS) on oululaisista yrityksistä Stora Enso Oyj:n
Oulun tehtailla ja kansainvälisen standardisoimisliiton standardin ISO 14 001 mukainen ympäristöjärjestelmä yli viidellä kymmenellä Oulussa toimivalla yrityksellä, joiden joukossa Oulun kaupungin liikelaitoksista Oulun Energia ja Oulun Satama.

Yritysten ja kaupungin välinen
yhteistyö ympäristöalan
kehittämishankkeissa
Oulun kaupunki ja Osaamiskeskuksen Eco Forum
ovat sopineet, että kaupunki osallistuu jatkossa aiempaa tiiviimmin ympäristöalan yritysten kehittämishankkeisiin toimimalla niiden pilotointi- ja testausalustana.Yhteistyön myötä parannetaan yritysten toimintaympäristöä ja edistetään koko Oulun
alueen ja sen ympäristöliiketoiminnan myönteistä
ympäristöimagoa.
Yritysten ja kaupungin yhteistyöhankkeiden lähtökohtana on molemminpuolinen hyöty.Yritykset
saavat kehittämiään ympäristöteknologian tuotteita
ja palveluja aiempaa nopeammin markkinoille ja
kaupungille tarjoutuu mahdollisuus oman palvelu-

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

tuotannon ympäristömyötäisyyden parantamiseen.
Esimerkkinä yhteistyöstä on Oulun Katutuotannon ja FinnKatalyt Oy:n vuonna 2003 aloittama
pilottihanke, jossa kaupungin keskustassa toimivissa
Katutuotannon ajoneuvoissa ja koneissa testataan
FinnKatalytin kehittämiä pakokaasunpuhdistimia.
Yhteistyön tuloksena Oulun Katutuotannon palveluiden ympäristöystävällisyys lisääntyy ja ilman
laatu keskustassa paranee. FinnKatalyt Oy saa kenttätestausalustan ja kokemukset uusien tuotteidensa
ja niihin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen pitkäaikaiskestosta käytännön olosuhteissa ja nimenomaan kotikentällä.

Kestävän kehityksen tunnuspiirteet
seminaarin aiheena ympäristöasioiden järjestelmällinen
hoitaminen
Osana Kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjaa toteutettiin lokakuussa seminaari
Ympäristöasioiden järjestelmällinen hoitaminen
kaupunkiorganisaatiossa. Seminaarissa käsiteltiin
ympäristöjohtamista, kestävän kehityksen tavoitteiden ja strategiatyöskentelyn yhteensovittamista sekä seurantaa. Kaupungin liikelaitosten esimerkkien avulla käytiin käytännönläheisesti läpi ympäristöjärjestelmän ylläpito sekä auditoinnit ja johdon katselmus. Viime aikoina voimakkaasti esille
nousseen yhteiskuntavastuun ajankohtaisuutta
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pohdittiin otsikolla Mitä yhteiskuntavastuun kehittäminen voisi tarkoittaa kaupunkiorganisaatiossa? Osallistujia tilaisuudessa oli lähes kaikista hallintokunnista ja liikelaitoksista.

Oulun Energian sähkön siirto ja
jakelu yksikön toiminta- ja
kehittämisjärjestelmä sertifioitiin
Oulun Energian sähkön siirto ja jakelu yksikkö
on saanut toimialansa ensimmäisiin kuuluvan toiminta- ja kehittämisjärjestelmän sertifikaatin. Sertifikaatin myönsi SFS-Inspecta Oy. Järjestelmä täyttää standardien SFS-EN ISO 9001:2000 laatujärjestelmä, SFS-EN ISO 14001:1996 ympäristöjärjestelmä ja OHSAS 18001 terveys- ja työturvallisuusjärjestelmä perusteet ja vaatimukset sekä pitää sisällään hyvin kattavasti kaikki muutkin organisaation tarvitsemat ohjeet.
Toimintajärjestelmän rakentaminen on jatkoa määrätietoiselle sähköverkkoliiketoiminnan kehittämistyölle, jonka tuloksena Oulun Energian sähkön siirto ja jakelu yksikkö on viimeisten vuosien kuluessa saavuttanut paikan toimialan yritysten kärkijoukossa Suomessa. Vuonna 1998 sähkön siirto ja
jakelu sai ensimmäisenä verkkoyksikkönä ISO 9001
laatustandardin mukaisen sertifikaatin.
Toimintajärjestelmä sisältää yrityksen prosessikuvaukset, työterveysriskien määritykset ja ympäristöohjeistuksen. Järjestelmän rakentamiseen osallistui koko sähkön siirron ja jakelu yksikön henkilöstö. Kehittämistyö kesti runsaat kaksi vuotta.
Sertifioidun ympäristöjärjestelmän on jo aikaisemmin saanut Oulun Energian energiantuotantoyksikkö.

Oulun Katutuotannolle RALA-pätevyys
Oulun Katutuotanto on saanut Rakentamisen Laatu ry:n myöntämän RALA-pätevyyden 19.11.2003
toisena julkishallinnon tuotantoyksikkönä Suomessa.
Rakentamisen Laatu RALA ry on rakennusalan
osapuolia kokoava itsenäinen ja riippumaton yhteistoimintaelin, joka edistää terveistä lähtökohdista
kilpailevan, laaduntuottokykyisen ja tehokkaan toi-

mintaympäristön kehittymistä. RALA-pätevyystodistus on voimassa vuoden kerrallaan. Pätevyyden
voimassaolo jatkuu vuosittaisen uusintahakemuksen hyväksymisen perusteella.
Saadakseen pätevyyden tuotantoyksikön pitää todistaa, että on suorittanut yhteiskunnalliset velvoitteet, hallitsee teknisen osaaminen ja laaduntuottokyvyn.

Tervatulli Oy sai kunniamaininnan
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi oululaiselle Tervatulli Oy:lle kunniamaininnan valtakunnallisessa Innosuomi 2003 -kilpailussa, jonka teema on Innovaatioilla kestävään kehitykseen. Kilpailun tavoitteena on edistää sellaista taloudellista,
ekologista, sosiaalista ja kulttuurin alaan kuuluvaa
kehitystä, jolla turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
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Tervatulli Oy on Suomen ensimmäinen sosiaalinen osakeyhtiö. Sen toimialoja ovat sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys sekä konepaja- ja rakennustoiminta. Yrityksen kaiken toiminnan yhteinen
nimittäjä on kestävän kehityksen periaate. Tavoitteena on luoda pysyviä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville.Tällä hetkellä Tervatulli

työllistää pysyvästi lähes viisikymmentä pitkäaikaistyötöntä ja vajaakuntoista. Tervatullikonsepti on
herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla.
Tervatulli Oy sai kaupungin kestävän kehityksen
tunnustuspalkinnon vuonna 2001.

ISO 14 001 sertifioituja yrityksiä
Oulussa:

ABB Installaatiot Oy
ADR-Haanpää Oy Oulu
AGA Oy Ab
Alteams Oy
Anttila Oy, tavaratalo
Anttila Kodin Ykkönen
Arizona Chemicals Oy
Aspocomp Oy
Aspocomp Oy, BU EMS
Asva Oy
Danzas AEI Intercontinental
Danzas ASG Eurocargo
Draka NK Cables Oy
Eka Chemicals Oy
Eka Polymer Latex Oy
Electroscandia Oy
Fortek Oy
Fortum Oy
Fujitsu Services MCD Oy
Halton Oy
Hermann Andersson Oy
Incap Furniture Oy
Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat
Kemira Metalkat Oy
Kesko Oy
Koskilinjat Oy
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen, Oulu
Lindström Oy

Lohja Rudus Oy
Movere Oy, Oulu
Nokia Networks, Oulu
Optiroc Oy
Oulun Energia
Oulun Satama
Paroc Oy Ab
Rannila Steel Oy
Rehuraisio Oy
Remec Oy
E. Sarlin Oy Ab
Scanfil Oyj
Skanska Oy
Sodexho Oy
Strackjohann Steel Oy Ab, Oulun teräspalvelukeskus
Stora Enso Oyj
Talgo Oy, Oulu
Transpoint Oy
Valio Oy
V. Alamäki Oy
VR Oy, henkilöliikenne
Wetteri Oy
Wetteri Power Oy
EMAS-rekisteröidyt yritykset Oulussa:

Stora Enso Fine Paper
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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:
❐
❐

❐

❐

❐

Ympäristölle haitallisen kuormituksen määrään
voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Pistemäisten
päästölähteiden kuormitusta niin ilmaan kuin vesistöihinkin on onnistuttu vähentämään oleellisesti ympäristölainsäädännön ja tekniikan kehittymisen myötä. Useasta pienestä päästölähteestä peräisin olevien haittavaikutusten vähentäminen edellyttää laajaa vastuunottoa sekä monenlaisia toimenpiteitä, ohjeita, määräyksiä ja perusselvityksiä.

Pientalotyömaiden jätteiden
hyötykäyttökokeilu
Kaakkurin Kiviharjun omakotityömailla kokeiltiin
energiajätteen portinpielikeräystä. Rakentajat lajittelivat polttokelpoisen jätteen erilleen ja jätteet
noudettiin joka toinen lauantai. Keräys oli rakentajille maksutonta. Lajittelu onnistui hyvin ja kerättävän energiajätteen suuri määrä yllätti odotukset.

tehostaa kaikessa toiminnassa raakaaineiden 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.

Toiminta ei kuulu kaupungin peruspalveluihin, mutta sillä haettiin toimivaa mallia pientalotyömaiden
hyötyjätteiden talteenottoon. Tulokset osoittivat,
että toiminnan kustannukset ovat korkeat ja käytännön toteutukseen liittyy ongelmia. Kokeilun järjestivät Oulun Jätehuolto, rakennusvalvontavirasto ja ympäristövirasto.

Yleisötapahtumien jätteiden
talteenotto tehostui
Kesätapahtumien jätteiden lajittelua tehostettiin.
Ympäristövirasto ja Oulun Jätehuolto kiinnittivät
erityistä huomiota tapahtumien jätehuollon neuvontaan ja valvontaan. Kesätapahtumissa syntyvät
jätteet lajiteltiin vähintään energia- ja biojätteeseen.
Toimintaa varten laadittiin ohje, jota jaettiin kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin ja siitä tiedotettiin
koko kesän ajan.
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Ruskon jätekeskukseen Oivapiste

nissa lausunnolla.

Ruskon Jätekeskukseen perustettiin hyötyjätteiden
lajitteluasema Oivapiste. Piste nimettiin maskottivaris Oiva Roinan mukaan. Oivapisteelle ohjataan
kaikki Ruskoon tulevat kotitalouksien pienjätekuormat, eikä peräkärryillä tuotua lajittelematonta jätettä päädy enää jätepenkalle.

Oulu on mukana kansainvälisessä ilmastonsuojelukampanjassa, jota kansallisesti koordinoi Kuntaliitto. Työstä vastaa työryhmä, jossa on mukana
kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten lisäksi
paikallisen teollisuuden edustus.

Pisteessä pientuojat lajittelevat kuormansa itse
Oulun Jätehuollon henkilökunnan opastuksella.
Oivapisteessä on kontit puulle, kyllästetylle puulle,
pahville, metalliromulle, keräyskartongille, paperille, muoville, lasille sekä sekajätteelle. Kolmen ensimmäisen toimintaviikon aikana Oivapisteessä vieraili tuhat jätteiden tuojaa.

Uusi biokaasupumppaamo
Ruskon jätekeskukseen

Kirjat kiertoon
Oulun kaupunginkirjasto poisti ylimääräistä aineistoaan suuressa kirjamyynnissä helmikuussa. Takavuosien suosikit löysivät uudet omistajat kaupunginkirjaston järjestämässä tapahtumassa, jossa
tehtiin tilaa uusille hankinnoille mitään käyttökelpoista pois heittämättä. Tapahtuman suosio yllätti
järjestäjät ja yli 4500 teosta vaihtoi omistajaa tavoitteeksi asetetun 2500 teoksen sijaan.

Ilmastokampanja etenee
Kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia tarkastelevan raportin pohjalta
laadittiin esite Oulu  aktiivista ilmastopolitiikkaa.
Esitteessä ilmastokysymys ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen on tuotu ymmärrettävästi esille ja
kytketty toimintamahdollisuuksiin paikallistasolla.
Selvitys Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
ja energiansäästötoimet Oulussa osoitti, että selvitystä seuraava ilmastonkampanjan viimeinen vaihe eli päästövähennystoimien toteuttaminen ja
vähentämisohjelman seuranta on haastava ja vaativa, sillä monet ns. perustoimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (kattava kaukolämpöverkko, sähkön ja lämmön yhteistuotanto,
biopolttoaineiden käytön lisäys energiantuotannossa, kaatopaikkakaasujen talteenotto) on jo Oulussa toteutettu. Selvitys on parhaillaan hallintokun-

Urakkasopimus toisen biokaasupumppaamon rakentamisesta Ruskon jätekeskukseen uuden jätetäytön kaasujen talteenottoon solmittiin toukokuussa ja uusi laitos otettiin käyttöön syksyllä. Laitos toimii vuonna 1997 rakennetun laitoksen rinnalla.Vanhan laitoksen talteenottamalla biokaasulla tuotetaan energiaa vuosittain 25 000 MWh.
Uuden pumppaamon tuoma lisäys on arviolta 5
000-10 000 MWwh vuodessa.
Talteenotettu kaasu myydään edelleen Paroc Oy:lle
ja Oulun Energialle sekä käytetään Ruskon jätekeskuksen kiinteistöjen lämmitykseen. Oulun Jätehuollon biokaasun hyötykäyttöaste on 100 %,
kun vastaavasti lähes kaikissa muissa Suomen kaatopaikoilla käytössä olevissa pumppaamoissa kaasu ainoastaan poltetaan soihdussa vaarattomaksi.

Pateniemen saha-alueen
tutkimukset valmistuivat
Pateniemen saha-alueen tutkimukset saatiin päätökseen ja tuloksista on laadittu loppuraportti,
jossa esitetään vaihtoehtoja saha-alueen ympäristövaurioiden korjaamiseksi ja alueella sijaitsevan
kaatopaikan sulkemiseksi. Selvitysten perusteella
alueen asuin- tai virkistyskäyttö on mahdollista.
Ratkaisut alueen kunnostamisesta ja maankäytön
muuttamisesta tekee saha-alueen maanomistaja,
Stora Enso Oyj.
Pateniemen saha-alueen likaantuneisuuden ja alueen asuin- ja virkistyskäyttömahdollisuuksien selvittäminen kuuluu EU:n tavoite 2 ohjelman Maankäytön muutostilanteiden hallinta hankkeeseen,
jonka toteutuksesta ovat vastanneet Oulun kaupunki ja Stora Enso Oyj.
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Oulun kaupungin
työllistämiskeskuksen
kierrätysverkostohanke päätökseen
Hankkeen tavoitteena oli suunnitella yhdessä kierrätystä harjoittavien yhdistysten kanssa työllisyysja ympäristövaikutteinen yhteistyöhön pohjautuva verkosto, jonka puitteissa jatkossa voitaisiin synnyttää uusia työ- ja työllistämispaikkoja.Tavoitteena oli myös lisätä eri toimijoiden välistä kanssakäymistä sekä edistää paikallista verkostoitumista
ja kumppanuutta. Oulun kaupungissa toimii kuusi
yhdistystä tai säätiötä, jotka harjoittavat laajamittaista kierrätystoimintaa.
Hankkeessa toteutettu hyötyjätteiden portinpielikeräyskokeilu osoitti, että yhdistykset voisivat osallistua kierrätystoiminnan tehostamiseen mm. omakotitaloalueiden portinpielikeräystä laajentamalla
sekä kierrätyskeskustoimintaa kehittämällä. Oulussa
ei toimi korjaus- ja kunnostustoimintaa harjoittavaa kierrätyskeskusta. Oulusta puuttuu myös rakennusmateriaalien ja -osien kierrätyspaikka.
Hankkeen aikana kierrättäville tai kierrätystoiminnasta kiinnostuneille yhdistyksille järjestetyt tapaamiset johtivat yhteisen yhdistyksen Oulun TYKI
ry:n perustamiseen. Oulun työllistämis- ja kierrätysverkko - Oulun TYKI ry:n, tavoitteena on
lisätä ja tiivistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä
suunnitella ja toteuttaa työllisyyttä ja kierrättämistä
tukevia projekteja.Yhdistykseen liittyivät Lintulam-

men asukasyhdistys, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ja Yritetään yhdessä ry.Yhdistyksen tarkoituksena on saada uusia jäsenyhdistyksiä mukaan toimintaan.
Kierrätysverkostohankkeelle tehtiin omat wwwsivut (http://oulu.ouka.fi/tyollistamiskeskus/kierratys/), joille koottu aineisto siirretään soveltuvin osin
Oulun TYKI ry:n www-sivuille. Sivujen keskeisenä
sisältönä tulee olemaan kierrätys, kestävä kehitys,
työllistäminen ja järjestötoiminta.
Hanke sai työllisyyspoliittista projektitukea Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta.

Ekotiimi Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjastossa
Kirjaston kestävän kehityksen ohjelman valmistuttua perustettiin Ekotiimi pistämään käytäntöön
ohjelman kauniit ajatukset poistettavan materiaalin lajittelusta ja kierrätyksestä. Ekotiimin kuuluu
edustaja lähikirjastoista, pääkirjaston vahtimestareista ja pääkirjaston joka kerroksesta.
Ekotiimin ansiosta pääkirjaston muovi ja styrox
toimitetaan muusta jätteestä eroteltuna Ruskon
jätekeskukseen. Pääkirjaston jokaiseen kerrokseen
on järjestetty otsikoidut laatikot päiväkoteihin
menevälle piirustuspaperille ja askartelumateriaalille, paperinkeräyspaperille, pahville, muoville yms.

Kaupunginkirjaston kierrätysohjeistusta on havainnollisettu kuvin.

Kuva Kaupunginkirjasto
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Vahtimestareiden kanssa on sovittu säännölliset
aikataulut laatikoiden tyhjentämisestä ja materiaalin eteenpäin toimittamisesta. Päiväkoteihin tarkoitetusta materiaalista ilmoitetaan muutamaan, aakkosjärjestyksessä valittuun päiväkotiin ja päiväkodin henkilökunta hakee tarvitsemansa materiaalin
pääkirjastosta.
Lähikirjastoissa jätettä tulee vähemmän ja kukin
lähikirjasto käyttää lähellään olevia
keräyspisteitä ja sopii lähistön koulujen ja päiväkotien kanssa mahdollisesta
askartelumateriaalin toimittamisesta niihin.
Ekotiimi on laatinut kierrätyksestä kuvitetut ohjeet. Ekotiimi seuraa myös kierrätyksen toimivuutta
ja tehostaa sitä tarvittaessa.

Osaava henkilökunta
asiakkaiden eduksi
Oulun Jätehuollossa vuosien 2002 - 2003 aikana
ympäristönhuollon ammattitutkinnon suoritti seitsemän työntekijää ja osatutkinnon yksi työntekijä.
Pakollisten osioiden lisäksi työntekijät tekivät näyttötutkintoja jäteneuvonnassa, ongelmajätehuollossa
ja materiaalin talteenotossa.

Rakentamisen laadun kehittämisprojekti - Oulun Asuntomessut
Rakentamisen laadun kehittämisprojektissa saatiin
valmiiksi pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja
arviointijärjestelmän työversio, jonka pilottisovelluksen toteutus aloitetaan keväällä 2004 Oulun
Asuntomessujen kohteessa.
Järjestelmässä painotetaan pientalojen kestävyyttä, pitkäikäisyyttä, terveellisyyttä ja rakenteiden elinkaariominaisuuksia. Järjestelmässä tarkasteltavat
osa-alueet ovat: kosteudenkestävyys, sisäilmasto,
energiatarve, ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset. Työstä on vastannut Oulun rakennusvalvontavirasto ja siinä ovat olleet mukana Ympäristöministeriö; Motiva Oy; Sisäilmayhdistys ry;
Osuuskunta Suomen asuntomessut; Pientaloteollisuus ry; VTT - Oulu, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka; Oulun yliopisto; Heli ry ja Merikosken
tutkimuskeskus.

Märkätila-asentajien henkilösertifiointikoulutuksen
osallistui 135 asentajaa ja työnjohtajaa.

Rakennusvalvonta panostaa
rakennetun ympäristön kestävyyteen
Rakennusvalvontavirastossa on viime aikoina perehdytty rakentamisen kosteudenhallintaan laajemmalti kuin pakollinen lakisääteinen tehtävänasettelu vaatisi.Vaativien tavoitteiden pohjana ovat rakennustarkastajien kokemukset ongelman laajuudesta ja kentän muutoshitaudesta sekä tietoisuus
kansantaloudellisesta merkityksestä. Oulun seudulla työmaiden kosteudenhallinta- ja muuhun laatutyöhön panostetaan yli 1 miljoona euroa, mistä
rakennusvalvonnan osuus on 0,5 miljoonaa euroa
ja yksityisen sektorin arviolta yli 0,5 miljoonaa
euroa.
Hallitsematon kosteus on edelleen rakennetun
ympäristön laajin yksittäinen ongelma. Kosteus on
osallisena lähes kaikissa rakennusvaurioissa ja vaikuttaa merkittävästi myös materiaalien vanhenemiseen. Lisäksi kosteus on syynä homeen syntyyn
ja materiaalien päästöihin.
Hankkeella on tuntuva kansantaloudellinen merkitys. Vuositasolla jo pelkästään Oulussa korjaus-
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kustannukset ovat kymmeniä miljoonia euroja, eikä
mukaan ole laskettu terveydenhoitokustannuksia,
menetettyjä työpäiviä eikä inhimillisiä kärsimyksiä
tai ympäristöhaittoja.
Syksyllä 2001 aloitettua suuren suosion saanutta
rakentamisen kosteudenhallintakoulutusta on jatkettu vuonna 2003. Koulutuksen sisältöä on monipuolistettu. Osallistuja on ollut lähes 1000. Seminaareja on toistettu useasti. Silti ammattilaisten
tiedonnälkä on yllättänyt rakennusvalvonnan: kentältä tulee edelleen uusinta- ja lisäkoulutuspyyntöjä. Palaute ja asiakastyytyväisyys ovat olleet erit-

täin hyviä. Useilla työmailla on muutettu työjärjestystä ja aikataulua, kun on tiedostettu rakenteiden
vaatimat kuivumisajat.
Oulun rakennuslautakunta ja -valvontavirasto ovat
vakuuttuneita siitä, että kahden vuoden koulutus
ja tehostettu toiminta rakennustyömailla on selkeästi parantanut kosteudenhallintaan liittyvän rakentamisen laatua. Vaikka rakennusvalvonnan uudenlainen panostus laatuun on tuottanut hyviä
tuloksia, on vielä paljon tekemätöntä työtä pitkäikäisen ja kestävän rakennetun ympäristön aikaansaamiseksi!
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Kestävän kehityksen ohjelmien
toteutus kaupunkiorganisaatiossa
Hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmien
seurannassa painotetaan ohjelman toimivuutta, järjestelmällisyyttä ja ympäristöasioiden hoitamisen
hallintaa.Vuoden 2003 seurannassa kysymyksiä vähennettiin ja selkiinnytettiin edellisistä vuosista. Kyselyä pidettiin vastaajilta saadussa palautteessa aiempaa helpompana vastata. Lähestymistapa on kuitenkin pysynyt samana, mikä mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuuden eri vuosien välillä.
Kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta on kytketty aiempaa kiinteämmin
talous- ja toimintasuunnitelmiin ja niiden seurantaan. Kyselyssä tiedusteltiin vuoden 2003 talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutumista ja
vastaukset pyydettiin esittämään vastaavalla tavalla kuin toimintakertomuksessa. Uusia tavoitteita
vuodelle 2004 ei kysytty, koska tieto niistä on saatu talousarvion laadinnan yhteydessä keskusvirastosta.
Vuoden 2003 seurantakysely jaettiin hallintokunnittain ja liikelaitoksittain sähköpostitse yksikön
johdolle sekä kestävän kehityksen yhdyshenkilöille. Lomakkeita lähetettiin kaikkiaan 30 hallintokuntaan, liikelaitokseen tai yksikköön. Vastauksia saatiin yhteensä 23.
Vastaamatta jättivät sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyötä ja päivähoito- ja perhetyötä lukuun ottamatta, kulttuuritoimesta kaupunginteatteri, Oulun
Logistiikka ja Oulun Työterveys. Näiden toimintaan
ei siten tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa.
Suurista hallintokunnista keskusvirasto ja tekninen
keskus antoivat vastauksensa usean yksikön yhteenvetona. Kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköt vastasivat kukin omalla lomakkeellaan, kuten aiempinakin vuosina.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko
kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokuntatai liikelaitoskohtaisesti. Toteutuneita toimenpiteitä
on esitetty esimerkinomaisesti edellä politiikan painopisteiden yhteydessä sekä erillisessä liitteessä.

Kestävän kehityksen ohjelmat
Oulu kasvaa kestävästi -politiikan mukaisesti
kestävän kehityksen ohjelmansa on päivittänyt 14
yksikköä vastanneista. Opetusvirastossa ja päivähoito- ja perhetyössä ohjelman päivitys on meneillään ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2004.
Myös liikuntavirasto ja taidemuseo ilmoittavat päivittävänsä ohjelmansa vuoden 2004 aikana. Liitteeseen 1 on koottu yksiköiden ohjelmien päivityksen tilanne.

Kestävä kehitys osana strategista ja
vuosittaista suunnittelua ja
tavoitteenasettelua
Lähes kaikissa yksiköissä (96 %, 22 vastaajaa) kestävä kehitys on mukana pitkän tähtäimen suunnittelussa. Palolaitosta lukuun ottamatta kaikki vastanneet kertoivat kestävän kehityksen sisältyvän
hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan. Oulun palolaitos on vuoden 2004 alusta liitetty osaksi alueellista pelastustointa. Näin ollen alueellisen
pelastustoimen organisaatio, strategia yms. ovat
vielä tällä hetkellä valmisteilla.
Seurantakyselyyn vastanneista 91 % (21 vastaajaa)
kertoo, että kestävä kehitys on osa yksikön vuosittaista tavoitteen asettelua.
Yksikön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan, päivitetään ja hyväksytään
yleisimmin osana vuosittaista talousarvion laadintaa (78 %, 18) tai sisäisissä työpalavereissa (74 %,
17). Myös käyttösuunnitelman tai avaintuloksien
laadinnan yhteydessä ja johtoryhmissä käydään
usein läpi kestävän kehityksen tavoitteita (11 - 15
vastaajaa). Erillisenä lautakunta-asiana kestävää kehitystä käsittelee vuosittain vain 5 vastaajaa. Kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan myös laatu- tai ympäristöjärjestelmiin liittyvissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa.
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1999
(vastauksia
yht. 37)

2000
(vastauksia
yht. 39)

2001
(vastauksia
yht. 34)

2002
(vastauksia
yht. 29)

2003
(vastauksia
yht. 23)

Kestävä kehitys osana pitkän
tähtäimen suunnittelua / strategiaa

95% (35)

90% (35)

94% (32)

90% (27)

96 % (22)

Kestävä kehitys osana vuosittaista
tavoitteen asettelua

76% (28)

85% (33)

79% (27)

83% (25)

91 % (21)

Kestävä kehitys osana suunnittelua ja kehittämistä (kyllä vastausten määrä kaikista vastauksista)
Kestävän kehityksen tavoitteen asettelu on tullut
yhä kiinteämmin osaksi muuta talouden suunnittelua ja seurantaa myös vuositasolla. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa ja strategioissa kestävä kehitys on ollut mukana jo vuodesta 1999 lähtien.Vastaajista 90 - 96 % on ilmoittanut, että kestävä kehitys sisältyy yksikön strategiaan.
Kestävän kehityksen tavoitteenasettelu vuositasolla
on yleistynyt vuoden 1999 jälkeen, jolloin 76 %
yksiköistä kertoi kestävän kehityksen olevan osa
vuosittaista tavoitteenasettelua.Vuonna 2003 näin
ilmoitti 91 % vastanneista.

Keskusvirasto
Hankintalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Palolaitos
Nuorisoasiainlautakunta
Opetuslautakunta
Liikuntalautakunta
Ympäristölautakunta
Kulttuurilautakunta
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys
Yhteensä

Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen oli
ensimmäisen kerran kirjattu hallintokunnille ja liikelaitoksille toimitettuihin talousarvion 2002 laatimisohjeisiin. Kestävän kehityksen tavoitteensa
vuoden 2002 talousarvioon asetti annettujen ohjeiden mukaisesti vain runsas kolmannes lautakunnista.Vuodelle 2004 tavoitteensa esittivät jo lähes
kaikki lautakunnat ja liikelaitokset (85 %).
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen
ohjelmien tilanteesta sekä kestävästä kehityksestä
osana muuta suunnittelua ja tavoitteen asettelusta
on esitetty liitteessä 1.

2002

2003
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

7 (35 %)

12 (60 %)

Kestävän kehityksen tavoitteiden esittäminen talousarviossa

2004
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17 (85 %)
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Toteutuneet toimenpiteet

tyksen ohjelmassa, mutta usein myös sisäisissä työohjeissa, toimenkuvissa ja henkilökohtaisina työmääräyksinä. Yksiköistä 12:llä (52 %) on käytössään tai tekeillä ympäristö- tai laatujärjestelmä , näin
ollen vastuiden määrittely ja kestävän kehityksen
asioita on sisällytetty niihin. Tämä vastaa pääpiirteissään edellisten vuosien tilannetta.

Kuten aiempinakin vuosina kaupungin kaikissa yksiköissä toteutetaan runsaasti toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Hallintokunnat ja yksiköt
tunnistavat entistä paremmin oman toimintansa
kestävän kehityksen näkökulman ja juuri omat vaikutusmahdollisuutensa päämäärien ja tavoitteiden
toteuttamiseen. Useissa hallintokunnissa kestävä
kehitys ja sen mukainen toiminta on entistä enemmän osana perustehtävää ja muuta toimintaa.Tätä
on edistänyt myös tavoitteiden kirjaaminen talousarvioon ja niiden toteutumisen seuranta osana
muuta toiminnan ja talouden seurantaa. Kestävä
kehitys ei ole enää ainoastaan irrallisia projekteja
tai erillisiä hankkeita, vaikka näitäkin toteutetaan
ja myös jatkossa tarvitaan.

Kyselyssä tiedusteltiin mille ympäristövaikutuksia
aiheuttaville toiminnoille yksiköistä on kirjallista
ohjeistusta. Jätehuolto-ohjeita oli laadittu 17 yksikössä (74 %). Energian säästöön ohjeet oli yhdeksässä yksikössä (39 %).Veden kulutuksen vähentämiselle oli laadittu ohjeita kuudessa (26 %) yksikössä ja materiaalien kulutukseen kymmenessä (43
%).
Ohjeiden laadinta on yleistynyt viime vuodesta,
jolloin jäteohjeet oli käytössä 70 %:lla yksiköistä ja
muita ohjeita keskimäärin viidellä vastaajalla. Hankintojen tekemiseen on perinteisesti olemassa
ohjeistusta, tosin niissä ei kaikilta osin oteta huomioon ympäristöasioita.

Vuonna 2002 toteutettuja kestävän kehityksen
hankkeita ja toimenpiteitä on koottu raportin loppuun liitteeseen 4.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus

Jätehuolto- ja energiansäästöohjeiden laadintaa
kysyttiin hallintokunnilta edellisen kerran vuoden
1998 kyselyssä. Silloin kirjalliset jäteohjeet oli käytössä 56 %:lla ja energiasäästöohjeet 21 %:lla vastanneista.

Vastanneista yksiköistä kaikki nimesivät kestävän
kehityksen vastuuhenkilön. Vastuu kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin yleisimmin (70
%, 16), sisäisissä työpalavereissa tai kestävän kehi-
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Vastanneista yksiköistä kahdeksalla oli myös muita
ympäristöasioihin liittyviä ohjeita ja 18:lla (78 %)
menettelytapa- ja työohjeisiin on sisällytetty kestävän kehityksen asioita. Esimerkiksi kestävän kehityksen asioita sisältäviä ohjeita on laadittu rakennusvalvontavirastossa kosteuden hallinnasta ja rakentamisen teknisestä laadusta, Oulun Vedessä
suunnitteluperiaatteista, Oulun Ateriassa omavalvonnasta, Oulun Jätehuollossa jätteiden käsittelytoiminnoista ja Oulun Comacissa pölyn ja melun
torjunnasta ja siivousaineiden annostelusta. Kouluissa ja päiväkodeissa kestävä kehitys on sisällytetty opetussuunnitelmiin, joilla ohjeistetaan opetus- ja kasvatustyötä.
Suurella osalla vastanneista yksiköistä (78 %, 18)
kestävän kehityksen asiat kuuluvat työhön perehdyttämiseen, mikä oli edellisvuotta enemmän, jolloin vain runsas puolet ilmoitti näin.

Henkilöstön tiedotus ja koulutus
Kestävän kehityksen asioista henkilöstölle oli tiedottanut vuoden 2003 aikana lähes kaikki vastaajista (96 %, 22). Koulutuksen määrä on tasaisesti
lisääntynyt vuoden 1999 jälkeen. Tiedotusta on
annettu useimmiten palavereissa, mutta myös työyhteisökokouksissa, sisäisin tiedottein ja koulutustilaisuuksissa.

1999
(vastauksia
yht. 37)
Kirjallista ohjeistusta kestävän
kehityksen asioista
Kestävä kehitys osana
työhön perehdytystä
Henkilöstöä koulutettu /
tiedotettu seurantavuonna

Koulutuksissa ja tiedotuksessa on käsitelty mm.
kuntalaisten ympäristövastuuta ja tietoutta, yhteiskuntavastuuta, ympäristö- ja laatujärjestelmiä,
jätehuoltoa ja kierrätystä, rakennusten kosteuden
hallintaa, kestävän kehityksen sisällyttämistä uusiin
opetussuunnitelmiin, koulujen Vihreä lippu 
ympäristökasvatushanketta, koulujen haitallisia
ympäristövaikutuksia, luonnon ja ympäristön hyödyntämistä päiväkotityössä ja ympäristöystävällisiä
siivousmenetelmiä sekä työsuojelu  ja turvallisuusasioita.
Yksiköissä, joissa kestävän kehityksen ohjelma on
laadittu tai päivitetty tai on laadittu uusia jätehuolto tms. ohjeita nämä on yleisesti esitelty henkilöstölle työpaikkakokouksissa, ilmoitustauluilla tai jaettu jokaiselle.
Ympäristöviraston henkilöstöä on osallistunut valtakunnallisiin kestävän kehityksen kokouksiin ja
teemapäiviin. Oulun Jätehuollon henkilöstöä on
osallistunut ympäristöhuollon ammattitutkintokoulutukseen. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet sarjan seminaariin Ympäristöasioiden järjestelmällinen hoito kaupunkiorganisaatiossa osallistui lähes kaikkien hallintokuntien edustajia.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen
ohjeistuksesta ja koulutuksesta on esitetty liitteessä 2.

2000
(vastauksia
yht. 39)

2001
(vastauksia
yht. 34)

2002
(vastauksia
yht. 29)

43 % (16)

51 % (20)

59 % (20)

70 % (21)

78 % (18)

43% (16)

39 % (18)

56 % (19)

53 % (16)

78 % (18)

54 % (20)

66 % (26)

79 % (27)

73 % (22)

96 % (22)

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

2003
(vastauksia
yht. 23)
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Sidosryhmäyhteistyö
Vastanneista 65 % (15) oli tiedottanut kestävän
kehityksen asioista sidosryhmilleen vuonna 2003.
Tiedotus tapahtui yleisimmin yhteistyö tai tiedotustilaisuuksissa ja vuosiraporteissa. Kestävän kehityksen aihepiireihin liittyviä tiedotustilaisuuksia,
-kampanjoita ja vastaavia olivat järjestäneet erityisesti tekninen keskus, rakennusvalvontavirasto,
Oulun Jätehuolto ja Oulun Energia sekä koulut ja
päiväkodit.
Vuonna 2003 toteutettuja tapahtumia olivat mm.
Neuvokkaassa eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestetyt tontti- ja palstaviljelypäivät, seniorikorttipäivät sekä veteraanien pysäköinti ja ilmaisbussiliput teemaviikko. Palolaitoksen järjestämissä paloturvallisuuskoulutuksissa, poistumisharjoituksissa ja palolaitoksen toiminnan esittelyissä oli yhteensä useita tuhansia osallistujia. Runsaasti eri tahoja saavuttaneita tilaisuuksia olivat myös kaavoitukseen liittyvät yleisötilaisuudet, rakennusvalvontaviraston kosteusmittauskoulutukset, toteutettaviin ja suunnitteluvaiheessa oleviin hankkeisiin ja
projekteihin liittyvät yleisötilaisuudet, koululaisten
metsäviikko, Oulun Energian voimalaitosvierailut
ja Oulun Jätehuollon lukuisat jäteneuvontatilaisuudet ja järjestetyt vierailut Ruskon jätekeskukseen
ja kierrätyskeskukseen.
Erilaisia tilaisuuksia kerrottiin järjestetyn yhteensä
useita satoja ja niihin on osallistunut kaikkiaan useita tuhansia kuntalaisia.

Hallintokunnan oma arvio kestävän
kehityksen toteutumisesta
Oman arvion mukaan kaupungin päivitetty kestävän kehityksen politiikka tunnetaan suurimmassa
osassa yksiköistä vähintäänkin tyydyttävästi (74 %,
17) ja näistä hyvin tai erittäin hyvin seitsemässä.
Kestävän kehityksen ohjelman sisältö ja tavoitteet
on yksiköissä sisäistetty pääosin tyydyttävästi tai
hyvin (74 %). Henkilöstön ympäristötietoisuuden
taso sekä motivaatio ja asenteet arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi tai hyväksi (noin 60 %) tai
vähintäänkin tyydyttäväksi (noin 30 %).Yksiköiden

näkemykset on koottu liitteeseen 3. Arviot vastasivat pääosin aikaisempien vuosien tilannetta.
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kestävän
kehityksen edistämisestä on yksikölle hyötyä.
Vapaamuotoisissa kommenteissa yksiköt esittivät
aiempaa enemmän käytännön ideoita ja toimenpide-ehdotuksia kestävän kehityksen edistämiseksi
kaupungissa. Esille tuli mm. käytännön esityksiä ja
kysymyksiä kestävän kehityksen toimintaohjelman
kehittämisestä, lajittelusta, jätehuollon järjestelyistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta sekä muista yksittäisistä ympäristöasioista.Toimenpide-ehdotukset on tänä vuonna koottu aihepiireittäin taulukkoon 4, josta hallintokunnat ja liikelaitokset voivat
poimia omansa, saada ideoita toimintansa kehittämiseen ja vastata kysyjien tarpeisiin.
Positiivista palautetta vastaajilta sai mm. seminaari
Ympäristöasioiden järjestelmällinen hoitaminen
kaupunkiorganisaatiossa, ja ilmastonsuojelukampanjaryhmän laatima esite Oulu  aktiivista ilmastopolitiikkaa. Talousarvion yhteyteen laadittua
hallintokuntien kestävän kehityksen tavoitteiden
yhteenvetoa pidettiin hyvänä, koska siitä kävi hyvin ilmi, että kestävä kehitys ei ole joukko irrallisia
asioita, vaan liittyy hallintokuntien talouden ja toiminnan muuhun suunnitteluun.
Risuja annettiin mm. siitä, että kaupungin kiinteistöjen remonttien yhteydessä kaatopaikalle viedään
käyttökelpoista ja rahallisestikin arvokasta tavaraa
ja materiaaleja sekä ympäristöön jätetään rakennustarvikkeita ja -materiaaleja. Seurantakyselyä pidettiin osin edelleen vaikeana vastata, vaikka päinvastaistakin palautetta saatiin. Kyselyn ajankohtaa
pidettiin myös liian aikaisena.
Aiempien vuosien tavoin toivottiin kestävän kehityksen tietoiskuja sekä henkilöstökoulutusta sekä
yhteistyötä eri hallintokuntien välille. Edellisistä
vuosista poiketen aika- ja henkilöstöresurssien
puute ei kommenteissa noussut esille lainkaan,
mistä voidaan päätellä, että kestävä kehitys on löytänyt aiempaa paremmin paikkansa osana yksiköiden normaalia toimintaa.
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Ideoita ja ehdotuksia kestävän kehityksen edistämiseksi
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Kestävän kehityksen ohjelmien linkitys kaupungin kotisivuille.
Kestävän kehityksen periaatteet sisältävien laadunhallintajärjestelmien tai ympäristöjärjestelmien käyttöönotto
hallintokunnissa ja laitoksissa.
Seurantakyselyn ajankohdan myöhäistäminen ja kyselyn selkiinnyttäminen.
Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen edelleen.
Kestävän kehityksen tulosten raportoinnin kehittäminen.
Tiedottaminen tilastoitavista muuttujista etukäteen hallintokunnille.

Jätehuolto

Mahdollinen edullisen mullan myynti asiakkaille, joilta saadaan biojätettä.
Jätekuljetusten hinnoittelu selkeästi lajittelua suosivaksi.
Julkisten ja koululaisille suunnattujen tutustumiskäyntien järjestäminen Ruskon jätekeskukseen.
Paperinlajittelun tehostaminen kaupungintalolla.
Pientalojen jätteiden lajittelun tehostaminen asukasyhdistysten avustuksella.
Jätteiden lajittelun järjestäminen laitoksiin (esimerkiksi liikuntalaitoksiin ja paikkoihin) sekä keräyspisteiden
asianmukaisesta huollosta huolehtiminen.
❐ Vuokralaisten velvoittaminen jätteiden lajitteluun.
❐ Kierrätykseen liittyvien vastuualueiden selkiinnyttäminen (tilapalvelu/ keittiö/ muu hallintokunta).
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Tiedotus, koulutus, valistus

Keke-teemaviikon järjestäminen päiväkodeille, kouluille, nuorisotaloille, oppilaitoksille, kaupungin hallintokunnille
sekä yrityksille.
❐ Keke-viikon ympäristöteon palkitseminen ja valinnan julkistaminen paikallismediassa.
❐ Yhteiskuntavastuuraportointimallin lisäkoulutuksen järjestäminen hallintokunnille.
❐

Muuta

Oulun kaupungin tulisi rakennuttajana (Tilapalvelut, Oulun Sivakka, Katu- ja viherpalvelut sekä Katutuotanto)
toimia kestävän kehityksen esimerkkinä omien rakennuskohteidensa jokaisessa vaiheessa: hankesuunnittelu,
organisointi, suunnittelukilpailut, toteutussuunnittelu, koerakentaminen, toteutus ja isännöinti. Vasta tämän jälkeen
voidaan uskottavasti vaatia muiden tahojen sitoutumista kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja
ylläpitoon.
❐ Siirtyminen paperittomaan lautakuntatyöskentelyyn liittyen kaupungin teknologiaimagoon.
❐ Akkukäyttöisiin jäänhoitokoneisiin siirtyminen (Linnanmaan jäähalli).
❐ Uimarantojen matonpesulaitureiden muuttaminen viemäröidyiksi pesualtaiksi.
❐
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Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu

Yksikkö

Kestävän kehityksen
ohjelman päivitys

Kestävä kehitys
osana muuta
pitkän tähtäimen
suunnittelua

Kestävä kehitys
osana muuta
vuosittaista
tavoitteen asettelua

Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

hyväksytty kh 11.2.03

kyllä

kyllä

valmistuu 31.5.04
ei
valmistuu maaliskuussa 04

kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä

valmistunut elokuussa 03
valmistunut 15.1.03
valmistuu vuonna 2004
valmistunut 29.8.2003
ei
hyväksytty nuorisoas.ltk. 25.9.03
hyväksytty ymp.ltk 15.4.03
valmistuu 31.5.2004
hyväksytty tekn. ltk. 12.11.02
ei
valmistuu vuonna 2005
ympäristöjärjestelmä
hyväksytty liik.lait. ltk 17.9.03
valmistunut 27.82003
ympäristöjärjestelmä
ympäristöjärjestelmä
ei
valmistunut 29.8.02
valmistunut 1.9.03
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
-

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)
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Liite 2. Ohjeistus ja koulutus.
Yksikkö

Jätehuolto-ohje

Energiansäästöohje

Materiaa- Kest. keh.
lien kulutus- sisällytetty
ohje
muihin työja menettelyohjeisiin

Laatu- tai
ympäristöjärjestelmä
käytössä

Kes. keh.
tiedotus
henkilöstölle
2002

Keskusvirasto

painatuskeskus
kyllä,
muutoin ei

painatuskeskus
kyllä,
muutoin ei ei

ei

ei

kyllä

tekeillä

kyllä

kyllä
kyllä
-

ei
kyllä
ei
kyllä
vaihtelee kouluittain

ei
ei
-

ei
ei
-

kyllä
kyllä
-

ei
ei
-

kyllä
kyllä
ei kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä

kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
ei
kyllä
ei
ei
ei

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
osittain

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
vastannut kyselyyn)

ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
-

ei
kyllä
ei
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
-

ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
-

ei
ei
ei
ei
ei
ei
osittain
/tekeillä
ei
tekeillä
ei
tekeillä
kyllä
kyllä
tekeillä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
-

Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterv.- ja vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys
(- = ko. hallintokunta ei ole

Hankinta- Veden
ohje
käyttöohje

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

Yksikkö

Oulu kasvaa
kestävästi
Ohjelman
-politiikan tunnettuus sisäistäminen

Ympäristötietoisuus

Motivaatio ja
asenteet

Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

heikko

heikko

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä
tyydyttyvä
heikko

tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

erittäin hyvä
hyvä
hyvä

erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä

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

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

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

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

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
-
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Liite 4: Hallintokuntien ja liikelaitosten vuonna 2002 esittämät toteutuneet kestävän kehityksen hankkeet ja toimenpiteet:

Keskusvirasto:
Suunnittelupalvelut
- Yleiskaavatyön lähtökohtana on kestävä kehitys.
- Yleiskaava 2020.
- Oulujokivarren kehittämismalli nähtäville, vaikutusten arviointi myönteistä.
- Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 20042008 hyväksyttiin.
Lähidemokratia
- Lähidemokratian toiminta-avustukset myönnettiin 33 lähidemokratiayhteisölle.
- Alueellista yhteistyötä toteutettiin ja myönnettiin alueellinen toimintaraha 14 suuralueelle.
- Neljällä suuralueella aluetyöntekijät (Höyhtyä,
Oulunsuu, Koskela, Pateniemi).
- Edistettiin lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista.
- Kehitettiin tietoyhteiskuntaa kansalaisyhteiskuntana (asukastupien tietotyötorien toiminta, paikallisyhteisöjen internetviestinnän kehittäminen).
- Järjestettiin Jelppi-vapaaehtoistoiminnan koulutus- ja toiminnan esittelytilaisuuksia.
- Järjestettiin alueellisten yhteistyöryhmien koulutustilaisuuksia sekä alueellisen yhteistyön viestinnän koulutusta.
- Kehitettiin asukastupien toimintaa monipuolisesti
ennaltaehkäisyn lähtökohdista; lasten, nuorten,
perheiden, ikäihmisten, työelämän ulkopuolella
olevien hyvinvointia tukevat ja syrjäytymistä ehkäisevät toimintamuodot, kulttuurinen toiminta,
lähiliikunta.
- Esteetöntä elämää lähiöuudistushanke: lähiöt
elämän ympäristöinä toimintalinjaan sisältyivät
alueellinen yhteistyö, asukastupatoiminta ja lähiökulttuuriprojekti.
Elinkeino- ja kansainväliset palvelut
- Varsinainen vaikuttaminen kestävään kehitykseen
tapahtuu Kasvusopimuksen ympäristöklusterin
toimien edistämisen kautta.
- Paperin kierrätys.
- Energian säästö.
Suhdetoiminta- ja tapahtumat
- Tapahtumien suunnittelussa pyrittiin huomioimaan kestävän kehityksen näkökulma eri tilanteissa.

- Tapahtumien kautta tehtiin Oulua, sen palveluja
ja kulttuurimaisemaa tutuksi jokaiselle asukkaalle, myös maahanmuuttajille.
- Kansainvälinen Oulu tapahtumassa 2003 aloitettiin yhteistyö asukastupien kanssa lupaavin kokemuksin. Maahanmuuttajia pyritään saamaan
mukaan asukastupien toimintaan.
- Tapahtumissa huomioitiin myös Ouluseutu ja
seudun kulttuuri ja tehtiin yhteistyöllä tutuksi niitä myös oululaisille.
- Työntekijöille kerrottiin kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisesta käytännössä.
- Paikallisten raaka-aineiden, lähiruoan suosiminen
-> paikallisen yrittäjyyden tukeminen.
- Ei käytetä kertakäyttöastioita, uusiomateriaalien
käyttö mahdollisuuksien mukaan.
Kehittämispalvelut
- Smart Oulu brändi: Tietoyhteiskuntakaupunki
Oulu  koordinaatiohanke ja verkkopalvelujen
kehittäminen: Keinoina yhteistyö eri projektien,
hankkeiden ja verkostojen kanssa, verkko- ja mobiilipalvelujen käytön lisääminen, työprosessien
mallinnuksessa huomioitu kestävä kehitys, lisätty verkkoon tulostettavia ja näytöillä täytettäviä
lomakkeita, uuden sukupolven kaupunkikortti
OuluCardille lisättiin palveluja ja korttijakelua tehostettiin.
- Yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa lisättiin > alueen yritystoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen.
- Uusien palvelujen käyttöön otossa huomioitiin
myös kestävän kehityksen mukaisesti henkilökunnan osaaminen.
- Sähköiseen sisäisen viestinnän tehostamiseen liittyen aloitettiin koko kaupungin intranetin kehittäminen. Internetin kehittämistä jatkettiin.
- Otettiin käyttöön tiedotejärjestelmä, jonka avulla
koko kaupungin tiedotteet ja uutiset saadaan jatkuvaksi uutisvirraksi kaupungin etusivulle.
- Sisäistä tiedottamista kehitettiin myös tiedottajien välisen sähköpostiringin toiminnan tehostamisella.
Seutuyhteistyö
- Seudullinen yleiskaava.
- Lisättiin yhteistyötä verkkopalvelujen kehittämisessä ja OuluCard palvelujen tarjoamisessa.
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Viestintä
- Oulu sijoittui imagoltaan toiseksi yli 50000 asukkaan kuntien joukossa Taloustutkimuksen kuntien vip-tutkimuksessa.
Henkilöstöpalvelut
- Kestävän kehityksen elementti läpäisyteemana
keskitetyssä henkilöstökoulutuksessa (heterogeenisiä ammattiryhmiä) mm. seuraavissa aiheissa: johdon ja esimiesten koulutukset, tasa-arvokoulutukset, arkistotoimen koulutukset, turvallisuus- ja valmiuskoulutukset, kunnan toimintaa
ohjaavat lait, virastomestareiden oppisopimuskoulutus, moniosaajakoulutus, kielikoulutukset.
- Lisäksi järjestettiin erikseen koulutustilaisuuksia
kestävän kehityksen tunnuspiirteistä Oulussa.
Matkailu
- Laadittiin jätehuoltosuunnitelma Nallikarin leirintäalueelle.
- Osallistuttiin valtakunnalliseen laatu1000 kampanjaan (SMAK).
- Laadittiin käyttösuunnitelma Nallikarin leirintäalueelle.
Painatuskeskus
- Filmien kehitysjäte kerätään ja toimitetaan ongelmajätekeräykseen.
- Painolevyt kierrätetään.

Sosiaali- ja terveystoimi:
Vanhustyö
- Oulun kaupunginsairaalan henkilökunnalle koulutuksia: jätehuolto, pyykkihuolto, ruokahuolto.
- Erilaisia koulutustilaisuuksia henkilöstölle: siivoustyö, henkilökunnan työnhallinta.
- Hankinnoissa painotettiin tuotteen kestävyyttä,
huoltoa ja käyttöominaisuuksia.
- Ravitsemuskoulutus alueellisen vanhustyön henkilöstölle.
- Esimieskoulutus alueellisen vanhustyön lähiesimiehille.
- Työprosessikoulutus alueellisen vanhustyön koko
henkilöstölle.
- Kotihoidon esitteen työstäminen.
Päivähoito ja perhetyö
- Ainolan Alakööki aloitti toimintansa.
- Kestävän kehityksen seurantaryhmä perustettiin.
- Timosenkoskella järjestettiin luontokoulua.

- Henkilöstön koulutus: Koulutuksien aiheina erityisesti luonnon havainnointi ja sieltä löytyvät
toiminnan ideat lasten opetukseen ja kasvatukseen, elämykselliset näkökohdat ja ympäristön havainnointi.
- Erilaiset kädentaitojen kurssit: pajunpunonta,
romujen hyödyntäminen, huovutus, nikkarointi
(perus- ja jatkokurssit), osallistujia yhteensä noin
200.
- Seikkailuliikuntakoulutus marraskuussa, osallistujia 35.
- Koulutus ja opintomatka, jossa osana ympäristökasvatus, Helsinkiin, mukana 25 henkilöä.
- Päiväkodeissa järjestettiin projekteja, joissa korostettiin ympäristön merkitystä ja luonnontuntemusta ja lapsen omia vaikutusmahdollisuuksia
niihin.

Opetusvirasto:
- Parannettiin koulujen valmiuksia ympäristökasvatuksen antamiseen järjestämällä koulutuksia
sekä osallistumalla muiden tahojen koulutuksiin.
- Edistettiin työyhteisöjen sosiaalista kestävyyttä
ja henkilöstön jaksamista tyky-toiminnalla, henkilöstön kehityskeskusteluin sekä keskusteluin
kotien kanssa.
- Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden kirjaaminen opetussuunnitelmaan arvoihin, aihekokonaisuuksiin ja oppiaineiden tavoitteisiin.
- Kouluilla lukuisia ympäristökasvatuksen ja kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja teemapäiviä.

Kulttuuritoimi:
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
- Poistettua aineistoa myytiin 4 500 kpl.
- Kirjastonkäytön logistiikan järjestäminen huomioon ottaen kestävä kehitys: päivittäinen kuorma
eri toimipisteiden välillä, mikä mahdollistaa aineiston palauttamisen ja saamisen asiakasta lähinnä
olevaan kirjaston toimipisteeseen, varaukset ja
uusinnat Internetin välityksellä, varausten noutoilmoitukset kirjeiden sijaan sähköpostina tai
tekstiviestinä.
- Kirjaston sisäisen paperinkäytön vähentyminen
8 %.
- Toimistopaperi ym. käytetty toimistotarvike päiväkoteihin askartelumateriaaliksi.
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-

Kestävän kehityksen toimintaohjelma.
Ekotiimin perustaminen.
Jätteiden keruu- ja kierrätysohjeet.
Kierrätyksen tehostaminen kaikissa toimipisteissä.

Pohjois-Pohjanmaan museo
- Jäteseuranta ulotettiin koskemaan museon varaston ohella myös kaikki muut osastot.
- Ongelmajätteiden määrän vähentäminen.
- Materiaalien uusiokäyttö ja säästö.
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
- Kahvilan viihtyisyyden parantaminen.
- Turvallisuuden parantaminen asentamalla kamerat.
- Kiinteistön kulttuurihistoriallisen ja toiminnallisen kunnossa pidon toimenpiteet, vuosikorjaukset.
Oulun kaupunginorkesteri
- Energian kulutuksen vähentäminen: energiataloudelliset laitteet ja koneet.
- Paperin lajittelu.
Taidemuseo
- Jätteiden määrän vähentäminen.
- Materiaalien yms. kierrättäminen.
- Ekologisen ajattelun levittäminen.
- Avajais- yms. tilaisuuksiin hankittiin muovimukien tilalle lasiset pikarit.

Nuorisoasiain keskus:
- Laadittiin uusi kestävän kehityksen ohjelma
- Kestävän kehityksen asioita huomioitiin toiminnan ohessa työpajoilla, nuorisotaloilla, iltapäiväkerhoissa ja nuorten tiedotus- ja neuvontapisteissä.
- Nuortentalo Sunilaan hankittiin paperinkeräysastiat ja Willamiina-työpajalle biojätteenkeräysastiat.
- Neppi-hanke sähköisessä tiedonvälityksessä jatkui vuonna 2003.
- Yhteistyötä Välivainion Kestävän kehityksen talon kanssa jatkettiin.
- Leiritoiminta.
- Toimintavälineistön yhteiskäyttö nuorisotalo- ja
iltapäiväkerhotoiminnassa.
- Materiaalien uusiokäyttö esim. askartelussa
nuorisotaloilla ja iltapäiväkerhoissa.

Ympäristövirasto:
- Jätehuolto- ja paperinsäästöohjeiden päivittäminen koko virastossa.
- Kopiokoneen/tulostimen lähes kaikki toiminnot
otettiin käyttöön, ja henkilöstölle tiedotettiin ja
annettiin ohjeistusta kopiokoneen käytöstä.
- Ympäristöasioita kuvaavat julkaisut (3 kpl), raportit (11 kpl), esitteet (2 kpl), ohjeet ( 2 kpl) ja
tiedotteet (7 kpl).
- Kestävän kehityksen seminaari sarjan seminaari Ympäristöasioiden järjestelmällinen hoitaminen kaupunkiorganisaatiossa.
- Yritysten ympäristöasioiden kartoitukset ja niistä
raportointi sekä toimialan ohjeistus ympäristöasioiden hoitoon.
- Elintarvikevalvonnan projektit ja niistä raportointi.
- Kasvihuonekaasupäästöt ja energian säästäminen
esite.
- Kestävän kehityksen indikaattorien kehittäminen
käynnistyi. Meneillään useampia hankkeita, joissa
virasto on mukana.
- Toimistotuotteiden ympäristöominaisuuksia kartoitettiin.
- Maikkula-Iinatin kestävän kehityksen ohjelma
päivitettiin yhteistyössä alueen asukasjärjestöjen
kanssa.
- Viraston toimintajärjestelmän laadinta käynnistyi osana seutuyhteistyötä. Toimintaohjeisiin sisällytetään kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat.
- Viraston sisäistä tiedottamista sähköpostilla lisättiin.
- Sähköistä tiedonvälitystä laboratorion asiakkaille lisättiin  testausselosteet lähetetään sähköisessä muodossa osalle asiakkaista.
- Laboratorion ongelmajätehuolto ajanmukaistettiin ja ohjeet päivitettiin.

Liikuntavirasto:
- Jäähallin peruskorjaus 2003-2004.
- Heinäpään hiekkatekonurmi kierrätettiin Talvikkipuistoon ja Ouluhallin vanha matto Maikkulaan ja Meri-Toppilaan.
- Niittyaron parkkialue ja skeittipuisto ja Pateniemen skeittialue edistävät lähiliikuntaa.
- Hiekkakenttien korvaaminen hiekka-kumirouhepintaisilla keinonurmimatoilla vähentää pölyntorjuntaa ja lisää kenttien käyttöä (Pateniemi, Rajakylä, Maikkula, Merituulen koulun piha-alue).
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Tekninen keskus:
Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
- Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutteinen suunnittelutapa (osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt) käytössä kaikissa asemakaava- ja katu- ja puistosuunnitteluhankkeissa. Menettelytapoja kehitetään edelleen.
- Kaavakokouksia ja kaavaseminaareja järjestettiin
osana merkittävimpien asemakaavojen laadintatyötä.
- Yleisötilaisuuksia järjestettiin mm. keskustan katuympäristön, kalliotilojen ja Toppilansaaren suunnitteluhankkeisiin liittyen.
- Ympäristönhoitotöistä tiedotettiin alueiden asukkaille.
- Vireillä olevat asemakaavat ja kaavaluonnokset
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävinä WWW-sivuilla.
Kestävän kehityksen politiikan integrointi
teknisen keskuksen strategiaan ja osaksi
jokapäiväistä toimintaa
- Strategiaseminaarissa maaliskuussa 2003 integroitiin kestävän kehityksen kriittisiä menestystekijöitä teknisen keskuksen strategiaan.
- Toimintajärjestelmän kehittämistyötä jatkettiin,
teknisen keskuksen ydin- ja tukiprosessit kuvattiin sekä aloitettiin niihin liittyvien osaprosessien kuvaukset, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät integroidaan osaksi toimintajärjestelmää.
- Kestävän kehityksen tavoitteet integroitiin johtaminen ja ohjaus -prosessiin, käytännön ohjeet
ja vastuut kirjataan vuoden 2004 aikana valmistuviin toimintaohjeisiin.
Luottamushenkilöiden ja teknisen keskuksen henkilöstön henkilökohtaisen sitoutumisen vahvistaminen kestävän kehityksen
politiikan toteuttamisessa
- Teknisen keskuksen info-tilaisuuksissa tiedotettiin toimintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmän nivoutumisesta siihen sekä kestävän kehityksen ohjelmasta.
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden lisääminen
- Ranta-Kastellin liikekeskuksen kehittämisprojekti
käynnistyi. Asemakaavan tarkistaminen ja ympäristön parantamisen suunnittelu aloitettiin.
- Asuntoalueiden lähimetsien järjestelmälliset hoitotoimenpiteet aloitettiin.
- Ympäristön siistimiskehotuksia annettiin.

Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja
korostaminen
- Vuonna 2002 käynnistettyä Oulun rakennushistorian selvitystyötä asemakaavoituksen ja restaurointisuunnitelmien pohjaksi jatkettiin.
- Oulun kaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui.
- Oulujoki -suiston yleissuunnitelman 1. luonnos
valmistui ja suiston tuleva käyttö avattiin laajalle
kansalaiskeskustelulle.
- II kaupunginosan kortteliin 3 käynnistettiin asemakaavanmuutos, jolla turvataan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Reinilän talon rakennusten
ja pihapiirin säilyminen, kunnostus ja kohteen
arvon mukainen käyttö.
- I kaupunginosan korttelin 20 asemakaavaa ryhdyttiin muuttamaan ns. Puistolan tontin osalta
siten, että tontilla sijaitsevan arvokkaan rakennuksen säilyminen turvataan.
- Historiallisten keskustapuistojen suunnittelu
käynnistettiin arkeologisilla selvityksillä.
- Arkeologinen valvonta keskustan katu- ja ympäristönrakennushankkeissa.
- Kevyen liikenteen väylät, sillat ja suurin osa ympäristötöistä valmistui.
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito
- Oulun kaupungille oikeuspäätöksillä määrätyt
kalanistutusvelvoitteet hoidettiin täysimääräisinä tai velvoitemäärät ylittäen.
- Kalatalouden toimintajärjestelmäkuvaus valmistui.
- Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu- hankkeen yhtenä osahankkeena kokeiltiin matkapuhelimen
tekstiviestillä tilattavaa kalastuslupaa Sanginjoen
Lemmenpolun alueen vapakalastuksessa ja Oulujoen suiston lippoamisessa.
- Merikosken kalatie valmistui ja osoittautui toimivaksi. Kalatien kalalaskijalaite asennettiin paikalleen syyskuun lopussa.
- Ravun kotiutusistutuksia Oulujokeen suoritettiin.
Teknisen keskuksen resursointi ja henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Teknisen keskuksen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työnantajan järjestämään liikuntaan kerran viikossa.
- Virkistystoimintaa eri yksiköiden järjestämänä 12 pv/vuosi.
Kaupunkikeskustaa kehitetään tehostamalla keskustan käyttöä asuntoalueena, luomalla edellytykset monipuolisiin palveluihin
sekä parantamalla keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkuneuvoilla sekä ylläpitä-
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mällä puistoja puistometsiä keskustan tuntumassa
- Aseman seudulla käynnistettiin asemakaavan tarkistaminen MALI 2020 tavoitesuunnitelman ja
valmisteilla olevan yleiskaava 2020 periaatteiden
mukaisesti. Asemakaavan muutoksella luodaan
maankäytölliset ja liikenteelliset edellytykset nykyaikaisen matkakeskuksen rakentamiselle.
- Keskustakortteleiden kehittämistä jatkettiin käynnistämällä ja jatkamalla korttelisuunnitelmien laatimista mm. Kauppuri -kortteliin,Autotori -kortteliin , Autonummi kortteliin, Pallas kortteliin
ja Oulun Diakonissalaitoksen kortteliin.
- Keskustan asuntokäyttöä tehostettiin Kansankadun varrella III kaupunginosan korttelissa 42
(Autohallinto Oy), jossa teollisuusrakennusten
kortteli muutettiin asemakaavanmuutoksella
asuinkortteliksi. Kortteliin voidaan rakentaa 155
uutta asuntoa.
- Noin 40 uutta asuntoa voidaan rakentaa IV kaupunginosan kortteliin 5 Puistokadun varrella, jossa asuin-/ liikerakennuksen tontti (entinen Lahdenperän kauppa) muutettiin asemakaavanmuutoksella yksinomaan asuntokäyttöön.
- Keskustan katuympäristön yleissuunnitelma valmistui.
- Keskustan kokonaisvaltaisen maanalaisen pysäköintijärjestelmän (kallioparkki) toteuttamisen
mahdollistava asemakaavanmuutos käynnistettiin.
Kalliotilojen tekninen suunnittelu käynnissä.
- Hallituspuiston rakentaminen käynnissä.
- Keskustan historiallisten puistojen suunnittelu
käynnissä.
- Hupisaarten purouomien kunnostus- ja maisemanhoidon suunnittelu käynnissä.
Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja maankäytön muutosalueiden hyödyntäminen
Kaupunkirakennetta tiivistävät ja eheyttävät asemakaavoituskohteet edellä mainittujen lisäksi:
- Kuivasrannan asuntoalueen asemakaava hyväksyttiin.
- Kynsilehdon asuntoalueen asemakaava valmistui.
- Toppilansaaren asemakaava valmistui (muutosalueen hyödyntäminen, entisestä satamatoimintojen alueesta asuntoalue).
Maankäytön muutostilanteiden hallinta
- Yhteistyössä Stora Enso Oyj:n kanssa selvitettiin Pateniemen saha-alueen likaantuneisuutta ja
alueen asuin- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia
EU- osarahoitteisessa Maankäytön muutostilanteiden hallinta -hankkeessa. Pateniemen saha-alueen tutkimuksista laadittiin loppuraportti.

- Maaperän ja pohjaveden likaantuneisuutta selvitettiin mm.Toppilansaaressa sekä Kontinkankaan, Hiirosen-, Karjasillan-, Ruskon-, Etu-Lyötyn-,Vanhantullin- ja Limingantullin kaupunginosissa. Tutkimukset on kohdistettu maankäytön muutosalueille, missä on aikaisemmin joko ollut maaperää pilaavaa toimintaa tai maaperän pilaantuminen on havaittu uudis- / täydennysrakentamisen
yhteydessä. Tutkimukset ovat johtaneet maaperän kunnostustoimenpiteisiin mm. Toppilansaaressa ja Toppilassa entisen sellutehtaan alueella
sekä Etu-Lyötyn ja Limingantullin kaupunginosissa.
- Toppilansaaren viheralueiden yleissuunnitelma
valmistui ja viherrakennussuunnittelu käynnistyi.
- Kaakkurin kaatopaikka-alueen eteläosaa täytettiin rakentamiseen soveltumattomilla ylijäämämailla ja eteläosan täyttötaso saavutettiin. Kaatopaikan pintarakennemateriaalien tiiveyttä ja vedenläpäisevyysvaatimuksia tutkittiin rakentamalla
alueelle kokeellinen pintarakennekerros.
- Hiirosen vanhan kaatopaikan nykytilaa ja kunnostustarvetta koskevat tutkimukset käynnistettiin.
- Pohjaveden kunnostustoimenpiteitä jatkettiin
Tuiran kaupunginosassa Kiertotien katualueella
ja Karjasillan kaupunginosassa Karjasillan puistoalueella entisen Shellin huoltoasemakiinteistöllä. Toppilan kaupunginosassa entisen Gulf Oy:n
varastoalueella kunnostetaan alueen pilaantunutta maaperää ja pohjavettä biologisesti In-Situ
menetelmällä.
Toimiva liikennejärjestelmä
- Liikenneturvallisuustoimenpiteitä toteutettiin
Kajaanintiellä (liikennevalot), Knuutilankankaantiellä, Takavainiontiellä, Järvitiellä ja Paulaharjuntiellä.
- Melusuojauksia rakennettiin Peltolan alueelle
Pohjantien varteen, Mäntylään, Jylkynkankaalle ja
Pateniemeen Raitotien varteen. Kuusamontien
ja Parkkisenkankaantien melusuojaukset rakennettiin valmiiksi.
- Käynnistettiin kevyen liikenteen alikulun rakentaminen Oulunlahdentiellä ja Raitotiellä, Linnanmaantien ja Kaitoväylän alikulut rakennettiin valmiiksi.
- Oulun keskustan liikenteen ja katuympäristön
yleissuunnitelma valmistui. Suunnitelman toteutuessa keskustan kävelykatualue laajenee huomattavasti ja mm. polkupyörien pysäköintimahdollisuudet paranevat.
- OULA  joukkoliikenteen reaaliaikainen matkus-
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tajainformaatio ja liikennevaloetuudet; OULA projektilla pyritään parantamaan joukkoliikenteen
palvelutasoa ja kehittämään kilpailukykyä. Reaaliaikaisella matkustajainformaatiolla joukkoliikenteen käyttäjille tiedotetaan reaaliaikainen aikatauluinformaatio tärkeimmille pysäkeille sekä
matkapuhelimiin ja internetiin. Lisäksi liikennevaloihin ohjelmoidaan etuisuuksia. Linja-auton
ollessa myöhässä se voi pyytää liikennevaloetuutta, jolloin sen ei tarvitsisi pysähtyä valoihin. Järjestelmä toteutetaan vuosina 2004 ja 2005.
Moninaiskäytön periaatteella varmistetaan
eri alueiden käyttömuotojen kehittäminen
ja turvataan luontoelämyksien saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet kaupunkilaisille
- Pyykösjärvestä ja Kuivasjärvestä tehtiin pohjasedimenttien kartoitus ja kuormitusselvitys.Tekeillä
myös opinnäytetyö pohjasedimenttien koostumuksesta ja järvien paleolimnologisesta kehityksestä.
- Puistometsien hoidon yleissuunnitelma valmistui 1350 ha:lle.
Edellytysten luominen yritystoiminnan sijoittumiselle Oulun kaupunkiin
- Asemakaavoitettavien alueiden kaavarunkovaihtoehdoista laadittiin kustannusvaikutusvertailut.
Investointikustannukset osana päätöksentekoprosessia.
- Rusko-imago -projektiin liittyen suunniteltiin ja
toteutettiin alueen yleisilmettä ja vetovoimaisuutta parantavia hankkeita.
- Ruskon alueen yrityksille ja alueen suunnittelijoille jaettavan ohjevihkon laatiminen käynnistyi.
Rakennetun omaisuuden suunnitelmallinen
ylläpito
- n. 10:lle julkiselle kiinteistölle tehtiin peruskuntoarviot.
- Suunnitelmallinen ylläpito otetaan huomioon
suunnittelun ja urakoinnin asiakirjoissa.
- Rakennussuunnitteluohjeistus rohkaisee suunnittelijoita valitsemaan kestävä kehityksen periaatteiden mukaisia järjestelmiä ja materiaaleja.
- Kiinteistön hoidossa noudatetaan Oulun Jätehuollon lajitteluohjetta.
Tilaajatoimintoja kehittämällä edistetään
kestävän kehityksen politiikan toteutumista
- Katu- ja viherpalvelujen hoito- ja kunnossapidon
urakkaohjelmaan laadittiin malli työturvallisuusasiakirjasta, joka pitää sisällään alueurakan ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen to-

teuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Työturvallisuusasiakirja tullaan jatkossa liittämään kaikkiin hoito- ja kunnossapidon urakkaohjelmiin.
Ympäristökuormituksen vähentäminen
- Osallistuttiin vireillä olevan Oulujokivarren osayleiskaavan laatimistyöhön. Kaavan maankäyttöratkaisuilla ja kaavan toteuttamisella on huomattavan suuri vaikutus Oulujoen veden ja Hangaskankaan pohjaveden laadun säilymiseen ja paranemiseen.
Teknisen keskuksen päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentäminen ja
kierrätyksen tehostaminen
- Luonnos ohjeista päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentämiseksi ja kierrättämiseksi valmistui.
- Kokoushuone Isovinttiin hankittiin dokumenttikamera, lisäksi teknisessä keskuksessa on käytössä 4 -dataheitintä esittelyjä varten.
- Kopiokoneita ja tulostimia uusittaessa hankitaan
laitteita, joilla on mahdollista tulostaa suoraan
tietokoneilta tai kopioida kaksipuolisia tulosteita tai tulostaa tai kopioida kaksi tai useampia sivuja sivua samalle sivulle.
- Intranetin käyttäjiä aktivoitiin intranetin käyttöön.
- Kehitettiin verkkopalveluja lisäämällä teknisen
keskuksen toimintaan liittyviä lomakkeita ja lupahakemuksia kuntalaisen saataville teknisen keskuksen www-sivuille.

Palolaitos:
- Torjuntatyössä tehtäviä töitä, kuuluvat virkatehtäviin.

Rakennusvalvontavirasto:
- Ammattimaisen rakentamisen kosteudenhallinta suunnitelmarungon mukaiset kosteudenhallintasuunnitelmat edellytettiin rakennusluvissa.
- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutus/ työmaan
kosteudenhallinta koulutuspäivä, johon osallistui 102 työmaan vastuuhenkilöä.
- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutus/ rakennussuunnittelu koulutuspäiviä yhteensä 4,5 päivää,
joihin osallistui 70 suunnittelijaa.
- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutus/ kosteusmittaaja koulutuspäiviä yhteensä 4 päivää, joihin osallistui 65 kosteudenmittaajaa.
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- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutus/ märkätila-asentaja koulutuspäiviä yhteensä 2 päivää, joihin osallistui 135 märkätila-asentajaa.
- Koulutuksista tiedotettiin Kalevan etusivulla.
- Sovellettiin rakennusten elinkaariajattelua lupavalmistelussa:
- Oulun Asuntomessut, 2003-2005: Asiantuntijaryhmä kokoontui n. 30 kertaa, luotiin pientalon
teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmän työversio 1.0, pilottisovellus keväällä 2004
(Oulun Asuntomessut 2005).
- Palvelupiste pientalotyömaa-alueella Kiviharjussa kesä-elokuu 2003, asiakkaita n. 120 kpl; pientalotyömaiden aloituskokouksiin vuokrattu pakettiauto syksy 2003
- Henkilökunta osallistui Rakennustarkastusyhdistyksen koulutukseen, Asuntomessuille Laukaassa, Pohjois-Suomen Rakentajapäiville sekä sisäiseen koulutukseen Pientalojen aloituskokouksen
prosessoinnista, viikkopalavereihin; Pientalon teknisen laadun työvaliokuntaan, Kosteuskoulutus/
rakennussuunnittelu koulutukseen sekä Lämpö- ja kosteustekniset laskentamenetelmät -koulutukseen.
- 7 henkilöä suoritti henkilökohtaiset kosteusmittaajasertifikaatit.

Oulun Jätehuolto:
- Jäteneuvonnan osalta osallistuttiin erilaisiin yleisötapahtumiin ja teemaviikkoihin.
- Toteutettiin kaksi valistuksenomaista TV-mainoskampanjaa ja radiomainoskampanjaa.
- Julkaistiin toimintakertomuksen lisäksi uusi yleisesite.
- Julkaistiin perinteisen jäteopas, joka jaettiin keväällä jokaiseen kotitalouteen Oulun Jätehuollon toimialueella.
- Tehtiin englanninkielinen jätehuollon esite.
- Oulun Jätehuollon edustaja oli mukana Oulun
kaupungin nolla tapaturmaa  kampanja työryhmässä.
- Oulun Jätehuollossa tehtiin yhteensä 16 aloitetta lokakuussa pidetyn aloitekampanjan yhteydessä. Kestävää kehitystä jollakin tavoin edistäviä
niistä oli 12 kpl.
- Rakennettiin 7 uutta ekopistettä (Kaakkurin Citymarketin ja Raksilan markettien yhteyteen, Kiiminkiin 3 kpl ja Muhokselle 2 kpl).
- Ruskon jätekeskuksen palvelua parannettiin sekä
hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottoa tehos-

tettiin heinäkuussa avatun OIVA-pisteen avulla.
- Osallistuttiin kesäkuusta syyskuuhun kestäneeseen Kaakkurin Kiviharjun pientalotyömaiden
energiajätteiden portinpielikeräyksen. Keräys
tehtiin Oulun Jätehuollon omalla kalustolla.
- Laitoksen toimintaa ja työsuojelua pyrittiin tehostamaan ja parantamaan mm. sisäisten auditointien sekä työturvallisuusriskien kartoituksen
ja arvioinnin avulla.
- Ympäristövaikutusten tarkkailua tehostettiin
asentamalla Lopakkaojaan jatkuvatoiminen ammoniumtypen sekä virtaaman mittauslaite.

Oulun Vesi:
- Viinivaaran pohjavesiselvitykset valmistuivat.
- Oulujokivarren siirtoviemäri toimii normaalisti.
- Oulujokivarren siirtoviemäriä jatketaan Utajärvelle valtion vesihuoltotyönä.
- Verkostoautomaation rakentamista jatkettiin.
- Taskilan jätevedenpuhdistamon parantaminen ja
laajennus jatkuu.
- Oulun Vesi on mukana jätteenpolttolaitoksen
eteenpäin viemisessä. Jätevesilietteen poltto toteutetaan, jos jätteenpolttolaitos toteutuu.
- Laadunhallintajärjestelmän laatukäsikirja uusittiin
ja toimintaohjeet valmistuivat. Laadunhallintajärjestelmälle on päätetty hakea sertifikaattia v. 2004

Oulun Ateria:
- Muutamassa keittiössä otettiin käyttöön rinnakkaisruokalista.
- Kuljetuksia vähennettiin sisäisen postinkulun
uudelleen järjestelyillä (Postin palveluiden käyttöönotto).
- Inventaarioita tehostettiin.
- Biojätteen seurantaa tehostettiin.
- Laadittiin ravitsemuspaketti (tieto-/ esittelypaketti
ravitsemukseen ja Oulun Aterian keittiötoimintaan liittyvistä perusasioista).
- Tulosyksiköitä varten tehty, Oulun Ateriaa esittelevän infopaketti valmistui ja otettiin käyttöön.
- Toteutettiin ruokatuotannon kehittämisprojekti
yhteistyössä teollisuuden kanssa.
- Hiirosen keittiön pakkaustilat uudistettiin
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Oulun Energia:

Oulun tietotekniikka:

- Laatujärjestelmien päivitykset ISO 9001:2000
mukaisiksi ja sertifioinnit.
- Sähkön siirron ja jakelun toimintajärjestelmän
(ISO 14001:1996, ISO 9001:2000 ja OHSAS
18001) rakentaminen ja sertifiointi.
- Henkilökunnan laatujärjestelmä- / toimintajärjestelmäkoulutukset.
- Ympäristöohjeiden laatiminen.
- Henkilökunnan ympäristöretket.
- Henkilökunnan turvallisuuskoulutus.
- Ympäristöasioista tiedottaminen.
- Vierailut voimalaitoksilla.
- Yhteistyö Toppilan koulun kanssa.
- Oulun Energian ympäristöraportti.
- Tuulivoimakapasiteetin lisääminen vaihtamalla
tuulimyllyyn isommat siivet.
- Oulun Energian jätteenpolttolaitoksen YVA-menettely.
- Kotimaisen polttoaineen (puu+turve) lämpökeskuksen rakentaminen Kiiminkiin.
- Merikosken kalatien rakentaminen.
- Tuettu taloudellisesti metsähakkeen toimittamista
kehittämistarkoituksesta.
- Merikosken pelastusharjoitus.
- Energiansäästösuunnitelmiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.
- Energiaa Pohjois-Suomesta kampanjaan osallistuminen.
- Henkilökunnan työhyvinvointipäivät ja virkistystoiminta .

- Vuokrakauden päättymisen jälkeen palautuville
koneille on etsitty ostajat, pieni osa hyvin vanhoja laitteita toimitettu hävitettäviksi alan yrityksiin.

Oulun Satama:
- Haettiin ympäristölupaa toiminnalle.
- Kilpailutettiin jätehuolto ja toimitilojen siivous
kokonaistaloudellisesti ottamalla valintakriteereiksi kestävän kehityksen näkökohtia: jätehuollon kriteereitä olivat mm. palvelun tarjoajan laatu- ja ympäristöjärjestelmät, kalusto sekä toiminnan kuvaus ja toimitilojen siivouksessa kriteereitä olivat mm. palvelun sisältö ja laatujärjestelmät, siivoukseen käytettävät menetelmät sekä
aineiden ympäristöystävällisyys.
- Päivitettiin laatu- ja ympäristöjärjestelmä ja toteutettiin sisäiset ja ulkoiset auditoinnit.
- Toteutettiin työhyvinvointiselvitys.
- Käynnistettiin konttiliikenneprosessin selvitys.

Oulun Comac:
Kiinteistönhoito:
- Kehitettiin laatujärjestelmää ja laadun mittausta:
tarkastettu 5 kiinteistöä.
- Käynnistettiin uuden kiinteistökohtaisen sopimusmallin pilottikokeilu Paulaharjun koulun kiinteistönhoitosopimukseen.
- Kartoitettiin ulkoalueet ja tonteilla olevat istutukset ja laadittiin kiinteistökohtaiset hoito-ohjeet kiinteistönhoitajille kesän 2003 aikana.
Siivous:
- Käytetään ns. vähävetistä siivousmenetelmää, jossa siivoojat eivät kuljeta mukanaan pesuaineliuoksia vaan joko pesuaineliuoksilla käsiteltyjä siivouspyyhkeitä tai moppeja ja käyttävät niitä päivittäisessä työssään.
- Käytöstä poistettavat koneet toimitettiin romutettavaksi alan yrittäjälle.
- Otettiin käyttöön ympäristömerkittyjä siivoustuotteita, kaikkia tuotteita ei voi vielä saada ympäristömerkittynä.
Talonrakennus:
- Diplomityön (Oulun Comacin ympäristötekniikka ja jätehuolto, pääpaino talonrakennusyksikössä) yhteydessä kartoitettiin Comacin ympäristöasioiden ja jätehuollon tilaa ja suunniteltiin parannusehdotuksia/kehitysideoita niihin.
- Tehostettiin jätteiden vähentämistä, tarkempaa
lajittelua ja kierrättämistä.
Oulun katutuotanto:
- Laadittiin kestävän kehityksen ohjelma.
- Ohjelma jaettiin koko Oulun Katutuotannon
henkilökunnalle.
- Ohjelmasta tiedotettiin henkilökuntatiedote
Katuviestin numeroissa 17, 18 ja 20.
- Ohjelma esiteltiin Teknoset-lehden numerossa 3/
2003.
- Hankittiin neljä kappaletta uusia lämmitettäviä
varastokontteja.
- Aidattiin ja siistittiin Ruskon varastoalueet.
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