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Johdanto
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma on paikallisiin oloihin ja kehittämistarpeisiin perustuva tavoite- ja toimenpideohjelma.

Kehittämisohjema on myös eri hallintokuntien

ja viranomaisten yhteistyöasiakirja, jossa esitetään niin
ympäristönsuojelulautakunnan kuin muidenkin lautakuntien
toimialaan kuuluvia ympäristönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä.
Oululaisten vaatimukset paremmasta elinympäristöstä lisääntyvät.

Teollisen kasvun tuoma taloudellinen hyöty

suhteessa ympäristön pilaantumisen lisääntymiseen ja luonnonvarojen kulumiseen joutuu jatkossa entistä kriittisempään tarkasteluun.

Arvioitu väestönkasvu tulee vaikutta-

maan myös kaupungin ympäristön tilaan.

Keskustan täyden-

nysrakentaminen lisääntyy, paineet suiston tuntumassa olevien alueiden ottamiseksi asuntotuotantoon kasvavat ja
suurten asumakuntien rakentaminen muuttaa paikoin voimakkaastikin ympäristöä.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelman tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen ja sen tuomiin ympäristöä rasittaviin muutospaineisiin siten, että jatkossakin Oulu
voidaan turvata kaikille asukkaille viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana.
Ohjelman perustana ovat ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet, jotka on sopeutettu Oulun tilanteeseen ja Oulussa
havaittuihin ongelmiin.

Keskeisenä periaatteena on YK:n

ympäristön ja kehityksen maailmankomission mukainen pyrkimys kestävään kehitykseen, jonka mukaan ihmisen perustarpeet pyritään tyydyttämään viemättä tulevilta sukupolvilta
mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.

Talouden on

kasvusta huolimatta pysyttävä luonnon asettamissa rajoissa.
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Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma on toteutettu Oulussa
kaksiosaisena.

Ensimmäisessä osassa on kuvattu ympäristön

nykytila ja se on lähtökohtana toiselle osalle,

jossa on

esitetty ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja niihin
liittyvät toimenpiteet.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma tarkennetaan valtuustokausittain.

Esitetyistä toimenpiteistä osan toteuttami-

nen on jo aloitettu, osa voidaan toteuttaa yhden valtuustokauden aikana, osa voidaan aloittaa ja osaa vasta suunnitella.
Kehittämisohjelman toteuttamisen edellytyksenä on se, että
kukin hallintokunta sisällyttää kuntasuunnitelmaan sitä
koskevat toimenpiteet.

Toimenpiteiden kustannukset sel-

viävät toteuttamissuunnitelman yhteydessä.

Osa ohjelman

toimenpiteistä liittyy toimintatapoihin, joiden toteuttaminen ei aiheuta erillisiä kustannuksia.
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Ympäristönsuojelun lähiajan
painopisteet
Toimepiteiden asettaminen tärkeys- tai kiireellisyysjärjestykseen on vaiketa, koska tutkittua tietoa kaupungin
ympäristön tilasta on vielä vähän.

Ympäristötutkimusten

ja -selvitysten osuutta tuleekin voimakkasti lisätä.
Ympäristönsuojelun lähiajan painopisteet Oulussa ovat seuraavat:

- maankäytön suunnittelussa tehostetaan ympäristövaikutusten arviointia
- luonnonvarojen inventointia laajennetaan
valmisteilla olevan yleiskaavaan varataan tarkoituksenmukaiset luonnonsuojelu- ja virkistysalueet
- kaupungin ilmanlaatua parannetaan valitsemalla vähiten ilmaa pilaavia energiantuotantoprosesseja ja kehittämällä joukkoliikennettä sekä liikennnesuunnittelua
- ilmanlaadun seurantaa kehitetään
- melulähteet ja melulle altistuvat kohteet kartoitetaan meluntorjuntatoimien pohjaksi
Oulujoen hajakuormituksen määrä selvitetään ja esitetään toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi
- merialueelle laskettavat erityislika-ainepäästöt selvitetään ja laaditaan toimenpideohjelma niiden vähentämiseksi
jätteiden hyötykäyttöä ja ongelmajätehuoltoa tehostetaan
- teollisuuslaitoksista suoritetaan riskikartoitus,
selvitetään voimassaolevat luvat ja niiden valvonta
- syntyneitä maisemavaurioita parannetaan viher- ja
korjausrakentamisella.

4

1.

Luonnonolot

YLEISTA.VOITE
Luonnonolojen kartoituksen tavoitteena on saada perustietoa ympäristön muutosten seurantaa varten.
1. TOIMENPIDE

Kartoitetaan Oulun alueen maa- ja kallioperä sekä geomorfologiset muodot.

Tarvittaessa laaditaan käyttö- ja hoi-

tosuunnitelma.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

2. TOIMENPIDE
Kartoitetaan eloyhteisöt,

kasvisto ja eläimistö Oulun

alueelta. Laaditaan niille seurantaohjelma, jota toteutetaan säännöllisesti.

Kartoitus toteutetaan osa-alueittain

ja aloitetaan seurannan kannalta keskeisimmistä eliöryhmistä, esim. linnuista.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
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2.

Luonnonsuojelu

YLEISTAVOITE
Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja
Oulun alueelle tyypillisten erityispiirteiden säilyttäminen.

Luonnonsuojelu käsittää sekä suojelullisesti arvok-

kaiden alueiden että yksittäisten lajien suojelun.

1 ERITYISTAVOITE
Säilytetään määrällisesti ja laadullisesti riittävä määrä
Oululie ominaisia luontokokonaisuuksia ja luonnonmuodostumia.
1. TOIMENPIDE

Kartoitetaan Oulun alue arvokkaiden luontokokonaisuuksien
ja luonnonkohteiden löytämiseksi.

Erityistä huomiota kiin-

nitetään pienvesistöihin.
ympäristönsuojelutoimisto

TOTEUTTAJA

kiinteistövirasto
2. TOIMENPIDE
Yleiskaavaa ja osayleiskaavoja laadittaessa otetaan huomioon uusin tieto luonnonoloista sekä suojeltavista alueista ja kohteista.

Arvokkaat kohteet esitetään tarkoi-

tuksenmukaisilla merkinnöillä.

Kaavat lähetetään vahvis-

tettavaksi ympäristöministeriöön ainakin suojelu- ja virkistysalueiden osalta.
TOTEUTTAJA

kaupunginvaltuusto
kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
ympäristönsuojelutoimisto
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3. TOIMENPIDE
Edistetään luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien
perustamista sekä kaupungin että yksityisten maille.

Teh-

dään suojeluesitykset kaupungin omistamien luonnonmuistomerkkien osalta.

Letonniemen alue pyritään rauhoittamaan.

Yksityisten suojelukohteiden

omistajille tiedotetaan rau-

hoitusmahdollisuuksista ja -tavoista.

Pyritään saamaan

Harakkalammen alue rauhoitetuksi.
TOTEUTTAJA

kaupunginhallitus
kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

4. TOIMENPIDE
Pilpasuon ja Kempeleenlahden rauhoitusalueet pyritään laajentamaan koskemaan koko suojeluvarausta.

Seurakunnan ja

yksityismaiden omistajien kanssa neuvotellaan maiden rauhoittamisesta ja mahdollisesta lunastamisesta.
TOTEUTTAJA

kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

5. TOIMENPIDE
Luonnonmuistomerkit ja suojeltavat alueet,

jotka eivät

vaadi luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta, säästetään
luontoa muuttavalta toiminnalta.

Kohteet otetaan huomioon

niin kaavoituksessa kuin maa-aines- ym. lupia myönnettäessä.
TOTEUTTAJA

kaupunginhallitus
kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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6. TOIMENPIDE
Koulujen biologian ja maantiedon opetusta varten varataan

.

edustavia alueita riittävän läheltä kouluja.
,

Opetuskoh-

teita koskeva selvitys saatetaan ajantasalle ja siitä tiedotetaan kouluille, maanomistajille ja maankäytön suunnittelijoille.

Alueet säilytetään rakentamattomina ja suoja-

taan voimakkaalta maan käsittelyItä.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto

II ERITYISTAVOITE
Turvataan uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien esiintyminen kaupungissa.
7. TOIMENPIDE
Kaupungin alueella olevat uhanalaiset ja harvinaiset kasvi- ja eläinlajit sekä niiden esiintymät selvitetään sekä
ryhdytään toimenpiteisiin niiden säilyttämiseksi.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

8. TOIMENPIDE
Uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymät huomioidaan
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Tarvittaessa niille

laaditaan hoitosuunnitelma.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
rakennusvirasto
kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
kiinteistövirasto
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ERITYISTAVOITE
Luonnonsuojelualueita hoidetaan ja käytetään luonnonsuojelun edun edellyttämällä taval+a.

9. TOIMENPIDE
Kaupungin luonnonsuojelualueet inventoidaan,

ja niille

laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelmat.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
kiinteistövirasto

10. TOIMENPIDE
Luonnonsuojelualueista tiedotetaan aktiivisesti.

Niille

järjestetään opastettuja yleisöretkiä alueiden luontoa ja
luonnetta vaarantamatta.

Tehostetaan alueiden käyttöä

opetuksen, luonnonharrastuksen ja -tutkimuksen sekä matkailupalvelujen kohteina.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
kiinteistövirasto
kouluvirasto
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3.

Luonnonvarat ja niiden
hyväksikäyttö

YLEISTAVOITE
Luonnonvarojen hyötykäytön ja hoidon tavoitteena on turvata niiden riittävyys pitkällä aikavälillä.

1 ERITYISTAVOITE
Uusiutumattomien luonnonvarojen otto suunnitellaan ja hoidetaan vaarantamatta muuta luontoa, maisemakuvaa ja luonnonvarojen jatkokäyttöä.
1. TOIMENPIDE

Tarkennetaan tietoja maa-aines- ja pohjavesivaroista sekä
niitä uhkaavista tekijöistä.
2. TOIMENPIDE
Maa-ainesvarojen otolle laaditaan suunnitelma, missä yhteydessä maa- ja kallioainesten esiintymisalueiden muu
käyttö ja suojelutarve otetaan huomioon.
3. TOIMENPIDE
Maa-ainesvarojen oton valvontaa tehostetaan.
4. TOIMENPIDE
Käytöstä poistetut maa- ja kiviainesten ottopaikat inventoidaan.

Tarvittaessa alueet kunnostetaan.

5. TOIMENPIDE
Turpeenottoa kaupungin omistamilla mailla Oulun kaupungin
alueella ei tule aikaisemmista suunnitelmista lisätä.
TOTEUTTAJA (1-5)

kaupunginhallitus
kiinteistövirasto
rakennusvalvontavirasto
ympäristönsuojelutoimisto

1
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II ERITYISTAVOITE
Kaupungin metsiä hoidetaan monikäyttöperiaatteella.

Met-

sää ekosysteeminä ei vaaranneta.
6. TOIMENPIDE
Kaikessa metsiin kohdistuvassa toiminnassa otetaan muutkin
kuin metsätaloustoimenpiteet tasavertaisina huomioon.

Kä-

sittelyssä vältetään yli hehtaarin avohakkuita, ojituksia,
1entoruiskutuksia ja voimakkaita maanmuokkaustapoja.

Kau-

pungin metsille laaditaan monikäyttösuunnitelma.
7. TOIMENPIDE
.Metsiin jääneet edustavat 1uonnonti1aiset tai lähes luonnontilaiset metsäalueet jätetään taloudellisen metsänkäsittelyn ulkopuolelle aarnialueiksi.

Yksityismetsistä et-

sitään myös vastaavia alueita.
8. TOIMENPIDE
Kaupungin metsätaloussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon
luonnon- ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Metsätalous-

suunnitelmasta tulee voida poiketa 1uonnonsuojelul1isen
edun niin vaatiessa.

Riistalle tärkeät alueet ja petolin-

tujen pesät ympäristöineen suoje11aan.
TOTEUTTAJA (6-8)

kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

111 ERITYISTAVOITE
Kaupunki1aisien mahdollisuuksia hyödyntää luonnontuotteita
parannetaan.
9. TOIMENPIDE
Kaupungin merkittävät marja- ja sienialueet kartoitetaan.
Kartoituksen tuloksista tiedotetaan kaupunkilaisille.
Parhaat alueet otetaan huomioon kaupungin metsätaloussuunnitelmassa ja niiden tilaa seurataan.
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10. TOIMENPIDE
Kaupungin mailla tapahtuvan luvattoman metsästyksen valvotaa tehostetaan.
11. TOIMENPIDE
Kaupungin vesistöjä hoidetaan siten. että virkistyskalastuksesta saadaan suuri hyöty.

Erityistä huomiota kiinni-

tetään Oulujoen kalaston parantamiseen.

Kalastonhoitotoi-

menpiteet eivät saa olla ristiriidassa muun ympäristön- ja
luonnonsuojelun kanssa.
TOTEUTTAJA (9-11)

kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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4.

Luonnon virkistyskäyttö

YLEISTAVOITE
Luonnon virkistyskäytön kehittämisen tavoitteena on turvata virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen kaupungissa
sekä ohjata virkistyskäyttö tarkoitukseen sopiville alueille.

1 ERITYISTAVOITE
Varataan riittävä määrä käyttökelpoisia virkistysalueita,
jotka yhdistetään ulkoilureitein toimivaksi verkostoksi.
1. TOIMENPIDE

Maankäytön suunnittelussa otetaan luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon sekä asuntoalueiden lähistöllä että kauempana asutuksesta.

Virkistysalueiksi varataan

maastoltaan käyttökelpoisia luonnon erityispiirteitä korostavia alueita.
2. TOIMENPIDE

Selvitetään kaupungin virkistysalueiden tila ja kulutuskestävyys.

Laaditaan virkistysalueiden toteuttamis-,

käyttö- ja hoitosuunnitelma.
3. TOIMENPIDE

Rantojen virkistyskäyttöä monipuolistetaan.

Suistoaluetta

ja sen saaria kehitetään toiminnalliseksi virkistysalueeksi.

Laaditaan yhtenäiset rantoja kiertävät kulkureitit.

Pienvesistöjen rantojen virkistyskäyttöä edistetään.
4. TOIMENPIDE

Kaupungin retkeilyreittisuunnitelma laaditaan valmiiksi ja
sen toteutumista kiirehditään.
tetaan vaellusreitti.

Sanginjoen varteen kunnos-
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5. TOIMENPIDE
Kaupungin alueelle laaditaan moottorikelkkareitistö siten,
että moottorikelkat aiheuttayat mahdollisimman vähän haittaa luonnon virkistyskäytölle ja asutukselle.
TOTEUTTAJA (1-5)

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
kiinteistövirasto
rakennusvirasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto

II

ERITYISTAVOITE
Parannetaan kaupunkilaisten luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia.

6. TOIMENPIDE
Luontopolkuja pidetään kunnossa ja parannetaan.
tään uusien luontop01kujen tarve.

Selvite-

Periaatteena voidaan

pitää sitä, että kunkin peruskoulun yläasteen lähettyvillä
on yksi luontopolku.
7. TOIMENPIDE
Suosituille luontoretkeily- ja -harrastuspaikoille rakennetaan harrastusta palvelevia ja ympäristöä säästäviä rakenteita kuten lintutorneja.
8. TOIMENPIDE
Virkistysalueiden hoito- ja varustetasoa sekä yhteyksiä
muihin alueisiin parannetaan.

Retkeilyä kanavoidaan.
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9. TOIMENPIDE
Veneretkei1ymahdol1isuuksia parannetaan lisäämällä merkittyjä veneilyväyliä, venepalvelupisteitä ja venepaikkoja.
Suisto- ja merilaueen saarille laaditaan suoje1u- ja virkistyskäyttösuunnitelma, jossa tutkitaan myös Akionsaaren
seudun käyttöä veneretkeilyyn.
10. TOIMENPIDE
Kaupungin viljelypalstojen tarvetta ja sijaintia selvitetään.

Tarvittaessa varataan ja perustetaan uusia alueita.

kiinteistövirasto

TOTEUTTAJA (6-10)

rakennusvirasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto

II ERITYISTAVOITE
Puistoalueista kehitetään nykyistä monipuolisempia ja toimivampia.
11. TOIMENPIDE
Puistoihin ja puistometsiin jätetään luonnontilaisia ja
-mukaisia osia.

Tällaisten alueiden säilyttäminen on to-

dettu ekologisesti tärkeäksi.

Puistojen ja puistometsien

hoitoa koskevia käsittelyohjeita tarkennetaan siten, että
suositaan mm. aluspuustoa ja -pensastoa, luonnonniittyjä
ja alkuperäisiä puulajeja istutuksissa.
12. TOIMENPIDE
Yhtenäisille puistokokonaisuuksille laaditaan yksityiskohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suunnitelmat laadi-

taan ensiksi Hieta-, Musta-, Toppilan- ja Vihreäsaarelle
sekä Hupisaarille.
TOTEUTTAJA (11-12)

rakennusvirasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto
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5.

Rakennettu ympäristö

YLEISTAVOITE
Kaupungin tavoitteena on taata asukkaille terveellinen,
virikkeellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

1 ERITYISTAVOITE
Ympäristövaikutusten arviointia tehostetaan maankäytön
suunnittelussa.
1. TOIMENPIDE
Kaavoitettaessa uusia alueita tai suunniteltaessa uusien
alueiden maankäyttöä niiden luonto, luonnonolot ja maisema
inventoidaan ja arvioidaan mahdolliset ympäristövaikutukset.
2. TOIMENPIDE
Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon luonnonolot,
maisema ja maaperä sekä ympäristöä rasittavat tekijät kuten huomattavat melulähteet ja ilmaa pilaavat toiminnat.
Koko suunnitteluprosessin ajan käytetään ympäristöasiantuntemusta.
3. TOIMENPIDE
Virkistys-, ulkoilu- ja suojelualueet otetaan tasavertaisina huomioon maankäytön suunnittelussa.

Em. tarkoituk-

siin varatuille alueille ei osoiteta varauksen vastaista
toimintaa.

Sanginjokivarteen laaditaan osayleiskaava,

jossa osoitetaan eri tarkoituksiin soveltuvat soveltuvat
alueet.
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TOTEUTTAJA (1-3)

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto
kiinteistövirasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto

II

ERITYISTAVOITE
Oululle tyypilliset rakennetun ympäristön erityispiirteet
ja maisemakokonaisuudet säilytetään.

4. TOIMENPIDE
Laaditaan maisemaselvitys ja sen pohjalta maisemanhoitosuunnitelma.
TOTEUTTAJA

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
ympäristönsuojelutoimisto
rakennusvalvontavirasto

5. TOIMENPIDE
Ympäristöä merkittävästi muuttavien hankkeiden vaikutukset
maisemakuvaan selvitetään etukäteen ja laaditaan suunnitelma haittojen ehkäisemiseksi.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
ympäristönsuojelutoimisto

6. TOIMENPIDE
Maatalousmaisemaa säilytetään.
jataan ja perusparannetaan.

Vanhaa rakennuskantaa kor-

Uudisrakentaminen sopeutetaan

ympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuurihistoriallisesti merkittäviin maisema- ja kyläkohteisiin.
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7. TOIMENPIDE
Kaupungin ranta- ja puistoalueet niihin liittyvine rakennuksineen säilytetään.

MY~S

tämän alueen ulkopuolella

olevat yksittäiset kulttuurihistorialliset arvokkaat kohteet säilytetään.

Uudis- ja korjausrakentamisessa otetaan

huomioon ympäristö,

ja pyritään saamaan kaupunkikuvassa

esille kaupungin historiallinen kehitys.
TOTEUTTAJA (6-7)

kiinteistövirasto
rakennusvirasto
kaupunginkanslian talous- ja
suunniteluosasto
rakennusvalvontavirasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
ympäristönsuojelutoimisto

8. TOIMENPIDE
Vesimaiseman suojelu otetaan huomioon rannoille kohdistuvan rakentamisen yhteydessä.

Kaupungin keskisen osan ran-

nat jätetään rakentamatta ja rantoja kunnostetaan niille
laadittavan suunnitelman mukaisesti.
TOTEUTTAJA

kiinteistövirasto
rakennusvirasto
kaupunginkanslian talous- ja
suunniteluosasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto
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111 ERITYISTAVOITE
Asuinympäristön viihtyisyyttä lisätään.
9. TOIMENPIDE
Uusia kaupunginosia rakennettaessa erityistä huomiota
kiinnitetään yhteisten alueiden viihtyisyyteen.

Vihera-

lueita rakennetaan monipuolisesti yhdistäen niihin luonnonkasvillisuutta, lapsille taataan leikkialueet ja -kentät sekä alueille varataan riittävät ulkoilumahdollisuudet.
10. TOIMENPIDE
Rakennettujen kaupunginosien asuinviihtyisyyttä parannetaan hyväksytyn perusparannusohjelman mukaisesti.

Jo syn-

tyneitä maisemavaurioita parannetaan viher- ja korjausrakentamisella.
TOTEUTTAJA (9-10)

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto
kiinteistövirasto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
ympäristönsuojelutoimisto
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6.

Ilmansuojelu

YLEISTAVOITE

Ilmansuojelun tavoitteena on ehkäistä teollisuudesta,
energian tuotannosta, liikenteestä ja muusta toiminnasta
aiheutuva ilman pilaantuminen siten, että ilman laadusta
ei ole haittaa ihmisten terveydelle, elolliselle luonnolle
eikä muulle ympäristölle.

1 ERITYISTAVOITE
Ilmaan joutuvien epäpuhtauksien päästömääriä vähennetään
ja uusien toimintojen aiheuttamia ilmansuojeluhaittoja pyritään ennaltaehkäisemään.
1. TOIMENPIDE

Ilman epäpuhtauksien määrää vähennetään vaikuttamalla
energian kulutustottumuksiin ja suosimalla vähiten ympäristöä pilaavia energiamuotoja.

Kaupungin ja teollisuuden

laitokset varustetaan parhaalla mahdollisella tekniikalla
epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi.

Kaukolämmön käyttöä

suositaan.
energialaitos

TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
2. TOIMENPIDE

Liikenteen päästöjä vähennetään liikennesuunnittelun ja
-järjestelyjen avulla.

Joukkoliikennettä ja kevyen lii-

kenteen väyliä kehitetään kaupungissa.

Yksityisautoilua

pyritään rajoittamaan keskusta-alueella.
3. TOIMENPIDE

Maankäytön suunnittelussa otetaan ilmansuojelunäkökohdat
huomioon.

Ilmaa pilaavaa toimintaa ei sijoiteta asuinalu-

eiden läheisyyteen.

Ilmaa pilaavan toiminnan ympärille

varataan riittävät suojavyöhykkeet.

I
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TOTEUTTAJA (2-3)

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
ra~ennusvirasto

ympäristönsuojelutoimisto

4. TOIMENPIDE
Keväisten pölyhaittojen torjuntaa tehostetaan kiinnittämällä huomio katujen harjaustapoihin ja aloittamalla katujen puhdistus tarpeeksi aikaisin keväällä.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

5. TOIMENPIDE
Tiedotetaan kaupunkilaisille ilmaa pilaavasta toiminnasta
ja sen vaikutuksista.

Ohjataan kaupunkilaisia välttämään

turhaa ilmaa kuormittavaa toimintaa.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

II ERITYISTAVOITE
Ilman epäpuhtauspäästöjen vaikutuksia ilman laatuun ja ympäristöön selvitetään ja seurataan.
6. TOIMENPIDE
Kartoitetaan kaupungin raskasmetallipäästöt.

Tarkennetaan

tietoja häkä- ja hiilivetypäästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön.
7. TOIMENPIDE
Tarkennetaan tietoja kaupungin typenoksidien päästölähteistä, päästömääristä ja pitoisuuksista.
mahdollisuuksia alentaa päästöjä.

Selvitetään
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8. TOIMENPIDE
Kartoitetaan hajua aiheuttavien aineiden päästöt ja niiden
vaikutusalueen laajuus.
TOTEUTTAJA (6-8)

ympäristönsuojelutoimisto

9. TOIMENPIDE
Ilmanlaadun mittaustoimintaa jatketaan ja mittausverkosto
ajanmukaistetaan.

Tehostetaan liikenteen aiheuttamien

epäpuhtauksien tarkkailua.

Luodaan valmiudet myös muiden

kuin perinteisten epäpuhtauksien mittaamiselle.
10. TOIMENPIDE
Ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutuksia seurataan erillisen seurantaohjelman mukaisesti.

Pitkäaikaisseurantaa

varten perustetaan pysyvät koealat.
TOTEUTTAJA (9-10)

ympäristönsuojelutoimisto
energialaitos

11. TOIMENPIDE
Laaditaan erillisselvityksiä epäpuhtauksien leviämisestä,
kuormituksesta tai vaikutuksesta ympäristöön.
12. TOIMENPIDE
Mittaustuloksista laaditaan yhteenveto vuosittain ja tuloksista tiedotetaan eri hallintokunnille, toiminnanharjoittajilIe ja kaupunkilaisille.
TOTEUTTAJA (11-12)

ympäristönsuojelutoimisto
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7.

Meluntorjunta

YLEISTAVOITE
Meluntorjunnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja terveellinen elinympäristö, missä ei ole meluhaittoja ja kaupunkilaisilla on mahdollisuus nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä.

1 ERITYISTAVOITE
Kartoitetaan kaupungin melutilanne meluhaittojen ja meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeellisuuden selville saamiseksi.
1. TOIMENPIDE

Selvitetään keskeisimmät melulähteet kuten raskasliikenteiset kadut ja tiet, lentokentät, rautatiet, valtatiet.
melua aiheuttavat teollisuuslaitokset,
moottoriurheiluradat ja muut vastaavat.

ampumaradat ja
Määritetään melu-

lähteiden ympäristöönsä aiheuttama melukuormitus eri vuorokauden aikoina.
2. TOIMENPIDE
Selvitetään meluhaittojen määrä kaupungissa arvioimalla
melualueilla asuvien määrä sekä melulle herkkien toimintojen ja alueiden sijoittuminen melualueille.

MelulIe herk-

kiä toimintoja ovat mm. koulut, päiväkodit ja sairaalat.
Melulle herkkiä alueita ovat mm. leirintä-, virkistys- ja
luonnonsuojelualueet.
3. TOIMENPIDE
Melukartoituksen perusteella arvioidaan meluntorjuntaohjelman laatimisen tarpellisuus.
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TOTEUTTAJA (1-3)

rakennusvirasto
kaupunginkans1ian ta1ous- ja
suunnitte1uosasto
ympäristönsuojelutoimisto

II ERITYISTAVOITE
Estetään uusien meluhaittojen syntyminen ottamalla melunäkökohdat huomioon maankäytön suunnittelussa.
4. TOIMENPIDE
Merkittävät pistemäiset melulähteet varustetaan parhaalla
mahdollisella meluntorjuntatekniikalla.

Melulähteiden ym-

pärille varataan riittävästi tilaa suojavyöhykkeille.
lua aiheuttavia toimintoja ei sijoiteta alueille,

Me-

joilla

on melulle herkkiä kohteita.
5. TOIMENPIDE
Kaavojen valmisteluvaiheessa selvitetään kaava-alueiden
melulähteet, ennusteet tulevista melutasoista ja meluntorjuntatoimenpiteet.

Uusia asuntoja ei sijoiteta alueille,

joilla ohjearvot ylittyvät.
6. TOIMENPIDE
Uusien liikenneväylien rakentaminen ja vanhojen parantaminen toteutetaan siten, että olemassa olevat ohjearvot eivät ylity.

Pääkatujen ja -teiden varsien asemakaavoja

valmisteltaessa selvitetään ennusteet tulevasta melutasosta ja meluntorjuntatoimenpiteistä.

Tarvittaessa melues-

teitä niiden sijoituspaikat esitetään suunnitelmissa.
TOTEUTTAJA (4-6)

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto
terveysvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

24

111 ERITYISTAVOITE
Ympäristön melutasoa alennetaan alueilla, missä meluhaittoja on todettu.
7. TOIMENPIDE
Selvitetään meluesteiden tarpeellisuus.

Meluesteiden

suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään huomiota
maisemansuojeluun.

Ensisijaisesti suositaan melusuojavyö-

hykkeitä ja toissijaisesti meluvalleja.

Ahtaissa paikois-

sa käytetään meluaitoja, jotka pyritään tekemään ympäristöönsä mahdollisimman hyvin sopiviksi.
8. TOIMENPIDE
Keskustan melutasoa alennetaan katuverkon jäsentelyllä ja
muilla keskustan autoliikennettä vähentävillä ratkaisuilla.

Melulle herkkien toimintojen kohdalla melutasoa alen-

netaan nopeusrajoituksien ja muiden liikennejärjestelyjen
avulla.

Raskaan ajoneuvoliikenteen reitit suunnitellaan

siten, että haitta on mahdollisimman vähäinen.
9. TOIMENPIDE
Tiedotetaan aktiivisesti uuden meluntorjuntalain mukaisesta ilmoitusmenettelystä asianomaisille ja valvotaan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä.
TOTEUTTAJA (7-9)

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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8.

Vesiensuojelu

YLEISTAVOITE
Vesiensuojelun tavoitteena on kuormitusta vähentämällä ja
muilla toimin estää vesien tilan huononeminen sekä parantaa likaantuneiden vesien tilaa.

1 ERITYISTAVOITE
Vesistöjen tilaa ja käyttökelpoisuutta parannetaan sekä
Oulun edustan merialueelle että Oulujokeen joutuvien ravinteiden ja haitta-aineiden määrää vähentämällä.
1. TOIMENPIDE
Jätevesien puhdistusta tehostetaan valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti.

Satunnaispäästöjen ehkäisyyn

kiinnitetään erityistä huomiota.
2. TOIMENPIDE
Uutta vesistöä kuormittavaa toimintaa sijoitettaessa ja
vanhojen laitosten jätevesien laskulupia uusittaessa tehdään riittävät selvitykset ympäristövaikutuksista.

Vesi-

oikeuskäsittelyssä kaupunki vaatii käyttöön otettavaksi
parasta mahdollista puhdistustekniikkaa ja kuormituksen
oleellista vähentämistä.
3. TOIMENPIDE
Oulun merialueelle laskettaville erityislika-aineille pyritään saamaan ohjearvot mahdollisimman pian.
4. TOIMENPIDE
Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon aiheuttama hajakuormitus selvitetään ja ryhdytään toimenpiteisiin sen vähentämiseksi.
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5. TOIMENPIDE
Oulujoen vesistöalueelle laadittavassa vesiensuojelun
yleissuunnitelmassa esitetään, keinot, joilla joen ravinnepitoisuuksia voidaan pienentää.
6. TOIMENPIDE
Viemäröinti ulotetaan mahdollisimman pian kaupungin eteläisille alueille jätevesien maahanimeytyksestä johtuvien
haittojen ehkäisemiseksi.
TOTEUTTAJA (1-6)

kaupunginhallitus
rakennusvirasto
kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

II ERITYISTAVOITE
Vesistöjä kunnostetaan vesien käytölle, e1iöstö11e, suojelulle ja vesimaisemalle aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi ja poistamiseksi.
7. TOIMENPIDE
Vesistöjen kunnostustarve ja

-mahdollisuudet selvitetään.

Erityistä huomiota kiinnitetään kaupungin keskeisillä
alueilla sijaitseviin virkistystä palveleviin vesiin, kuten Kuivasjärveen, Pyykösjärveen, Lämsänjärveen, Kaupunginojaan ja Oulujoen suistoalueeseen.
8. TOIMENPIDE
Vesirakennus- ja kunnostushankkeita suunniteltaessa tehdään ympäristövaikutuksista riittävät selvitykset.

Vesi-

ja ranta-alueiden kunnostamisen tulee sisältyä hankkeiden
suunnitteluun.

Ajankohtaisin on Kaupunginojan saneerauk-

seen liittyvä rantojen maisemointi.
TOTEUTTAJA (7-8)

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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111 ER1TY1STAV01TE
Vesistöjen tilan seurantaa ja tutkimusta tehostetaan.
9. TOIMENPIDE
Säännöllistä vesistötarkkailua jatketaan.

Tarkkailu laa-

jennetaan koskemaan myös järviä ja pienvesistöjä.

Tark-

kailuun otetaan mukaan uusia bioindikaattoreita tilan kehityksen seuraamiseksi.
10. TOIMENPIDE
Teollisuuden jätevesipäästöjen valvontaa tehostetaan.
Tarkkailuun lisätään erityislika-ainepäästöjen seuranta.
11. TOIMENPIDE
Tehdään selvitys Oulun vesistöjen happamoitumisesta.
TOTEUTTAJA (9-11)

ympäristönsuojelutoimisto

I
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9.

Jätehuolto

YLEISTAVOITE

Jätehuollon tavoitteena on jätteiden määrän vähentäminen
ja jätehuollon järjestäminen siten, että jätteet voidaan
käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi ja ettei jätteistä
aiheudu haittaa ympäristölle.

1 ERITYISTAVOITE
Jätteiden hyötykäyttöä edistetään sekä yrityksissä että
kotitalouksissa.
1. TOIMENPIDE

Teollisuuslaitosten ja yritysten jätehuoltosuunnitelmia
hyväksyttäessä ja niiden toteutumista valvottaessa otetaan
huomioon erityisesti jätteiden ohjaaminen hyötykäyttöön.
Pienyritysten jätteiden hyötykäyttöä ohjataan jätehuoltomääräyksin.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

2. TOIMENPIDE
Järjestetään alueellisia keräyspisteitä kotitalouksien
hyötyjätteille.

Alueellista lasinkeräystä laajennetaan

hankkimalla vuosittain viisi uutta keräysastiaa, kunnes
astioita on kaikkiaan 40 kpl (1 astiaj2000-3000 asukasta).
Aloitetaan yhdyskuntajätteen lajittelu- ja kompostointikokeilu.

Paperinkeräystä tehostetaan yhteistyössä PSOAS:n

kanssa.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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3. TOIMENPIDE
Ruskon kaatopaikan hyötyjätteiden vastaanottopaikan toimintaa parannetaan ja

laaje~netaan.

Osa kaatopaikka-alu-

eesta varataan romurenkaiden ja muiden sellaisten jätelajien varastointia varten, joiden hyötykäyttö on tulevaisuudessa mahdollista.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

4. TOIMENPIDE
Etsitään uusia hyötykäyttömahdollisuuksia erilaisille jäteryhmille, kuten rakennusjätteelle ja turvetuhkalIe.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
energialaitos
ympäristönsuojelutoimisto

5. TOIMENPIDE
Kaikkiin kaupungin virastoihin ja laitoksiin, joissa syntyy huomattava määrä paperijätettä, järjestetään paperinkeräys.

Aloitetaan uusiopaperin käyttö kaikissa mah-

dollisissa toiminnoissa.
TOTEUTTAJA

kiinteistövirasto
kaupunginkanslia
ympäristönsuojelutoimisto

6. TOIMENPIDE
Maankäytön suunnittelussa huomioidaan erilaiset hyötykäyttötoiminnot, varataan alueita jätteitä hyödyntäville yrityksille ja alueellisille keräyspisteille sekä hyötykäyttöön menevien jätteiden välivarastoille.

Uusille raken-

nettavilIe asuintaloille varataan kaavoituksen yhteydessä
riittävät tilat laajennettavalIe hyöty- ja ongelmajätteiden keruulIe.
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TOTEUTTAJA

kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosasto
rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

II ERITYISTAVOITE
Ongelmajätteiden talteenottoa yrityksiltä ja kotitalouksilta tehostetaan.
7. TOIMENPIDE

Teollisuuslaitosten ja yritysten jätehuoltosuunnitelmia
hyväksyttäessä ja niiden toteutumista valvottaessa kiinnitetään huomiota erityisesti ongelmajätteiden tuottamisen
vähentämiseen sekä varastointiin, käsittelyyn ja käsittelyyn toimittamiseen.

Perustetaan ongelmajätteiden väliva-

rasto pienteollisuuden käyttöön.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

8. TOIMENPIDE

Kotitalouksien ongelmajätteiden keräilyä tehostetaan perustamalla keskustan alueelle kaikkien ongelmajätteiden
vastaanottopaikka.

Haja-asutusalueiden ongelmajätehuolto

järjestetään hankkimalla ongelmajätteiden keräilyauto.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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111

ERITYISTAVOITE
Jätehuollon valvontaa ja tiedotusta tehostetaan.

9. TOIMENPIDE
Suunnitelmavelvollisten kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmat pidetään ajantasalla.

Kiinteistöiltä vaaditaan tar-

vittaessa tarkistettu jätehuoltosuunnitelma ja hyväksyttyjen suunnitelmien noudattamista valvotaan vuosittain tehtävillä tarkastuksilla.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

10. TOIMENPIDE
Myönnettäessä teollisuuslaitosten rakennuslupia sekä kaupungin vuokratessa tiloja ja tontteja yrityksille annetaan
niille samassa yhteydessä ohjeet jätehuoltosuunnitelman
teosta ja jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä.
TOTEUTTAJA

rakennusvalvontavirasto
kiinteistövirasto

11. TOIMENPIDE
Ruskon kaatopaikalle tuotavien jätteiden koostumusta selvitetään pistokokein.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

12. TOIMENPIDE
Asbesti- ja muut erityisjätteet sijoitetaan kaatopaikalla
siten, etteivät ne haittaa kaatopaikan uusiokäyttöä sulkemisen ja maisemoinnin jälkeen.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
ympäristönsuojelutoimisto

I
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13. TOIMENPIDE
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuulumattomat kiinteistöt kartoitetaan ja velvoitetaan hoitamaan jätehuoltonsa
jätehuoltolain mukaisesti.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

14. TOIMENPIDE
Tiedotuksen, neuvonnan ja kampanjoiden avulla edistetään
kotitalouksissa tapahtuvaa jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöön saattamista, kestokulutustarvikkeiden käyttöä ja
kompostointia sekä ongelmajätteiden keräystä.

Asiasta

laadittu tiedote jaetaan vuosittain jokaiseen talouteen.
Järjestetään kotitalouksen ongelmajätteiden keräystempauksia vähintään kerran vuodessa.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
rakennusvirasto

15. TOIMENPIDE
Roskaantumista ehkäistään valistuksella ja asennekasvatuksella sekä järjestämällä roskaantuneiden alueiden siivoustalkoita.

Erityistä huomiota kiinnitetään asuntoalueiden

yhteisten alueiden kuntoon ja viihtyisyyteen.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
rakennusvirasto
kiinteistövirasto
kouluvirasto
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16. TOIMENPIDE
Luontopolkujen, virkistyskäytössä olevien saarien, muiden
ulkoilualueiden sekä venesat?mien jätehuoltoa parannetaan
lisäämällä jätteiden keräilyastioita ja kokeilemalla kompostointiin perustuvaa jätehuoltoa.

Venesatamiin sijoite-

taan asianmukaiset keräilyastiat myös akuille ja jäteö1jy11e.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
kiinteistövirasto
ympäristönsuojelutoimisto

17. TOIMENPIDE
Tulevien jätteenkäsitte1ypaikkojen suunnittelu aloitetaan
riittävän ajoissa ja niillä otetaan käyttöön ympäristöhaitoiltaan vähäisiä jätteenkäsittelymenetelmiä, kuten kompostointi, mädätys tai bioterminen jätteiden käsittely.
Käynnistetään kaatopaikkajätteiden käsittelylaitoksen
suunnittelu esim. Vaasan kaupungin kokemuksia hyödyntäen.
TOTEUTTAJA

rakennusvirasto
energialaitos
ympäristönsuojelutoimisto

I
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10. Ympäristömyrkyt
YLEISTA.VOITE
Tavoitteena on estää ympäristölle myrkyllisten aineiden
pääsy ympäristöön sekä niiden haitalliset vaikutukset
luontoon ja ihmisiin.
1. TOIMENPIDE
Kartoitetaan alueet, joilla niiden aikaisemmasta käytöstä
johtuen on mahdollista ympäristömyrkkyjen esiintyminen
maaperässä tai pohjavedessä.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto

2. TOIMENPIDE
Selvitetään ympäristömyrkkyjen ja teollisuuskemikaalien
valmistus, varastointi, kuljetus, käyttö ja mahdolliset
päästölähteet sekä mahdolliset toimenpiteet niiden haittavaikutusten ehkäisemiseksi.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
palolaitos
terveysvirasto

3. TOIMENPIDE
Seurataan haitallisimpien ympäristömyrkkyjen kuten elohopean, lyijyn, kadmiumin sekä PAH-aineiden esiintymistä Oulun alueen ravintokasveissa.

Mittaustulosten perusteella

laaditaan ohjeet ravintokasvien viljelystä sekä marjojen
ja sienten poimimisesta.

Jatketaan Oulun alueen kalojen

elohopeapitoisuuksien seuraamista.
TOTEUTTAJA

terveysvirasto
ympäristönsuojelutoimisto
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4. TOIMENPIDE

Suoritetaan teollisuuslaitosten riskikartoitus,

selvite-

tään voimassaolevat luvat ja,niiden valvonta.
TOTEUTTAJA

yrnpäristönsuojelutoirnisto
terveysvirasto
rakennusvirasto
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11. Tiedotus, valistus ja

koulutus

.,

YLEISTAVOITE
Tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten, virka- ja luottamushenkilöiden sekä eri yhteisöjen tietoa ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä aktivoida
asukkaat toimimaan elinympäristönsä hyväksi.
1. TOIMENPIDE
Järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin
luottamus- ja virkahenkilöille.

Eri viranomaisten yhteis-

työtä edistetään ja tiedonkulkua parannetaan.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
kaupunginkanslian hallintoosasto

2. TOIMENPIDE
Ympäristönsuojelusta ja siihen liittyvistä tutkimuksista
ja selvityksistä sekä ympäristöä muuttavista hankkeista
tiedotetaan kaupunkilaisille entistä tehokkaammin.

Jär-

jestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä erilaisia
kampanjoita.

Laaditaan kaupunkilaisille tiedotteita ja

julkaisuja ympäristönsuojelun eri osa-alueilta.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
työväenopisto

3. TOIMENPIDE
Nuorille ja lapsille suunnattua ympäristökasvatusta ja
-valistusta lisätään tuottamalla Oulua koskevaa materiaalia koulujen, päiväkotien ja kerhojen käyttöön sekä järjestämällä vuosittain kouluissa ja päiväkodeissa luontoja ympäristöaiheisia teemapäiviä ja tilaisuuksia.

37

TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
nuorisotoimisto
sosiaali virasto
kouluvirasto

4. TOIMENPIDE
Järjestetään opettajille, lastentarhaopettajille, leikkipuisto-ohjaajille sekä nuoriso-ohjaajille koulutus- ja
tiedotustilaisuuksia ympäristökasvatuksen mahdollisuuksista ja materiaalista.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
nuorisotoimisto
sosiaalivirasto

5. TOIMENPIDE
Järjestetään koululaisille luontoaiheinen leiri kesäisin.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
nuorisotoimisto
kouluvirasto

6. TOIMENPIDE
Laaditaan esite ja kartta Oulun virkistysalueista, luontopoluista ja arvokkaista luontokohteista kuntalaisten ja
koulujen käyttöön.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
ulkoilu- ja urheilutoimisto
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7. TOIMENPIDE
Järjestetään opastettuja retkiä ja tutustumiskäyntejä
luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille sekä ympäristönsuojelun kannalta ongelmallisiin kohteisiin.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
urheilu- ja ulkoilutoimisto
kiinteistövirasto

8. TOIMENPIDE
Luontoharrastusta aktivoidaan tarjoamalla tiloja luontoharrastuskäyttöön sekä tukemalla erityisesti nuorten ja
lasten luontoharrastus- ja ympäristönsuojelutoimintaa.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
nuorisotoimisto
kiinteistövirasto

9. TOIMENPIDE
Oulun yliopistossa ja muissa tutkimuslaitoksissa valmistuvia tutkimuksia ja opinnäytetöitä seurataan jatkuvasti, ja
niiden tulokset otetaan heti soveltuvin osin käyttöön ympäristönsuojelun suunnittelussa.
TOTEUTTAJA

ympäristönsuojelutoimisto
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Seuranta
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelman totetutumista seurataan vuosittain.

Ympäristönsuojelutoimisto laatii aina

vuodenvaihteessa hallintokunnille selvityksen, jossa käydään läpi tehdyt ja tekemättömät toimenpiteet.

Hallinto-

kunnat raportoivat vuosittain tekemistään toimenpiteistä.
Valtuustokausittain laaditaan raportti ohjelman toteutumisesta .

.' ----0-
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Oulun kaupungin
;,
ym päristönsuojelutoim iston julkaisuja

1/1988

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.

2/1988

Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.

3/1988

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.

1/1989

Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1.
Ympäristön tila.

2/1989

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.

3/1989

Oulun suuret ja erikoiset puut.

4/1989

Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.

5/1989

Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa2.
Tavoitteet ja toimenpiteet.

