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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Ympäristöasioissa voimakkaan kasvun mukanaan
tuomat haasteet ovat jossain määriin tasoittuneet
ja pääpaino on siirtymässä energia- ja ilmastokysymyksiin. Oulun kaupunki on tietoinen vastuustaan
ja ottanut ilmastonmuutoksen hillinnän osaksi kaupungin strategiaa.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi tarvittavat toimenpiteet
eivät ole ristiriidassa aiemman ympäristön eteen
tehdyn työn kanssa, vaan pikemminkin ne tukevat
toisiaan. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kuitenkin rohkeutta tehdä kauaskantoisia päätöksiä ja
hyväksyä suuriakin muutoksia yhtälailla energiantuotannossa ja -kulutuksessa kuin muussa toiminnassa. Ilmastostrategian täytäntöönpanossa riittää
tekemistä kaikille.
Vuoden 2008 raportissa ensimmäistä kertaa
mukana olevat ympäristöasioiden taloudelliset
tunnusluvut tuovat uuden näkökulman kaupungin
ympäristöasioiden hoidon tarkasteluun. Tietojen
karttuessa tunnuslukujen avulla voidaan arvioida
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi käytettyjen
resurssien riittävyyttä ja toiminnan tuottavuutta.
Ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöjohtamista ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
yleisohjeen suosituksen mukaista.
Uutta on myös kaupungin vastaanottaman
Itämerihaasteen toimintaohjelman toteutumisen
tarkastelu. Merenrantakaupungille meri ja sen
käyttömahdollisuudet ovat olennaisia tekijöitä ja
näin ollen sitoutuminen niihin toimenpiteisiin, joilla

voimme voi edistää merialueen suotuisaa kehitystä,
on ensiarvoisen tärkeää. Onneksemme Perämeren
ongelmat eivät ole Suomenlahden rannikkoalueiden veroiset ja Oulun edustan merialueen tilaa
voidaan pitää kokonaisuudessaan hyvänä. Vuosien
vesiensuojelutyö on tuottanut tulosta, mutta toimenpiteitä kuormituksen kurissa pitämiseksi tarvitaan jatkossakin.
Kestävän kehityksen seurantaraportti osoittaa,
että kaupungin hallintokunnat ja liikelaitokset ovat
tietoisia omasta vastuustaan ja mahdollisuuksistaan
vaikuttaa ympäristön tilaan. Aikaisempaa voimakkaammin toiminnassa on havaittavissa kansainvälisiin haasteisiin vastaaminen ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin osallistuminen.Tämänkaltainen julkisuus edesauttaa myönteisesti Oulun tunnetuksi
tekemistä myös maamme rajojen ulkopuolella.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen raportoinnilla on pitkät perinteet.Vuosi 2008 on ”Oulu
kasvaa kestävästi 2005-2008” politiikka-asiakirjan
viimeinen varsinainen seurantavuosi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kestävän kehityksen
edistäminen on saatu päätökseen eikä seurantaa
ole tarpeen jatkaa.Ympäristöasioissa keskeinen periaate on jatkuva parantaminen eivätkä esimerkiksi
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uudet haasteet tee tehtäväkenttää millään lailla helpommaksi.
Uusien tarkastelutapojen ja tehtäväkokonaisuuksien myötä on hyvä myös pohtia ympäristöraportoinnin kehittämistä kaupungin tarpeita parhaiten
palvelevaksi.
Matti Pennanen
Kaupunginjohtaja
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JOHDANTO

Vuoden 2008 seurantaraportti on järjestyksessään
yhdestoista kaupungin kestävän kehityksen toimintaa kuvaava julkaisu. Seurantajakso on Suomen
pisimpiä yhtäjaksoisesti ja systemaattisesti toteutettuja kestävän kehityksen seurantoja.
Kestävän kehityksen seurantaraportti kertoo
kestävän kehityksen työstä koko kaupunkiorganisaatiossa. Kestävän kehityksen edistämistä on kuvattu tunnuslukujen, toteutuneiden toimenpiteiden
ja käytännön esimerkkien avulla sekä tarkastelemalla hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Raportissa on esitetty sekä pieniä toimintatapamuutoksia että suurempia, pitkäaikaista valmistelua vaativia hankkeita. Tarkoituksena on tuoda
esille kestävän kehityksen sisällön laajuus sekä
esimerkkejä toimintamahdollisuuksista kaikkien
käyttöön.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna uusina kokonaisuuksina raporttiin on tullut ympäristöasioiden
taloudellisten tunnuslukujen tarkastelu ja kaupungin vastaanottamaan Itämerihaasteeseen liittyvät
toimenpiteet.
Raportin rakenne noudattaa Suomen kuuden
suurimman kaupungin kanssa yhteisesti sovittua
linjaa, mutta sisältää myös Oululle omia kestävän
kehityksen edistymistä kuvaavia osioita. Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hallintaa
koskevat tiedot on kerätty Oulun seudun ympäristötoimen laatimien kyselylomakkeiden avulla.
Seurantaraportin on laatinut Marketta Karhu
yhteistyössä Heini Iinatin ja Maria Laurosen kanssa.
Kestävän kehityksen seurantaryhmä on hyväksynyt
raportin 23.3.2009.
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OULU ”PÄHKINÄNKUORESSA”

Perustettu vuonna 1605
Pohjois-Suomen suurin kaupunki
Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin
Kokonaispinta-ala
-maata
-vesistöjä
Asemakaavoitettua

449,2
369,7
79,5
103,7

km2
km2
km2
km2

Asukkaita
-miehiä
-naisia
-asukastiheys
-keski-ikä

133 585
65 473
68 112
361,3 as/km2
36,7

Merkittävimmät elinkeinot

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

Suurimmat työnantajat

- Oulun kaupunki
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Nokia Oyj
- Oulun yliopisto
- Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Lautakuntia 14

Energialautakunta
Rakennuslautakunta
Hankintalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Sosiaali- ja terveystoimen
Kulttuurilautakunta	  palvelutuotannon johtokunta
Liikuntalautakunta
Tarkastuslautakunta
Nuorisoasianlautakunta
Tekninen lautakunta
Opetuslautakunta
Liikelaitosten lautakunta
			
Oulun seudun ympäristölautakunta
Liikelaitokset

Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Serviisi
Oulun Tekninen liikelaitos
Oulun Tietotekniikka

Oulun Tilakeskus
Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun seudun yrityspalvelukeskus
Oulun seudun ympäristövirasto
Nallikari

Kaupungin henkilöstö (1.1.2008) 9 760 henkilöä
Talous (tilinpäätös 2007)

Vuosikate/poistot
Investointien tulorahoitus
Lainat/asukas

174 %
61 %
579 €
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TYÖKALUNA

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

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

Kaupungin strategia


Hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat, talousarvio

Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Seuranta
- seurantaraportti
- toimintakertomukset
- ympäristöraportit

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





Kestävän kehityksen
politiikka
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Seurantaryhmä

Kestävän kehityksen seurantaryhmä

Vuonna 2008 seurantaryhmä kokoontui kolme kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä projektityöntekijä Maria Lauronen. Seurantaryhmän toiminnalleen asettamien tavoitteiden toteutuminen
on esitetty tässä raportissa kestävän kehityksen
toiminnan toteutumisen tarkastelun yhteydessä.
Vuoden 2008 tavoitteista ympäristötietoisuuskampanja siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toimintatavoitteet 2008
1.		 Kestävän kehityksen seurantaraportti
2.		 Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjan jatkaminen
3.		 Joka kotiin jaettava ympäristötiedote – Rumputuksen ympäristöliite
4.		 Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien päivittäminen
5.		 Ympäristötietoisuuskampanja – ilmastotalkoot
6.		 Kestävän kehityksen indikaattorit – kuutoskaupunkien yhteisraportti

Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Maria Lauronen
Antti Määttä
Maarit Alikoski
Pekka Seppälä
Seppo Saloranta
Jussi Tomberg
Päivi Saari
Risto Vuoria
Marjatta
Savolainen
Kirsi Paasovaara
Anu Holappa
Leena Mämmi
Kirsi Ahlqvist
Eila Rasmus
Antti Hekkala
Virve Suoaro
Katri Päivärinta
Petri Toppi
Katri Rauman
Mirva Lohiniva

Ympäristötoimi

Keskushallinto
Rakennusvalvontavirasto
Opetusvirasto
Tekninen keskus
Kulttuuritoimi

Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisoasiainkeskus
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Jätehuolto
Tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi

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

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

Kestävän kehityksen indikaattorikokoelmaa laajennettiin aikaisempien ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden mittareiden lisäksi taloudellisilla tunnusluvuilla. Indikaattorit kuvaavat kestävän kehityksen
etenemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta osin
myös koko kaupungissa. Indikaattorit ovat Suomen
kuuden suurimman kaupungin yhteisesti valitsemat
ja näin myös niiden kesken yhteismitalliset.

Kestävän kehityksen
indikaattoreiden ryhmittely:
•
•
•
•
•

Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Liikkumisen kestävyys
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
• Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit
• Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut

Indikaattorien valinnassa on kiinnitetty huomiota tietojen saatavuuteen, toistettavuuteen ja
kuvaavuuteen. Aiheiltaan indikaattorit vastaavat
käytössä olevia kansainvälisiä ja kansallisia indikaattorikokoelmia.
Osa tunnusluvuista on laajempia noin neljän
vuoden välein laskettavia ja osa rajatumpia vuosittain esitettäviä. Vuosittain tarkasteltavista indikaattoreista tiedot esitetään vähintään kolmelta
viimeksi kuluneelta tai kolmelta viimeksi tilastoidulta vuodelta.

Yleistä kehitystä kuvaavat
indikaattorit
Yleistä kehitystä kuvaavista indikaattoreista vuonna
2008 selvitettiin asukastyytyväisyys osana laajempaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimusta sekä
päivitettiin kasvihuonekaasupäästöt viimeisten
saatavilla olevien kaikkia päästölähteitä koskevien
tietojen (v. 2005) perusteella.

Asukastyytyväisyys
Indikaattori kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä
asuinkaupunkiinsa ja kaupungin tuottamiin palveluihin. Asukastyytyväisyys ilmaistaan nk. asuinkuntaindeksinä, joka koostuu 54 muuttujasta ja useammasta osatekijästä (mm. asuminen, luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, terveys-, sosiaali- ja
vapaa-ajan palvelut, koulut, liikenne). Tiedot ovat
peräisin Kaupunki ja kuntapalvelut -tutkimuksesta,
josta vastaa FCG Efeko Oy.
Vuoden 2008 indeksin perusteella oululaiset
osoittautuivat kolmanneksi tyytyväisimmäksi heti
kempeleläisten ja forssalaisten jälkeen. Kaikkiaan
mukana oli 19 kuntaa tai kaupunkia. Koko aineistoa tarkasteltaessa tyytyväisyys oli hieman edellistä
selvitystä vähäisempää.
Asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin
on kuvattu myös palveluihin tyytyväisten osuudella
kaikista vastanneista. Erityisen tyytyväisiä oltiin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, juomaveden
laatuun, jätehuoltoon sekä kevyen liikenteen olosuhteisiin.Tyytymättömimpiä oltiin luonnonsuojeluun, julkiseen liikenteeseen, ilmanlaatuun ja meluntorjuntaan.Tilanne oli samankaltainen koko maassa
sillä, vaikka liki yhdeksän oululaista kymmenestä
ilmoitti olevansa tyytyväinen juomaveden laatuun,
niin Oulun sijoitus vastanneiden joukossa oli vasta
12. Toisaalta, vaikka vain joka neljäs oli tyytyväinen
meluntorjuntaan, niin tulos oli toiseksi paras.

Asukastyytyväisyysindeksi
2008

2005

2001

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4
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Arviointi asteikolla 1-5
2005
2008
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus
Ulkoilualueet ja puistot
Jätehuolto
Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot
Puistojen ja viheralueiden hoito
Juomaveden laatu
Liikenneolot, kevyt liikenne
Julkinen liikenne
Luonnon suojelu
Ilman laatu
Vesistöjen puhtaus
Melun torjunta
Ympäristön siisteys
Luonto- ja retkeilyreitit

3,9
3,5
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
4,2
3,8
3,5
3,2
3,2
3,5
3,6
3,9

3,9
3,5
4,0
4,0
3,9
3,9
4,1
4,1
3,0
3,4
3,0
3,2
3,4
3,5
3,8

Koko aineiston
Oulun
keskiarvo
sijaluku
2008		
3,9
3,5
3,8
3,9
3,8
3,7
4,2
3,6
3,0
3,5
3,5
3,3
3,2
3,4
3,8

10
7
4
3
4
3
12
1
9
15
16
13
2
7
11

Vastaajien
tyytyväisyysprosentti Oulussa
87
70
81
85
83
81
87
86
44
36
45
46
49
66
63

Yleistä tyytyväisyyttä kuvaava asuinkuntaindeksi Oulussa vuosina 2001, 2005 ja 2008 sekä kaikissa tutkimuksessa olevassa kunnassa (19) vuonna 2008. Indeksin asteikko on 1-5, missä 1 kuvaa negatiivisinta, arvo 3 neutraalia ja arvo 5
myönteisintä suhtautumista.

Kasvihuonekaasupäästöt
Kaupunkien kasvihuonekaasupäästöt kuvaavat
paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Päästöt lasketaan Suomen Kuntaliiton kehittämällä Kasvener-mallilla, missä viimeisin
valtakunnalliset lähtötiedot sisältävä laskentavuosi
on tällä hetkellä 2005.
Oulun kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2005 1,88 milj. tonnia, mikä
on lähes 20 % vähemmän kuin vuonna 2003. Asukasta kohden tarkasteluna päästöt olivat 14,6 tonnia vuodessa. Syynä päästöjen vähenemiseen olivat
metsäteollisuuden työnseisaus sekä lämmin talvi.
20,0
18,0

CO2-ekv. t/as

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
v. 1990

v. 1997

v. 2003

v. 2005

Oulun ominaispäästöjen kehitys. Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt Oulussa asukasta kohti vuosina 1990,
1997, 2003 ja 2005.

Ympäristöasioiden taloudelliset
tunnusluvut
Kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa 2008 ohjeen ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen esittämiseksi.Ympäristötilinpidon laatimisen
lähtökohtana on kauppa- ja teollisuusministeriön
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä osana
kunnan tilinpitoa.
Ohjeen laadinnasta vastasi kaupunginjohtajan
asettama työryhmä.Työryhmän tehtävänä oli luoda
malli ympäristöasioiden tilinpitotietojen keräämiseksi sekä tarkastella ympäristötalouden tunnuslukujen määrittelyä ja tietojen keruun organisointia.Työryhmä järjesti kaupungin hallintokunnille ja
liikelaitoksille asiaa käsittelevän seminaarin sekä
tunnuslukujen laskemista ja tietojenkeruuta käsittelevän koulutustilaisuuden.Tilaisuudet toteutettiin
vuoden 2008 kestävän kehityksen tunnuspiirteet
seminaareina. Ohje on kokonaisuudessaan saatavilla internetissä osoitteessa www.ouka.fi/ymparisto/
julkaisut/muut.htm.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
ympäristöasioiden taloudellisten tunnuslukujen
laskenta käynnistettiin vuoden 2008 talousarvion toteutumasta. Hallintokunnat ja liikelaitokset
sitoutuivat hankkeeseen hyvin ja tiedot saatiin
kerättyä sovitun mukaisesti. Koska kyseessä on
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kuitenkin uusi, ensimmäistä kertaa kerättävä tieto,
ovat tulokset osin suuntaa-antavia ja tarkentuvat
kokemuksen karttuessa.
Vuonna 2008 kaupungin yhteenlasketut ympäristökulut poistot mukaan lukien olivat saatujen
tietojen perusteella 24,4 miljoonaa euroa, mikä
on 3 % kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat kuluerät syntyivät jätehuollosta, jätevesien
käsittelystä ja ilmansuojelusta (päästöoikeuksien
osto, hiekoitushiekan poisto, joukkoliikenteen tukeminen) sekä jäteverosta.
Yhteenlasketut ympäristötuotot olivat 22,4
miljoonaa euroa, mikä on 6,8 % kaupungin kaikista
toimintatuotoista. Suurimmat tuotot tulivat jätevesimaksuista sekä jätteiden vastaanottomaksuista
ja myyntituloista.
Ympäristöinvestoinnit olivat ilmoitusten mukaan 13,6 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen
investointi oli Taskilan jäteveden puhdistamon ty-

penpoisto. Merkittäviä vesiensuojeluinvestointeja
tehtiin myös viemäriverkoston kunnostamiseksi.
Jätehuollon investointeja tehtiin Oulun jätehuollon käsittelylaitoksilla ja alueilla.Ympäristönsuojelun edistämiseen luokiteltavia investointeja tehtiin
Oulun Energian Toppilan voimalaitoksella.
Oulun kaupunki on tunnistanut toimintaansa
liittyvät ympäristövastuut ja -sitoumukset. Ympäristövastuut koskevat Oulun kaupungin maaperän
tutkimus- ja kunnostuskohteita sekä Soili-kohteita.
Ympäristösitoumukset koskevat Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisten velvoitteiden
täyttämistä. Ympäristövarauksia kaupungilla oli
vuoden 2008 tilinpäätöksessä yhteensä 4 021 000
euroa.Varaukset olivat Oulun Jätehuollon varauksia. Pakollisten varausten purkuna kirjattiin Oulun
Sataman Vihreäsaaren puhdistuskuluina 14 000 euroa sekä Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen
maisemointikuluina 100 000 euroa.

Oulun kaupungin ympäristötaloudelliset tunnusluvut
Ympäristötuottojen kokonaissumma..........................................................................................22,427 milj. €
Ympäristökulujen kokonaissumma.............................................................................................24,411 milj. €
Ympäristöinvestoinnit.................................................................................................................13,624 milj. €
Ympäristövastuu ja ehdollinen ympäristövelka..........................................................................................0 €
Ympäristötuottojen osuus kaupungin kaikista toimintatuotoista.............................................................7 %
Ympäristötuotot suhteessa asukaslukuun..........................................................................................168 €/as
Ympäristökulujen osuus kaupungin kaikista toimintakuluista ...............................................................3 %
Ympäristökulut suhteessa asukaslukuun...........................................................................................183 €/as
Ympäristöinvestointien osuus kaupungin kokonaisinvestoinneista............................................................9 %
Ympäristöinvestoinnit suhteessa asukaslukuun.................................................................................102 €/as
Ympäristötuotot suhteessa ympäristökuluihin..........................................................................................92 %
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Ympäristötoimintakulut
Ympäristötoimintakulut 1000 €

Ympäristötuotot
Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
1%

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
1%

Ympäristönsuojelun
edistäminen 2 %
Ulkoilman‐ ja
ilmastonsuojelu 0,2 %
Ympäristöperusteiset
verot ja veroluonteiset
maksut
23 %

Ympäristönsuojelun
edistäminen
5%

Ulkoilman‐ ja
ilmastonsuojelu
18 %

Ympäristönsuojeluun
liittyvät
viranomaistehtävät
5%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
44 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
52 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
19 %

Luonnonvarojen ja
maisemansuojelu
1%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
28 %

Melun ja tärinän
torjunta 0,5 %
Maaperän ja
pohjaveden suojelu
1%

Ympäristöinvestoinnit 1000 €
Ympäristöinvestoinnit
Ulkoilman‐ ja
ilmastonsuojelu
2%

Ympäristönsuojelun
edistäminen
22 %

Melun ja tärinän
torjunta
3%

Jätehuolto ja
roskaantumisen
torjuminen
14 %

Vesiensuojelu ja
jätevesien käsittely
58 %

Maaperän ja
pohjaveden suojelu
1%

Oulun kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit v. 2008			
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto ja roskaantumisen torjuminen
Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnonvarojen ja maisemansuojelu
Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät
Ympäristönsuojelun edistäminen
a) Ympäristöjohtaminen ja -kehittäminen
b) Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta
c) Ekotehokkuutta parantava toiminta
YMPÄRISTÖTOIMINTA yhteensä
Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
YMPÄRISTÖKULUT YHTEENSÄ

Tuotot 1 000 €
36
11 632
9 790
228
0
0
362

Kulut 1 000 €
3 089
3 436
4 860
166
26
265
827

Investoinnit 1 000 €
292
7 893
1 929
132
362
0
0

221
4
154

221
238
389

0
0
3015

22 427

13 517
6 779
4 115

13 624

24 411
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Vuosittain tilastoivat kestävän kehityksen indikaattorit
EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT
Indikaattori
2004
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten osuudet (%)
95,3
Asemakaava-alueelle rakennettujen asuntojen osuudet (%)
96,2
Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)
25,3
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus maa-alasta (%)
3,0
Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus kokonaispinta-alasta (%)
2,5
Palveluiden saavutettavuus 300 ja 700 metrin etäisyydellä (%)
- julkinen terveydenhuolto, sairaalat (300 m/700 m, %)
7 / 27
- päiväkodit (300 m/700 m, %)
39 / 96
- koulut 1 – 6 luokat (300 m/700 m, %)
18 / 68
- päivittäistavarakaupat (300 m/700 m, %)
33 / 89
- kirjastot ja kirjastoauton pysäkit (300 m/700 m, %)
8 / 39
- eko-pisteet (300 m/700 m, %)
14 / 72
- bussipysäkit (300 m/700 m, %)
82 / 97
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan sähkön kulutus (kWh/as/v)
20 374
Energialähteet Oulun Energian kaukolämm. tuotann. (turve/puu/öljy, %)
Asutuksen veden kulutus (l/as/vrk)
135
Kaukolämpöön liittyneiden kiinteistöjen osuus Oulussa (%)
Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3)
18
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m3)
21,5
3
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m )
20,1
3
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m )
15,8
3
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m )
8,1
3
Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m )
48
3
- hoitoalan rakennuksissa (kWh/r-m )
61,8
3
- kokoontumisrakennuksissa (kWh/r-m )
35,3
- opetusrakennuksissa (kWh/r-m3)
47,9
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (kWh/r-m3)
42,8
3
Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä (l/r-m )
146
3
- hoitoalan rakennuksissa (l/r-m )
201,9
3
- kokoontumisrakennuksissa (l/r-m )
202,5
3
- opetusrakennuksissa (l/r-m )
90
3
- toimisto- ja hallintorakennuksissa (l/r-m )
70,8
Ilmanlaatu, hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitykset (PM10)
ei ylitt.
Ilmanlaatuindeksin mukainen huono tai erittäin huono ilmanlaatu (vrk/v)
26
Yhdyskunnan jätevesien kokonaistyppikuormitus (g/as/vrk)
13,4
Yhdyskunnan jätevesien kokonaisfosforikuormitus (g/as/vrk)
0,1
Yhdyskunnan jätevesien BOD-kuormitus (g/as/vrk)
11,5
Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä (kg/as/vuosi)
279

2005

2006

95,3
96,2
26,3
3,3
2,7
6
40
18
32
26
13
79

/
/
/
/
/
/
/

25
87
67
74
83
49
96
*

132
19,1
23,3
21
15,6
19,8
47,5
62
36,1
46,9
47,8
155,4
192
213,4
89
136,6
ei ylitt.
9
11,1
0,08
2,1
282

2007

94,4
95,9
26,8
3,3
2,7
5
32
16
25
18
7
70

/
/
/
/
/
/
/

24
84
68
68
63
38
93

*
87/10/3
132
78,3
18,3
23,6
19,7
15,6
16,6
49
63,4
38,8
48
46,3
141,5
180,9
204,2
80,5
79,5
ei ylitt.
10
11,4
0,09
2,3
295

2008

96,1
98,8
27,1
3,3
2,7
7
34
15
27
20
7
72

/
/
/
/
/
/
/

26
84
66
72
73
44
94

19 480
85/12/3
131
76,6
18,9
23,3
20,7
15,5
19,0
46,9
60,6
35,7
46,9
45,6
147,1
178,8
224,7
80,1
54,1
ei ylitt.
29
12,3
0,06
1,5
292

97,9 
98,8 K
3,3 K
2,7 K
5
34
15
23
23
8
70

/
/
/
/
/
/
/

24
83
64
69
66
41
91


K
K

K
K
K

*
79/18/4
126
74,3
20,5
25,9
22,2
16,4
18,8
47,5
61,9
34,7
48,5
47,7
142,2
185,8
208,7
81,4
47,8
ei ylitt.
26
11,8
0,05
1,6
292










K
K






K


K
K


K
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Liikkumisen kestävyys
Autoistuminen (henkilöautoa/1000 asukasta)
410
Joukkoliikenteen matkustajamäärä/as/vrk
0,125
Kevyen liikenteen verkon pituus (m/asukas)
3,4
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa (A4-arkkia/työntekijä)
2 942
Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat (% kok.hankinn.)
19,8
Vihreä lippu – ja ympäristösertifioidut koulut ja – päiväkodit (kpl)
1
Kaup. järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen (% oululaisista)
5,7
SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN INDIKAATTORIT
Indikaattori
Työttömät, % työvoimasta
Nuorisotyöttömät, % 15 - 24 -vuotiaasta työvoimasta
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-v. % vastaavanikäisestä väestöstä
Omaisuusrikokset/1000 asukasta
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1000 asukasta
Kunnallisvaalit, äänestysprosentti (vuosi)
47,7
Eduskuntavaalit, äänestysprosentti (vuosi)
64,9
Yli 15-vuotiaiden koulutustaso, enintään perusaste, % kaikista
Perusasteen jälkeen suoritetun kork. koulutuksen keskim. pituus 300=3 v
Kaup. työntekijöiden sairauspoissaolot yht./htv (vakituiset ja määräaikaiset)
Työtapaturmista aiheutuneet sairauspäivät/henkilötyövuosi
* tieto ei ole saatavilla ** tieto epävarma

420
0,114
3,6

427
0,107
3,9

432
0,103
4,0

2 735
15,7
3
6,8

2 640
24,3
3
8,6

1 179**
20,0
8
8,7

2004
2005
12,9
12,7
18,5
17,5
23,9
24,1
8,2
7,8
1,5
1,8
88
75,5
7,1
7,4
(2000) 51,9 (2004)
(1999) 67 (2003)
27,5
27
373
378
17,0
17,3
0,6
0,61

2006
12,1
17,1
23,1
8,0
1,7
72,9
6,8

443 
0,101 
3,9 K
1976
14,4
12
10,0

2007
11,2
15,3
20,4
7,2
1,4
70,8
7,5
56,5 (2008)
63,5 (2007)
26,4
26,4
388
385
19,8
20,8
0,63
0,74















K
K



Kuutoskaupunkien yhteisraportti
”Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2004 - 2006” -raportti julkaistiin kesäkuussa 2008. Raportti on ensimmäinen yhteenveto
Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisesti
sopimien kestävän kehityksen indikaattoreiden
vertailusta.
Raportin tulokset osoittavat, että suuret kaupungit ovat ympäristöön liittyvien asioiden hoidossa suhteellisen samankaltaisia. Suuria eroja henkilöstön ympäristöasenteissa, kaupungin oman toiminnan kuormituksessa ja kulutuksessa tai maankäytön tunnusluvuissa ei ole havaittavissa.
Yhdyskunnan energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat Oulussa muita kaupunkeja
suuremmat, mikä on seurausta alueen energiaintensiivisestä teollisuudesta ja energiantuotannon

polttoainevalinnoista. Joukkoliikenteen toimivuus
on Helsingissä paras ja pyöräteiden määrässä asukasta kohden tarkasteltuna on Oulu muita parempi.
Koko raportti on saatavissa internetissä osoitteessa www.ouka.fi/ymparisto/julkaisut/muut.htm.
Kolmen vuoden aikana saadut kokemukset ovat
osoittaneet, että kestävän kehityksen edistämisen
mittaaminen on tarpeen ja kiinnostaa sekä kaupunkiorganisaatiossa työskenteleviä että ulkopuolisia
sidosryhmiä. Kokemukset ovat osoittaneet myös
sen, että indikaattoritietojen saanti ei ole ongelmatonta. Kaupunkikohtaisen tiedon saatavuutta
vaikeuttavat kaupunkien erilaiset yhteistyömuodot
sekä valtakunnalliset toimijat. Kuntarakenneuudistus ja ylikunnalliset toiminnot tulevat muuttamaan
aikasarjojen seurantaa ja vertailua.
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HAASTE ITÄMEREN PELASTAMISEKSI
- OULUN KAUPUNGIN TOIMENPIDEOHJELMA

Oulun kaupunki vastaanotti Turun ja Helsingin
haasteen Itämeren pelastamiseksi. Itämerihaasteeseen liittyvä toimenpideohjelma hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2008. KauPISTEKUORMITUS
Jäteveden puhdistus
Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus
Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoiston
rakentaminen

punginhallituksen päätöksen mukaisesti toimintaohjelman toteutumista seurataan osana kestävän
kehityksen seurantaraporttia. Seurantatulokset on
koottu oheiseen taulukkoon.

Toimenpiteet 2008
Laitos on toiminut suunnitellusti ja ympäristöluvan lupaehdot täyttyivät hyvin. (Oulun
Vesi)
Ympäristöluvassa edellytetyn typenpoistovelvoitteen täyttämiseksi toteutettiin kolmas aktiivilietelaitos ja jälkiselkeytyslinja (kustannukset 7,4 milj. €). Laajennus otettiin käyttöön
marraskuussa. (Oulun Vesi)

Viemäriverkosto ja hulevedet
Viemäriverkoston saneeraus
Sekaviemäröidyille alueille rakennettiin hulevesiviemäreitä ja vähennettiin Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevia hulevesiä. (Oulun Vesi)
Hulevesien käsittely kaava-alueilla
Takalaanilan kunnallistekniikan suunnittelussa otettiin huomioon pintavesien imeytys- ja
viivytysjärjestelyjä. Tavoitteena Pyykösjärven valumavesiin kulkeutuvan kiintoaineksen
vähentäminen. Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2008 ja valmistuu kevään 2009
aikana. (Tekninen keskus, Oulun Vesi)
Luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn mahdollisuuksia selvitettiin Hiukkavaaran ja
Pohjois-Ritaharjun kaavoituksen yhteydessä. Kummallakin alueella hulevesijärjestelmä
tullaan toteuttamaan. (Tekninen keskus, Oulun Vesi)
Hajakuormitus
Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen
Metsänhakkuut
Pienvesien läheisyyteen suunnitelluissa hakkuissa Sanginjoen, Koivujoen, Jäälinojan ja
Haaraojan varressa sekä Valkeisjärventien puronvarressa esitettiin jätettävän käsittelemättä noin 20 m kaista suojavyöhykkeeksi. (Tekninen keskus)
Ojitukset
Kunnostusojitushanke Ylikiimingin Kivijärvellä.
Neuvonta ja kannustaminen
Kaupungin maaseutuelinkeinojen kehittämiseen myönnettyjä varoja kohdennettiin hankkeisiin, joilla vähennetään maatalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta. Tiedotuksella
ja neuvonnalla edistettiin maatalouden ympäristötukisitoumusten ja ympäristötuen
erityistukisopimusten tekoa. (Tekninen keskus)
Haja-asutuksen jätevesipäästöt
Haja-asutuksen kiinteistöjen liittäminen
Kaava-alueiden ulkopuolisia haja-asutuksen viemäröintihankkeita toteutettiin ja käynniskeskitetyn viemäröinnin piiriin
tettiin mm. Sanginsuussa ja Ylikiimingissä. Vuonna 2008 viemäriin liittyi n. 70 hajaasutuksen kiinteistöä. (Oulun Vesi)
Kaupungin omistamien kiinteistöjen jätevesien Ei toimenpiteitä vuonna 2008.
käsittelyn kartoittaminen
Tiedotus ja neuvonta
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä koskevaa tietoa tuotiin esille lehtiartikkeleissa ja
tiedotteissa. (Oulun seudun ympäristövirasto)
Muut toimenpiteet
Mattolaitureiden poistaminen
Oulujoesta ja merialueelta poistettiin vuonna 2007 kolme ja vuonna 2008 kolme mattolaituria. Käyttöön jäi kuusi laituria. (Liikuntavirasto)
Maalle sijoittuvan mattojen pesupaikan suunnittelu on käynnistynyt. (Tekninen keskus,
Liikuntavirasto)
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Lumen läjittäminen

Oritkarin lumenläjitysalueella on käytössä kamera- ja videovalvonta. Lumenläjitysalue
puhdistettiin loppukesästä. (Tekninen keskus)
Satama-alueiden lumet läjitettiin maalle. (Oulun Satama)

LAIVALIIKENNE JA VENEILY
Satamatoiminta ja laivaliikenne
Satamien jätehuolto
Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelma päivitettiin ja ympäristöviranomainen on sen
hyväksynyt. (Oulun Satama)
Oulun Satamassa vastaanotettiin kaikki alusperäiset jätteet. (Oulun Satama)
Satama-alueiden hulevesien käsittely
Nuottasaaren öljyn- ja hiekanerottimien suunnittelu toteutettiin ja lähetettiin ympäristöviranomaiselle hyväksyttäväksi. (Oulun Satama)
Vihreäsaaren öljyn- ja hiekanerottimien suunnittelu käynnistetään, kun alueella toimivien
operaattoreiden suunnitelmat täsmentyvät. (Oulun Satama)
Öljyvuotoihin varautuminen
Muut toimenpiteet
Nuottasaaren laiturin saneerauksessa varaudutaan maasähkön syöttömahdollisuuteen.
(Oulun Satama)
Pienvenesatamat
Jätehuollon kehittäminen
Rajahautaan toteutettiin pilssivesien ja septitankkien imutyhjennysjärjestelmä sekä jätekatos sisältäen jätteiden keräysastiat ja jäteöljysäiliön. (Tekninen keskus)
PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN RUOPPAUKSET
Sedimenttien ruoppaaminen
Ei toimenpiteitä vuonna 2008
KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ
Ympäristöalan yhteistoimintasopimus
Ei toimenpiteitä vuonna 2008.
CEWIC – vesiteknologian osaamiskeskus
Vesialan osaamiskeskus aloitti toimintansa. Ohjausryhmän toimintaan osallistuu Oulun Vesi.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoito- Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen esitys vesienhoitosuunnitelmaksi valmistui. Oulun
suunnitelma
Vesi, Oulun Satama ja Ympäristövirasto osallistuivat vesienhoitosuunnitelman laatimistyöryhmien työskentelyyn.
Perämerenkaaren yhteistyö
Ei toimenpiteitä vuonna 2008.
VIRKISTYSKÄYTTÖ
Kalastus
Kalanhoitotoimet
Oulun edustan velvoiteistutukset hoidettiin vesioikeus- ja ympäristölupapäätösten mukaisesti, minkä lisäksi kaupunki suoritti omalla kustannuksellaan vapaaehtoisia istutuksia.
Istutustoiminta jatkui kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.
(Tekninen keskus)
Kalanhoitotoimet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. (Tekninen keskus)
Merikosken kalatien toimivuuden parantamiseksi on käynnistymässä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Oulun Energian ja teknisen keskuksen yhteishanke.
Kalataloustarkkailu
Kalataloustarkkailu toteutettiin kalatalousviranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti yhteistarkkailuna. Tarkkailutuloksia hyödynnettiin kalataloussuunnittelussa.
(Tekninen keskus, Oulun Vesi, Oulun Energia, Oulun Satama)
Ulkoilu ja retkeily
Reitistöjen ja virkistyskäyttörakenteiden
Kempeleenlahden ja Letonniemen pitkospuut uusittiin. Letonniemeen pystytettiin uusi
ylläpito ja kehittäminen
lintutorni. Kaikki nuotiokehikot luontopoluilla ja Lemmenpolun virkistyskalastusalueella
uusittiin. Nuotiopaikoille toimitettiin polttopuuta tarpeen mukaan ja nuotiopaikkojen
jätehuollosta huolehdittiin. (Tekninen keskus)
Uimarantojen kunnossapito
Virallisille uimarannoille toimitettiin opaste- ja turvallisuustaulut. (Liikuntavirasto)
TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN MERIALUEEN TILASTA
Lisätään tiedotusta kuntalaisten vaikutusmah- Oulun kaupungin toimenpideohjelmaa esiteltiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympädollisuuksista merialueen tilan parantamiseksi. ristöjaoston ja Oulun Seudun Pohjola-Norden Nuoret ry:n seminaarissa sekä kansallisessa
Itämeriseminaarissa Helsingissä. (Oulun seudun ympäristövirasto)
Uimavesitiedotteet toimitettiin valvonnassa oleville uimarannoille.
(Oulun seudun ympäristövirasto)
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
Asenteet johtavat sitoutumiseen

Myönteinen asenne ympäristöä kohtaan
vahvistaa valintoja kestävän kehityksen
edistämiseksi olipa kyse omasta arkielämästä, työssä toimimisesta tai yhteisten
asioiden hoitamisesta.Valinta paremman
ympäristön puolesta edellyttää riittävää
tietoa siitä, mitä pitää tehdä.Ympäristötietoisuuden kasvun myötä asenteet
ja arvot muuttuvat ja vastuu ympäristöstä lisääntyy. Kestävä kehitys on jatkuvaa parantamista ja elinikäistä oppimista.
Oulussa päämääränä on:
• ympäristötietoiset ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet
asukkaat, työntekijät, päättäjät ja yritykset
• kestävän kehityksen toteuttaminen
jokapäiväisissä toimintatavoissa ja
käyttäytymismalleissa
• asukkaiden aktiivinen osallistuminen
ja vaikuttaminen asuinympäristönsä
kehittämiseen
• lisätä yleistä ymmärrystä kestävän kehityksen sosiaalisesta näkökulmasta

Hönttämäen koululle
valtakunnallinen oppilaitosten
ympäristösertifikaatti
Hönttämäen koululle myönnettiin ensimmäisenä
Pohjois-Suomen peruskouluna Opetus-, kasvatusja koulutusalojen säätiön myöntämä ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin perustana ovat koulujen
ja oppilaitosten ympäristökriteerit, joissa toimintaa
tarkastellaan kokonaisuutena johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta.
Hönttämäen koulu on toiminut pitkäjänteisesti
ympäristökasvatuksen kehittämiseksi osaksi koulun arkipäivää ja toimintakulttuuria.Ympäristökasvatus on ollut koulun kehittämisen välineenä kohti
jatkuvaa laadunparantamista.

Alakööki toteutti Vihreä lippu –aiheisen näyttelyn kaupunginkirjastoon

Uusia Vihreitä lippuja salkoon
Mäntylän yksikkö (Mäntylä-Snellman päiväkoti sekä Lintulammen koulun Mäntylän toimipiste) ja
Kuivasrannan päiväkoti saivat kansainvälisen ympäristökasvatusohjelman mukaisen Vihreän lipun
tunnustukseksi ympäristökasvatustyöstä. Kuivasrannan päiväkodissa lippu nostettiin salkoon ensimmäisen kerran, Mäntylässä kerta oli jo toinen.
Vihreä lippu -ohjelmassa on mukana kaikkiaan
11 oululaista koulua ja päiväkotia.
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Menestystä “Yllätä ympäristökeksinnöllä“ -kilpailussa
Maikkulanraitti oli yksi kuudesta suomalaisesta Vihreä lippu -päiväkodista ja -koulusta, jotka palkittiin
”Environment and Innovation – Yllätä ympäristökeksinnöllä” -kilpailun ensimmäisessä vaiheessa.
Kansainvälisen kilpailun teema oli ajankohtainen:
”Ilmastonmuutos – säästetään energiaa! ”. Kilpailussa haettiin innovatiivisia projekteja, joiden avulla
energiankulutusta saadaan vähennettyä. Suunnitelmista parhaat palkittiin idean toteutukseen tarkoitetulla rahoituksella.
Maikkulanraitin oppilaat ideoivat välituntilaitteen, jota käyttämällä oppilaat tuottavat energiaa.
Laitteen jatkosuunnitteluun ja toteutukseen oppilaat saavat avukseen alan asiantuntijoita.

Oulun alueella päivään osallistuivat yhdeksän
päiväkodin lapset ja kuuden koulun oppilaat sekä
opettajat. Teemaa toteutettiin mm. tekemällä yhdessä taidetta, liikkumalla, leipomalla, siivoamalla,
leikkimällä ja laulamalla toisten iloksi.

Laanilan koulun kansainvälinen
vihreä ystävänpäivä
Laanilan koululla järjestettiin ystävänpäivänä kestävän kehityksen teemapäivä. Teemapäivän aikana
oppilaat saivat tietoiskuja kestävästä kehityksestä
ja tutustuivat aiheeseen liittyviin infopisteisiin. Esillä
oli mm. käyttöesineiden teko kierrätysmateriaalista, lähiruoka, tuotteiden elinkaarianalyysi, ekologinen jalanjälki, romutaide ja turhakkeet. Koululla oli
myös tavaranvaihtopiste ja vanhojen pelien piste.

Roska-Roope toi voiton
Osana Tietomaan 20-vuotisjuhlia järjestettiin kilpailu, jossa alakoululaiset saivat suunnitella unelmiensa Tietomaa-kohteen.Voiton vei Oulun Normaalikoulun 3A-luokan ”Roska-Roope” -peli, jossa
pelaajat keräävät ja lajittelevat roskia. Pisteitä saa
oikeasta lajittelusta ja tavoitteena on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Tuomariston mielestä peli
oli opettavainen ja aihe ajankohtainen.

Alaköökin lastentapahtumissa tutustutaan ympäristöön ja
lähiluontoon elämyksellisesti itse tekemällä.

Alaköökin ympäristökasvatuksen
vilkas viides vuosi

2.2. muistettiin toinen toista
Valtakunnallisen Vihreä lippu -päivän teemana oli
päivämäärän 2.2. mukaisesti ”Muistetaan toinen
toista”. Päivän tarkoituksena oli ilahduttaa jotakuta
toista yhteisellä, aineettomalla lahjalla. Päivän suojelijana toimi presidentti Tarja Halonen.

Kaupungin päivähoidon Alaköökin viidennen toimintavuoden ohjelma oli monipuolinen ja eri
ikäisille lapsiryhmille suunniteltu. Vuoden aikana
toteutettiin Hupisaarten Helemen talvinen elämyspolku päiväkotien lähimetsissä,Yrtti-Myrtti-noidan
seikkailu Ainolanpuiston kasvihuoneella,Ville Varis
ja rojupöhö -nukketeatterikiertue eri päiväkodeissa,Vaakuna-seikkailu esikoululaisille Linnansaaressa,
museossa ja kalaportaalla, linturetki Hupisaarilla,
metsäseikkailu Huutilammella, Hupisaarten Helemen syksy Hupisaarilla sekä Jouluinen kiertävä ulkoilutapahtuma päiväkotien lähimaastoissa. Uutena
kohderyhmänä tapahtumissa olivat päivähoidon ulkopuoliset perheet sekä Mannerheimin lastensuo-
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jeluliiton perhekahviloiden asiakkaat. Alaköökissä
koulutettiin myös päivähoidon kestävän kehityksen
yhdyshenkilöitä.

Elävä joki ympäristötietoisuuden
teemana
Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2008 ympäristötietoisuuden teemana oli ”Elävä joki”. Teemavuoden
tavoitteena oli kohottaa jokilaaksojen ympäristöarvostusta ja tuoda esille vesialueiden merkitystä
ympäristön viihtyisyydelle ja vetovoimalle. Hanke
näkyi monissa tapahtumissa läpi vuoden ja teemaan
liittyvän valokuvauskilpailun voittaja palkittiin vuoden 2008 ympäristötietoisuuspalkinnolla.

Vertaisvaikuttajat jakavat
ympäristötietoutta Oulun kouluissa
Keväästä 2008 lähtien oululaisnuorilla on ollut
mahdollisuus kouluttautua ympäristökasvatuksen
vertaisvaikuttajiksi. Kunnianhimoisena tavoitteena
on, että tulevaisuudessa kaikilla Oulun alueilla ja
jokaisessa Oulun koulussa on lapsia ja nuoria, joilla
on vahva ympäristötietous ja jotka vievät viestiä
kestävästä kehityksestä eteenpäin muille nuorille.
Toiminnan ytimenä ovat nuorten vaikuttajaryhmät, jotka toimivat kaikilla Oulun 11 suuralueella,
mutta ryhmiin ovat tervetulleita myös muut asiasta
kiinnostuneet nuoret. Nuorten vaikuttajaryhmille
järjestetään kaksipäiväiset toiminnalliset ympäristöleirit. Leiriohjaajina on henkilöstöä sekä nuoriso- että opetustoimesta.
Syksyllä Sanginjoen leirikeskuksessa järjestetyllä
ympäristöleirillä kilpailtiin ”ekologisessa kokkisodassa”. Voittajaksi selviytyi ryhmä, jonka tietyllä
summalla ostamat aamupalatarpeet olivat järkevimmät ja ekologisesti kestävimmät. Leirin lopuksi
ryhmä tutustui Ruskon jätekeskukseen ja palautti
sinne leirin aikana syntyneet hyötyjätteet.

Vuosittaiset
ympäristökasvatustapahtumat
jatkuivat
Metsän oppimispolku tarjosi syyskuun alussa metsätietoutta oululaisille viidesluokkalaisille. Yli kaksikymmentä koululuokkaa ja reilut 500 oppilasta
retkeili Timosenkosken luontokoulun retkeilyalueella Heikinharjussa, jonne metsäalan ammattilaiset ja Timosenkosken luontokoulu olivat yhdessä
toteuttaneet toiminnallisen metsäpolun kolmen
päivän ajaksi.
Oulun Energia oli mukana toteuttamassa ”Energiaa Pohjois-Suomessa” –tapahtumaa.Tapahtumaan
liittyen Toppilan ja Merikosken voimalaitoksilla vieraili noin 900 yhdeksäsluokkalaista.

Ympäristöliite 2008
Julkaisija: Oulun kaupungin kestävän kehityksen seurantaryhmä
Toimittanut: Marketta Karhu, Oulun seudun ympäristövirasto
Taitto: Oulun Konttori/Painatuskeskus/Soili Aalto-Hirvelä

Omakotitalon lämmittäminen

Ilmasto muuttuu
Kukaan meistä ei liene välttynyt siltä tietotulvalta, mikä viimeksi kuluneen vuoden aikana on sisältynyt EU-kansalaisille
jaettuun ilmastomuutosta koskevaan materiaaliin. Vaikka tietoa on ollut jaossa
runsaasti ja viesti on pääpiirteissään ymmärretty, ongelman muodostaa kuitenkin
se, miten kansalainen itse voi oikeasti vaikuttaa ilmastomuutoksen hillintään. Kun
keskustelu velloo napajäiden sulamisesta
energiansäästölamppujen vaihtoon, väliin
mahtuu myös paljon tavallisia kansalaisia
askarruttavia arkikysymyksiä.
Ilmastomuutoksen hillintä on maailmanlaajuista toimintaa, jossa jokaisella
suomalaisellakin on tärkeä rooli. Energiantuotanto ja -säästö sekä yhdyskuntarakenteeseen ja liikennetarpeeseen vaikuttaminen ovat merkittäviä keinoja vähentää
kunnissa kasvihuonekaasupäästöjä. Se,
että Aasian maiden voimakas kasvu on
sysännyt ilmaston entistä rajumpaan muutokseen, ei voi eikä saa tarkoittaa sitä, että
vain siellä tapahtuvat päästövähennykset
olisivat tarpeen. Kaikkien on kannettava
vastuu - myös meidän, Oulun seudulla
asuvien.

Seudullisen ilmastostrategian laadinta on käynnissä ja tavoitteena on saada
kuntapäättäjille vuoden loppuun mennessä tavoite- ja toimenpideohjelma. Niihin
päästötavoitteisiin pääseminen, joita EU
ja Suomen valtioneuvosto ovat esittäneet,
vaatii meiltä aivan uudenlaista suhtautumista ja asennemuutosta ilmaston lämpenemiskysymyksiin.
Jos nyt esitetyt tavoitteet tuntuvat meistä hurjilta, ovat ne kuitenkin vain alkusoittoa sille, mitä jatkossa tuleman pitää. Kun
nyt esitetyn tavoitteen vähentää päästöjä
20 % vuoteen 2020 mennessä sijaan asetetaankin 60%:n tavoite, jota muutamat
EU maat ovat jo linjanneet 30 - 40 vuoden
aikajänteelle, tavoitteiseen pääseminen
täällä ei todellakaan ole pikku juttu.
Paljon puhutut ”ilmastotalkoot” muuttuvat helposti lainsäädännön kautta tuleviksi ehdottomiksi kielloiksi, määräyksiksi ja rajoituksiksi. Vapaaehtoisuudelle ei
silloin ole enää tilaa. Tällaiseen me emme
ole Suomessa tottuneet - vielä.
Pekka Vuononvirta, ympäristöjohtaja
Oulun seudun ympäristövirasto

Rumputuksen ilmastovinkit
Näin hillitset ilmastonmuutosta…
Kodin askareissa
Pese osa pyykistäsi 30 asteessa 40 tai
60 asteen sijaan. Saat riittävän puhdasta
pyykkiä vähemmällä energiankulutuksella. Pese täysiä koneellisia.
Vaihda hehkulamput energiansäästölamppuihin. Näin valaistuksesi kuluttaa
75 % vähemmän sähköä ja lamput kestävät keskimäärin kahdeksan kertaa pidempään.
Valitse A-energialuokan kodinkone tai
laite. Sen sähkönkulutus on 45 % vähäisempi kuin D-luokan laitteessa.

Ruokapöydässä
Korvaa osa ruoanlaitossa käyttämästäsi
lihasta
- kasviksilla - suosi kauden kotimaisia
kasviksia; suosi perunaa riisin sijasta;
pavut sisältävät yhtä paljon proteiinia
kuin liha
- kalalla - ilmastokuormitus noin kolmasosa lihaan verrattuna.
Suosi lähiruokaa aina kun se on mahdollista.
Lämmitä pienet ruoka-annokset mikroaaltouunissa. Esimerkiksi maksalaatikkoannoksen lämmittäminen mikrossa kuluttaa sähköä vain 0,05 kW, kun se uunissa
lämmitettäessä kuluttaa noin 0,5 kW.

Kiehauta teevesi vedenkeittimellä. Vedenkeitintä voi hyödyntää myös mm. pastaveden esilämmityksessä.

Liikenteessä
Näin kesän tullen on mukava korvata henkilöautomatkoja pyöräillen ja kävellen,
jolloin liikkumisen ilmastovaikutus on 0.
Julkisiin kulkuneuvoihin vaihdettaessa
matkustajaa kohti laskettu energiankulutus linja-autolla matkustettaessa on 5 - 10
kertaa vähäisempää ja junalla matkustettaessa jopa 10 - 20 kertaa vähäisempää kuin
henkilöautolla ajettaessa.

Työpaikalla
Sammuta valot, kun työtila jää tyhjäksi yli
10 minuutiksi, ja viimeistään työpäivän
päätteeksi sammuta ainakin tietokoneen
näyttö, jos koko tietokoneen sammutus
ei päivitysten takia ole mahdollista. Näin
toimimalla voit säästää kymmenesosan
toimiston sähkön kulutuksesta.
Kopioimalla / tulostamalla kaksipuolisesti ja vähentämällä kopiointia yleensäkin saat toimistopaperin kulutuksen vähenemään. Näin säästät puuta ja paperin
elinkaaren aikaista energiankulutusta.
Kannettavat tietokoneet kuluttavat
50–80 % vähemmän sähköä kuin pöytäkoneet.
Maria Lauronen,
Oulun seudun ympäristövirasto

voi maksaa enemmän

kuin talon rakentaminen
”On mahdollista että rakentamiseen investoidaan
300 000 euroa, mutta energiakustannukset voivat rakennuksen 100 vuoden elinkaaren aikana nousta jopa
600 000 euroon tai ylikin”,
kertoo esimerkkinä laatupäällikkö Pekka Seppälä
Oulun rakennusvalvonnasta. Kannattavia investointitoimenpiteitä voi vertailla tässä jutussa olevalla
energiakortilla. Lopullinen
energialaskenta tulee tehdä aina hankekohtaisesti
esim. www.pientalonlaatu.fi
-arviointijärjestelmässä olevalla ilmaisella energialaskennalla.
”Jos taas investoidaan
2– 4 prosenttia lisää, energiakustannukset on mahdollista pudottaa 200 000
- 300 000 euroon.” Lukuja
kannattaa miettiä. Kahdesta
neljään prosenttia 300 000
euron hankkeessa on 6 000
– 12 000 euroa. Sijoittamalla tämä raha investointivaiheessa voi saada 300 000
– 400 000 euron kustannussäästön, joka kertyy vuosikymmenien mittaan.
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joka koskee koko omakotitalojen
uudistuotantoa.
Säästötavoite on 35 % rakentamismääräysten 2007
tasoon verrattuna. Jotta tämä
kokonaistuotantoa koskeva
tavoite saavutettaisiin, tulee yksittäisissä hankkeissa
tavoite asettaa matalaenergiatasolle. Tässä työssä Oulun rakennusvalvonta auttaa
laadunohjauksella, energiajuniorilla (www.pientalonlaatu.fi) sekä valintoja ohjaavalla energiakortilla.
Oulussa suurin osa omakotitalon
rakennuttajista
valitsee suunnittelun lähtötasoksi matalaenergiatason,

Matalaenergiarakentamista
Oulun malliin
Vuosittain Oulussa rakennetaan 350 ja Oulun seudulla
noin 1000 omakotitaloa.
Oulussa on sitova lämmitysenergian säästötavoite,

Rakennusvalvonnan laatimassa ENERGIAKORTISSA
on esitetty
kansantajuisesti
matalaenergiatason valinnat,
muodostuva
investointikustannus sekä
takaisinmaksuaika. Hankekohtaisen energialaskelman voi
tehdä netissä
energiajuniorilla.
http://www.
ouka.fi/rakennusvalvonta/
laatukortit.htm

mikä tarkoittaa sitä, että
tilojen lämmitykseen kuluu
energiaa alle 50 % määräysten vähimmäistason sallimasta määrästä. Kun rakennuttajaperheet saavat heti
rakennushankkeen alussa
energiansäästöön liittyvää
tietoa, niin he ovat valmiita
panostamaan asiaan juuri oikeaan aikaan eli silloin, kun
tekevät laatuvalintoja talon
suunnittelua varten. Nyt
myös suurin osa rakennuttajista ja ammattirakentajista
mukaan lukien perustajaurakoitsijat ovat siirtymässä rakentamaan ainoastaan
matalaenergiatasoa.

Tunnetko Oulun seudun
kuntien nimikkolajeja?
Lähes kaikki Oulun seudun kunnat ovat valinneet
itselleen nimikkokasveja ja -eläimiä. Oulun seudun
ympäristövirasto julistaa kilpailun seudun asukkaille
siitä, kuka parhaiten tuntee kuntien nimikkolajeja.
Alla olevassa taulukossa on kahdeksan kuntaa ja vastaavasti
kahdeksan nimikkolajia. Yhdistä nimikkolaji oikeaan kuntaan joko yhdistämällä numero kirjaimeen tai kunta lajiin.
Lähetä vastaus postitse tai sähköpostitse 15.6.2008 mennessä ja liitä mukaan yhteystietosi. Oikein vastanneiden kesken
arvotaan kaksi arvostettua ja kehuttua Oulun kasvit Piimä1

Hailuoto

A

järviruoko

2

Kempele

B

lohi

3

Kiiminki

C

naakka

4

Liminka

D

niittyleinikki

5

Lumijoki

E

piisami

6

Muhos

F

ristisorsa

7

Oulu

G

kiuru

8

Oulunsalo

H

rusakko

Lehtovirmajuuri on Oulunsalon nimikkokasvi, mutta mikä
on nimikkoeläin?

perältä Pilpasuolle -kirjaa.
Voittaneille
ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Voittajien nimet ja oikea vastaus
julkaistaan ympäristöviraston internetsivuilla kilpailun
päättymisen jälkeen.
Vastaukset: Oulun seudun
ympäristövirasto, PL 34,
90015 OULUN KAUPUNKI tai sähköpostilla:
ymparistovirasto@ouka.fi

Ympäristötietoa joka kotiin
Jokaiseen kotitalouteen jaettiin vuoden mittaan
käytännönläheistä ympäristötietoa.
- Oulun Veden ”H2OULU” asiakastiedotteessa
kerrottiin vesihuollon järjestelyistä, juomaveden
laadun ja saatavuuden turvaamisesta sekä viemäröinnistä.
- Oulun Jätehuollon ”Jäteopas” sisälsi tuttuun
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tapaan ajantasaista tietoa jätteiden käsittelystä,
lajittelusta ja kierrätyksestä. Oulun Jätehuolto
tiedotti jätehuoltoasioista myös ”Oiva Roina”
-asiakaslehdessä.
- Ympäristöviraston toimittama ajankohtaista ympäristöasiaa sisältävä ”Rumputuksen ympäristöliite” ilmestyi jo kuudennen kerran toukokuussa.
- Teknisen keskuksen toteuttamassa ”Kaupunki
rakentaa” –kaavoituskatsauksessa käytiin läpi
rakennettuun ympäristöön vaikuttavia asioita
ja hankkeita, yleisenä teemana oli ilmastonmuutos.
- Rakennusvalvonta laati kuntalaisoppaan ”Kunnosta talosi, huolehdi pihastasi”.

Kunnostettu Oiva Roina –polkupyörä arvottiin ekopistekampanjan yhteydessä.

Nuorisotaloille kestävän kehityksen
huoneentaulut
Kestävän kehityksen ajattelutapaa vietiin käytännön
toimintaan nuorisotaloilla. Kaikille nuorisotaloille
laadittiin kestävän kehityksen huoneentaulut.
Nuoritalojen nuoret pohtivat kestävää kehitystä
yhteistyössä ohjaajien kanssa ja toteuttavat oman
talonsa huoneentaulun itse.

Pyörteessä kestävän kehityksen
teemanumero
Henkilöstölehti ”Pyörre” julkaisi syyskuun numeronsa ”Oulu kasvaa kestävästi” -teemalla. Aihetta
käsiteltiin eri hallintokuntien näkökulmasta ja juttuja oli mm. ympäristökasvatuksesta, kestävästä
liikkumisesta, ilmanlaadusta, yksiköiden ympäristömyötäisistä toimintatavoista sekä keskustan kehittämisestä.
Pyörteen jokaisessa numerossa oli erityinen
ilmastopalsta, jossa kirjoittajat tarkastelivat ilmastonmuutosta kaupungin toiminnan eri näkökulmista. Henkilöstön esittämiin ilmastokysymyksiin
annettiin vastauksia ”Kierrätellen” -palstalla.

Jätehuolto kampanjoi ja kierrätti
Oulun Jätehuollon jäteneuvojat ja jätevaris Oiva
Roina jalkautuivat toukokuussa ekopisteille kertomaan kierrätyksestä ja lajittelun hyödyistä.Tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä entistä tehokkaampaan lajitteluun ja ilmaisten ekopisteiden käyttöön
sekä samalla vaikuttaa ekopisteiden väärinkäyttäjiin,
jotka kevään tullen täyttävät ekopisteet niihin kuulumattomalla jätteellä.
Marraskuussa vietettiin sinkkujen kierrätysiltaa.
Kierrätyskeskukseen toivotettiin tervetulleeksi
kaikenikäiset kierrätysintoiset sinkut. Sinkkujen
kierrätysilta oli jatkoa kierrätyskeskuksen teemapäiville, joista ensimmäinen suunnattiin lapsiperheille.
Taimia kierrätettiin sekä keväällä Äimäraution K-raudan ekopisteellä että syksyllä Ruskossa.
Taimia sai ottaa mukaansa yhtä monta kuin oli
tuonut. Taimenvaihtopäivillä sai myös opastusta
lajintunnistuksessa ja kompostoinnissa.
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OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET

Elinympäristö rakentuu luonnon olosuhteiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän välisestä vuorovaikutuksesta. Hyvä
elinympäristö tukee ja parantaa ihmisen
omia edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan, kehittää luovuuttaan sekä edistää
terveyttään ja sosiaalista selviytymistään.
Oulussa päämääränä on:
• kaupungin kehittäminen paikallisia luonnon ja kulttuurin ominaispiirteitä hyödyntäen ja kunnioittaen
• laadukas lähiympäristö sekä monipuoliset virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet
• ymmärtää suvaitsevaisuus, moniarvoisuus ja monikulttuurisuus voimavarana
• taata palveluiden saavutettavuudella
kaupunkilaisten selviytyminen erilaisissa
elämäntilanteissa

Pyykösjärven veden kiertoa
nopeutetaan
Pyykösjärven kunnostushankkeelle myönnettiin
ympäristölupa. Pyykösjärven veden laatua on tarkoitus parantaa johtamalla siihen Oulujoesta hyvälaatuista lisävettä. Hankkeella nopeutetaan veden
vaihtuvuutta, vähennetään happamuuden vaihteluja ja leväkukintoja sekä turvataan järven kalaston
elinmahdollisuudet. Järven tilan parantuessa myös
sen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Rakentamisvaihe kestää vuoteen 2010, minkä jälkeen
lisäveden johtaminen voidaan aloittaa.

Puistojen Oulu
Tekninen keskus julkaisi valtakunnalliseen vihervuoteen ja puistoteemaan liittyen Oulun keskustan
puistoista kertovan kirjan ”Puistojen Oulu”. Kirjassa esitellään Oulun keskusta-alueen 18 puistoa
ja kerrotaan niiden historiallisista vaiheista, taideteoksista ja kasvillisuudesta. Teoksessa valotetaan
puistojen kehitystä aina 1700-luvulta lähtien. Kirja
toimii sekä kauniina kuvateoksena että erinomaisena Oulun puistojen historia- ja kasvioppaana.
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Vireyttä vihreästä - Vihervuosi 2008
Valtakunnallisen vihervuoden teemana oli ”Vireyttä vihreästä”. Tavoitteena oli kannustaa ihmisiä
löytämään kaupungin viheralueet ja lähiliikuntapaikat sekä liikunta osaksi arkea. Vihervuoden
kunniaksi järjestettiin historiallisen Heinätorinpuiston ja Rajakylän keskusleikkipuiston avajaiset.
Vihervuosi näkyi katukuvassa runsaina, vaihtuvina
ryhmäkasvi-istutuksina. Lisäksi järjestettiin opastettuja kiertokävelyjä.
Valtakunnallisessa vihervuoden tapahtumassa
”Pohjoinen viherpäivä” Taina Penttilä ja Liisa Kääriä-Fischer palkittiin Vihervuoden 2008 mitalilla.
Myöntämisperusteina oli mm. näkyvä ympäristörakentaminen ja aktiivinen yhteistyö

Valtakunnallisen kalastuspäivän
päätapahtuma Oulussa
Valtakunnallisen kalastuspäivän päätapahtumaa
vietettiin Värtön rannassa elokuussa.Tapahtumassa
jaettiin tietoa kalastuksesta, kalastusvälineistä, kalan
käsittelystä sekä lähialueen kalastuspaikoista niin
koululaisille, päättäjille kuin kaikille kiinnostuneille.
Kalastuspäivänä Merikosken kalatiellä oli avoimet
ovet ja Oulun kaupungin hallinnoimilla vesialueilla
kalastus ilmaista.

Lintujen pesimäalueita
kunnostettiin
Oulun ranta-alueita hoidettiin uhanalaisten ja
harvinaisten lintujen pesimisen turvaamiseksi.
Oritkarin ranta-alueille pystytettiin linnustosta
ja niiden suojelusta kertovia infotauluja ja rantakentillä tapahtuvaa luvatonta autolla ajoa estettiin
kivenlohkarein. Osa kentistä niitettiin ja paikoin
tehtiin voimakkaitakin maaperän muokkaustoimia
haitallisen kasvillisuuden poistamiseksi ja lintujen
pesimäolojen parantamiseksi. Toimenpiteistä vastasivat yhteistyössä tekninen keskus, Oulun Satama,
Oulun Vesi, Stora Enso Oyj, Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellinen yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä ympäristövirasto.

Nuoret liikuntapaikkasuunnittelun
ideoijina
Liikuntavirasto pyysi Oulun kaupungin suuralueilla toimivilta nuorten vaikuttajaryhmiltä ideoita ja
ehdotuksia liikuntapaikkojen suunnitteluun. Nuorten esittämät ideat olivat tarkoituksenmukaisia,
käyttäjälähtöisiä ja pääosin toteuttamiskelpoisia.
Ehdotuksissa toivottiin lisää kesäliikuntamahdollisuuksia Raksilan tekojääkentälle, katukoriskoreja,
jalkapallo- ja jääkiekkomaaleja, kuntoilulaitteita
lähiliikuntapaikoille ja uusia lajeja nuorten liikuntaohjelmiin.
Esitykset tullaan ottamaan huomioon liikuntapaikkasuunnittelussa ja yhteistyötä nuorten kanssa liikuntapaikkojen suunnittelussa tehdään myös
jatkossa.

Unicef- tapahtuma huipentui 24 tunnin vesijuoksuun

Oulu ui Unicefille -tapahtumalla
turvallista vettä kymmeniin kyliin
Oulun uimahallissa järjestettiin vuorokauden mittainen kaikille avoin Unicef –vesiliikuntatapahtuma.
Ohjelmaa oli tarjolla kaiken ikäisille. Tempaus oli
osa ”Suomi Ui Unicefille” -projektia, jonka tunnuslauseena on ”Turvallista vettä jokaiselle lapselle”.
Tapahtuman pääsylipputuloista puolet lahjoitettiin
Unicefille ja tällä avustussummalla voidaan rakentaa
useita turvallista vettä tuottavia kyläkaivoja.

Teemapäivä lukutaidon puolesta
Unicef-koulujen helmikuun alussa järjestämällä
”Lukupäivällä” haluttiin muistuttaa, että vaikka
suomalaisten tekninen lukutaito on huippuluokkaa,
ei lukeminen ole itsestään selvyys kaikkialla maailmassa. ”Lukupäivänä” järjestettiin päivänavauksia,
kirjastovierailuja ja kirjavinkkausta sekä muuta
teemaan liittyvää ohjelmaa.
Suomen Unicefin 18 yhteistyökoulusta Oulussa
on kolme: Myllyojan koulu,Terva-Toppilan koulu ja
Oulun kansainvälinen koulu. Unicef-koulun arvonimeä anotaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

22

Unicef-koulun toiminta-ajatuksena on käsitellä
opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa maailman lasten ja nuorten elinolosuhteita, tutustua
lasten oikeuksiin ja tukea lasten hyväksi tehtävää
työtä.

Oulun Veden joulukorttirahat
vesipumppuihin
Oulun Vesi lahjoitti joulukortteihin varatut rahat
Unicefin Pehmeä paketti -kampanjaan kahden vesipumpun hankkimiseksi kehitysmaahan. Lahjoituksella Oulun Vesi vastasi Tampereen Veden vesihuoltolaitoksille antamaan haasteeseen.

Maahanmuuttajaoppilaat kestävän
kehityksen lähettiläinä
Opetustoimen ”Rajattomasti kestävä kehitys”
-hanke valittiin mukaan Opetushallituksen rahoittamaan ”Maailmankansalainen ja media” –hankkeeseen. Toimintaan osallistuvat maahanmuuttajien opetukseen erikoistuneet Kaakkurin, Koskelan,
Paulaharjun, Kastellin, Merikosken ja Terva-Toppilan
koulut. Kohderyhmänä ovat valmistavan opetuksen
oppilaat 1. – 9. luokilta.
”Rajattomasti kestävä kehitys” –hankkeen tavoitteena on omakohtaisen toiminnan kautta lisätä
oppilaan ja hänen lähiyhteisönsä tietoa paikallisesta
käytännöstä ympäristön ja luonnon suojelemiseksi
sekä omaksua ympäristöä suojelevia toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien suomen kielen osaamista sekä edistää oppilaan
ja hänen lähiyhteisönsä kotoutumista.

Alueelliset yhteistyöryhmät kestävän
kehityksen asialla
Kestävä kehitys näkyi voimakkaasti alueellisten yhteistyöryhmien ja asukasyhdistysten toiminnassa.
Aluetoiminta on kuntalaisia osallistavaa toimintaa,
jonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa oman lähiympäristönsä laatuun.

Aluelehdissä tiedotettiin säännöllisesti kestävän
kehityksen teemoihin liittyvistä aiheista ja ympäristökysymyksiä käsiteltiin myös aluekokouksissa.
Useilla alueilla järjestettiin ympäristötapahtumia
ja -tempauksia.
Kaijonharjun suuralueen aluekokouksessa erityisteemana olivat jätehuolto, kierrättäminen ja
mahdollisuudet jätemaksuissa säästämiseen. Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä järjesti yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa kierrätysmetallin
keräyskampanjan. Aluekokouksessa teemana oli
energia, kaukolämpö ja sähkönsäästö. Aluelehdessä
tiedotettiin asukkaita niin lähiluonnon mahdollisuuksista, jätehuollosta kuin arkipäivän ilmastovinkeistä. Pateniemen suuralueella alueellinen ympäristöryhmä järjesti kaupunginosan luontoretken jo
neljättä kertaa. Retkeen yhdistettiin alakoululaisten
kasvioiden täyttö ja kasvien tunnistus. Kaakkurin
ja Puolivälinkankaan suuralueiden ympäristöohjelmat valmistuivat.

Lähiruokaa, ruokataidetta ja
käsitöitä torilla
Oulun torilla esiteltiin heinäkuussa seudun elintarvike- ja käsityöyrittäjiä ja heidän tuotteitaan
särki- ja marjajalosteista paikallisiin yrtteihin. Tapahtuma oli yhtenä teemana Ouluseutu Yrityspalveluiden toteuttamassa seudun matkailupalveluita
markkinoivassa koko kesän kestävässä toritapahtumassa.

Videoneuvottelulaitteet kaikkien
käytettävissä
Kaupungin Innovaatiot ja markkinointi –ryhmän
tiloihin Sepänkadulle asennettiin videoneuvottelulaitteisto. Videoneuvottelu mahdollistaa erilaisten
kokousten, tapaamisten ja koulutusten järjestämisen useammalle osallistujalle ilman ylimääräistä
matkustamista ja muita perinteisen kokouksen
lisäkuluja.
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TOIMINTATAPAVALINNOILLA KOHTI
JATKUVAA PARANTAMISTA

MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE
Kestävän kehityksen mukainen maankäyttö säästää kasvullista maata, uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa,
aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja säilyttää alueen omaleimaisuuden.
Liikennesuunnittelulla tuetaan joukkoliikenteen ja muiden henkilöautolle vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta.
Tuloksena on toimiva, viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakenne,
joka sopeutuu muutoksiin ja luo tuleville sukupolville kehittämismahdollisuuksia.
Oulussa päämääränä on:
• eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen moninaiskäytön periaatteella
• raakamaan säästäminen ja vanhojen
teollisuus- ja muiden vastaavien alueiden uudelleenkäyttö
• joukkoliikenteen palvelutason ja käyttöasteen merkittävä kasvattaminen nykyisestä
• kaupunkiluonnon, rantojen, vesistöjen
ja metsien hyvä saavutettavuus
• luonnon monimuotoisuudesta ja paikallisten luonnonvarojen riittävyydestä
huolehtiminen

Oulujokivarren osayleiskaava
palkittiin vuoden 2008 Oulun läänin
rakennussuojelupalkinnolla
Oulujokivarren osayleiskaava sai vuoden 2008
Oulun läänin rakennussuojelupalkinnon. Oulujokivarren yleiskaavan todettiin ottavan erityisen
hyvin huomioon perinteisen rakennuskulttuurin
ja ympäristön. Oulujokivarren osayleiskaavassa on
sovitettu mahdollisimman hyvin yhteen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, kulttuurihistoriallinen ympäristö, voimakkaat rakentamispaineet,
maaseutuympäristön säilyttäminen sekä perinteisten että uusien elinkeinojen vaatimukset.

Oulu – kestävä kaupunki?
Järjestyksessään toisen kaupunkisuunnitteluseminaarin teemana oli kestävä kaupunkirakenne.
Esitelmissä käsiteltiin mm. asumista ja asukkaiden
tarpeita, liikennejärjestelyjä, palveluiden ja kaupan
sijoittumista sekä niiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Osallistujia tilaisuudessa oli lähes 100.
Kaupunkisuunnitteluseminaarin tarkoituksena on
luoda suuntaa Oulun kehittämiselle, lisätä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä sekä
syventää keskustelua Oulun kaupungin ja seudun
kaupunkisuunnittelun haasteista.

Ympäristönäkökulma esillä
maankäytönsuunnittelussa
Hiukkavaaran kaavarunkotyö saatettiin loppuun alkuvuodesta 2008 ja ensimmäisen osa-alueen, Kivikkokankaan, asemakaavoitus käynnistyi kesäkuussa.
Kivikkokankaan suunnittelussa noudatetaan kaavarungossa esitettyjä periaatteita kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkisuunnittelusta. Alueen
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota mm.
hulevesien käsittelyyn sekä kattavien ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittien tarjoamiseen.
Nykäsenrantaan suunniteltu tiivis kaupunkimainen pientaloalue täydentää ja tiivistää kaupun-
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kirakennetta. Kaavassa otetaan huomioon virkistysalueiden varaukset ja viheralueet pyritään rakentamaan noudattaen ekologisia periaatteita mm.
alueiden kuivatuksessa ja kasvivalinnoissa.Alue on
hyvin tavoitettavissa ja paikallisliikenteen pysäkit
ovat lähellä. Asuntojen lämmityksessä tavoitteeksi
on asetettu uusiutuvan energian käyttö esimerkiksi
maa- tai kalliolämpöä hyödyntäen.

mutta samalla taajama-alue on kuitenkin levinnyt.
Väestön kasvu on painottunut alueille, joissa päivittäinen asiointi hoidetaan henkilöautolla. Kotitalouksien autoriippuvuus on lisääntymässä etenkin
Oulun ympäryskunnissa.

KARA-tutkimus valmistui

Oulun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitto järjestivät syyskuussa neljän keskustelutorityyppisen tapahtuman sarjan teemalla
”Yhteistyöllä Oulun seudulle kestävämpi yhdyskuntarakenne”. Tapahtumissa pohdittiin kuinka
asuminen, palvelut ja liikkuminen voidaan järjestää
Oulun seudulla ekologisesti ja kokonaistaloudellisesti kestävämmällä tavalla. Tilaisuuksien teemat
olivat liikenne, kauppa ja palvelurakenne, asuminen ja rakentaminen sekä kestävä yhdyskunta.
Mukana tilaisuuksissa oli sekä asiantuntijoita että
kuntapäättäjiä.

Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä seurattiin osana valtakunnallista suurten kaupunkiseutujen kehityspiirteitä selvittävää KARAhanketta. Paikkatietoon pohjautuvassa seurantatutkimuksessa yhdyskuntarakenteen kehitystä tarkasteltiin Oulun kaupunkiseudulle muodostettujen
toiminnallisten vyöhykkeiden ja taajamarajausten
avulla sekä kvantitatiivisilla menetelmillä.
Tutkimuksen mukaan Oulun seudun taajamien asukastiheys on kasvanut 1990-luvulta lähtien,

Kaupunkiseudun laajeneminen

Yhteistyöllä Oulun seudulle
kestävämpi yhdyskuntarakenne
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TALOUDELLINEN KESTÄVYYS JA
YRITYSTOIMINTA
Kestävä kehitys edellyttää monipuolista, elinvoimaista ja ympäristövastuunsa
tuntevaa elinkeinoelämää, jossa ympäristöasiat ovat osa yritysten johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa.
Ympäristöasioiden hallinta ja osaamisen
lisääminen luo pohjan menestyvälle yritystoiminnalle ja talouden kestävyydelle.
Oulussa päämääränä on:
• monipuolinen ja paikallisesti kestävä
elinkeinorakenne
• yritysten vastuu ympäristöasioiden hoitamisessa kattaa tuotteiden ja toiminnan koko elinkaaren
• ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa
• ympäristöteknologian osaamiskeskukseksi kehittyminen

Vesialan osaamiskeskus Cewic
aloitti toimintansa
Vesiteknologian osaamiskeskus Cewic aloitti toimintansa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.
Keskittymän toiminta vakiinnutetaan kolmivuotisella Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttamalla käynnistyshankkeella,
jonka päärahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Euroopan aluekehitysrahasto ja Oulun kaupunki.
Hankkeen jälkeen osaamiskeskuksen toimintaa on
tarkoitus jatkaa pysyvästi.
Osaamiskeskus tarjoaa palveluja yritys- ja tutkimustoiminnan rajapinnassa.Toiminnan tavoitteena
on kasvattaa suomalaista vesitutkimusta ja -liiketoimintaa nopeasti ja muodostaa Oulun seudusta
yksi maailman kärkikeskuksista veden ja jäteveden
käsittelyn tutkimuksessa. Painopistealueita ovat
teollisuusvesiin, jätevesien puhdistukseen ja yhdyskuntien vesihuoltoon liittyvät kokonaisratkaisut.

Ilmatoimialalle
osaamiskeskittymä SkyPro
Ilmatoimialan osaamiskeskittymä SkyPro Oulu
käynnistyi syksyllä 2008. SkyPro Oulu kokoaa Oulun seudun ilmatoimialan osaajat sekä tutkimuksesta että teollisuudesta hankekokonaisuuteen, jonka
tavoitteena on tehdä Oulun seudusta kansallisesti
ja kansainvälisesti tunnettu ilmaosaamisen keskus.
Tarkoituksena on perustaa ilmatoimialan tutkimuskeskus täydentämään pitkäjänteistä perustutkimusta ja vastaamaan etenkin yritysten nopeisiin
tutkimustarpeisiin. SkyPro Oulu -osaamiskeskittymä tähtää siihen, että vuonna 2013 Oulun seudulla
toimii ilmanpuhdistuksen alalla useita huippututkimusta hyödyntäviä yrityksiä, joiden tuotteisiin
on tuotu tiede kilpailuvaltiksi. SkyPro Oulu tekee
kiinteää yhteistyötä Oulun seudun osaamiskeskusohjelman kanssa.
Toiminta käynnistyy ” Tiede tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin” -projektilla, jonka toteuttajina
ovat Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ja Iin Micropolis-teknologiakeskus.
Projektin rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Oulun lääninhallituksen sivistysosasto
sekä Oulun kaupunki ja Micropolis Oy.
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Sosiaalinen kestävyys
yritystoiminnassa
Sosiaalisten yritysten haasteita ja mahdollisuuksia
pohdittiin maaliskuussa järjestetyssä seminaarissa. Esitysten ja keskustelujen aiheina olivat mm.
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoiminta, yhteiskuntavastuullinen yritystoiminta, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet sekä sosiaalisten vaikutusten mittaaminen
ja hyödyntäminen.
Oulun kaupunki on mukana Stakesin koordinoimassa HOT-hankkeessa.Vanhustyön toteuttamassa
Oulun HOT-osahankkeessa luodaan ja kehitetään
sosiaalista yritystoimintaa painottuen erityisesti
ikäihmisten hyvinvointi- ja hoitoalalle.

Kestävä kehitys teknisen
liikelaitoksen kilpailuvaltiksi
Oulun teknisessä liikelaitoksessa kestävän kehityksen ohjelma on otettu olennaiseksi osaksi toiminnan laadun ja kilpailukyvyn edistämistä. Kestävän
kehityksen ohjelmaa on päivitetty säännöllisesti
ja tavoiteohjelmassa kaikki toimenpiteet on vastuutettu ja aikataulutettu vuosiksi eteenpäin. Ohjelma sisältää toimenpiteitä kaikkiin toiminnan
osa-alueisiin, kuten rakentamiseen, kuljetuksiin ja
liikenteeseen, ekotehokkuuteen, päästöjen vähennykseen, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä energiatalouteen. Keskeisimpiä toimia ovat henkilöstön
koulutus ja asiasta tiedottaminen.

KUORMITUS JA KULUTUS
Ihmisen toiminnasta ilmakehään, vesistöihin ja maaperään kohdistuva ympäristökuormitus ei saa vaarantaa terveellistä elinympäristöä eikä ylittää luonnon
sietokykyä. Energiatalouden tulee olla
säästäväistä ja tehokasta. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää tuotannon
ja tuotteiden tarkastelun ulottamisen
raaka-aineista loppusijoitukseen.
Oulussa päämääränä on:
• ilmanlaadun ja vesistöjen tilan parantaminen sekä maaperän ja pohjavesien
puhtaudesta huolehtiminen
• raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen, päästöjen ja jätteiden määrien minimoiminen sekä hyötykäytön ja
kierrätyksen edistäminen teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla
• energianhuollon, rakentamisen ja muun
toiminnan ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä kestävän kehityksen
toimenpiteiden ulottaminen koko elinkaareen
• ympäristön aiheuttamien terveysriskien
torjuminen sekä laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet
• kulutuksen vähentäminen ja ympäristöä
säästävien tuotteiden käyttöönotto
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Taskilan jätevedenpuhdistamolla
typenpoisto käyttöön
Taskilan jätevedenpuhdistamon typenpoistolaajennus toteutui ympäristölupapäätöksessä annetun aikataulun mukaisesti ja se otettiin käyttöön
lokakuun lopussa. Koekäyttövaiheessa laitos on
toiminut odotetulla tavalla. Jäteveden puhdistamisen tehostamisen seurauksena typpikuormitus
merialueelle vähenee.

Hulevedet hallintaan
Rakennettavilla asemakaava-alueilla sade- ja sulamisvesien johtamiseen ja käsittelyyn kiinnitettiin
aikaisempaa enemmän huomiota. Ritaharjun pohjoisosassa ja Hiukkavaarassa hulevesien hallintaa
kehitetään kokonaisvaltaisesti siten, että vesien
viivytystä tapahtuu jo tonteilla. Yleisille alueille
rakennetaan viivytys- ja/tai imeytysaltaita. Viivytyksellä alennetaan hulevesivirtaamia alapuolisilla
purkureiteillä ja ennaltaehkäistään veden kiertokulun muutosten haitalliset vaikutukset luonnonvesistöihin.

Esitys Oulun seudun
ilmastostrategiaksi lausunnoille
Esitys Oulun seudun
ilmastostrategiaksi valmistui Oulun kaupungin ja seudun kuntien
luottamuselinten käsittelyyn ja tavoitteena
on saada se lopulliseen
muotoonsa keväällä
2009. Oulun seudun ilmastostrategian tavoitteena on saada aikaan
pysyviä toimintatapoja,
joilla eri toimintojen
energiankulutus ja niistä aiheutuvat päästöt voidaan kääntää laskuun.
Strategiassa on tarkasteltu ilmastonmuutoksen
hillintää yhdeksän keskeisen toiminnan kannalta.
Toiminnat ovat maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, energiantuotanto, liikenne, rakennukset ja
rakentaminen, hankinnat ja kulutus, tietoisuuden
lisääminen, uudet innovaatiot ja teknologia sekä
taloudellinen ohjaus.
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen päämäärät
OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA
Oulu, Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo ja Tyrnävä

on kohdistettu sään ääri-ilmiöiden tuomiin äkillisiin
riskeihin, käytännön toimenpiteisiin muuttuneissa olosuhteissa sekä pitkän aikavälin vaikutusten
tunnistamiseen.

Energiatehokkuussopimuksen
velvoitteet konkretisoituvat
Kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa
ja sitoutui 9 %:n eli 16,6 GWh:n energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä. Sopimuksen velvoitteen täyttämiseksi käynnistettiin energiatehokkuuden toimintasuunnitelman laadinta ja
jokaiseen hallintokuntaan ja liikelaitokseen nimettiin energia- ja ilmastovastuuhenkilöt. Toimintaa
koordinoi ympäristövirasto.
Sopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien
rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja yleisten alueiden käytön
ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä sekä hankintoja.

Rakennusvalvonnan laadunohjaus
auttaa rakentajia
Rakennusvalvonnan laadunohjaus jatkui ja vuoden
2008 uudispientalojen lämmitysenergian säästötavoite 30% määräysten vähimmäistasosta saavutettiin. Laadunohjauksen kohderyhmänä ovat pientalorakentajat, suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat,
talotoimittajat ja urakoitsijat. Reilusti yli puolet
laadunohjaukseen osallistuvista valitsee matalaenergiatason.
Vuonna 2008 rakennettujen talojen elinkaaren
aikana (50v) saavutettava energiansäästö tulee
olemaan yhteensä 602 GWh, mikä vastaa noin 3,5
vuoden Merikosken voimalaitoksen energiatuotantoa. Vastaavasti vuonna 2008 rakennettujen talojen hiilidioksidipäästöt vähenevät 132 000 tonnia.
Vuosien 2005-2016 rakennuskannan rakentamisen
energiatehokkuuden parantamisella saavutettava
energiansäästö on huomattava eli noin 45 GWh/
vuosi.

Liikkujan viikko huipentui
autottomaan päivään
Kansainvälistä Liikkujan viikkoa ja autotonta päivää
vietettiin totuttuun tapaan syyskuussa.Vuoden teemana oli ilmanlaatu ja puhdas liikkuminen. Tavoit-
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teena oli saada ihmiset
miettimään omien liikkumistottumustensa vaikutuksia ilmanlaatuun sekä
mahdollisuuksia korvata oman auton käyttöä
muilla liikennevälineillä.
Oulun kaupunki haastoi kaupunkilaiset kirjoittamaan aiheesta "Parhaat
jutut - bussilla tai pyörällä". Juttujen tarkoituksena oli jakaa mukavia
kokemuksia bussista ja pyörästä. Parhaat jutut ja
koululaisten piirustuksia oli nähtävillä busseissa eri
puolilla kaupunkia.

pääelättäjinä toimivia naisia. Säännöllisen ja kohtuullisen palkkatulon lisäksi naiset saavat osuuden
yrityksen vuosittaisesta tuloksesta ja heille kertyy
eläkettä henkilökohtaiseen rahastoon.

Kierrätys on osa teatterin arkea
Teatterilla näytelmien pukujen ja lavastuksien materiaalien kierrätys on tullut jo osaksi joka päiväistä toimintaa. Vanhat lavasteet erotellaan esitysten
jälkeen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Näyttämövaatteet ommellaan aina uudelleenkäyttöä silmällä pitäen ja puvuissa käytetään
myös muita materiaaleja kuin kangasta. KirpputoKaupunginkirjasto
toivottaa asiakkailleen hyvää
joulua ja
rit
toimivat hyödyntämiskelpoisten
materiaalien
onnellista uutta vuotta
hankintapaikkoina.

Ekopisteitä Ouluun ja lähikuntiin
Uusia ekopisteitä otettiin käyttöön Oulussa ja
lähikunnissa yhteensä seitsemän. Oulussa uuden
ekopisteen saivat Bauhaus Kaakkurinkulma, Kuivasjärven Sale sekä Herukan Sale. Ekopisteiden
sijoittamiseen on vaikuttanut asukkaiden aloitteellisuus, mm. Kuivasjärven ja Herukan asukasyhdistykset ovat olleet aktiivisia saamaan ekopisteet
alueilleen.

Uudet 200 litran roskasäiliöt
ilmestyivät Oulun katukuvaan
Oulun keskustaan asennettiin yhdeksän 200 litran
maanpäällistä roskasäiliötä. Roskasäiliöillä pyritään
parantamaan Oulun keskusta viihtyisyyttä, siisteyttä ja puhtaampaa lähiympäristöä.

Kirjastokassiksi reilun kaupan kassi
Oulun kaupunginkirjastossa otettiin myyntiin reilun kaupan periaatteilla valmistettu puuvillakassi.
Kirjaston logolla varustetut kassit on tehty bangladeshilaisten naisten käsityönä. Kassit on ommeltu polkuompelukoneilla Pohjois-Bangladeshissa
ja logo on painettu silkkipainotekniikalla Saidpur
Enterprises -nimisessä pienyrityksessä. Yritys on
Pohjois-Suomen Pääskyt ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja pyrkii työllistämään perheidensä

OULUN KAUPUNGINKIRJASTON JOULUKUUSEN
Vuoden
kauneimman joulukuusen
KORISTELU 2008
koristeet
kierrätysmateriaalista
Tänä vuonna Oulun kaupunginkirjaston joulukuusen
koristeli Pohjois-Pohjanmaan Käsi- ja taideteollisuus ry:n
järjestämän atk-avusteisen kudonnan lisäkoulutuskurssin
15 opiskelijaa. Kurssin kouluttajana toimii tekstiilimuotoilija
Anna-Maija Joensuu.

Oulun kaupunginkirjaston joulukuusi herätti yleistä
ihastusta kirjastossa kävijöiden joukossa. Kuusen
Koristeita lähdettiin suunnittelemaan ottaen huomioon
kuusen sijaintipaikka,
joka on yksi kaupunkilaisten
koristeet
oli suunniteltu
ottaen huomioon kieryhteisistä olohuoneista - kirjoilla sisustettu olohuone.
Toinen suunnittelun
painopiste
oli kierrätys.
Nämä kaksi
rätys
ja kuusen
sijainti
yhdessä
kaupunkilaisten
lähtökohtaa laittoivat alulle hedelmällisen suunnitteluprosessin,
jonka tuloksena olohuoneista.
oli yli kolmekymmentäKirjaston
kuusenkoristeideaa!
yhteisistä
omista kierräVähitellen ideoita karsittiin ja jäljelle jäivät kirjaston omista
kierrätysmateriaaleista, poistokirjoista
toteutetut pallot
ja tähdet.
tysmateriaaleista,
poistokirjoista,
tehtiin
perinteisillä
valmistusmenetelmillä
yli
kaksisataa
Perinteisillä valmistusmenetelmillä tehtyihin koristeisiin saatiin palloa ja
kaunista, kirjastoon sopivaa retrotunnelmaa ajan kellastamista
tähteä.
Kirjojen
käytettiin
noin
kirjojen sivuista.
Koristeitasivuja
tehtiin ylikoristeisiin
kaksisataa ja kirjojen
sivuja
käytettiin n. 2500 kappaletta. Paperipalloihin tehtiin lisäksi pienet
2500.
Koristeiden
suunnittelusta ja valmistuksesta
väriläiskät
villasta huovuttamalla.
vastasi
Pohjois-Pohjanmaan Käsi- ja taideteollisuus
Koristeiden suunnittelijat ja tekijät toivottavat kaikille
ry:n järjestämän atk-avusteisen kudonnan lisäkouHYVÄÄ JOULUA JA RAUHALLISTA VUOTTA 2009
LUKEMATTOMIEN15
KIRJOJEN
PARISSA!
lutuskurssin
opiskelijaa
tekstiilimuotoilija AnnaPohjois-Pohjanmaan
Käsija taideteollisuus ry
Maija
Joensuun
johdolla.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN TOTEUTUS
KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

Vuoden 2008 seurantakysely jaettiin edellisten
vuosien tapaan hallintokuntien ja liikelaitosten
johtajille ja päälliköille sekä kestävän kehityksen
vastuuhenkilöille. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 28

ja vastauksia saatiin 23, joten vastausprosentti oli
82. Kyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokunta- /
liikelaitoskohtaisesti.

Lähetettyjen kyselyiden ja saatujen vastausten määrät.
Kyselyitä lähetetty, kpl
Vastauksia saatu, kpl (%)

2004
30
21 (70 %)

2005
30
27 (90 %)

Kestävän kehityksen ohjelmat ja
tavoitteiden asettelu
Uusina hallintokuntina / liikelaitoksina kyselyyn vastasivat sosiaali- ja terveystoimen tilaaja, Liikelaitos
Oulun Serviisi, Oulun tekninen liikelaitos (TEKLI),
Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Oulun Konttori ja
Hankintakeskus. Näistä kestävän kehityksen ohjelman ovat jo laatineet TEKLI, Serviisi ja Tilakeskus.

2006
26
25 (96 %)

2007
25
23 (92 %)

2008
28
23 (82 %)

vrt. edell. vuoteen


Oulun Konttorissa ohjelma on tekeillä. Soten tilaaja
ei aio laatia ohjelmaa. Kaikkien hallintokuntien ja
liikelaitosten ohjelmien päivitystilanne on nähtävissä liitteessä 1.
Aikaisempien vuosien tapaan lähes kaikissa yksiköissä kestävä kehitys on osana pitkän tähtäimen
suunnittelua. Edellisvuoteen verrattuna tilanteessa
on tapahtunut myönteistä kehitystä. Osana vuosittaista tavoitteen asettelua kestävä kehitys on

Kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden katselmointi, päivittäminen ja
hyväksyminen (vastauksia yht. 23).
Kestävän kehityksen käsittely
Talousarvion laadinnan yhteydessä
Käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä
Avaintuloksista tai vastaavista sovittaessa
Erillisenä lautakunta-asiana
Johtoryhmässä
Sisäisissä työpalavereissa
Muussa yhteydessä

Vuosittain
87 % (20)
65 % (15)
52 % (12)
22 % (5)
96 % (22)
87 % (20)
30 % (7)

Harvemmin
13 % (3)
13 % (3)
39 % (9)

4 % (1)

Kestävä kehitys osana suunnittelua ja kehittämistä (kyllä-vastausten osuus ja määrä).
Vuosi (suluissa vastaajien määrä) 2004 (vast. 21) 2005 (vast. 26) 2006 (vast. 25) 2007 (vast. 23) 2008 (vast. 23) vrt. ed. v.
Kestävä kehitys osana pitkän täh95 % (20)
93 % (25)
92 % (23)
91 % (21)
96 % (22)

täimen suunnittelua / strategiaa
Kestävä kehitys osana vuosittaista
100 % (21)
89 % (24)
84 % (21)
91 % (21)
91 % (21)

tavoitteen asettelua
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ollut osana niinikään lähes jokaisessa yksiköissä.
Tilanne on pysynyt edellisvuoteen verrattuna samana. Hallintokuntakohtainen tilanne on esitetty
liitteessä 1.
Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan,
päivitetään ja hyväksytään yleisimmin johtoryhmässä, talousarvion laadinnan yhteydessä sekä sisäisissä

työpalavereissa. 14 hallintokunnalla kestävä kehitys
oli lautakunta-asiana joko vuosittain tai harvemmin. Esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelmia on
hyväksytetty lautakunnissa.
Melkein kaikki hallintokunnat ja liikelaitokset
esittävät omat kestävän kehityksen tavoitteensa
seuraavalle vuodelle kaupungin talousarvion liitteenä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden esittäminen talousarviossa.

Keskushallinto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Nuorisoasiainlautakunta
Opetuslautakunta
Liikuntalautakunta
Kulttuurilautakunta
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun seudun ympäristölautakunta
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Serviisi*
Oulun Ateria**
Oulun tekninen liikelaitos*
Oulun Comac**
Oulun Katutuotanto**
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun Tilakeskus*
Oulun Tietotekniikka
Oulun Konttori*
Hankintapalvelut** / Hankintalautakunta**
Oulun Työterveys
Yhteensä

2005
x
x

2006
x
x

2007
x
x

2008
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2009
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
19 (95 %)

x
x
19 (95 %)

x
x
x
x

x
x
x
x
18 (90 %) 18 (95 %)

* Oulun Serviisi, Oulun tekninen liikelaitos, Oulun Tilakeskus ja Oulun Konttori aloittivat toimintansa vuoden 2008 alussa.
** Oulun Ateria, Oulun Comac ja Oulun Katutuotanto lakkasivat olemasta vuoden 2008 alussa.
*** Hankintapalvelut aloitti vuoden 2009 alussa, ja samalla hankintalautakunta lakkasi.

x
x
19 (90 %)
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Toimenpiteiden toteutuminen
Hallintokuntien ja liikelaitosten toteutuneita toimenpiteitä on esitetty raportissa kestävän kehityksen politiikan painopisteiden yhteydessä sivuilla 8
- 28 sekä tiivistetysti liitteessä 5.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus
Vastuut kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin useimmiten sisäisissä työpalavereissa, työohjeissa ja henkilökohtaisina työmääräyksinä. Usealla
liikelaitoksella ja myös hallintokunnilla on käytössä tai tekeillä laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmiä.
Hallintokuntakohtainen tilanne järjestelmistä on
esitetty liitteessä 2. Suurimmassa osassa hallintokunnista / liikelaitoksista/ yksiköistä on nimettynä
yksi tai useampi kestävän kehityksen vastuuhenkilö (83 %, 19).
Ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille on käytössä hiukan vähemmän kirjallisia ohjeita
kuin edellisenä vuonna. Jätehuolto-ohjeet ovat yleisimpiä, mutta niiden määrä on kääntynyt laskuun,

Työntekijöiden kestävän kehityksen
vastuiden määrittely (kyllä-vastausten
osuus ja määrä, vastauksia yht. 23).
Kestävän kehityksen ohjelmassa
Laatu- tai ympäristöjärjestelmässä
Organisaatiokaaviossa
Toimenkuvissa
Työohjeissa
Henkilökohtaisina työmääräyksinä
Sisäisissä työpalavereissa
Muussa yhteydessä

57 % (13)
30 % (7)
17 % (4)
52 % (12)
70 % (16)
70 % (16)
83 % (19)
30 % (7)

kuten myös materiaalien kulutuksen ja vedenkäytön ohjeistuksen määrät. Energiansäästöohjeiden
laatiminen sen sijaan on nousussa. Usein kestävän
kehityksen asioita on sisällytetty yksiköiden omiin
menettely- ja työtapaohjeisiin (70 %, 19) ja niistä
kerrotaan myös perehdyttämisen yhteydessä (70
%, 19). Hallintokuntakohtaiset tiedot ohjeistuksesta on esitetty liitteessä 2 ja perehdyttämisestä
liitteessä 3.

Yhteenveto kestävän kehityksen ohjeistuksesta ja perehdyttämisestä.

Kirjallista ohjeistusta kestävän
kehityksen asioista
Kestävä kehitys osana työhön
perehdytystä

2004 (vastauk- 2005 (vastauk- 2006 (vastauk- 2007 (vastauk- 2008 (vastauk- vrt. edell.
sia yht. 21)
sia yht. 26)
sia yht. 25)
sia yht. 23)
sia yht. 23) vuoteen
95 % (20)
89 % (24)
96 % (24)
96 % (22)
87 % (20)

86 % (18)

81 % (22)

Henkilöstön tiedotus, koulutus ja
sidosryhmäyhteistyö
Kaikki vastanneet yksiköt olivat tiedottaneet kestävän kehityksen asioista henkilöstölleen seurantavuonna.Tiedotusta oli annettu eniten palavereissa
(83 %, 19), työyhteisökokouksissa (70 %, 16) ja sisäisin tiedottein ja (70 %, 16). Esimerkiksi Akku-

88 % (22)

96 % (22)

83 % (19)



na ja sisäiset henkilöstölehdet mainittiin hyvinä
tiedottamiskanavina. Henkilöstölle oli järjestetty
koulutustilaisuuksia (52 %, 12) ja ilmoitustaulua oli
myös käytetty tiedottamiseen (48 %, 11).
Vastanneista suurin osa oli tiedottanut kestävän
kehityksen asioista sidosryhmilleen vuonna 2008,
mikä on hieman edellisvuotta enemmän.Yleisimmin
tiedotettiin vuosiraporteissa / -kertomuksissa (65

Tiedotus ja koulutus (kyllä-vastausten osuus ja määrä kaikista vastauksista).
2004 (vastauk- 2005 (vastauk- 2006 (vastauk- 2007 (vastauk- 2008 (vastauk- vrt. edell.
sia yht. 21)
sia yht. 26)
sia yht. 25)
sia yht. 23)
sia yht. 23)
vuoteen
Henkilöstöä koulutettu / tiedotettu
100 % (21)
100 % (27)
96 % (24)
100 % (23)
100 % (23)

Sidosryhmille tiedotettu
86 % (18)
67 % (18)
76 % (19)
83 % (19)
87 % (20)
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%, 15) sekä yhteistyö- / tiedotustilaisuuksissa (65
%, 15).Tiedotusvälineiden kautta oli tiedottanut 15
yksikköä (52 %) ja tiedotteilla ja raporteilla yhtä
moni. Muiksi tiedottamiskanaviksi mainittiin mm.
www-sivut, tarjouspyynnöt ja tilinpäätökset.

Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen tiedotuksesta ja koulutuksesta on esitetty
liitteessä 3. Koulutukseen ja tiedottamiseen liittyviä asioita on sisällytetty liitteen 5 hyviin toimenpiteisiin.

100

Prosenttia (%) kaikista vastauksista
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Materiaalien kulutus

Kirjallinen ohjeistus ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille.

Omat arviot kestävän kehityksen
toteutumisesta

Kehittämisehdotukset ja kommentit
kestävän kehityksen toiminnasta

Yksiköiden omien arvioiden mukaan kaupungin
kestävän kehityksen politiikka tunnettiin suurimmassa osassa yksiköitä tyydyttävästi (65 %, 15) tai
hyvin (32 %, 9).Tosin vieläkin politiikan tunnettuus
on jäänyt joissakin yksiköissä heikoksi (13 %, 3).
Tulos on hieman edellisvuotta heikompi.
Hallintokuntien / liikelaitosten omien kestävän
kehityksen ohjelmien sisältö ja tavoitteet oli henkilöstön keskuudessa sisäistetty pääosin tyydyttävästi (50 %, 15) tai hyvin (39 %, 11). Henkilöstön
ympäristötietoisuuden taso arvioitiin useimmiten
erittäin hyväksi ja hyväksi (yhteensä 78 %, 18) tai
vähintäänkin tyydyttäväksi (22 %, 5).
Henkilöstön motivaatio ja asenteet olivat myös
kohdallaan, ollen pääosin hyviä tai erittäin hyviä,
joten positiivinen kehitys sai tässä jatkoa. Näkemykset on koottu yksikkökohtaisesti liitteeseen
4. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kestävän
kehityksen edistämisestä on yksikölle hyötyä (liite 3).

Kyselyn vapaamuotoisissa kommenteissa ja kehitysehdotuksissa otettiin kantaa kestävän kehityksen
seurantaan ja kaupungin kestävän kehityksen toimintaan yleisesti. Vastauksissa todettiin, että kestävän kehityksen edistäminen Oulun kaupungissa on
tärkeä asia ja kaikkien hallintokuntien pitää edistää
sitä kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Toisaalta
kestävän kehityksen tavoitteet halutaan sisällyttää
strategioihin / toimintajärjestelmiin ja välttää erillisiin ohjelmiin liittyvää päällekkäistä työtä. Myös
raportointia tulisi yksinkertaistaa.
Kommenteissa toivottiin selkeitä keskitettyjä
toimintaohjeita, yksiselitteistä tiedottamista sekä
tilaajan ja tuottajan roolin selkeyttämistä. Akkunaan toivottiin kestävästä kehityksestä enemmän
tietoa ja koulutuksen avulla haluttaisiin saada käsitteet tutuksi. Kestävää kehitystä esitettiin myös
keskitettyjen koulutusten aiheeksi.
Yhdessä vastauksessa motivaation ja asenteiden todettiin olevan asialle myönteisiä, kun taas
toisessa kommentissa todettiin, että kestävän ke-
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Kestävän kehityksen ohjelman sisäistäminen.
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Ympäristötietoisuus.

Motivaatio ja asenteet.

hityksen asia ei ole vielä mennyt kaikille perille, ja
se koetaan vähän paperinmakuisena.Toiset tekevät
paljon, toiset eivät mitään. Toivottiin painokkaampaa otetta asian sisäistämiseen.
Hyvinä ideoina esitettiin kestävän kehityksen
työstä palkitsemista, taloudellista palkitsemista saavutetusta energian ja veden säästöstä sekä hallintokuntien yhteisiä tapaamisia, joissa kukin esittelisi
omaa keke-toimintaansa. Käytännön toimenpiteinä
esitettiin muovinkeräyspisteiden lisäämistä, poistettujen kalusteiden vaihtopankkia ja kaupungin
sisäistä kirpputoria. Työkeskuksissa voitaisiin kunnostaa vanhoja huonekaluja ja välineitä. Koulujen
siivoussopimuksissa tulisi ottaa paremmin huomioon koulun jätehuollon vaatimukset eri hyötyjäteastioiden tyhjennyksestä.
Vastauksissa tuotiin esille kaupungin herätekampanjoiden tärkeys, kuten Roska päivässä -kampanja.
Tulevan ilmastostrategian myötä toivottiin energiakampanjan järjestämistä kaikkien kaupunkilaisten,
myös kaupungin työntekijöiden, herättelemiseksi.

Yhdessä kommentissa muistutettiin myös kestävän
kehityksen tavoitteiden realistisuudesta.
Esille nousi ekologinen jalanjälki ja siihen vaikuttaminen niin yksilöinä kuin yhteisöinä. Liikuntatoimessa ekologinen jalanjälki -teemaan sopivia
aiheita ovat mm. viime vuonna aloitettu hiihto-olosuhteiden kehittäminen ja tänä vuonna aloitettava
talviurheiluolosuhteiden kehittämisohjelma sekä
monimuotoisten liikuntapaikkojen suunnittelu ja
rakentaminen.
Yleisenä toteamuksena oli, että Oulun kaupungilla on otettu hyvin huomioon kestävän kehityksen edistäminen.Toiveena on, että jokainen hallintokunta toimisi palveluntuotannossa esimerkkinä
kaupunkilaisille. Yhdessä vastauksessa kiteytetään
hyvin, että kestävä kehitys on yhteisiä ponnisteluja henkilökunnan ja kuntalaisten saamiseksi toimimaan vastuullisesti ympäristön, turvallisuuden,
terveyden ja talouden kannalta.
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Liite 1 Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu vuonna 2008
Yksikkö

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävä kehitys osana
strategiaa
kyllä

Kestävä kehitys osana muuta
vuosittaista tavoitteen asettelua
kyllä

Keskushallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Palvelutuotanto
- sosiaalipalvelut
- mielenterveyspalvelut
- terveydenhuolto
- kotona asumista tukevat
palvelut
- hoivahoito ja OKS
Päivähoito
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Opetustoimi
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Tiedekeskus Tietomaa
Tekninen keskus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
Oulun Tietotekniikka
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Hankintakeskus
Nallikari liikelaitos
Oulun seudun ympäristövirasto

päivitetty 2008
ei ohjelmaa
päivitetty 2008 (1)*, ei ole päivitetty
(2)*, tekeillä, valmistuu 2009 (1)*

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

päivitetty 2008
tekeillä, valmistuu 2009
päivitetty 2008, uusitaan 2009
ohjelma 2005 - 2008 päivitetty 2005

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
ei
kyllä
kyllä

ei ole päivitetty, päivitetään 2009

kyllä

kyllä

päivitetty 2008
ei ole päivitetty
päivitetty 2008
tekeillä, valmistuu 2009
päivitetty 2008
ei ole päivitetty
päivitetty 2008
päivitetty 2008
ei ole päivitetty
päivitetty 2008
ohjelma v:lle 2009 laadittu
ohjelma laadittu 2008
tekeillä, valmistuu 2009
ei ole päivitetty
ei ole päivitetty, päivitetään 2009

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

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

- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn
* suluissa yksiköiden lukumäärä
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Liite 2 Hallintajärjestelmät sekä ohjeistukset ympäristövaikutuksia aiheuttaville
toiminnoille vuonna 2008
Yksikkö
Keskushallinto
- innovaatiot ja
markkinointi
- talous ja strategia
- osallistuminen ja
vaikuttaminen
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Palvelutuotanto
- sosiaalipalvelut
- mielenterveyspalvelut
- terveydenhuolto
- kotona asumista
tukevat palvelut
- hoivahoito ja OKS
Päivähoito
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Opetustoimi
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Tiedekeskus Tietomaa
Tekninen keskus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
Oulun Tietotekniikka
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Hankintakeskus
Nallikari liikelaitos
Oulun seudun ympäristövirasto

Ympäristöjärjestelmä
ei

Laatujärjestelmä

Jätehuol- Enerto
giansäästö
kyllä
ei
(1)*,
ei (2)*

Hankinnat

Veden
käyttö

kyllä
(1)*,
ei (2)*

ei
tekeillä
(1)*, ei
(3)*

ei
tekeillä

kyllä
kyllä

kyllä
ei
ei
kyllä
ja ei

tekeillä
ei
tekeillä
tekeillä

kyllä
kyllä
kyllä
vaihtelee

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

ei
tekeillä
tekeillä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
kyllä
ei
ei
ei

ei
kyllä
tekeillä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
tekeillä
kyllä
ei
ei
laboratorio kyllä,
muut yksiköt ei

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

ei

- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn
* suluissa yksiköiden lukumäärä

ei

Materiaalien
kulutus
ei

Keke sis. muihin
työ- ja menettelytapaohjeisiin
kyllä (1)*,
ei (2)*

kyllä
kyllä

ei
kyllä

ei
kyllä

ei
kyllä (1)*,
ei (3)*

ei
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kouluittain

ei
ei
kyllä

ei
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
opetussuunnitelmat

kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

ei

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

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

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

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

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

ei
kyllä
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Liite 3 Tiedotus ja koulutus 2008
Yksikkö

Keke-asioiden tiedotus / Keke-asioiden tiedotus
koulutus henkilöstölle
sidosryhmille

Keskushallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Palvelutuotanto
Päivähoito
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Opetustoimi
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Kulttuuritalo Valve
Kaupunginorkesteri
Tiedekeskus Tietomaa
Tekninen keskus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
Oulun Tietotekniikka
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Hankintakeskus
Nallikari liikelaitos
Oulun seudun ympäristövirasto

kyllä

kyllä

Keke-asiat mukana
Keke-asioiden
työhön perehdytyksessä edistämisestä koetaan
olevan hyötyä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
vaihtelee kouluittain

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

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

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn
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Liite 4 Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta
vuonna 2008
Yksikkö
Keskushallinto
- innovaatiot ja markkinointi
- talous ja strategia
- osallistuminen ja vaikuttaminen
Sosiaali- ja terveystoimi
Tilaaja
Palvelutuotanto
- sosiaalipalvelut
- mielenterveyspalvelut
- terveydenhuolto
- kotona asumista tukevat
palvelut
- hoivahoito ja OKS
Päivähoito
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Opetustoimi
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Kulttuuritalo Valve
Oulu Sinfonia
Tiedekeskus Tietomaa
Tekninen keskus
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
Oulun Tietotekniikka
Oulun tekninen liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Oulun Konttori
Hankintakeskus
Nallikari liikelaitos
Oulun seudun ympäristövirasto

Keke-politiikan tunteminen Keke-ohjelman sisäistäminen Ympäristötietoisuus Motivaatio ja asenteet
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

tyydyttävä
erittäin hyvä
erittäin hyvä

hyvä
erittäin hyvä
hyvä

hyvä
erittäin hyvä
erittäin hyvä

tyydyttävä
hyvä (1)*,
tyydyttävä (2)*,
heikko (1)*

tyydyttävä
hyvä (1)*,
tyydyttävä (2)*,
heikko (1)*

tyydyttävä
hyvä (2)*,
tyydyttävä (2)*

hyvä
hyvä (4)*,
tyydyttävä (1)*

tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
heikko

tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä

hyvä
hyvä
hyvä
erittäin hyvä

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

erittäin hyvä

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

hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä

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

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

- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kysymykseen
xx = arvio parantunut vuodesta 2007
xx = arvio ennallaan
xx = arvio heikentynyt vuodesta 2007
xx = uusi liikelaitos
* suluissa yksiköiden lukumäärä

38

Liite 5 Hallintokuntien ja liikelaitosten esittämät toteutuneet kestävän kehityksen
hankkeet ja toimenpiteet vuonna 2008

Keskushallinto
Talous ja strategia –ryhmä
• Oulun ja Haukiputaan raja-alueen tavoitesuunnitelma.
• Kaupunkisuunnitteluseminaarin ”Oulu – Kestävä kaupunki?” järjestäminen yhdessä teknisen keskuksen kanssa.
• Selvityksen ”Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Suomen
suurilla kaupunkiseuduilla (KARA) – Tutkimus Oulun kaupunkiseudusta” valmistuminen.
• Oulun yleiskaavan 2020 seurantaraportti.
• ”Kaupunki rakentaa” –julkaisu.
• Jatkuvan palautteen antomahdollisuus osoitteessa kaupunkisuunnittelu@ ouka.fi.
Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
• Ympäristöalan yritysten kasvun, kansainvälistymisten sekä alan tutkimuksen uudistumisen ja kriittisen massan
kasvun välillinen tukeminen osaamiskeskusohjelman ja
OuluTripleHelix:n jatkotyön avulla.
• Hiljaisen tiedon siirtäminen nuorille työntekijöille, osaamisen antaminen yhteistyökumppaneiden käyttöön ja
toisten osaamisten hyödyntäminen.
• Kestävän kehityksen tavoitteiden tiedottaminen perehdyttämisessä.
• Innovaatio- ja elinkeinostrategioiden toteuttaminen suunnitellusti osana seudullista elinkeinopolitiikkaa; keskeisenä
elementtinä yhteistyö julkisen sektorin, yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
• Uusien teknologioiden hyödyntäminen tiedon jakamisessa
VSS-työtilojen käyttöönotolla eri projekteille.
• Tietotekniikan hyödyntämisen lisääminen palvelutuotannossa sähköisten palvelujen kehittämisprojektien avulla
• Siirtyminen kannettavien työasemien ja puhelimien käyttöön hyödyntäen panOulu-verkon antamia mahdollisuuksia.
• Hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista tiedottaminen
yhteistyökumppaneille.
Osallistuminen ja vaikuttaminen –ryhmä
• 41 yhteisön, joista uusia yhdeksän, hakeutuminen lähidemokratiatoimintaan.
• Asukastupatoiminnan toteuttaminen: 11 tupaa ja yli
200 000 asiakaskäyntiä.
• Ylikiimingin yhteispalvelupiste-asukastuvan palvelu- ja yhteisötoiminnan sisältöjen valmisteleminen.
• Kestävän kehityksen sisällöistä tiedottaminen aluelehdissä
tavoitteena asukkaiden lisääntyvä ympäristötietoisuus ja
–vastuu.
• Aluelehtien keke-palstan toteuttaminen.
• Keke-toimintamuotojen monimuotoistuminen ja lisääntyminen alueellisen yhteistyön osa-alueena.
• Kaakkurin  ja Puolivälinkankaan suuralueiden ympäristöohjelmien valmistuminen.
• Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2009 - 2015 ennakoivan selvityksen ”Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen suhteessa Oulun
kaupungin kehittämiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin”
valmistuminen.

Sosiaali- ja terveystoimi / Tilaaja:
•
•

Huomion kiinnittäminen tila-asioihin tehostetusti investoinneissa, hankeryhmissä sekä peruskorjauksissa. Strategisen tavoitteen asettaminen toimintatilojen kasvulle.
Pyrkiminen kaupunkilaisten omatoimiseen terveyden yl-

•

läpitämisen tukemiseen, arkipäivän terveysharmeista selviytymiseen ja kroonisten sairauksien aktiiviseen omahoitoon Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksessa aloitetulla
ja muualle laajennettavalla Omahoitohankkeella.
Sähköisen asioinnin laajentaminen mm. päivähoidossa.

Sosiaali- ja terveystoimi /
Palvelutuotanto:
•

Poistoon menevien instrumenttien lahjoittaminen eteenpäin, jos välineiden kunto sen sallii.
• Kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentäminen.
• Pahvipakkausten, lehtien ja toimistopaperien kierrätyksen
tehostaminen.
• Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen ympäristöä kuormittavaan toimintaan taloudellisten resurssien
rajoissa.
• Henkilökunnan kirpputori omien tavaroiden kierrätykseen.
• Kestävä kehityksen huomioiminen Lehtorannan toimintakeskuksen remontin suunnittelussa.
• Kipinän toimintakeskuksen rakentaminen/remontoiminen
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
• Langattomien työvälineiden lisääminen kotihoidossa (10
kpl) tavoitteena vähentää toimistolla tehtävän työn määrää ja paperitulosteiden käyttöä asiakastyössä.
• Paperittoman potilasasioiden käsittelyn lisääminen Oulun
kaupunginsairaalassa, sähköisen toimintamallin parantaminen koko hoitoketjussa.
Akuuttiosasto 2:
- Jätteiden lajittelu.
- Vastuuhenkilöiden nimeäminen.
- Sähkönkulutuksen vähentäminen, esim. sulkemalla henkilökohtaiset tietokoneet työpäivän päätteeksi tai ainakin
viikonlopuksi.
Akuuttiosasto 4:
- Jätteiden lajittelu.
- Paperin uusiokäyttö.
- Pestävät astiat potilaiden ja henkilökunnan käytössä.
- Käytettyjen hoitotarvikkeiden kerääminen ohjeistuksen
mukaan.
- Turhan valaistuksen välttäminen.
- Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
Avopäihdepalvelut:
- Energiansäästövinkit työntekijöille.
- Turhan valaistuksen välttäminen.
- Tietokoneen näytön sammuttaminen työpäivän päätteeksi.
- Paperijätteen lajittelu.
- Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja tulostuksessa kaksipuoleisuuteen pyrkiminen.
Eteläinen mielenterveystoimisto:
- Jätteiden lajittelu.
- Paperin uusiokäyttö.
- Pestävät astiat henkilökunnan käytössä.
- Turhan valaistuksen välttäminen.
- Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
Pohjoinen mielenterveystoimisto:
- Paperinkeräyksen toimiminen hyvin Tuirankartanossa.
- Papereiden ja kirjeiden uusiokäyttö.
- Kaksipuoliseen tulostamiseen pyrkiminen.
- Tietotekniikan käyttäminen paperin asemasta.
- Turhan valaistuksen välttäminen.
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-

Tietokoneen näytön sammuttaminen poistuttaessa pidemmäksi aikaa.
Kertakäyttöastioiden käytön minimointi.
Henkilökunnan kokoontuminen kerran viikossa yhteiseen
infoon, jossa yleiset asiat käsitellään ja josta pidetään pöytäkirjaa.
Tiedonhallinassa oman sisäisen M-aseman käyttäminen.

Päivähoito:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuosittain päivitettävät yksikkökohtaiset keke-toimintaohjelmat päiväkodeissa.
Päivähoidon kestävän kehityksen Reppu – työryhmän
kokoontumiset.
Koulutustilaisuuksien järjestäminen päivähoitoyksiköiden
keke-yhdyshenkilöille.
Alaköökin kuukausittaiset keke-vinkit/tiedotteet päiväkotien keke-yhdyshenkilöille.
Alaköökin toimiminen alueellisena Vihreä lippu –edistäjänä
kohderyhmänä Oulun ja ympäristökuntien päiväkodit:
- Alaköökin ja Timosenkosken luontokoulun järjestämä
Vihreä lippu -näyttely pääkirjastossa.
- Vihreä lippu -koulutustilaisuuksien järjestäminen keväällä ja syksyllä yhdessä Timosenkosken luontokoulun
kanssa.
- Koulujen ja päiväkotien yhteisen Vihreä lippu - juhlan
järjestäminen Limingassa.
Päivähoidon edustus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä.
Alaköökin ja perhepäivähoidon ohjaajien yhteistyö perhepäivähoitajien osallistumiseksi Alaköökin toimintaan.
Alaköökin osallistuminen Luontosunnuntai – tapahtumakokonaisuuden toteuttamiseen oululaisille perheille.
Päiväkotien osallistuminen Ylen järjestämään Nenäpäivään.
Ohjattu leikkipuistotoiminta kesäkuussa viidessä leikkipuistossa (Rajakylä, Kuivasjärvi, Myllyoja, Kaakkuri ja
Maikkula).
Kaikille oululaisille perheille avoin Joulupolku Hupisaarilla.
Alaköökin kuukausittaiset vierailut MLL:n perhekahviloissa, jotta ympäristökasvatukseen liittyvät ohjelmat tavoittavat myös päivähoidon ulkopuolisia perheitä.
Alaköökin kuukausittain järjestämät toiminnat päivähoidon ulkopuolisille perheille.

Nuorisoasiainkeskus:
•
•
•
•

Nuorisotaloille yhdessä nuorten kanssa laaditut kestävän
kehityksen huoneentaulut energian säästöstä, paperin kulutuksesta ja hyvästä käytöksestä.
Nuorten kouluttaminen ympäristöagenteiksi yhteistyössä
opetustoimen kanssa.
Muovipussien ostokielto.
Kestävän kehityksen mallien noudattaminen, mm. valojen
sammuttaminen huoneesta poistuttaessa, jääkaapin tyhjennys viikoittain, ylimääräisen tulostuspaperin hyödyntäminen mm. piirustuspaperina, kahden polkupyörän hankinta,
tulostaminen kaksipuolisesti, ylimääräisten tulosteiden
vähentäminen sekä pahvin kierrätys.

Liikuntavirasto:
•
•
•
•
•
•

Raatin kuntosalilaitteiden, pukukoppien, penkkien ja muiden kalusteiden kierrättäminen muihin liikuntapaikkoihin.
Joen varressa olevien mattolaitureiden vähentäminen.
Valtakunnallisen osaamistodistuksen hankkiminen uimahallin vedenkäsittelytöitä tekevälle henkilöstölle.
Liikunnan tasa-arvopalkintojen jakaminen ensimmäisen
kerran.
Kaupungin tasa-arvopalkinnon saaminen.
Opaste- ja turvallisuustaulujen toimittaminen virallisille

•
•
•
•
•
•
•

•

uimarannoille.
Kuntoratojen opasteiden lisääminen ja parantaminen.
Suoritetun laatutarkastuksen ohjeistuksen mukaisten varoitustaulujen laittaminen kuntoradoille, esim. alikäytävät
ja teiden ylitys.
Kuntoilutelineiden rakentaminen Rajakylän keskuspuistoon.
Sunnuntai-iltapäivien perhekuperkeikkatoiminnan jatkuminen koko toimintavuoden.
Oikeuksien antaminen muutamalle urheiluseuralle vuorojen jakamiseen tiettyjen yhdessä sovittujen pelisääntöjen
mukaan.
Unicef-uinnit Oulun uimahallissa.
Nuorten osallisuusvaikuttajien esitykset liikuntapaikkojen
suunnitteluun. Ohjelman toteuttaminen yhdessä nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja suunnitelmien ja esitysten
julkaiseminen Ouluhallissa.
Asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen, tulokset v.
2009.

Opetustoimi:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Kestävän kehityksen asioiden opettaminen ja huomioiminen koulun toimintakulttuurissa opetusta ja kasvatusta
ohjaavan opetussuunnitelman (OPS) määritysten mukaisesti.
Koulujen kannustaminen ”Vihreä lippu” ympäristökasvatusohjelmaan. Lippujen saaminen kahteen uuteen kouluun
ja valtakunnallisen oppilaitosten ympäristösertifikaatin
saaminen yhteen kouluun.
Oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen koulujen oppilaskuntien ja alueellisten nuorten osallisuusryhmien valmistelemilla esityksillä uuteen nuorten kaupunkikokoukseen.
Nuorten kouluttaminen ympäristökasvatuksen vertaisvaikuttajiksi yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.
Greenoffice -toiminnan käynnistäminen Opetustoimen
tukipalveluissa.
Turvallisuusjohtamiseen TURJO -tiimin perustaminen
työsuojelun ja turvallisuuden koordinointiin.
Koulujen lukuisat ympäristökasvatukseen ja kestävään
kehitykseen liittyvät tapahtumat ja teemapäivät.
Koulutuksen ja tuen järjestäminen kouluille omien kestävän kehityksen ohjelmien tekemiseen.
Kuuden ”Luontosunnuntai” –tapahtuman järjestäminen
lapsiperheille Timosenkosken luontokoululla.

Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto:
•
•

•
•
•
•
•

Reilun kaupan puuvillakassien myynnin käynnistäminen.
Pääkirjaston joulukuusen kierrätyskoristeet poistokirjoista.
Kirjaston Ekotiimin järjestämä näyttely ”Kohtele kirjaa
oikein”.
Kirjaston sisäisen paperinkäytön vähentyminen 10 % edellisvuodesta.
Poistetun kirjastoaineiston myynti (kirjoja, lehtiä, nuotteja,
levyjä ja kasetteja).
Siirtyminen kirjojen ja lehtien muovituksessa PVC-muovin
käytöstä PP-muoviin ja yleensä muovituksen vähentäminen.
Lehtien muovitustarpeen seuranta käynnissä. Lukusalissa
luettavien aikakauslehtien muovituksen minimointi hankkimalla lehtiin aikaisempaa kestävämmät kannet.

Kaupunginteatteri:
•
•
•

Jätepaalaimen hankinta.
Lavastejätteiden kierrätyksen tehostaminen.
Koko henkilökunnan opastaminen jätteiden lajitteluun.
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Pohjois-Pohjanmaan museo:
•

•
•

Ongelmajätteiden vähentäminen ja vuosittaiset seurantatilastot.
Materiaalien uusiokäyttö ja kuukausittaiset seurantaraportit.
Ympäristötietoisuuden lisääminen Pohjois-Pohjanmaan
museon hallinnoiman Korjausrakentamiskeskuksen yleisölle antaman neuvonnan avulla.

•

Tekninen keskus:
•

•

•

•

•

•

•

Asukkaiden, työntekijöiden, päättäjien ja yritysten ympäristötietoisuuden lisääminen parantamalla osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia:
- Projektikorttien tekeminen kaikista hankkeista.
- Avoimien internetsivujen tekeminen kaikista tärkeimmistä hankkeista.
- Asiakas- ja asukastilaisuuksien järjestäminen kaava- sekä liikenne-, katu-, ja ympäristösuunnitteluhankkeisiin
liittyen.
Kestävän kehityksen politiikan integrointi teknisen keskuksen strategiaan ja osaksi jokapäiväistä toimintaa:
- Kestävän kehityksen tavoitteiden käsittely ja valmistelu
osana strategiatyötä.
Henkilöstön ympäristöosaamisen tason lisääminen ja ylläpito:
- Kestävän kehityksen ohjelman ja tavoitteiden läpikäynti yksiköissä sekä oman työn ympäristövaikutusten ja
vaikuttamismahdollisuuksien pohdinta.
Suvaitsevaisuuden, moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen kaikessa omassa toiminnassa:
- Kansainvälistymisohjelmaan liittyen virkamiesvaihdon
toteuttaminen Uumajan kanssa ja unkarilaisen arkkitehtiopiskelijan työharjoittelu asemakaavayksikössä.
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen
ja niiden elinvoimaisuuden lisääminen:
- Rajakylän keskusleikkipuiston valmistuminen.
- Suuraluekohtaisen viheraluesuunnittelun jatkaminen
Höyhtyä-Kaukovainio –alueella.
- Meluvallien jatkaminen Heikkilänkankaan radan varteen,
melukaide Caritas –korttelin kohdalle ja melusuojaukset Koskelantie-Koisotie –välille.
- Kevyenliikenteen alikulku Raitotielle, rautatien alitus
Ketolassa ja Madetojan raitilla sekä Tutkijantien ja Tietolinjan ulkoilu- ja hiihtoreitin alitus Teknologiakylään
yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa.
Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja korostaminen:
- Rakennushistoriaselvitysten laatiminen kaikissa vanhaa
rakennuskantaa sisältävissä asemakaavoituskohteissa
(viisi kohdetta v. 2008).
- Heinätorin puiston peruskorjaaminen sekä Kyösti Kallion puiston ja pyöräreitin peruskorjauksen jatkaminen
- Pyörätieverkoston laajentaminen johdonmukaisesti
uusille kaava-alueille.
- Oulujokivarren rantareitin I-vaiheen rakennussuunnitelmien valmistuminen.
- Kevyen liikenteen seudullisen viitoituksen uusiminen
pääreiteillä ja jatkaminen uusilla asuinalueilla.
Keskustan kehittäminen:
- Työskentely määrätietoisesti keskustan kehittämiseksi.
- Tärkeimpinä kehittämishankkeina kallioparkin jatkosuunnittelu ja kolmen keskustakorttelin Kauppurin,
Gallerian ja Pallaksen kehittäminen, joista Kauppurikorttelin ja Galleria-korttelin kaavaehdotukset valmistuivat hyväksymiskäsittelyyn ja Pallas-korttelin kaavaluonnos valmistui.
- Keskustan katuverkon kehittämisen pääkohteena Heinätorinkadun peruskorjaus välillä Uusikatu-Torikatu,
- Vaaran puiston rakentaminen ja pienehköjen töiden

•

•

•

viimeistely Torikadulla.
- Keskustan yleisessä käytössä olevien pysäköintilaitosten muuttuvan ja reaaliaikaisen pysäköinninohjauksen
uusiminen ja laajentamisen aloittaminen.
Pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu ja kaupunkirakenteen tiivistäminen:
- Raitotien pohjoispuoliselle Ritaharjun alueelle laaditut
ensimmäiset asemakaavat Ritaharjun keskus ja Aaltokangas toteutusvaiheessa, Pohjois-Ritaharjun asemakaavan valmistuminen ehdotusvaiheeseen.
- Hiukkavaaran 1-vaiheen asemakaavoituksen käynnistyminen Kivikkokankaan alueella ja rakennemallivaihtoehdon valinta jatkotyön pohjaksi.
- Maaperän kunnostuksen päätökseen saattaminen Toppilassa Koskelantiellä entisen Gulf Oy:n öljyvarastoalueella.
- Pohjaveden puhdistustöiden ja tarkkailun jatkaminen
Tuirassa Kiertotien katualueella entisellä Shell Oy:n
öljyvarastoalueella.
- Hiirosen entisen kaatopaikan suotovesien tarkkailun
toteuttaminen.
- Kaakkurin entisen kaatopaikan tilan ja ympäristövaikutusten velvoitetarkkailun toteuttaminen, eteläosan
kaatopaikkakerrosten valmistuminen vihertöineen ja
kaatopaikkakaasujen tarkkailun aloittaminen.
- Maaperätutkimukset mm. Finnsementin vuokra-alueella
Vihreäsaaressa sekä Karjasillan Shellin huoltoasemakiinteistön alueella.
Kestävän kehityksen mukaisen liikennejärjestelmän rakentaminen:
- Pitkäjänteisen liikennejärjestelmän suunnittelun jatkaminen seudullisena yhteistyönä ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kolmivuotiskauden 2008 - 2011 käynnistyminen.
- Maankäytön ja liikenteen aiesopimuksen laatiminen kaudelle 2009 – 2012, keskeisenä tavoitteena on edistää
seudullista maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteista kehittämistä.
- Joukkoliikenteen kausi- ja sarjalippujen hintatason pitäminen alhaisena ja uusien lipputuotteiden kehittäminen.
- Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen
rakentamalla noin viisitoista hidastetta tai suojatiesaareketta.
- Liikenneturvallisuustyöryhmän työskentelyn jatkuminen.
- Selvityksen valmistuminen mopoilusta ja liikenneturvallisuudesta Oulun kaupungissa. Toimenpideohjelman
teettäminen mopoilun supistamisesta kevyen liikenteen
väylillä.
- Kalliotilojen kilpailuttamisen valmisteluvaiheessa laatumittareiden määrittely suunnitelmien kelpoisuuteen ja
laatuarviointiin energian kokonaiskulutuksen sekä eri
kulutusosa-alueiden näkökulmasta.
Maankäytön suunnittelu moninaiskäytön periaatteiden
mukaisesti:
- Kaavatasoa vastaavien ympäristöselvitysten laatiminen
kaikkiin laajempiin kaavoitushankkeisiin liittyen.
- Luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn mahdollisuuksien selvittäminen Hiukkavaaran ja Pohjois-Ritaharjun
tulevien asuntoalueiden kaavoitukseen liittyen. Kummallakin alueella hulevesijärjestelmä tullaan toteuttamaan.
- Sanginjoen ulkometsän käyttö- ja hoitosuunnitelman
teon käynnistäminen.
Edellytysten luominen yritystoiminnan sijoittumiselle Oulun kaupunkiin:
- Ritaharjun alueelle 40 000 k-m² asemakaavoittaminen
yritysten toimitilarakentamista varten.
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•

•

•

- Ritaportin liikekeskuksen tontinluovutuskilpailun tarjousten arvioitavanaolo.
- Asemakaavan tarkistaminen yritystoiminnan tarpeita
varten Perävainion alueella.
- Kaupan toimintaedellytysten parantaminen asemakaavaa uudistamalla Kaijonrannan ja Ruskon alueilla.
Kestävän kehityksen politiikan toteutumisen edistäminen
tilaajatoimintoja kehittämällä:
- Koneurakoisijan sopimuksessa (metsät ja vesialueet)
urakoitsijan edellytetään sitoutuvan Pohjois-Pohjanmaan metsien sertifioinnin määräyksiin, ohjeisiin ja
suosituksiin. Lisäksi suositetaan käyttämään koneessa
mieluummin eloperäisiä öljyjä. Urakoitsijan on oltava tietoinen roskaantumista ja maaperän saastumista
koskevista säännöksistä sekä vastattava toimintansa
jätehuollosta.
- TEKLI:n sopimuksessa (metsät ja vesialueet) viittaaminen em. sertifiointiin.
Rakentamisessa ympäristönäkökohtien ja elinkaaritaloudellisten ratkaisujen huomioon ottaminen:
- Maarakennuskohteiden ylijäämämaiden hyödyntäminen
melunsuojauksessa suunnitelmallisesti siten, että kunkin uuden kaava-alueen ylijäämämaat saataisiin käytettyä alueen omiin melusuojauksiin ja, että kuljetuksissa
aiheutuvaa liikennesuoritetta pyritään minimoimaan.
Lähes kaikki ns. läjitysalueet ovat virkistyskäytössä.
- Terästeollisuuden sivutuotteena syntyvien materiaalien käyttäminen mm. routasuojaukseen. Maarakentamiseen käytettiin yhteensä noin 60 000 m3rtr Raahen
terästehtaan masuunihiekkaa ja 10 000 m3rtr Tornion
terästehtaan OKTO-hiekkaa.
- Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen leikkipuistojen
välineiden ja varusteiden materiaaleissa.
- Liikennevaloissa vähän energiaa kuluttavien LED-valojen
käyttäminen.
Kiinteän omaisuuden suunnitelmallinen ylläpito:
- Katu- ja viherrekisterin käyttö aiotussa laajuudessaan.

Rakennusvalvontavirasto:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Laadunohjauksen vaikuttavuuden laatumittareiden ja tunnuslukujen kehittäminen.
Lähes kaikkien rakennuttajaperheiden osallistuminen
laadunohjaukseen, jolla tavoitellaan kestävää kehitystä
rakentamisessa.
Laadunohjauksen vaikutus rakentajien laatuvalintoihin, mm.
energiansäästön painoarvon kasvaminen merkittävästi.
Pientalorakentamisen energiansäästötavoitteen vuodelle
2008, 30 % säästö määräystasosta, saavuttaminen (31 %).
Rakennusvalvonnan ja teollisuuden muodostaman työryhmän kehittämät laatukortit energian säästöstä, ulkovaipan
ilmanpitävyydestä, energianlaskennasta ja palosuojauksesta.
Ammattilaisille koulutusten järjestäminen energiatehokkuudesta (970 henkilökoulutuspäivää).
Energian säästöjen saavuttaminen muussa asuntorakentamisessa (27 %) ja kaikessa muussa rakentamisessa (keskimäärin 15 %).
Tulevien ammattilaisten laatutietoisuuden edistäminen
aktiivisella yhteistyöllä nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen ja aikuis- ja täydennyskoulutuksen kanssa.
Ammattilaiskoulutuksen laajentaminen koskemaan myös
suorittavaa työmaaporrasta: ensimmäisen kirvesmieskoulutuksen järjestäminen, jonka teemana ”energiapihi
ja ilmatiivis talo”.

Oulun Energia:
•

Energiansäästö suurten moottorikäyttöjen modernisoinnilla: taajuusmuuntajan asentaminen Toppila 1:n syöttövesipumppuun ja muuntajan hankkiminen Toppila 2:n kau-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolämpöpumppuun.
Kaupungin kaukolämpöverkoston laajentaminen noin 40
km.
Polttoöljyjen täyttöpaikan uusiminen Toppilan voimalaitoksilla.
Vesilinjan rakentaminen lauhdutinlaitokselta rekkojen pesuhallille (vesien kierrätys).
Energiatehokkuussopimuksiin liittyminen.
Energiakatselmuksen käynnistäminen ja energiatehokkuusjärjestelmän integrointi ympäristöjärjestelmään energiantuotannossa.
Pohjolan Voima Oy:n ja Oulun Energian yhteistyöhankkeen
”Oulun –Haukiputaan merituulipuisto” YVA-menettely.
CO2 –päästökauppaan osallistuminen.
Osallistuminen päästöjä vähentäviin investointeihin kehitysmaissa hankkimalla osuuksia investointeja rahoittavista
rahastoista.
Uusituvan energian käytön edistäminen rekisteröimällä
Merikosken vesivoimalaitoksen ja Toppilan voimalaitoksen
bioenergialla tuotettu sähkö Fingridin alkuperätakuutodistusjärjestelmään ja osallistumalla uusiutuvalla energialla
tuotetun sähkön sertifikaattikauppaan.
Laatu-, ympäristö- sekä TTT -järjestelmien ulkoiset ja sisäiset auditoinnit.
Laatu-, ympäristö- ja toimintajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.
Ympäristöohjeiden päivittäminen.
Ympäristöasioista tiedottaminen henkilökunnalle.
Henkilökunnan turvallisuuskoulutus: ensiapu-, kemikaalija työturvallisuuskoulutukset, mm. räjähdysvaaralliset tilat,
työsuojelusuunnitelma, tapaturmat, kemikaalit, säiliötyölupa ja sisäisen pelastussuunnitelma.
TYKES -projekti Virtaa ja fiilistä –esimies- ja työntekijävalmennukset koko henkilökunnalle.
Uusien työntekijöiden ja oppisopimuslaisten ympäristökoulutus (Energiantuotanto).
Kesätyöntekijöiden info.
Työturvallisuusinfo energiatuotannon ulkopuolisille urakoitsijoille.
Energiansäästöneuvonta.
Vierailut voimalaitoksilla ja Energiatalolla.
”Energiaa Pohjois-Suomessa” –kampanjaan osallistuminen.
Opastetut kierrokset Merikosken kalatiellä kesä-elokuussa.
Sulake –asiakaslehti.
Energiatietouden tarjoaminen 2- ja 9-luokkalaisille.
Oulun Energian esittelymateriaalin uusiminen.

Oulun Vesi:
•
•

Oulun Veden asiakastiedote H2OULU.
Toiminnan myönteinen kehitys laadunhallintajärjestelmän
auditoinneissa.
• Oulujoen vesienhoitosuunnitelman laatimiseen osallistuminen.
Puhdistamot-yksikkö:
• Typenpoisto käyttöönotto Taskilan jätevedenpuhdistamolla.
• Jätevedenpuhdistusprosessien kehittäminen ja prosessia
seuraavien ja ohjaavien mittareiden lisääminen.
• Jätevesilietteen käsittelyssä Kemicond –käsittelyn käyttöönotto ja kehittäminen.
• Vesilaitoksilla energiaa ja kustannuksia säästävien prosessinohjaustapojen tutkiminen ja mm. otsonoinnin ja kemikaalien käytön optimointien käyttöönotot.
• Puhdistamoilla pumppujen vaihtaminen hyötysuhteeltaan
tehokkaampiin ja energian käytöltään optimaalisempiin.
• Koneiden ja laitteiden kunnossapidon ja ennakkohuollon
kehittäminen entisestään.
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Verkostot –yksikkö:
• Pumppaamojen huoltotoiminnan kehittäminen ottamalla
käyttöön laitoksella vajaakäytössä ollutta kalustoa. Huoltoauton kustannuksissa ja energiankulutuksessa saatiin
huomattavia säästöjä.
• Pumppujen mitoituksessa energiankulutuksen huomioiminen entistä tarkemmin, esimerkkinä Pyykösjärven lisävesipumppaamon pumput.
• Ympäristöluvan eteenpäin vieminen Viinivaaran pohjaveden käyttöön ottamiseksi.
• Hulevesiviemäreiden rakentaminen sekaviemäröidyille alueille, mikä vähensi Taskilan jätevedenpuhdistamolle tulevia
hulevesiä.
• Haja-asutusalueiden jätevesiviemäröinnin edistäminen
(viemäriin liittyneitä kiinteistöjä noin 70 kpl v. 2008).
• Uudisrakennusalueiden hulevesijärjestelmiin luonnonmukaiseen puhdistukseen perustuvien rakenteiden suunnittelu sekä virtaamatasaus kaikkialla missä se oli teknistaloudellisesti ja ympäristöllisesti perusteltua.
• Kaava-alueiden ulkopuolisten haja-asutusten viemäröintihankkeiden toteuttaminen tai käynnistäminen mm. Sanginsuussa ja Ylikiimingissä.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Oulun Satama:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmälehti OULUPORT:in
julkaiseminen suomeksi ja englanniksi.
Lintujen pesimäalueiden kunnostaminen Vihreäsaaren sataman läjitysalueelle.
Itämerihaasteen toimenpiteet
Meluselvityksen teettäminen toiminta-alueella.
Sähköisen laskutuksen aloittaminen.
Koko henkilökunnalla voimassa oleva työturvallisuuskortti.
Oulun Sataman vaarallisten aineiden turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman auditoiminen ja
hyväksyntä Merenkulkulaitoksen toimesta.
Satamaturvallisuuteen yms. liittyvien infotilaisuuksien ja
koulutuksien järjestäminen uusille alihankkijoille ja urakoitsijoille satamaoperaattorin ja tehdasalueen suojelu- ja
palopäällikön kanssa (9 koulutusta v. 2008).
Työtyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja kehittämistoimenpiteiden valinta.
Ei laatupoikkeamia sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa.
Ympäristölupaehtojen mukaisesti toimiminen ja ympäristöraportoinnin kehittäminen.
Riskien arvioinnit.
Toimintajärjestelmän ylläpitäminen ja edelleenkehittäminen, auditoinnit ja katselmukset.
Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja asiakastyytyväisyyden parantuminen.

•

Oulun Tietotekniikka:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Mukanaolo TEKESin tukemassa KAAPINTA-hankkeessa,
jossa on tarkoitus selvittää teollisuuden sivutuotteiden
hyödyntämistä kaatopaikkojen pintasuojarakenteissa.
Energiajätteen (REF) toimittamisen aloittaminen Laanilan
Voimalle Ouluun (Kemira).
Nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen valmistuminen
Ruskon jätekeskukseen.
Biokaasun keräyksen tehostaminen rakentamalla uusia
keräyslinjoja.
Seitsemän uuden ekopisteen rakentaminen.
Jäteopas, uusittu rakentajan jäteopas ja Oulun jätehuollon
yleisopas.
Kompostointikenttien, biojätteen jälkikypsytys ja öljyiset
maat, laajennus.
Uusi toimintajärjestelmäympäristökoulutus koko henkilöstölle.

Koulutusten järjestäminen liittyen laitteiden pakkausjätteiden käsittelyyn ja konehuoneen energiankulutusasioihin.

Oulun tekninen liikelaitos:

Oulun Jätehuolto:
•

Ympäristö-/ kestävän kehityksen asioita ”tietoiskun” tyylisesti sisäisessä lehdessä Oivassa sekä Akkunassa.
Henkilökohtaisen jäteneuvonnan tarjoaminen sekä puhelimessa että internetissä (internet-kyselyjä yhteensä 250
kpl).
Infotilaisuudet ja luennot jätteiden kierrätyksestä ja jätteen
synnyn ehkäisystä oppilaitoksissa, seurakunnissa, taloyhtiöissä sekä vapaa-ajan järjestöissä (yhteensä 50 kertaa).
115 ryhmän (koululaisia, päiväkotilaisia, ulkomaalaisryhmiä,
aikuisopiskelijoita sekä yritysten edustajia) tutustuminen
Ruskon jätekeskukseen. Lapset toivat myös itse jätettä
hyötyjätepisteelle kierrätettäväksi.
Jäteneuvonnan kohdistaminen päiväkoti- ja ala-asteikäisille:
Oiva Roina –jätevariksen vierailut päiväkodeissa, eskareissa, perhekerhoissa, kouluissa, partioryhmissä ja eri tapahtumissa (yhteensä 45 kertaa).
Ekopistekampanjan järjestäminen.  
Taimenvaihtopäivän järjestäminen keväällä ja syksyllä (yli
150 osallistujaa).
Osallistuminen rakentajamessuille ja Tyrnävän perunamarkkinoille.
Talonrakentajien ja -remontoijien tiedottaminen rakennusjätteen lajittelusta osallistumalla Oulun kaupungin
tontinsaajien rakennusiltoihin ja tietopaketin jakaminen
kaikille rakennuslupaa hakeneille.
Aktiivinen kirjoittelu Oulun Jätehuollosta lehdistössä,
aiheena mm. ekopisteet ja jätekuljetukset. Radio- ja tvhaastattelut.

•
•
•
•
•
•

Yksiköiden päälliköiden nimeäminen kestävän kehityksen
yksikkökohtaisiksi vastuuhenkilöiksi.
Koko liikelaitoksen toiminnan kattavan ja ympäristöasiat
sisältävän toimintajärjestelmän laatimisen aloittaminen.
Sopiminen kestävän kehityksen asioiden tiedottamisesta
ja oppaan laatimisesta.
Ilmastostrategiatyöhön osallistuminen ja kestävän kehityksen tavoiteohjelman päivittäminen myös tästä lähtökohdasta.
Ympäristötaloudellisten tunnuslukujen työryhmään osallistuminen ja kouluttautuminen ko. tietojen kirjanpidollisiin
toimiin.Yhteistyö tilaajan kanssa.Toimet ympäristötilinpäätökseen TP2008 osana.
Kestävän kehityksen asioiden sisällyttäminen perehdyttämiseen.
Tutustumiskäynnin järjestäminen Ruskon jätekeskukseen
korjaus- ja kunnossapitoyksikön henkilöstölle.
Työmaakohtaisten jätehuoltosuunnitelmien laatiminen.
Työmaasuojien uusiminen energiataloudellisempiin.
Energiankulutuksen seuraamisen tehostaminen osaksi
jokapäiväistä seurantaa, mm. lämmitys ja polttoaineenkulutus.
Huomion kiinnittäminen auto- ja korjaamohallien ovien
käyttöön talvisaikaan.
Vähemmän vettä kuluttavan toimintatavan käyttöönotto
vesijohtoverkostojen huuhtelemisessa.
Luonnonvesien käytön lisääminen kasvien kastelussa ja
katurakenteiden tiivistämisessä.
Ympäristönäkökohtien huomioiminen kalustoinvestoinneissa.
Ajoratamaalausmerkinnöissä pitkäkestoisempien materiaalien käytön suosiminen.
Kaluston säännöllinen huoltaminen ja kunnossapitäminen.
Konekaluston varustuksessa imukykyistä materiaalia hai-
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•

tallisten päästöjen varalta.
Kemikaaliluetteloiden laatiminen vaarallisten ja haitallisten
aineiden käyttöön.

•
•

Oulun Serviisi:

•

•

•
•

•

•
•
•

Maidonjakelijoiden hankinnoilla kartonkitölkkien määrän
vähentyminen.
Pakkausten kokojen miettiminen elintarvike- ja pesuainehankinnoissa.
Keskitettyjen hankintojen toteuttaminen.
Valmistuskeittiöiden vähentämisellä saatu keskitettyä ruoanvalmistusta ja lisättyä jakelukeittiöiden määrää.
Valmistuskeittiöiden ja jakelukeittiöiden tavaratilausten
logistiikan kehittäminen ja kuljetusautojen määrän vähentyminen.

Oulun Tilakeskus:
•
•

•
•
•
•
•
•

Ensimmäisen oman kestävän kehityksen ohjelman tekeminen.
Päätös vuoden 2009 toimintasuunnitelman laatimisesta.
Suunnitelmassa määritetään sekä numeeriset tavoitteet
että vuoden 2009 aikana toteutettavat toimenpiteet (kestävän kehityksen ohjelma, osa B).
Päätös toimintasuunnitelman laatimisesta kaudelle 2009
- 2016 (kestävän kehityksen ohjelma, osa C).
Kestävän kehityksen ja energiansäästön tiedotus- ja seminaaritilaisuuden järjestäminen henkilöstölle.
Tilakeskuksen nettihuoltokirjan käyttöönotto kolmessakymmenessä kaupungin omistamassa kiinteistössä.
Kaupungin tekemään energiatehokkuussopimukseen
(KETS) sitoutuminen ja sopimuksen vaikutuksen jäsentely
Tilakeskuksen toimintaan.
Osallistuminen arkkitehtiexcursioon Sveitsissä;  teemana
matalaenergia-arkkitehtuuri ja tutustumiskohteena sekä
asuinkerrostaloja että julkisia rakennuksia.
Yhteiset tapaamiset Oulun Rakennusvalvonnan kanssa,
joissa aiheena energiansäästökysymykset kaupungin hankkeissa.

Oulun Konttori:
•
•
•
•
•
•

Ensimmäisten kestävän kehityksen tavoitteiden laatiminen.
Vanhojen kalusteiden kierrättäminen liikelaitoksiin ja hallintokuntiin sekä käyttöön sopimattomien ja rikkinäisten
hakettaminen energiajakeeksi.
Avotilojen tehokäytön maksimointi uusissa toimitiloissa.
Oulu10:ssä automaattinen työtilojen valo-ohjaus.
Useiden sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja laajentaminen.
Verkkolaskujen käyttöönoton edistäminen ostolaskuissa
toimittaja-aktivoinnilla.

Sähköisen arkistoinnin lisääminen.
Siirtyminen palkkojen sähköiseen tarkastukseen, mikä
vähentää paperin kulutusta ja pienentää kopiokonekustannuksia noin 12 000 € vuositasolla.
Painatuskeskuksessa luopuminen offset-laitteesta ja siinä
tarvittavista kemikaaleista.
Arkistokoteloiden kierrätys.
Mukanaolo sähköisten myyntilaskujen käyttöönotossa.

Hankintakeskus:
•
•
•
•
•

Pyrkiminen ympäristönäkökohtien huomioimiseen tarjouspyynnöissä.
Keskitetyissä kilpailutuksissa tuotteiden ympäristöystävällisyyteen vaikuttaminen tarjouspyynnön ehdoilla.
Sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvän EPI-projektin pilotoinnista, jatkokehityksestä ja ohjelmistojen levityksestä
vastaaminen.
Paperin ja pahvin lajittelu.
Henkilökunnan tiedotus, opastus ja koulutus.

Oulun seudun ympäristövirasto:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut -ohjeen laadinta.
Itämerikampanjan Oulun kaupungin toimenpideohjelman
laadinta.
Oulun seudun ilmastostrategian laadinta.
Ilmastoartikkelit sekä ilmastokysymyksiin vastaaminen
Pyörteen Kierrätellen –palstalla.
Energiatehokkuussopimuksen koordinointi sekä sopimusvastuuhenkilön tehtävät.
Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattoreiden
päivitys ja yhteisraportti.
Ympäristöasennetutkimuksen loppuunsaattaminen.
”Ympäristöystävällinen toimisto” –työkalun käyttöönotto
elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Terveystarkastajien näytteiden yhteiskuljetukset laboratoriolle.
Toimistotarvikkeiden hankinnan vähentäminen uusiokäyttöä ja kierrätystä tehostamalla.
Ympäristölautakunnan osallistuminen Kuntien ilmastokonferenssiin.
Rumputuksen seudullinen ympäristöliite.
Ympäristöaiheisten julkaisujen ja raporttien tuottaminen.
Ympäristönsuojelun ajankohtaisista asioista tiedottaminen, aiheina mm. ilmanlaatu ja jätehuollon ajankohtaiset
asiat.
Osallistuminen Metsän oppimispolun toteutukseen.

