YHTEENVETO
KOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KYSELYN TULOKSISTA
KEVÄT 1999

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
OULUN JÄTEHUOLTO
Raportti 6/1999

4.11.1999

2

Esipuhe
Kaupungin toimintaa ohjaava kestävän kehityksen politiikka hyväksyttiin kaupungin valtuustossa toukokuussa 1997. Samanaikaisesti käynnistyi hallintokunnissa konkreettisiin
toimenpiteisiin tähtäävien kestävän kehityksen ohjelmien laadinta. Toimintatapa on ollut
hyvin käytännönläheinen. Turhia julistuksia on vältetty ja kestävän kehityksen sisältöä on
syvennetty hallintokuntien ja työyksikköjen oman toiminnan kautta.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumista seuraava työryhmä
asetti yhdeksi vuoden 1999 painopistealueeksi koulujen ja päiväkotien agendatyön aktivoinnin. Syitä tähän oli useita. Koulujen merkitys lasten ja nuorten ympäristövastuun kasvatuksessa on ensiarvoinen. Koulukohtaista osallistumista kestävän kehityksen suunnitelmalliseen edistämiseen on edellytetty niin valtakunnallisesti opetushallituksen suosituksissa kuin paikallisestikin Oulun kaupungin opetustoimen kestävän kehityksen ohjelmassa.
Lisäksi monet koulut ovat esittäneet toiveita aiheeseen liittyvän lisätiedon ja ohjeistuksen
saamisesta.
Seurantaryhmä määritteli työn sisällöksi koulukohtaiset kysely- ja neuvontakäynnit sekä
kouluille tarkoitetun oppaan laatimisen. Työn suunnittelua ja toteutusta varten perustettiin
työryhmä, jossa ympäristöviraston lisäksi oli edustus Oulun Jätehuollosta, peruskoulusta,
lukiosta, päivähoidosta, Oulun Ateriasta sekä teknisen keskuksen siivoustoimesta ja tilahallinnasta.
Koulukäynnit toteutettiin keväällä 1999. Kestävän kehityksen edistymistä tarkasteltiin kaikille yhteisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä tuotiin esille sekä ympäristökasvatukseen että koulun oman toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyviä seikkoja. Käytännön työstä
vastasivat jäteneuvoja, FM Ilona Suppanen Oulun JätehuoIlosta ja FM Päivi Latvalehto
ympäristövirastosta. Koulukohtaisten lomakkeiden lisäksi kyselystä on laadittu tämä yhteenveto, jonka tekijä on Ilona Suppanen.
Parhaimmat kiitokset sekä kyselyyn vastanneille että sen toteuttajille. Toivon, että sen
myötä esille tulleet ajatukset ja kysymykset johtavat kestävän kehityksen eteenpäinviemiseen Oulun kouluissa.

Marketta Karhu
Ympäristövirasto
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1. Kestävän kehityksen ohjelman / ympäristöohjelman laadintatilanne Oulun kouluissa
Koulukäynli ja kysely toteutettiin 39 koulukiinteistöllä. Kysely kattoi 31 ala-astetta, 13 yläastetta ja 11 lukioita. Ala-asteen kouluista 20, yläasteen kouluista 9 ja lukioista 8 oli tehnyt
kestävän kehityksen ohjelman. Samassa rakennuksessa tai pihapiirissä olevilla kouluilla
oli usein yhteinen kestävän kehityksen ohjelma. Tämä onkin järkevää, sillä koulujen jokapäiväiset toiminnat, kuten ruokailu, siivous ja kiinteistönhoito ovat yhteisiä. Yhteisiä ohjelmia oli myös niillä ala-asteen kouluilla, joilla on muutenkin kiinteää yhteistyötä. Koulut,
joilla valmista ohjelmaa ei vielä ollut, olivat lähes poikkeuksetta aloittaneet ohjelman suunnittelun. Kestävän kehityksen vastuu- tai yhteyshenkilö oli nimetty lähes jokaiselle koululle.
Koulut olivat tehneet ympäristöohjelmia omien resurssiensa ja tarpeidensa mukaan. Osalla
kouluista ympäristöohjelma oli oleellinen osa koulun toimintaa ja opetusta, toisilla kouluilla
se oli muisliinmerkitty tapa toimia ympäristöön liittyvien asioiden parissa. Parhaimmillaan
ympäristöohjelma oli koko koulun käyttöön koottu ympäristökansio. Kansioon oli kerätty
koulun ympäristöasioihin liittyvät toimintatavat ja sitä päivitetään jatkuvasti. Toisaalta toimivaksi ympäristöohjelmaksi osoittautui myös A4-kokoinen huoneentaulu.
2. Toteutettuja toimenpiteitä
Kysyttäessä kouluilla tehtyjä kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä tai hankkeita
vastauksena oli usein hämmentynyt hiljaisuus. Kysymyksen sisältöä tarkennettaessa todettiin, että kestävän kehityksen hankkeet tai toimet eivät ole vain 'hienoja projekteja',
vaan ihan tavallisia koulun toimintaan liittyviä asioita, joita löytyi joka koululta.
2.1 Tavaranhankinnat ja kulutus
Kouluilla toimivat hallintokunnat - opetus, keittiöt, siivous, kiinteistönhoito - tilaavat tarvitsemansa tavarat omien hallintokuntiensa ja/tai kaupungin hankintakeskuksen kautta. Ympäristönäkökohdat otetaan hankinnoissa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Rajoittavana tekijänä oli ennen kaikkea raha.
Kulutuksen vähentämiseksi kouluissa oli pyritty muuttamaan oppilaiden arkikäytänteitä
ympäristön huomioonottaviksi. Paperipyyhkeet oli korvattu kangasrullapyyhkeillä siellä
missä se on mahdollista. Keittiössä ja ruokailussa oli siirrytty pois kertakäyttötuotteista,
esim. voinapeista voirasioihin. Kopiointiin oli tehty ohjeistusta: kaksipuolinen kopiointi ja
pienennykset olivat arkipäivää monessa koulussa.
Tavaranvaihto ja vanhojen tavaroiden kierrätys toimi kouluissa ja koulujen välillä yleensä
hyvin. Monella koululla esimerkiksi ilman omistajaa jääneet löytötavarat kierrätettiin. Koulut
olivat järjestäneet kierrätyspäiviä, kirpputoreja tai tavaranvaihtopäiviä. Tavallisimpia kierrätettäviä tavaroita ovat olleet lelut, kirjat ja urheiluvälineet.
Koululla syntyviä jätemateriaaleja oli hyödynnetty. Hukkakopiot hyödynnettiin koululla.
Koulujen keittiössä ja siivouksessa syntyvät tyhjät pakkaukset laitettiin uudelleen kiertoon.
Varsinkin keittiöissä syntyvät sangot ja rasiat saivat helposti uuden käyttäjän. Kierrätykseen toimitettavilIe tavaroille oli jopa järjestetty kierrätystiloja, johon tarpeettomiksi käyneet
tavarat voi tuoda. Kierrätysmateriaalia käytettiin eniten teknisen työn ja kuvaamataidon
tunneilla.
Myös tuotteiden käytönjälkeinen elämä oli otettu hankinnoissa huomioon: koulut käyttävät
mm. vesiohenteisia maaleja ja lakkoja.
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2.2 Ympäristö ja sen siisteys

Suurin osa kouluista oli kartoittanut ulkoympäristönsä puutteita ja kehittämiskohteita. Joillakin oli joko toteuttamista vailla oleva tai jo toteutettu pihasuunnitelma. Se oli voitu teettää
ammattimaisella pihasuunnittelijalla, mutta usein pihan suunnitteluun oli käytetty koulun
omia voimavaroja, opettajia ja oppilaita. Pihalta toivottiin turvallisuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta. Kehittämiskohteetlpuutteet olivat hyvin koulukohtaisia.
Yleisimmin esille tulleita kehittämiskohteita olivat mm. välituntiaktiviteettien, vihreyden, piilopaikkojen, vapaan tilan ja istumapaikkojen puute pihoilla. Eri-ikäisillä oppilailla on erilaiset tarpeet ja niiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Pyörien säilytyspaikat pihoilla
ovat huonoja ja niitä on hankala käyttää. Pihalla ei ole tilaa, ei parkkipaikkoja ja piha autoistuu. Istutusten ja laitteiden kunnossapito on vaikeaa. Pihan kunto on huono ja pihamateriaalit ovat hankalia (pöliseviä, hiekka kulkeutuu sisälle).
Koulut olivat pyrkineet parantamaan pihojensa ja ympäristönsä viihtyvyyttä ja toimivuutta
järjestämällä siivoustalkoita, kunnostamalla istutuksia yhdessä oppilaiden kanssa, rakentamalla aitoja, pystyttämällä pihatelineitä, kunnostamalla pyöräalueita ja huolehtimalla pihojen siisteydestä. Pihansiivous- ja pihankunnostustalkoisiin oli osallistunut koulun oppilaita, henkilökuntaa ja vanhempia. Pihoille oli hankittu penkkejä, istutettu pensaita ja kukkia. Istutusten hoitovastuu saattoi olla oppilailla. Piha-alueita oli laatoitettu. Pihoille oli tehty
katu- ja pihamaalauksia. Koulun ympäristöä oli raivattu, ympäristöön oli istutettu puita tai
pihalta rauhoitettu koulun pihakuusi.
Suunniteltaessa pihan parannusta tulee ottaa yhteyttä teknisen keskuksen tilapalveluihin.
Lumenläjitystä varten on jätettävä tarpeeksi tilaa, aurausalueet tulee olla selkeät ja koneella helposti hoidettavat. Rajatut istutukset helpottavat pihan kunnossapitoa, esimerkiksi
ruohonleikkausta.
Sisäympäristön viihtyvyyteen ei oltu kiinnitetty ihan niin paljon huomiota. Parannuskohteita
löytyi kyllä sieltäkin. Tilanjakajia ja ilmoitustauluja voisi olla enemmän luokissa ja koulun
yleisissä tiloissa. Sisällä kaikuu myös usein. Koulujen ilmanlaatu voi olla huono, ilmastointi
ei toimi tai se toimii heikosti. Katto vuotaa ja hometta löytyy. Koulujen kalusteet ovat vanhoja, säilytystilaa ja oleskelutilaa on niukasti. Koulujen värimaailma on usein tumma ja
tunkkainen.
Osalla kouluista luokkatiloja oli tehty viihtyisämmiksi matoilla ja viherkasveilla. Yhteisiin
tiloihin oli sisustettu seurustelutiloja. Myös erilaiset vaihtuvat näyttelyt piristivät. SeinämaalauksiIla, seinävaatteilla ja graffiteilla ympäristö oli saatu mukavammaksi. IImastoinnin
ja valaistuksen parantaminen oli lisännyt myös viihtyvyyttä.
Sisätiloja suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä siivouspuolen ja kiinteistönhoidon
edustajiin.
2.3 Jätehuolto

Kaikilla kouluilla oli jonkinlaista jätteiden lajittelua. Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten
lajitteluvelvoitteet tunnettiin hyvin.
Paperin keräys toimi 36 koulukiinteistöllä. Pahvia kerättiin joillakin kouluilla. Pahvin keräyksen suurin este on sopivan keräyspaikan puuttuminen. Lasia, metallia ja nestepakkauskartonkia kouluilla syntyy niin vähän, ettei niiden keräyksen järjestäminen ole pakollista
eikä siihen oltu yleensä ryhdytty.
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Biojätteen erilliskeräys oli järjestetty 26 koulukiinteistöllä. Muilla keräystä ei oltu järjestetty,
koska kiinteistöllä syntyvä biojätemäärä oli vähäinen (vrt. kaupungin jätehuoltomääräykset). Jotkut koulut kompostoivat. Kompostointiin osallistuivat niin oppilaat kuin opettajatkin.
Ongelmajätteitä kouluilla ei juurikaan synny. Kiinteistön ongelmajätteistä huolehti lähes
poikkeuksetta kiinteistönhoitaja. Opetuksessa syntyvästä ongelmajätteestä saattoi huolehtia opettaja.
Sisä- ja ulkotilojen roskaantumiseen oli kiinnitetty huomiota ja siihen oli pyritty vaikuttamaan. Koulun oppilaat saattoivat toimia siivoojan apuna sisätilojen siivouksessa. Ulkotilojen roskaantuminen huomattiin helposti pihansiivoustalkoiden yhteydessä.
Kiinteistökohtaista jätehuolto-ohjetta, jossa olisi kerrottu miten koulun jätehuolto toimii, ei
kouluilla ollut. Ohje voisi olla lyhyt ja vaatimaton, kunhan siitä selviää mitä millekin jätteelle
koulussa tehdään. Tärkeää on, että ohje pidetään ajan tasalla ja henkilökunnan saatavilla.
Mikäli koulu innostuu kompostoimaan omat biojätteensä, kompostointiin tarvittavat välineet
saa teknisen keskuksen tilapalveluista. Kompostin hoitaminen on koulun omalla vastuulla.
Kompostin hoitajana voivat toimia joko oppilaat, opettajat tai molemmat yhdessä. Tärkeää
kuitenkin on, että kompostin hoidosta vastuussa olevia on useita. Yhden hoitajan vastuulla
oleva komposti ei pitemmän päälle toimi.
2.4 Energiankulutus ja vedenkulutus

Energian ja veden käyttöön liittyvien kysymysten kohdalla kävi vierailujen yhteydessä ilmi,
että kulutukseen liittyvät asiat ja niiden seuranta ovat poikkeuksetta kiinteistönhoitajan
vastuulla. Kulutustiedot ovat kuitenkin vapaasti koulun käytettävissä ja ne voi saada kiinteistönhoitajalta. Joillakin kouluilla kiinteistönhoitaja antaa seurantaraportit automaattisesti
koulun johtajalle. Opettajien mielestä energian- ja veden kulutuksen pienentämisestä saadut säästöt pitäisi suunnata koululle.
Energian ja veden säästöön liittyviä toimenpiteitä kouluilla oli tehty ennen kaikkea remonttien yhteydessä.
Koulujen energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä olivat mm: tietokoneisiin asennetut energiansäästäjät, kellokytkimellä toimivat autonlämmittimet, valoihin hankitut kellokatkaisimet,
uusitut ja tiivistetyt ikkunat. Ilmastointia oli säädetty mahdollisuuksien mukaan. Kouluilla oli
kiinnitetty huomiota mm. valojen sammutukseen. Tiloissa, joissa ei ole toimintaa pidetään
valot sammutettuina. Myös tuuletuksesta ja ulko-ovien kiinnilaittamisesta oli tiedotettu.
Lämpötilaa oli voitu tarkistaa ja lämmityskulut olivat pienentyneet kouluilla, joissa oli tehty
sisätilojen lämpötilan mittauksia.
Osalla kouluista oli pohdittu ja seurattu vedenkulutusta. Seurannan tuloksena oppilaille oli
opetettu järkevää vedenkäyttöä. Juoma-automaatin käyttöä tarkkailtiin ja vesipisteiden hanat tarkistettiin päivittäin. Käsienpesusta oli annettu ohjeet. Joskus ongelmana ei ollutkaan
tuhlaus, vaan oppilaiden saaminen suihkuun ja käsien pesulIe !
LVI-remontteja oli tehty ja vesihanoihin oli asennettu kuristimet, hanojen paineita ja vessanpönttöjä oli säädetty vähemmän vettä kuluttaviksi. Vedetön siivous oli käytössä jokaisella koululla.
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2.5 Kestävä kehitys opetuksessa
Kouluissa kestävä kehitys käsitellään läpäisyperiaatteella. Ympäristöstä ja siihen liittyvistä
asioista oli puhuttu enemmän kuin varsinaisesti kestävästä kehityksestä. Kansainvälisiin
ympäristöprojekteihin ei oltu juuri osallistuttu. Valinnaisia kursseja ympäristöasioista oli
jonkin verran, osallistujia vähän. Timosenkosken luontokoulu tunnettiin hyvin, kuten myös
Oulun luontopolut.
Koulut olivat järjestäneet erilaisia teemaviikkoja ja -päiviä tai toteuttaneet ympäristöön liittyviä projekteja. Teemapäivien avulla oli kerrottu esimerkiksi energiasta, kierrätyksestä ja
ympäristönsuojelusta. Omat tutkimukset, havainnot, säähavainnot, vesitutkimukset, arkeologiset kaivaukset olivat tuoneet ympäristön osaksi opetusta.
Koulujen lähiympäristöä käytettiin aktiivisesti opetuksessa hyväksi. Ympäristökasvatusta
oli yhdistetty ulkoliikuntaan. Linturetket, pyöräretket, suunnistus, metsäretket, marjanpoiminta, siivoustalkoot olivat kaikki osa arkipäivän ympäristökasvatusta. Kouluilla oli yhteistyötä esim. metsäkoulun, partion tai suunnistusseurojen kanssa. Kestävää kehitystä on
myös hyvien käytöstapojen ottaminen osaksi koulun arkipäivää.
Erilaiset vierailut mm. jätteenkäsittelyalueelle, vedenpuhdistamolle, Koivikon maatalousoppilaitokseen, OYS:aan, ympäristökeskukseen, eläintarhaan, Turkansaareen ja Kierrätyskeskuksiin olivat tavallisia kouluilla. Asiantuntijoita käytettiin hyväksi niin kouluilla kuin
vierailukohteissakin. Timosenkosken luontokoulua käyttivät varsinkin ala-asteet. Jonkin
verran järjestettiin ympäristöaiheisia leirikouluja tai luontokursseja.

2.7 Koulujen ja kotien yhteistyö
Koulujen ja kotien yhteistyö toimi suurimmassa osassa kouluja hyvin tai vähintäänkin tyydyttävästi. Ala-asteilla vanhemmat olivat aktiivisempia kuin yläasteilla ja lukioissa.
Koulujen ja kotien yhteistyötä pidetään yllä ja sitä pyritään tehostamaan erilaisilla tapahtumilla, yhteisillä teemapäivillä, koulun ympäristön kunnostustalkoilla ja yhteisillä projekteilla. Ympäristöasiat tai kestävä kehitys oli ollut vanhempainillan aiheena yli puolella kouluista.

3. Esteitä kestävän kehityksen toteutumiselle kouluissa
Koulut nimesivät seuraavia esteitä kestävän kehityksen etenemiselle koulutyössä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asenteet (13 mainintaa)
Rahan puute (10)
Ajan puute (9)
Sitoutumisen puute (7)
Koululla on myös muita haasteita (4)
Ongelmia asian soluttamisessa opetukseen (3)
Yleinen laiskuus (2)
Jätehuollon puitteet eivät ole riittävät (2)

Lisäksi yhden maininnan saivat seuraavat syyt:
•
• Materiaalin puute
•
• Liikaa materiaalia
• Liian vähän tiedotusta
•
• Virikkeiden puute
•

Muutokset aina hitaita
Hyöty pitäisi tulla itselle
Iso koulu
Ei ole esteitä

4. Yhteenveto

Koulut olivat tehneet kestävän kehityksen-ohjelmia kiitettävästi. Ohjelmien muoto ja laajuus olivat hyvin vaihtelevia. Oli hyvä huomata, että yhtä oikeaa tapaa ei olekaan, vaan
jokainen koulu oli tehnyt ohjelmasta oman näköisensä. Ohjelman toteutumisen ja jatkuvuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että ohjelmasta tiedotetaan kaikille koulun toimintaan osallistuville. Ohjelmasta ei saisi tulla paperia muiden paperien joukkoon, vaan sitä
tulisi seurata ja päivittää säännöllisesti.
Tärkeimmäksi esteeksi kestävän kehityksen ohjelman laatimiselle nähtiin ajan ja resurssien puute. Ohjelman tekeminen vaatii koulun toimintojen kartoitusta ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Ohjelmien laatijat ovat lähes aina olleet opettajia. Opetustyön ja ohjelman laatimisen yhteensovittaminen on ollut vaikeaa.
Ohjelmien toteutumisen kannalta suurin este on asenteet. Kestävän kehityksen ohjelmaa
ja ympäristöä ei aina koeta tärkeäksi asiaksi. Toimintatapojen muutos voi aiheuttaa perinteistä muutosvastarintaa: oletetaan, että toiminnan muutos aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja
työtä. Aina ei muisteta, että kouluissa on ollut kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
ennenkin, nivoutuneena luontevasti koulun jokapäiväiseen elämään.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori,
90100 OULU
telefax (08) 558 46799
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAN SEURANTA

Koulun nimi:
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA

1.
1.1.

Oletteko laatineet koulullenne oman kestävän kehityksen olijelman?

kyllä/ei

1.2.

Oletteko tiedottaneet ohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen kaikille
kou1uyhteisönne jäsenille?

kyllä/ei

1.3.

Seuraatteka kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutuntista säännöllisesti?

kyllä/ei

1.4.

Onko tiedossa ntinkälaista kestävän kehitykseen liittyvää tiedotustalkoulutusta
henkilökuntanne tarvitsee?

kyllä/ei

Onko koulullenne nimetty kestävän kehityksen vastuu- tai yhteyshenkilö?

kyllä/ei

1.5.

Vasluu- tai yhteyshenkilön nimi:

1.6.

2.

Mainitkaa I -3 tärkeintä vuoden 1998 aikana kou1ussanne toteutettua kestävän kehityksen
toimenpidettä tai hanketta:

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA
2.1.

Onko kou1ullanne oma jätehuolto-ohje?

kyllä/ei

2.2.

Onko kou1ullenne nimetty jätehuollon vastuuhenkilö?

kyllä/ei

2.3.

Onko kou1ullanne jätteiden lajittelua?

kyllä/ei

2.4.

Tointiiko koulunne paperinkeräys?

kyllä/ei

2.5.

Onko kou1unne ongelmajätteiden keräys ja käsittely jäIjestetty?

kyllä/ei

Miten?
2.6.

_
kyllä/ei

Onko koulunne biojätteiden keräys jäIjestetty?
Miten?

_

2.7.

Oletteko kartoittaneet koulullanne syntyviä jätemääriä?

kyllä/ei

2.8.

Toimiiko koulunne jätehuolto kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti?

kyllä/ei

2.9.

Mitä syntyviäjätemääriä vähentäviäjajätteiden hyötykäyttöä edistäviä toimenpiteitä olette
toteuttaneet viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana?

2.10.

Onko koulullanne energiansäästöohje?

kyllä/ei

2.11.

Onko koulullanne nimetty energiankulutuksen vastuullenkilö?

kyllä/ei

2.12.

Miten koulunne iltakäyttöön liittyvä ohjeistus on hoidettu?

2.13.

Seuraatteko koulunne energiansäästöohjeen toteutusta?

kyllä/ei

2.14.

Seuraatteko mitenkään koulnkiinteistönne energiankulutusta?

kyllä/ei

lämmitysenergian kulutus
sähköenergian kulutus

kyllä/ei
kyllä/ei

Seurantatapa?

_

2.15.

Mitä energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä koulnkiinteistössänne on toteutettu viimeisen kahden
vuoden aikana?

2.16.

Onko kouluIlanne vedenkulutuksen säästöohje?

kyllä/ei

2.17.

Onko koulullanne vedeukulutuksen vastuuhenkilö?

kyllä/ei

2.18.

Seuraatteko koulunne vedenkulutuksen säästöohjeen toteutusta?

kyllä/ei

2.19.

Seuraatteko mitenkään koulukiinteistönne vedeukulutusta?

kyllä/ei

2.20.

Mitä vedenkulutusta vähentäviä toimenpiteitä koulukiinteistössänne on toteutettu viimeisen ka1lden
vuoden aikana?

2.21.

Oletteko halnkas saamaan tiedot koulunne länlmön, sähkön ja veden kulutuksesta vuosittain
tai tiheämmin?

kyllä/ei

2.22.

Oletteko laatineet koulullenoe myös ympäristöasiat huomioivan hankintaohjeen?
kyllä/ei

2.23.

Käytättekö hankinooissanoe kaupungin tavarapörssiä?

kyllä/ei

2.24.

Onko koulunoe laatinut suunnitelman onoettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle ja
påivitetäänkö suunnitelma säänoöllisesti?

kyllä/ei

3.

KOULUN YMPÄRISTÖ
3.1.

Oletteko kartoittaneet koulupihanne kehittämistarpeet yhteistyössä oppilaidenne kanssa?

3.2.

Mitkä ovat koulupihanoe keskeisimmät kehittämistarpeet viihtyisyyden kannalta?

3.3.

Mitä koulupihan viihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä olette toteuttaneet viimeksi kuluneen kahden
vuoden aikana?

3.4.

Oletteko kartoittaneet kouluympäristönoe liikenoeturvallisuuteen liittyvät ongelmakohdat?

kyllä/ei

3.5.

Oletteko kartoittaneet koulunoe sisätilojen viihtyisyyden kehittämistarpeet yhteistyössä
oppilaidenoe kanssa?

kyllä/ei

kyllä/ei

3.6.

Mitkä ovat sisätilojenoe keskeisimmät kehittämistarpeet viihtyisyyden kannalta?

3.7.

Mitä sisätilojen viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä olette toteuttaneet viimeisen kallden vuoden
aikana?

4.

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA
4.1.

Minkä sidosryhmien edustajia käytätte opetuksessanoe oppitunoeille osallistuvina asiantuntijoina?

4.2.

Toimiiko koulu-koti -yhteistyö koulussanne?
erittäin hyvin

4.3.

hyvin

tyydyttävästi

heikosti

hyvin heikosti

Osallistuvat1m koulunne oppilaiden vanhenunat koulunjäJjestämiin vanhempaintapahtumiin?
hyvin aktiivisesti

aktiivisesti

tyydyttävästi

heikosti

4.4.

Onko ympäristöasiat tai kestllvä kehitys olleet vanhempaintapahtuman aiheina?

4.5.

Luetelkaa koulussanne toteutettuja, koulu-koti -yhteistyön tehostamismuotoja:

5.

hyvin heikosti
kyllä/ei

KESTÄVÄ KEHITYS OPETUKSESSA
5.1.

Huomioidaanko kestävä kehitys opetussuunnitelmissanne ja -ohjelmissanne ns. läpäisyperiaatteella?
kyllä/ei

5.2.

Osallistuuko koulunne johonkin ympäristökasvatusprojektiin?
Mihin projektiin?

kyllä/ei
_

5.3.

Onko koulussanne vietetty ympäristöaiheista teemapäivää viimeisen kallden vuoden aikana?

5.4.

Mitll erilaisia työtapoja käytätte koulunne ympäristökasvatuksessa?

5.5.

Onko koulussanne erillisiä ympäristöaiheisia valinnaisialsyventllviä kursseja?

kyllä/ei

5.6.

Onko koulussanne ollut kiinnostusta ko. kursseja kohtaan?

kyllä/ei

5.7.

Onko koulullanne käytössä kestävää kehitystä edistäviä palkitsemisjäJjestelmiä?

kyllä/ei

kyllä/ei

Jos on, millaisia?

5.8.

5.9.

Onko koulunne halukas osallistumaan Oulun kouluille erikseen kehitettävään vuosittaiseen
ympäristökampanjaan (esim. viikot 40 ja 41)?
Kuinka ajoissa tarvitsette tiedon tuJevista kampanjoista?

kyllä/ei

5.10.

Onko koulunne tietoinen internetissä olevista ympäristökasvatuksen kampanjoista ja materiaaleista (esim. MOTIVAn sivut tai Oulun kauppakamarin ympäristöjaoston tuottama kalvosaIja)? kyllä/ei

5.11.

Käytättekö opetuksessanne Ympäristöviraston julkaisussa "Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja piiiväkodeille" esitettY.jä maastokohteita?

kyllä/ei

5.12.

Käytättekö opetuksessanne hyväksi kaupungin rakentamia luontopolkuja?

kyllä/ei

5.13.

Käytättekö opetuksessanne Timosenkosken luontokoulun palveluja?

kyllä/ei

6.

YLEISTÄ
6.1.

Onko koulullanne toteutettu jotain muita kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä/projekteja tai vastaavia,
jotka haluaisitte mainita?

6.2.

Mitä esteitä näette kestävän kehityksen etenemiselle koulutyössä?

6.3.

Minkälaista kestävään kehitykseen liittyvää tietoa tai koulutusta tarvitsisitte!toivoisitte?

6.4.

Muuta?

pvm:
Läsnäolijat:

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpölilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myynlipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeitliöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käytlöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympärislöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekli 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaaliossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Pelliseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

