YHTEENVETO KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
OULUN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA 1998

11
. . •.

~

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
RAPORTII1/1999

Sisällys

Saatesanat

2

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toiminta

3

Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien edistyminen

5

Kestävän kehityksen ohjelma

6

Ympäristöasioiden hallinta

9

Ympäristövaikutusten seuranta

12

Yleistä kestävän kehityksen toteutumisesta

13

Lopuksi

18

Liitteet: 1 A. Vastaukset kyselyn osioon "Kestävän kehityksen ohjelma"

1 B. Vastaukset kyselyn osioon "Ympäristöasioiden hallinta"
1 C. Vastaukset kyselyn osioon "Ympäristövaikutusten seuranta"
2

Esitykset kestävän kehityksen indikaattoreiksi

3

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet

2

Saatesanat
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma eli paikallisagenda 21 koostuu koko kaupungin toimintaa ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta ja eri osapuolten laatimista kestävän kehityksen ohjelmista, joissa politiikan päämäärät konkretisoituvat käytännön toimiksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kestävän kehityksen politiikan 12.5.1997 ja toteutuksessa on lähdetty liikkeelle käytännönläheisesti. Jokaiselta hallintokunnalta ja toiminnasta riippuen myös työyksiköitä on edellytetty omaa kestävän kehityksen ohjelmaa - tavoitteena ympäristöstä vastuuta kantava työyhteisö. Perusajatuksena valitussa lähestymistavassa on se, että ohjelmien välityksellä tieto kestävästä kehityksestä ja sen mukaisista toimintatavoista leviää paitsi kunkin hallintokunnan sisällä,
myös hallintokunnan yhteistyökumppaneille.
Yhteenvedossa esitetty tieto hallintokuntien ja liikelaitosten ohjelmien etenemisestä
perustuu pääosin kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja
toteutuksesta syksyllä 1998 laadittuun seurantaraporttiin sekä kaikille hallintokunnille ja liikelaitoksille osoitetun kyselyn vastauksiin. Yhteenvedon on koonnut ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu.
Yhteenveto on laadittu kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteeksi ja
sen myötä ympäristönäkökulma sisällytetään kaupunkiorganisaation vuosittaiseen
tarkastukseen Oulussa ensimmäisen kerran. Käytäntöä on tarkoitus jatkaa ja kestävän kehityksen toteutuminen tuodaan tarkastuslautakunnan tietoon toimintakertomuksen erillisenä liitteenä myös tulevina vuosina.
Ympäristötavoitteiden toteutumisen seuranta laskentatoimen keinoin ei ole vielä
ajankohtaista. Ympäristöä koskevien toiminnallisten tavoitteiden sisällyttäminen talousarvioon ja koko kunnan laskentatoimen laajentaminen ympäristönäkökulmalla
vaatii vielä kehittelyä.
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Kestävän kehityksen seurantaryhmän toiminta
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumista seuraa kaupunginjohtajan asettama (§ 559, 26.5.1997) eri hallintokuntien edustajista koostuva seurantaryhmä, joka
raportoi tilanteen kaupunginvaltuustolIe vuosittain (taulukko 1). Hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmien etenemisen ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa ympäristövirasto. Vuonna 1998 seurantaryhmä kokoontui 10 kertaa.
Seurantaryhmä asetti toimintatavoitteikseen vuodelle 1998 seuraavat kolme seikkaa:
1) kaikille hallintokunnille toimiva kestävän kehityksen ohjelma,
2) kaupungin koko henkilökunnan kouluttaminen ja
3) kestävän kehityksen sisällön syventäminen ja tunnuspiirteiden löytäminen.
Tavoitteista ensimmäinen eli kaikille hallintokunnille toimiva kestävän kehityksen
ohjelma on toteutunut hyvin. Vuoden 1998 loppuun mennessä kaikkien hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmat Oulun Satamaa ja Oulun Energiaa
lukuunottamatta olivat edenneet lautakuntakäsittelyyn saakka. Oulun Satamassa on
laadittu ohjelmaluonnos ja Oulun Energia on aloittanut ympäristöjärjestelmän laadinnan.
Henkilökunnan kestävän kehityksen kouluttaminen on alkanut, mutta noin 8400
työntekijän läpikäynti vie aikaa. Alkuvaiheessa on tärkeää keskittyä oman työyksikön
ohjelman sisäistämiseen, minkä jälkeen siirrytään toimintaan liittyviin erityiskysymyksiin. Kestävän kehityksen perusteisiin ja hallintokunnan ohjelmaan keskittyvä koulutusta on vuonna 1998 toteutettu sekä hallintokuntien omina tilaisuuksina mm. työpaikkakokousten yhteydessä että yhteistyössä ympäristöviraston ja Oulun Jätehuollon kanssa. Tarkkaa lukumäärää hallintokuntien omiin tapahtumiin osallistuneista ei
ole tiedossa. Koko henkilökunnalle järjestettyjä yhteisiä koulutustilaisuuksia on pidetty liikuntavirastossa, teknisessä keskuksessa, ympäristövirastossa ja Tietomaassa.
Kestävän kehityksen sisällön syventämiseksi aloitettiin keväällä 1998 seminaarisarja
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa". Ensimmäisen seminaarin aiheeksi
valittiin Oulun yleiskaava, jonka tarkistamisesta kaupunginhallitus teki päätöksen
syksyllä 1997. Maaliskuussa 1998 pidetyssä seminaarissa pohdittiin, minkälainen on
kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kaupunki ja minkälaisilla ratkaisuilla
tavoitteisiin päästään. Keskeisiä teemoja olivat a) kaupunkirakenteen eheyttäminen
ja asuminen, b) viherverkko, maisema ja kaupunkikuva sekä c) keskusta ja kaupan
rakenne. Tilaisuus oli samalla myös yleiskaavan tarkistamisen osallisuusohjelman
avaus. Osallistujia oli lähes kaikista hallintokunnista, yhteensä 73.
Marraskuussa 1998 pidetyssä toisessa seminaarissa aiheena oli ympäristölaskenta.
Tilaisuuden painopistealueena oli ympäristölaskennan soveltaminen käytäntöön
kuntaorganisaatiossa ja kunnallisissa liikelaitoksissa. Kouluttajina toimivat KPMG
Wideri Oy:n ympäristölaskennan asiantuntijat. Osallistujia oli tälläkin kertaa lähes
kaikista hallintokunnista, yhteensä 52.
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Oululaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi seurantaryhmä toimitti huhtikuussa
1998 kaikkiin talouksiin jaettavan Rumputuksen väliin nelisivuisen ympäristöliitteen.
Liitteessä oli tietoa kestävän kehityksen toimintaohjelmasta sekä ajankohtaisista
kaupunkia koskevista ympäristöasioista.
Seurantaryhmän vuoden 1999 toimintatavoitteet ovat seuraavat:
1) Kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjan jatkaminen,
2) Henkilökunnan kouluttamisen jatkaminen,
3) Koulujen ja päiväkotien agendaty'ön erityisaktivointi ja seuranta,
4) Seurantaraportin laadinta,
5) Osallistumisen laajentaminen sekä
6) Ajankohtaisia kestävän kehityksen asioista käsittelevän tiedotteen laadinta (Rumputuksen liite).

Taulukko 1. Kestävän kehityksen seurantaryhmä
Kirsi Ahlavist
Kristiina Anttonen
Sinikka Hinkula
Juhani ilmarinen
Markku Isoaho
Anna-Maria Kantola
Marketta Karhu
Leila Kerola
Sirkka Keränen
Terttu Lehmikangas,
syksystä 1998 alkaen,
aikaisemmin Mikko Laitila
Matti Räinä,
syksystä 1998 alkaen,
aikaisemmin Mauri Myllylä
Riitta Pulliainen
Seppo Saloranta
Matti Tvniälä
Pekka Vuononvirta

Oulun Eneraia
Keskusvirasto
Liikuntavirasto
Rakennusvalvontavirasto
Vesihuoltolaitos
Tekninen keskus
Ympäristövirasto, siht.
Sosiaali- ja terveystoimi
Keskusvirasto
Palolaitos

Tekninen keskus

Kulttuuritoimi
Opetusvirasto
Ympäristövirasto
Ympäristövirasto, pj
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Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen
ohjelmien edistyminen
Vuoden 1998 loppuun mennessä Oulun Satamaa ja Oulun Energiaa lukuunottamatta
kaikkien hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmat oli käsitelty
asianomaisissa lautakunnissa. Oulun Sataman ohjelma on luonnosvaiheessa ja
Oulun Energia on aloittanut ympäristöjärjestelmän laadinnan. Pääosa ohjelmista
valmistui vuosina 1996 -1997 ja niiden toteutus on näin ollen käynnistynyt.
Kestävän kehityksen ohjelma toimii ohjelman laatineen yksikön "työkaluna ja ohjekirjana" toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjelmiin on kirjattu tavoitteita
ja toimenpiteitä siitä, kuinka itse kukin voi edistää kestävää kehitystä omassa tehtävässään. Ympäristövaikutuksia on tarkasteltu sekä perustehtävän että varsinaisen
toiminnan osalta. Ohjelmien laadintatyöstä on tarkempi kuvaus seurantaraportissa
"Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja toteutuksesta
31.8.1998 mennessä".
Kestävän kehityksen toteutumisen seurantaa varten hallintokunnille ja liikelaitoksille
tehtiin kysely vuoden 1998 loppuun mennessä toteutuneista toimenpiteistä. Kyselyssä keskityttiin seuraaviin pääkohtiin: kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöasioiden hallinta, ympäristövaikutusten seuranta ja yleisiä asioita kestävän kehityksen
toteutumisesta. Kyselyn vastaukset on koottu pääosin liitteeseen 1. Eri hallintokunnissa toteutuneet toimenpiteistä, sidosryhmäyhteistyöstä ja muutamista muista keskeisistä kokonaisuuksista on laadittu omat taulukkonsa.
Seurannan kehittämiseksi ja toteutumisen mittaamisen helpottamiseksi kyseltiin
myös ehdotuksia mahdollisiksi kestävän kehityksen indikaattoreiksi. Osa ehdotuksista on koko kaupungin toimintaa koskevia, osa hallintokunnan omaa toimintaa kuvaavia. Ehdotukset on esitetty liitteessä 2 ja niitä tullaan edelleen kehittämään tulevien vuosien yhteenvetoja varten. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet on esitetty liitteessä 3.
Kyselyyn vastattiin sekä hallintokunta- että työyksikkökohtaisesti, minkä seurauksena vastausten tarkkuus vaihtelee. Keskusviraston vastaus kattaa koko hallintokunnan ja näin toiminnaltaan erilaisten yksiköiden, kuten ATK-keskuksen ja Painatuskeskuksen, toimintatavat eivät kaikilta osin tule esille. Kulttuuritoimessa kestävän
kehityksen ohjelmat laadittiin yksiköittäin ja vastaukset kaupunginorkesteria lukuunottamatta annettiin myös yksiköittäin. Opetusvirasto on koonnut kouluja koskevat
tiedot yhteen ja käytännöt eri koulujen välillä saattavat olla hyvinkin erilaiset. Teknisen keskuksen vastaukset annettiin palveluyksiköittäin lukuunottamatta katu- ja viherpalveluita, josta vastauksia saatiin eri yksiköistä, ja viheryksikön osalta vielä viherhoitoalueittain. Viherhoitoalueitten vastaukset on yhteenvedossa koottu yhteen.
Aluekohtaisista vastauksista kävi ilmi, että parhaiten kestävän kehityksen asia oli
sisäistetty suiston ja pohjoisen viherhoitoalueilla. Sosiaali- ja terveysviraston vastaukset edustavat useaa eri yksikköä, mutta osa yksiköistä, esim. terveydenhuolto, ei
ole vastannut ollenkaan. Toiminnaltaan samankaltaisten yksiköiden vastauksia on
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yhdistetty. Liikelaitosten vastaukset koskevat koko toimintaa Oulun Energiaa lukuunottamatta, josta vastauksia on kolmesta eri yksiköstä.

Kestävän kehityksen ohjelma
Kulttuuritointa, kouluja ja päiväkoteja lukuunottamatta ohjelmat on laadittu hallintokunta- ja liikelaitostasolla. Konekeskuksessa on ohjelmatyötä sittemmin jatkettu koko
toiminnan ohjelmasta yksikkötasolle ja laadittu omat ohjelmat kuljetukselle, korjaamolle ja toimistolle. Oulun Energian yksiköistä sähkön siirto ja jakelu on laatinut
oman ympäristöpolitiikkansa.
Vastaajien mielestä yksikkötasolle meneviä ohjelmia kestävän kehityksen edistämiseksi ei tarvita lisää kuin muutamissa suuremmissa hallintokunnissa. Opetustoimen
tavoitteena on saada oma ohjelma joka kouluun ja oppilaitokseen (konservatorio,
taidekoulu, Oulu-opisto). Tähän mennessä ohjelma on laadittu 19 ala-asteella, 7
yläasteella, 4 lukiossa ja yhdessä erityiskoulussa. Keskusvirastossa oman ohjelman
tarvitsisivat ATK-keskus ja painatuskeskus ja kirjastossa kirjansitomo. Vastaukset
teknisen keskuksen ohjelmatarpeesta vaihtelevat; osa on sitä mieltä, että yksi yleisohjelma riittää, osan mielestä kunkin tulosalueen tulisi laatia omansa ja osa haluaisi
ohjelman myös viheryksikkMn. Samankaltainen on tilanne sosiaali- ja terveysvirastossa, missä ohjelmatarvetta on esitetty koko viraston yhteisen ohjelman ohella kaikille tulos- ja työyksiköille. Toistaiseksi oma ohjelma on vain hallinto- ja kehittämispalveluilla. Kymmenen ns. kestävän kehityksen pilottipäiväkotia on laatinut oman
ympäristöohjelmansa ja he välittävät kokemuksensa muiden päiväkotien käyttöön.
Vaikka hallintokunnat ja liikelaitokset ovat edenneet ohjelmien laadinnassa koko
valtakunnankin tasoon verrattuna hyvin, niin lisätieto ohjelman sisäistämiseksi ja
käytännön toimien toteuttamiseksi on miltei kaikilla tarpeen. Lähes kaikkiin ohjelmiin
on kirjattu esitys seurannasta ja tiedottamisesta lautakunnalle, mutta vain osa on sen
toteuttanut.
Hallintokuntien ja liikelaitosten toteuttamat keskeisimmät kestävän kehityksen toimenpiteet vuonna 1998 on esitetty taulukossa 2. Vastaukset osoittavat, että kestävän kehityksen toteuttamistyö on monella tavalla käynnissä. Perustehtäviin liittyvät
toimenpiteet sisältävät hyvin erilaisia asioita. Jokapäiväisten toimintatapojen kehittämisessä huomio on kohdistunut useimmiten jätehuoltoon. Muut kyselyn kestävän
kehityksen ohjelmaa koskevat vastaukset on koottu liitteeseen 1 A.
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Taulukko2. Keskeisimmät kestävän kehityksen toimenpiteet vuonna 1998
Keskusvirasto
Avoin Oulu -osallisuushanke
Exchange-sähköpostijärjestelmä
seutuyhteistyön vakiintuminen maankäytön
suunnittelussa.
Nuorisoasiainkeskus
- nuorisoasiainkeskuksen tavarapörssi
sähköpostin käyttö tiedonvälityksessä nuorisotaloille
- nuortentalo Sunilan paperinkeräys Kaakkurin
alueella
Kulttuuritoimi
Taidemuseo
- Romun toinen elämä -näyttely
- toimisto- ym. papereiden uudelleen käyttö
- jätteiden lajittelu
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
- valaistuksen uusiminen gallerioihin
- sähköisen viestinnän käyttö
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
- käytöstä poistetun aineiston (paperit, kirjat) ja
tavaroiden lajittelu ja kierrätys mm. päiväkodeille
Pohjois-Pohjanmaan museo
- varasto ja konservointililoissa syntyvien ongelmajätteiden lajittelu ja huolehtiminen eteenpäin
- uusiokäytön huomioiminen hankinnoissa
- kuljetusten suunnittelu etukäteen - keskitetyt
kuljetukset
Kaupungin teatteri
- teatterirakennuksen perusparannushankkeen
valmistelu
- teatterin ympäristöryhmän perustamispäätös
- ympäristöohjelman päivitys
Liikuntavirasto
- lasten ja nuorten aktivoiminen liikuntaan, sporttistartti -avustukset liikuntajärjestöihin kuulumattomille nuorille
- kunnossa kaiken ikää -ohjelman edistäminen
- terveysliikuntatoimen kehittäminen
- alueellisen liikuntapaikkarakentamisen kehittäminen
- jätelajitteluohjeiden laatiminen ja soveltamien
työyksiköissä
- suolan käytön vähentäminen pölynsidonnassa
- lannoitteiden käytön optimointi
- uimahallien laatukäsikirjan yhteydessä tehtävät
ympäristöjärjestelmät

-

Opetusvirasto
koulujen ympäristökasvatushankkeet
energian säästö
jätteiden lajittelu

-

Rakennusvalvontavirasto
kestävän kehityksen periaate kirjattu avaintehtäviin
- kestävän kehityksen tavoite esillä
"pienrakentajan opas" -kirjasessa

-

Sosiaali- ja terveystoimi
Sairaala- ja laitoshuolto
- paperinkeräyksen kokeilu
Hallinto- ja talouspalvelut
- päivähoidon kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen
resurssien tehokas ja joustava käyttö koko toimialalla
- paperin lajittelu
Hammashuolto
- lain edellyttämät amalgaamikeräilijät hammashoilokoneisiin
Lääkinnällinen kuntoutus
- yhteistyön kehittäminen
- resurssien järkevä käyttö
Päivähoito
- lasten omakohtaisten kokemusten, elämysten ja
oivalIusten avulla oppiminen
- lähiympäristöstä huolehtiminen - oma piha ja
lähipuisto
- jätteiden lajittelun opettelu
Ympäristövirasto
elintarvikehuoneistojen ja -laitosten hygieniaan
liittyvien tarkastusten tehostaminen
- Oulun kaupungin alueilla olevien kulutustavaroiden valmistajien ja maahantuonnin kartoittaminen
- koulujen ja päiväkotien hiilidioksidipitoisuuksien
kartoittaminen
- elintarvike ja ympäristölaboratorion akkreditointi
- vuositason kulutukseen perustuvat tarjouskyselyt
tavarantoimittajille
- kestävänä kehityksen koordinointi sekä kaupungin sisällä että eri sidosryhmien ja kaupunkilaisten kesken
- ympäristölainsäädäntöön ja muihin ympäristöasioihin liittvvä tiedotus
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Tekninen keskus
Maankäyttöpalvelut
- täydennyskaavoitus ja keskustan kehittäminen
- asutuksen Iiivistyminen kaupungin laidoilta kohti
keskustaa
- viljavuustutkimukset
- viljely- ja lannoitussuunnitelmat
- tilakohtaiset ympäristönhoitosuunnitelmat
- kuhan ja ravun kotiutusistutukset
- metsälakien mukaisten tärkeiden elinympäristöjen ja muiden arvokkaiden luontotyyppien kartoitus
Tilapalvelut
- muovin keräilyn kokeilu
- kierrätettävien koneiden ja tarvikkeiden hankinta
- ympäristöä vähemmän kuormittavien kemikaalien hankinta
Palolaitos
- paperikeräysasliat
- jätteenlajittelu
- tupakointipaikka
- suodalinkeräys
- sähköpostin lisääntynyt käyttö
riskikartoituksen teko ia tekeillä olevat ohieet
Vesihuoltolaitos
- Taskila-projekti
- Oulujokivarren viemäröinli
- sekaviemäröinnin vähentäminen
- kemistin paikkaaminen
Oulun Energia
Energiantuotanto
- puun osuuden lisääminen kokonaispolttoainemäärästä
- henkilökunnan ympäristökoulutus
- jätteiden hyötykäytön ja kierrätyksen lisääminen
Sähkön siirto ja jakelu
- sähkön siirto ja jakelutoimen ympäristöpolitiikka
vuodelle 1998" -laadinta

Tekninen keskus
Katu- ja viherpalvelut
- viherjärjestelmän suunnittelutyö
- Oulu-kortti
- kuutamopyöräilytapahtuma
- torinrannan kehittäminen
- pyöräilymahdollisuuksien parantamiskohteet
- Nuottasaarenkadun muuttaminen puistoksi
- ulkovalaistuksen energiansäästö
- hiekoitushiekan pölynsidonnan kehittäminen
hiekan poistovaiheessa
- maaston ja puuston suojaus kaivumailta
- korvaavien materiaalien käyttö
- puhdistamattoman pintaveden käyttö puistojen
istutusten kasteluvetenä

Oulun Jätehuolto
Ruskon jätteenkäsittelyalueen laajennuksen rakentaminen
- biokaasulaitos ja kaasun hyödyntäminen Paroc
Oy:n vuorivillatehtaalla
- ekopisteverkoston täydentäminen

-

Konekeskus
Vipper-konepyyhkeiden käyttöönotto
energian säästöohjeet
jätemäärän vähentämisohjeet

-

Oulun Ateria
- biojätteen lajittelu
- kertakäyttöastioiden kulutuksen seuranta
- pahvin keräys
- siirtyminen margariininnappien käytöstä 400 g:n
rasioihin
Oulun Satama
- alusperäisten jätteiden vastaanoton kehittäminen
- öljylaiturin purkauslaitteiston parannukset
- Nuottasaaren laiturin pinnan kunnostus
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Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hallinta
Kestävä kehitys on otettu huomioon useimmissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa
toimintasuunnitelmia ja strategioita laadittaessa. Ympäristötavoitteiden tarkistamisen
säännöllisyys ei ole vielä yhtä yleistä.
Ympäristövaikutusten seurantaa toteuttavat pääsääntöisesti ne hallintokunnat ja
etenkin liikelaitokset, joiden ympäristövaikutukset ovat "perinteisiä" ja helpommin
todettavissa. Taloudellinen seuranta ja ohjaus on keskittynyt selkeästi teknisen toiminnan ympärille.
Tärkeimmäksi vaikuttajaksi toimialojen ympäristöasioissa osoittautuivat lait ja määräykset, mutta lähes yhtäsuuri merkitys koettiin olevan hallintokunnan omalla kestävän kehityksen ohjelmalla sekä henkilöstön suhtautumisella ympäristöasioihin (taulukko 3). Henkilökunnan ympäristötietoisuuden taso koettiin keskimääräiseksi tai
korkeaksi. Hyvään tulokseen on osaltaan vaikuttanut Oulussa valittu kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamistapa, jossa itse kukin joutuu miettimään omaa
toimintaansa.
Toimintaan sitoutuminen on kuitenkin vielä puutteellista. Riittävä vastuunjako kestävän kehityksen eteenpäinviemiseksi puuttuu useimmista yksiköistä. Samoin ympäristöasioiden säännöllinen tarkastelu on vielä melko vähäistä. Myönteisestä kehityksestä kertoo kuitenkin se, että melko monella yksiköllä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma.
Henkilökunnan kiinnostus kestävän kehityksen edistämiseksi on aloitteiden maarästä päätellen ollut suhteellisen vähäistä, toisaalta aloitteita on tehty useassa eri
yksikössä. Palkitsemisjärjestelmä ei kuntaorganisaatiossa ole yleinen, ainoastaan
katu- ja viherpalveluiden rakentamisyksikössä, konekeskuksessa ja Oulun Satamassa on tämän kaltaista toimintaa aloitepalkkioiden muodossa.
Vuorovaikutuksessa ja tiedottamisessa kuntalaisille on suuria eroja eri yksiköiden
kesken jo perustehtävästä johtuen. Keskeisimmät toteutuneet toimenpiteet sidosryhmäyhteistyön parantamiseksi on koottu taulukkoon 4. Tieto asiakastyytyväisyydestä on kiinnostanut suurinta osaa yksiköistä. Yleisen tiedotuksen toimivuuteen
ollaan tyytyväisiä lähes kaikissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa, mutta ympäristöasioiden sisällyttäminen tiedotukseen hakee vielä paikkaansa.
Hallintokuntatasolla riskien ennakointi ja poikkeustilanteiden hallinta oli hyvin tiedossa. Jonkin verran eroja oli työyksiköiden välillä. Lisätietoja hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristöasioiden hallinnasta on liitteessä 1 8.

Taulukko 3 Tärkeimmät vaikuttajat ja ohjaajat ympäristöasioissa
Lait ja
Oma kestävän Keskeisimmät
Oma
määrävkset kehi!. ohieima sldosrvhmät henkilöstö

Taloudeli.
resurssit

luu,un Kaupungin
kes!. keho politiikka
IYleinen
asennoituminen

Keskusvirasto

x

x

Taidemuseo
Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjastomaakuntakiriasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo
Kaupunginteatteri
Opetusvirasto

x

x

Liikuntavirasto
Rakennusvalvontavirasto
Palolaitos

x

x

x

x
x

Nuorisoasiainkeskus
Ympäristövirasto

Muu, mikä?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

TEKE, kaavoitus
TEKE, tilapalvelut

x

TEKE,katu- ja viherInalvelut suunnittelu

TEKE,katu- ja viherInalvelut kunnossanito
TEKE,katu- ja viherIcalvelut rakentamisvks.
TEKE, katu- ja viherIcalvelut vihervksikkö
Oulun Jätehuolto

x

x
x

Ouiun Satama
Oulun Energia,
eneroiantuotanto
Oulun Energia, sähkön
siirto ia iakelu
Oulun Energia,
vritvsnalvelut
Oulun Ateria
SOTE,sairaala- ja
laitoshuolto
SOTE,hallinto- ja
talousnalvelut
SOTE,hammashuolto
SOTE,mielenterveystyö

x

x

x
x

x

x

x

x
x

J mp.ys1. Ja 1a,ouoell.
kilpailukyky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

SOTE, lääkinn. kuntoutus
SOTE, päivähoito

Terve järki

x

Konekeskus
Vesihuolto!aitos

x

x

x

x

x

x

Omat erityisohjeet

Taulukko 4. Tärkeimmät sidosryhmäyhteistyötä parantavat toimenpiteet
vuonna 1998
Opetusvirasto
kierrätystoiminta kotien kanssa (vaatekeräykset
esim. Arkangeli, Etiopia, lakanoita sidetarpeiksi
lIembulaan jne.)
kummioppilastoiminta ! kummilapsitoiminta
- tiedotustilaisuudet vanhemmille
Sosiaali- ja terveystoimi
Sairaala- ja lailoshuoito
- omaistenillat
- järjestöille infoa toiminnasta
Lääkinnällinen kuntoutus
- yhteiset projektit (liikuntavirasto,
työterveyshuolto. vanhustyö)
- yhteiset palaverit
- yhteiset asiakaskäynnit
Päivähoito
- jätelajittelu alkanut sujua Paperinkeräys Oy:n
kanssa
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
terveysliikuntaliimin työ (liivi-sote-työterv.)
- yhteistyö asukasyhdistysten kanssa
järjestäytymättömät nuoret (sportli ! startti)
- omavalvonnan toteutuminen
- asukasyhdistykset (kortteliliikuntapaikat)
- koulujen ja päiväkotien sisäilman CO,pitoisuuden kartoitus
- massatapahtumien jätehuollon järjestämiseksi
tehty yhteistyö (tapahtuman järjestäjä !liivi !
- elintarvikevalvonnan päivä
jätehuolto)
- elintarvike- ja ympäristölaboratorioIle virallisen
laboratorion oikeudet
- vuokralaisille annettu ohjaus vuokrattujen tilojen
jätehuollon järjestämisestä
- ympäristötietoisuuskampanjat (mm. melu, ilma,
oiha)
Tekninen keskus
Tekninen keskus
Katu- ja viherpalvelut, suunnittelu
Tilapalvelut
- koulujen ja päiväkotien jätteiden lajittelua tukeva - yhteistyöpalaverit tielaitoksen kanssa
toiminta
- asukasyhdistysten ympäristövastaavien kanssa
käytävät vuosittaiset neuvottelut
- rakennuksen omistajan edustaja läsnä esim.
koulukohtaisten kestävän kehityksen
Katu- ja viherpalvelut, kunnossapito
suunnitelmien laadinnassa
- Neuvokas-näyttely (konekeskuksen näyttelyn
yhteydessä)
- neuvontaa hallintokunnille
energiansäästämisessä
- Kalevan lehtijuttu talvitoiminnastamme
lokakuussa 1998
Katu- ja viherpalvelut, viheryksikkö
työkalujen lainaus
- tiedotus
Oulun Satama
Oulun Jätehuolto
- alusperäiset jätteet
- alueellisen jätehuoltoyhteistyön laajentuminen
hiekoituskiven laadun muutos
- yhteistyö koulujen kanssa (luennot,
tutustumiskäynnit)
Oulun Energia,
Konekeskus
Energiantuotanto
- kestävän kehityksen asioiden huomioimisohjeet
- ympäristöraportli
yksityisten konepalvelujen hankinnoissa
(tarjouspyyntöjen mukana)
- Oulun Voima -asiakaslehti
Oulun Ateria
- toimintakertomus
- Merikosken voimalaitoksen 50-vuotispäivät
- keskustelua käyty suurtalouteen sopivimmista
pakkauskoosta ! materiaaleista
lukuisat vierailut (mm. Energiaa PohjoisSuomessa -tapahtuma)
- kuijetusten keskittäminen
- Oulu-päivillä avoimet ovet Toppilan
- luontoystävälliset pesuaineet
voima laitoksilla
- yhteistyö Toppilan koulun kanssa
- Energiasta enemmän -taoahtuma

Keskusvirasto
osallistuminen yleiskaavan laadintaan
osallistumishankkeen muut projektit
Ouluverkko.
Rakennusvalvontavirasto
pienrakentajien infotilaisuudet
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
- kierrätys
- yhteiskuljetukset
Kaupunginteatteri
- koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelman
käynnistäminen (1998-2000)
- teatterin ja yritysten välisen yhteistyön
kehittäminen

-

-

-
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Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristövaikutusten seuranta
Energiankulutuksen seurannasta vastaa lähes koko kaupungin osalta teknisen keskuksen tilapalvelut. Omien toimipisteidensä lämmitys- ja sähköenergiankulutusta
vuositasolla seuraavat liikelaitoksista Konekeskus, Oulun Satama, Vesihuoltolaitos
sekä Oulun Energia, jonka voimalaitostoiminnassa seuranta on jatkuvaa. Seurantaa
toteutetaan lisäksi liikuntavirastossa, teknisen keskuksen viheryksikössä ja joissain
sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä. Vain osa kouluista, päiväkodeista ja kulttuurilaitoksista hankkivat toimipisteitään koskevat tiedot tilapalvelusta. Energiankulutusmuutoksiin ei useassa yksiköissä kiinnitetä lainkaan huomiota.
Kirjallisia ohjeita energiansäästötoimenpiteistä löytyy teknisen keskuksen tilapalveluiden lisäksi joitain toimintoja koskien vain taidemuseoita, kaupunginteatterista, palolaitokselta, Konekeskuksesta, Vesihuoltolaitokselta ja Oulun Energian yrityspalveluista.
Tilanne veden kulutuksen seurannan osalta on hyvin samanlainen kuin energiankulutuksessa. Veden kulutusta seurataan tilapalveluiden lisäksi liikuntavirastossa, teknisen keskuksen viheryksikössä ja joissain sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä.
Liikelaitoksista veden kulutusta mittaavat Vesihuoltolaitos ja Oulun Energia. Toimipisteiden vedenkulutustietoja ei myöskään hankita tilapalvelusta.
Merkittäviä päästöjä maaperään, vesistöön, viemäriverkostoon tai ilmaan aiheutuu
vain tietyistä kaupungin toiminnoista, kuten energiantuotanto, jätehuolto, vesihuolto
ja rakennus- ja kunnostustyöt. Tiedot ympäristökuormituksesta ovat hyvin selvillä ja
seuranta lainsäädännön velvoittamalla tasolla.
Ympäristöseikkojen huomioonottaminen materiaalien ja laitteiden hankinnoissa
vaihtelee hallintokunnittain huomattavasti ja suurella osalla on menettelytavoissa
kehittämisen varaa. Tavarapörssin käyttö on ollut vielä melko vähäistä, mutta kalusteita ja muuta materiaalia on kierrätetty suoraan eri yksiköiden välillä.
Kiinteistökohtainen jätehuolto on' edennyt suhteellisen hyvin monessa yksikössä.
Jätteenkäsittelystä on laadittu ohjeita ja useimpiin yksikköihin nimetty myös yhdyshenkilö. Jätehuollon kehitystä seuraavat kaikki liikelaitokset, palolaitos, teknisen
keskuksen tilapalvelut, katu- ja viherpalveluiden rakennusyksikkö ja osa viheryksiköstä sekä osa päiväkodeista.
Ajoneuvojen ja kuljetuskalusteiden käyttöasteeseen, ajomaarnn, polttoaineiden kulutukseen ja huoltotoimenpiteisiin, samoin kuin kuljetusten suunnitteluun on niissä
yksiköissä, missä tämän kaltainen toiminta on merkittävämpää myös kiinnitetty huomiota. Hallintokuntien ja liikelaitosten ympäristövaikututsen seurantaa koskevat
vastaukset on esitetty liitteessä 1 C.
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Yleistä kestävän kehityksen toteutumisesta
Kyselyn tulokset osoittavat, että kestävän kehityksen toteuttaminen on useimmissa
yksiköissä Oulun kaupungissa käynnistynyt. Vastuuhenkilöt on esitetty taulukossa 5.
Erot hallintokuntien ja liikelaitosten välillä ovat isoja jo perustehtävän luonteesta
johtuen. Keskeisimmät kestävää kehitystä edistävät seikat, joihin eri yksiköt kokevat
voivansa vaikuttaa on koottu taulukkoon 6. Vastaajien mielestä parhaiten voidaan
vaikuttaa oman henkilöstön ympäristötietoisuuteen ja jätehuollon kehittämiseen.
Vastaukset kertovat välillisesti myös vastaajan sitoutumisesta ohjelmaan ja kestävän
kehityksen sisäistämisestä. Myönteisinä esimerkkeinä erottuivat liikuntavirasto, kaupunginteatteri, Konekeskus, Oulun Jätehuolto sekä osa kouluista ja päiväkodeista.
Merkittävimmät esteiksi kestävän kehityksen edistämiselle on koettu useimmiten talous- ja henkilöresurssien puute sekä tiedotuksen ja koulutuksen puute, mutta myös
muilla tekijöillä on vaikutuksensa (taulukko 7).
Hallintokuntien ja liikelaitosten esittämät ajatukset ja toiveet kestävän kehityksen
edistämiseksi on koottu alla olevaan listaan. Niissä korostuu tiedon ja ohjeistuksen
tarve sekä kestävän kehityksen ideologian ja sisällön syventäminen.
Toiveita ja yleisiä näkökohtia:
Oulun kaupunginteatteri
• Aalborgin asiakirja: sosiaalisesti ja kulttuurisesti monipuolinen kaupunki. Tämä näkökulma liian vähällä huomiolla kestävän kehityksen edistämisessä, kyselyissä jne.
Opetusvirasto
• Yhteistyön tehostaminen liIapalveluiden kanssa
• Ympäristöviraston tukikoulutus opetustoimelle (koulujen toimistohenkilökunta ja -viraston
henkilökunta mukaan lukien vahtimestarit ja vastaavat)
Liikuntavirasto
• Kestävän kehityksen mukaiset liikunta lajit eivät ole "muodissa"
• Kehitys kulkee markkinoiden ehdoilla kansainvälisten trendien mukaan kohti kalliita - energiaa ja luontoa kuluttavia lajeja (mm. jäähallit ja laskettelu)
Oulun palolaitos
• Tiedotusta tehostettava
Katu- ia viherpalvelul, suunnittelu
• Koulutuksen lisääminen -> sitoutuminen paranee
• Seurannan järjestäminen
• Toimintaohjeiden laatiminen ja niistä tiedottaminen
Oulun Jätehuolto
• Kestävän kehityksen on saatava "kasvot", lisää konkretiaa
• Teken keke-seminaarit oli hyvä idea
Konekeskus
• Tietoiskut kestävästä kehityksestä I asioista
• Muistutukset asioista
• Uutuuksien tiedottaminen
Vesihuoltolaitos
• Kestävän kehityksen ohjelmat työpaikkakokouksiin
Sairaala- ja laitoshuolto
• Ympäristövirasto laatii yleisohjeet
• Ympäristövirastolta asiantuntija-apua ohjelman laadintaan
• Määrärahaa lajittelun mahdollistavan irtaimiston I kaluston hankintaan
• Asia tulee tuoda lähelle henkilöstöä, koulutusta kestävästä kehityksestä tarvitaan
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•

Sote:ssa pitäisi olla henkilö, joka selvittää erilaiset työpisteet kestävän kehityksen kannalta ja
tekee toimintaohjeet Gätteenkäsittelylle, energian ja veden käytölle jokaiseen työ pisteeseen
• Sama henkilö voisi seurata, kouluttaa, tiedottaa ja opastaa henkilökuntaa ko. asioiden tiimoilta
Hallinto- ja kehittämispalvelut
• Koulutusta, tiedotusta, kampanjoita
Päivähoito
• Päivähoitoyllsiköille seikeät ohjeet esim. jätelajittelusta
• Koulutusta tästä aiheesta
• Jätelajitteluastiat kaikkiin yksiköihin
• Päiväkodit kuluttavat valtavat määrät leluja - lelujen korjaus toisi säästöä ja pidentäisi käyttöikää
• Tiedotusta varaosien saannista ja korjaajista
• Päiväkodeissa ei ole tietoa, missä rikkoutuneet, liimoista löystyneet kalusteet ja huonekalut
voi korjauttaa. Kiertävä puuseppä olisi toivottu vieras.

Taulukko 5. Kestävän kehityksen vastuuhenkilöt hallintokunnittain ja
työyksiköittäin
Haltintokunta - työyksikkö
Keskusvirasto
- Oulun Ateria
Kulttuuritoimi
- Nuku
- Kiriasto
- Orkesteri
- Taidemuseo
- Pohjois-Pohianmaan museo
- Kauounointeatteri
Opetusvirasto
- koulukohtaiset ohielmat
Sosiaali- ja tervevstoimi
- hallinto- ja kehittämispalvelut
- päivähoito
Nuorisoasiainkeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
- maankäyttö, maa ja mittaus
- katu- ia viherpalvelut
- tilapalvelut
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Ateria
Oulun iätehuolto
Konekeskus
Vesihuoltolaitos
Oulun Satama
- öljysatama
Oulun Eneroia

Vastuuhenkilö
Sirkka Keränen, Marja Huttunen
Maria-Leena Kallinen
Aria Huotari, Paavo Vahtola
Anne Alarto
Riitta Pulliainen
Eeva-Liisa Laine
Jarmo Kooonen
Kari Ukkola
Seooo Saloranta
Leila Kerola, Pirio Sormunen
Pirjo Sormunen, Marja-Liisa YIi-Kyyny
Marjatta Pasanen
Aria Lamminkanoas
Matti Tynjälä
Sinikka Hinkula
Väinö Jounila
Veli Puolakka
Liisa Kääriä-Fischer
Kari Saija
Jouni Kreus
Juhani Ilmarinen
Maria-Leena Kallinen
Markku Itlikainen
Pentti Kemooainen
Markku Isoaho
Kari Himanen
Sakari Ukonmaanaho
Kirsi Ahlovist

Taulukko 6. Keskeisimmät alueet, joihin hallintokunta, liikelaitos
tai tvövksikkö voi tehokkaimmin vaikuttaa
Kestävän
kehityksen
mukainen
Keskusvirasto

Oman
henkilöstön
ympäristö;,_.~,

.....-

Energian
käytön
tehokkuuden

x

Tavara- ja mate- Jäteriaalihankintojen huollon
ympäristökehit-

-

Kuljetusten
suunnittelun tehos-

x

Taidemuseo

x

x

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjastomaakuntakir'asto
Pohjois-Pohjanmaan

x

x

x

x

x

x

x

x

museo

Kaupunginteatteri
Opetusvirasto

x

Nuorisoasiainkeskus

x

Ympäristövirasto

x
x

x

x
x

Liikuntavirasto

x

x

Rakennusvalvontavirasto
Palolaitos
TEKE, kaavonus

Konekeskus

x

x

x

x

x

x

TEKE, tilapalvelut
TEKE,katu- ja viherInalvelut suunnittelu
TEKE, katu- ja viherInalvelut kunnossanito
TEKE, katu- ja viherInaivelut rakentamis"ks.
TEKE, katu- ja viherInalvelut vihen'ksikkö
Oulun Jätehuolto

x

x

x

x

x

x

x
x

Vesihuoltolaitos

x
x

Oulun Satama

x

x

Oulun Energia,
enerniantuotanto
Oulun Energia, sähkön
siirto 'a 'akelu
Oulun Energia,
I"rit"snalvelut
Oulun Ateria

x

SOTE,sairaala- ja
laitoshuolto
SOTE,hallinto- ja
talousnalvelut
SOTE,hammashuolto

x

x

x

x

x

x

SOTE,mielenterveystyö

x

SOTE, lääkinn. kuntoutus

x

SOTE, päivähoito

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

Yhteistyön
Haitallisten Yhteistyön
päästöjen tehostaminen tehostaminen
vähenomassa organi ulkopuolisiin

..

Asukkaiden
osallistumisen

Muu, mikä?

x
x
x
Tuetaan ympäristötiedon leviämistä

x

Ympäristötietoisuuden edistäminen,
Elämvksien tarioaminen
Koulujen ympäristökasvatuksen
tehostaminen

x

x
x

x
x
Rakentajien suunnitteluratkaisuihin
vaikuttaminen

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
Jännitehäviöiden pienentäminen
iakeluverkostossa

x

x
x
x
x

T
k"
elslmma"t es t eet kest""
avan k e h't
!lVIk sen toteu t uk sessa
aul k
u k0 7,Kes
Oman orga- Koulutuksen Ristiriita
Talous- ja Henkilöstön Virkamies- Lautahenkilöstö- asenteet
johdon
kunnan
nisaation
tai
taloudellisten
resurssien
sitoutumat- sitoutumat- sisäiset
tiedotuksen tavoitteiden

,,,,t.

Keskusvirasto

x

Taidemuseo

x

Itn~"".

Itn~,,,,.

. ..

Ibn•••

1n.."t.

x

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus

x

Kaupunginki~asto-

x

maakuntakiriasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo

Kaupunginteatteri

x

x
x

x

Opetusvirasto

x

Nuorisoasiainkeskus
Ympäristövirasto

x

Liikuntavirasto

x

x
x

x
x

Rakennusvalvontavirasto

x

x

Palolaitos

x

TEKE,kaavoitus
TEKE,tilapalvelut

x

TEKE,katu-ja viher-

x

x
x

Icalvelut suunnittelu
TEKE,katu-ja viher-

x

Icalvelut kunnossaoito

x

TEKE,katu-ja viher-

Icalvelut rakentamisvks.

x

TEKE,katu-ja vihercalvelut vihervksikkö
Oulun Jätehuolto

x

Konekeskus

x

x

Vesihuoitolaitos

x

x

Oulun Satama

x

Oulun Energia,
eneroiantuotanto
Oulun Energia, sähkön
siirto ia iakelu
Oulun Energia,
;vritvscalvelut
Oulun Ateria

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

SOTE,sairaala- ja
lailoshuolto
SOTE,hallinto- ja
talousnalvelut
SOTE,hammashuolto

x

x

x

SOTE,mielenterveystyö

x

SOTE, lääkinn. kuntoutus

x

SOTE,päivähoito

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Lopuksi
Kestävän kehityksen toteutumisen seurantaa varten ei ole olemassa valmista mallia.
Nyt sekä aikaisemmin kestävän kehityksen toimintaohjelman seurantaraportin laadinnan yhteydessä toteutetut kyselyt on koettu jossain määrin vaikeiksi vastata, mikä
osaltaan vaikuttaa lopputulokseen. Toisaalta kysymysten on todettu tuovan esille
sen, mitä kaikkea pitäisi omaa toimintaa kehitettäessä ottaa huomioon.
Kaupungin toiminta on monipuolista ja näin ollen kaikille sopivan seurantajärjestelmän luominen vaatii kehittelyä. Tämä yhteenveto täydentää syksyllä 1998 laadittua
raporttia "Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä", jossa konkreettisia toteutuneita toimenpiteitä on kuvattu
jonkin verran enemmän. On kuitenkin selvää, että myös tulevaisuudessa koko kaupunkia koskevien selvitysten laadinnassa joudutaan tyytymään yleisempään tarkasteluun ja laajemmat, kuvailevammat seurantatiedot tulisi toteuttaa lautakuntatasolla.

LIITE 1 A

1 (2)

A
KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
OHJELMA

Ohjelman
Ohjelman
Työyksikkötiedotuksen tavoitteiden kohtaisten
onnistuja sisällön
Iisäohjel-

Kestävän

Kestävän

kehityksen
koulutustarpeiden
kartoitus

kehityksen
koulutusohjelman
laadinta

minen

sisäistäminen

mien tarve

Keskusvirasto

tyydyttävästi

tyydyttävästi

Taidemuseo

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ATK-keskus ja kyllä
painatuskeskus
ei
ei

Tavoitteiden Lautakunnai
toteutumile tiedottasen säännöl- minen
linen
seuranta

ei

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

Nuoriso- ja kulttuuri erittäin hyvin erittäin hyvin ei
keskus

ei

ei

kyllä

kyllä

Kaupunginkirjasto - tyydyttävästi
maakuntakirjasto

tyydyttävästi

kirjansitomo

ei

ei

ei

ei

Pohjois-Pohjan-

hyvin

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

kyilä

kyllä

maan museo

Kaupunginteatteri

hyvin

tyydyttävästi

Opetusvirasto

hyvin

tyydyttävästi

Nuorisoasiain·

kyllä

kyllä

kyllä

tyydyttävästi

koulut ja
ei
oppilaitokset,
joilta ohjelma
vielä puuttuu
tyydyttävästi ei
ei

ei

kyllä

kyllä

Ympäristövirasto

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

Liikuntavirasto

hyvin

tyydyttävästi

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Rakennusvalvonta-

tyydyttävästi

heikosti

ei

ei

ei

ei

ei

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

keskus

virasto

Palolaitos
TEKE, kaavoitus
TEKE,1i1apalvelut

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

kyllä

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
suunnittelu

tyydyttäVästi

tyydyttävästi

palveluyksiköt ei

ei

ei

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
kunnossapito

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

kyllä

ei

heikosti!
tyydyttävästi

tyydyttävästi

vihertyöt

ei

ei

ei

ei

ei

rakentamis-

yksikkö
TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viherykslkkö

LIITE 1 A

A
KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
OHJELMA

Ohjelman
Ohjelman
Työyksikkötiedotuksen tavoitteiden kohtaisten
onnistuja sisällön
Iisäohjelminen

sisäistäminen

mien tarve

Kestävän
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Kestävän
kehityksen
koulutusohjelman
laadinta

Tavoitteiden Lautakunnai

kehityksen
koulutustarpeiden
kartoitus

toteutumi-

le tiedotta-

sen säännöl- minen

linen
seuranta

Oulun Jätehuolto

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

Konekeskus

hyvin

hyvin

toteutettu

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Vesihuoltolaitos
Oulun Satama

hyvinl

hyvinl

tyydyttävästi

tyydyttävästi

tyydyttävästi

tyydyttävästi

kyllä

Oulun Energia,
energiantuotanto
tyydyttävästi

tyydyttävästi

toteutettu

ei

ei

ei

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

ei

Oulun Ateria

hyvin

heikosti

ei

ei

ei

ei

ei

SOTE, sairaala- ja
laitoshuolto

tyydyttävästil tyydyttävästi! kaikki sektorit ei
heikosti
heikosti

ei

ei

ei

SOTE, hallinto ja
talouspalvelut

tyydyttävästi tyydyttävästi

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Oulun Energia,
sähkön sIIrto ja
jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

kaikki tulosja työyksiköt

SOTE, hammashuolto
SOTE, mielenterveystyö

hyvin

hyvin

ei

ei

ei

ei

ei

SOTE, lääkinnällinen kuntoutus

tyydyttävästi

tyydyttävästi

ei

ei

ei

ei

ei

SOTE, päivähoito

hyvin

hyvin

päiväkodit,
kyllä
joilta ohjelma
vielä puuttuu

kyllä

kyllä

kyllä
(esimiehelle)

LIITE 1 B
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B
YMPÄRISTÖASIOIDEN
HALLINTA

Kestävä kehitys
toiminta
suunnitelmissa
w

Ympäristötavoitteiden
tarkastaminen

Merkittävien
ympäristövaikutu sten
seuraaminen ja
mittaaminen

Ympäristönsuo.
jelun kustannusten/investointien
seuraaminen

Varaukset
ympäristönsuojeluinves-

tointeihin

Keskusvirasto

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei tarvetta

Taidemuseo

ei

ei

kyllä

kyllä

ei mahdoII.

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

ei

ei

ei

ei

ei tarvetta

Pohjois-Pohjanmaan kyllä
museo

kyllä

ei

ei

ei tarvetta

Kaupunginteatteri

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä, välillisesti

Opetusvirasto

kyllä

kyllä

ei

ei

ei tarvetta

Nuorisoasiain-

kylIä

kyllä

ei tarvetta

Ympäristövirasto

kyllä

kyllä

kyllä osaksi

ei

ei

Liikuntavirasto

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

Rakennusvalvontavirasto

kyllä

ei

kyllä

ei

ei tarvetta

Palolaitos

ei

kyllä

ei

ei

ei

TEKE, kaavoitus

kyllä

kyllä

TEKE, tilapalvelut

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
suunnittelu

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalveut,
kunnossapito

kyllä

ei

ei

ei

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
rakentamisyksikkö

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viheryksikkö

kyllä, vaihtelee
yksiköittäin

kyllä/ei

kyllä/ei

ei

ei

ei tarvetta

keskus

LIITE 1 B

B

YMPÄRISTÖASIOIDEN
HALLINTA

Kestävä kehitys
toiminta-

Ympäristötavoitteiden

suunnitelmissa

tarkastaminen

Merkittävien

Ympäristönsuo-

ympäristövaikutusten

jelun kustan-

2 (6)

Varaukset
ympäristön-

seuraaminen ja
mittaaminen

nusten/investointien
seuraaminen

tointeihin

suojeluinves-

Oulun Jätehuolto

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Konekeskus

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei tarvetta

Vesihuoltolaitos

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Satama

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei (sis. kunnossapitokuluihin)

Oulun Energia,

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

ei

kyllä I ei

Oulun Ateria

osittain

ei

ei

ei

ei

SOTE, sairaalaja laitoshuolto

ei

ei

ei

ei

ei

SOTE I hallinto ja
talouspalvelut

osaksi

ei

ei

ei

ei

SOTE, hammashuolto

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä

SOTE, mielenterveystyö

kylIä

kyllä

ei

ei

ei tarvetta

SOTE, lääkinnällinen kuntoutus

kyllä

ei

ei

ei

ei

SOTE, päivähoito

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei

energiantuotanto
Oulun Energia,

sähkön siirto ja
jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

LIITE 1 B
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B
YMPÄRISTÖ·
ASIOIDEN
HALLINTA

Henkilöstön
ympäristötie·
toisuuden taso

Ympäristö.

Ympäristö·

vastuiden ja
asioiden
vastuuhenvaltuuksien
kilön nimeäminen määrittely

Kestävän kehi·
tyksen ohjel·

Kestävä kehi·
tys aiheena

man myöntei-

palavereissa ja

set vaikutuk·

työpaikka.

set asentei-

kokouksissa

siin ja käyttäy.

tymiseen
Keskusvirasto

korkea

kyllä

kyllä

Taidemuseo

korkea

kyllä

ei

Nuoriso· ja
kulttuurikeskus

keskimääräinen

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kaupunginkirjasto·
maakuntakirjasto

keskimääräinen

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen

kyllä

ei
ei

museo

Kaupunginteatteri

korkea

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Opetusvirasto

keskimääräinen

kyllä

kyllä (ymp.
kasvatus)

kyllä

kyllä/ei (vaihtelee
eri yksiköissä)

Nuorisoasiain~

korkea

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Ympäristövirasto

korkea

kyllä

ei

kyllä

kyllä/ei (vaihtelee
eri yksiköissä)

LiikuntaYirasto

keskimääräinen

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Rakennusyalvonta-

keskimääräinen

ei

ei tarvetta

ei

ei

Palolaitos

keskimääräinen

kyllä

kyllä

ei

ei

TEKE, kaavoitus

korkea

kyllä

osa normaalia
työntekoa

TEKE, tIlapalvelut

keskimääräinen

kyllä

ei

kyllä

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
suunnittelu

keskimääräinen

kyllä

ei

ei ?

ei

TEKE, katu- ja
viherpalveut,
kunnossapito

keskimääräinen

ei

ei

kyllä

ei

TEKE, katu- ja
vlherpalyelut,
rakentamlsyksikkö

keskimääräinen

ei

kyllä

kyllä

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viheryksikkö

keskimääräinen

ei

ei

keskus

virasto

ei
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YMPÄRISTÖASIOIDEN
HALLINTA

Henkilöstön
ympäristötietoisuuden taso

Ympäristö-

Ympäristö-

asioiden
vastuiden ja
vastuuhenvaltuuksien
kilön nimeäminen määrittely

Kestävän kehityksen ohjelman myöntei.
set vaikutukset asenteisiinja käyttäytymiseen
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Kestävä kehitys aiheena
palavereissa ja

työpaikkakokouksissa

Oulun Jätehuolto

keskimääräinen

kyllä

kyllä

Konekeskus

keskimääräinen

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä Uoh.
viikkopal. ja
lyäpaikkakok. )

Vesihuollolailos

keskimääräinen

ei

kyllä / ei

kyllä / ei

Oulun Satama

korkea

kyllä (öljysalama) ei

kyllä Uohloryhmä ja tyäpaikkakokoukset)
ei

Oulun Energia,
energiantuotanto

korkea

kyllä

kyllä

ei

Oulun Energia,

keskimääräinen

ei

ei

ei

keskimääräinen

ei

ei

kyllä

ei

Oulun Ateria

keskimääräinen

kyllä

ei

kyllä

ei

SOlE, sairaala·
ja laitoshuolto

keskimääräinen

ei

ei

kyllä

ei

SOTE / hallinto ja
talouspalvelut

keskimääräinen

kyllä

ei

ei

ei

SOTE, hammashuolto

keskimääräinen

kyllä

ei

ei

SOTE, mielenterveystyö

keskimääräinen

ei

ei

ei

SOTE, lääkinnälli-

keskimääräinen

ei

ei

ei

ei

keskimääräinen

kyllä (pilollipäiväkodit)

kyllä/ei

kyllä

kyllä (suunn.kok.)

sähkön siirto ja
jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

ei

kyllä

nen kuntoutus

SOTE, päivähoito

LIITE 1 B
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Kestävä kehitys

Työohjeet

uusien

työntekijöiden
perehdyttä-

toiminnoille, joilla tystä koskevien
merkittäviä
aloitteiden
ympäristövaiku- tekeminen

misohjelmassa

tuksia

Keskusvirasto

ei

kyllä/ei tarvetta

kyllä (5)

ei

Taidemuseo

ei

ei tarvetta

kyllä

ei

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus

kyllä

kyllä

ei

ei

Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

kylIä

ei

ei

ei

ei

ei

B

YMPÄRISTÖASIOIDEN
HALLINTA

Pohjois-Pohjanmaan ei

Kestävää kehi-

Kestävä kehitys
Kuntalaisille
mukana palkitse- järjestetyt
misjärjesteltiedotustilaimässä
suudet 1998

20

museo

Kaupunginteatteri

kyllä

ei

kyllä

ei

yli 10

Opetusvirasto

ei

kyllä

ei

ei

2-3/ koulu

Nuorisoasiain-

ei

ei tarvetta

ei

ei

Ympäristövirasto

ei

kyllä

kyllä (6)

ei

1

Liikuntavirasto

ei

kyllä

kyllä (4)

ei

3

Rakennusvalvonta-

ei

kyllä / ei

ei

ei

4

ei

ei

ei

ei

useita

keskus

virasto

Palolaitos
TEKE, kaavoitus

runsaasti

TEKE, tilapalvelut

kyllä (Iaatujärj.)

ei

ei

ei

1

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
suunnittelu

ei

ei

ei

ei

3 (osallistuttu noin
kymmeneen)

TEKE, katu- ja
viherpalveut,
kunnossapito

ei

ei

kyllä (1)

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
rakentamisyksikkö

kyllä

ei

ei

kyllä (aloitepalkkiot)

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viherykslkkö

kyllä

kyllä

ei

ei

LIITE 1 B

B

Kestävä kehitys
uusien
työntekijöiden
perehdyttämisohjelmassa

Työohjeet
toiminnoIlle, joilla
merkittäviä
ympäristövaikutuksia

Kestävää kehitystä koskevien
aloitteiden
tekeminen

Kestävä keh itys
mukana palkitsemisjärjestelmässä

Kuntalaisille
järjestetyt
tiedotustilaisuudet 1998

Oulun Jätehuolto

kyllä

kyllä

ei

ei

10

Konekeskus

kyllä

kyllä

kyllä (5)

kyllä (aloitekilp.98)

Vesihuoltolaitos

kyllä / ei

kyllä

ei

ei

Oulun Satama

kyllä

ei

kyllä (aloitepalkkiot)

Oulun Energia,
energiantuotanto

kyllä

kyllä

YMPÄRISTÖASIOIDEN
HALLINTA

Oulun Energia,
sähkön siirto ja
jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä (2)

ei

Oulun Ateria

ei (tekeillä)

ei (tekeillä)

ei

ei

SOTE, sairaalaja laitoshuolto

kylIä

kyllä/ei

ei

ei

SOTE / hallinto ja
talouspalvelut

ei

ei

ei

ei

1

9

kylIä

SOTE, hammashuolto
SOTE, mielenterveystyö

ei

ei

ei

ei

SOTE, lääkinnällinen kuntoutus

ei

ei

ei

ei

SOTE, päivähoito

kyllä

kyllä

ei

ei

3
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B
YMPÄRISTÖASlOIDEN
HALLINTA

Asiakastyytyväisyyskartoitukset

Ymp.asioista tiedotlaminen
tärkeimmille
sidosryhm.

Yleisen
tiedotuksen
toimivuus

Ympäristöriskit
henkilöstön
tiedossa

Suunn.
Onnettomuusonnettomuus- ja poikkeusja poikkeus- tilannekirjan-

tilanteiden

pito

varalle

Keskusvirasto

kyllä (1998)

kyllä

hyvä

kyllä

kyllä (1997)

kyllä

Taidemuseo

ei

ei

tyydyttävä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus

ei

kyllä

hyvä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

kyllä (1998)

ei

hyvä

ei riskejä

kyllä

kyllä

ei

hyvä

kyllä

kyllä (1996)

kyllä

kyllä

erittäin hyvä

kyllä

kyllä (1996)

kyllä

Pohjois-Pohjanmaan
museo

Kaupunginteatteri

kyllä Uatkuvasti)

Opetusvirasto

kyllä (1998-1999) ei

hyvä

kyllä

kyllä (koulukohtaisesti)

kylIä

Nuorisoasiain-

kylIä (1998)

ei ole

tyydyttävä

ei riskejä

kyllä

kyllä

Ympäristövirasto

kyllä (1998)

ei

hyvä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä I ei

Liikuntavirasto

kyllä (1997)

kyllä

tyydyttävä

ei

kyllä (1996)

kyllä

Rakennusvalvonta-

ei

ei

hyvä

kyllä

ei

tyydyttäVä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

kyllä (1997)

kyllä

keskus

virasto

Palolaitos

kyllä (1998)

TEKE, kaavoitus

kyllä

TEKE, tilapalvelut

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
suunnittelu

kyllä (mm.
kaavoituskatsaus)
kyllä

hyvä

hyvä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä (Tekninen tori!
Verkkolehti)

hyvä

ei

TEKE, katu- ja
viherpalveut,
kunnossapito

kyllä (1998)

ei

tyydyttävä

riskit vähäisiä

kyllä (1998)

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
rakentamisyksikkö

ei

ei

tyydyttävä

kyllä

ei

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viherykslkkö

ei

kyllä

hyvä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

ei
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Asiakastyytyväisyyskartoitukset

Ymp.asioista tiedottaminen
tärkeimmille
sidosryhm.

Yleisen
tiedotuksen
toimivuus

Ympäristöriskit
henkilöstön
tiedossa

Suunn.
onnettomuusja poikkeustilanteiden
varalle

Onnettomuusja poikkeustilannekirjanpito

Oulun Jätehuolto

ei

kyllä

hyvä

kyllä

ei

kyllä

Konekeskus

ei (tekeillä 1999)

kyllä

hyvä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

Vesihuoltolaitos

kyllä I ei
(viikottain)

kyllä

hyvä I
tyydyttävä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

Oulun Satama

ei

kyllä

tyydyttävä

kyllä

kyllä (liian
kauan sitten)

kyllä

kyllä

hyvä

kyllä

kyllä

kyllä

8
YMPÄRISTÖASlOIDEN
HALLINTA

-

Oulun Energia,
energiantuotanto
Oulun Energia,
sähkön siirto ja
jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

kyllä (1996)

kyllä

tyydyttävä

kyllä

kyllä (1996)

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

hyvä

ei

kyllä (1998)

kyllä

Oulun Ateria

kyllä (1998)

kyllä

tyydyttävä

ei

kyllä (1998)

kyllä

SOTE, salraalaja laitoshuolto

kyllä (1998-1999) ei

tyydyttävä

kyllä

kyllä

kyllä

SOTE I hallinto ja
talouspalvelut

ei

tyydyttävä

kyllä

ei

ei

SOTE, hammashuolto

kylIä (1997)

tyydyttävä

kyllä

ei

kyllä (osittain)

SOTE, mielenterveystyö

kylIä (1997)

ei

tyydyttävä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

SOTE, lääkinnällinen kuntoutus

kyllä (1995)

ei

tyydyttävä

kyllä

kyllä (1997)

kyllä

SOTE, päivähoito

kyllä (1995)

kyllä

tyydyttävä

kyllä

kyllä (1998)

kyllä

ei

LIITE 1 C 1(8)
Lämmitys- ja

Tiedonhansähköenergian kinta lämmitys
kulutuksen
ja sähköener·
seuranta
giankulutuk-

C

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

sesta tilapalveluista

Veden
Energiankulu- Kirjallisia
kulutuksen
tusmuutosten ohjeita
seuranta
energian
syiden
selvittäminen säästö·
välittömästi
toimenpiteistä

Tiedon-

hankinta

vedenkulutuksesta
tilapalveluista

Keskusvirasto

ei

ei

ei (tilapalvelut)

ei

ei

ei

Taidemuseo

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjasto maakuntakiriasto
Pohjois-Pohjanmaan

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

museo

Kaupunginteatteri

kyllä

kyllä

Opetusvirasto

ei

kyllä

ei

Nuorisoasiain-

ei

ei

ei

ei

ei

ei

keskus
Ympäristövirasto

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä
(kuukausittain)

kyllä

Liikuntavirasto

Rakennus-

kyllä (kuukausit
tain ja
päivittäin)
ei
ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä
(kuukausittain)

valvontavirasto

ei

Palolaitos

ei

ei vastat.

TEKE. kaavoitus

osiean C

TEKE. tilapalvelut

kyllä
(kuukausittain)

TEKE. katu- ja
viherpalvelut.

ei

ei

ei

ei

ei

ei

TEKE. katu- ja
vlherpalvelut.
kunnossapito

ei

ei

ei

ei

ei

ei

TEKE. katu- ja
viherpalvelut.

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä/ei
(vaihtelee
yksiköittäin)

ei

kyllä/ei

ei

kyllä/ei
(vaihtelee
yksiköittäin)

TEKE. katu- ja
viherpalvelut.
viherykslkkö

..

C

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

Lämmitys- ja

Tiedonhan-

Energiankulusähköenergian kinta lämmitys tusmuutosten
ja sähköener- syiden
kulutuksen
seuranta
giankulutukselvittäminen
sesla tilavälittömästi
palveluista

ei

Kirjallisia

Veden

ohjeita

kulutuksen

LIITE 1 C 2(8)
Tiedon-

energian
seuranta
säästötoimenpiteistä

hankinta
veden·
kulutuksesta
tilapalveluista

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

Oulun jätehuolto

ei

Konekeskus

kyllä
(vuosittain)

Vesihuoltolaitos

kyllä
(osavuosittain
ja vuosittain)

ei

ei

kyllä

kyllä, jatkuva
seuranta

kyllä / ei

Oulun Satama

kyllä (tietyt
rakennukset)

ei

kyllä

ei

kyllä
(kustannukset)

ei

Oulun Energia,
energiantuotanto

kyllä (voimalaitostoiminnassa jatkuvasti)

kyllä

ei

kyllä (päivittäin)

kyllä

kyllä

kyllä
(vuosittain)

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

osia C kts.
Oulun Energia,
sähkön siirto ja jakelu yrityspalvelut
Oulun Energia,
yrityspalvelut

kyllä
(vuosittain)

Oulun Ateria

ei

ei

SOTE, sairaala- ja
laitoshuolto

kyllä/ei
(vaihtelee
yksiköittäin)

ei

SOTE, halllnto- ja
talousDalvelut
SOTE, hammashuolto
SOTE, mielentervevstvö
SOTE, lääkinnällinen kuntoutus
SOTE, päivähoito

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

kyllä
ei
(keskustellaan)

ei

kyllä (kiinteistön tarpeen
hoitaja)
mukaan

LIITE 1 C 2(8)
C
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

Vedenkulutusmuutosten syiden
selvittäminen välittömästi

Aiheutuuko
toiminnasta
merkittäviä
päästöjä

Keskusvirasto

ei (tilapalvelut)

ei

ei

Taidemuseo

ei

ei

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjasta maakuntakir'asto
Pohjois-Pohjanmaan
museo

ei

ei

Kaupunginteatteri

Päästöjen
seuranta

Ympäristö~

asiat
huomioiva

hankintaohje

Hankintaohje
hankintoja
suorittavien
tiedossa

Tiedot hyödykkeiden
ympäristövaikutuksista ennen
tilausta

kyllä

kyllä

ei

kyllä (osa
normaalia
toimintaa\
ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei (kirjallista
ohjetta, mutta
käytännössä
ympäristöasiat
huomioidaan)
ei

kyllä

Opetusvirasto

ei

ei

ei

ei

Nuorisoasiain~

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Ympäristövirasto

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Liikuntavirasto

kyllä

ei

ei

kyllä / ei

ei

ei

ei

kyllä
(kaupungin
keskitettv
ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

TEKE, tilapalvelut

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,

ei

ei

kyllä,
tarkastukset
kiinteistönhoidon tehtävä
ei

ei

ei

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
kunnossapito

ei

ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,

ei

kyllä
ei
(hiekoitushieka
n pöly,
liukkaudeneston
suola)
ei
ei

kyllä (lietteen
kyllä/osittain
kompastoinnin
jätevesi- ja
hajuhaitat,
torjunta-aineet,
lannoitteet,
I nakokaas~t\

ei

ei

keskus

Rakennus-

ei

valvontavirasto

Palolaitos

TEKE, kaavoitus

....

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viheryksikkö

ei

ei

ei

ei

..
kyllä/ei

ei

C

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

Vedenkulutusmuutosten syiden
selvittäminen välittömästi

Oulun jätehuolto

Aiheutuuko

Ympäristö-

Hankinta-

merkittäviä

asiat
huomioiva

ohje
hankintoja

päästöjä

hankintaohje

suorittavien
tiedossa

toiminnasta

kyllä
(kaatopaikan
hajuhaitat,
vanhan
täyttöalueen
mahd. suoto- ja
valumavedet,
roskaantuminen
ei

Konekeskus

Vesihuoltolaitos

ei

Oulun Satama

kyllä

Oulun Energia,
energiantuotanto

kyllä

Oulun Energia,
sähkön siirto ja jakelu

Päästöjen
seuranta

ei
kyllä
(kaatopaikan
vesien ja
biokaasuntarkkailuohjelm
at)

kyllä (kiinteistönhoitajan
tarkkailukirjanpito)
kyllä (puhd.
kyllä (jätejäteveden lasku vesianalyysit,
mereen,
velvoitetarkkaiJu
viemärivuodot , raakavedenmaastarkkailu)
toon/mereen
esim.
rankkasadel
ei
kyllä (öIJynerotuskaivojen
säännöllinen
tarkastus)
kyllä (päästöt
kyllä
ilmaan: S02,
(ympäristölupiin
NOx, hiukkaset, liittyvä tarkkailu,
C02, vesistön vesistön
lämpökuorma, velvoitetuhka)
tarkkailu}
ei
kyllä (öljynerotuskaivot)

kyllä (ohjeet
yleisessä
ohjelmassa)

LIITE 1 C 4(8)
Tiedot hyödykkeiden
ympäristövaikutuksista ennen
tilausta

ei

kyllä

ei

ei (hankinnat
kyllä / ei
kaupungin
hankintasäännön
mukaan, yleiset
ohjeet)

kyllä / ei

ei

ei

ei

ei (ki~allista
ohjetta, mutta
käytännössä
ympäristöasiat
huomioidaan)

kyllä
(suurimmat
hankinnat)

ei

kyllä

Oulun Energia,
yrityspalveJut

kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

Oulun Ateria

ei

kyllä (pesuainepäästöt)

ei

ei

ei

kyllä

SOTE, sairaala- ja
laitoshuolto

kyllä/ei
(vaihtelee
yksiköittäin)

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä/ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

SOTE, hallinto- ja
talousoalvelut
SOTE, hammashuolto
SOTE, mielentervevstvö
SOTE, lääkinnällinen kuntoutus
SOTE, päivähoito

kyllä / ei

LIITE 1 C 5(8)
C

Mitä ilmoitettu Mitä hankittu

Kiinteistö-

Jätteenkäsit-

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

tavara~

tavara-

kohtaiset

pörssiin

pörssistä

jätteen-

telyohje
henkilöstön
tiedossa

Keskusvirasto

kalusteita

käsittelyohjeet
toimisto
kalusteita

kyllä

Onko nimetty Jätehuollon
jäteasioiden
kehityksen
vastuuhenkilö seuranta

kyllä (Erkki

ei

Saastamoinen)

Taidemuseo

kyllä

kyllä

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjasto maakunlakiriaslo
Pohjois-Pohjanmaan

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

jääkaapin
kyllä
(filmien säilytys;
valokuvaaja)

kyllä

kyllä (Anneli
Kalajoki)
kyllä (Hannu
Lytlinen)

ei

ei

museo

ki~ahylly

ei

Kaupunginteatteri

ei tarkkaa tietoa ei tarkkaa tietoa kyllä (vaihtelee
kouluillain)
kalusteita
kyllä Uoissakin
toimioisteissä\
kauounoin
kalusteita
kyllä
kauounoin
kyllä (tekeillä)

Opelusvirasto
Nuorisoasiain-

keskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto

ei

ei

kyllä (vaihtelee kyllä
kouluillain)
I(ymp.kasv.
kyllä
ei

ei

kyllä

kyllä (Heini
linatti)
ei

kyllä I ei

kyllä
(korjaamon
esimies,

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

Rakennusvalvontavirasto

Palolailos

kyllä

ei

-' '-

TEKE, kaavoitus
TEKE, tilapalvelut

kyllä

kyllä

kyllä (Hannu
Pekkala)

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

em,

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
kunnossapito

ei tietoa

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,

kyllä

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viheryksikkö

kyllä

..
huonekaluja,
tietokone

kyllä
kyllä
(piiripuutarhurit)

C

Mitä ilmoitettu Mitä hankittu

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

tavarapörssiin

Kiinteistö-

Jätteenkäsit-

tavara-

kohtaiset

pörssistä

jätteen-

telyohje
henkilöstön

käsittelyohjeet

Oulun jätehuolto

kehityksen

v3stuuhenkilö seuranta

kyllä (Ilona
Suppanen)

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä (Pentti
Kemppainen)

kyllä

ei

ei

ei

kyllä I ei

kaappeja, pöytä ei

ei

kyllä (Sakari
kyllä
Ukonmaanaho)

ei ole jäänyt

Oulun Satama

LIITE 1 C 6(8)
Jätehuollon

tiedossa

kierrätyskeskuk- ei
sen kautta
kalusteita ja
laitteita

Konekeskus

VesihuoJtolaitos

Onko nimetty
jäteasioiden

Oulun Energia,
energiantuotanto

kyllä (Kirsi
Ahlqvist)

kyllä

kyllä (Ari
Blomster,

kyllä

Oulun Energia,
sähkön siirto ja jakelu
kyllä

Oulun Energia,
yrityspalvelut

kyllä

Tlmn c, .

""

Oulun Ateria

kyllä

kyllä

kyllä (Marjakyllä
Leena Kallinen)

SOTE, sairaala- ja
laitoshuolto

kyllä

kyllä

kyllä (Eero
Saariniemi)

kyllä (osassa
yksiköitä)
kyllä

osaksi

ei

ei

kyllä (Ma~aei
Liisa Yli-Kvvny)
kyllä (Eero
ei
Saariniemi\
ei
ei

SOTE, hallinto- ja
talousoalvelut
SOTE, hammashuolto
SOTE, mielentervevstvö
SOTE, Jääkinnällinen kuntoutus
SOTE, päivähoito

ei keskitetItYä tietoa

ei keskitettyä
tietoa
kirjoituspöytä

kyllä

ei
kirjoituspöytä,
ei
vanhoja laitteita
leikkikäyttöön

kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

LIITE 1 C 7(8)
C
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

Ajoneuvojen ja Kuljetusten
työkoneiden
suunnittelu

käytön
seuranta

Selvitys turhan Henkilöstön
liikenteen
työmatkavälttämiliikenneseksi
kampanjat

Keskusvirasto

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Taidemuseo

kyllä

kyllä

ei tarvetta

ei

Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginkirjasto maakuntakiriasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo

kyllä
kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei tarvetta

ei

Kaupunginteatteri

kyllä

kyllä

ei tarvetta

ei

Opetusvirasto

ei

kyllä

ei

ei

Nuorisoasiainkeskus
Ympäristövirasto

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei I ei tarvetta

ei

Liikuntavirasto

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Rakennusvalvontavirasto
Palolaitos

ei tarvetta

ei

ei tarvetta

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä
(pyöräilykypäräkamDania\
ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

TEKE, kaavoitus
TEKE, tilapalvelut

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
ei

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
kunnossapito

TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
TEKE, katu- ja
viherpalvelut,
viheryksikkö

..
kyllä

LIITE 1 C 8(8)
C

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
SEURANTA

Ajoneuvojen ja KUljetusten
suunnittelu
työkoneiden

Selvitys turhan Henkilöstön
liikenteen
työmatkaliiken

käytön

välttämi-

seuranta

seksi

nekampanjat

Oulun jätehuolto

kyllä

kyllä

ei tarvetta

ei

Konekeskus

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Vesihuoltolaitos

ei

ei

ei

ei

Oulun Satama

kyllä

kyllä

ei tarvetta

ei

Oulun Energia,
energiantuotanto

kyilä

kyllä

kyllä

ei

ei

Oulun Energia,
sähkön siirto ja jakelu
Oulun Energia,
yrityspalvelut

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Ateria

ei tarvetta

kyllä

ei (ole
ajoneuvoja)

ei

kyllä

kyllä/ei

ei

ei

ei tarvetta

ei

ei

ei

ei tarvetta

ei

ei

ei

ei tarvetta

ei

ei

kyllä

ei tarvetta

kyllä

SOTE, sairaala- ja
laitoshuolto
SOTE, hallinto- ja
talousealvelut
SOTE, hammashuolto
SOTE, mielentervevstvö
SOTE, lääkinnällinen kuntoutus
SOTE, päivähoito

ei

Liite 2
Hallintokuntien esitykset kestävän kehityksen indikaattoreiksi

Nuorisoasiainkeskus
ympäristönsuojeluun liittyvien tapahtumien
määrä
ympäristöaiheisten leirien ja kurssien määrä

Kulttuuritoimi
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
kopioinnin määrä
valaistus
vaihdettavat lamput
Kaupunginki~asto

- maakuntakirjasto
lainaustoiminta

Kaupunginteatteri
toiminnan suhde ihmisiin
toiminnan suhde luontoon
työympäristön viihtyisyys ja turvallisuus
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala- ja laitoshuolto
jätteiden lajittelun seuranta
jätteiden kuljetuksen seuranta
Hiirosenkodin asuinympäristö sisäliä ja ulkona
kaluston ja laitteiden kierrätys
Päivähoito
pihan viihtyisyyden lisääminen (istutukset,
leikittävyys)
jätteiden lajittelun seuranta
energian ja veden kulutuksen määrä
Liikuntavirasto
suolan käyttö pölyn sidonnassa
(kg/liikuntapaikkal kesäkausi)
lannoitteiden käyttö numnen hoidossa
(kglliikuntapaikkalkesäkausi)
liikunnanharrastajien lukumäärä
suosituimmat liikuntalajit
ohjauskertojen määränkasvu liikuntapalveluissa
Tekninen keskus
Tilapalvelut
jäteastioiden koon muutokset
kompostointimahdollisuuksien lisääminen

Katu- ja viherpalvelut, suunnittelu
liikenneonnettomuuksia vähentävät
toimenpiteet
joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen
pyöräilyolosuhteiden kehittäminen,
pyöränkuljetusmahdoliisuus,
pyöräkatoksetllelineet pysäkeilie, keskustaan
lisää pyöräpysäköintialueita
Katu- ja viherpalvelut, kunnossapito
ulkovalaistuksen käyttötunnit
Palolaitos
pienrakentamisen ohjauksen sisältö
purkutöiden teettäjien kohtaaminen
Oulun jätehuolto
taiteenotettujen hyötyjätteiden määrä
talteenotettujen ongelmajätteiden määrä

Vesihuoltolaitos
Oulun edustan merialueen veden laatu
Oulujoen veden laatu
Oulun Energia
energiantuotanto
savukaasu päästöt
tuhkan ja muiden jätteiden hyötykäyttöaste
polttoainejakauma
sähkönsiirto ja jakelu
häviöenergian määrä/siirretty energian määrä
Oulun Ateria
energian, veden ja pesuaineiden kulutuksen
määrä
Oulun satama
aiusperäisten jätteiden määrä

Liite 3
Energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi, jätehuollon kehittämiseksi sekä
kuljetusten tehostamiseksi tehdyt toimenpiteet
Keskusvirasto
sähköposti
muovipussit vaihdettu paperisiksi iahjatavaroissa
logistiikkaselvitykset
Opetusvirasto
ilmastointisäädöt kouluissa
pyritty sähkön säästöön useammassa kouiussa
pyritty lämmön säästöön (tuuletus, tiivisteilä
uusittu, lämpöiaitteita uusittu, pattereita ja
termostaatteja säädetty)
paperin ja pahvin kierrätys
ki~ojen kierrätys
koulukuljetusten koordinointi
Nuorisoasiainkeskus
paperin keräys
tavaran kierrätys
autonkuljettaja suunnitteiee kuljetukset
järkiperäisesti

sekoittajien virtausta rajoitettu
vanhat huonekalut ja muu irtaimisto markkinoidaan
muiden yksiköiden käyttöön (kaikki käyttökelpoinen
on otettu käyttöön)
Hallinto- ja talouspalvelut
papereiden kierrätys -> päiväkodit -> lasten kodit
vanhojen I epäkuntoisten lasku- ym. koneiden
jatkokäyttö -> päiväkodit -> iasten kodit
pahvien kierrätys
kuljetuslinjakokeilu aloitettu syksyilä 1998
Mielenterveystyö
MTI-tilojen tiivistäminen
Hammashuolto
ko~attu putkistoja
välinehuollon käsiki~a kaikkiin toimipisteisiin
sisäitäen mm. jäteohjeistukset
koululaiskuljetukset lopetettu

Kulttuuritoimi
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
valaistuksen uusimista
Kaupunginki~asto-maakuntaki~asto

koko kirjastoJaitosta koskeva ympäristöohjelma
(1996)
kaksipuolinen kopiointi
Exchange-sähköpostin käyttöönotto tiedotuksessa

Lääkinnällinen kuntoutus
laserin ylimääräiset paperit laitetaan
monistuskoneeseen
vanhoista I pilalle menneistä papereista tehdään
muistiiappuja
Päivähoito
valoja sammutellaan
opetettu lapsille säästäväistä kulutusta

yhteiskuljetuksia esim. ympäristöviraston kanssa
taloudelliseksi suunniteltu päivittäinen ajoreitti
Pohjois-Pohjanmaan museo
patterivarastojen säätö niiilä osin kuin se on
mahdollista museoesineiden säilyvyyden kannaita
kuljetukset suunniteltu etukäteen - keskitetyt
kuljetukset
Kaupungin teatteri
ikkunoiden tiivistys
valokaluston uusinta
ilmanvaihdon sovittaminen
lajittelun edistäminen
metallien kierrätys

jätteiden lajittelu
eloperäisen jätteen kompostointi
yhteistyö kierrätys keskuksen kanssa: ostettu
käytettyä tavaraa ja viety myytävää tavaraa
kirpputori tapahtumat omassa yksikössä
lapsia kuljetetaan yieisillä linja-autovuoroilla tai
tilauslinja-autoilla
kävellään retkilIe lähiympäristöön
henkilökunta pyöräilee tai kävelee
Liikuntavirasto
liikuntalaitosten ja paikkojen valaistustehon tarvetta
on tarkistettu tapahtumaa tai käyttöä paremmin
vastaavaksi, esim. stadion ja Raksilan
tekojääkenttä

ennakkosuunnittelu
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala- ja laitoshuolto
ilmastoinnin jaksotus
lämmön seuranta

uimahalleihin on asennettu säästösuihkuja ja
annostelukytkimiä
avohiekkasuodattimien huuhtelu suoritetaan
otsonaattorin jäähdytysvedellä

kertakäyttöisten muoviastioiden käyttö on lopetettu
biojätteen lajittelu Peltolantien kiinteistössä
kaksipuolinen kopiointi

jätteiden lajittelu kaikissa toimipisteissä on toiminut
jo useita vuosia
kertakäyttöastioista luovuttu jo ajat sitten

koneita ja laitteita uusittaessa on valittu entistä
monitoimisempia konetyyppejä

reitit suunnitellaan mahdollisimman järkeviksi
VesihuoltoJaitos
taajuusmuuttajia veden pumppauksessa
Sähkökäyttöjen uudistukset puhdistamoilla

Ympäristövirasto
WG-remontti
paperin tehostettu käyttö ja kierrätys
jäteohje
jätteiden lajittelu
postin yhteiskuljetus

ki~aston

kanssa

Tekninen keskus
Tilapaiveiut
Oulun kaupungin energian säästö ohjelman
toteuttaminen
kaksiotehohanojen yms. vesikalusteiden
käyttöönotto
jätteiden lajitteluohjeiden noudattaminen
Katu- ja viherpalvelut, suunnittelu
ilmastointijärjestelmän korjaustoimenpiteet
lämpötilan seuranta
paperinkeräys
ei kertakäyttöastioita
Katu- ja viherpalvelut, kunnossapito
paperinkeräys
Katu- ja viherpalvelut, viheryksikkö
kasvihuoneisiin asennettu Hu-mic huonesäästäjät
tuuletusJuukkuremontit
sähköjohtojen uusiminen
jä~estelmän järkeistäminen (ajastimet yms.)
lämpötilojen lasku talvikuukausina
lämpötilan säätö työtiloissa
kasvien kasteluvesi suoraan Oulujoesta
kastelusäiliöön

putkiston saneeraus
Exchange, Xcity vähentää paperin käyttöä
puhdas paperi paperinkeräykseen
ei käytetä kertakäyttöastioita
valurautaromu kerätään yhteen paikkaan ja
myydään
pakkauspahvit paperinkeräykseen

varastoinnissa toimitus ehto = vapaasti kaupungin
laitoksille (ei tarvitse kuljetuksia)
Konekeskus
konekeskukselle laadittu energiansäästöohjeet
13.10.1998
toimenpiteet jätemäärien vähentämiseksi
keskuskorjaamolla, ohjeet laadittu 16.10.1996
seurantaa tehostettu
huoIlot organisoitu uudelleen
tyhjäkäyntiohjeet laadittu koko kalustolle
turhia siirtymäajoja väitetään
Oulun Energia
Energiantuotanto
kalliovaraston sähkösaattojen korjaus
kulutuksen seurannan tehostaminen
lajittelua tehostettu
henkilökuntaa koulutettu
tuhkan hyötykäyttökohteiden selvitystyö (esim
asfalttifillerinä, maisemarakentaminen)
käytöstä poistetun petihiekan käyttö
nurmikkomullan valmistukseen

orgaanisen jätteen kompostointi
risujen yms. haketus
yhteistilaukset, isommat pakkauserät
kierrätys
lajittelu

Yrityspalvelut
uusittu energiatalon LVI- ja LVIautomaatiojärjestelmä

yhteistyön tiivistäminen kuljetuskaluston käytössä
eri piirien kesken

Oulun Ateria
pyydetty mittareita tilapalvelut-yksiköstä
koulutettu henkilöstöä
uusittu koneita ja laitteita

Palolailos
sairaankuljetushallin ovet

palautteiden kautta seurantaa I kuljetuksen esimies

henkilöstön koulutus
lajittelu
paperinkeräyksen tehostaminen
Oulun Jätehuolto
Ruskon jätteenkäsittelyalueella käytetään
kaatopaikkakaasua
kompostoinnin aloittaminen Kirkkokadun yksikössä

isommissa laitoksissa blojätteen ja pahvin keräys
1 ekokoulu, Hönttämäen ala-aste
järkevät kuljetusreitit ja -ajot
Oulun satama
Nuottasaaren huoltorakennuksen
lämmitysjärjestelmän uusinta

OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMA:

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman
toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa 1998
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