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JOHDANTO
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma on paikallisiin oloihin ja kehittämistarpeisiin perustuva kehittämisohjelma. Se on myös eri hallintokuntien ja viranomaisten yhteistyöasiakirja, jossa esitetään niin ympäristölautakunnan kuin muidenkin lautakuntien
toimialaan kuuluvia ympäristönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma tarkistetaan valtuustokausittain ja ohjelma vuoteen 1997 on järjestyksessään kaupungin toinen. Edellinen ohjelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjeellisena noudatcttavaksi, valmistui 1989 ja sen toteutumisen
seurannasta on vastannut ympäristövirasto.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelman tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen ja
sen tuomiin ympäristöä rasittaviin muutospaineisiin siten, että jatkossakin Oulu tulee olemaan kaikille asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka. Katsaus Oull!n ympäristön
nykytilaan on esitetty erillisessäjulkaisussa "Oulun ympäristön tila 1993".
Kehittämisohjelman perustana ovat ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet, jotka on sopeutettu Oulun tilanteeseen ja Oulussa havaittuihin ongelmiin. Keskeisenä periaatteena ohjelmassa on pyrkimys kestävään kehitykseen, tasapainoon ihmisen ja luonnon välillä. Kestävä kehitys edustaa uutta ympäristönsuojeluajattelua, jossa päätöksenteossa tarkastellaan
ympäristönsuojelun etua tasaveroisesti muiden tekijöiden ohella. Kestävä kehitys korostaa
oikeudenmukaisuutta sekä nykyisen sukupolven sisällä että tulevien sukupolvien välillä.
Ympäristö on jätettävä tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin itse
olemme scn saaneet.
Ympäristönsuojelun käytännön toteuttaminen on monelta osin pitkäaikaista ja jatkuvaa
toimintaa, näin ollen osa nyt esitetyistä toimcnpiteistä on ollut esillä jo edellisessä toimenpideohjelmassa. Osa perusselvityksen luonteisista toimenpiteistä on sitä vastoin jätetty pois
ja pyritty keskittymään lähivuosien tärkeimpiin kysymyksiin samoin kuin yhteistyötä vaativiin toimenpiteisiin. On selvää, että monct hallintokunnat totcuttavat ympäristönsuojelua
omassa toiminnassaan myös muilta osin kuin mitä tässä on esitetty.
Kehittämisohjelman totcutumisen edellytykscnä on sc, että kukin hallintokunta sisällyttää
kuntasuunnitelmaansa sitä koskcvat toimenpiteet. Toimenpiteiden kustannukset selviävät
toteuttamissuunnitelmien yhteydessä. Osa ohjelman toimenpiteistä liittyy toimintatapoihin,
joiden toteuttaminen ei aiheuta erillisiä kustannuksia.
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Ympäristönsuojelun lähiajan painopistealueet
Ympäristökysymykset ovat laaja-alaisia ja tavoittciden tärkeysjäIjestykseen asettaminen on
vaikeaa. Ympäristökysymysten ratkaisu vaatii yhteistyötä päätöksentekovaiheessa, mutta
yhä enenevässä määrin myös muutoksia kaupunkilaisten jokapäiväisessä toiminnassa. Ympäristökysymyksiin liittyvän tiedotuksen samoin kuin ohjauksen ja neuvonnan merkitys on
huomattava kaikilla lähivuosicn painopistealueilla.
Ympäristönsuojelun lähiajan painopistealueet Oulussa ovat seuraavat:
- jätcmäärien vähentäminen sekä siihcn liittyvä jätteidcn lajittelun ja hyöty käytön
lisääminen
- ympäristövaikutusten arvioinnin tehostaminen maankäytön suunnittelussa
- kaupunkikuvan parantaminen ja ympäristöystävälliset liikenneratkaisut
- Oulujoen veden laadun parantaminen hajakuoffilitusta vähentämällä
- luonnon virkityskä)'ttömahdollisuuksicn kchittäminen
- henkilökohtaisen ympäristövastuun kasvattaminen ja asianmukaisen ympäristötiedon välittämincn kaupunkilaisille

1. JÄTEHUOLTO
Tavoite
Jätehuollon tavoitteena on jätteiden määrän ja hailallisuuden
vähentäminen, syntyneiden jätteiden hyödyntäminen ensisijaisesti raaka-aineina ja toissijaisesti energiana sekä hyödyntämättä jäävän jätteen turvallinen loppusijoitus.
Oulun kaupungin tavoitteena on Ruskon kaatopaikalle
tulevien jätteiden maaran vähentäminen sekä jätteiden
kokonaisvaltaiseen lajitteluun, kierrätykseen ja hyötykäyttöön
siirtyminen.

1. Toimenpide
Siirrytään koko kaupunkia koskevaan jätteiden lajitteluun. Jätteet lajiteIlaan hyödynnettäviin, kompostoitaviin ja kaatopaikalle meneviin jätteisiin. Myöhemmin lajittelu voidaan
ulottaa myös muihin jätelajeihin. Kiinteistökohtaista kompostointia suositaan, mikäli se ei
ole mahdollista, kompostoidaan kaatopaikalla.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ympäristövirasto

2. Toimenpide
Järjestetään alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä, joiden koordinoinnista vastaa kaupungin kierrätyskeskus. Keräyspisteiden sijoituksesta ja hyötyjätteiden varastoinnista
laaditaan koko kaupunkia kattava suunnitelma. Hyötyjätteiden keräyspisteiden sijoittaminen otetaan huomioon uusia asemakaavoja laadittaessa. Keräyspisteen tarvitseman alueen
koko määritellään. Mikäli hyötyjätepisteen sijoituspaikka on vuokrattavalla kaupungin
tontilla, mainitaan se vuokrasopimuksessa.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ym päristövi rasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut

3. Toimenpide
Säilytetään keskustan alueella kotitalouksien kaikkien ongelmajätteiden vastaanottopaikka.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ympäristövirasto

4. Toimenpide
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuulumattomat ja siitä vapautetut kiinteistöt kartoitetaan
jätehuoltollsa
.ja velvoitetaan hoitamaan.
.iäteiain mukaisesti.
Toteuttaja

ympäristövirasto
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5. Toimenpide
Teollisuuden jätteiden hyötykäyttöä ohjataan yksityiskohtaisin jätehuoltomääräyksin, joissa
painotetaan turvallista ongelmajätehuoltoa ja jätteiden hyödyntämistä.
Toteuttaja

ympäristövirasto

6. Toimenpide
Kaupungin ongelmajätevaraston kapasiteettia ja varustelutasoa parannetaan siten, että kotitalouksien ongelmajätteidcn lisäksi voidaan vastaanottaa myös kaupungin omien
kiinteistöjen ongelmajätteet.
Toteuttaja

teknincn palvelukeskus, kunnalI istekniikka
ympäristövi rasto

7. Toimenpide
Myönnettäessä teollisuuslaitoksille rakcnnuslupia sekä kaupungin vuokratessa tiloja ja
tontteja yrityksille annetaan niillc samassa yhteydcssä ohjeet jätehuollon asianmukaiscsta
jäIj estäm isestä.
Toteuttaja

rakennusvai vontavirasto
teknincn palvelukcskus, maankäyttö
ympäristövirasto

8. Toimenpide
Rakennusluvan ja tontinvuokraussopimuksen yhtcydessä annetaan ohjeet rakennusaikaisen
jätteen lajittelusta.
Toteuttaja

rakennusval vontavirasto
tekninen palvelukcskus, maankäyttö
ym päristöv i rasto

9. Toimenpide
Jätehuollon jäIjestämisestä ja lajittelusta kiinteistöissä, mukaanlukien
suunnittelu, annetaan ohjeet rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Toteuttaja

rakennusval vontavirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ympäristövirasto

keittiötilojen

10. Toimenpide
Järjestetään Ruskon kaatopaikallc tuotavien jättcidcn scuranta ja ohjataan eri jätejakeet oikeisiin paikkoihin.
Toteuttaja

tcknincn pal velukcskus, kunnallistckniikka

11. Toimenpide
Osa kaatopaikka-aluccsta varataan romurenkaidcn ja muidcn sellaistcn jätclajien varastointia varten, joidcn hyötykäyttö on tulevaisuudcssa mahdollista.
Toteuttaja

tckninen palvclukeskus, kunnallistckniikka

12. Toimenpide
Kaupungin kaikissa hankinnoissa otetaan huomioon tuottciden ympäristöystävällisyys,
pakkauskoko- ja materiaali sckä muut tuottciden elinkaareen liittyvät seikat.
Toteuttaja

kcskusvirasto, hankintakcskus
kaikki virastot

13. Toimenpide
Tiedotuksen, neuvonnan ja kampanjoidcn avulla edistctään j~itteiden lajittelua ja
hyötykäyttöön saattamista, pitkäikäistcn tuottcidcn käyttöä sckä ongelmajätteiden oikeaa
sijoittamista Asiasta laadittu ticdotc jaetaan vuosittain jokaisecn talouteen. Kampanjoita
suunnataan kouluihin ja päiväkoteihin.
Toteuttaja

Yl11päristövirasto

14. Toimenpide
Roskaantumista ehkäistään valistuksclla ja ascnnekasvatuksella sekä järjestämällä roskaantuneiden alueiden siivoustalkoita yhtcistyössä 111m. koulujen ja asukasyhdistysten kanssa.
Toteuttaja

ympäristövirasto
tcknincn palvclukcskus, kunnalI istekniikka

15. Toimenpide
Virkistyskäyttöalueiden jätehuoltoa parannctaan lisäämällä jätteiden keräilyastioita ja kokeilemalla kompostointiin perustuvaa jätchuoltoa.
Toteuttaja

tckninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
YI11 päristövirasto
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16. Toimenpide
Seudullista yhteistyötä lisätään mm. laatimalla yhteneväiset kunnalliset jätehuoltomääräykset ja kehittämällä jätteenkäsittelymenete1miä.
Toteuttaja

ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka

17. Toimenpide
Kehitetään Ruskon kaatopaikan jätteiden vastaanottoa siten, että jo maisemoinnin kohteena
oleva alue voidaan ottaa ulkoilukäyttöön aikaisemman suunite1man mukaisesti.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
liikuntavirasto

18. Toimenpide
Selvitetään valmiudet lajitellun, polttokelpoisen jätteen käyttöön energiantuotannossa.
Toteuttaja

energialaitos
ympäristövirasto

2. VESIENSUOJELU
Tavoite
Vesiensuojelun tavoitteena on kuormitusta vähentämällä ja
muilla toimin estää vesien tilan huononeminen sekä parantaa Iikaantuneiden vesien tilaa.
Oulun kaupungin tavoitteena on, että vesistöjen tilaa ja käyttökelpoisuutta parannetaan sekä merialueelle että Oulujokeen
joutuvien ravinteiden ja haitta-aineiden määrää vähentämällä.
Pienvesistöjen veden laadusta ja virkistyskäyttöarvosta huolehditaan.

1. Toimenpide
Uutta vesistöä kuomlittavaa toimintaa sijoitcltacssa ja vanhojen laitosten jätevesien laskulupia uusittacssa tehdään riittävät sch'ityksct ympäristö,·aikutuksista.
Toteuttaja

ym päristövi rasto

2. Toimenpide
Viemäröinti ulotetaan mahdollisimman pian viemäröimättömille Oulujoen eteläpuoleisille
alueille jätevesien maahanimeytyksestä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi.
Toteuttaja

tekninen palvelukcskus, kunnallistekniikka
vesihuoltolaitos

3. Toimenpide
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä noudatetaan Oulujocn kestävä kehitys -projektissa
esitettyä jokivarren kuntien yhtcistä vaatimustasoa sekä lupamenettelyä toteuttajatahojen
keskenään sopimalla tavalla.
Toteuttaja

ympäristövirasto
rakennusvai vontavirasto

4. Toimenpide
Peltoviljelyn ja karjatalouden aiheuttaman hajakuormituksen vähentämiseksi otetaan käyttöön Oulujoen kestävä kehitys -projektissa esitetyt suositukset. Suosituksista tiedotetaan
aktiivisesti jokivarren maanviljelijöille ja niiden toteutumista seurataan.
Toteuttaja

ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
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5. Toimenpide
Tehostetaan kenttävalvontaa ja yhteistyötä metsätalouden harjoittajien ja turvetuottajien
kanssa Oulujoen kestävä kehitys -projektissa esitetyn mallin mukaisesti.
Toteuttaja

ym päristöv irasto

6. Toimenpide
Vesistöjen kunnostustarve ja -mahdollisuudet priorisoidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupungin keskeisillä alueilla sijaitseviin virkistystä palveleviin vesiin, kuten Kuivasjärveen, Pyykösjärveen ja Oulujoen suistoalueeseen.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ympäristövirasto

7. Toimenpide
Vesirakennus- ja kunnostushankkeita suunniteltaessa tehdään ympäristövaikutuksista riittävät selvitykset. Vesi- ja ranta-alueiden kunnostamisen tulee sisältyä hankkeiden suunnitteluun.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ympäristövirasto

8. Toimenpide
Järvien vesistötarkkailua jatketaan. Tarkkailuun otetaan mukaan
tilan kehityksen seuraamiseksi.
Toteuttaja

UUSIa

bioindikaattoreita

ym päristövi rasto
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka

9. Toimenpide
Selvitetään järviä kuormittavat tekijät ja laaditaan toimenpideohjelma järvien veden laadun
parantam iseksi.
Toteuttaja

ym päristövi rasto
tcknincn palvelukcskus, kunnallistekniikka

10. Toimenpide

Jokaisen vesistöjen varsilla asuvan ja toimivan kaupunkilaisen, vapaa-ajanasunnon käyttäjän sekä toiminnanha~ioittajan vastuuta vesi luonnon suojelemiseksi ja veden laadun säilyttämiseksi lisätään aktiivisella tiedottamisella ja ohjaamisella.
Toteuttaja

ympäristövirasto
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11. Toimenpide
Näytteenottovalmius äkillisissä vesistöjen likaantumistapauksissa järjestetään.
Toteuttaja

ympäristövirasto
palo- ja pelastuslaitos

12. Toimenpide
Luovutaan perinteisistä matonpesulaitureista avovesissä, pesupaikat uusitaan hankkimalla
viemäröityjä pesualtaita suosituilIe pesupaikoille.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka

13. Toimenpide
Huolehditaan nUffi1ialueiden lannoituksesta niin, ettei lannoiteita joudu vesistöön.
Toteuttaja

tekn inen pa! vei ukeskus, ku nnall istekn iikka
liikuntavirasto

IJ

3.ILMANSUOJELU
Tavoite
Ilmansuojelun tavoitteena on ehkäistä teollisuudesta, enugian
tuotannosta, liikenteestä ja muusta toiminnasta aiheutuva ilman
pilaantuminen siten, että ilman laadusta ei ole haittaa ihmisten
terveydelle, elolliselle luonnolle eikä muulle ympäristölle.
Oulun kaupungin tavoitteena on vähentää ilmaan joutuvien
epäpuhtauksien päästömääriä erityisesti liikenneperäisten päästöjen osalta ja ennaltaehkäistä uusien toimintojen aiheuttamia
ilmansuojeluhaittoja. Tavoitteena on, että ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asettamia enimmäisohjearvoja.

1. Toimenpide
Edellytetään kaupungin ja teollisuudcn laitoksilta tchokasta puhdistustekniikkaa epäpuhtauspäästöjen vähentämiscksi.
Toteuttaja

ympäristövirasto

2. Toimenpide
Kaupungin keskustan liikennesuunnittclussa ja -järjcstelyissä päästöjen vähentäminen
asetetaan yhdeksi painopistetavoitteeksi. Joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä
kehitetään edelleen.
Toteuttaja

ympäristövirasto
tcknincn palvelukcskus, kunnallistckniikka

3. Toimenpide
Ilmaa pilaavaa toimintaa ei sijoiteta asuinalueiden läheisyytecn. Ilmaa pilaavan toiminnan
ympärille varataan riittävät suojavyöhykkcct.
Toteuttaja

kcskusvirasto, suunnittclu- ja taloushallintopalvelut
tckninen palvelukcskus, maankäyttö
ympäristövirasto

4. Toimenpide
Keväisten pölyhaittojen torjuntaa tehostctaan parantamalla katujen harjaustapoja ja aloittamalla katujen puhdistus riittävän aikaisin keväällä. Katujcn haziauksesta tiedotetaan alueella sijaitseviin pölystä erityisesti häiriintyviin kohteisiin esim. sairaaloihin, päiväkoteihin ja
vanhainkoteihin.
Toteuttaja

tekn incn pal vcl ukcskus, ku nnall istckni ik ka
ympäristöv irasto
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5. Toimenpide
Tarkistetaan keskeisempien epäpuhtauksien (rikkiyhdisteet, typen oksidit, hiukkaset, liuottimet) päästömäärät vuosittain. Täydennetään tietoja muiden epäpuhtauksien osalta tarpeen
mukaan.
Toteuttaja

ympäristövirasto

6. Toimenpide
Ilmanlaadun mittaustoimintaa jatketaan yhteistyössä teollisuuden kanssa. Nykyinen sopimus päättyy vuoden 1995 lopussa. Uudelle 5-vuotiskaudelle laaditaan yksityiskohtainen
suunnitelma, jossa otetaan huomioon EU-direktiivien mukanaan tuomat uudet mitattavat
yhdisteet (esim. otsoni ja hiilivedyt) ja vastaavasti harkitaan rikkidioksidimittauspisteiden
vähentämistä.
Toteuttaja

ympäristövirasto

7.Toimenpide
Otetaan koekäyttöön ilmanlaatuindeksi, jonka avulla voidaan tiedottaa ilmanlaadusta yksinkertaisesti ja nopeasti
Toteuttaja

ympäristövirasto

8. Toimenpide
Mittaustuloksista laaditaan yhteenveto vuosittain ja
hallintokunnille, toiminnanharjoittajille ja kaupunkilaisille.
Toteuttaja

tuloksista

tiedotetaan

en

ympäristövirasto

9. Toimenpide
Ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutuksia seurataan erillisen seurantaohjelman mukaisesti pysyvillä koealoilla.
Toteuttaja

ympiiristiiv irasto

10. Toimenpide
Tiedotetaan kaupunkilaisille ilmaa pilaavasta tOlI111nnasta ja sen vaikutuksista. Ohjataan
kaupunkilaisia välttiimään turhaa ilmaa kuormittavaa toimintaa ja neuvotaan kuinka tulee
toimia.
Toteuttaja

ympiiristövirasto
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4. MELUNTORJUNTA
Tavoite
Meluntorjunnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja terveellinen
elinympäristö, missä ei ole meluhaittoja ja kaupunkilaisilla on
mahdollisuus nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä.
Oulun kaupungin tavoitteena on ennaltaehkäistä uusien meluhaittojen syntyminen ja alentaa melutasoa alueilla, joilla meluhaittoja on todettu.

1. Toimenpide
Laaditaan meluselvityksessä todetuille, ohjearvot ylittäville kohteille meluntorjuntaohjelma, jossa esitetään torjuntatoimet, hankkeiden tärkeysjärjestys, aikataulu ja kustannukset.
Toteuttaja

ympärislövirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka

2. Toimenpide
Kaavojen valmisteluvaiheessa selvitetään kaava-alueiden melulähteet, ennusteet tulevista
melutasoista ja melunto~iuntatoimenpiteet.Uusia asuntoja ei sijoiteta alueille, joilla ohjearvot ylittyvät.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ym päristövirasto

3. Toimenpide
Uusien liikenneväylien rakentaminen ja vanhojen parantaminen toteutetaan siten, että olemassa olevat ohjearvot eivät ylity. Kun tarvitaan meluesteitä, niiden sijoituspaikat esitetään
suunnitelmissa.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ympäristövirasto

4. Toimenpide
Merkittävät pistemäiset melu lähteet varustetaan parhaalla mahdollisella meluntorjuntatekniikalla. Melulähteiden ympärille varataan riittävästi tilaa suojavyöhykkeille. Melua aiheuttavia toimintoja ei sijoiteta alueille, joilla on meluIle herkkiä kohteita.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maan käyttö
ympäristövirasto
keskusvirasto, sllunnitlelu- ja talollshallintopalvelut

5. Toimenpide
Kcskustan mclutasoa alcnnctaan katuvcrkon jäscntelyllä ja muilla kcskustan autoliikcnnettä
vähentävillä ratkaisuilla. Melullc hcrkkicn toimintojcn kohdalla melutasoa alennetaan nopeusrajoituksicn ja muidcn liikenncjärjcstelyjen avulla. Raskaan ajoneuvoliikentccn reitit
suunnitcllaan siten, että haitta on mahdollisimman vähäinen.
Totcuttaja

tckninen palvclukcskus, kunnallistckniikka
ym päristäv irasto

6. Toimenpide
Vilkkaasti liikennöityjcn pääteiden varsilla meluhaittaa vähennetään mclucstcin. Mcluestcidcn suunnittelussa ja rakcntamisessa kiinnitctään huomiota maiscmansuojeluun. Ensisijaiscsti suositaan mclusuojavyöhykkcitä ja toissijaiscsti meluvalleja ja -aitoja. Asuntorakentamista varten annetaan ohject rakentcclliscsta meluntorjunnasta.
Totcuttaja

tcknincn palvclukeskus, maankäyttö
tcknincn palvclukcskus, kunnallistekniikka
ympäristövirasto

7. Toimenpide
Ticdotctaan aktiiviscsti uudcn mcluntorjuntalain mukaiscsta ilmoitusmcncttclystä asianomaisillc ja valvotaan ilmoitusvelvollisuudcn täyttämistä.
Toteuttaja

ympäristövirasto

8. Toimenpide
Ulkoilmakonscrtticn ja vastaavicn tilaisuuksicnjärjcstämistä vartcn ctsitään sellaincn paikka, jossa melu mahdollisimman vähän häiritscc asutusta.
Toteuttaja

kcskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
teknincn palvclukeskus, maankäyttö
ympäristövirasto
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5. YMPÄRISTÖMYRKYT
Tavoite
Tavoitteena on estää ympäristölle myrkyllisten aineiden pääsy
ympäristöön seltii niiden haitalliset vaikutukset luontoon ja ihmisiin.

Oulun kaupungin tavoitteena on poistaa paikallisesta
toiminnasta ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvia uhkatekijöitä
seltii korjata syntyneitä vahinkoja.

1. Toimenpide
Jatketaan niiden alueiden kartoittamista, joilla aikaisemmasta käytöstä johtuen on mahdollista ympäristömyrkkyjen esiintyminen maaperässä tai pohjavedessä.
Toteuttaja

ympäristöv irasto
keskusvirasto, suunnittclu- ja taloushallintopalvclut

2. Toimenpide
Sovitaan valvontakäytännöstä ja ilmoitusmenettelystä uudistetun kemikaalilain mukaisissa
asioissa.
Toteuttaja

ympäristövirasto
palo- ja pclastuslaitos

3. Toimenpide
Selvitetään ympäristömyrkkyjen ja teollisuuskemikaalien valmistukseen, varastoinIiin,
kuljetukseen ja käyttöön liittyvät luvat ja niiden valvonta.
Toteuttaja

ym päristövi rasto
palo- ja pclastuslaitos
rakennusvai vontav irasto

4. Toimenpide
Selvitetään Oulun kautta rautateitse kuljetettavien ja ratapihalla varastoilavien kemikaalien
laatu ja määrä.
Toteuttaja

ympäristövirasto
palo- ja pelastuslailOs

5. Toimenpide
Tehostetaan myrkyllisten kemikaalien vähittäismyynnin valvontaa.
Toteuttaja

ympäristövirasto
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6. Toimenpide
Seurataan haitallisimpicn ympäristömyrkkyjcn kutcn elohopean, lyijyn, kadmiumin sekä
PAH-aineiden csiintymistä Oulun aluecn ravintokasveissa ja luonnossa. Jatketaan Oulun
alueen kalojen elohopeapitoisuuksien seuraamista.
Toteuttaja

ympäristövirasto

7. Toimenpide
Tehostetaan jätevesipuhdistamolla syntyvän liettcen laadunvalvontaa erityiscsti raskasmetallien osalta
Toteuttaja

ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
vesihuoltolaitos

8. Toimenpide
Oulun kaupungin satamatoll11lntoja kehitettiiessä keskitytiiän ympäristölle haitattomien,
Oulun satamalle perinteisten tuotteiden ja tavaroiden kuljetuksiin.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
satamalaitos
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6. LUONNONSUOJELU
Tavoite
Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja
alueelle
tyypillisten
el"ityispiirteiden
säilyttäminen.
Luonnonsuojelu käsittää sekä suojelullisesti arvokkaiden alueiden että yl\Sittäisten lajien suojelun.
Oulun kaupungin luonnonsuojelun tavoitteena on säilyttää
määrällisesti ja laadullisesti riittävä määrä Oululle ominaisia
luontokokonaisuuksia ja luonnonmuodostumia sekä turvata
uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien esiintyminen kaupungissa.

1. Toimenpide
Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon uusin tieto luonnonoloista sekä suoje!tavista
alueista ja kohteista. Arvokkaat kohteet esitetään tarkoituksenmukaisilla merkinnöillä.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
tekninen palvelukeskus, l11aankäyltö
ympäristövirasto

2. Toimenpide
PiIpasuon, KempeJeenlahden ja Letonniemen rauhoitusalueet pyntaan laajentamaan koskemaan koko suojeluvarausta. Yksityisl11aiden omistajien kanssa neuvotellaan maiden rauhoittamisesta ja mahdoll isesta lunastamisesta.
Toteuttaja

teknincn palvelukcskus, l11aankäyttö
ympäristönvirasto

3. Toimenpide
Pyritään saamaan Harakkalammen alue rauhoitetuksi.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, l11aankäyttö
ympäristövirasto

4. Toimenpide
Yksityismailla sijaitsevien luonnonl11uistol11erkiksi sopivien kohteiden omistajille tiedotetaan rauhoitusmahdollisuuksista ja -tavoista ja pyritään saamaan kohteet rauhoitetuiksi.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, l11aankäyttö
ympärislövirasto
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5. Toimenpide
Luonnonmuistomcrkit ja suojcltavat alucct, jotka civät vaadi luonnonsuojclulain mukaista
rauhoitusta, säästctään luontoa muuttavalta toiminnalta. Kohtcct otctaan huomioon niin
kaavoitukscssa kuin maa-aincs- ym. lupia myönncttäcssä.
Totcuttaja

kcskusvirasto, suunnittclu- ja taloushallintopalvelut
tcknincn palvcl ukcskus, maankäyttö
ympäristövirasto

6. Toimenpide
Kaupungin alucclla olcvicn uhanalaistcn ja harvinaistcn kasvi- ja cläinlajicn csiintymicn
selvittämistä jatkctaan sckä ryhdytään toimcnpitcisiin niidcn säilyttämiscksi.
Totcuttaja

ympäristövirasto

7. Toimenpide
Uhanalaistcn ja harvinaistcn lajicn esiintymät huomioidaan suunnittelussa ja rakcntamiscssao Tarvittacssa niillc laaditaan hoitosuunnitelmat.
Totcuttaja

ympäristövirasto
tckninen palvelukeskus, maankäyttö
kcskusvirasto, suunnittclu- ja taloushallintopalvelut

8. Toimenpide
Lctonnicmen suojclualuc inventoidaan ja sillc laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitclma.
Totcuttaja

ym päristövi rasto

9. Toimenpide
Pilpasuon suojclualuccn käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamincn aloitctaan ylcisöä palvclcvien toimcnpiteidcn osalta.
Totcuttaja

ympäristövirasto
teknincn palvelukcskus, maan käyttö

10. Toimenpide
Kempeleenlahden suojclualueelle laaditaan käyttö- ja hoitosuuunitelma.
Toteuttaja

ympäristövirasto
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11. Toimenpide
Luonnonsuojelualueista tiedotetaan aktiivisesti. Niille järjestetään opasteItuja yleisöretkiä
alueiden luontoa ja luonnetta vaarantamalta. Tehostetaan alueiden käyttöä opetuksen, luonnonharrastuksen ja -tutkimuksen sekä matkailupalvelujen kohteina.
Toteuttaja

ym päristövirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
opetusvirasto
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7. LUONNONVARAT JA NIIDEN HYVÄKSIKÄ YTTÖ
Tavoite
Luonnonvarojen hyöty käytön ja hoidon tavoitteena on turvata
niiden riittävyys pitkällä aikavälillä. Uusiutumattomien luonnonvarojen otto tulee suunnitella ja hoitaa vaal'antamatta
muuta luontoa, maisema kuvaa ja luonnonvarojen jatlwkäyttöä.
Uusiutuvia luonnonvaroja tulee I(äyttää järkevästi, niiden tuottokykyä heikentämättä.
Oulun kaupungin tavoitteena on I(äyttää luonnonvaroja suunniteImallisesti ja säästäen sekä monipuolistaa kaupunkilaisten
mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja.

1. Toimenpide
Pohjavesialueiden valvontaa tehostetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään maa-ainestenottoon.
Toteuttaja

ym päristövirasto

2. Toimenpide
Käytöstä poistetut maa- ja ki"iaincstcn ottopaikat invcntoidaan. Alucidcn kunnostustyöt
aloitctaan Hangaskankaalta.
Toteuttaja

ym päristövirasto
tckninen palvelukeskus, maankäyttö

3. Toimenpide
Turpeenottoa kaupungin omistamilla mailla Oulun kaupungin alucella eI aikaisemmista
suunnitelmista lisätä.
Toteuttaja

kaupunginhall itus
tekninen palvelukeskus, maankäyttö

4. Toimenpide
Kaikessa metsiin kohdistuvassa toiminnassa otctaan muutkin kuin metsätaloustoimenpiteet
tasavertaisina huomioon. Kaupungin metsille laaditaan monikäyttösuunnitelma.
Toteuttaja

teknincn palvelukcskus, maankäytlö
ym p~iristö,' i raslo
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S. Toimenpide
Metsiin jääneet edustavat luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset metsäalueet jätetään taloudellisen metsänkäsittelyn ulkopuolelle aamialueiksi. Yksityismetsistä etsitään myös
vastaavia alueita.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ympäristövirasto

6. Toimenpide
Kaupungin metsätaloussuunnitellllasta poikelaan luonnonsuojelullisen tai virkistyskäytön
edun niin vaatiessa.
Toteuttaja

tekninen pah'elukeskus, maankäyttö
Ylllpäristövi rasto

7. Toimenpide
Riistalle tärkeät alueet ja petolintujen pesät ympäristöineen suojellaan.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
Ylllpäristövirasto

8. Toimenpide
Kaupungin lllaillaja vesialueilla Oulun kaupungin alueella ei sallita pienriistan metsästystä.
Luvattoman metsästyksen valvontaa tehostetaan.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maan käyttö

9. Toimenpide
Kaupungin merkittävät Illarja- ja sienialueet kartoitetaan. Kartoituksen tuloksista tiedotetaan kaupunkilaisille.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
Ylllpäristövirasto

10. Toimenpide
Kaupungin vesistöjä hoidetaan siten, että virkistyskalastuksesta saadaan suuri hyöty. Erityistä huomiota kiinnitetään Oulujoen ja Sanginjoen kalastusmahdollisuuksien parantamiseen ja rapukantojen elvyttämiseen.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ylllpäristövirasto
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8. LUONNON VIRKISTYSKÄ YTTÖ
Tavoite
Luonnon virkistysl\äytön kehittämisen tavoitteena on turvata
monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet sekä ohjata virkistyskäyttö tarkoitukseen sopiville alueille.
Oulun kaupungin tavoitteena on osoittaa riittävä määrä käyttökelpoisia virkistysalueita eri puolilla kaupunkia sekä parantaa
olemassa olevien virkistysalueiden tasoa.
1. Toimenpide
Laaditaan koko kaupungin kattava virkistysalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa
osoitetaan virkistyskäyttöön sopivat ja luonnontilaisena säilytettävät alueel. Selvitetään
kaupungin nykyisten virkistysalucidcn tilaja kulutuskestävyys.
Toteuttaja

kcskusvirasto, suunnittclu- ja taloushallintopalvelut
ympäristövirasto
tcknincn palvelukeskus, maankäyttö
tekninen palvelukcskus, kunnallistekniikka
liikuntavirasto

2. Toimenpide
Maankäytön suunnittelussa otctaan luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon sekä
asuntoalueiden lähistöllä että kauempana asutuksesta.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
teknincn palvelukeskus, maankäyttö

3. Toimenpide
Rantojen virkistyskäyttöä monipuolistetaan. Laaditaan yhtcnäiset rantoja kiertävät kulkureitit. Suistoaluettaja scn saaria kchitctiiän toiminnalliseksi virkistysaluccksi.
Toteuttaja

kcskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvclut
teknincn palvelukcskus, maan käyttö

4. Toimenpide
Kaupungin retkeilyrcittisuunnitclman toteutumista kiirehditään. Tiehankkeiden yhteydessä
vamlistetaan ulkoilureitticn tarvitsemien alitus- ja ylityspaikkojcn toteuttaminen. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa lisätään mielckkäidcn rcittikokonaisuuksien toteuttamiseksi.
Totcuttaja

teknincn palvelukeskus, maankäyttö
keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
ympäristövirasto
liikuntavirasto

5. Toimenpide
Laaditaan suunnitelma moottorikelkkareiteistä periaatteena kelkkailun siirtäminen etäämmälle asutuksesta ja yhteyksien luominen seudullisiin reitteihin. Maastoajoneuvojen käyttöä ei sallita tieverkon ulkopuolella kaupungin omistamilla mailla.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
!iikuntavirasto
ympäristöv irasto

6. Toimenpide
Luontopolkujen kunnosta huolehditaan. KempeleenIahden lintutornin yhteyteen rakennetaan luontopolku.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ympäristövirasto

7. Toimenpide
Virkistysalueiden hoito- ja varustetasoa sekä yhteyksiä muihin alueisiin parannetaan. Erityistä huomiota kiinnitetiiän Sanginjoen retkeilyalueen käytön lisäiimiseen.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyrtö
ympäristövi rasto

8. Toimenpide
Veneretkeilymahdollisuuksia parannetaan Oulujoen veneilyn kehillämissuunnitelman mukaisesti lisäämällä venepalvelupisteitä ja rantautumispaikkoja.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
liikuntavirasto

9. Toimenpide
Puistoihin ja puistometsiin jätetään luonnontilaisia ja -mukaisia osia. Puistojen ja puistometsien hoidossa suositaan mm. aluspuustoa ja -pensastoa, luonnonniittyjä ja alkuperäisiä
puulajeja.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
tekninen palvelukeskus, maankäyllö

10. Toimenpide
Yhtenäisille puistokokonaisuuksille laaditaan yksityiskohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelma!. Ensisijaisina kohteina ovat Hietasaari, Hupisaaret ja rantapuisto!.
Toteuttaja

tekninen palvelukeskus, maankäyttö
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
YI11 piiristövi rasto
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9. RAKENNETfU YMPÄRISTÖ JA MAISEMA
Tavoite
Kaupungin tavoitteena on taata asukkaille terveellinen, virikkeellinen ja viihtyisä asuinympäristö.
Oulun kaupungin tavoitteena on tehostaa ympäristövaikutusten
arviointia maankäytön suunnittelussa, säilyttää rakennetun ympäristön erityispiirteet ja maisemakokonaisuudet.

1. Toimenpide
Kaavoitettaessa uusia alueita tai suunniteltaessa uusien alueiden maankäyttöä niiden luonto,
luonnonolot ja maisema inventoidaan ja arvioidaan mahdolliset ympäristövaikutukset.
Toteuttaja

keskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
ym päristiiv irasto

2. Toimenpide
Virkistys-, ulkoilu- ja suojelualueet otetaan tasavertaisina huomioon maankäytön suunnittelussa. Em. tarkoituksiin varatuille alueille ei osoiteta varauksen vastaista toimintaa.
Toteuttaja

keskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
liikuntavirasto
ympäristövirasto

3. Toimenpide
Kehitetään kaupunkikuvaa korostamalla sen POSItIIVIsIa piirteitä, kuten merenrantaa ja
jokisuistoa. Keskustaan kiinteästi liiuyvät ranta-alueet kunnostetaan monipuolisiksi, yleiseen käyttöön tarkoitetuiksi alueiksi.
Toteuttaja

keskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö

4. Toimenpide
Uusia kaupunginosia rakennettaessa erityistä huomiota kiinnitetään yleisten alueiden viihtyisyyteen. Viheralueita rakennetaan monipuolisesti, lapsille taataan leikkialueet ja -kentät
sekä alueille varataan riittävät ulkoilumahdollisuudet.
Toteuttaja

keskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
tekninen palvelukeskus, kunnallistekniikka
ym päristövirasto

5. Toimenpide
Rakenncttujen kaupunginosicn asuinviihtyisyyttä parannetaan hyväksytyn pcrusparannusohjelman mukaiscsti. Jo syntyncitä maiscmavaurioita parannctaan viher- ja korjausrakentamisella.
Totcuttaja

kcskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
teknincn palvelukcskus, maankäyttö
tcknincn palvelukcskus, kunnallistckniikka
ympäristövirasto

6. Toimenpide
Uudet asuinympäristöt rakcnnctaan laadukkaiksi niin, cttä asumisen, palveluiden,
työssäkäynnin ja virkistykscn toiminnot ovat tasapainossa civätkä lisää ,henkilöautoliikennettä, mutta cdistävät joukkoliikcntccnjoustavaa kiertoa cri alueilla.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
teknincn palvelukcskus
ympäristövi rasto

7. Toimenpide
Maatalousmaisemaa säilytctään. Vanhaa rakcnnuskantaa korjataan ja perusparannctaan.
Uudisrakcntaminen sopcutetaan ympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitctään kulttuurihistoriallisesti merkittäviin maiscma- ja kyläkohtcisiin.
Totcuttaja

keskusvirasto, talous- ja suunnitteluosasto
teknincn palvelukcskus, maan käyttö
rakennusvalvontavirasto
Pohjois-Pohjanmaan museo

8. Toimenpide
Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti mcrkittävät kohtcet arvotctaan uudclleen ja
samalla totcutetaan Oulun arvokkaidcn alucidcn luokitus. Rakcnnetun ympäristön hoitoohjclmaa totcutetaan rakcnnussuojclusuunnitelman mukaisesti uusicn rakcntamishankkcidcn yhtcydessä.
Toteuttaja

keskusvirasto, suunniltclu- ja taloushallintopalvelut
tcknincn palvelukeskus, maankäytlö
teknincn palvelukcskus, tilahallinta
rakennusvai von tavirasto
Pohjois- Pohjanmaan musco
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10. TIEDOTUS, VALISTUS JA KOULUTUS
Tavoite
Tavoitteena on ympäristötietouden lisääminen ja ympäristövastuun kasvattaminen.
Oulun kaupungin tavoitteena on lisätä ympäristötiedottamista
ja ohjata Imupunkilaisia oikeisiin ratkaisuihin ympäristön hyväksi.

1. Toimenpide
Järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin luottamus- ja virkahenkilöille. Eri
viranomaisten yhteistyötä edistetään ja tiedonkulkua parannetaan.
Toteuttaja

ympäristövirasto
keskusvirasto, hallinto-palvelut

2. Toimenpide
Tiedotetaan ympäristönsuojelusta, ympäristöä muuttavista hankkeista, ympäristöystävällisistä valinnoista ja muista kaupunkilaisia koskettavista seikoista entistä tehokkaammin
mm. järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja jakamalla materiaalia tehokkaasti eri
kanavia pitkin.
Toteuttaja

ympäristövirasto
Oulu-opisto

3. Toimenpide
Laaditaan selkeät energiansäästöohjeet kaupunkilaisille.
Toteuttaja

ympäristövirasto
energialaitos

4. Toimenpide
Nuorille ja lapsille suunnattua ympäristökasvatusta ja -valistusta lisätään tuottamalla Oulua
koskevaa materiaalia koulujen, eri oppilaistosten, päiväkotien, nuorisotilojen ja kerhojen
käyttöön sekä järjestämällä vuosittain kouluissa, eri oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja nuorisotiloissa luonto- ja ympäristöaiheisia teemapäiviä ja tilaisuuksia.
Toteuttaja

ympäristövirasto
opetusvirasto
nuori soas iainkeskus
sosiaali- ja terveysvirasto

S. Toimenpide
JäIjestetään opettajille, lastentarhaopettajille, nuoriso-ohjaajille, kerhonohjaajille sekä
leikkipuisto-ohjaajille koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ympäristökasvatuksen mahdollisuuksista ja materiaalista.
Toteuttaja

ympäristövirasto
opetusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
nuorisoas iainkeskus

6. Toimenpide
Koulujen biologian ja maantiedon opetusta varten varataan edustavia alueita riittävän
läheltä kouluja. Alueet säilytetään rakentamattomina ja suojataan voima~kaalta maan
käsittely Itä.
Toteuttaja

ympäristövirasto
keskusvirasto, suunnittelu- ja taloushallintopalvelut
teknincn palvelukeskus, maankäyttö
opetus\' irasto

7. Toimenpide
Perustetaan koulujen ja päiväkotien yhteiskäyttöön ympäristöopetusta palveleva ympäristö- ja luontokoulu.
Toteuttaja

opetusvirasto
ympäristövirasto
sosiaali- ja (erveysvirasto

8. Toimenpide
Järjestetään koululaisille luontoaiheincn leiri kesäisin.
Toteuttaja

ym päristövi nlsta
nuorisoasiai nkeskus
opetusviras(o

9. Toimenpide
Laaditaan esite ja kartta Oulun virkistysalueista, luontopoluista ja arvokkaista luontokohteista kuntalaisten ja koulujen käyttöön.
Toteuttaja

y111 päristövirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
Ii ikuntavirasto
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10. Toimenpide
Järjestetään opastettuja retkiä ja tutustumiskäynlejä luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille sekä
ympäristönsuojelun kannalta ongelmallisiin kohteisiin.
Toteuttaja

ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus, maankäyttö
liikuntavirasto

11. Toimenpide
Jatketaan kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen toteuttamista jokaisessa hallintokunnassa ja työyksikössä.
Toteuttaja

hallintokunnat

12. Toimenpide
Oulun yliopistossa ja muissa tutkimuslaitoksissa valmistuvia tutkimuksia ja opinnäytetöitä
seurataan jatkuvasti, ja niiden tulokset otelaan heti soveltuvin osin käyttöön
ympäristönsuojel un toteuttam isessa.
Toteuttaja

ympäristövirasto

SEURANTA
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelman toteutumista seurataan vuosittain.
Hallintokunnat raportoivat vuosittain tekcmistään toimcnpitcistä ympäristövirastolle. Yaltuustokausittain
laaditaan
raportti
koko
ohjelman
toteutumisesta.

1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
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