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KAUPUNGINJOHTAJAN
KATSAUS
Kestävän kehityksen työ on Oulussa ollut valtakunnallisestikin tarkasteltuna pitkäjänteistä ja
määrätietoista, mistä on osoituksena tämä järjestyksessään jo seitsemäs seurantaraportti. Raportti
kertoo kestävän kehityksen politiikassa esitetyn
kaupungin tahtotilan toteutumisesta ja myös tässä
strategisessa tavoitteiden ja päämäärien asettelussa
on nähtävissä selkeä kehityssuunta.
Oulun kaupungin ensimmäinen, vuonna 1997
kaupunginvaltuustossa hyväksytty, kestävän kehityksen politiikka sisälsi kahdeksan pääkohtaa ja
noudatti rakenteeltaan perinteistä lähestymistapaa.
Neljä vuotta myöhemmin hyväksytty ”Oulu kasvaa kestävästi” oli edeltäjäänsä kehittyneempi, ja
lähestyi kestävän kehityksen sisältöä kasvavan kaupungin näkökulmasta tunnistaen olemassa olevat
lähtökohdat ja kaupungin ominaispiirteet.
Ympäristöasioiden merkitys on Oulun kaltaisessa pitkän teollisuushistorian omaavassa kaupungissa ymmärretty jo varhain, ja se on luonut
hyvän pohjan kestävän kehityksen työn edistämiselle. Yhteistyö yritysten kanssa ei enää kohdistu
vain kuormituksen vähentämiseen, vaan suuntaus
on julkisen ja yksityisen sektorin, pienten ja suurten yritysten yhteistyöhön, joka luo uutta liiketoimintaa ja osaamista sekä edistää myönteisen
ympäristöimagon luomista koko Oulun seudulle ja
Pohjois-Suomelle.Ympäristöteknologiaa tarvitaan
toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja Oulun
alue on suuntautumassa ympäristöteknologian
osaamiskeskukseksi.
Kaupungin kasvu on ollut nopeaa ja se on asettanut kaupungille monenlaisia haasteita. Asuntoalueita tarvitaan jatkossa runsaasti lisää. Kestävän
kehityksen kannalta keskeisiä tekijöitä suunnittelussa ovat kaupunkirakenteen tiivistäminen, toimiva
liikennejärjestelmä kulkumuotovaihtoehtoineen
sekä korkeatasoinen virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia tarjoava viheralueverkosto. Näitä periaatteita noudattaen Oulu on tulevaisuudessakin
erinomainen paikka asua.
Hallintokuntien yhteistyö on voimavara, jonka
hyödyntäminen on viime vuosina Oulussa oivallettu. Sillä on saatu aikaan niukkojenkin resurssien
puitteissa hyvää ympäristösuunnittelua ja –rakentamista, mikä on myös huomattu muualla maassam-

Kuva: Juha Sarkkinen

me ja tuonut menestystä erilaisissa vertailuissa ja
kilpailuissa.
Oulun kaupungin perusrakenteet ovat kestävällä pohjalla.Toimiva ja luotettava energiantuotanto,
jätehuolto, jätevesien käsittely ja muu infrastruktuuri ovat lähtökohta, jolta hyvää ympäristöä on
mahdollisuus kehittää.
Mikään ei kuitenkaan etene ilman osaavia tekijöitä. Vastuu kestävän kehityksen edistämisestä
on kaupungin poliittisen johdon ohella kaikilla
hallintokunnilla ja liikelaitoksilla. Kunkin toimialan
on itse oivallettava oman toimintansa kannalta
keskeiset seikat ja toimintatavat. Onnistumisen
kannalta oleellista on koko henkilöstön sitoutuneisuus. Tässä asiassa kehitys Oulussa on ollut
todella hyvää, mistä osoituksensa ovat raportin
lukuisat esimerkit.Verrattaessa nykyistä tilannetta
seitsemän vuoden takaiseen voi todeta kestävän
kehityksen tulleen monilta osin osaksi kaupunkiorganisaation toimintaa.
Tällä hetkellä kestävän kehityksen toimintaohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa, mutta
kytkentä strategiaprosessiin vaatii selkeyttämistä.
Ympäristöjohtaminen osana kaupunginstrategiaa
on tärkeää paitsi kaupungin ympäristöasioiden
hoitamisen myös kansainvälisyyskehityksen ja
kaupungin kilpailukyvyn kannalta. Viime vuosina
kaupunkien ympäristöasioiden hoidon vertailu on
lisääntynyt huomattavasti, mistä oivana osoituksena
mm. kuutoskaupunkien kansainvälisestikin ainutlaatuinen yhteistyö kestävän kehityksen raportoinnin
kehittämiseksi.
Uuden haasteen tulevalle kestävän kehityksen
työlle antaa vuoden alussa käynnistynyt ympäristötoimen seutuyhteistyö. Mukana olevista kymmenestä kunnasta osassa työtä kestävän kehityksen
edistämiseksi on jo tehty, osassa ollaan vielä alkutaipaleella.Tärkeää kuitenkin on, että työ seudullisen
kestävän kehityksen hyväksi on käynnistynyt.
Kari Nenonen
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JOHDANTO
Kestävän kehityksen seurantaraportti on koko
kaupunkiorganisaation yhteisraportti. Raportti
kuvaa joulukuussa 2001 kaupunginvaltuustossa
hyväksytyn kestävän kehityksen politiikan ”Oulu
kasvaa kestävästi” toteutumista. Politiikka sisältää
kaupunkiorganisaation tavoitteet ja päämäärät,
joiden toteuttamiseksi työtä tehdään kaikissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.
Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat asettivat syksyllä 2003 työryhmän
kehittämään ja yhtenäistämään kestävän kehityksen
raportointia ja sopimaan yhteisistä indikaattoreista.
Työryhmä sai työnsa valmiiksi joulukuun lopussa
2004. Työryhmän esitys sisältää ekologisen kestävyyden indikaattorit ja ympäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut.
Tässä seurantaraportissa on noudatettu kuutoskaupunkien esitystä kestävän kehityksen raportoinnin kehittämiseksi ja vertailtavuuden parantamiseksi.
Raporttiin on koottu ne ekologisen kestävyyden tunnusluvut, joista kuutoskaupunkien esityksen
valmistumisen ja raportointiaikataulun sallimissa
rajoissa on ollut riittävästi tietoa. Tarkoituksena
on, että tiedon karttuessa vuosittain kerättävistä
tiedoista esitetään aina kolmen viimeksi kuluneen

vuoden tiedot, jolloin kalenterivuoden eri aikoina saatavien tietojen sekä eri aikoina ilmestyvien
kaupunkien raporttien sisältämien tunnuslukujen
vertailtavuus on mahdollista.
Ympäristötoiminnan taloudellisten tunnuslukujen raportointia ei Oulussa ole aloitettu.
Tunnuslukujen lisäksi kestävän kehityksen toteutumista on kuvattu kaupungin toiminnassa
toteutuneiden esimerkkien avulla sekä tarkastelemalla hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän
kehityksen ohjelmien toimivuutta ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaa.
Raportissa esitetyt esimerkit kuvastavat kestävää kehitystä edistävän toiminnan monipuolisuutta
ja tuovat kestävän kehityksen käsitettä konkreettisesti esille. Hallintokuntien vastaukset osoittavat,
että kestävästä kehityksestä on useissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa tullut osa normaalia suunnittelua ja kehittämistä.
Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja
ympäristötarkastaja Heini Iinatti ja se on hyväksytty
seurantaryhmässä 21.3.2005. Tiedot eri hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatimien
kyselylomakkeiden avulla.
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OULU ”PÄHKINÄNKUORESSA”
Oulujoen suistossa Pohjanlahden rannalla sijaitseva Oulu on väkiluvultaan Pohjois-Suomen suurin
ja koko maan kuudenneksi suurin kaupunki. Oulun
kaupunki perustettiin jo vuonna 1605. Asukkaita
Oulussa oli vuoden 2004 lopussa 127 213. Kaupungin kokonaispinta-ala on 449,2 km2 , mistä 368,8
km2 maata ja 80,4 km2 vesistöjä.
Oulu on jo vuosia ollut Suomen nopeimmin
kasvavia keskuksia. Kasvu alkoi voimistua 1980-luvun lopulla. Muuttoliikkeestä johtuva väestön lisäys
on ollut noin 2000 asukasta vuodessa.
Suurimmat työnantajat ovat Oulun kaupunki,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Nokia
Oyj. Oulu on merkittävä huipputeknologian osaamiskeskus. Myös perinteisemmät teollisuudenalat,

kuten puu-, paperi- ja kemianteollisuus ovat Oulussa vahvoja.
Kaupungin pinta-alasta on asemakaavoitettua
97,94 km2. Keskimääräinen asukastiheys on 345
asukasta/km2.
Kaupungin ylimmän virkamiesjohdon muodostavat kaupunginjohtaja ja kaksi apulaiskaupunginjohtajaa. Lautakuntia on 12. Kaupungin liikelaitoksina toimivat Oulun Ateria, Oulun Comac, Oulun
Energia, Oulun Jätehuolto, Oulun Katutuotanto,
Oulun Satama, Oulun Tietotekniikka, Oulun Työterveys, Oulun Vesi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
sekä Ouluseudun yrityspalvelukeskus.
Kaupungin henkilöstön määrä vuoden 2004
alussa oli 8906.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TYÖKALUNA
Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen koostuu
kestävän toimintaohjelmasta ja kaupungin yhteisistä toiminnan ja talouden ohjauskeinoista.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu
• koko kaupungin toimintaa ohjaavasta kestävän
kehityksen politiikasta
• politiikan päämäärät käytännön toimiksi konkretisoivista kestävän kehityksen ohjelmista
• seurannasta ja arvioinnista.
Kaupungin kestävän kehityksen politiikka on
strategiatason asiakirja, jossa esitetään kestävän
kehityksen edistämiseen tähtäävän toiminnan
päämäärät. Ensimmäinen kestävän kehityksen politiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 1997 ja toinen ”Oulu kasvaa kestävästi”
joulukuussa 2001.
Päämäärät ja tavoitteet konkretisoituvat käy-

tännön toimiksi kestävän kehityksen ohjelmissa.
Toimintaohjelman toteutuksen lähtökohtana on
käytännönläheisyys. Jokaiselta hallintokunnalta ja
liikelaitokselta edellytetään omaa konkreettista
kestävän kehityksen ohjelmaa.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman seurannasta ja hallintokuntien ohjelmien etenemisen
raportoinnista kaupunginvaltuustolle vastaa eri
hallintokuntien edustajista nimetty seurantatyöryhmä. Hallintokuntien ohjelmien etenemistä ohjaa ja koordinoi ympäristövirasto. Seurantaraportti
esitetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
liitteenä.
Edellisen lisäksi hallintokunnat ja liikelaitokset
esittävät talousarviossa vuosittaiset kestävän kehityksen toiminnalliset tavoitteet. Niiden toteutuminen esitetään toimintakertomuksessa sekä
laajemmin seurantaraportissa.

Kaupungin strategia


Hallintokuntien ja liikelaitosten
strategiat, talousarvio

Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Seuranta
- seurantaraportti
- toimintakertomukset
- ympäristöraportit

Kestävän kehityksen ohjelmat
- hallintokuntien ja liikelaitosten
kestävän kehityksen ohjelmat
- ympäristöjärjestelmät, -ohjelmat
- talousarvion tavoitteet

Toteutus
- perustehtävät
- projektit, hankkeet
- investoinnit





Kestävän kehityksen
politiikka



9

Seurantaryhmä
Vuonna 2004 seurantaryhmä kokoontui kuusi
kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii
ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja sihteerinä
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu.
Seurantaryhmä asetti toiminnalleen selkeät vuositavoitteet, ja niiden toteutuminen on esitetty tässä
raportissa kestävän kehityksen politiikan osa-alueiden toteutumisen tarkastelun yhteydessä.
Kestävän kehityksen seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Marja-Leena Arffman
Maarit Alikoski
Aila Asikainen
Kalevi Gaidamak
Heini Iinatti
Markku Isoaho,
31.8.2004 saakka
Antti Hekkala,
1.9.2004 alkaen
Helena Kurkinen
Päivi Saari
Seppo Saloranta
Mika Uolamo
Risto Vuoria

Ympäristövirasto,
puh.joht.
Ympäristövirasto,
siht.
Oulun Energia
Sosiaali- ja
terveysvirasto
Keskusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Palolaitos
Ympäristövirasto
Oulun Vesi
Oulun Vesi
Oulun Jätehuolto
Tekninen keskus
Opetusvirasto
Keskusvirasto
Kulttuuritoimi

Kestävän kehityksen seuranta-ryhmän
toimintatavoitteet 2004
1. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet
-seminaarisarjan jatkaminen
2. Ympäristötietoisuuskampanjan
toteuttaminen
3. Seurantaraportin laadinta
4. Kaupunkilaisille suunnatun ajankohtaisia
kestävän kehityksen asioita käsittelevän
tiedotteen laadinta

Aalborg +10
Vuonna 1994 Tanskan Aalborgissa käynnistettiin
Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanja ja hyväksyttiin ns. Aalborgin julistus. Suomen
Kuntaliitto toimitti julistuksen Suomen kuntiin ja
siitä käynnistyi kestävän kehityksen työ myös Oulussa. Kaikkiaan kampanjaan on liittynyt noin 2250
eurooppalaista kuntaa. Suomesta on mukana 44
kaupunkia tai kuntaa sekä kaksi maakunnallista
liittoa.
Kesällä 2004 Aalborgin +10 konferenssissa hyväksyttiin ns. Aalborgin sitoumukset, joiden avulla
pyritään tehostamaan kuntien kestävän kehityksen
työtä. Sitoumuksissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet tulevat osaltaan ohjaamaan myös Oulussa
tehtävää kestävän kehityksen työtä.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT
Kuutoskaupunkien esityksen mukaiset yhteiset
kestävän kehityksen tunnusluvut kuvaavat pääasiassa ekologisen kestävyyden etenemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta osin myös koko kaupungissa. Indikaattorit on ryhmitelty seuraaviin
aihealueisiin:
• Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
• Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
• Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
• Liikkumisen kestävyys
• Ympäristövastuullinen kulutus ja
ympäristökasvatus
Indikaattorien valinnassa on kiinnitetty huomiota tietojen saatavuuteen, toistettavuuteen ja
kuvaavuuteen. Aiheiltaan valitut indikaattorit vastaavat käytössä olevia kansainvälisiä ja kansallisia

indikaattorikokoelmia, ja vaikka indikaattorit ovat
pääasiassa ekologisia, niin useilla niistä on myös
sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.
Ekologisen kestävyyden indikaattoreita on esityksessä kaikkiaan 27, joista osa on laajempia noin
neljän vuoden välein laskettavia ja osa rajatumpia
vuosittain esitettäviä. Vertailtavuuden takaamiseksi
erityistä huomiota on kiinnitetty indikaattoreiden
laskentatapaan.
Jatkossa tavoitteena on esittää indikaattoritieto
kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta ja seurata
kehitystä sekä kaupungin sisällä että kaupunkien
kesken. Tämä vuoden 2004 raportti on ensimmäinen kaupunkien yhteistä mallia toteuttava raportti
ja näin ollen vertailutietoa ei vielä kaikilta osin ole
käytettävissä.

Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit
Ekologinen jalanjälki
kuvaa ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta
ja helpottaa yhteiskunnan ekologisten rajoitusten
ymmärtämistä. Ekologisella jalanjäljellä mitataan
kulutuksen suoraan tai välillisesti vaatimaa maaalaa riippumatta siitä, missä päin maapalloa alue
sijaitsee. Ekologinen jalanjälki kertoo montako
hehtaaria ekologisesti tuottavaa maata tarvitaan
tuottamaan väestön tarvitsema ruoka, kulutushyödykkeet ja energia sekä palauttamaan takaisin
luontoon väestön tuottamat päästöt ja jätteet.
Asukastyytyväisyys
kuvaa asukkaiden yleistä tyytyväisyyttä asuinkaupunkiinsa. Indeksi koostuu useammasta eri
osatekijöistä, jotka ovat tyytyväisyys asumiseen,
luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön,
terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, kulttuuripalveluihin, vapaa-ajanpalveluihin, kouluihin sekä
julkiseen liikenteeseen.

Oululaisen ekologinen jalanjälki 4,09 ha on
Suomen keskimääräistä ekologista jalanjälkeä suurempi (3,5 ha /as).

Ekologinen jalanjälki on laskettu tällä hetkellä käytössä olevalla Kuntaliiton mallilla, jossa lähtötiedot
ovat vuodelta 1999. Jatkossa laskennassa tullaan
käyttämään edellistä kehittyneempää kansainvälistä
mallia. Luku lasketaan joka neljäs vuosi.
5

4
3,44

3,47

2001

2003

3

2

1

0

Luku saadaan kaupungin toteuttamasta keskitetystä kyselystä.

Yleistä tyytyväisyyttä kuvaava nk. asuinkuntaindeksi
Oulussa vuosina 2001 ja 2003.
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Kasvihuonekaasupäästöt
kuvaavat paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen
ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen
määrä mittaa yhdyskunnan vaikutusta maapallon
ilmastojärjestelmään ja siten myös yhdyskunnan
vastuullisuutta globaalissa ympäristöongelmassa.
Tulosta voidaan verrata keskimääräisesti hyväksyttävään asukaskohtaiseen päästötasoon.
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Laskennassa huomioidaan suurimpien energiantuottajien lisäksi liikenteen, jätehuollon, erillislämmityksen
ja maatalouden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.
Päästöt lasketaan Kuntaliiton kasvener-mallilla.

1990

1997

2001

Toteutuneet päästöt
Tuotantoperustaiset päästöt

2010

2020

Arvioitu kehitys
Kulutusperustaiset päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv) Oulussa.

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuudet
kuvaavat taajama-alueen rakenteellista muutosta
pyrittäessä kestävän kehityksen mukaiseen tiiviiseen ja eheään kaupunkirakenteeseen. Luvut kuvaavat myös väestön keskittymistä taajamiin.

Vuonna 2004 rakennetuista rakennuksista
asemakaava-alueelle rakennettujen osuus
oli 95,3 %.
Vuonna 2004 rakennetuista asunnoista
asemakaava-alueelle rakennettujen osuus
oli 96,2 %.

Virkistys- ja suojelualueiden osuus asemakaava-alueesta
kuvaa maankäytön tehokkuutta ja kehityssuuntaa
sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Vuonna 2004 virkistys- ja suojelualueiden
osuus asemakaava-alueesta oli 26 %.

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten
osuus kaupungin koko maa-alasta ja kokonaispinta-alasta
kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja
ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

Vuonna 2004 suojelualueiden ja -varausten
osuus maa-alasta oli 4,5 %.
Vuonna 2004 suojelualueiden ja -varausten
osuus koko pinta-alasta oli 3,6 %.
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Palveluiden saavutettavuus
kuvaa yhdyskunnan rakennetta ja peruspalvelujen saavutettavuutta sekä asukkaiden liikkumistarvetta.

Palveluiden saavutettavuus enintään
300 metrin etäisyydellä
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Julkinen terveydenhuolto
Päiväkodit
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Koulut 1-6 luokat
Päivittäistavarakaupat
Kirjastot
Eko-pisteet
Bussipysäkit

Palveluiden saavutettavuus enintään
700 metrin etäisyydellä

Julkinen terveydenhuolto
Päiväkodit
Koulut 1-6 luokat
Päivittäistavarakaupat
Kirjastot
Eko-pisteet

Eurooppalaisessa kaupunkien kestävyyden
Bussipysäkit
arvioinnissa käytetyn 300 m etäisyyden
lisäksi Suomen oloissa on tarpeen tarkas- Palveluista 300 m ja 700 m etäisyydellä asuvien osuus vuosina
2003 ja 2004.
tella myös pitempää 700 m etäisyyttä.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Yhdyskunnan sähkön kulutus
kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja
energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen
määrää.
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Yhdyskunnan veden kulutus
kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja
ekotehokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistuksesta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia
ympäristövaikutuksia.
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Yhdyskunnan sähkön kulutus Oulussa vuosina
2001-2003.
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Vuonna 2003 yksityisen kulutuksen osuus oli 17,4
%, maatalouden 0,1 %, jalostuksen 63,6 % ja
palveluiden 12,1 % ja julkisen 6,8 %.
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Kulutusluvussa on mukana myös vesilaitoksen piirissä olevan teollisuuden ja palveluiden veden kulutus.
Kotitalouksien osuus on koko maan arvion mukaan
noin 59 %.
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Yhdyskunnan veden kulutus Oulussa vuosina 20022004.
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%-osuus

Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden ja
kiinteistöjen osuus
kuvaa kaupunkirakenteen ja energiantuotannon
suunnitelmallisuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen
määrää.
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Kiinteistöistä

Kaukolämpöön liittyneiden asukkaiden osuus vuosina 2003 ja 2004 sekä kaukolämpöön liittyneiden
rakennusten tilavuuden osuus koko vuonna 2004.
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Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuksissa rakennustyypeittäin
kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.
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Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa
rakennuksissa vuosina 2001-2003.
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Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuksissa rakennustyypeittäin
kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.
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Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa
rakennuksissa vuosina 2001-2003.
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Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuksissa rakennustyypeittäin
kuvaa kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta sekä välillisesti myös veden puhdistuksesta, jakelusta, kuljetuksesta jne. aiheutuvia
ympäristövaikutuksia.
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Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa rakennuksissa vuosina 2001-2003.

Yhdyskunnan ilmanlaatu
kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön
viihtyisyyteen. Raja-arvotarkastelu mahdollistaa
vertailun eurooppalaisten kaupunkien kanssa ja
indeksitarkastelu valtakunnallisen ja paikallisen
vertailun.
Vuonna 2004 EU:n ilmanlaadulle asettamat
raja-arvot eivät Oulussa ylittyneet.
Vuorokausiraja-arvon ylityksiä oli 10 vuonna 2003
ja 30 vuonna 2004. Sallittavien ylitysten määrä
on 35.
Vuosiraja-arvoon (40 ug/m3) verrattavat pitoisuudet Oulun keskustassa olivat :
2003 2004
Hengitettävät
hiukkaset ug/m3
20
23
Typpidioksidi ug/m3
28
29
Tarkasteltavat epäpuhtaudet ovat rikkidioksidi,
typpidioksidi, hiilimonoksidi ja hiukkaset.
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Välttävä
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Ilmanlaatu kansallisen indeksin mukaan Oulun
keskustassa vuosina 2002-2004.
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Yhdyskunnan jätevesikuormitus
kuvaa yhdyskunnan vesistökuormitusta ja vaikutusta rehevöitymiskehitykseen.

Kokonaistyppikuormitus
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Kuormitusluvussa on mukana myös puhdistamolle
tuleva teollisuuden ja palveluiden kuormitus.
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Kokonaisfosforikuormitus
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Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesikuormitus vuosina 2002-2004.
Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan
yhdyskuntajätteen määrä
kuvaa yhdyskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä välillisesti jätteistä aiheutuvia
ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä.
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Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä vuosina 2002-2004.
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Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä Oulussa vuosina 20022004.
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Liikkumisen kestävyys
500
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400
autoa / 1000 asukasta

Autoistuminen
kuvaa liikenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamia
päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo myös
maankäytön suunnittelusta, palvelujen saavutettavuudesta ja joukkoliikenteen tarpeesta.
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Henkilöautojen määrä Oulussa 1000 asukasta
kohden vuosina 2002-2004.
0,200

matkustajamäärä / asukas / vrk

Joukkoliikenteen matkustajamäärä
kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja toisaalta myös joukkoliikenteen toimivuutta.

0,150

0,135

0,136

2002

2003

0,127

0,100

0,050

0,000

Vuoden 2004 marraskuussa oli 10 päivän liikennelakko.

2004

Joukkoliikenteen matkustajamäärät Oulussa vuosina
2002-2004.

Kevyen liikenteen verkon pituus
kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä
liikkumista. Kattava kevyen liikenteen verkko mahdollistaa kulkumuodon valinnan.
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Kevyen liikenteen verkon kokonaispituus vuonna
2002 oli 392 km, vuonna 2003 oli 415,3 km ja
vuonna 2004 429,3 km.
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Kevyen liikenteen verkon pituus asukasta kohden
vuosina 2002-2004.
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Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
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Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja
laitoksissa
kuvaa työntekijöiden kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta.
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Vuonna 2004 valkoisen A 4-kokoisen toimistopaperin kokonaiskulutus oli 27,5 milj. arkkia.

Toimistopaperin kulutus kaupungin virastoissa ja
laitoksissa vuonna 2003 ja 2004.

Ympäristönäkökohdat huomioivat kaupungin hankinnat
kuvaa kaupungin panostusta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.

Vuonna 2004 ympäristönäkökohdat huomioon ottavat hankinnat olivat 20 % kaupungin kokonaishankinnoista.

Ympäristönäkökohdat huomioivilla hankinnoilla
tarkoitetaan hankintapäätöksiä, joissa ympäristökriteerit ovat ehdottomana edellytyksenä tai sisältyvät
tarjouksen pisteytykseen.
Vihreä lippu -koulut ja –päiväkodit
kuvaa panostusta ympäristökasvatukseen pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

Vuonna 2004 Vihreä lippu –tunnus oli Timosenkosken luontokoululla.

Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristökasvatusohjelma ja ympäristömerkki.
Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen
kuvaa kaupungin panostusta ympäristökasvatukseen.

Vuonna 2004 kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuneiden määrä
oli 7250, mikä on 5,7 % koko väestöstä ja
40 % ympäristökasvatuksen pääasiallisesta
kohderyhmästä eli päiväkoti- ja peruskouluikäisistä (3-15-v.).
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
Asenteet johtavat sitoutumiseen

Myönteinen asenne ympäristöä kohtaan vahvistaa valintoja kestävän kehityksen edistämiseksi, olipa kyse omasta arkielämästä, työssä toimimisesta tai yhteisten asioiden
hoitamisesta.Valinta paremman ympäristön puolesta edellyttää riittävää tietoa siitä,
mitä pitää tehdä.Ympäristötietoisuuden kasvun myötä asenteet ja arvot muuttuvat
ja vastuu ympäristöstä lisääntyy. Kestävä kehitys on jatkuvaa parantamista ja elinikäistä oppimista.
Oulussa päämääränä on:
• lisätä kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja vahvistaa henkilökohtaista ympäristövastuuta
• sitouttaa ja motivoida asukkaat, työntekijät ja päättäjät toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi
• saada aikaan muutosta jokapäiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin
• kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

”Totta toinenkin puoli”
- kaupunki säästi paperia
Vuoden 2004 ympäristötietoisuuskampanjan aiheena oli paperinsäästö. ”Totta toinenkin puoli”
-kampanja oli suunnattu kaupungin virastoille ja
laitoksille. Tietoa paperia säästävistä ja tuhlaavista
tulostus- ja kopiointitavoista, koneista, laitteista ja
käytännöistä sekä paperin kierrättämisestä jaettiin säännöllisesti koko vuoden ajan sekä oman
intranet-sivuston että henkilöstölehti Pyörteen
kautta.
Vuosittain toteutettavan ”Kestävän kehityksen
tunnuspiirteet” –seminaarin aiheena oli ”Paperin
säästö kestävän kehityksen mittarina”.Tilaisuuteen
osallistui reilut 40 henkeä kaupungin eri hallintokunnista.
Yksityiskohtaisempaa tietoa kopiointimahdollisuuksista ja –kustannuksista saatiin keskusviraston
teettämästä tutkimuksesta, jonka tuloksia tullaan
hyödyntämään koko kaupunkiorganisaatiossa.
Paperin kulutusta seurattiin vuonna 2004 sekä
yksikkökohtaisesti että koko kaupungin hankintojen osalta. Seurannan mukaan paperia hankittiin

koko kaupungin
käyttöön vuonna 2003 noin
57 000 riisiä ja
vuonna 2004
noin 55 000 riisiä. Vaikka luvut
ovat osin arvioita, vaikuttaisi siltä, että
säästötoimet
tuottivat tulosta. Seurantaa on
tarkoitus jatkaa
tulevaisuudessakin.
Kampanjaan liittyen Paperinkeräys Oy kutsui
oululaisia koululaisia tutustumaan lajittelulaitokselleen. Paperinkeräys Oy:llä vieraili kahden päivän
aikana 265 oululaista koululaista sekä 12 opettajaa.
Palaute tutustumiskäynneistä oli erittäin positiivista, ja tulijoita olisi ollut enemmänkin.
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Ympäristötietoa jokaiseen kotiin
Rumputuksen ympäristötietopaketti
Toukokuussa ilmestynyt Rumputus sisälsi ympäristöliitteen, johon oli koottu monipuolista tietoa
sekä ajankohtaisista luontoasioista, virkistyskäyttömahdollisuuksista että viime aikoina toteutuneista
ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Liitteestä saatu
palaute on ollut myönteistä.

Toimiva jätehuolto on jokaisen asia
Perinteinen Oulun Jätehuollon jäteopas jaettiin
edellisten vuosien tapaan jokaiseen kotitalouteen
ja toimistoon keväällä.
Oulun Jätehuolto lisäsi tiedottamistaan julkaisemalla syksyllä uuden ”Oiva Roina” -asiakaslehtensä
ensimmäisen numeron. Lehti jaettiin joka kotiin ja
se sisälsi kahdeksan sivun verran yleistä jätetietoutta Oulun Jätehuollon toiminnasta, neuvontapalveluista, kierrätyskeskuksesta, ekopisteistä, kaatopaikkatoiminnasta, sähkö- ja elektroniikkaromun
keräyksestä ja jätteen synnyn ehkäisystä.

Oulu kärkisijoille
ympäristöpolitiikallaan
Oulun sijoittui valtakunnallisessa vertailussa kymmenen parhaan ympäristöpoliittisen edistyjän
joukkoon.Ympäristöpoliittista onnistumista mittaa
ympäristöbarometri, joka perustuu ympäristötilastoihin ja Kuntaliiton kyselyyn. Kuntien ympäristöbarometri kuvaa kunnan ympäristöpoliittista
edistymistä suhteessa kaikkien kuntien keskiarvoon.Vertailussa oli mukana lähes puolet Suomen
kunnista.
Vuonna 2004 julkaistussa ympäristöbarometrissa vertailtiin pääsääntöisesti vuosia 1999 ja 2001.
Tutkimuksen indikaattorit kuvasivat ympäristön tilaa, ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia ja kunnan toimia. Kunnan ympäristöpoliittisiin toimiin kuuluvat jäte-, vesi- ja energiahuolto
sekä liikenne, maankäyttö ja luonnonsuojelu.

Haaste Reilun kaupan tuotteiden
käyttämiseksi
Paikalliset kansalaisjärjestöt esittivät Mahdollisuuksien torilla kesäkuun alussa haasteen Oulun
kaupungille julistautua Reilun kaupan kaupungiksi
ja siirtyä käyttämään reilun kaupan kahvia ja teetä
kuukauden päiviksi. Haasteen vastaanotti ympä-

ristövirasto, joka käytti Reilun kaupan tuotteita
syyskuun ajan. Oulussa mm. Karjasillan seurakunta on siirtynyt käyttämään Reilun kaupan kahvia
ja teetä.

Alaköökillä vireä ensimmäinen
toimintavuosi
Keskitetysti päiväkodeille luonto- ja ympäristökasvatusta tarjoavan Ainolanpuiston Alaköökin
ensimmäisenä toimintavuonna ehdittiin toteuttaa
lukuisa joukko erilaisia tapahtumia. Ohjelmassa
oli mm. perinneleikkejä, linturetki, luontoseikkailu
Huutilammella, puiston syystyöt ja viherpeukalot
kasvihuoneella. Yhteensä yli 6000 lasta ja aikuista
osallistui toimintaan.
Alaköökin toiminta on olennaisesti lisännyt
päivähoidon kestävän kehityksen toimintaa ja tietoisuutta myös muissa kaupungin päiväkodeissa.
Alakööki kokosi vuoden alussa päiväkotien kestävän kehityksen yhdyshenkilöiden listan ja järjesti
kevättalvella koulutusiltapäivän aiheesta. Tilaisuudessa perustettiin päivähoidon kestävän kehityksen
työryhmä, joka on laatinut päivähoidolle oman kestävän kehityksen linjauksen vuosille 2004 – 2007.
Yhdyshenkilöt saavat joka kuukausi Alaköökistä
kestävän kehityksen vinkin sähköpostitse. Viesteissä on tiedotettu myös Alaköökin tapahtumista, ajankohtaisista kestävään kehitykseen liittyvistä
kampanjoista ja päivähoidon kestävän kehityksen
ohjelmasta.

Pilottikoulut kehittivät työkalun
kestävän kehityksen opetuksen
toteuttamiseen
Osana opetussuunnitelmien uudistustyötä Oulun
kouluille laadittiin keskitetysti yhteinen kestävän
kehityksen ohjelman malli. Malli pohjautuu valtakunnallisen oppilaitosten ympäristöjärjestelmän
kriteereihin. Oulun mallin tavoitteena oli saada aikaan työkalu, joka helpottaa kouluja hahmottamaan
kestävän kehityksen opetuksen kokonaisuuden.
Työkalun avulla koulu voi paremmin ja kattavammin
määrittää omat konkreettiset lukuvuoden mittaiset
kestävän kehityksen tavoitteensa, jotka pystytään
lukuvuoden päätteeksi myös arvioimaan.
Lukuvuonna 2003-2004 neljä pilottikoulua kokeilivat tämän työkalun käyttöä. Kokeilun tuloksista
ja työkalun käytöstä tiedotettiin muille kouluille
syksyn 2004 koulutustilaisuuksissa. Lukuvuoden
2005-2006 alussa työkalun pitäisi olla www-poh-
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jaisena kaikkien koulujen käytettävissä. Se helpottaa myös jatkossa kestävän kehityksen toimien
seurantaa Oulun opetustoimessa.

tavoite antaa jokaiselle työntekijälle omaan työhön
liittyvää ympäristökoulutusta vuosittain toteutui.
Oulun Jätehuollon koko henkilöstö sai koulutusta
Oulun Jätehuollon ympäristöjärjestelmästä, jätteenkäsittelyalueen uuden ympäristöluvan lupaehdoista ja käsitellyistä jätemääristä.

Luontokoulun ohjelmaan jälleen
uutta sisältöä

Luonto- ja retkeilykohteiden
esitesarja jatkuu

Upea luontokokemus lähelläsi – vain 10 km Oulun keskustasta!

www.ouka.fi/tekninen

Kempeleenlahden esite val- Kempeleenlahti
– Luonnon aarreaitta kaupungin kupeessa –
mistui alkusyksystä 2004. Se
on jatkoa Oulun
luonnonsuojelualueista kertovaan esitesarjaan, jota toteutetaan teknisen
keskuksen, ympäristöviraston,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Oulun
luonnonsuojeluyhdistyksen yhteistyönä.
Kempeleenlahti on koko perheen retkeilykohde,
joka sijaitsee Oulunlahden pohjukassa, kymmenen
kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Kempeleenlahti on luonnonsuojelulailla rauhoitettu
arvokas 160 hehtaarin lintuvesialue, joka kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja
Natura 2000 –suojelualueverkostoon. Kempeleenlahden suojelualueeseen voi tutustua helposti
luontopolulta, jonka varrella on alueen luonnosta
kertovia opastauluja.
GST Graafinen Studio / Proprint Laatupaino 2004

Timosenkosken luontokoulun toiminta oli vilkasta
koko lukuvuoden ajan. Kaikki neljä oppimispolkua
olivat jatkuvasti käytössä. Uusina ohjelmina käynnistyivät kestävän kehityksen ohjelmat eli 1. – 2.
–luokille ”Jätejengi” ja 5. – 6. luokille ”Nuukaset ja
Törskärit”. ”Maatilan eläimet” –ohjelman myötä
luontokoulun toiminta laajeni Huutilammen ympäristöstä 4 H:n toimitiloihin Pateniemeen.Yhteistyötä metsäalan ammattilaisten kanssa jatkettiin
syksyisellä ”Metsän oppimispolulla”. Luontokoulun käyttäjämäärät ovat vakiintuneet käyttöasteen
maksimitasolle eikä kaikkia halukkaita voida ottaa
vastaan.

Oulun kaupunki, tekninen keskus
PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 2000

Oulun kaupunki, ympäristövirasto
PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 6763, (08) 5584 6760

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124, 90101 OULU
puh. (08) 3158 300
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry.
PL 326, 90101 OULU
puh. 045 6395 311

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
www.ouka.fi/ymparisto

www.ymparisto.fi

OULUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY
www.sll.fi/olsy

Linnut ja kasvit: kultasirkku, tukkasotka, merihanhi, punajalkaviklo, terttualpi ja rentukka
Esitteen kuvat: kansikuva Erkki Toppinen, muut kuvat Elja Herva, Hannu Karvonen,
Ville Suorsa, Erkki Toppinen sekä Oulun kaupunki, tekninen keskus ja ympäristövirasto

Kompostoinnin hyödyistä näyttely
2-esite620x210.pm
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Oulun Jätehuolto järjesti kompostointinäyttelyn
kaikissa toimialueensa kunnissa osana Pohjois-Pohjanmaan jäteneuvottelukunnan organisoimaa alueellista tiedotuskampanjaa. Näyttelyitä järjestettiin
kaiken kaikkiaan 11 kappaletta. Näyttelyissä oli esillä mm. kompostoreita, kompostorinteko-ohjeita,
erilaisia oppaita ja seosaine-esimerkkejä. Kiinnostus näyttelyä kohtaan oli vilkasta ja Oulun Jätehuolto tulee jatkamaan aiheesta tiedottamista.

20.8.2004, 09:05

Kartat luonnossaliikkujan apuna

Ympäristöoppia henkilöstölle
Erityisesti liikelaitokset panostivat viime vuonna
henkilöstön ympäristökoulutukseen. Oulun Katutuotannon ja Oulun Sataman kaikille työntekijöille
annettiin koulutusta kaupungin kestävän kehityksen
ohjelmasta ja jätehuoltoasioista. Oulun Energian

Liikuntaviraston laatima ja julkaisema seudullinen
ulkoilureittikartta helpottaa liikkeellelähtöä ja laajentaa alueiden käyttöä koko seudulla.Vaikka ulkoilureittikartalle tiedettiin etukäteen olevan selkeä
tilaus, kartan suosio yllätti. Asiakkailta on tullut
paljon kiitosta, ja toive saada kartta sähköisessä
muodossa nettiin toteutettiin.
Teknisen keskuksen Neuvokkaassa myynnissä
oleva marjakartta osoittautui erinomaiseksi avuksi
uusille marjastajille. Karttaan on merkitty alueet,
joissa useimpina vuosina on esiintynyt metsämarjoja. Esimerkiksi Sanginjoen ja Valkeisjärven metsäalueet soveltuvat hyvin kaupunkilaisten marjastusja virkistysalueeksi. Marjastus metsätalousalueella
kuuluu jokamiehenoikeuksiin.

21

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Elinympäristö rakentuu luonnon olosuhteiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän välisestä
vuorovaikutuksesta. Kestävän kehityksen mukaisen hyvän elämän edellytyksenä on
ympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat ovat tasapainossa. Hyvä
elinympäristö tukee ja parantaa ihmisen omia edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan,
kehittää luovuuttaan sekä edistää terveyttään ja sosiaalista selviytymistään.
Oulussa päämääränä on:
• kehittää kaupunkia paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen ja kunnioittaen
• taata asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta heikentämättä
• vahvistaa kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tunnistamista ja säilyttämistä
• lisätä suvaitsevuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana
• taata riittävät palvelut kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa.

Paremman lähiympäristön
puolesta – asukkaiden
ympäristöohjelmat
Lähidemokratiatoiminnassa keskeiseksi painopisteeksi otettiin olevien ympäristöohjelmien päivitys
ja ohjelmien laadinta alueille, joilla niitä ei vielä ole.
Kaikille lähidemokratiayhteisöille (asukasyhdistykset, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, kylätoimikunnat) suunnattu asiaa koskeva tiedotustilaisuus järjestettiin helmikuussa.
Lähidemokratiayhteisöjen laatimissa ympäristöja kestävän kehityksen ohjelmissa otetaan kantaa
erityisesti oman alueen ympäristön viihtyisyyteen
ja kestävän kehityksen edistämismahdollisuuksiin.
Oulun 14 suuralueesta Höyhtyän, Oulunsuun,
Koskelan, Pateniemen, Maikkulan ja Kaukovainion
alueilla kestävän kehityksen ohjelmatyö on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Kaakkurin, Myllyojan
sekä keskusta-Nuottasaaren alueilla ohjelmatyö
on käynnistymässä. Ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmat valmistuvat vuoden 2005 loppuun
mennessä.
Kestävän kehitysten ohjelmien laadinnassa noudatetaan Oulun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaa ja ohjelmat on laadittu laajassa
yhteistyössä, missä lasten ja nuorten mukana olo
on koettu erityisen tärkeäksi.

Asukastuvat lähellä asukasta
Asukastupien määrä kasvoi vuonna 2004 kahdella,
kun Puolivälinkangas ja Keskusta-Nuottasaari saivat omat tupansa. Kaikkiaan Oulussa on yhdeksän
tietotyötorein varustettua asukastupaa eli mainittujen lisäksi Rajakylässä, Lintulammella, Oulunsuun
suuralueella, Kaukovainiolla, Karjasillalla, Maikkulassa ja Myllyojalla.
Asukastupien toiminta rakentuu alueen asukkaiden arjen tarpeista. Tuvilla järjestetään kaiken
ikäisille asukkaille monipuolista kerho- ja harrastetoimintaa, kotipalvelutoimintaa, retkiä, musiikkia, teatteria, terveysliikuntaa ja taidenäyttelyjä.
Asukastuvat tarjoavat myös puhdasta lähiruokaa
ja luomutuotteita.

Asuinympäristön viihtyisyyttä
koskeva nettikysely kiinnosti
Oululaisille suunnattu asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskeva kysely tuotti mittavan
tuloksen. Kyselylomake oli maaliskuussa teknisen
keskuksen Internet-sivuilla, Teknisellä Torilla.
Kyselyyn vastasi yli 400 oululaista, joista naisia
oli lähes 60 prosenttia. Aktiivisin vastaaja oli vakituisessa työssä käyvä, hieman yli kolmikymppinen
nainen.
Asuinalueen viherympäristöä pidettiin melko tai
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erittäin viihtyisänä. Julkisten kiinteistöjen pihat ja
muut yleiset alueet eivät saaneet aivan niin hyvää
arviota. Valtaosa vastaajista piti omaa asuinympäristöään turvallisena eikä ole koskaan joutunut
väkivallan tai uhkatilanteen eteen. Joukossa oli yllättäviäkin vastauksia: ruumiillista väkivaltaa esiintyi
jopa viikoittain ja aseellisen uhkailun kohteesi oli
joutunut usein muutama henkilö.
Vastauksissa esitettyjä näkökohtia pyritään
ottamaan huomioon kaupunkiympäristön kehittämisessä.

Elämyksiä ympäristöstä
monikulttuurisesti
Monikulttuurisessa nuorisotyössä annetaan erilaista tietoa maahanmuuttajanuorille ja lisätään
valtaväestön tietoisuutta vieraista kulttuureista.
Toiminnalla edesautetaan suvaitsevaisuutta sekä
erilaisuuden hyväksymistä.
Nuortenkeskus Waldassa järjestettiin viikonloppuleiri yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa suomalais- ja maahanmuuttajatytöille. Leirillä tutustuttiin mm. suomalaiseen luontoon ja luonnossa
liikkumiseen ja olemiseen, luonnossa kokkaamiseen
ja luonnon kunnioittamiseen.

Oulun päivillä retkeiltiin
Oulun Päivien ohjelmiin sisältyi useita kestävää
kehitystä tukevia tilaisuuksia: kolme retkeä Ruskon jätekeskukseen, sieniretki ja -näyttely, ongelmajätekeräys ja neuvontatilaisuus sekä tapahtuma
Toppilan kierrätyskeskuksessa.
Retkille osallistujat tutustuivat
Ruskon jätekeskuksen toimintaan
käytännössä. Tutuiksi tulivat mm.
Oivapiste lajittelujärjestelmineen,
kunnostettavat, käytöstä poistettavat alueet sekä biokaasunkeräys. Kiertoajelun aikana katseltiin
myös kaatopaikalta löytyvää luontoa. Erityistä huomiota kiinnitettiin
runsaaseen linnustoon.

Hupisaarten purouomia
kunnostetaan
Hupisaarten nykyisellään osittain kuivat sekä heikon virtaaman
vuoksi rehevöityneet purouomat

on tarkoitus kunnostaa monipuolista ja luonnonmukaista ympäristöä kunnioittaen. Veden virtausta
tehostetaan ja virtauksen jakaantumista eri uomiin
parannetaan. Alueilla, joilla rantavyöhyke säilytetään rehevänä ja luonnonmukaisena, myös purouomien annetaan rehevöityä ja kehittyä kosteikkomaiseen suuntaan. Ranta-alueiden kasvillisuus on
tarkoitus jatkossakin säilyttää nykyisenkaltaisena;
monimuotoisena ja rehevänä.
Kunnostussuunnitelman mukaiset työt aloitettiin purouomien siistimisellä eli kuolleita puita, pajuja ja roskia poistettiin. Osaltaan tilannetta paransi
myös virtauksen palautuminen ennalleen Lasaretinsaaren rakentamistöitä edeltävälle tasolle.

Pyykösjärven ja Kuivasjärven tilan
parantamiseksi yleissuunnitelma
Pyykösjärvi ja Kuivasjärvi ovat rehevöityneitä matalia järviä, joissa esiintyy ajoittain kesäisin leväkukintoja ja talvisin happikatoja. Järvien kunnostuksen
yleissuunnitelmassa on käsitelty perusteellisesti
erilaisia kunnostusvaihtoehtoja ongelmien poistamiseksi.
Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi on esitetty ojien järjestelyjä sekä kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamista. Sisäistä kuormitusta ehdotetaan rajoitettavaksi hapetuksen tehostamisella
ja Pyykösjärvellä lisäksi myös lisäveden johtamisella
ja tarvittaessa veden ja vesipitoisen sedimentin käsittelyllä tai järven osittaisella ruoppaamisella.
Toimenpiteet ovat mittavia ja kustannuksiltaan
suuria ja ne edellyttävät vielä yksityiskohtaisempaa
priorisointia.
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Matkapuhelinpalvelulle palkinto
TeliaSonera Finland
palkitsi helmikuussa
2004 matkapuhelinpalveluja tarjoavia
yhteistyökumppaneitaan, jotka ovat
viime vuosien aikana tuoneet markkinoille innovatiivisia
ja käyttöön innostavia palveluja.Vuoden
2003 omaperäisimmäksi matkapuhelinpalveluksi valittiin Oulun kaupungin yhteistyössä
oululaisten yritysten Incode Oy:n ja Tentrio Oy:n
kanssa kehittämä mobiili kalastuslupa. Perusteluna
palvelun palkitsemiselle oli sen suosio asiakkaiden
keskuudessa. Palvelu on osoittautunut erittäin
suosituksi juuri siinä kohderyhmässä, jota varten
se on suunniteltu.

Kalatiellä kulkijoita
Kalatielle edellisenä syksynä asennettu rekisteröintilaite vahvisti kalatien toimivuuden. Laskuri
ilmaisee kalan koon, lajin, menosuunnan ja kulkunopeuden. Nyt kalatie avattiin toukokuussa ja jo
ensimmäisen kuukauden aikana nousijoita laskettiin
40. Ensimmäinen Perämeren merilohi nousi Oulujokeen Merikosken kalatietä kesäkuun 23. päivänä
kello 10.42. Vilkkain päivä oli elokuun 22., jonka
aikana laskuri merkkasi 40 kalaa. Kesän aikana ilmeni, että nousuhaluja Merikosken ohi on lohen
lisäksi ainakin ahvenella, kuhalla, lahnalla ja hauella
sekä siialla ja taimenella.
Kalatien tarkkailu kiinnosti myös oululaisia.
Tarkkailuhuoneella järjestetyillä avoimien ovien
päivillä heinäkuisena torstaina ja perjantaina kävijöitä oli yhteensä 2500.

Harakkalammen luontoarvot
selvitettiin
Harakkalammen luonnonsuojelualueen kasvillisuus
kartoitettiin ja alueen luontoarvot inventoitiin.
Selvitys sisältää myös esityksen alueen käytöstä ja
käytönrajoituksista.
Alueella tavattiin neljä valtakunnallisesti uhanalaista ja kolme valtakunnallisesti silmälläpidettävää
kasvilajia sekä lisäksi kaksi alueellisesti uhanalaista

lajia. Koko maassa rauhoitettuja lajeja oli kolme ja
osassa maata rauhoitettuja lajeja kolme. Selvityksessä suositeltiin alueen virkistyskäytön ohjaamista
poluille ja suoluonnon ennallistamista.

Taajamametsien hoidon
yleissuunnitelma valmistui
Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma kattaa n.
1500 hehtaaria keskeisimmiksi katsottuja taajamametsäalueita, joita ovat asutuksen ja teiden läheisyydessä sijaitsevat lähi- ja suojametsät.
Suunnitelman tavoitteena on nostaa esille taajamametsien hoidon merkitystä ja erityispiirteitä,
kuten virkistys-, maisema- ja luontoarvoja. Työn
keskeinen tulos on hoidon yleisohjeistus, jonka
perustana on taajamametsien hoitoluokitus ja jota
on tarkennettu edelleen kehitysluokkakohtaisilla
hoito-ohjeilla.
Inventoinnin mukaan hoitotöiden tarvetta lähimmän viiden vuoden kuluessa on noin 513 hehtaarin pinta-alalla, mistä taimikonhoitotöitä on 72
ha ja harvennushakkuutöitä 441 ha. Suunnitelma
tehtiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Tietoa Oulun
linnuista
Kesän kynnyksellä
julkaistiin oululaisten käyttöön kaupunkilinnustosta
kertova kirja ”Oulun pesimälinnusto”,
joka pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja ympäristöviraston vuosina
1997-1999 tekemään pesimälinnustokartoitukseen.
Kirjassa esitellään 152 Oulussa pesivän lintulajin
esiintyminen, runsaustiedot sekä kannan muutokset. Lisäksi kirjassa kuvataan yleisesti linnustoa eri
ympäristöissä. Mukana on myös kaikkien Oulussa
tavattujen lintulajien luettelo sekä 17 valittua lintujentarkkailukohdetta. Pesimälintukartoituksen
tiedot on siirretty myös internettiin (http://www.
oulu.ouka.ﬁ/ymparisto/ymparistonsuojelu/kaupunkilintuatlas.htm), mistä oululaiset voivat käydä tarkastelemassa vaikkapa sitä, mitä lintuja pesii oman
kotitalon ympäristössä.
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Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa parantamista
MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE
Kestävän kehityksen mukaisella maankäytön suunnittelulla edistetään sellaisen yhdyskuntarakenteen syntyä, joka säästää kasvullista maata, uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, turvaa luonnon
monimuotoisuuden ja säilyttää alueen omaleimaisuuden. Liikkumisen järjestäminen
kestävällä tavalla edellyttää yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja toimintojen sijoittelua siten, että vähennetään henkilöauton käyttötarvetta ja tarjotaan tasapuoliset
mahdollisuudet vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttämiseen.
Oulussa päämääränä on:
• toteuttaa seudun maankäytönsuunnittelua yhdessä seudun kuntien kanssa siten,
että luodaan toimiva, viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakenne
• saada aikaan yhdyskunta, joka sopeutuu muutoksiin ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia
• sovittaa yhteen alueiden eri käyttömuotoja moninaiskäytön periaatteella ja tuoda kaupunkiluonto, rannat, vesistöt ja metsät mahdollisimman monen oululaisen
ulottuville
• toteuttaa liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen ja muiden henkilöautolle vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta kasvatetaan
• luoda korkeatasoisesta viherverkostosta kaupungille kilpailuetu.

Kaupunkirakennetta tiivistetään
Oulun keskusta-alueen kehittämistä palvelujen ja
asumisen alueena jatkettiin.Ydinkeskustan kortteleiden kehittämistä mahdollistavia kaavoja valmistui
useita (Oulun Diakonissalaitos, Autonummi, Oulun osuuspankki ja Puistola, Valtion virastotalo) ja
suunnittelua jatkettiin mm. Kauppurin, Autotorin,
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Arinan ja Pallaksen kortteleihin. Kaavamuutoksilla
turvattiin myös kulttuurihistoriallisesti merkittävän Reinilän talon rakennusten ja pihapiirin säilyminen.
Uusille asuinalueille suunniteltiin perinteisten
omakotitonttien lisäksi myös tiivistä ja matalaa
pientaloasumista.
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Keskustan asukasmäärä on kaupunkirakenteen kehittämistoimien myötä kääntynyt nousuun.
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Entisten teollisuus- ja satama-alueiden suunnittelua jatkettiin. Teollisuusalueiden muuttaminen
asuinkäyttöön on käynnissä yleiskaavan 2020 tavoitteiden mukaisesti Alppilassa,Välivainiolla ja Limingantullissa. Pateniemen saha-alueen ympäristövaikutusten arviointiselvitys valmistui.
Länsi-Toppilan alueen kaavarunkotyössä laadittiin sekä luonto- että ympäristöhaittaselvityksiä.
Tulokset osoittivat alueen olevan monipuolinen
niin kasvilajistoltaan kuin kulttuuriltaan, mikä tekee
suunnittelusta erityisen haasteellisen.

Toppilansaaren Prikipuiston
toteutus luontoa kunnioittaen
Toppilansaaren Prikipuiston rakentaminen käynnistyi. Prikipuisto on lähes luonnontilainen puisto,
jossa hoidon tavoitteena on säilyttää nykyiset valkovuokkokasvustot ja muu rehevä lehtokasvillisuus
sekä hyväkuntoinen havu- ja lehtipuusto. Rakentamisen lähtökohtana oli töiden toteuttaminen
puiston sisällä ilman koneita. Erityistä huomiota
kiinnitettiin vesitasapainon säilyttämiseen ja rakennettavilta tonteilta ohjataan pintavesiä hallitusti
puiston puolelle. Lehtoon kohdistuvan kulutuksen
vähentämiseksi puistoalue rajattiin matalalla kivimuurilla ja metalliaidalla ja kulku ohjataan korotetulle metalliritiläpolulle.
Prikipuisto on osa EU:n tavoite 2 –hanketta
”Maankäytön muutostilanteiden hallinta, ympäristörakentaminen”, jossa tavoitteena on luoda
korkeatasoinen ja monimuotoinen, paikalliseen
kasvistoon pohjautuva ja erilaisista viherrakentamisen muodoista koostuva ympäristö uudelle
asuinalueelle. Puiston kehittymistä seurataan erillisen ohjelman mukaisesti.

Liikenneturvallisuussuunnitelman
laadinta käynnistyi
Oulun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen
yhteistyössä poliisin, Liikenneturvan ja Oulun tiepiirin kanssa käynnistyi.Tavoitteena on turvallinen
liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla. Suunnittelussa
hyödynnetään laajasti asukas- ja koululaiskyselyistä
saatavaa palautetta.

Autoton päivä lisäsi matkustajamääriä linja-autoliikenteessä
Kansainvälistä autotonta päivää vietettiin syyskuun
22. päivänä Oulussa jo viidettä kertaa. Autoton
päivä lisäsi matkustajamääriä linja-autoliikenteessä lähes 15 %:lla. Liikennöitsijöiden tarjoamina aikuiset matkustivat lasten lipun hinnalla ja lapset
ilmaiseksi.
Autottoman päivän apuvälinemarssilla kiinnitettiin huomiota vammaisten liikkumismahdollisuuksiin. Kynnys ry, Oulun vammaisneuvosto ja Oulun
seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry
haastoivat kaikki kunnallisvaaliehdokkaat osallistumaan autottoman päivän apuvälinemarssiin. Marssin lisäksi Rotuaarilla oli järjestetty tutustumista
erilaisiin apuvälineisiin esteradan avulla. Radan
saivat suorittaa kaikki halukkaat. Tilaisuudessa oli
mukana myös Oulun Invalidien Yhdistys ry, Oulun
Apuvälinetalo ja poliisi.
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TALOUDELLINEN KESTÄVYYS JA YRITYSTOIMINTA
Kestävä kehitys edellyttää monipuolista, elinvoimaista ja ympäristövastuunsa tuntevaa
elinkeinoelämää, jossa ympäristöasiat sisältyvät yritysten strategiaan ja jokapäiväiseen toimintaan. Osaamisen lisääminen luo pohjan menestyvälle yritystoiminnalle
ja talouden kestävyydelle.
Oulussa päämääränä on:
• vahvistaa monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta
• kehittää Oulusta ympäristö- ja hyvinvointiteknologian kärkikaupunki
• lisätä yritysten omatoimisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa ja laajentaa ympäristönsuojelu tuotteen koko elinkaareen
• edistää kestävää kehitystä määräyksin ja maksupolitiikalla.

Oulun alue tähtää
ympäristöteknologian
osaamiskeskukseksi
Oulun seudusta ollaan kehittämässä kansallisesti ja
kansainvälisesti merkittävää ympäristöteknologian
osaamisen keskittymää. Tavoite edistyi huomattavasti hanketta tukevan laajan yhteistoimintasopimuksen allekirjoittamisen myötä. Sopimuksessa
ovat mukana Oulun kaupunki, Oulun seudun osaamiskeskuksen Eco Forum, Kemira, Stora Enson Oulun tehdas, Rautaruukki, Outokumpu sekä Oulun
yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Sopijaosapuolet sitoutuvat etsimään ja toteuttamaan asiakaslähtöisiä, ympäristöalaan liittyviä
kehittämishankkeita, jotka tukevat osapuolten
toimintaa. Kukin hanke sovitaan erikseen siihen
mukaan lähtevien kesken.
Ympäristöala on yksi Oulu 2006 kasvusopimuksen viidestä klusterista. Klusterin yrityslähtöisten
tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden käynnistäminen ja koordinointi on vastuutettu Oulun seudun
osaamiskeskuksessa vuonna 2003 toimintansa
aloittaneelle Eco Forumille.
Sopimuksen kautta syntyy julkisen ja yksityisen
sektorin sekä pienten ja suurten yritysten yhteistyömalli, jonka odotetaan kehittävän ja syventävän
toimijoiden välistä verkottumista, luovan uutta liiketoimintaa ja osaamista sekä edistävän myönteisen ympäristöimagon luomista ei ainoastaan Oulun
seudulle, vaan koko Pohjois-Suomelle.

Eco Forumin hankevalmistelu
vilkasta
Eco Forumissa oli vuonna 2004 hankevalmistelussa 36 hanketta. Eco Forumin avulla käynnistettiin
mm. seuraavat hankkeet: Oulujoen alueen voimalaitostuhkien hyötykäyttö, yhteistoimintasopimus
ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä PohjoisSuomessa, Bioenergiatiimi (biopolttoaineteknologioiden kehittäminen), kiinteistökohtaisen jäteveden
puhdistuksen toteuttaminen haja-asutusalueilla,
mobiilin ympäristötekniikan ja –palveluiden esiselvitys, rakennusten tehokas ja käyttövarma lämmitys
ja energian säästö sekä teollisuuden sivuainevirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia ja käsittelyä tutkiva
osaamiskeskittymä CIRU.
Lisäksi hankevalmistelua suoritettiin liittyen
vesiosaamiseen, jätevesilietteen käsittelyyn, suomalais-venäläiseen talousfoorumiin, kiinteistökohtaisen jäteveden puhdistuksen kehittämiseen,
elektroniikkaromun käsittelyteknologian vientiin,
ympäristöystävällisen kestopuun tuotannon testaamiseen sekä liukkauden ja pölyn torjuntaan
ympäristöystävällisillä sivutuotteilla.

Yhteistyötä Tervatullin Oy:n kanssa
Kaupungin elinkeino- ja kansainväliset palvelut -yksikkö oli mukana rahoittamassa Tervatulli
Oy:n ”Kestävän kehityksen yhteistyö” -kierrätyshanketta. Hankkeessa kerättiin käytettyjä kodinko-
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neita Suomesta ja myytiin ne taloudellisesti kestävällä tavalla venäläisille. Hanke on osa Interreg III
A Karjala –ohjelmaa.

PK-yrityksille opastusta
ympäristöasioiden hoitoon
PK-yrityksiä ympäristökysymyksissä palveleva
luulajalainen Isoweb Oy avasi toimiston Ouluun.
Yhtiön Ouluun tulo on konkreettinen esimerkki
Ouluseutu Yrityspalveluiden ja Luleå Näringslivs
AB:n välisestä yhteistyöstä.

Ruotsissa on useiden vuosien ajan kokeiltu
ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa verkostotyöskentelyä ja tarkoituksena on tarjota tätä myös
Ouluseudulla toimiville PK-yrityksille.
Ensimmäinen työryhmätyöskentely Isoweb
Oy:n konsulttien johdolla käynnistyi syksyllä 2004,
mukana ryhmässä mm. Oulun Jätehuolto. Tarkoituksena on, että yrityksissä otetaan käyttöön ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sekä toteutetaan
yrityskohtaisten ympäristöjärjestelmien sertiﬁointi
syksyn 2005 aikana.
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KUORMITUS JA KULUTUS
Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisen toiminnasta ilmakehään, vesistöihin ja maaperään kohdistuva ympäristökuormitus ei vaaranna terveellistä elinympäristöä eikä
ylitä luonnon sietokykyä. Energiatalouden tulee olla säästäväistä ja tehokasta. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää tuotteiden tarkastelun ulottamista raaka-aineista loppusijoitukseen, jätteiden synnyn ennaltaehkäisyä sekä toimivaa jätehuoltoa.
Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin kohdistuu eri toimintojen ja tuotteiden koko elinkaareen.
Oulussa päämääränä on:
• tehostaa kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoida
päästöjen ja jätteiden määrät
• laajentaa energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet koko energiaketjuun polttoaineen tuotannosta energian loppukäyttöön saakka
• torjua ympäristön aiheuttamat terveysriskit sekä turvata laadukkaat ja turvalliset
elintarvikkeet sekä juomavesi
• kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla rakentamisen koko elinkaareen liittyvät
haitalliset ympäristövaikutukset voidaan arvioida ja ehkäistä
• vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa
ympäristölle haitallisempien tuotteiden sijaan.

Oulun Katutuotanto panostaa
keskustan ilman laatuun
Oulun Katutuotanto paransi palveluidensa ympäristöystävällisyyttä asentamalla 15 keskustassa
toimivaan ajoneuvoonsa ja koneeseensa FinnKatpakokaasunpuhdistimet. Yhteistyöllä Oulun Katutuotannon kanssa FinnKatalyt Oy saa kenttätestausalustan ja kokemusta uusien tuotteidensa ja
niihin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen pitkäaikaiskestosta käytännön olosuhteissa.
Vuoden kestävässä hankkeessa puhdistimien

toimintaa ja kestävyyttä seurataan ja mitataan säännöllisin kenttätestein EU-standardien ja virallisten
ohjeiden mukaan. Testauksessa käytetään apuna
Oulun seudun ammattikorkeakoulun pakokaasulaboratorion mittalaitteistoja ja henkilöstöä.

Jäkäläkartoituksella tietoa
ilmanlaadusta
Osana Oulun ilmanlaadun seurantaa toteutettiin
runkojäkälien kartoitus. Ilman epäpuhtauksille ja
kaupunkiympäristölle herkkien jäkälien esiintymistä on aikaisemmin selvitetty vuosina 1991 ja
1996. Nyt tehty kartoitus osoitti jäkälien pahimman vaurioalueen pienentyneen ja lievemmän
vaurioalueen laajentuneen. Jäkälävauriot kattavat
tiheimmin rakennetun alueen ja kuvastavat ilmanlaadun ohella myös kaupunginkasvun aiheuttamia
kasvupaikkamuutoksia.

Pientaloille laatutähtiä
Oulun rakennusvalvonta kehittää alan asiantuntijoiden kanssa pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmää.Tarkoituksena on saada
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tavalliset pientalorakentajat kiinnittämään huomiota laatuasioihin.Tarkasteltavia alueita ovat kosteuden kestävyys, energiankulutus, ympäristövaikutus
ja sisäilman laatu. Arviointitapa on kannusteinen.
Voimassa olevien rakentamismääräysten edellyttämä taso antaa pientalon laadulle yhden tähden
ja teknistä tasoa nostamalla on mahdollista saada
jopa viisi tähteä.
Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo sitä kohtaan
osoitettu kiinnostus. Neljässä asiasta järjestetyssä
yleisötilaisuudessa oli kuulijoita yli 1000.

Sanginjoen kehittämiseksi
käynnistettiin ympäristöhankkeita
Sanginjoella tehostetaan haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä ja parannetaan lohikalojen elinympäristöä. Hankkeita koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Tavoitteena on parantaa
vesien tilaa ja luoda edellytykset joen ekologisen
tilan luonnonmukaiselle kehitykselle. Hankkeiden
pääpaino on virkistyskäytön, ympäristön ja viihtyvyyden parantamisessa.
HAJA-ALMAssa kartoitetaan kiinteistöjen nykyisten jätevesien käsittelyjärjestelmien kunto ja
tarkoituksenmukaisuus sekä autetaan asukkaita
ns. hajajätevesiasetuksen edellyttämän selvityksen
laatimisessa. Alueelle laaditaan jätevesien käsittelyn yleissuunnitelma.
KALA-ALMAssa selvitetään vaelluskalojen lisääntymis- ja kalastusmahdollisuuksia Oulujoen
alaosalla. Tulosten pohjalta laaditaan kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat.

Jätehuollossa uusia toimintoja ja
toimitiloja
Useat kaupungin virastot ja laitokset kehittivät aktiivisesti jätehuoltonsa toimivuutta. Uusia jätetiloja
ja ongelmajätevarastoja rakennettiin ja otettiin
käyttöön mm. teatterilla, Oulun Katutuotannon
viheryksikön Hupisaarten toimipisteessä, Oulun
Comacilla ja Oulun Satamassa. Kaupunginteatterilla
tehostettiin lavastemateriaalien kierrätystä - käytettyjä lavasteita kunnostetaan seuraavan näytelmän tarpeisiin ohjelmiston vaihtuessa.

Ruskon Jätekeskukseen rakennettiin uusi ongelmajätteiden vastaanotto- ja varastotila. Jatkossa kaikki ongelmajätteiden varastointi ja käsittely
voidaan hoitaa turvallisesti sisätiloissa.
Käytännön toimien lisäksi yksiköt ovat laatineet
kirjallisia jätehuolto-ohjeita ja päivittäneet olemassa olevia ohjeita. Esimerkiksi Oulun Katutuotannossa on laadittu koko liikelaitoksen toiminnan
kattava jätehuoltosuunnitelma.

Terveysasemien ympäristöasiat
kartoitettiin
Oulun kaupungin terveysasemien ja niiden yhteydessä olevien hammashoitoloiden ympäristöasioiden hoito selvitettiin.Ympäristöviraston suorittamissa tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota jäte-,
kemikaali- ja jätevesiasioihin.
Hyötyjätteiden lajittelussa puutteita oli lähinnä vain keräysastioiden määrissä. Keräysastioiden
merkinnät olivat pääosin kunnossa. Eniten epäselvyyttä oli ongelmajätteisiin liittyvissä asioissa.
Terveysasemille annettiin oheistusta ympäristöasioiden asianmukaisesta hoidosta ja havaitut
puutteet kehotettiin korjaamaan annettuun määräaikaan mennessä.

Ympäristöterveysohjelman
toteutumista arvioitiin
Oulun lääninhallitus toteutti kuntakohtaisten ympäristöterveysohjelmien arvioinnin tarkoitusta
varten laaditun kyselylomakkeen avulla. Oulun
kaupungin terveydensuojeluviranomaisen arvion
mukaan ympäristöterveyden tila on hyvä ja tavoitteiden toteutumiseksi asetetut toimenpiteet
pääosin toteutuneet.
Oulussa kansallisen ympäristöterveysohjelman
tavoitteet on kirjattu osaksi kestävän kehityksen
toimintaohjelmaa ja näin myös seuranta on osa
kestävän kehityksen raportointia. Kyseinen tarkastelutapa on toimiva päällekkäisen ohjelma- ja
raportointityön välttämiseksi, mutta jossain määrin
heikko yksityiskohtaisemman ympäristöterveysohjelman seurannan toteuttamiselle.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIEN
TOTEUTUS KAUPUNKIORGANISAATIOSSA
Kestävän kehityksen ohjelmat ja
tavoitteiden asettelu

Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen/ympäristöohjelmien seurannassa painotetaan
ohjelman toimivuutta, järjestelmällisyyttä ja ympäristöasioiden hallintaa.
Vuoden 2004 seurantakysely jaettiin hallintokunnittain ja liikelaitoksittain sähköpostitse yksikön
johdolle sekä kestävän kehityksen yhdyshenkilöille.
Lähetettyjen kyselylomakkeiden määrä on vakiintunut 30:een. Kuten aiempinakin vuosina suurista
hallintokunnista keskusvirasto ja tekninen keskus
antavat vastauksensa yhdellä lomakkeella usean
yksikön yhteenvetona. Kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yksiköt vastaavat kukin omilla
lomakkeillaan. Kaikkiaan vastauksia saatiin 21, mikä
on muutama vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vastaamatta jättivät sosiaali- ja terveystoimi,
päivähoito- ja perhetyötä lukuun ottamatta, kulttuuritoimesta kaupunginorkesteri ja nuoriso- ja
kulttuurikeskus, Oulu-Koillismaan palo- ja pelastuslaitos sekä Oulun Työterveys. Näiden toimintaan ei
siten tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä koko
kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokuntatai liikelaitoskohtaisesti.Toteutuneita toimenpiteitä on esitetty esimerkinomaisesti edellä politiikan
painopisteiden yhteydessä sekä raportin lopussa
erillisessä liitteessä.

Vuonna 2004 kestävän kehityksen ohjelmansa on
päivittänyt 15 yksikköä vastanneista. Liikuntavirasto, kaupunginteatteri, taidemuseo ja Oulun Logistiikka ilmoittivat päivittävänsä ohjelmansa vuoden
2005 aikana.
Vuonna 2004 lähes kaikissa yksiköissä (95 %,
20 vastaajaa) kestävä kehitys on mukana pitkän
tähtäimen suunnittelussa. Oulun Tietotekniikkaa
lukuun ottamatta kaikki vastanneet kertoivat kestävän kehityksen sisältyvän hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan.
Kestävän kehityksen tavoitteiden asettelu on
tullut yhä kiinteämmin osaksi muuta talouden
suunnittelua ja seurantaa myös vuositasolla. Kaikilla vastanneilla kestävä kehitys on osa yksikön
vuosittaista tavoitteen asettelua.
Yksikön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan, päivitetään ja hyväksytään yleisimmin osana vuosittaista talousarvion
laadintaa (90 %, 19), johtoryhmässä (80 %, 17) tai
sisäisissä työpalavereissa (76 %, 16). Myös käyttösuunnitelman tai avaintuloksien laadinnan yhteydessä käydään läpi kestävän kehityksen tavoitteita
(12 - 14 vastaajaa). Erillisenä lautakunta-asiana kestävää kehitystä käsittelee vuosittain vain 6 vastaajaa.
Kestävän kehityksen tavoitteita tarkastellaan myös
laatu- tai ympäristöjärjestelmiin liittyvissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa.

2000

2001

2002

2003

2004

Kyselyitä lähetetty

52

53

36

30

30

Vastauksia saatu kpl (%)

39 (75 %)

34 (64 %)

30 (83 %)

23 (77 %)

21 (70 %)

Taulukko 1. Lähetettyjen kyselyiden ja vastausmäärän kehitys.
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1999
(vastauksia
yht. 37)
Kestävä kehitys osana pitkän tähtäi- 95% (35)
men suunnittelua / strategiaa
Kestävä kehitys osana vuosittaista 76% (28)
tavoitteen asettelua

2000
(vastauksia
yht. 39)
90% (35)

2001
(vastauksia
yht. 34)
94% (32)

2002
(vastauksia
yht. 29)
90% (27)

85% (33)

79% (27) 83% (25)

2003
(vastauksia
yht. 23)
96 % (22)

2004
(vastauksia yht.
21)
95 % (20)

91 % (21)

100 % (21)

Taulukko 2. Kestävä kehitys osana suunnittelua ja kehittämistä (kyllä-vastausten määrä kaikista vastauksista)

Vuodesta 2002 lähtien kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen on ollut kirjattuna hallintokunnille ja liikelaitoksille toimitettuihin talousarvion
laatimisohjeisiin. Kestävän kehityksen tavoitteensa
vuoden 2002 talousarvioon asetti annettujen ohjeiden mukaisesti vain runsas kolmannes lautakun-

Keskusvirasto
Hankintalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Palolaitos
Nuorisoasiainlautakunta
Opetuslautakunta
Liikuntalautakunta
Ympäristölautakunta
Kulttuurilautakunta
Oulun Energia
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Jätehuolto
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys
Yhteensä

2002

2003
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

nista.Vuodelle 2005 tavoitteensa esittivät jo lähes
kaikki lautakunnat ja liikelaitokset.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjelmien tilanteesta sekä kestävästä kehityksestä osana muuta suunnittelua ja tavoitteen
asettelua on esitetty liitteessä 1.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

7 (35 %)

12 (60 %)

Taulukko 3. Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen talousarvioon.

2004
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17 (85 %)

2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19 (95 %)
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Toteutuneet toimenpiteet ja
tavoitteiden toteutuminen

Ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille
laaditusta kirjallisesta ohjeistuksesta jätehuoltoohjeita oli laadittu 18 yksikössä (86 %). Energian
säästöön ohjeet oli 11 yksikössä (52 %). Veden
kulutuksen vähentämiseen oli laadittu ohjeita
kymmenessä (48 %) ja materiaalien kulutukseen,
erityisesti paperin säästöön, 13 (62 %) yksikössä.
Hankintojen tekemiseen on perinteisesti olemassa
ohjeistusta, tosin niissä ei kaikilta osin oteta huomioon ympäristöasioita.
Vastanneista yksiköistä seitsemällä oli myös
muita ympäristöasioihin liittyviä ohjeita ja 18:lla
(86 %) menettelytapa- ja työohjeisiin on sisällytetty
kestävän kehityksen asioita. Esimerkiksi rakennusvalvontavirastossa ohjeita on laadittu kosteuden
hallintaan ja rakentamisen tekniseen laatuun, Oulun
Energiassa mm. ilmansuojeluun, vesiensuojeluun,
kemikaalien käsittelyyn, öljyvahinkotilanteisiin ja
työturvallisuuteen, Oulun Jätehuollossa toimintaan
liittyviin ympäristönäkökohtiin ja Oulun Comacissa
pölyn ja melun torjuntaan. Myös Oulun Sataman
satamajärjestykseen sisältyy kestävän kehityksen
näkökohtia. Kouluissa ja päiväkodeissa kestävä kehitys on sisällytetty opetussuunnitelmiin.
Suurella osalla vastanneista yksiköistä (86 %,
18) kestävän kehityksen asiat kuuluvat työhön
perehdyttämiseen. Määrä on edelleen lisääntynyt
aikaisemmista vuosista.

Kuten aiempinakin vuosina kaupungin kaikissa yksiköissä toteutetaan runsaasti toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuonna 2004 toteutettuja
kestävän kehityksen hankkeita ja toimenpiteitä on
koottu raportin loppuun liitteeseen 4.
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen on ollut keskimääräisesti hyvä. Hallintokuntakohtainen arvio on esitetty liitteessä 1.
Tavoitteiden toteutuminen kirjataan myös kaupungin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.
Seurantaa tältä osin tulisi vielä kehittää.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus
Vastanneista yksiköistä kaupungin teatteria lukuun
ottamatta kaikki nimesivät kestävän kehityksen
vastuuhenkilön. Vastuut kestävän kehityksen toteuttamiseen määriteltiin lähes aina (81 %, 17) sisäisissä työpalavereissa, mutta usein myös kestävän
kehityksen ohjelmassa, työohjeissa, henkilökohtaisina työmääräyksinä ja toimenkuvissa (12-14 vastaajaa). Yksiköistä 12:lla (57 %) on käytössään tai
tekeillä ympäristö- tai laatujärjestelmä ja kestävän
kehityksen vastuiden määrittely on sisällytetty niihin. Tilanne on pääpiirteissään edellisten vuosien
kaltainen.

100
90

86

80
70

70

74
62

%

60

56

52

48

50

43

39

40
30
21

26

24

24

20
10

10
0
Jätehuolto

Energiansäästö
1998

2002

Veden kulutus
2003

Materiaalien kulutus

2004

Eri toiminnoille kirjalliset ohjeet laatineiden yksikköjen osuus kaikista vastanneista.
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Henkilöstön tiedotus, koulutus ja
sidosryhmäyhteistyö
Kaikki vastanneet olivat tiedottaneet kestävän
kehityksen asioista henkilöstölle vuoden 2004 aikana. Koulutuksen määrä on tasaisesti lisääntynyt
vuoden 1999 jälkeen.Tiedotusta on annettu eniten
työyhteisökokouksissa, palavereissa ja sisäisillä tiedotteilla (15 vastaajaa), mutta myös ilmoitustauluilla ja koulutustilaisuuksissa (11-12 vastaajaa).
Koulutuksissa ja tiedotuksessa on käsitelty
mm. hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmia
ja tavoitteita, jäte- ja ongelmajätehuoltoa sekä
kierrätystä, rakennusvalvonnan erityiskysymyksiä,
kestävän kehityksen sisällyttämistä uusiin opetussuunnitelmiin, yksiköiden laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja ympäristöasioiden huomioon ottamista
kilpailuttamisessa ja tarjouspyynnöissä, ympäristöystävällisiä siivousmenetelmiä sekä työsuojelu– ja
turvallisuusasioita.
Erityisen vilkasta ympäristökoulutus oli liikelaitoksissa. Koko henkilöstölle suunnattua koulutusta järjestivät Oulun Katutuotanto, Oulun Satama,
Oulun Energia ja Oulun Jätehuolto.
Paperinsäästökampanjasta tiedotettiin henkilöstölle lähes kaikissa yksiköissä monin eri tavoin
ja paperinsäästöseminaariin osallistui 40 eri hallintokuntien edustajaa.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjeistuksesta ja koulutuksesta on esitetty

1999
(vastauksia
yht. 37)
Kirjallista ohjeistusta kestävän
kehityksen asioista
Kestävä kehitys osana työhön
perehdytystä
Henkilöstöä koulutettu /
tiedotettu seurantavuonna

2000
(vastauksia
yht. 39)

liitteessä 2.
Vastanneista 18 (86 %) on tiedottanut kestävän kehityksen asioista sidosryhmilleen. Tiedotus
tapahtui yleisimmin yhteistyö- tai tiedotustilaisuuksissa ja vuosiraporteissa (13-14 vastaajaa).
Kestävän kehityksen aihepiireihin liittyviä tiedotustilaisuuksia, -kampanjoita ja vastaavia olivat
järjestäneet erityisesti yleis- ja asemakaavoitus,
lähidemokratia, tekninen keskus, rakennusvalvontavirasto, Oulun Jätehuolto ja Oulun Energia sekä
koulut ja päiväkodit.
Vuonna 2004 toteutettuja tapahtumia olivat
mm. koululaisten metsäviikko, Neuvokkaassa järjestetyt palstaviljelykauden avajaiset, tonttipäivät
ja veteraanien teemaviikko, lukuisat vierailupäivät
Toppilan voimalaitoksille, Energiatalolle ja kalatielle
sekä Ruskon jätekeskukseen ja kierrätyskeskukseen. Oulun Jätehuolto järjesti myös useita neuvontatilaisuuksia kouluissa, ympäristökunnissa ja
yrityksissä ja osallistui erilaisille messuille ja yleisötapahtumiin.
Lähidemokratia tiedotti aktiivisesti asukkaiden
ympäristöohjelmista asukastilaisuuksissa ja alueellisen yhteistyön lehdissä.
Oulun Päivien ohjelmiin sisältyviä kestävän kehityksen aihepiiriin liittyviä tilaisuuksia järjestettiin
yhteensä seitsemän.
Yhteensä erilaisia tilaisuuksia on järjestetty
useita satoja ja niihin on osallistunut kaikkiaan
useita tuhansia kuntalaisia.

2001
(vastauksia
yht. 34)

2002
(vastauksia
yht. 29)

2003
(vastauksia
yht. 23)

2004
(vastauksia
yht. 21)

43 % (16)

51 % (20)

59 % (20)

70 % (21)

78 % (18)

95 % (20)

43 % (16)

39 % (18)

56 % (19)

53 % (16)

78 % (18)

86 % (18)

54 % (20)

66 % (26)

79 % (27)

73 % (22)

96 % (22)

100 % (21)

Taulukko 4. Kestävän kehityksen asioiden hallinta (kyllä-vastausten lukumäärä kaikista vastauksista)
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Hallintokunnan oma
arvio kestävän kehityksen
toteutumisesta

100 %

100 %

90 %

90 %

80 %

80 %

70 %

70 %

60 %

60 %

% vastanneista

% vastanneista

Oman arvion mukaan kaupungin kestävän kehityksen politiikka tunnetaan suurimmassa osassa yksiköistä tyydyttävästi (57 %, 12) ja hyvin tai
erittäin hyvin neljässä yksikössä (20 %). Kestävän
kehityksen ohjelman sisältö ja tavoitteet on yksiköissä sisäistetty pääosin hyvin (43 %, 9) tai tyydyttävästi (29 %, 6). Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso arvioitiin useimmiten erittäin hyväksi
tai hyväksi (76 %, 16) tai vähintäänkin tyydyttäväksi
(24 %, 5). Motivaatio ja asenteet arvioitiin hieman
useammin tyydyttäväksi (38 %, 8), mutta ei kuitenkaan heikoksi. Yksiköiden näkemykset on koottu
liitteeseen 3.
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kestävän
kehityksen edistämisestä on yksikölle hyötyä.
Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin
enemmän vinkkejä ja ohjeita kestävän kehityksen

toimenpiteiden toteutukseen. Käytännön toimet
esimerkiksi jätehuollon tai paperinsäästön kehittämiseksi kiinnostavat edelleen.Toisaalta toivottiin
esimerkkejä siitä, mitä kaikkea muuta kuin käytännönläheisiä jäteasioita kestävä kehitys laajasti katsottuna käsittää. Tiedotusta ja koulutusta ei kommentoijien mielestä ole koskaan liikaa.
Kestävän kehityksen asioita toivottiin paremmin näkyville tietoyhteiskuntakaupunki Oulun kotisivuille. Toteuttamiskelpoisena ideana toivottiin
www-pohjaista oppimisympäristöä henkilökunnan
”opettamiseen” kaupungin kestävän kehityksen
tavoitteista ja toimista. Myös ympäristökriteerit
huomioivat hankintaohjeet olisi tarpeen laatia eri
hallintokuntien yhteistyönä.
Positiivista palautetta sai mm. hallintokuntakohtainen kestävän kehityksen koulutus ja ympäristöviraston luennot sekä suurten kaupunkien
yhteinen kestävän kehityksen indikaattoreiden
kehittämishanke.
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Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu 2004

Yksikkö

Kestävän kehityksen
ohjelman päivitys
Päivitetty 2004

Kestävä kehitys
osana muuta
pitkän tähtäimen
suunnittelua
kyllä

Kestävä kehitys
osana muuta
vuosittaista
tavoitteen asettelua
kyllä

Talousarvioon
asetettujen kestävän
kehityksen tavoitteiden toteutuminen
toteutuneet pääosin

Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto

Päivitetty 2004
Päivitetty 2004

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä

toteutuneet pääosin
tavoitteet toteutuneet

Päivitetty 2004

kyllä

kyllä

tavoitteet toteutuneet

Päivitetty 2004
Päivitetään 2005
Päivitetään 2005
Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
Päivitetään 2005
Päivitetty 2004
Päivitetään 2006

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
Ei ole päivitetty
Päivitetään 2005
Päivitetty 2004
Päivitetty 2004
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
-

tavoitteet toteutuneet
tavoitteet toteutuneet
tavoitteet toteutuneet
toteutuneet pääosin
toteutuneet pääosin
toteutuneet osittain
toteutuneet pääosin
ei tavoitteita
talousarviossa
toteutuneet pääosin
toteutuneet osittain
toteutuneetpääosin
tavoitteet toteutuneet
toteutuneet pääosin
toteutuneet osittain
toteutuneet osittain
toteutuneet osittain
tavoitteet toteutuneet
-

Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)
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Liite 2. Ohjeistus ja koulutus 2004.

Yksikkö

Jätehuoltoohje

Keskusvirasto

painatuskes- ei
kus kyllä,
muutoin ei
kyllä
-

Sos.- ja terv.toimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja
perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja
vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaup.orkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavir.
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

Energian- Hankinsäästötaohje
ohje

Veden
käyttö
-ohje

Materiaalien
kulutus -ohje

Kest. keh. sisällytetty muihin
työ- ja menettelyohjeisiin

Laatu- tai ympäristöjärjestelmä
käytössä

kyllä

ei

paperin osalta

ei

painatuskeskus kyllä
kyllä, tietomaa
tekeillä, muut ei

kyllä

ei

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

-

-

-

-

-

-

-

vaihtelee vaiht.
kouluittain koul.

vaiht.
koul.

vaiht.
koul.

vaihtelee koul. kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä
kyllä
-

ei
ei
-

kyllä
ei
-

ei
ei
-

kyllä
ei
-

ei
ei
-

ei
ei
-

kyllä
kyllä
-

ei
kyllä

ei
ei

ei
kyllä

ei
ei

ei
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kylä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
ei
ei
ei
kyllä
kyllä
-

ei
laboratorio kyllä,
muualla tekeillä
ei
tekeillä
tekeillä
kyllä
kyllä
tekeillä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
-

kyllä
kyllä

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kylä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
-

ei
laboratoriossa ja
paperin osalta
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
-

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
ei
ei
kyllä
kyllä
-

Kes. keh.
tiedotus
henkilöstölle 2002

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
-
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Liite 3. Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta 2004.

Yksikkö
Keskusvirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous
Päivähoito- ja perhetyö
Sosiaalityö
Terveydenhuolto
Vanhustyö
Mielenterveys- ja
vammaistyö
Opetusvirasto
Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto
Pohjois-Pohjanmaan
museo
Kaupunginteatteri
Taidemuseo
Nuoriso- ja
kulttuurikeskus
Kaupunginorkesteri
Nuorisoasiankeskus
Ympäristövirasto
Liikuntavirasto
Tekninen keskus
Palolaitos
Rakennusvalvontavirasto
Oulun Jätehuolto
Oulun Vesi
Oulun Ateria
Oulun Energia
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Logistiikka
Oulun Comac
Oulun Katutuotanto
Oulun Työterveys

”Oulu kasvaa kestävästi” Ohjelman sisäistäminen Ympäristötietoisuus
-politiikan tunnettuus
tyydyttävä
hyvä
hyvä

hyvä

tyydyttävä
-

tyydyttävä
-

hyvä
-

hyvä
-

heikko

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

tyydyttävä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

erittäin hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

heikko
heikko
-

heikko
heikko
-

tyydyttävä
tyydyttävä
-

tyydyttävä
tyydyttävä
-

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

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

hyvä
erittäin hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
hyvä
-

hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
erittäin hyvä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
-

(- = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn)

Motivaatio ja asenteet
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Liite 4. Hallintokuntien ja liikelaitosten vuonna 2004 esittämät toteutuneet kestävän kehityksen hankkeet ja
toimenpiteet:

Keskusvirasto:
Suunnittelupalvelut
- Aluerakentaminen maankäytön toteuttamissuunnitelman (MATO) tavoitteiden mukaista.
- 2010 mennessä käyttöön otettavien kestävän
kehityksen indikaattoreiden suunnittelua jatkettiin.
- Tulostusta ja kopiointia tehostettiin siirtymällä
monitoimilaitteeseen, joka mahdollistaa mm.
kaksipuolisen kopioinnin.

-

Lähidemokratia
- Asukasyhdistysten nykyiset ympäristöohjelmat
Höyhtyällä, Oulunsuussa, Koskelassa, Pateniemessä, Maikkulassa ja Kaukovainiolla päivitettiin.
Uudet ympäristöohjelmat Kaakkurissa, Myllyojalla sekä keskusta-Nuottasaaressa aikataulutettiin
valmistuviksi viimeistään vuoden 2005 loppuun
mennessä.
- Edistettiin lasten ja nuorten osallisuutta.
- Lähidemokratia-toiminta-avustuksia myönnettiin
30 lähidemokratiayhteisölle. Alueellista yhteistyötä toteutettiin 14 suuralueella. Asukastuvilla
oli noin 85000 asiakaskäyntiä.

Kehittämispalvelut
- Kulutusta vähennettiin ja ympäristöä säästävien
tuotteiden käyttöönottoa nopeutettiin valmistelemalla hallintokuntien kanssa mobiili- ja verkkopalveluita, pilotoimalla paperitonta asioiden hallintaa (kannettavat tietokoneet, yksikön yhteiset
muistiot tietokoneen jaettuun kansioon) sekä
laatimalla konsernitason ohjeet tulostamiseen
ja kopiointiin.
- Tapahtumien suunnittelussa pyrittiin huomioimaan kestävän kehityksen näkökulma.
- Kansainvälinen Oulu –tapahtumalla jatkettiin
maahanmuuttajien informoimista mm. kestävän
kehityksen periaatteista.

Tietomaa
- Näyttelymateriaalin uusiokäyttöä lisättiin hyödyntämällä varastossa olevaa materiaalia Teknologiaradassa.

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut
- Solmittiin laajapohjainen yhteistyösopimus kau-

-

-

pungin ja muiden toimijoiden kesken Oulun seudun kehittämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti
merkittäväksi ympäristöteknologian osaamiskeskittymäksi, Eco Forumiksi.
Eco Forumissa hankevalmistelussa 36 hanketta.
Eco Forumin avulla käynnistettiin mm. seuraavat
hankkeet: Oulujoen alueen voimalaitostuhkien
hyötykäyttö, yhteistoimintasopimus ympäristöliiketoiminnan kehittämisestä Pohjois-Suomessa,
Bioenergiatiimi (biopolttoaineteknologioiden
kehittäminen), kiinteistökohtaisen jäteveden
puhdistuksen toteuttaminen haja-asutusalueilla, mobiilin ympäristötekniikan ja –palveluiden
esiselvitys, rakennusten tehokas ja käyttövarma
lämmitys ja energian säästö sekä teollisuuden
sivuainevirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia ja
käsittelyä tutkiva osaamiskeskittymä CIRU. Lisäksi hankevalmistelua suoritettiin liittyen vesiosaamiseen, jätevesilietteen käsittelyyn, suomalais-venäläiseen talousfoorumiin, kiinteistökohtaisen jäteveden puhdistuksen kehittämiseen,
elektroniikkaromun käsittelyteknologian vientiin,
ympäristöystävällisen kestopuun tuotannon testaamiseen sekä liukkauden ja pölyn torjuntaan
ympäristöystävällisillä sivutuotteilla.
Ympäristöalan messuille osallistuminen EcoForumin kanssa syyskuussa 2004.
Tervatullin ”Kestävän kehityksen yhteistyö” kierrätyshankkeen rahoittaminen. Hankkeessa
kerättiin käytettyjä kodinkoneita Suomesta ja
myytiin ne taloudellisesti kestävällä tavalla venäläisille.
Toteutettiin kevin ohjeita mm. Canon-raportin
suositusten mukaisesti.

Suunnittelu ja tapahtumat
- Oulun Päivillä järjestettiin tutustumisretkiä Ruskon jätteenkäsittelyalueelle.
- Tietokoneen jaetut kansiot otettiin tehokkaaseen käyttöön.
- Nallikarin leirintäalueen jätehuolto- ja käyttösuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä (jätteiden
lajittelun organisointi ja ohjeistus) vietiin eteenpäin.
- Kestävän kehityksen periaatteet otettiin huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja tulevassa toiminnassa.
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Sosiaali- ja terveystoimi
Päivähoito- ja perhetyö
- Laadittiin kestävän kehityksen malli.
- Suvaitsevuus ja monikulttuurisuus huomioitiin
opetussuunnitelmassa.
- Kierrätysohjeet tarkistettiin ja toimintaa tehostettiin.
- Vastuuhenkilöt nimettiin ja toimenpiteitä seurattiin tulosyksiköittäin.
- Päivähoidon kestävän kehityksen työryhmä
perustettiin maaliskuussa 2004. Työryhmä laati kestävän kehityksen suunnitelman kolmeksi
vuodeksi eteenpäin.
- Päiväkotien yhdyshenkilöt saavat kuukausittain
vinkkejä Alaköökistä. Yhdyshenkilöiden koulutustilaisuus oli maaliskuussa 2004.
- Opetussuunnitelmassa teema ”Lähiympäristö
tutuksi”.
- Alakööki: Tapahtumiin osallistui yhteensä 6103
henkilöä, joista 5159 lapsia ja 944 aikuisia.
- Yhteistyöpalavereja ruokahuollon, siivouksen
ja kiinteistön hoidon palvelun tuottajien kanssa
järjestettiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tekninen keskus:
Rakennusten elinkaareen liittyvien
haitallisten ympäristövaikutusten
vähentäminen ja ehkäisy
- Urakkaohjelmiin kirjattujen rakennusjätteiden
hyötykäyttö- ja kierrätysvelvoitteet toteutuivat.

Asukkaiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
- Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutteinen suunnittelutapa (osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt) käytössä kaikissa asemakaava- sekä katu- ja puistosuunnitteluhankkeissa. Menettelytapoja kehitetään edelleen.
- Kaavakokouksia ja kaavaseminaareja järjestettiin
osana merkittävimpien asemakaavojen laadintatyötä.
- Yleisötilaisuuksia järjestettiin eri suunnitteluhankkeista.
- Ympäristönhoitotöistä tiedotettiin alueiden
asukkaille.
- Vireillä olevat asemakaavat ja kaavaluonnokset
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävinä www-sivuilla, katu- ja puistosuunnitelmien

vieminen www-sivuille on aloitettiin.

Kestävän kehityksen politiikan
integrointi teknisen keskuksen
strategiaan ja osaksi jokapäiväistä
toimintaa
- Kestävän kehityksen tavoitteet ovat osana teknisen keskuksen strategiasykliä.Tavoitteet käsitellään strategiaseminaarissa ja työstetään edelleen
strategiasyklin mukana.
- Toimintajärjestelmän kehittämistyötä jatkettiin,
TTT ja ympäristö näkökohdat ja –vaikutukset
arvioitiin prosesseittain, TTT-raportti valmistui
syksyllä 2004, sen pohjalta määriteltiin teknisen
keskuksen TTT-päämäärät. Ympäristökatselmus
tehtiin syksyllä 2004, katselmuksessa käytiin
teknisen keskuksen toiminta läpi ydinprosesseittain ja määriteltiin ympäristönäkökohdat ja
– vaikutukset. Myös toimistotyön ympäristönäkökohdat ja –vaikutukset määriteltiin. TTT- ja
ympäristöasioiden hallintaa on kehitetty toimintajärjestelmätyön aikana.
- Kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu johtaminen ja ohjaus -prosessiin, käytännön ohjeet
ja vastuut on osaksi kirjattu toimintaohjeisiin.

Luottamushenkilöiden ja teknisen
keskuksen henkilöstön henkilökohtaisen
sitoutumisen vahvistaminen kestävän
kehityksen politiikan toteuttamisessa
- Teknisen keskuksen info-tilaisuuksissa tiedotettu
toimintajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmän
nivoutumisesta siihen sekä kestävän kehityksen
ohjelmasta.

Rakennettujen asuntoalueiden
viihtyisyyden parantaminen ja
elinvoimaisuuden lisääminen
- Ranta-Kastellin liikekeskuksen kehittämisprojekti
valmistui. Asemakaavan tarkistaminen ja ympäristön parantamisen yleissuunnitelma valmistui.
- Asuntoalueiden lähimetsien järjestelmällisiä hoitotoimenpiteitä jatkettiin.
- Ympäristön siistimiskehotuksia annettiin.
- Maikkulaan valmistui leikkipuisto ja Hietasaaressa
aloitettiin uuden leikkipuiston rakentaminen.
- Uusia venepaikkoja rakennettiin toteuttamalla
Tarhurintien venevalkama Oulunsuuhun ja Tervaporvarinpuiston venetelaranta Tuiraan. Lisäksi
Tukkisaareen rakennettiin melontalaituri ja aloitettiin Kasarminrannan venelaitureiden rakentaminen.
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Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja
korostaminen
- Vuonna 2002 käynnistettyä Oulun rakennushistorian selvitystyötä asemakaavoituksen ja
restaurointisuunnitelmien pohjaksi jatkettiin.
Rakennushistoriaselvityksiä valmistui 20 kpl.
Selvitystyöstä käytiin periaatteellisia keskusteluja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja
Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa.
- II kaupunginosan korttelin 3 asemakaavanmuutos hyväksyttiin. Kaavamuutoksella turvataan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Reinilän talon
rakennusten ja pihapiirin säilyminen, kunnostus
ja kohteen arvon mukainen käyttö.
- I kaupunginosan korttelin 20 (Puistola) asemakaavanmuutos hyväksyttiin. Kaavamuutoksella
turvattiin arvokkaan rakennuksen säilyminen.
- Historiallisten keskustapuistojen suunnittelua
jatkettiin Heinätorinpuiston ja Madetojan puiston osalta.
- Arkeologinen valvonta keskustan katu- ja ympäristönrakennushankkeissa jatkui.
- Hallituspuisto valmistui.
- Hupisaarten purouomien kunnostus- ja maisemanhoidon toteutussuunnitelma valmistui ja
kunnossapitotoimet käynnistyivät.
- Merikosken kalatien ympäristötyöt valmistuivat.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito
- Oulujoen ja Sanginjoen ALMA-hankkeet (alueellinen maaseutuohjelma) alkoivat. Hankkeita
käynnistyi kaksi; Vaelluskalojen lisääntymis– ja
kalastusmahdollisuuksien parantaminen Oulujoella ja haja-asutuksen jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen Alma-alueilla.
- Taajamametsiä hoidettiin 99.1 ha:n pinta-alalla
ja näiltä alueilta kerättiin metsähaketta Toppilan
voimalaitokselle 2530 i-m3.
- Kalakantoja hoidettiin. Velvoite- ja vapaaehtoiset
istutukset hoidettiin. Ravun kotiutusistutuksia
Oulujokeen suoritettiin.

Teknisen keskuksen resursointi ja
henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Teknisen keskuksen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työnantajan järjestämään liikuntaan kerran viikossa.
- Virkistystoimintaa eri yksiköiden järjestämänä
1-2 pv/vuosi.

Kaupunkikeskustan kehittäminen
Ydinkeskustan kortteleiden kehittymistä edistävät
asemakaavat:
- III kaup. osan korttelin 19 asemakaavanmuutos

-

-

-

valmistui (Oulun Diakonissalaitos).
III kaup. osan korttelin 18 asemakaavanmuutos
valmistui (Autonummi).
I kaup. osan korttelin 20 itäosan asemakaavanmuutos valmistui (Oulun osuuspankki, Puistola).
III kaup. osan korttelin 7 asemakaavanmuutos
valmistui (Valtion virastotalo).
Hollihakaan laadittu asemakaavan tarkistus valmistui.Asemakaavalla lisätään keskusta-asumista
ja tiivistetään kaupunkirakennetta
Aseman seudulla jatkui asemakaavan tarkistaminen MALI 2020 tavoitesuunnitelman ja valmisteilla olevan yleiskaava 2020 periaatteiden
mukaisesti. Asemakaavanmuutoksella luodaan
maankäytölliset ja liikenteelliset edellytykset nykyaikaisen matkakeskuksen rakentamiselle. Asemakaavahanke valmistui ehdotusvaiheeseen.
Keskustakortteleiden kehittämistä jatkettiin
käynnistämällä ja jatkamalla korttelisuunnitelmien laatimista mm. Kauppurin, Autotorin, Arinan
ja Pallaksen kortteleihin.
Keskustan kokonaisvaltaisen maanalaisen pysäköintijärjestelmän (kallioparkki) toteuttamisen
mahdollistava asemakaavanmuutos käynnistettiin.
Asemakaavan laatimista jatkettiin kaupunginvaltuuston 15.12.2003 päätöksen mukaisesti. Kallioparkin luonnos- ja rakennussuunnitteluun liittyen
tehtiin laajoja kallioperä- ja pohjatutkimuksia.

Kaupunkirakenteen eheyttäminen
ja maankäytön muutosalueiden
hyödyntäminen.
Kaupunkirakennetta eheyttävistä asemakaavoista
merkittävimmät:
- Yleiskaavaan 2020 varatun Talvikankaan/Korvensuoran paikalliskeskuksen toteutumiselle luotiin
edellytykset laaditulla asemakaavalla.
- Kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevalle
Kynsilehdon asemakaavoittamattomalle alueelle
laadittu asuntoalueasemakaava hyväksyttiin
- Pyykösjärven länsirannan ranta-alueille valmistui
asemakaava, jolla ranta-alueet liitettiin kaupunkirakenteeseen ja alueen käyttöä asumiseen tehostettiin
- Talvikangas II, uusi asuntoalueasemakaava valmistui
- Talvikankaan palvelukeskuksen asemakaava ja
Ruskonselän teollisuusalueen kehittämisedellytyksiä parantava asemakaavan tarkistus valmistui
Maankäytön muutosalueiden asemakaavat:
- Tahkokangas, asemakaavanmuutos valmistui
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(yleisten rakennusten reservialuetta asuinkäyttöön)
- Välivainion kaupunginosan kortteli 2, asemakaavanmuutos valmistui (teollisuuskortteli asuinkäyttöön)
- Alppilan Rajaville Oy:n tehdasalueen muuttamisesta asuinkäyttöön ja tehtaan siirtämisestä
Korvenkylään tehtiin aiesopimus. Asemakaavoitus käynnistettiin sekä Alppilassa että Korvenkylässä.
Maankäytön muutostilanteiden hallinta
- Oulun kaupunki on yhteistyössä Stora Enso Oyj:
n kanssa selvittänyt vuosina 2000-2003 Pateniemen saha-alueen likaantuneisuutta ja alueen
asuin- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia EU- osarahoitteisessa Maankäytön muutostilanteiden
hallinta -hankkeessa. Vuoden 2004 lopussa valmistui ympäristövaikutusten arviointi.
- Hiirosen vanhan kaatopaikka-alueen kunnostustarvetta selvitettiin ja laadittiin kunnostus- ja
salaojitussuunnitelmat pilaantuneiden maiden
poistamiseksi ja kaatopaikkavesien käsittelemiseksi.
- Toppilansaaren ympäristörakentaminen: alueen
vihertyöt ja niihin liittyen Prikipuiston luonnonmukainen rakentaminen ja koko Toppilansaaren
alueen kattavat erilaiset luonnonmukaiset sadeja hulevesien käsittelymenetelmät.
- Maaperän puhdistustöitä eri puolella kaupunkia
mm. Toppilansaaressa, Toppilassa, Tuirassa Kiertotiellä ja Lintulammentiellä.
- Kaakkurin kaatopaikan sulkemistyö jatkui.
- Maaperän pilaantuneisuusselvityksiä maankäytön
muutosalueilla; Ranta-Toppila, Limingantulli, Autotori.
- Yksityisten rakentamattomien tonttien rakentamista tehostettiin antamalla niistä informaatiota.
- Melusuojausten rakentamista toteutettiin Alppilan, Syynimaan ja Peltolan alueilla. Lisäksi toteutettiin melusuojaukset Alakyläntiellä Jylkynkankaalla, radan varressa Mäntylässä ja Raitotien
varressa Pateniemessä.

Toimiva liikennejärjestelmä
- Käynnistettiin Oulun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä poliisin, Liikenneturvan ja Oulun tiepiirin kanssa tavoitteena
turvallinen liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla.
Suunnittelussa hyödynnetään laajasti asukas- ja
koululaiskyselyistä saatavaa palautetta.
- Edistettiin telematiikan käyttöönottoa liikenteen

-

-

-

-

-

-

hyväksi Pro Telio hankkeessa, jossa tavoitteena
on luoda edellytyksiä liikenteen ja logistiikan älykkäille palveluille, nostaa osaamista Oulun seudulla
ja edistää alan yritystoimintaa.
Liikenneturvallisuutta parannettiin mm. aloittamalla kevyen liikenteen alikäytävien rakentaminen Kastellin Häkin ja Kainuuntie-Joutsentien
liittymään sekä neljät uudet liikennevalot IskoLinnanmaa alueelle sekä käynnistettiin uusien
kohteiden suunnittelu. Pienempiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä tehtiin useita eri puolilla
kaupunkia.
Monivuotista seudun liikennevalo-ohjauksen
kehittämishanketta jatkettiin yleissuunnitelman
sekä liittymä- ja katujaksokohtaisten parantamissuunnitelmien osalta. Hankkeen myötä liikennevaloristeykset ohjelmoidaan seuraavina vuosina
nykyiseen liikenteeseen paremmin sopiviksi, yhdistetään fyysisiä järjestelyitä sekä luodaan suuntaviitat tulevaisuuteen.
Oulun seudun paikallisliikenteen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmän toteutus aloitettiin. Järjestelmän tavoitteena on
tuottaa parempaa tietoa matkustajille, sujuvoittaa
liikennöintiä sekä tuottaa seurantatietoa paikallisliikenteen jatkuvalle kehittämiselle.
Osallistuttiin kaikkien kaupungin kaavoitusohjelman mukaisten alueiden liikennesuunnitteluun
tavoitteena turvallinen ja viihtyisä liikkumisympäristö sekä joukkoliikenteen kannalta edullinen
liikenneverkko ja yhdyskuntarakenne.
Erityisesti joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi osallistuttiin joukkoliikennekadun toteuttamiseen Torikatu- ja Saaristonkatujen
katusaneerauksilla, Oulun matkakeskuksen, Oulun uuden lentoasemantien ja Seinäjoki - Oulu
radan perusparantamisen suunnitteluun.
Kallioparkin toteuttamista vietiin eteenpäin mm.
tarkemmilla kalliotutkimuksilla ja kiinteistöjen
perustamistapa- ja riskienhallintaselvityksillä.

Moninaiskäytön periaatteella varmistetaan eri alueiden käyttömuotojen kehittäminen ja turvataan luontoelämyksien
saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet
- Tehtiin Harakkalammen luonnonsuojelualueen
kasvillisuuskartoitus ja luontoarvojen inventointi.
- Kempeleenlahden luonnonsuojelualueesta laadittiin esite.
- Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostamisen
yleissuunnitelma valmistui.
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Edellytysten luominen yritystoiminnan
sijoittumiselle Oulun kaupunkiin
- Rusko-imago -projektiin liittyen on suunniteltu
ja toteutettu alueen yleisilmettä ja vetovoimaisuutta parantavia hankkeita. Ruskon läntisimmän
alueen (Ruskonniityntie) asemakaava uudistettiin ja kuntatekniikan ja katujen rakentaminen
aloitettiin.Toimenpiteillä mahdollistetaan alueen
käyttöönottaminen teollisuusalueena ja uusien
yritystonttien luovuttaminen alueelta.
- Ruskon alueen yrityksille ja alueen suunnittelijoille jaettava ohjevihko valmistui. Ohjeet on
laadittu aluekohtaisesti niin, että eri toimintaproﬁilit (maarakentajat, kierrätys, puunjalostus ja
raskas teollisuus) saavat omiin käyttötarpeisiinsa
räätälöidyt ympäristön parannus- ja suunnitteluohjeet.
- Ruskonselän alueella tarkistettiin asemakaava ja
laadittiin liikenteen yleissuunnitelma alueen kehittämiseksi ja alueella jo olevien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi
- Vasaraperän korkean teknologian työpaikka-alueen asemakaavaehdotus valmistui.

Rakennetun omaisuuden
suunnitelmallinen ylläpito
- Peruskuntoarviot on tehty kahdeksalle julkiselle
kiinteistölle.
- Suunnitelmallinen ylläpito otetaan huomioon
suunnittelun ja urakoinnin asiakirjoissa.
- Rakennussuunnitteluohjeistus rohkaisee suunnittelijoita valitsemaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia järjestelmiä ja materiaaleja.
- Kiinteistön hoidossa noudatetaan Oulun Jätehuollon lajitteluohjetta.

Tilaajatoimintoja kehittämällä edistetään
kestävän kehityksen politiikan
toteutumista
- Katu- ja viherpalvelujen hoito- ja kunnossapidon
urakkaohjelmassa on työturvallisuusasiakirja, joka pitää sisällään tarpeelliset turvallisuustiedot.

Ympäristökuormituksen vähentäminen
- Tekninen keskus on mukana vireillä olevan Oulujokivarren osayleiskaavan laatimistyössä. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla ja kaavan toteuttamisella
on huomattavan suuri vaikutus Oulujoen veden
ja Hangaskankaan pohjaveden laadun säilymiseen
ja paranemiseen.
- Hangaskankaan pohjavesialueen selvitys valmistui.

Rakentamisen koko elinkaareen
liittyvien haitallisten
ympäristövaikutusten vähentäminen ja
ehkäisy
- Rakenteiden, rakennusosien ja -materiaalinen
valinnassa painotetaan ympäristönäkökohtia, talotekniikan valinnoissa otetaan huomioon niiden
hyvä huollettavuus.

Teknisen keskuksen päivittäisestä
toiminnasta syntyvien jätteiden
vähentäminen ja kierrätyksen
tehostaminen
- Ohjeet päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentämiseksi ja kierrättämiseksi laadittiin.
- Osallistuttiin aktiivisesti paperinsäästökampanjaan.
- Kopiokoneita ja tulostimia uusittaessa hankitaan
laitteita, joilla on mahdollista tulostaa tai kopioida
kaksipuolisia tulosteita tai tulostaa tai kopioida
useampia sivuja samalle sivulle.
- Intranetin käyttäjiä on aktivoitu intranetin käyttöön.
- kehitettiin verkkopalveluja lisäämällä teknisen
keskuksen toimintaan liittyviä lomakkeita ja lupahakemuksia kuntalaisen saataville teknisen
keskuksen www-sivuille.

Rakennusvalvontavirasto:
- Ammattimaisen rakentamisen kosteudenhallinta
–suunnitelmarungon mukaiset kosteudenhallintasuunnitelmat edellytettiin rakennusluvissa.
- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutus, jolle osallistui 59 insinööriä ja arkkitehtiä.
- Järjestettiin 4 kosteudenhallintakoulutustilaisuutta, joille osallistui 15-100 pientalorakentajaa ja
vastaavaa työnjohtajaa.
- Järjestettiin kosteudenhallintakoulutusta 2 päivää,
johon osallistui 65 märkätila-asentajaa, valvojaa
ja vastaavaa työnjohtajaa.
- Järjestettiin 10 tuntia teknisen laadun arviointi
-teemailtoja, johon osallistui yli 1000 pientalorakentajaa ja suunnittelijaa.
- Suunnittelun ja rakentamisen ohjeistukseen ja
asiakkaiden palveluun lisätään edelleenkin voimavaroja. Rakentamisen teknistä ja esteettistä
laatua ohjataan ja asiakkaita palvellaan entistä
asiantuntevammin.
- Pientalon teknisen laadun kehittämisprojekti,
Oulun Asuntomessut 2003-2005: Projekti jatkui,
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pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmä on valmistumassa helmikuussa
2005 ja julkistaminen tapahtuu Asuntomessuilla
kesällä 2005. Järjestelmässä painotetaan pientalojen kestävyyttä, pitkäikäisyyttä, terveellisyyttä
ja rakenteiden elinkaariominaisuuksia.
Pääsuunnittelija- ja vastaava työnjohtaja –koulutus – 8 tuntia – 250 suunnittelijaa ja rakennusmestaria.
Pientalon vastaavan työjohtajan koulutus – 3
päivää – 120 rakennusmestaria ja -insinööriä.
Pientalon pääsuunnittelijakoulutus – 3 päivää
– 110 suunnittelijaa.
Rakennusten lämpökuvaus –koulutus – 1 pv – 80
osallistujaa.
Äänitekninen laadunvarmistus –koulutus – 1 pv
– 70 osallistujaa.
LVI-tekninen laadunvarmistus –koulutus – 1 pv
– 80 osallistujaa.
Asiakaspalvelun monipuolistaminen ja parantaminen: Rakennusvalvonnan bussipysäkki/palvelupiste otettiin käyttöön uusilla omakotialueilla
(Jylkynkangas ja Kuivasranta) kesä-elokuussa.
Pientalotyömaiden aloituskokouksiin vuokrattiin
kokousbussi.
Tiedottaminen ja ohjaus: Rakennusvalvonnan
ulkoisen kuvan kehittäminen, mm. koulutusten
mainonta Kalevan etusivulla 20 kertaa.
Henkilökunnan koulutus: Rakennustarkastusyhdistyksen koulutus 3 pv, 12 henkilöä; Asuntomessut Heinolassa, 16 henkilöä; Pohjois-Suomen Rakentajapäivä, 9 henkilöä; Rakenteellinen
palonehkäisy –koulutus 3 pv, 5 henkilöä; sisäinen
pientalojen palokoulutus, 2 x puolipäivä, 10 henkilöä; Pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan ja
pääsuunnittelijakoulutus 2 pv, 2 henkilöä.

Nuorisoasiankeskus:
- Työyksiköihin nimettiin kestävän kehityksen vastuuhenkilöt.
- Ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia lisättiin.
- Työpajoilla annettiin ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta.
- Toteutettiin ympäristöaiheita sisältäviä leirejä ja
kursseja.
- Nuortenkeskus Waldassa järjestettiin viikonloppuleiri yhteistyössä Luontoliiton kanssa suomalais- ja maahanmuuttajatytöille.
- Järjestettiin ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta.

- Lisättiin lasten ja nuorten osallisuutta ja kehitettiin vaikutuskanavia.
- Kierrättäminen, jätteiden lajittelu ja hyödyntäminen askartelukäyttöön.
- Mahdollisuuksien mukaan valittiin hankinnoissa
ympäristöystävällinen vaihtoehto ja suosittiin
yhteistilauksia.
- Paperinkulutuksen vähentäminen työyksiköissä.
- Lasten ohjaaminen paperin ym. materiaalin ja
veden säästäväiseen käyttö.
- Käsipaperin kulutuksen vähentäminen ottamalla
käyttöön pyyheliinoja.
- Kertakäyttöastioiden käyttöä pyrittiin vähentämään.
- Nuorten työpaja Willamiinassa lajitellaan hyötyjätteet ja energian säästö huomioidaan lieden,
uunin ja pyykkikoneen käytössä.
- Toimintavälineistöä (pelit, lehdet jne.) kierrätettiin.
- Tiedonvälitystä sähköpostin kautta lisättiin, käyttöön otettiin myös mobiilipalvelu.
- Kestävän kehityksen toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan ympäristövirastolle ja lautakunnalle.

Opetusvirasto:
- Opetustoimen henkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta luonto- ja ympäristöasioissa.
- Neljä pilottikoulua kokeilivat 2003-2004 Oulun
opetussuunnitelmaan tulevaa ”Koulun kestävän
kehityksen ohjelmaa”.
- Opetustoimen arviointiprosessiin liittyen suoritettiin koulukohtaisesti työhyvinvoinnin riskien
arviointi. Opetustoimen työhyvinvointihankkeen
ensimmäinen aalto käynnistyi kahdentoista koulun voimalla.
- Kehitettiin henkilökunnan kehityskeskustelukäytäntöjä.
- Opetussuunnitelmatyön kunta- ja koulukohtaisessa työskentelyssä koulut tutustuivat ja laativat omat käytänteet mm. aihekokonaisuuteen
”Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta”.
- Suvaitsevaisuutta ja sosiaalista vastuuta tukevia
tapahtumia ovat olleet mm. koulujen UNICEFkävelyt ja taksvärkkipäivät.
- Timosenkosken luontokoulun ohjelmatarjontaa
ja opetuksen määrää lisättiin.
- Kouluilla oli lukuisia ympäristökasvatukseen ja
kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja
teemapäiviä.
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Liikuntavirasto:

Kaupunginteatteri:

- Jäähallin peruskorjaus valmistui syyskuussa
2004.
- Lähiliikuntamahdollisuuksia lisättiin: Hovisuon
urheilukeskus, skeittipuiston rakentaminen aloitettiin, Pateniemen skeittialue.
- Seudullinen ulkoilureittikartta opastaa käyttämään liikuntapalveluja seudullisesti.

- Lavastemateriaalinen kierrätystä on tehostettu.
- Tiedotuskanava AVACK-INFO otettu koekäyttöön syksyllä 2004.
- Jätteiden lajittelua tehostettiin. Kesällä 2004 otettiin käyttöön jätehuone, jossa biojätekylmiö sekä erilliset astiat muulle jätteelle. Purunpoistolla
oma huone, jossa keräysastiat. Ongelmajätteille
omat keräysastiat. Jäteastiat ovat värikoodattuja,
lisäksi astioiden kyljissä on lajittelumerkinnät.
- Toimistohuoneisiin laitettiin roska-astioiden lisäksi kaksiosaiset keräysastiat silputtavalle ja
tavalliselle jätepaperille.

Ympäristövirasto:
- Kuuden suurimman kaupungin yhteinen esitys
yhteisiksi kestävän kehityksen indikaattoreiksi
valmistui.
- Ympäristöviraston toimintajärjestelmän laadintaa jatkettiin seudullisena yhteistyönä sekä sisäministeriön ”Julkiset palvelut verkkoon” hankkeena.
- Ympäristöasioita kuvaavat julkaisut (3 kpl), raportit (12 kpl), esitteitä (1 kpl), ohjeita (3 kpl) ja
tiedotteita (7 kpl).
- Viraston internet-sivut päivitettiin.
- Ympäristötietoisuuskampanjan koordinointi, aiheena oli paperinsäästö.
- Ympäristöviraston paperin kulutus väheni 13 %
edellisestä vuodesta.
- Kestävän kehityksen koulutus eri hallintokuntien
henkilöstökoulutuksissa.
- Yritysten ympäristöasioiden kartoitukset sekä
toimialan ohjeistus ympäristöasioiden hoitoon.
- Elintarvikevalvonnan projektit ja niistä raportoiminen.
- Kuntosalilaitteiden turvallisuus ja määräysten
mukaisuus kartoitettiin.
- Kestävän kehityksen ominaispiirteet – seminaari,
osallistujia noin 40.
- Osallistuminen 5.- ja 8.-luokkalaisille suunnatulle
metsäviikolle, jolle osallistui noin 1000 koululaista.
- Oulu-päivien yhteydessä linturetki Ruskon kaatopaikalle, osallistujia noin 30.

Kaupunginkirjasto:
- Ekotiimin työskentely.
- Jätteiden keruu- ja kierrätysohjeet.
- Toimistopaperin kulutuksen seuranta monistuksessa ja tulostuksessa.
- Poistetun aineiston myynti (7000 kpl).
- Uuden kopiokoneen hankinta mahdollistaa myös
kaksipuolisen tulostuksen ja pienentämisen.

Taidemuseo:
-

Jätteiden määrän vähentäminen.
Materiaalien yms. kierrättäminen.
Ekologisen ajattelun lisääminen.
Keräyspisteet sekä 1. että 3. kerroksen työpisteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan museo:
- Ongelmajätteiden vähentäminen.
- Materiaalien uusiokäyttö.
- Jäteseurantaraportointi jatkui museon kaikissa
yksiköissä.
- Museon hallinnoima Korjausrakentamiskeskus
antoi aktiivisesti yleisölle neuvoja siitä, miten
rakentajat ja korjaajat voivat löytää sopivaa kierrätysmateriaalia käyttöönsä.

Oulun Energia:
- Kaukolämpöverkostoa laajennettiin mm. Kuivasrannan uudelle asuinalueelle.
- Laatu-, ympäristö- ja TTT -järjestelmien ulkoiset
ja sisäiset auditoinnit, henkilökunnan laatu-, ympäristö-, ja TTT –järjestelmäkoulutukset.
- Laadittiin ympäristöohjeita.
- Henkilökunnan ympäristöretket, työhyvinvointipäivät, virkistystoiminta ja turvallisuuskoulutus.
- Ympäristöasioista tiedottaminen.
- Vierailut voimalaitoksilla.
- Yhteistyö Toppilan koulun kanssa.
- Oulun Energian ympäristöraportti.
- Ympäristölupia haettiin OYS:n lämpökeskuksen
ja Miehonsuon tuhkanläjitysalueille ja Vasaraperän lämpökeskukselle. Lisäksi haettiin CO2
–päästökauppalupia ja päästöoikeuksia.
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- Mielipidekysely Toppilan voimalaitosten ympäristöasioista lähialueen asukkaille ja yrityksille sekä
Toppilan voimalaitosten meluselvitys.
- Pölyongelmia voimalaitoksella vähennettiin suunnittelemalla mm. vastaanottohallin laajennusta.
- Länsi-Toppilan asemakaavoitustyöryhmään osallistuminen.
- Uusittiin Toppilan voimalaitosten päästömittauslaitteet ja Toppila 2:n sähkösuodattimen kenttä.
Lisäksi suunniteltiin tuhkan purkauksen uusimista
ja kokeiltiin lietteenkuivausta pienimuotoisena
lavakuivauksena.
- Tehtiin suurtulvaselvitys ja saatettiin loppuun
Merikosken padotuskorkeuden lopputarkastus.
- Saatettiin loppuun Merikosken kalatien rakentamisprojekti.
- Myllytullin lämpökeskuksen öljyjen varastoinnin
muutos.
- Tuettiin taloudellisesti metsähakkeen toimittamista.
- Merikosken voimalaitoksella ja OYS:n lämpökeskuksessa järjestettiin pelastusharjoitukset.
- Toteutettiin energiansäästösuunnitelmiin liittyviä
toimenpiteitä.
- Osallistuttiin Energiaa Pohjois-Suomessa –kampanjaan.

Oulun Vesi:
- Oulujokivarren siirtoviemäriä jatketaan Muhokselta Utajärvelle.
- Mereen kohdistuvaa jätevesikuormitusta vähennetään toteuttamalla jäteveden puhdistamon
laajennus.
- Oulun Vesi on mukana jätteenpolttolaitoksen
eteenpäin viemisessä. Jätevesilietteen poltto
toteutetaan, jos jätteenpolttolaitos toteutuu.
- Verkostoautomaation rakentamista jatkettiin.

Oulun Ateria:
- Asiakastyytyväisyys kartoitettiin ja tyytyväisyys
tavoitettiin.
- Asiakastoimikunta asetettiin 25 keittiöön.
- Reklamaatio – korjataan toimintaa välittömästi.
- Toiminta tuottavaa ja tehokasta, mm. aterioiden
hinnat ovat pysyneet samana neljä vuotta.
- Tuotekehittelystä tuotu 2-4 uutta ruokaa ruokalistalle.
- Kehityskeskustelut kaikkien tulosyksiköiden
kanssa, Tyky- ja Aslak –kuntoutus jatkuvat.
- Biojätteen määrää seurattiin, ruokakuljetuksia

-

järkiperäistettiin, tehtiin inventaarioita. Jätteen
määrä ja varastot pienenivät, ruoan ja postin
kuljetusta vähennettiin.
Ylipakkaamista seurattiin ja teollisuuden kanssa
kehitettiin toimintatapoja hankkia tuotteita irtopakkauksessa isommissa erissä.
Keittiöverkostoa tarkennettiin.
Keittiöprosessia tarkennettiin ja sitä varten laadittiin ohjeet.
Seutuyhteistyötä kehitettiin seututiimeissä. Tavoitteena on tuottava ja tehokas kunnallinen
ruokapalvelu Oulun seudulla.
Rinnakkaisruokalista käytössä.
Yhteinen hankintarengas, jossa yhteiset ostoohjeet elintarvikkeille ja pesuaineille.
Pesuaineiden kulutusta tarkennettiin.
Työpaikkatarkastuksissa huomioidaan keittiötilat
ja laitteisto sekä investoidaan ympäristöystävällisiin laitteisiin.
Keittiöillä käsipaperien annostelijat.

Oulun Jätehuolto:
- Jäteneuvonnan osalta osallistuttiin erilaisiin yleisötapahtumiin ja teemaviikkoihin.
- Oulun Jätehuolto julkaisi toimintakertomuksen
lisäksi ympäristö- ja henkilöstöliitteen ja perinteisen jäteoppaan. Lisäksi syksyllä ilmestyi uusi
asiakaslehti Oiva Roina.
- Palvelupäällikkö oli mukana Oulun kaupungin
paperinsäästökampanjaryhmässä.
- Muhoksen jäteasema otettiin käyttöön. Lisäksi
Oulun Jätehuollon toimialueelle rakennettiin 8
uutta ekopistettä (Linnanmaan Prismaan, Kiiminkiin 2, Muhokselle 2, Oulunsaloon 2 ja Tyrnävän
Murtoon 1). Lisäksi Äimäraution Suuredun ekopiste siirrettiin Äimärautio K-raudan pihaan.
- Oulun Jätehuolto lähti 12 muun jätelaitoksen
kanssa Efekton koordinoimaan ympäristöraportointihankkeeseen. Hankkeen päämääränä on
löytää yhteisiä mittareita ja parantaa raporttien
vertailtavuutta.
- Uusi ongelmajätteiden esikäsittely- ja varastointirakennus valmistui Ruskon jätekeskukseen.
- Ympäristövaikutusten tarkkailua tehostettiin
asentamalla Lopakkaojan jatkuvatoimiselle tarkkailupisteelle pH:n ja sähkönjohtokyvyn mittauslaitteet.
- Utajärvi ja Yli-Ii kirjoittivat yhteistyösopimuksen
Oulun Jätehuollon kanssa.
- Veden käytön, sähkönkulutuksen sekä jätteiden
lajittelun menettelyohjeet otettiin käyttöön.
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- Oulun Jätehuolto lähti mukaan ympäristöjärjestelmän sertiﬁontiverkostohankkeeseen. Lisäksi
oteiin käyttöön nettipohjainen ympäristöjärjestelmän hallintaohjelma Isoweb.
- Oulun Jätehuolto teki koko toimialueensa kattavan asiakaskyselyn.
- Oulun Jätehuolto oli mukana Oulun seudun ja
lähialueiden jätestrategian laatimisessa.
- Henkilökunnasta 15 suoritti työturvallisuuskorttikoulutuksen.
- Mm. Oivapisteen mahdollistaman pienjätekuormien lajittelun tehostumisen myötä kokonaishyötyjätemäärät kasvoivat 25,8 %.
- Neuvontakertoja oli n. 49 kpl ja vierailukäyntejä
Ruskossa ja kierrätyskeskuksessa n. 71 kpl.
- Oulun Jätehuolto järjesti kompostointinäyttelyn
kevään ja syksyn aikana jokaisessa toimialueen
kunnassa.
- Maisemointityössä käytettiin hyötyjätteitä.
- Energiahyötykäyttöprosessi eteni Kh:n päätösten
edellyttämällä tavalla.
- Muhoksen jäteasemalle tuli ongelmajätteiden
vastaanottopiste. Oulun Jätehuolto järjesti omana työnään ongelmajätekeräyskampanjoita 17 kpl.
Kotitalouksien ja pienyritysten ongelmajätteitä
vastaanotettiin 204 tonnia eli 12 % vähemmän
kuin edellisvuonna.
- Välimaan jätteenkäsittelyaluetta koskeva pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen YVA-hanke
käynnistyi. Lisäksi Oulun Jätehuolto sai alustavan
ympäristöluvan pilaantuneiden maiden välivarastoinnille Välimaan käsittelyalueella.
- Henkilöstön ympäristötietoutta parannettiin
mm. helmikuussa järjestetyllä strategiakoulutuksella.
- Säännöllisissä yksikkökohtaisissa työmaakokouksissa käytiin läpi mm. erilaisia ohjeistuksia, sisäisen auditoinnin tuloksia ja kestävän kehityksen
seurantaa Oulun kaupungissa.
- Aloitettiin pelastussuunnitelman kokoaminen
konsulttityönä.
- Ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden
vaihtoehtojen huomioimista hankinnoissa ja toiminnassa pyrittiin lisäämään. Oulun Jätehuollon
hankinnat ja niihin liittyvät ympäristönäkökohdat
käytiin läpi sisäisessä auditoinnissa.
- Kalustossa käytettiin vähärikkistä polttoainetta.
- Paperin kulutusta seurattiin ja pyrittiin vähentämään.

Oulun Satama:
- Jätteiden keräyspisteitä kehitettiin ja ylläpidettiin.
- Nuottasaareen ja Vihreäsaareen perustettiin ekopisteet.
- Jätehuoltoa kehitettiin niin, että se täyttää uudet
määräykset (aluslaki ja sivutuoteasetus).
- Aluksia opastetaan ja neuvotaan jäteasioissa.
- Ongelmajätteistä pidetään kirjaa.
- Jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään.
- 30.11.2004 Oulun Satamalle myönnettiin ympäristölupa.
- Kestävän kehityksen politiikasta järjestettiin koulutus/tiedotustilaisuus toukokuussa 2004.
- Vuonna 2004 suoritettiin asukastyytyväisyyskysely, jonka tulokset olivat parempia kuin edellisessä
kyselyssä vuonna 2002.
- Sataman sertiﬁoitua laatu- ja ympäristöjärjestelmää ylläpidetään sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja katselmuksilla.
- Oulun Satamassa noudatettiin IMO:n hyväksymän ISPS-koodin määräyksiä.
- Öljysataman toiminta ja ympäristön turvallisuutta ylläpidettiin ja öljyputkistoa ja siihen liittyviä
laitteita huollettiin suunnitelmien mukaisesti.
Seurantakortistoja ylläpidetään.
- Vihreäsaaren ympäristö siistitään vuosittain.
- Vihreäsaaren maaperän puhdistus jatkuu.
- Aliurakoitsijoilta vaadittiin työaikainen laatusuunnitelma.
- Työsuojelukierrokset käytiin keväällä ja syksyllä.
Osastoittain laadittiin riskiarvioinnit.
- Kehityskeskusteluja jatketaan säännöllisesti.
- Jätehuoltosuunnitelma on päivitettiin.
- Oulun Sataman Nuottasaaren huoltorakennusta
purkaessa jätteistä 100 lavaa meni kierrätykseen
ja vain yksi kaatopaikalle.

Oulun tietotekniikka:
- Paperin käyttö vähentyi hieman Multikirjepalvelun käytön lisäännyttyä.
- Vanhentuneet työasemat myytiin ja vain vioittuneita laitteita toimitettiin romutettavaksi.
- Tietokone- ja tulostinlaitteiden pakkausjätteiden
luokittelua parannettiin.
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Oulun logistiikka:

Oulun katutuotanto:

- Kuljetuksen telematiikka otettu käyttöön.
- Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönotto
meneillään
- Sähköiset tarjouspyyntömallit valmiina.
- Juhke –hankkeen määritykset meneillään.
- Varaston materiaalihallintajärjestelmän kehitystyö aloitettu.
- Toimintolaskenta aloitettu kuljetusyksikössä.
- Jätehuolto-ohjeiden päivittäminen.
- Otettu käyttöön kuljetuspalveluiden liittäminen
atk-järjestelmään (koko laajuudessa käytössä
vuonna 2005).

- Kestävän kehityksen ohjelma päivitettiin 30.6.
2004 tilanteen mukaan ja päivityksessä huomioitiin koneyksikön kestävän kehityksen asiat.
- Ruskon varastoalueen siistimisen ja aitaamisen
työt saatiin valmiiksi kesän 2004 aikana.
- Lajiteltujen jätteiden suhteellinen osuus kaikista
kaatopaikalle toimitetuista jätteistä on kasvanut
huomattavasti.
- Pyritty entistä enemmän lajittelemaan jätteitä ja
kierrättämään.
- Kestävän kehityksen ohjelma asetettiin nähtäville toimintajärjestelmä Intranetissä sähköisessä
muodossa.
- Edellisen vuoden kestävän kehityksen toimet
käydään läpi johdon katselmuksissa.
- Jätehuoltoa parannettiin ja jätehuoltosuunnitelma saatiin pääsääntöisesti valmiiksi.
- Hupisaarille on tehty kaksi uutta jätteen syväkeräilyastiaa ja biojäte kerätään erilliseen paikkaan.
- Ongelmajätteiden varastotilojen rakentaminen
aloitettiin loppuvuodesta 2004 ja saatetaan päätökseen alkuvuodesta 2005.
- Jatkettiin Työterveyslaitoksen kanssa aloitettua
projektia ”Kohti kestävää kehitystä muutoksissa” .
- Kestävän kehityksen asioista tiedotettiin työpaikkakokouksissa.
- Kestävän kehityksen asioista tiedotettu henkilöstöä mm. Katuviestissä esimerkiksi paperinsäästökampanjaan liittyen.
- Vuodenvaihteessa järjestettiin viheryksikössä
koulutustilaisuus, jossa yhtenä koulutuksen osaalueena oli ympäristön huomioon ottaminen,
mm. lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet.
- Oulun Katutuotannon henkilöstö teki yhden
aloitteen koskien ympäristötietoisuuden lisäämistä ja kahdeksan kestävään kehitykseen liittyvää toimivuutta, työmenetelmiä, -välineitä tai
materiaaleja koskevaa ratkaisu- tai kehittämisehdotusta.
- Viiteen keskustassa toimivaan ajoneuvoon asennettiin FinnKat- pakokaasunpuhdistimet.

Oulun Comac:
Kiinteistönhoito:
- Tarkastettiin 6 kiinteistöä laatujärjestelmän mukaisesti.
- Mitoitukset tarkistettiin ATOP-mitoitusohjelmalla mitoitusprojektissa keväällä 2004.
- Ulkoalueiden istutuskartoituksia jatkettiin.
- Luontoystävällisten polttoaineiden kokeilua jatkettiin.
- Huolto kierrättää/uudelleen käyttää mm. käytettyjä pumppuja, säätö- ja toimilaitteita.

Siivous:
- Tuotteet on saatavuuden mukaan hankittu ympäristömerkittyinä ja käytöstä poistetut koneet
on toimitettu alan yrittäjille hävitettäviksi.
- Omasta toiminnasta syntyvää kaatopaikkajätteiden määrää onnistuttiin vähentämään ja hyötyjätteen määrää lisäämään.
- Perehdyttäminen ja koulutus.

Talonrakennus:
- Jätehuoltosuunnitelmat laadittiin projektikohtaisesti, suunnitelmassa määritellään vastuut, lajiteltavat jätteet ja niiden arvioidut määrät, jätteiden
lajitteluperuste sekä loppusijoituspaikka.
- Ongelmajätehuoltoa parannettiin varastoa kunnostamalla ja ongelmajäteseurantaa tehostamalla.
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka,
1997
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja toteutuksesta
31.8.1998 mennessä, 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa, 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta, 1999
Koulu ja kestävä kehitys, 1999
Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2000
Oulu kasvaa kestävästi - Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikka, 2001
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2001
Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille
ja työyksiköille, 2002
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2002
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2003
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2004
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