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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen työ on jatkunut kertomusvuonna tuloksellisena ja asetetut tavoitteet
on pääosin saavutettu. Uudet toimitilat Solistinkadun Ympäristötalossa
ovat tulleet kaikille tutuiksi. Yhteisten
pelisääntöjen sorvaamiseen ja uuden
johtamisjärjestelmän sisäänajoon on
kiinnitetty erityistä huomiota. Tässä
on kaikille haastetta, mutta työssä on
onnistuttu hyvin.
Ympäristönsuojelussa toiminta oli
kertomusvuonna erityisen vilkasta.
Vireillä olevia asioita oli selkeästi aiempia vuosia enemmän. ”Ympäristötilinpäätös 2011” valmistui ja se liitettiin osaksi kaupunginhallituksen
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.
”Ympäristövuosi 2012” -tapahtumat
toivat uutta ulottuvuutta ja monipuolista näkökulmaa kaupungissa tapahtuvaan ympäristötoimintaan.
Ilmastotyö on jatkunut aktiivisena ja
kertomusvuonna valmistuneet koko
uuden Oulun kattavat kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma sekä energiaviisaan rakennetun
ympäristön tiekartta tulevat vaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen
hillintään. Samalla ne tukevat kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tavoitteita, joiden toteuttamisessa Oulu
on onnistunut mallikkaasti.
Ympäristöterveydenhuollossa valvontaa kohdennettiin kertomusvuonna
keskusviranomaisen asettamiin painopistealueisiin. Koko ympäristöterveydenhuollon sektorin onnistumista
kuvaa se, ettei ympäristötoimen toimialueella todettu kertomusvuonna yhtään ruokamyrkytysepidemiaa. Tämä
oli jo kolmas vuosi peräkkäin, jolloin
ruokamyrkytysepidemioita ei seudulla havaittu. Tästä on hyvä jatkaa.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
toiminta vilkastui kertomusvuonna
edelleen ja näytemäärät kasvoivat yli
40 % edellisvuodesta, mikä mahdollisti myös lisähenkilöstön palkkaamisen. Kehitys kertoo laboratoriotoiminnan hiipumisesta Pohjois-Suomen
alueella ja näytteiden keskittymistä
toimiviin yksiköihin.
Laboratorion laatutasolla on aivan
ratkaiseva merkitys toimintaan. Kertomusvuonna suoritetussa ulkoisessa tarkastuksessa laboratorio täytti
edelleen FINAS –akkreditointipalvelun vaatimukset.
Myös talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttyivät
100 %:sti, mikä osaltaan kertoo siitä,
että tärkeimmässä kuntalaista koskevassa asiassa, ruoan ja juomaveden
terveydellisyydessä, on onnistuttu.
Uimarantojen ja uimavesien laatua on
seurattu säännöllisesti ja tilanne on
siltä osin ollut hyvä. Nallikarin uimarannalla edellisenä vuonna todettuja
ongelmia ei kertomusvuonna havaittu. Rannalla tehdyillä kunnostus- ja
ruoppaustöillä on ollut myönteinen
vaikutus veden laatuun.
Eläinlääkintähuollossa avustavan
henkilökunnan määrää on lisätty, mikä on helpottanut laajentuneen toimialueen aiheuttamaa lisäkuormitusta.
Tämän on mahdollistanut erilaisten
palvelumaksujen kautta saadut lisätulot. Kertomusvuonna otettiin käyttöön
nykyaikainen potilastietojärjestelmä.
Sen ansiosta toiminnan tunnuslukuja saadaan entistä kattavammin käyttöön etenkin eläinlääkintähuollon
toiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa.

Taloutta on hoidettu kertomusvuonna kiitettävästi ja tilinpäätös oli ylijäämäinen. Toimintatulot nousivat
kaikilla sektoreilla ja myös menoissa
saatiin säästöjä. Oulun seudun ympäristötoimen vuoden 2012 toimintaa
koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan ylijäämä
palautetaan jäsenkunnille, mitä koskevan esityksen johtokunta tekikin
kaupunginvaltuustolle.
Seudullinen ympäristötoimi on palvellut sopimuskuntia kaksi valtuustokautta. Seudullinen toiminta tällä
vaativalla toimialueella on onnistunut hyvin, kuntalaisten palvelut ovat
parantuneet ja kustannukset on saatu pidettyä kurissa. Kuntalaisilta saatu palaute on ollut myönteistä ja tästä
on hyvä jatkaa.
Erityinen kiitos onnistumisesta, ammattitaitoisesta asioiden valmistelusta sekä työhön sitoutumisesta kuuluu
sekä johtokunnalle että koko ympäristötoimen henkilöstölle.
Pekka Vuononvirta
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta johtaa ja valvoo
kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä
tuottaa niitä koskevat palvelut. Johtokunnan alaisuudessa toimii omana
toimintayksikkönään elintarvike- ja
ympäristölaboratorio. Ympäristötoimen seudullinen yhteistyö laajeni uuteen Ouluun kuntaliitoksen myötä tulevien Haukiputaan ja Yli-Iin alueille,
joten yhteistoimintasopimuksessa
mukana olevia kuntia oli kertomusvuonna yhteensä 11.
Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä Jäsenistä kuusi on Oulun kaupungista ja

kuusi muista ympäristöyhteistyösopimuksen kunnista. Niistä kunnista,
joista lautakunnassa ei ole varsinaista jäsentä, on kunnan valitsemalla varajäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan
puheenjohtaja on Oulusta. Kaudella 2009 - 2012 varapuheenjohtaja on
Kiimingistä ja läsnäolo- ja puheoikeus Tyrnävän ja Limingan varajäsenillä. Tulevaan kuntaliitokseen liittyen
kertomusvuonna läsnäolo- ja puheoikeus oli lisäksi Haukiputaan ja Yli-Iin
edustajilla.
Vuonna 2012 Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta piti 11 kokousta, joissa käsiteltiin
yhteensä 241 asiakohtaa. Kesäkuun

kokouksen yhteydessä Oulun seudun
ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta tutustui Ketunmaan louhosalueeseen Limingassa sekä Kempeleen
ekokylään. Marraskuussa johtokunta
vieraili Laanilan ekovoimalaitoksella
ja joulukuussa Ruskon Jätekeskuksessa.
Kertomusvuoden syyskuussa johtokunta teki vierailun ystävyyskaupunki
Bodeniin, Ruotsiin. Vierailun tutustumiskohteita olivat mm. ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon järjestelyt, ilmastonmuutoksen
haasteet, jätehuolto ja biokaasun hyödyntäminen sekä maankäytön muutokset Rödbergsfortetin vanhalla sotilasalueella.

Oulun seudun ympäristöhallinnon organisaatio

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitos, Hallinto
Pekka Vuononvirta

Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkintähuolto
Marketta Karhu
Leena Tuuri
Leena Tuuri
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Oulun seudun ympäristötoimen toimialue

Kokonaispinta-ala
(km²)

Maapinta-ala
(km²)

Sisävesialue
(km²)

Merialue
(km²)

Asukasluku
31.12.2012

Asukastiheys
(as/
maakm²)

Oulu

1 513

1 410

34

69

146 527

104

Hailuoto

1 083

201

2

880

989

5

Haukipudas

1 024

441

11

572

19 053

43

Kempele

110

110

0,2

0,02

16 385

149

Kiiminki

339

327

12

0,00

13 320

41

Liminka

652

637

6

9

9 432

15

Lumijoki

290

213

0,3

77

2 059

10

Muhos

797

784

14

0,00

8 952

11

Oulunsalo

211

83

1

127

9 878

118

Tyrnävä

495

492

3

0,00

6 613

13
3

Yli-Ii

793

769

24

0

2 149

7307

5467

106

1734

235 357
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Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Johanna Karjula, Oulu, pj. 18.9.2012 saakka

Matti Harju, Oulu

Jouni Pitkänen, Oulu, pj 18.9.2012 alkaen
Juha Haapala, Oulu

Olli Korhonen, Oulu

Salla Kangas, Oulu

Pekka Kaukko, Oulu

Päivi Pesola, Oulu

Sinikka Paakkonen, Oulu

Heli Pihlajamaa, Oulu

Leena Yliniemi, Oulu

Vesa Pöyhtäri, Oulu

Tiina Kivilinna-Korhola, Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Hilkka Peltonen, Kiiminki, vpj.

Ritva Lassila, Tyrnävä

Virpi Jääskö, Oulunsalo

Lasse Järvenpää, Kempele

Antti Lithovius, Lumijoki

Matti Santaniemi, Oulunsalo

Heikki Suni, Kempele

Joonas Tuomikoski, Liminka

Lauri Suomela, Hailuoto

Sirkka Tihinen, Muhos

Toivo Tihinen, Muhos

Eija Tuomaala, Kiiminki

Uusien kuntien jäsenet
Teuvo Ukkola, Haukipudas

Heikki Kanniainen, Haukipudas

Eeli Mäkipaaso, Yli-Ii

Räihä Tapio, Yli-Ii

Kaupunginhallituksen edustaja
Hanna Sarkkinen

Eija Säilynoja

Muut
Pekka Vuononvirta, ympäristöjohtaja, esittelijä, Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö,
Leena Tuuri, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö, Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä, Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja
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TIEDOTUS JA VALISTUS

Oulun seudun ympäristötoimi
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Raportit 2012

Muut

Tiedotteet

7/2012 Kasvisten mikrobiologinen
laatu Oulun seudulla 2010.
6/2012 Vanhainkotien ja tehostetun
palveluasumisen puhtaus.
5/2012 Leipomoiden, kala- ja lihaalan laitosten valmistamien
tuotteiden sekä päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavien
ruokien suolapitoisuus 2011.
4/2012 Oulun seudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja
menetelmien vertailu 1990,
2004 ja 2010.
3/2012 Esivalmistettujen ruokien
jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa.
2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011.
1/2012 Autokorjaamoalan ympäristökartoitus Oulun seudulla
2011.

• Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma,
Sustainable Energy Action Plan
(SEAP).
• Energiaviisas rakennettu Oulu. Oulun ERA17-tiekartta.
• Henkilöstön ympäristöasenteet
kaupunkiorganisaatiossa 2011. Espoo Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.
• Henkilöstön ympäristöasenteet
kuntaorganisaatiossa 2011. Uuden
Oulun kunnat.
• Oulun kasvihuonekaasupäästöt
2009–2010, CO2-raportin vuosiraportti, Oulu
• Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006-2010.
Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere,
Turku ja Vantaa.
• Oulun kaupungin meluselvitys
vuonna 2012.
• Oulun kaupungin meluselvitys
vuonna 2012. Raportti kansallisilla
melun tunnusluvuilla.

Tiedotteita erilaisista ympäristötoimen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista laadittiin kertomusvuonna
33. Tiedotteista 25 käsitteli ympäristönsuojelun ja kahdeksan ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita.
Ympäristönsuojelussa tiedotettiin ympäristöystävällisistä toimintatavoista
ja ohjeista sekä erilaisista tapahtumista. Ympäristöterveydenhuollossa
pääpaino oli talousvesi- ja uimavesiasioissa.
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HENKILÖKUNTA

Haukiputaan ja Yli-Iin kunnista siirtyi
ympäristötoimen palvelukseen kolme vakinaista tarkastajaa. Vakinaisten määrä oli 49 ja määräaikaisten 14.
Työllisyysvaroin henkilöstöä palkattiin
kertomusvuoden aikana yhteensä 31
kuukauden ajaksi. Kesärekrytoinnissa ympäristötoimi palkkasi kuusi harjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin
palvelujaksoihin. Palvelusuhteiden
täyttämisessä on noudatettu keskushallinnon täyttölupakäytäntöä ja muita henkilöstöön liittyviä ohjeita.
Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta.
Henkilökunnasta oli miehiä 29 % ja
naisia 71 %.
Suomen Kuntaliiton ansiomerkin 30
vuoden palvelusta saivat johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen
ja terveystarkastaja Maarit Ukkola.
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Henkilöstötoimikunta
- johtoryhmä
Oulun seudun ympäristötoimessa yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä. Kokouksia
pidettiin kertomusvuonna 17. Johtoryhmän
käsittelemät asiat olivat pääsääntöisesti Oulun kaupungin yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia.
Johtoryhmä toimii myös työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluasioita käsitellään vähintään
kerran kuukaudessa ja paikalla on tarvittaessa
myös työsuojeluvaltuutettu.

Koulutus 2012
Osallistuneet henkilöt

Koulutuskerrat

Koulutuspäivät

Ympäristönsuojelu ja ilmantarkkailu

11

15

27

Ympäristöterveysvalvonta

20

100

115,5

Eläinlääkintähuolto

13

26

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

6

22

31

Hallinto

1

1

3

Yhteensä

51

164

221,5

Työsuojelu- ja työyhteisötoiminta
Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Kertomusvuonna tehtiin Oulun Työterveyden
kanssa työpaikkaselvitys eläinlääkintähuollon
tuotantoeläinlääkäreiden työstä.
Työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen edistämiseksi ympäristötoimi kustansi kaupungin
liikuntapalveluja hyödyntävän kuukausikortin
tai vaihtoehtoisesti osallistui yksityisten liikuntakeskusten kanssa tehtyjen liikuntasopimusten kustannuksiin.
Sairauspoissaolojen määrä oli koko virastossa
692 päivää ja sairauspoissaolokertoja oli 115.
Työyhteisöpysäkit toteutettiin osana muutospysäkkitoimintaa. Kehityskeskustelut käytiin
koko henkilöstön kanssa.
Työpaikkakokoukset pidettiin helmi- ja syyskuussa. Henkilöstön virkistysiltapäivää vietettiin toukokuussa Koitelissa koskenlaskun
parissa. Lokakuussa virkistyspäivä oli Virpiniemessä, jossa kokeiltiin mm. seinäkiipeilyä.
Ympäristötoimi osallistui aloiteviikkoon ”Ympäristötalo – ympäristöasiat kuntoon” ja teki
kaikkiaan 16 aloite-esitystä.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelun
viranomaistehtävät
Ympäristölupia myönnettiin ympäristötoimen toimialueella kertomusvuonna 34. Luvista 18 oli Oulun seudun ympäristötoimen johtokunnan ja
16 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämää. Luvitettuja toimintoja oli kaikissa toimialueen kunnissa; Oulu (7), Liminka (7), Muhos (5),
Haukipudas (4), Yli-Ii (4), Hailuoto (2),
Kempele (2), Kiiminki (1), Oulunsalo
(1) ja Tyrnävä (1). Ympäristötoimi rauetti yhdeksän ympäristölupaa, joiden
mukainen toiminta oli päättynyt.
Ympäristötoimen johtokunnan myöntämät ympäristöluvat koskivat jätteiden käsittelyä, ylijäämämaiden
läjittämistä, asfalttiasemia, kallion
louhintaa ja murskausta, betoniteollisuutta, moottoriurheilua sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävää
toimintaa. Aluehallintoviraston luvat
koskivat eläinsuojia, turvetuotantoa,
jätteiden käsittelyä sekä asfalttiasemaa ja rakeistuslaitosta.
Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä tehtiin Oulussa neljä

Ulkoilmakonsertti Raatin stadionilla kesällä 2012.

ja Kempeleessä yksi. Rekisteröinnit
koskivat energiantuotantoa ja jakeluasematoimintaa. Koeluontoista
toimintaa koskevia päätöksiä tehtiin
ympäristötoimessa kaksi ja aluehallintovirastossa neljä. Jätelain mukaisia rekisteröintejä merkattiin jätehuoltorekisteriin kolme.

Kuva on kopioitavissa tästä.

Ympäristönsuojelulain mukaisista
tilapäistä melua koskevista ilmoituksista tehtiin 45 päätöstä. Päätöksistä 28 koski ulkoilmakonsertteja tai

-tapahtumia, 15 rakentamista ja kaksi
moottoriurheilutapahtumaa. Päätöksistä 10 koski muualla kuin Oulussa
tapahtuvaa toimintaa. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti voitiin
järjestää 34 melua aiheuttavaa pienimuotoista tapahtumaa. Melua koskevia valituksia ympäristötoimi otti vastaan 34.
Johtokunta linjasi periaatteita meluhaittojen ehkäisemiseksi Oulun
ydinkeskustan alueella vuoden 2012
kesätapahtumissa. Linjauksessa huomioitiin Suomen suurimpien kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisten
ohjeistus ulkoilmakonserttien melutasoista ja soittoajoista. Lisäksi ympäristötoimi teetti selvityksen neljän
Oulun keskustan alueella järjestetyn
ulkoilmakonsertin melutasoista.
Ympäristömeludirektiivin mukaista
meluntorjuntatyötä jatkettiin laatimalla Oulun kaupungin meluntorjuntasuunnitelma.
Maastoliikennelain mukainen lupa myönnettiin jääspeedway-radalle
merialueelle.
Seudullisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen käynnistyi ke-
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väällä 2012. Luonnos perusteluineen
asetettiin yleisesti nähtäville ja siitä
pyydettiin lausunnot. Määräysten valmistelu jatkuu vuonna 2013.

Ympäristönsuojeluun vuonna 2012 tulleet
valitukset (kpl) kuukausittain
70
60

Kiimingin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta tehtiin
17 päätöstä, jotka koskivat öljysäiliön
jättämistä maahan pohjavesialueella.
Pilaantuneita maita koskevia lupaasioita oli johtokunnassa esillä yhteensä kuusi. Lisäksi johtokunnalle
meni tiedoksi kahdeksan kunnostusten hyväksymistä, neljä selvitys- tai
kunnostusraporttia sekä seitsemän
suljettuja kaatopaikkoja koskevaa
seurantaraporttia.

50
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Jätehuollon valvontaa toteutettiin
tarkastuskäynnein, valitusten kautta ja neuvonnalla. Toukokuussa voimaantullut uusi jätelaki toi mukanaan
kunnallisen jätehuoltoviranomaisen,
jolle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät. Valvonta säilyi kuitenkin edelleen ympäristönsuojeluviranomaisella.
Kertomusvuonna julkaistiin ympäris-

touko

kesä

vesi

töohje autokorjaamoalalle sekä terveydenhuoltoala jäteohje. Ympäristötoimi oli mukana järjestämässä Oulun
seutu puhtaaksi -siivoustempausta,
jossa vapaaehtoisvoimin siivottiin toimialuetta roskista.

heinä

melu

elo

jätteet

syys

loka

muut

marras

joulu

yhteensä

Taskilan jätevedenpuhdistamon Kemicond-käsiteltyä lietettä toimitettiin
ympäristötoimen toimialueella peltokäyttöön edellistä vuotta vähemmän.
Lannan peltovarastointeja tehtiin 11 tilalla. Patteroinnin määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna johtunee osittain märästä syksystä ja toimialueen
laajenemisesta.
Valitusten määrä oli edellisen vuoden
tasolla. Ympäristötoimen valvontasuunnitelman mukaisia ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastuksia
tehtiin 181.
Kiinteistön viemäriin liittymisvelvollisuutta koskevia päätöksiä tehtiin viisi, joista neljä oli liittymisvelvollisuudesta vapauttavia. Päätökset
koskivat Oulussa ja Kempeleessä sijaitsevia kiinteistöjä. Johtokunta antoi lausunnon Kempeleen Vesihuolto
Oy:n toiminta-alueen laajentamisesta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt Siikajoen tuulivoimapuiston,
ja Jako-Muuraissuon turvetuotantoalueen sekä Keski-Suomi-Oulujoki

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2012
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kimushanke (SYKE, OAMK) päättyi.
Lisäveden johtamisen seurauksena
Pyykösjärven talviaikainen on happitilanne on parantunut.

Ympäristönsuojelun muut
tehtävät

400 kilovoltin voimajohtohankkeen
osalta jatkuivat. Mustavaaran sulaton
YVA-menettely käynnistyi.
Ympäristön tilan seuranta sisälsi erilaisia viranomais- ja velvoiteseurantoja sekä yksittäisiä havaintoja.
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa kuormittavien laitosten ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Nykyinen sopimus kattaa
vuodet 2012 – 2016. Kertomusvuonna julkaistiin Oulun ilmanlaadun mit
taustulokset 2011.
Mittaustulokset vuodelta 2012 osoittavat ilmanlaadun olleen asuinalueilla
vähintään hyvä tai tyydyttävä yli 99 %
tarkasteluajasta. Vuonna 2012 kevätpölyaikaan Oulun keskustassa hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
jäivät parin edellisen kevään tapaan
aiempaa pienemmiksi. Myönteiseen
kehitykseen on vaikuttanut mm. vähemmän pölyä aiheuttavien työmenetelmien käyttöönotto keväisessä
katujen puhdistuksessa sekä pölypitoisuuksien kohotessa suoritettu tehostettu pölynsidonta.

päristökeskuksen erillisten seurantatietojen perusteella. Ympäristötoimi
osallistui valtakunnalliseen sinileväseurantaan toimialueensa kunnissa.
Ympäristötoimi oli mukana erilaisissa
vesistöjen selvitys- ja kunnostushankkeissa, mm. Pohjois-Pohjanmaan
vesienhoidon yhteistyöryhmässä,
Jäälinojan valuma-alueen kunnostamisessa, Kalimenjoen hankkeessa
ja Lämsänjärven tilan parantamisessa. Pyykösjärven kunnostuksen tut-

Maa-ainesluvat kunnittain,
suluissa oleva luku on
pohjavesialueella (I-III)
sijaitsevien lupien määrä.

Alueen vesistöjen tilaa seurattiin Oulujoen, Oulun edustan merialueen,
Liminganlahden ja Kiiminkijoen yhteistarkkailutulosten avulla sekä ym-
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Maa-ainesten ottoon liittyvät asiat lisääntyivät merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Haukiputaan ja
Yli-Iin liittyminen ympäristötoimen
toimialueeseen kaksinkertaisti valvottavien maa-aineslupien määrän.
Ympäristötoimen johtokunta myönsi
21 uutta maa-aineslupaa. Muita johtokunnassa käsiteltyjä maa-ainesasioita oli viisi.
Valvontaa tehtiin 188 maa-ainesluvan
alueella. Maisemointityöt saatiin valmiiksi kahdeksalla alueella. Vuoden
lopussa maa-aineslupien mahdollistama kokonaisottomäärä oli noin 39
milj.m3, josta Vasikkasuon kallioalueen osuus on 11 milj.m3.
Luonnonsuojeluun liittyviä asioita oli
johtokunnassa viisi. Niistä kolme kos-
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Ympäristönsuojelun työajan jakautuminen
2011

2012

25 %

26 %

Keskeisiä ilmastoasioita esittelevä ilmastokatsaus julkaistiin kertomusvuonna kolme kertaa.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät
Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen
ennaltaehkäisy
Luvat, ilmoitukset ja päätökset

15 %

17 %

Valvonta

22 %

15 %

Ympäristön tilan seuranta

9%

10 %

Maa-aineslain tehtävät

9%

15 %

Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä jätelain
ei-viranomaistehtävät

1%

1%

Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät

19 %

17 %

Muut kunnalle kuuluvat tehtävät

ki luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia, yksi hoitosuunnitelman hyväksymistä ja yksi
suojellun luontotyypin rajaamista.
Rantakenttäseurantaryhmä jatkoi toimintaansa uhanalaisten lintulajien
esiintymisen turvaamiseksi suunnitelmien mukaisesti. Sanginjoen ulkometsäalueen asioita käsiteltiin teknisen keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen ja ympäristötoimen
yhteistyöryhmässä.
Oulun kaupungin ympäristöpolitiikan jalkauttaminen jatkui ja eri hallintokuntien edustajista koostuva seurantaryhmä selvitti kuntaliitoksen ja
uuden johtamisjärjestelmän vaikutuksia ympäristöpolitiikan toteuttamiseen ja ympäristöjohtamiseen.
Ympäristötilinpäätös vuodelta 2011
valmistui kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi
maaliskuussa. Seurantaraportissa
käsiteltiin myös ilmastostrategian ja
Itämerihaasteeseen liittyvän toimenpideohjelman toteutumista. Ympäristötoimen kestävän kehityksen tavoitteet toteutuivat pääosin.

Oulun seudun ilmastostrategian
toimeenpano eteni monella eri taholla. Kertomusvuoden aikana laadittiin kaksi merkittävää työtä: Kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelma
(SEAP) sekä Energiaviisaan rakenta
misen tiekartta. SEAP sisältää kuusi
toimenpidekokonaisuutta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 20
prosentilla, mihin Oulu sitoutui allekirjoittaessaan Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen. Oulun
ERA17-tiekartassa on tarkasteltu valtakunnallisen ERA17 – energiaviisaan
rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman suosituksia ja esitetty keinot, joilla kaupunki niitä omalta
osaltaan toteuttaa.
Oulun seudun
ympäristötoimi
toteutti asukkaiden neuvontaan
liittyvän Asukkai
den energia- ja ilmastotekojen edis
täminen Oulussa -hankkeen. Vuonna
2011 alkanutta ILMO – Oulun seudun
ilmastoportti -hanketta jatkettiin, ja
sen avulla mm. käynnistettiin ekotukitoiminta kaupungin työyhteisöihin
kouluttamalla 105 ekotukihenkilöä.

Ympäristötietoisuuden edistämiseksi laadittiin vuosisuunnitelma, jonka
toteutumista seurattiin säännöllisesti. Oulussa tapahtuvan ympäristötyön
esiin nostamiseksi toteutettiin Oulun
ympäristövuosi 2012. Valtuustoaloitteesta käyntiin lähteneen teemavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta
vastasi yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Teemavuosi sisälsi mm. seuraavia tapahtumia: Earth Hour -ilmasto
kampanja, Pyöräilyviikko, Oulun seutu
puhtaaksi -päivä, Uuden Oulun kätket
ty Aarre -kilpailu sekä Liikkujan viikko
ja Auton vapaapäivä.
Maaseudun asukkaita, maa- ja metsätalousyrittäjiä sekä muita tahoja
kannustettiin vesistöjä suojelevaan,
hoitavaan ja kunnostavaan omaehtoiseen toimintaan osallistumalla
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
Tiedottamalla parempaan vesien ti
laan -hankkeeseen. Hankkeen painopisteet olivat haja-asutuksen jätevesien käsittely ja vesistökunnostukset.
Hankkeessa annettiin tietoa myös vesistöjen tilasta sekä ajanmukaisista
ja tuloksellisista pintavesien suojelu-,
hoito- ja kunnostamismenetelmistä.
Ympäristötoimi oli mukana myös
ProAgrian Kiinteistökohtainen jäte
vesineuvonta -hankkeessa missä annettiin käytännön tietoa jätevesijärjestelmien toimivuudesta.
Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto myönnettiin uudistuneelle Liminganlahden luontokeskukselle.
Palkinto on tunnustus monipuolisesta ja hyvin eri kohderyhmät tavoittavasta toiminnasta ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Elintarvikevalvonta
Riskielintarvikkeiden laatua on seurattu toistuvin projektein. Edellisiin
projekteihin verrattuna parannusta
todettiin esijäähdytetyn ruoan laatua,
elintarvikkeiden suolapitoisuutta ja
ravintolakeittiöiden puhtautta koskeneissa projekteissa. Kasvisten laatua
selvittäneessä projektissa todettiin
kasvisten laadun pysyneen edelleen
hyvänä.
Kertomusvuonna osallistuttiin Eviran
järjestämään PAH-yhdisteet savuste
tuissa kalastustuotteissa ja lihaval
misteissa valtakunnalliseen projektiin. Ympäristöterveydenhuolto oli
mukana valtakunnallista kiinnostusta herättäneessä ravintolisien D-vitamiinipitoisuuksien selvityksessä.
Vuoden 2012 aikana ei todettu yhtään
elintarvikevälitteistä ruokamyrkytys
epidemiaa.

Terveydensuojelulain
mukainen valvonta
Talousveden valvonnassa kiinnitettiin
huomiota erityistilanteisiin varautumiseen ja laitosten valvontatutkimusohjelmien mukaiseen näytteenottomäärien säädösten mukaisuuteen.
Tarkastetuissa kohteissa valvontatutkimusohjelmien näytemäärien todettiin olevan asetuksen mukaisia.
Talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset toteutuivat 100
%:sti.
Terveydellisten olojen valvonta kohdennettiin sellaisiin kohteisiin, joita lapset ja nuoret käyttävät. Tarkastuksia tehtiin 110 päiväkotiin ja 43
kouluun. Ilmanvaihdon riittävyyttä
koskevia sisäilman hiilidioksidipitoisuusmittauksia tehtiin 30 päiväkodissa. Näistä kahdeksassa ilmanvaihto
todettiin riittämättömäksi.
EU-uimarannoilla valvonnassa huomioitiin, että yleisölle tiedotettiin rannan
tilasta heti uimakauden alusta alkaen.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

Nallikarin uimarannan laatuongelmien poistamiseksi tehdyt mittavat toimenpiteet tehosivat, ja uimaveden
laatu oli koko uimakauden hyvä. Myös
muiden EU-rantojen vesi täytti EU-kriteerit lukuun ottamatta Jäälinjärvessä todettua sinileväesiintymää. Valvontaan kuului yhdeksän EU-rantaa,
34 muuta yleistä uimarantaa, kymmenen leirikeskusten ja kaksi leirintäalueen uimarantaa.
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Kuluttajaturvallisuus

Ympäristöterveydenhuollon työajan jakautuminen
lakiperusteittain 2012

Uusi kuluttajaturvallisuuslaki astui
voimaan toimintavuoden alussa. Laki
asettaa toiminnanharjoittajille uusia
velvoitteita sisältäen mm. ilmoitusvelvollisuuden toiminnan aloittamisesta,
toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä velvollisuuden turvallisuusasiakirjan laatimisesta. Toiminnanharjoittajille tiedotettiin lain tuomista
muutoksista.
Kuluttajaturvallisuusvalvontaa toteutettiin toimintavuonna osallistumalla turvallisuus- ja kemikaaliviraston
valtakunnalliseen moottorikelkkapalvelujen turvallisuusprojektiin, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelliseen uimahallien ja kylpylöiden
turvallisuus-projektiin sekä tekemällä valvontasuunnitelman mukaisia
tarkastuksia mm. leikkikentille, uimahalleihin ja uimarannoille. Ympäristötoimeen tehtiin vuoden aikana
kuluttajaturvallisuuteen liittyvistä onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista 13 ilmoitusta.

0,06

0,01

0,04

Elintarvikelaki
Terveydensuojelulaki

Kuluttajaturvallisuus

0,32
0,57

Tupakkalaki

Muut

Ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja näytemäärät sekä päätösten ja
ilmoitusten määrä 2012
Tarkastukset
(kpl)
Terveydensuojelulaki
Elintarvikelaki
Kuluttaja/turvallisuuslaki
Tupakkalaki
Kemikaalilaki

Näytemäärät
(kpl)

Päätökset ja
ilmoitukset

768

1122

42

1251

1282

89

94

6

370

36

0

Yhteensä

2483

2404

Lääkelaki

48
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Elintarvikenäytteet 2012
Huoneistojen pintapuhtausnäytteet
Jäätelöt ja jälkiruoat
Keitot, liemet ja kastikkeet
Valmisruoat

Tupakkalain mukainen
valvonta
Valvonta kohdennettiin tupakkatuotteiden myyntiluvan saaneiden kohteiden valvontaan erityisesti niihin
myyntipaikkoihin, jotka sijaitsivat
nuorison suosimien paikkojen lähellä. Valvonnassa painotettiin erityisesti
myynnissä olevien tupakkatuotteiden
esilläpitokiellon toteutumista.

Hedelmät ja vihannekset

Vilja- ja leipomovalmisteet
Kala ja kalavalmisteet
Muna ja munavalmisteet
Liha ja lihavalmisteet

Maito ja maitovalmisteet
0

100
200
Vaatimukset täyttäviä

kpl
300
400
500
Määräysten vastaisia
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ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa tehdään mikrobiologista analytiikkaa ja sitä tukevaa kemiallista analytiikkaa. Laboratoriossa tutkittavista näytteistä
suurimmat ryhmät ovat elintarvike-, vesija asumisterveysnäytteet. Lisäksi tutkitaan
erilaisia pintapuhtausnäytteitä, lihantarkastusnäytteitä, kansallisen salmonellavalvontaohjelman näytteitä sekä utaretulehdusnäytteitä. Laboratorio palvelee Oulun
seutua, sekä viime vuosina laboratorioverkoston supistuessa, yhä laajemmin koko
Pohjois-Suomea.
Laboratorion toiminta perustuu EN ISO/
IES 17025 standardin mukaiseen laatujärjestelmään. Laboratorio, ja suurin osa sen
menetelmistä, on akkreditoitu FINAS –akkreditointipalvelun toimesta. Vuosittaisella
määräaikaiskäynnillään loppuvuodesta 2012
FINAS totesi laboratorion laatujärjestelmän
hyväksi.
Laboratorion palvelualueen laajentumisen
myötä näytemäärät ovat kasvaneet viime
vuosina. Vuonna 2012 näytemäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 8%.
Laboratoriossa tutkittu näytemäärä vuonna
2012 oli yhteensä 8256 näytettä. Näistä elintarvikenäytteitä oli 3361, vesinäytteitä 2271
ja asumisterveysnäytteitä 970.

Muu näyte

Utaretulehdusnäyte
Kliininen näyte

Lihantarkastusnäyte
Puhtausnäyte

Asumisterveysnäyte
Elintarvikenäyte
Vesinäyte

0
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA
ELÄINSUOJELU

Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkintähuollon toimialue laajeni ja lähinnä lemmikkieläinpotilaiden
määrä lisääntyi, kun Haukipudas liitettiin toimialueeseen. Tämän vuoksi
lisättiin myös henkilökunnan määrää
eläinlääkintähuollossa. Toimintavuonna otettiin nykyaikainen potilastietojärjestelmä käyttöön. Sen ansiosta
eläinlääkintähuollosta saadaan entistä kattavammin tunnuslukuja toiminnan seurantaan, suunnitteluun
ja raportointiin. Oulun kaupungin YliIin eläinlääkintähuoltopalvelut ostettiin erillisen sopimuksen mukaisesti
Oulunkaaren ympäristöpalvelut -yksiköltä lain edellyttämän henkilökuntamäärän toteutumiseksi Oulun kaaressa.

Eläinsuojelu ja
eläintautivalvonta
on pysynyt edelliseen vuoteen verrattua samalla tasolla. Suurin osa (67%)
palautui omistajalle, neljännes löysi uuden kodin ja alle kymmenesosa
jouduttiin lopettamaan eläinsuojelullisista syistä tai siksi, että uutta kotia
ei löytynyt.

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa teki praktikoiden lisäksi osaviikkoinen
valvontaeläinlääkäri.
Ympäristötoimeen perustettiin loppuvuodesta valvontaeläinlääkärin virka.
Löytöeläinkoteihin toimitettujen irrallaan tavattujen lemmikkien määrä

Eläinlääkintähuollon suoritteet 2012
Sairaskäynnit
tuotantoeläimet

Virkatehtävät
2143 virka-aikana
päivystysaikana

lemmikkieläimet

10481 virka-aikana
päivystysaikana

yhteensä

12624

1436
707
7279
3202

Eläinsuojelulain mukaiset
käynnit

135

Eläintautilain mukaiset
käynnit

22

Terveydenhuoltokäynnit

37
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TALOUS

Ympäristötoimen talousarviota nostettiin Haukiputaan ja Yli-Iin liittyessä
toiminnan piiriin vuoden 2012 alussa.
Talousarvion toteutuma osoitti sekä
menojen että tulojen kasvaneen samassa suhteessa toimialueen laajentumisen kanssa eikä varsinaisia yllätyksiä tullut. Asiakastulokehitykseen
vaikutti osaltaan taksojen tarkistaminen vuoden 2012 alussa.
Tilinpäätös vuodelta 2012 oli ylijäämäinen. Tilinpäätöskäsittelyssä johtokunta esitti ylijäämän (542 574,08)
palauttamista yhteistoimintasopimuksen piirissä olleille jäsenkunnille
vuoden 2012 maksuosuuksien mukaisessa suhteessa ja palautus tapahtuu
tilinpäätöksen kaupunginvaltuustokäsittelyn jälkeen.

TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO

1.1.-31.12.2012

Talousarvio
1.1.-31.12.2012

Tot %

5 175 920,68

4 869 000,00

1,06

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

128 017,47

24 000,00

5,33

TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT A

109 540,19

132 000,00

0,83

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

-210 372,27

-115 000,00

1,83

  PALVELUJEN OSTOT

-817 043,76

-978 000,00

0,84

-2 601 905,65

-2 518 000,00

1,03

HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
  ELÄKEKULUT

-547 647,44

-667 000,00

0,82

  MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-175 233,88

-146 000,00

1,20

-16 255,44

-2 000,00

8,13

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-502 778,69

-599 000,00

0,84

LIIKEYLIJÄÄMÄ

542 241,21

0,00

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET
POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT

0,00

0,00

333,72

0,00

MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT

-0,83

0,00

MUUT RAHOITUSKULUT

-0,02

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

542 574,08

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

542 574,08

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

542 574,08

0,00

MUUT RAHOITUSTUOTOT
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TASE 31.12.2012

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2012

VASTAAVAA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

PYSYVÄT VASTAAVAT

LIIKEYLIJÄÄMÄ

AINEELLISET HYÖDYKKEET

542 241,21

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

KONEET JA KALUSTO

24 895,81

16 255,44

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

332,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

LYHYTAIKAISET SAAMISET

INVESTOINTIMENOT

MYYNTISAAMISET

206 886,98

SAAMISET KUNNALTA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA

1 587 604,57

MUUT SAAMISET

10 088,95

SIIRTOSAAMISET

114 209,14

VASTAAVAA YHTEENSÄ

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE

VASTATTAVAA
88 991,08
558 088,99

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

542 574,08

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
SAADUT ENNAKOT

18 221,73

OSTOVELAT

KOROTTOMIEN VELKOJEN
MUUTOS MUILTA

278 360,31
-917 348,39

RAHAVAROJEN MUUTOS

-358 518,87

RAHAVARAT 31.12.

1 587 604,57

RAHAVARAT 01.01.

1 946 123,44

RAHAVAROJEN MUUTOS

526 315,75

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-74 749,80

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

61 150,00

SIIRTOVELAT

SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA

RAHAVAROJEN MUUTOS

148 343,82

MUUT VELAT/
Liittymismaksut ja muut velat

-1 120 958,90

MUUT MAKSUVALMIUDEN
MUUTOKSET

OMA PÄÄOMA
EDELLISTEN TILIKAUSIEN
YLIJÄÄMÄ

558 829,52

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

1 943 685,45

PERUSPÄÄOMA

0,00

-358 518,87

Rahavarat sisältävät yhdystilien positiiviset saldot, jotka taseessa
sisältyvät saamisiin peruskunnalta.

1 943 685,45

Kuntien maksuosuudet vuodelta 2012; ennakko, lopullinen ja esitys palautettavaksi (euroa)
Viranomaistoiminta
Ennakko
Hailuoto

Eläinlääkintähuolto

Palautus

Ennakko

Lopull

18870,10

1659,90

32550

31850,29

Haukipudas

225963 211965,19

13997,81

48416

Kempele

192415 158707,11

33707,89

26912

Kiiminki

151750 124151,80

27598,20

Liminka

129154 102827,53

Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä
Yli-Ii
YHTEENSÄ:

20530

Lopull

Laboratorio

Palautus

Ennakko

Lopull

699,71

648

233,80

41455,94

6960,06

12293

35533,67

-8621,67

10468

32666

31272,52

1393,48

Palautus

4504,44

7788,56 286672,00 257925,57

28746,43

3873,68

6594,32 229795,00 198114,46

31680,54

8574

3149,06

5424,94 192990,00 158573,38

34416,62

3695,12 196594,00 164063,52

32530,48

61515

59006,11

2508,89

5925

2229,88

11390,42

46773

44272,64

2500,36

1318

486,78

126920 105501,63

21418,37

123685 126606,74

-2921,74

5763

2116,40

1781496 1530301,42 251194,58

280226 266863,61

831,22

53728,00

Lopull

2773,81

26326,47

414,20

Ennakko

50954,19

28119,58

39510

Yhteensä
Palautus

87601,00

72879,00

14722,00

3646,60 129448,00 234224,77

22143,23

13362,39

93098

34641,35

120208

95400,49

24807,51

15150

16394,60

-1244,60

6323

2335,32

3987,68 141681,00 114130,41

27550,59

81081

68726,53

12354,47

72740

68972,87

3767,13

4176

1563,42

2612,58 157997,00 139262,82

18734,18

42419

37063,36

5355,64

1415

508,06

740633 722228,99

18404,01

150001

55642,19

2911446 2481634,74 429811,26

58456,65 2154820,00 1831806,38 323013,62

906,94

43834,00

37571,42

6262,58

94358,81 3802080,00 3259505,92 542574,08
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta johtaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä koskevat palvelut. Johtokunnan alaisuudessa toimii omana
toimintayksikkönään elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Johtokunnan toiminnan tavoitteena on turvata Oulun seudulle viihtyisä ja terveydelle vaaraton elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN YKSIKKÖ
Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin. Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa
myös ympäristönsuojelun edistämisen koordinoinnista ja kehittämisestä.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ
Ympäristöterveydenhuolto käsittää elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuden sekä elinympäristön terveellisyyden valvonnan, neuvonnan ja
seurannan sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisyn. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto
huolehtii kemikaalilain sekä tupakkalain mukaisesta valvonnasta.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YKSIKKÖ
Eläinlääkintähuolto tarjoaa eläinten sairauksien hoitoon liittyvät ympärivuorokautiset
peruseläinlääkintäpalvelut, huolehtii maidontuotannon hygieenisestä valvonnasta sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkärit huolehtivat tarttuvien eläintautien leviämiseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä
ja eläinsuojelusta.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tehtävänä on tuottaa tutkimuspalveluja Oulun
seudun ja Pohjois-Suomen kuntien viranomaisten tarpeisiin sekä tukea ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontaa. Laboratorion tehtävänä on lisäksi
myydä tutkimuspalveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille ja toimia poikkeusoloissa tarvittaessa tietyillä tutkimusalueilla valtionhallinnon tarpeiden mukaan. Laboratorion toiminta perustuu eri valtionhallinnon viranomaisilta saatuihin tutkimusoikeuksiin ja/tai velvoitteisiin.

