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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen työ on jatkunut kertomusvuonna tuloksellisena ja asetetut tavoitteet
on pääsääntöisesti saavutettu. Erityiset kiitokset onnistumisesta kuuluu
sekä johtokunnalle että asioita valmistelleelle henkilökunnalle.
Vuosi 2011 oli poikkeuksellinen siinä,
että jo yli sata vuotta torinrannassa
sijainneesta toimipaikasta muutettiin
Karjasillalle uuteen Ympäristötaloon.
Muutto sujui jouhevasti eikä tuonut
merkittävää katkosta palvelutarjontaan. Samaan aikaan aloitettiin ”uuden Oulun” valmistelut ja uuteen johtamisjärjestelmään siirtyminen, mikä
toi erilaista näkökulmaa totuttuihin
toimintatapoihin. Ympäristötalossa
työskentelee yhdessä sekä entinen
tekninen keskus, rakennusvalvonta
että ympäristötoimi. Synergian etsiminen ja yhteisten toimintalinjausten
sisäänajo on alkanut.
Ympäristönsuojelussa toiminta eteni talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oulun kaupungin
ympäristöpolitiikan jalkauttaminen
toi uuden haasteen hallintokunnille ja
ympäristötoimen tehtävänä oli myös
osaltaan tuoda ympäristöpolitiikan
uusia tuulia koko seudun kehittämiseen. Ympäristötoimen valmistelema
seurantaraportti ”Ympäristötilinpäätös 2010” liitettiin osaksi kaupungin
toimintaketomusta ja tilinpäätöstä.
Ilmastostrategia ja sitä tukevat käytännön toimenpiteet nousivat myös
keskeiseen asemaan toimintavuoden
työssä. Ympäristötoimella oli keskei-

Eläinlääkintähuollon toiminta on
vakiintunut johtokunnan suunnittelemien ja päättämien linjausten
mukaiseksi. Erityisesti erilaisten palvelumaksujen mahdollistamilla tuloilla on voitu palkata klinikalle eläinlääkäreitä avustavaa henkilökuntaa,
millä on ollut aivan ratkaiseva merkitys asiakaspalvelun parantumisessa.

nen rooli kaupunginjohtajien ilmastoverkoston toiminnan valmistelussa.
Ympäristöterveydenhuollossa tärkeimpään tehtävään, elintarvikkeiden
ja juomaveden turvallisuudesta huolehtimiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Jo toisena vuonna
peräkkäin onnistuttiin siinä, ettei alueellamme tavattu yhtään elintarvikevälitteistä ruokamyrkytysepidemiaa.
Sen sijaan talousvedelle asetetut laatuvaatimustavoitteet eivät toteutuneet
Limingan Ketunmaan vesilaitoksella.
Epidemiaa ongelmasta ei kuitenkaan
aiheutunut.
EU-uimarannoille laadittiin uimavesiprofiilit, joiden avulla kartoitetaan
ja ehkäistään terveysriskejä. Veden
laatuun liittyviä ongelmia esiintyi
Nallikarin uimarannalla. Suunnitteluja kunnostustoimet käynnistettiinkin
rannalla heti ja ranta otetaan käyttöön
kesällä 2012 uimakauden avautuessa.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
analyysimäärät ja laboratorion saamat tulot ovat olleet nousussa. Laboratoriopalveluja on tarjottu entistä
enemmän koko Pohjois-Suomen alueelle. Laboratorion laatutason täytyy
olla korkea ja sitä valvotaan säännöllisesti. Syksyllä suoritetun tarkastuksen perusteella laboratorion tason
todettiin täyttävän edelleen Mittatekniikan keskuksen asettamat akkreditointivaatimukset.
Taloutta on hoidettu kertomusvuonna kiitettävästi ja tilinpäätös oli ylijäämäinen. Toimintatulot nousivat kaikilla sektoreilla. Ylijäämää oli kertynyt
vuosien 2009 - 2011 ajalla siten, että
johtokunta teki kaupunginvaltuustolle esityksen vuosien 2009 ja 2010 ylijäämien palauttamisesta takaisin jäsenkunnille.
Ympäristötoimen rooli seudullisena
viranomaistoimintona on vakiintunut.
Toiminnan merkitys ja arvostus on entisestään kasvanut etenkin kuntalaisten keskuudessa. Kuntalaisilta saatu palaute on ollut positiivista. Tästä
kuuluu erityinen kiitos koko ympäristötoimen henkilökunnalle.
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JOHTOKUNTA

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.
Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Jäse-

nistä 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.

Vuonna 2011 Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta piti
yhdeksän kokousta, joissa käsiteltiin
yhteensä 189 asiakohtaa. Toukokuun
kokouksen yhteydessä johtokunta tutustui OuluZone monitoimikeskuksen
alueeseen ja kokous pidettiin Kiimingin Hannuksessa. Kesäkuussa johtokunta tutustui suviseurojen järjestelyihin sekä Lumijoen kuntaan, missä
myös kokous pidettiin.

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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Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Heta Tenno 1.1.-24.7.11
Seija Pikkarainen 25.7.-31.12.11

5

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Johanna Karjula, Oulu, pj.

Harju Matti, Oulu

Esa Hofslagare, Oulu
Juha Haapala, 9.5.2011 alk.

Ville Ruotsalainen, Oulu
Olli Kohonen, Oulu 9.5. alk.

Salla Kangas, Oulu

Pekka Kaukko, Oulu

Anneli Pekkarinen, Oulu
Päivi Pesola, 8.8.2011 alk.

Sinikka Paakkonen, Oulu

Heli Pihlajamaa, Oulu

Leena Yliniemi, Oulu

Vesa Pöyhtäri, Oulu

Tiina Kivilinna-Korhola, Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Hilkka Peltonen, Kiiminki, varapj.

Lassila Ritva, 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

Kaupunginhallituksen edustaja
Hanna Sarkkinen

Eija Säilynoja

Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä, Marketta Karhu, Leena Tuuri
Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä
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Oulun seudun
ympäristötoimen toimialue
Kokonaispinta-ala
(km²)

Maapinta-ala
(km²)

Sisävesialue
(km²)

Oulu

1513

1410

34

Merialue
(km²)

69

Asukasluku
31.12.2011

Asukastiheys
(as/km²)

143 909

102

Hailuoto

1083

201

2

880

1004

5

Kempele

110

110

0,2

0,02

16 182

147

Kiiminki

339

327

12

0,00

13 252

41

Liminka

652

637

6

9

9 164

14

Lumijoki

290

213

0,3

77

2 037

10

Muhos

797

784

14

0,00

8 909

11

Oulunsalo

211

83

1

127

9 771

117

Tyrnävä

495

492

3

0,00

6 462

13

5491

4257

72

1162

210690

Yhteensä

Oulun seudun ympäristötoimen strategia ja visio vuoteen 2020
ARVOT

TOIMINTA-AJATUS

•
•
•
•

Ympäristötoimi työskentelee kestävän kehityksen periaatteita noudattaen hyvän ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattoman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Toiminnasta vastaa osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Ympäristövastuullisuus
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Yhteistyökykyisyys ja avoimuus

VISIO
Hyvä ympäristö yhteistyöllä

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
•
•
•

Hyvä ja terveydelle haitaton elinympäristö
Vastuu ympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista osana seudun
kaikkea toimintaa
Laadukkaat ja asiantuntevat ympäristöpalvelut tasapuolisesti seudun
alueella asuville ja toimiville
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HENKILÖKUNTA

Vuonna 2011 ympäristötoimessa oli 58
työntekijää. Vakinaisten määrä oli 44
ja määräaikaisten 14. Työllisyysvaroin
palkattiin henkilöstöä kertomusvuoden aikana yhteensä 43 kuukauden
ajaksi. Kesärekrytoinnissa ympäristövirasto palkkasi 10 harjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin palvelujaksoihin.
Henkilöstön keski-ikä oli 50,3 vuotta.
Henkilökunnasta oli miehiä 33 % ja
naisia 67 %.
Suomen Kuntaliiton ansiomerkin
40-vuoden palvelusta sai toimistonhoitaja Rauni Mannermaa ja 30-vuoden palvelusta terveystarkastajat Elvi
Leskinen ja Erkki Voutilainen.

Henkilöstötoimikunta
– johtoryhmä
Oulun seudun ympäristövirastossa
yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna 15. Johtoryhmän käsittelemät
asiat olivat pääsääntöisesti Oulun
kaupungin yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia.
Johtoryhmä toimii myös viraston työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluasioita käsitellään vähintään kerran kuukaudessa ja paikalla on tarvittaessa
myös työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojelu- ja
työyhteisötoiminta
Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Työpaikkaselvitys elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa vietiin loppuun
Oulun Työterveyden kanssa kertomusvuoden aikana.
Ympäristötoimi osallistui työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä edistävän
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liikuntaviraston ”Kunnon Firma” –ohjelman vuosikorttien hankintaan tai
vaihtoehtoisesti yksittäisen liikuntakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen kustannuksiin. Vuosikortin käyttäjiä oli 13. Sopimuskäytäntöä hyödynsi
kaksi työntekijää. Lisäksi tuettiin muita liikuntaviraston tarjoamia liikuntapalveluja.
Keväällä 2011 järjestettyihin kuntotesteihin osallistui yhteensä 31 henkilöä.
Sairauspoissaolojen määrä oli koko
virastossa 422 päivää ja sairauspoissaolokertoja oli 131.
Uuden Oulun ja uuden johtamisjärjestelmän mukanaan tuomien muutosten sisäänajamiseksi työyhteisöpysäkkitoiminnassa keskityttiin koko
ympäristötalolle suunniteltuun muutospysäkkitoimintaan. Kehityskeskustelut käytiin ryhmäkeskusteluina
Elbit- järjestelmää käyttäen.

Henkilöstö 2011
vakituiset

määräaikaiset

Ympäristöterveysvalvonta

17

5

Ympäristönsuojelu

11

1

Eläinlääkintähuolto

6

6

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

5

1

Hallinto

5

1
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”Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana Oulun seudun ympäristötoimen hyvää hallintoa ja johtamistapaa” –raportti valmistui osana
Marketta Karhun ja Leena Tuurin johtamisen erityisammattitutkintoa.
Henkilöstöä koskeva ohjeistus tarkistettiin ja koottiin yhteen. Toiminnan
työturvallisuusriskeihin ja henkilöturvallisuusriskeihin liittyvät varautumissuunnitelmat päivitettiin.
Työpaikkakokoukset pidettiin tammija syyskuussa. Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin toukokuussa Rokualla. Ohjelmassa oli mm. opastettu
Rokua Geopark-vaellus. Pikkujoulujuhla oli koko Ympäristötalon yhteinen ja se järjestettiin joulukuussa Hilikussa.
Ympäristötoimen henkilöstö oli innokkaasti mukana valtakunnallisessa Kilometrikisassa. Kisaan osallistui
31 henkilöä ja poljettuja kilometrejä
kertyi touko-syyskuun aikana yhteensä 22 383 km. Ympäristötalon suurimman kilometrimäärän 2 667 polki Rauni Mannermaa.
Ympäristötoimen viranomaistoiminnan yksiköt muuttivat torinrannasta
uuteen Ympäristötaloon, heinäkuussa
2011. Ympäristötoimi osallistui alusta
alkaen aktiivisesti talon toimintojen
kehittämiseen mm. laatimalla talon
sisäiset jätehuoltomääräykset sekä
jättämällä ”Ympäristötalo – kokoava voima” -aloiteviikolla kaikkiaan 15
aloitetta.

Koulutus 2011
henkilöt

koulutuskerrat

koulutuspäivät

Ympäristönsuojelu

12

40

62

Ympäristöterveysvalvonta

19

123

148

Eläinlääkintähuolto

10

20

29

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

8

16

22

Hallinto

1

1

2
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojeluyksikön toiminnassa keskityttiin lainsäädännön
edellyttämään lupien ja ilmoitusten
käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat myös
erilaisten valitusten ja muiden yhteydenottojen käsittely ja kuntoon saattaminen.
YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin
vuoden 2011 aikana 20, joista 14 oli
ympäristötoimen johtokunnan ja kuusi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämää. Kohteista seitsemän
sijaitsi Oulussa, neljä Muhoksella,
kolme Tyrnävällä, kaksi Lumijoella, yksi Kiimingissä, yksi Limingassa sekä
yksi Oulunsalossa. Turvetuotantoalueen ympäristölupa kattoi useamman
kunnan alueen.
Ympäristötoimen
johtokunnan
myöntämät luvat koskivat jätteiden hyötykäyttöä, ampumaratoja,
moottoriurheilua, pesulatoimintaa,
ylijäämämaiden läjittämistä, mullan
valmistusta sekä louhintaa ja murs-

kausta. Aluehallintoviraston luvat
koskivat turvetuotantoa, maankaatopaikkaa, jätteiden hyötykäyttöä, eläinsuojaa ja vesistöihin liittyviä toimintoja.
Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä tehtiin viisi. Rekisteröinneistä yksi koski Hailuodossa
sijaitsevaa asfalttiasemaa ja neljä jakeluasemaa, joista kaksi sijaitsee Limingassa ja kaksi Oulussa.
MAASTOLIIKENNELAIN mukaisia
lupia myönnettiin yksi. Käsittelyssä
oli myös kaksi hallinto-oikeuden päätöstä aiemmin tehdyistä päätöksistä. Lisäksi lakkautettiin osa olemassa
olevaa moottorikelkkareittiä ja hyväksyttiin sille korvaava reittisuunnitelma.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60
§:N TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristövirastoon 67. Ilmoituksista
tehtiin 40 päätöstä, joista kahdeksan
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koski muualla kuin Oulussa tapahtuvaa toimintaa. Päätöksistä 24 koski ulkoilmakonsertteja tai -tapahtumia ja
10 rakentamiseen liittyvää toimintaa.
Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti voitiin järjestää 27 melua aiheuttavaa pienimuotoista tapahtumaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TARKASTUKSET 2011
Ympäristönsuojelulain
mukaiset tarkastukset

288

Jätelain mukaiset roskaantumis-/jätehuoltotarkastukset

120

Vesihuolto- ja vesilainmukaiset
tarkastukset
Maa-ainestenottoalueiden
tarkastukset
Muut (mm. luonnonsuojelulain
mukaiset tarkastukset ja leväseuranta)
YHTEENSÄ

28
161
97

694
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Johtokunta linjasi periaatteet meluhaittojen ehkäisemiseksi Oulun
ydinkeskustan alueelle vuoden 2011
kesätapahtumissa. Tapahtumia keskustassa oli kaikkiaan 25 ja ne kestivät yhteensä 42 päivää.
Ympäristötoimi oli asiantuntijana mukana ympäristömeludirektiivin mukaisen Oulun kaupunkialueen ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen alueen
vilkasliikenteisten teiden meluselvityksen laadinnassa, joka saatiin valmiiksi kertomusvuoden aikana. Työ
jatkuu toimintasuunnitelman laadinnalla.
VALVONTASUUNNITELMA päivitettiin sekä ympäristölupavelvollisten
toimintojen että maa-ainesten oton
osalta. Ympäristönsuojeluohjeista
päivitettiin hevostalliohje, farmarisäiliöohje, ongelmajäteohje yrityksille
ja muille toiminnanharjoittajille sekä
yleisötapahtumien jäteohje.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia
lupa-asioita oli johtokunnassa esillä yhteensä seitsemän. Lisäksi johtokunnalle meni tiedoksi kaksi kunnostusten hyväksymistä, neljä selvitys- tai
kunnostusraporttia, neljä suljettuja
kaatopaikkoja koskevaa seurantaraporttia, sekä kaksi lausuntoa kunnostustoimien jatkotoimenpiteistä.
JÄTEHUOLLON valvontaa toteutettiin tarkastuskäynnein, valitusten
kautta ja neuvonnan avulla.
Edellisvuonna tehdystä koneurakoitsijoiden ympäristöasioiden kartoituksesta valmistui raportti. Kertomusvuonna selvitettiin autokorjaamoalan
ympäristöasioiden hoitoa kartoituksella, joka koostui tarkastuskäynneistä 38 yritykseen ja kirjallisesta
kyselystä. Raportti ja ympäristöohje
julkaistiin alkuvuodesta 2012.
Ylikiimingin suuralueelle kohdistettiin
tiedote ranta- ja pohjavesialueella si-

jaitsevia polttoainesäiliöitä koskevista ympäristönsuojelumääräyksistä.
Määräykset tulivat Ylikiiminkiä koskeviksi kuntaliitoksen myötä.
Noin 400 hevostallille lähetettiin kirje
tallien lannan varastoinnista ja käsittelystä, koska niissä oli tarkastusten
yhteydessä havaittu selkeitä puutteita.
Taskilan jätevedenpuhdistamon Kemicond-käsiteltyä lietettä toimitettiin
ympäristötoimen toimialueella peltokäyttöön yhteensä noin 8500 tonnia.
Lannan patterointia tehtiin vain yhdellä tilalla.
VALITUKSIA kirjattiin kertomusvuonna yhteensä 328. Valituksista 170
koski jätteitä, 44 ilmanlaatua, 44 vesistöjä, 27 melua ja 43 muita yksittäisiä
asioita. Valitusten määrä oli edellistä vuotta suurempi, mikä oli seurausta erityisesti jäte- ja vesistövalitusten

määrän kasvusta. Ilmanlaatua koskevat valitukset olivat sitä vastoin vähentyneet.
Eri kuntiin valitukset jakaantuivat seuraavasti: Hailuoto 4 (1 %), Kempele 13
(4 %), Kiiminki 26 (8 %), Liminka 19 (6
%), Lumijoki 6 (2 %), Muhos 30 (9 %),
Oulu 178 (54 %), Oulunsalo 20 (6 %) ja
Tyrnävä 32 (8 %).

Ympäristönsuojeluun vuonna 2011 tulleet valitukset
(kpl) kuukausittain
60
50
40

30
20
10
0

tammi helmi maalis huhti touko

ILMA

JÄTE

kesä

MELU

heinä

elo

MUU

syys

VESI

loka marras joulu

YHT.
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KIINTEISTÖN VIEMÄRIIN LIITTYMISVELVOLLISUUTTA koskevia
päätöksiä tehtiin kolme, joista kaksi
oli liittymisvelvollisuudesta vapauttavia. Päätökset koskivat Oulussa,
Kempeleessä ja Limingassa sijaitsevia kiinteistöjä.
Johtokunta antoi lausunnot Oulun
Veden, Pikkaralan vesiosuuskunnan
ja Juopulin viemäriosuuskunnan toiminta-alueista.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT Siikajoen
tuulivoimapuiston ja Ruskon jätekeskuksen laajennuksen sekä Jako-Muuraissuon turvetuotantoalueen osalta
jatkuivat. Kivisuon YVA-selostuksesta
antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen totesi, että hanke ei ole
ympäristöllisesti toteuttamiskelpoinen. Vasikkasuon biokaasulaitoksen
YVA-menettely käynnistyi.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

2010

2011

Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen
ennaltaehkäisy

32 %

25 %

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

14 %

15 %

Valvonta

28 %

22 %

Ympäristön tilan seuranta

10 %

9%

Muut kunnalle kuuluvat tehtävät

2010

2011

Maa-aineslain tehtävät

6%

9%

Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä
jätelain ei-viranomaistehtävät

2%

1%

Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät

8%

19 %

MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA
jatkui edelleen vilkkaana. Ympäristötoimen johtokunta käsitteli yhteensä
12 maa-aineksiin liittyvää asiaa, mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna.
Varsinaisten maa-aineslupien määrä
(10) ei kuitenkaan oleellisesti poikennut aiemmista vuosista, mutta valitus-

Maa-aineslupien MÄÄRÄ kunnittain

18 (10)

1(1)
17 (17)
10 (2)

10 (4)

3 (0)

7 (0)

Hailuoto,
Kempele,
Kiiminki,
Liminka,
Lumijoki,
Muhos,
Oulu,
Oulunsalo,
Tyrnävä

31.12.2011 valvontalistalla yhteensä 97 maa-aineslupaa. Kartalla lupien määrä kunnittain ja
suluissa pohjavesialueella (I-III) sijaitsevien määrä.
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Valvontaa tehtiin yhteensä 117 luvan alueella. Maisemointityöt saatiin
valmiiksi 11 alueella. Eniten maa-aineslupakohteita oli edelleen Kiimingin kunnan alueella. Vuoden lopussa
maa-aineslupien mahdollistama kokonaisottomäärä oli edellisen vuoden
tapaan noin 15,2 milj. m3. Valvontaa
tehtiin myös kotitarveottokohteilla.
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen tuotiin esille erilaisissa
maankäyttöön liittyvissä työryhmissä
ja lausunnoissa. Johtokunnassa käsiteltiin Kiiminkijokivarren ja Kiimingin
Huttukylän osayleiskaavat sekä Oulunsalon Salonpään yleiskaava.

24 (0)

7 (0)

viranomaisissa asioita oli käsittelyssä
aikaisempaa selvästi vähemmän.

LUONNONSUOJELUUN liittyvät
asiat koskivat luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia. Uusia rauhoituspäätöksiä ei
tehty. Rantakenttäseurantaryhmä jatkoi toimintaansa uhanalaisten lintulajien esiintymisen turvaamiseksi suunnitelmien mukaisesti.
Sanginjoen ulkometsäalueen asioita
käsiteltiin teknisen keskuksen, Poh-
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jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja
ympäristötoimen yhteistyöryhmässä.
Sanginjoen ulkometsäalueen elinkeino- ja markkinointiselvityksestä annettiin lausunto.
YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA
koostui erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä
havainnoista.
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa kuormittavien laitosten ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Joulukuussa allekirjoitettiin
uusi vuodet 2012 – 2016 kattava sopimus. Kertomusvuonna julkaistiin
Oulun ilmanlaadun mittaustulokset
2010. Mittaustulokset vuodelta 2011
osoittavat ilmanlaadun olleen asuinalueilla vähintään hyvä tai tyydyttävä
98,6 % tarkasteluajasta. Vuonna 2011
kevätpölyaikaan Oulun keskustassa
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
jäivät kahden edellisen kevään tapaan
tavanomaista pienemmiksi. Ilmanlaadun raja-arvot eivät ylittyneet.
Alueen vesistöjen tilaa seurattiin Oulujoen, Oulun edustan merialueen,
Liminganlahden ja Kiiminkijoen yhteistarkkailutulosten avulla sekä ympäristökeskuksen erillisten seurantatietojen perusteella. Ympäristötoimi
osallistui valtakunnalliseen sinileväseurantaan toimialueensa kunnissa.
Ympäristötoimi oli mukana erilaisissa
vesistöjen selvitys- ja kunnostushankkeissa, mm. Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä, PyyVesi/Pyykösjärven kunnostamisessa,
Liminganlahteen laskevien jokien
kunnostamisessa, Jäälinjärven kunnostamisessa, Lämsänjärven tilan parantamisessa sekä Kalimenjoki kuntoon – ja Tiedottamalla parempaan
vesien tilaan -hankkeissa. Sanginjoen
virkistyskäyttöä ja kunnostusta sekä
sekä turvetuotannon valumavesien
ympärivuotinen käsittelyä koskevat
hankkeet päättyivät. Lisäksi osallis-

tuttiin järvi-iltoihin Vepsänjärvellä ja
Loukkojärvellä.
OULUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN jalkauttaminen on
meneillään ja eri hallintokuntien päälliköistä koostuvan seurantaryhmän
työ on käynnistynyt.
YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS vuodelta 2010 valmistui kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
liitteeksi maaliskuussa. Seurantaraportissa käsiteltiin myös ilmastostrategian ja Itämerihaasteeseen liittyvän
toimenpideohjelman toteutumista.
Ympäristötoimen kestävän kehityksen
tavoitteet toteutuivat pääosin. Ohjelman päivitys hyväksyttiin johtokunnassa maaliskuussa.

OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN toteuttamisessa edettiin
käytännön toimenpitein ja monipuolisella yhteistyöllä. Oulun kaupunki
allekirjoitti Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) ja sitoutui
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen
2020 mennessä. Oulun energiapoliittiset linjaukset hyväksyttiin uuden
Oulun yhdistymishallituksessa joulukuussa 2011. Oulun, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun
kaupunginjohtajat perustivat ilmastoverkoston ja esittivät kuusi rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen
tukemiseen sekä kaupunkien omaan
toimintaan liittyvää ilmastoaloitetta
kaupunkien toteutettavaksi.
Oulun seudun ympäristötoimessa
käynnistyi kaksi ilmastoviestintään

liittyvää hanketta: Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa -hanke sekä ILMO – Oulun seudun ilmastoportti
-hanke. Lisäksi Oulun kaupunki osallistui useisiin valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin kampanjoihin, kuten Earth Hour -ilmastokampanjaan,
Pyöräilyviikkoon, Liikkujan viikkoon ja
autottomaan
päivään sekä
Energiansäästöviikkoon.
YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN lisäämiseen tähtäävän toiminnan
suunnitelmallisuutta jatkettiin laatimalla vuosisuunnitelma sekä seuraamalla säännöllisesti tiedotuksen
toteutumista. Lähiympäristön siisteyteen kiinnitettiin huomiota mm. Suomi Siistiksi –kampanjassa.
Oulun kaupungin ekologinen jalanjälki selvitettiin Ekokumppanit Oy:n
vetämässä KuntaJälki -hankkeessa.
Selvitys osoitti, että oululaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki on
5,88 globaalihehtaaria ja mikäli kaikki
maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon luonnon resursseja kuin oululaiset, tarvittaisiin yhden maapallon
sijasta 3,5 planeettaa.
Oulun kaupungin henkilöstön ympäristöasenteita ja – tietoisuutta selvitettiin loppuvuodesta 2011. Kyselyn
aihepiirejä olivat yhteiskunta, ympäristönsuojelu ja taloudellinen kasvu,
ympäristöasenteet ja toiminta, ympäristöasiat osana työtä ja kaupungin
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen työ.
Oulun seudun ympäristötoimi isännöi kuutoskaupunkien ympäristötarkastajien yhteistyötapaamista Hailuodossa syyskuussa 2011. Tapaamisen
ajankohtaisia asioita olivat mm. rekisteröintimenettelyt, ympäristönsuojelumääräykset ja jäteasiat.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimintavuoden aikana valvottavana
oli kaksi poikkeuksellisen suurta yleisötapahtumaa. Lumijoen Suviseurojen kävijämäärä oli 83 000 ja Oulun
Raksilassa pidettyjen herättäjäjuhlien kävijämäärä oli 30 000. Näin suuret
yleisötilaisuudet edellyttivät huolellista ennakkosuunnittelua erityisesti talousveden ja elintarvikkeiden osalta.
Ympäristöterveydenhuollon kokonaistyöajasta yli puolet käytettiin elintarvikevalvontaan. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn käytettiin vajaa
kymmenesosa kokonaistyöajasta.
Valvontasuunnitelman mukaiseen
valvontaan kului vajaa neljännes työajasta ja muuhun valvontaa noin viidennes.

Ympäristöterveydenhuollon Työajan jakaantuminen
lakiperusteittain

6%

2%

1%

3%
Elintarvikelaki
Terveydensuojelulaki
Kuluttajaturvallisuuslaki
Tupakkalaki
Kemikaalilaki
Lääkelaki

35 %
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Ympäristöterveydenhuollon toteutuma 2011
Lakiperuste

Suunnitellut tarkastukset

Terveydensuojelulaki
Elintarvikelaki

Tark v
2011

Toteutuma %
2011

Tark
2011

Tark h
2011

Kaikki
tarkastukset 2011

Kattavuus
2011

647

279

40 %

345

75

699

43 %

1160

2544

818

30 %

249

94

1161

46 %

1168

Kuluttajaturvallisuuslaki

338

102

30 %

20

122

30 %

Tupakkalaki

493

359

73 %

31

385

72 %

30

15

50 %

0

15

50 %

4052

1548

38 %

645

Kemikaalilaki
Yhteensä
Lääkelaki

40

Ympäristöterveydenhuollon päätökset 2011
Lakiperuste

kpl

Terveydensuojelulaki

57

Elintarvikelaki

72

Lääkelaki

17

Tupakkalaki

37

yhteensä

183

Näytemäärät
2011

169

2382

2328

40

Elintarvikevalvonta
Elintarvikevalvonnan painopisteenä
olivat kohteet, joissa epidemiariski
on suuri.
Vuoden 2011 aikana ei todettu yhtään
elintarvikevälitteistä ruokamyrkytysepidemiaa. Selvitettävänä oli 31 epäilyä, joista yksikään ei täyttänyt epidemian tunnusmerkkejä.

Elintarvikelain muutoksen myötä
elintarvikevalvonnan painopiste siirtyi hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Hyväksymismenettelyn
piiriin jäivät ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset. Lakimuutos toi joustavuutta
ja nopeutti lupaprosessia.
Ei-ammattimainen ja vähäriskinen
elintarvikkeiden tarjoilu jäi kokonaan
ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle.
Muutoksen takia aloitettiin ohjeiden
ja lomakkeiden päivitys.
EVIRA:n toteuttamista valtakunnallisista projekteista osallistuttiin Allergeenimerkintöjen valvontahankkeeseen, Geenimanipuloitujen
elintarvikkeiden (GMO) valvontaprojektiin ja Kasvisten salmonellaprojektiin.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
auditoi Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan. Auditoinnissa ei todettu Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnassa
lainsäädännön tai valtakunnallisen
elintarvikeohjelman huomiotta jättämisestä aiheutuvia poikkeamia. Vahvuudeksi todettiin erittäin osaava ja
valvontatyöhön motivoitunut henki-
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lökunta ja hyvä valmius terveysvaaratilanteiden hoitamiseen. Lisäksi
todettiin että yksiköllä on selkeä valvontasuunnitelma sekä kattava ja
riskiperusteinen näytteenotto. Suurimmaksi puutteeksi todettiin suunnitelmallisen valvonnan alhainen
toteutumistavoite verrattuna keskusviraston asettamaan tavoitteeseen.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö oli
pilottikäyttäjänä sähköisessä elintarvikkeiden raportointijärjestelmässä
ja vuosi 2011 oli ensimmäinen, jolloin
tarkastuskäynnit raportoitiin Elintarviketurvallisuusvirastoon sähköisesti.

Elintarvikenäytteet 2011

Toiminta-alueen
EU-uimarannat 2011

Käsittelytilojen pintapuhtaus

Pakatut juomat ja vesi
Jäätelöt ja jälkiruoat

Jäälinjärven uimaranta, Kiiminki

Keitot, liemet ja kastikkeet

Ouluntullin uimaranta, Kempele
Lämsänjärven uimaranta, Oulu

Valmisruoat

Nallikarin uimaranta, Oulu

Hedelmät ja vihannekset

Papinjärven uimaranta, Oulunsalo

Vilja- ja leipomovalmisteet

Rantakylän uimapaikka, Liminka

Kala ja kalavalmisteet

Tuiran uimaranta, Oulu

Muna ja munavalmisteet

Valkiaisjärven uimaranta, Oulu
Viinavuoren uimapaikka, Lumijoki

Liha ja lihavalmisteet
Ravintorasvat ja öljyt

Maito ja maitovalmisteet
0

50

Vaatimukset täyttäviä

100 150 200 250 300
Määräysten vastaisia
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Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopisteenä lasten ja nuorten turvallisuus sekä vapaa-ajan palvelut, joita käyttävät suuret kuluttajajoukot.
Valvontaa toteutettiin suurelta osin
osallistumalla Turvatekniikan keskuksen tai Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin projekteihin. Kertomusvuonna osallistuttiin
Koripallokorien ja jalkapallomaalien
turvallisuus pallopelialueilla projektiin, Talviuintipaikkojen turvallisuus
projektiin ja Kesäleirien turvallisuus
projektiin. Ympäristötoimeen tehtiin
kuluttajaturvallisuuteen liittyvistä onnettomuuksista vuoden aikana viisi ilmoitusta.

Terveydensuojelulain
mukainen valvonta
Tavoitteena ollut talousvedelle asetettu terveydellisten laatuvaatimusten toteutuminen 100 %:sti ei yhden
vesilaitoksen osalta toteutunut. Epidemiaa ongelmista ei kuitenkaan aiheutunut.
EU- uimarannoille laadittiin uimavesiprofiilit, joiden avulla kartoitetaan
ja ehkäistään terveysriskejä uimarannoilla. Vain yksi alueen uimaranta ei
täyttänyt veden laadun osalta EU-kriteerejä.
Ilmanvaihdon riittävyyttä kuvaavat
hiilidioksidimittaukset kohdennettiin

sellaisiin päiväkoteihin ja kouluihin,
joissa oli aikaisemmin todettu ongelmia. Sisäilmaneuvotteluja oli kuudessa koulussa, kahdessa päiväkodissa
ja yhdessä vanhainkodissa. Koulujen
ja päiväkotien terveydellisen olojen
tarkastusten yhteydessä tehtiin myös
tupakkalain mukaista valvontaa.
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ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio on mikrobiologiseen analytiikkaan erikoistunut laboratorio. Vuonna 2011 laboratoriossa analysoitiin 7607
näytettä, mikä tarkoittaa noin 14 % kasvua näytemäärässä edellisen vuoden näytemäärään verrattuna. Laboratorion tulot
kasvoivatkin edellisestä vuodesta noin 18
%. Laboratorio palvelee entistä enemmän
koko Pohjois-Suomea Rovaniemen laboratorion lopetettua toimintansa loppuvuodesta 2011.
Suurimmat näyteryhmät laboratoriossa
tutkittavista näytteistä ovat elintarvike- ja
vesinäytteet. Elintarvikenäytteitä tutkittiin
yhteensä 2335 ja niistä tehtiin yhteensä
7156 mikrobiologista ja 414 aistinvaraista analyysiä. Vesinäytteitä analysoitiin
vuoden 2011 aikana 2548 ja niistä tehtiin
yhteensä 7045 mikrobiologista, 5086 kemiallista ja 440 aistinvaraista analyysiä.
Kolmanneksi isoimmaksi näyteryhmäksi
nousi asumisterveys, jonka näytteitä tutkittiin yhteensä 1059.
Laboratorion laatujärjestelmä on todettiin
hyväksi Finasin tarkastuskäynnillä loppuvuodesta 2011.

Näytemäärät ryhmittäin 2010 ja 2011
3000

näytemäärä

2500
2000
1500

1000
500
0

Asumisterveysnäyte

Puhtausnäyte

Lihantarkastusnäyte

Kliininen
näyte

2273

818

777

443

212

94

263

2335

1059

986

274

200

106

99

Vesinäyte

Elintarvikenäyte

2010

1801

2011

2548
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA
ELÄINSUOJELU

Eläinlääkintähuolto
Oulun seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollolle hyväksyttiin suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta
vuosille 2012–2014. Suunnitelma sisältää osiot mm. eläinlääkäripalvelujen toimeenpanosta virka ja päivystysaikana,
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä henkilöstötarpeen arvioinnista.
Toiminta-alueen elinkeinorakenteen voimakas muutos
jatkuu edelleen ja näkyy eläinlääkintähuollossa tuotantoeläintilojen vähenemisenä, mutta toisaalta lemmikkieläinten ja hevosten määrän kasvuna. Tuotantoeläinpraktiikassa tilakäyntejä tehtiin eniten lypsykarjatiloille, joita
toiminta-alueella on noin 160. Kunnan tehtävä on tarjota
näille tiloille eläinlääkintä-avun lisäksi myös terveydenhuoltopalvelut. Eläinlääkintähuollon asiakkaina ovat myös
alueen hevostallit.
Lemmikkieläimiä arvioidaan toimialueella olevan noin
29 100. Virka-aikoina on lemmikeille ja hevosille eläinlääkintäpalveluja saatavilla myös yksityisiltä klinikoilta, mutta
kiireisen avun antaminen on kunnan vastuulla. Eläinlääkärivastaanotolla hoidettiin noin 850 lemmikkiä kuukaudessa.
Irrallaan tavatut lemmikit kpl /vuosi
koirat
kissat
muut

262
213
15

Eläinsuojelu
Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain edellyttämää
eläinsuojeluvalvontaa tekivät paitsi praktikkoeläinlääkärit
sairaskäyntien ohella myös valvonta/praktikkoeläinlääkäri,
jonka työajasta 40% oli varattu virkatehtävien hoitamiseen.
Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin toimintavuonna yhteensä
236. Osa tarkastuksista kohdistui ammattimaisiin eläintenpitopaikkoihin, joita valvotaan säännöllisesti ja osa tehtiin
eläinsuojeluepäilyn perusteella. Eläintautilain perusteella
eläintautien vastustamiseen liittyen tehtiin 54 tarkastusta.
Löytöeläinkoteihin toimitettujen Irrallaan tavattujen lemmikkien määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Suurin
osa eläimistä (65 %) palautui omistajalle, neljännekselle
löydettiin uusi koti ja 9 % jouduttiin lopettamaan eläinsuojelullisista syistä tai siksi, että uutta kotia ei järjestynyt.
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TIEDOTUS JA VALISTUS

Oulun seudun ympäristötoimi tiedotti toimialaansa liittyvistä ajankohtaisista
asioista, vireillä olevista asioista ja palveluistaan tiedotusvälineiden kautta
sekä internetsivuillaan.

Julkaisut 2011

Muut

3/2011 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta.
Toimintakertomus 2010.
2/2011 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2010.
1/2011 Ympäristötilinpäätös 2010.

Vaikuta valinnoilla -ilmastoesite.
Oulun kasvihuonekaasupäästöt 2009.

Raportit 2011
3/2011 KuntaJälki 2010. Oululaisen
ekologinen jalanjälki.
2/2011 Oulun ilmanlaatu. Seurantasuunnitelma 2012–2016.
1/2011 Ympäristöasioiden hoito koneurakointialalla Oulun seudulla 2010.
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Tiedotteita erilaisista ympäristötoimen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista laadittiin kertomusvuonna
33. Tiedotteista 18 käsitteli ympäristönsuojelun ja 15 ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita.
Ympäristönsuojelussa tiedotettiin ympäristöystävällisistä toimintatavoista
ja ohjeista sekä erilaisista tapahtumista. Ympäristöterveydenhuollossa
pääpaino oli talousvesi- ja uimavesiasioissa.
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TALOUS

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan talousarviossa ympäristötoimi on jaettu kolmeen
sitovuustasoon, jotka ovat viranomaistoiminnat, eläinlääkintähuolto
ja elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Vuonna 2011 viranomaistoimintojen kustannukset jaettiin asukasluvun
ja kuntiin kohdistuvan työajan perusteella (70 % / 30 %). Elintarvike- ja
ympäristölaboratorion kustannukset
jaettiin kuntien asukasluvun suhteessa. Eläinlääkintähuollon jakoperuste
oli eläinten määrä kunnittain.
Vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvioon nähden menojen
osalta tuli säästöä ja tulot ylittyivät
kaikilla sitovuustasoilla. Ylijäämä oli
yhteensä 558 089 euroa.

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2011

Talousarvio
1.1.-31.12.2011

4 284 114,67

4 145 417,00

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

69 585,83

81 018,00

86 %

TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

132 460,42

31 225,00

424 %

   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

-163 741,06

-88 799,00

184 %

   PALVELUJEN OSTOT

-491 036,73

-638 779,00

77 %

-2 207 880,96

-2 259 720,00

98 %

    ELÄKEKULUT

-462 213,36

-639 574,00

72 %

   MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-149 671,64

-130 944,00

114 %

-7 054,75

-2 300,00

307 %

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-451 349,57

-497 544,00

91 %

LIIKEYLIJÄÄMÄ

553 212,85

0,00

LIIKEVAIHTO

Tot %
103 %

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

4 169,59

0,00

708,23

0,00

KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT

0,00

0,00

MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT

0,00

0,00

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA

0,00

0,00

MUUT RAHOITUSKULUT

-1,67

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

558 089,00

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

558 089,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

558 089,00

0,00

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, %

37,5

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

37,5

Voitto, %

13,0
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TASE 31.12.2011

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2011

VASTAAVAA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

PYSYVÄT VASTAAVAT

LIIKEYLIJÄÄMÄ

AINEELLISET HYÖDYKKEET

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7 054,75

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

4 876,15

KONEET JA KALUSTO

41 151,25

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

INVESTOINTIMENOT

SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET

206 689,74

MUUT SAAMISET

8 604,89

SIIRTOSAAMISET

41 140,64

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 946 123,44

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 243 709,96

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

88 991,08
1 120 958,89
558 089,00

VIERAS PÄÄOMA
OSTOVELAT

76 869,02

MUUT VELAT/
Liittymismaksut ja muut velat

50 482,03

SIIRTOVELAT
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

348 319,94
2 243 709,96

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Lainakanta 31.12., 1000€

553 212,85

78,8
10,6
1 679
0
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TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-42 055,50
523 088,25

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
MUILTA

-101 598,11
65 680,65

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-35 917,46

RAHAVAROJEN MUUTOS

487 170,79

RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31.12.

1 946 123,44

RAHAVARAT 01.01.

1 458 952,65

RAHAVAROJEN MUUTOS

487 170,79
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Kuntien maksuosuudet 2011
jakoperuste: eläinten määrä 31.12.2010 (eläinlääkintähuolto), asukasluku 31.12.2010 (laboratorio)
työaika 30 % (työajan jakautuminen v. 2010), asukasluku 31.12.2010 70 % (viranomaistoiminta)
Viranomaistoiminta

Elintarvike- ja ymp.laboratorio
ennakko

toteuma

palautus

2011

Eläinlääkintähuolto

ennakko

toteuma

palautus

eur

eur

2011

ennakko

toteuma

palautus

2011

eur

eur

eur

eur

HAILUOTO

0,8

20495

16596

3899

0,5

727

286

441

4,4

30276

26341

3935

KEMPELE

7,0

171972

145214

26758

7,6

11470

4341

7129

5,3

36846

31729

5117

KIIMINKI

6,6

160187

136916

23271

6,3

9463

3599

5864

4,2

29220

25144

4076

LIMINKA

4,1

99626

85261

14365

4,3

6526

2456

4070

9,1

63375

54478

8897

LUMIJOKI

1,2

29629

24894

4735

1,0

1444

571

873

6,7

46237

40110

6127

5,0

122130

kunta

MUHOS
OULU

%

%

%

103724

18406

4,3

6406

2456

3950

18,6

129082

111351

17731

67,5 1649646 1400069

249577

68,3

102381

39014

63367

38,3

264991

229287

35704

OULUNSALO

4,8

118235

99575

18660

4,6

6944

2628

4316

2,6

18093

15565

2528

TYRNÄVÄ

3,0

73335

62234

11101

3,1

4639

1771

2868

10,8

74977

64655

10322

100,0 2445255 2074483

370772

100,0

150000

57121

92879

100,0

693097

598660

94437

YHTEENSÄ

KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ (viranom.toiminnot, elintarv.- ja ymp.lab. ja eläinlääk.huolto)
KUNTA YHTEENSÄ
kunta

%/TOT

ennakko

toteuma

palautus

eur

eur

2011

HAILUOTO

1,6

51498

43223

8275

KEMPELE

6,6

220288

181284

39004

KIIMINKI

6,1

198870

165658

33212

LIMINKA

5,2

169527

142196

27331

LUMIJOKI

2,4

77310

65575

11735

MUHOS

8,0

257618

217531

40087

61,1

2017018

1668369

348649

4,3

143272

117768

25504

OULU
OULUNSALO
TYRNÄVÄ
YHTEENSÄ

4,7

152951

128661

24290

100,0

3288352

2730264

558088

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

24

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
Ympäristöterveysvalvonta käsittää elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuden sekä elinympäristön terveellisyyden valvonnan, neuvonnan ja
seurannan sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisyn. Lisäksi ympäristöterveysvalvonnan
yksikkö 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.

