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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2010 oli uuden liikelaitoksen toinen toimintavuosi. Johtokunta paneutui asioihin pontevasti ja tulosta syntyi. Seudullista ympäristötointa on
voitu pitää hyvänä malliesimerkkinä
kuntarajojen yli menevästä toimivasta yhteistyöstä.
Syksyllä käynnistyneet uuden Oulun
kehittämishankkeet ja organisointi
ovat tuoneet myös ympäristötoimelle
tehtäviä, jotka liittyvät uuden Oulun ja
sitä kautta myös ympäristötoimen liikelaitoksen alaisuuteen tulevien uusien kuntien palveluihin.
Kaupungin kehityksen kannalta keskeinen ympäristöpolitiikan asiakirja
”Oulu kasvaa kestävästi” hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa. Asiakirja sisältää ympäristöpolitiikan tahtotilan,
menestystekijöiden sekä seurannan
lisäksi kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmän. Seudullisen ilmastostrategian toimeenpanon kannalta
keskeinen ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma valmistui yhtenä viidestä kaupunkistrategiaa tukevasta kehittämisohjelmasta.
Ilmasto-ohjelman täytäntöönpanolla on suuri merkitys Oulun seudun ilmastostrategian
toteutuksessa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa. Kasvihuonekaasujen
vähentäminen ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöönotto
nousevat jatkossa yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä tulevaisuuden polttoainevalintoja
ja laitosratkaisuja suunniteltaessa.
Tiedotukseen ja valistukseen
on kiinnitetty kertomusvuonna
erityistä huomiota. Toimialueen kouluille ja päiväkodeille
kohdennettu nettijulkaisu ympäristökasvatusta palvelevista
maastokohteista valmistui ja
sivusto sopii varsin mainiosti myös asukkaiden luonto-

oppaaksi. Joka toinen vuosi jaettava
kestävän kehityksen tunnustuspalkinto luovutettiin kertomusvuonna Oulun
luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle.
Ympäristöterveydenhuollon keskeisin
tehtävä, elintarvikkeiden ja juomaveden turvallisuudesta huolehtiminen
nousi kertomusvuonna aivan erityiseen asemaan. Kertomusvuonna ei
todettu yhtään elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa ympäristötoimen
toimialueella. Tämä on loistava tulos,
jonka eteen tulee jatkossakin kovasti
ponnistella.
Eläinlääkintähuollon toiminta on vakiintunut suunnitellulle tasolle. Laitekantaa on edelleen lisätty hankkimalla klinikalle potilasturvallisuutta
parantava anestesialaitteisto.
Teknologiakylään Linnanmaalle sijoittuva elintarvike- ja ympäristölaboratorio on tarjonnut palveluja Ou-

lun seudun kunnille ja yrityksille.
Laboratoriopalveluja ovat käyttäneet
enenevässä määrin myös muut Pohjois-Suomen kunnat, sillä laboratorioverkosto on Suomessa edelleen hiipumassa ja näiden palvelujen saatavuus
etenkin Pohjois-Suomessa on heikentynyt. Tällä seikalla voi olla positiivista
vaikutusta laboratoriotoimintojemme
palveluihin jatkossa. Mittatekniikan
keskuksen syksyllä suorittamassa tarkastuksessa laboratorio täytti asetetut
akkreditointivaatimukset.
Toimintavuonna toteutettiin viranomaistoiminnan riskikartoitus kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta noudattaen. Sisäinen valvonta on
noussut hallintokunnissa keskeiseen
asemaan merkittävyytensä vuoksi.
Toimintavuotta koskevassa selvityksessään kaupunginvaltuustolle ympäristötoimi on käynyt läpi ja kartoittanut toimintaansa liittyvät sopimukset,
viranomaisen päätöksentekomenettelyt, valvontaohjeistukset, eläinlääkäreiden jääviystilanteet, laboratorion toiminnan sekä
henkilöstöön liittyvät kysymykset. Ympäristötoimen sisäinen valvonta voidaan valvontaluokituksen perusteella
arvioida tasoksi hyvä – tyydyttävä.
Taloutta on ympäristötoimessa hoidettu hyvin ja kuntaosuuksien nousu on voitu pitää kurissa.
Seudullinen ympäristötoimi
on vakiinnuttanut paikkansa
ylikunnallisena viranomaistoimintona. Tulokset ovat olleet hyviä ja sopimuskunnat
sekä kuntien asukkaat ovat
palveluihin tyytyväisiä. Aivan
ratkaiseva merkitys tähän
onnistumiseen on ahkeralla,
työhön motivoituneella ja tuloksia saavalla henkilöstöllä,
jolle erityinen kiitos.
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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. 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.
Vuonna 2010 Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta piti
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10 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 193 asiakohtaa. Maaliskuun kokous
pidettiin Hailuodossa ja kokouksen
yhteydessä johtokunnalle esiteltiin
vastikään valmistunut nykyaikainen
navetta. Kesäkuussa johtokunta tutustui Turveruukin Miehonsuon ja
Konnansuon turvetuotantoalueiseen
ja piti kokouksen Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Luonnonvara-alayksikön tiloissa Sanginsuussa.
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Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Sirpa Erkkilä-Häkkinen, Oulu, pj.
- 18.10. saakka
Johanna Karjula, Oulu, pj.
- 19.10. alkaen

Harju Matti, Oulu

Esa Hofslagare, Oulu

Ville Ruotsalainen, Oulu

Salla Kangas, Oulu

Pekka Kaukko, Oulu

Anneli Pekkarinen, Oulu

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
Anne Huotari

Paula Grekelä, 18.1. saakka
Eija Säilynoja 19.1. alkaen

Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä,
Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä,
Marketta Karhu, Leena Tuuri

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
				

			

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Kaisa Aro 1.1.-31.10.2010
Sanna Raunila 1.-15.11.2010
Seija Pikkarainen 16.11.-31.12.10
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Oulun seudun ympäristötoimen toimialue

1.1.2008

Kokonaispinta-ala
(km²)

Maapinta-ala
(km²)

Sisävesialue
(km²)

Merialue
(km²)

Asukasluku
31.12.2010

Asukastiheys
(as/km²)

Oulu

1513

1410

35

69

141651

100

Hailuoto

1082

197

5

880

1006

5

Kempele

110

110

0,2

0,02

15870

144

Kiiminki

339

327

12

13093

40

Liminka

652

637

6

9

9030

14

Lumijoki

290

212

0,3

78

1998

9

Muhos

797

784

14

8863

11

Oulunsalo

211

84

1

9607

114

Tyrnävä

495

492

3

6418

13

1041

23

3470

3,3

Ylikiiminki

127
1064

Oulun seudun ympäristötoimen strategia ja visio vuoteen 2020
ARVOT

•
•
•
•

Ympäristövastuullisuus
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Yhteistyökykyisyys ja avoimuus

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.

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 2010 ympäristötoimessa oli
54 työntekijää. Vakinaisten määrä oli
43 ja määräaikaisten 11. Työllisyysvaroin palkattiin henkilöstöä kertomusvuoden aikana yhteensä 38 kuukauden ajaksi.
Oulun kesärekrytointikampanjan
myötä ympäristötoimi palkkasi 14 harjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin
palvelujaksoihin.
Tasavallan presidentti myönsi ympäristöjohtaja Pekka Vuononviralle
ympäristöneuvoksen nimen ja arvon
26.11.2010.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
– JOHTORYHMÄ
Oulun seudun ympäristötoimessa yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna 16. Johtoryhmän käsittelemät
asiat olivat pääsääntöisesti Oulun
kaupungin yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia.

Henkilöstö 2010
vakituiset

määräaikaiset

Ympäristöterveysvalvonta

17

3

Ympäristönsuojelu

10

2

Eläinlääkintähuolto

6

4

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

5

1

Hallinto

5

1

Koulutus 2010
henkilöt

koulutuskerrat

koulutuspäivät

Ympäristönsuojelu

11

22

36

Ympäristöterveysvalvonta

18

107

127

Eläinlääkintähuolto

6

13

18

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

6

11

17

Hallinto

1

1

2

Johtoryhmä toimii myös työpaikan
työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluasioita käsitellään vähintään kerran

kuukaudessa ja paikalla on tarvittaessa myös työsuojeluvaltuutettu Kari Syngelmä.
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Sairauspoissaolojen määrä oli koko
virastossa 706 päivää ja sairauspoissaolokertoja oli 88.

TYÖSUOJELU- JA
TYÖYHTEISÖTOIMINTA
Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Ympäristötoimi osallistui työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä edistävän
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.

Kympin kunta -työyhteisöpysäkille
pysähdyttiin ympäristönsuojelussa
ja ympäristöterveysvalvonnassa. Esimiesten ja alaisten väliset kehityskeskustelut käytiin Elbit- järjestelmää
käyttäen.

Metsävisan voittaja palkintoineen.

Ympäristötalon rakentaminen etenee.

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden kehittämiseen
kiinnitettiin erityistä huomiota. Viranomaistoiminnan riskikartoitus toteutettiin kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta noudattaen. Toiminnan
työturvallisuusriskit ja henkilöturvallisuusriskit on kartoitettu jo aiemmin
ja niihin liittyviä varautumissuunnitelma päivitettiin. Hallinnon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstö suoritti kaupungin
työntekijöiden perustason vaatimukset täyttävän tietoturvakoulutuksen.
Työpaikkakokoukset pidettiin tammija lokakuussa. Lokakuun kokouksessa kuultiin testauspäällikkö Hannu
Kaikkosen luento ” Liikunnan tärkeys
työhyvinvoinnin parantajana”.
Ympäristötoimen virkistyspäivää vietettiin maaliskuussa vierailemalla
Kemin Lumilinnassa. Ohjelmassa oli
myös tutustuminen Ajoksen tuulivoimapuistoon ja jäänsärkijä Sammon
satamaan. Pikkujouluilta joulukuussa sisälsi sekä teatteriesityksen että
ruokailun.
Teknisten virastojen talon rakentamishankkeen edistymistä seurattiin säännöllisesti koko vuoden ajan.
Ympäristötoimen henkilöstö osallistui aktiivisesti keskushallinnon organisoimaan kimppa-autokokeiluun.
Kimppa-auton 70 käyttäjästä 33 oli
ympäristötoimesta. Auton ahkerimpina käyttäjinä palkittiin Elvi Leskinen
ja Vesa Malm.
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Henkilöstön virkistyspäivä maaliskuussa.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojeluyksikön toiminnassa keskityttiin lainsäädännön
edellyttämään lupien ja ilmoitusten
käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat erilaisten valitusten ja muiden yhteydenottojen käsittely ja kuntoon saattaminen.
YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin vuoden 2010 aikana 19, joista 10 oli ympäristötoimen johtokunnan ja yhdeksän
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
myöntämää. Kohteista viisi sijaitsi
Oulussa, neljä Muhoksella, kolme Kiimingissä, yksi Tyrnävällä, yksi Limingassa, yksi Kempeleessä sekä yksi
Oulunsalossa. Turvetuotantoalueista
kolme ulottui useamman kunnan alueelle.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

2009

2010

Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen
ennaltaehkäisy

25 %

32 %

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

14 %

14 %

Valvonta

25 %

28 %

Ympäristön tilan seuranta

14 %

10 %

Muut kunnalle kuuluvat tehtävät

2009

2010

Maa-aineslain tehtävät

7%

6%

Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä
jätelain ei-viranomaistehtävät

1%

2%

14 %

8%

Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät

Ympäristötoimen johtokunnan myöntämät luvat koskivat jätehuoltoa, ylijäämämaiden läjittämistä, ampumaratoja, huoltamotoimintaa sekä
eläinsuojia. Aluehallintoviraston luvista puolet koski turvetuotantoa ja
loput pohjavedenottoa, eläinsuojia ja
muuta toimintaa.
Ympäristönsuojelulain muutoksen
myötä käynnistyi tiettyjä aiemmin lupavelvollisia toimintoja koskeva rekisteröintimenettely. Ensimmäinen rekisteröinti-ilmoitus koski lämpökeskusta
Tyrnävällä.
MAASTOLIIKENNELAIN mukaisia lupia
myönnettiin kaksi.
Vaasan hallinto-oikeus antoi kuusi
ja korkein hallinto-oikeus kaksi ympäristötoimen toimialuetta koskevaa
päätöstä. Hallinto-oikeuden päätökset koskivat aluehallintoviraston luvittamia turvetuotantoalueita ja jätteenkäsittelytoimintaa. Korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksistä toinen
koski johtokunnan luvittamaa maaainesten käsittelyä ja toinen maa-ainesten ottoa.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TARKASTUKSET 2010
Ympäristönsuojelulain mukaiset
tarkastukset

309

Jätelain mukaiset roskaantumis-/jätehuoltotarkastukset

121

Vesihuolto- ja vesilainmukaiset
tarkastukset

34

Maa-ainestenottoalueiden tarkastukset

138

Luonto- ja ympäristökohteiden
tarkastukset

18

Ympäristön tilaa koskevat tarkastukset

65

Muut

27

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 §:N
TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristötoimeen 58. Ilmoituksista tehtiin 35
päätöstä, joista 25 koski ulkoilmakonsertteja tai -tapahtumia ja 10 rakentamiseen liittyvää toimintaa. Johtokunta
linjasi periaatteet Oulun ydinkeskustan alueen vuoden 2010 kesätapahtumien meluhaittojen ehkäisemiseksi.
Tapahtumia keskustassa oli 12 ja ne
kestivät yhteensä 63 päivää. Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti voitiin järjestää 23 erilaista tilapäistä melua aiheuttavaa tapahtumaa. Näihin
kuuluivat mm. sirkusmusiikin soitto
ja pienimuotoiset tapahtumat. Meluilmoitusten kohteet kuutta tapahtumaa
lukuun ottamatta sijaitsivat Oulussa.
Melupäätösten käsittelystä ja päätösten sisällöstä Suomen eri kunnissa
laadittiin erillinen selvitys, mikä herätti laajaa mielenkiintoa valtakunnallisestikin.
Ympäristötoimi oli asiantuntijana mukana ympäristömeludirektiivin mukaisen Oulun kaupunkialueen ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen alueen
vilkasliikenteisten teiden meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadinnassa.

VALVONTASUUNNITELMA päivitettiin sekä ympäristölupavelvollisten
toimintojen että maa-ainesten oton
osalta. Ympäristönsuojeluohjeista
päivitettiin koneurakoitsijoiden ympäristöohje, hevostalliohje sekä jäteohje rakentajalle, remontoijalla ja purkajalle.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia lupa-asioita käsiteltiin johtokunnassa
yhteensä kuusi. Lisäksi johtokunnalle meni tiedoksi neljä kunnostusten
hyväksymistä, neljä selvitys- tai kunnostusraporttia, seitsemän seurantaraporttia, joista viisi koski suljettujen
kaatopaikkoja, sekä kaksi lausuntoa
kunnostustoimien jatkotoimenpiteistä.
JÄTEHUOLLON valvontaa toteutettiin
sekä tarkastuskäynnein että neuvonnan avulla. Ympäristöasioiden hoitoa
ja jätehuollon toimivuutta selvitettiin
sekä kauppakeskuksissa että koneurakointiyrityksissä.

Taskilan jätevedenpuhdistamon Kemicond-käsiteltyä lietettä toimitettiin
ympäristötoimen toimialueella peltokäyttöön yhteensä noin 13 000 tonnia.
Nitraattipatterointi-ilmoituksia tehtiin
vain neljä.
VALITUKSIA kirjattiin kertomusvuonna yhteensä 291. Valituksista 132 koski jätteitä, 53 ilmanlaatua, 32 vesistöjä, 26 melua ja 48 muita. Valitukset
jakaantuivat jokseenkin edellisen vuoden kaltaisesti. Eri kuntiin valitukset
jakaantuivat seuraavasti: Hailuoto 3
(1 %), Kempele 19 (7 %), Kiiminki 24
(8 %), Liminka 5 (2 %), Lumijoki 8 (3
%), Muhos 28 (10 %), Oulu 171 (59 %),
Oulunsalo 19 (6 %), Tyrnävä 12 (4 %)
ja seutu 2 (< 1%).
KIINTEISTÖN VIEMÄRIIN LIITTYMISVELVOLLISUUTTA koskevia päätöksiä
tehtiin kaksi, joista toinen oli liittymisvelvollisuudesta vapauttava. Päätökset koskivat Oulun kaupungissa ja
Kempeleen kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä.

Ympäristönsuojeluun vuonna 2010 tulleet
valitukset (kpl) kuukausittain
50

ILMA
40

JÄTE
MELU

30

MUU
VESI

20

YHT.
10

0
tammi helmi maalis huhti

touko

kesä

heinä
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Johtokunta antoi lausunnot sekä Oulun kaupungin että Muhoksen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta.

Eniten maa-ainestenoton lupakohteita oli Kiimingin kunnan alueella. Vuoden lopussa maa-aineslupien mahdollistaman kokonaisottomäärä oli noin
15,2 milj. m3. Määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT Suurhiekan merituulipuiston, Oulun-Haukiputaan edustan
merituulipuiston, Oulunsalo-Hailuoto
tuulipuistohankkeen sekä Hailuodon
liikenneyhteyden, Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen sekä Kuokkasuon
turvetuotantoalueen osalta jatkuivat.
Siikajoen tuulipuiston ja Ruskon jätekeskuksen laajennuksen YVA-menettelyt käynnistyivät.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja
lausunnoissa.
LUONNONSUOJELUUN liittyvät asiat koskivat luonnonsuojelualueiden
rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia
sekä uusien luonnonsuojelualueiden
perustamisia. Rauhoituspäätöksen
saivat Oulun kaupungin saaret ja luodot, Letonniemen suojelualueen laajennus sekä yksityismailla sijaitsevat
Egypti ja JolosjärvenLahenperä.

MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA oli
edelleen vilkasta ympäristötoimen
toimialueella. Ympäristötoimen johtokunta käsitteli yhteensä 24 maa-aineksiin liittyvää asiaa, joista 14 oli varsinaisia maa-aineslupahakemuksia.
Loput asiat liittyivät pääosin lupien
käsittelyyn eri valitusviranomaisissa.
Valvontaa tehtiin yhteensä 117 luvan
alueella. Lopullisesti maisemointiin
kuusi lupa-aluetta.

Rantakenttäseurantaryhmän raportti
uhanalaisten lintulajien esiintymisen
turvaamiseksi toteutetuista toimista
vuosina 2007–2009 Oulussa valmistui
ja esitys toimiksi vuosille 2010–2012

hyväksyttiin kaupunginhallituksessa.
Toimenpiteitä Oulun ranta-alueilla jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.
Sanginjoen ulkometsäalueen asioita
käsiteltiin teknisen keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja
ympäristötoimen yhteistyöryhmässä.
Alueen hoito käynnistyi käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.
YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA koostui erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä havainnoista.
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa kuormittavien laitosten ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kertomusvuonna julkaistiin
Oulun ilmanlaadun mittaustulokset
2009. Mittaustulokset vuodelta 2010
osoittivat ilmanlaadun olleen asuinalueilla vähintään hyvä tai tyydyttävä
98,5 % tarkasteluajasta. Tammikuussa 2010 mitattiin keskustassa korkeita
typpidioksidipitoisuuksia kylmän sääjakson aikana. Kevätpölyaikaan hiuk-

Maa-aineslupien MÄÄRÄ kunnittain

28 (0)
19 (10)
1(1)
19 (19)
8 (1)
9 (2)

9 (4)
3 (0)

8 (1)

Lainvoimaisten maa-aineslupien määrä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä105. Suluissa on esitetty pohjavesialueella (I-III) sijaitsevien määrä.
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Hailuoto,
Kempele,
Kiiminki,
Liminka,
Lumijoki,
Muhos,
Oulu,
Oulunsalo,
Tyrnävä

Kotitarveottoa Hailuodossa.
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kaspitoisuudet jäivät edellisen kevään
tapaan tavanomaista pienemmiksi. Ilman laadun raja-arvot eivät ylittyneet.
Alueen vesistöjen tilaa seurattiin Oulujoen, Oulun edustan merialueen,
Liminganlahden ja Kiiminkijoen yhteistarkkailutulosten avulla sekä ELYkeskuksen erillisten seurantatietojen
perusteella. Ympäristötoimi toteutti valtakunnallista sinileväseurantaa
toimialueen kunnissa. Ympäristötoimi
oli mukana erilaisissa vesistöjen selvitys- ja kunnostushankkeissa, mm.
Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon
työryhmät, Pyykösjärven kunnostus,
Sanginjoen virkistyskäytön parantaminen, turvetuotannon valumavesien
ympärivuotinen käsittely, Liminganlahteen laskevien jokien kunnostus
sekä Kalimenojan perustilan selvitystyö.
OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA
toimeenpanoa ja toteuttamista erillisten hankkeiden kautta tukeva ILMO
– Oulun ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yhdeksi
kaupungin viidestä kehittämisohjelmasta. Toiminta on käynnistynyt kehittämisen toimintamallin mukaisesti. Oulun kaupungin allekirjoittamaan
energiatehokkuussopimukseen liittyvät toimenpiteet raportoitiin Motivalle. Oulun kaupunki osallistui kansainväliseen Earth hour -tapahtumaan.
Oulun seudun ympäristötoimi oli mukana EU:n rahoittamassa ilmastotoi-

mintaa tukevassa CHAMP-hankkessa
(Local Response to Climate Change).
KESTÄVÄN KEHITYKSEN seurantaraportti vuodelta 2009 valmistui kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi maaliskuussa.
Seurantaraportissa käsiteltiin myös
ilmastostrategian ja Itämerihaasteeseen liittyvän toimenpideohjelman
toteutumista. Ympäristötoimen kestävän kehityksen tavoitteet toteutuivat pääosin. Omaa toimintaa koskevat energiansäästöohjeet otettiin
käyttöön.

Kunniakirja
Oulun kaupungin kestävän kehityksen
tunnustuspalkinto 2010
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen
Retkikerho
Ansiokkaasta ja esimerkillisestä
kestävän kehityksen periaatteet
huomioon ottavasta toiminnasta.

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto 2010 myönnettiin Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerholle.
Ympäristötoimen yhdessä muiden
hallintokuntien kanssa valmistelema
Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka
”Oulu kasvaa kestävästi” hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa elokuussa
2010. Asiakirja sisältää myös kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmän ja
periaatteet vuosittaisen toteutumisen
seurannasta.
YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN lisäämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuutta parannettiin laatimalla
vuosisuunnitelma sekä tiedotuksen
toteutumisen seuranta.
Internetsivusto ”Maasto-opetuskohteita kouluille ja päiväkodeille” valmistui. Sivustolla esitellään yli 60
maasto-opetuskohdetta Oulun kaupungin ja muiden ympäristötoimen
toimialueen kuntien alueilta. Jokaisesta kohteesta on laadittu kohdekortti, jossa esitellään alueen sijainti,
luontotietoa ja tyyppilajistoa. Lisäksi
on tietoja ja linkkejä muista vierailemisen arvoisista luontokohteista ja
luonnonsuojelualueista.

Puheenjohtaja Johanna Kurkela luovutti Kestävän Kehityksen tunnustuspalkinnon joulukuussa.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuollon kokonaistyöajasta yli puolet käytettiin
elintarvikevalvontaan. Kaikkiaan valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan kului vajaa kolmannes työajasta ja muuhun valvontaan meni
noin neljännes. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn käytettiin kymmenesosa kokonaistyöajasta.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö oli
pilottikäyttäjänä sähköisessä elintarvikkeiden raportointijärjestelmässä
(Kuti) ja raportointi Elintarviketurvallisuusvirastoon käynnistyy vuoden
2011 alusta.
Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta perittiin
maksut tupakka- ja lääkelain edellyttäminä vuosittaisena valvontamaksuna. Lakimuutosten myötä tupakka- ja
nikotiinivalvonta muuttui asiakkaille
maksulliseksi, mikä lisäsi ympäristöterveydenhuoltoyksikön tulokertymää.

Ympäristöterveydenhuollon työajan jakaantuminen
lakiperusteittain 2010

Kuluttajaturvallisuuslaki
4%

Tupakkalaki
5%

Kemikaalilaki
4%

Lääkelaki
1%

Ympäristöterveydenhuollon päätökset 2010
Lakiperuste
Terveydensuojelulaki
Elintarvikelaki

Terveydensuojelulaki
31 %

Elintarvikelaki
55 %
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kpl
89
222

Lääkelaki

16

Tupakkalaki

69

yhteensä

396
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Elintarvikevalvonta
Elintarvikevalvonta suunnattiin kohteisiin, joissa epidemiariski on suuri.
Riskielintarvikkeiden laatua seurattiin
toistuvin projektein. Aiemmin toteutetuista projekteista seurattiin 2010
tuoreen kalan ja jääpalojen laatua.
Tuoreen kalan laadun todettiin heikentyneen. Jääpalojen hygieeninen
laatu oli parantunut. EVIRA:n toteuttamista valtakunnallisista projekteista osallistuttiin kasvisten Salmonella-projektiin, Listerian esiintymistä
elintarvikkeissa (kala, liha ja juusto)
selvittäneeseen projektiin sekä elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonta
-hankkeeseen.

Suurtapahtumien valvonnassa kiinnitetään huomiota käsienpesumahdollisuuteen ja käymälöiden riittävyyteen.

Vuoden 2010 aikana ei todettu yhtään
elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa. Selvitettävänä oli 44 epäilyä. Näistä yksi täytti laajuudeltaan epidemian
tunnusmerkit. Selvityksen perusteella
kyseessä ei kuitenkaan ollut elintarvikevälitteinen epidemia.
Pitopalveluja tarjoavien yrittäjien määrä
on lisääntynyt viime vuonna.

Kesällä elintarvikevalvontaa työllistää suurtapahtumien elintarviketarjoilu.

Ympäristöterveydenhuollon toteutuma 2010

Lakiperuste

Suunnitelman
mukaisia tarkastuksia

Hyväksymistarkastuksia

Muita
tarkastuksia

Kaikki
tarkastukset

Näytteet
(kpl)

Terveydensuojelulaki

292

101

364

757

967

Elintarvikelaki

969

130

222

1321

1078

Kuluttajaturvallisuuslaki

105

-

34

139

Tupakkalaki

146

1

15

162

8

22

56

56

699

2457

Kemikaalilaki

14

Lääkelaki
Yhteensä

1526

232

2045

** ei sisällä lihan ja viljan alkutuotantoa
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KULUTTAJAturvallisuus
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopisteenä oli 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
hiihtolatujen, yleisötilaisuuksien ja
leikkikenttien turvallisuusprojekteihin. Ympäristötoimeen tehtiin leikkikentillä tapahtuneista onnettomuuksista vuoden aikana kuusi ilmoitusta.
Lisäksi ilmoituksia tuli koululla ja talvipuistossa tapahtuneista onnettomuuksista.

Koulujen ja puistojen leikkikentät kuuluvat valvonnan piiriin.

Toimialueen
talousvesilaitokset 2010

Terveydensuojelulain
mukainen valvonta

Hautausmaan tarkastuksella valvotaan
myös jätteiden lajittelua.

EU-vesilaitokset
(yli 5000 käyttäjää tai
veden otto 1000 m3/vrk):
Oulun Vesi, Kurkelanranta
Oulun Vesi, Hintta
Kempeleen Vesihuolto Oy
Kiimingin Vesihuolto Oy
Limingan vesihuolto Oy
Muhoksen Vesihuolto Oy
Oulunsalon Vesihuolto Oy

selvitettävänä oli valituksia, joissa
epäiltiin naapurikiinteistöstä tulevasta savusta aiheutuvan terveyshaittaa
asunnossa. Home- ja kosteusvaurioiden selvittämisen lisäksi on huomioita kiinnitetty ilmanvaihtoon ja tilojen
siivoamiseen, erityisesti ns. ylätasoille kertyvien pölyjen puhdistamiseen.

Suuret vesilaitokset
(50-5000 käyttäjää tai
veden otto 10-1000 m3/vrk):
Hailuodon Vesihuolto Oy
Lumijoen Vesihuolto Oy
Muhoksen-Sanginjoen
vesiosuuskunta
Tyrnävän vesihuolto Oy
Pikkaralan vesiosuuskunta

Ympäristötoimen strategiaan kirjattu tavoite ”talousvedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset täyttävät
100%:sti” saavutettiin.
Kertomusvuonna aloitettiin EU-rantojen uimarantaprofiilien laatiminen.
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset suunnattiin ikäihmisille tarkoitettuihin vanhainkoteihin ja tehostettuihin palveluasumisen yksiköihin.
Ilmanvaihdon riittävyyttä kuvaavat
hiilidioksidimittaukset kohdennettiin
sellaisiin päiväkoteihin ja kouluihin,
joissa oli aikaisemmin todettu ongelmia. Näistä noin 50 %:lla oli edelleen
huomautettavaa.
Hautausmaiden tarkastukset tehdään
viiden vuoden välein. Oulun seudulla
tarkastetaan vuosittain neljä hautausmaata.
Asumisterveyteen liittyvissä asioissa
toiminta painottui neuvontaan ja ohjeistamiseen. Edellisvuosia enemmän

Tupakalalain mukaista valvontaa
tehtiin alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa kokoontumistiloissa erityisesti leirikeskuksissa. Valvonta on toteutettu
valvontasuunnitelman mukaisesti terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaisen valvonnan yhteydessä.
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Pienet vesilaitokset
(alle 50 käyttäjää tai
alle 10 m3/vrk):
Hirvasniemen vesihuoltoyhtymä
Somerovaaran vesiosuuskunta

17

ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

Vuoden 2010 elintarvike- ja ympäristölaboratoriolle kirjatut tulot olivat yhteensä 443 233 euroa, josta ulkoisten
asiakastulojen osuus oli 262 059 euroa.
Vuoden aikana laboratoriossa vastaanotettiin 6681 näytettä, joista tehtiin 23 629 analyysia. Analyysimäärä
kasvoi vuodesta 2009 lähes 10 %. Erityisesti asumisterveysnäytteiden ja
-analyysien määrä lisääntyi. Vesianalyysit vähenivät jonkin verran.
Edellisvuoden tapaan laboratorion
tuottavuus työntekijää kohti jatkoi
kasvuaan ollen 11 % edellisvuotta
suurempi. Tuottavuuden ja analyysien
määrän kasvuvauhti on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Vuoden
2010 lopulla laboratorioon palkattiin
työllistämistukirahoituksella yksi uusi työntekijä, laboratorioanalyytikko.
Suomen akkreditointipalvelun FINASin arviointikäynnillä 25.11.2010
todettiin kuusi lievää poikkeamaa,
joiden korjaukset on hyväksytty
31.1.2011. Arviointikäynnillä kiinnitettiin huomiota erityisesti auditoinnin kattavuuteen ja henkilöstön perehdytysvalmiuksiin. Laboratorion
pätevyysalue on pysynyt samana: akkreditoidut menetelmät käsittävät 21
mikrobiologista ja yhdeksän kemiallista analyysiä.

Analyysimäärät ryhmittäin vuosina 2009 ja 2010
Analyysi

2010

2009

vesi, kemialliset

3522

3898

vesi, mikrobiologiset

5173

6037

elintarvike, mikrobiologiset

7204

5985

225

238

kliininen
aistinvaraiset tutkimukset
asumisterveys

891

901

4421

1943

8000
7000
6000
5000
4000

2010

3000

2009

2000
1000
0
vesikemia

vesimikrob.

elintarvike
mikrob.

asumisterveys

Laboratorion analyysit 2010
Elintarvikemikrobiologia ja puhtaus

Vesikemia
Vesimikrobiologia
Asumisterveys
Aistinvar. tutkimukset
Lihantarkastus
Kliininen
Muut (kemiallinen koostumus,
radioaktiivisuus, mikroskopointi)

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

18

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA
ELÄINSUOJELU

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
Toimialueen elinkeinorakenteen voimakas muutos näkyy eläinlääkintähuollossa
tuotantoeläintilojen
vähenemisenä, mutta toisaalta lemmikkieläinten ja hevosten määrän
kasvuna. Tuotantoeläinpraktiikassa
tilakäyntejä tehtiin eniten lypsykarjatiloille, joita toiminta-alueella on noin
180. Kunnan tehtävä on tarjota näille
tiloille eläinlääkintäavun lisäksi myös
terveydenhuoltopalvelut. Eläinlääkintähuollon asiakkaina ovat alueen noin
370 hevostallia, joista 130 on ammattimaisia yli kuuden hevosen talleja.
Lemmikkieläimiä arvioidaan toimialueella olevan noin 20 700. Virka-aikoina on lemmikeille eläinlääkintäpalveluja saatavilla myös yksityisiltä
klinikoilta, mutta kiireisen avun antaminen on kunnan vastuulla. Lemmikkieläinkäyntejä vastaanotolla ja yh-

Tietoja praktiikasta
Potilashoitoja keskimäärin

kpl/kk

lemmikkieläimet
tuotantoeläimet

870
245

Yhteydenotot puhelimitse keskimäärin

kpl/kk

lemmikkieläimet, neuvonta/ajanvaraus
lemmikkieläinpäivystys
tuotantoeläimet neuvonta/ajanvaraus
Eläinsuojelutarkastukset

5170
1410
620
kpl/vuosi

epäilyn perusteella tehdyt tarkastukset
ammattimainen eläintenpito, vuositarkastukset
Irrallaan tavatut lemmikit
koirat
kissat
muut
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147
55

kpl /vuosi
239
208
6
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teydenottoja puhelimitse oli edellistä
vuotta selvästi enemmän. Yhteisvastaanoton laitteistoa täydennettiin loppuvuodesta hankkimalla nukutuksia
varten inhalaatioanestesialaitteisto,
mikä lisää potilasturvallisuutta leikkausten aikana.

ELÄINSUOJELU
Toimintavuonna toteutettiin eläinlääkintähuoltolain edellyttämä kunnallinen eläinsuojeluvalvonta palkkaamalla eläinlääkäri, jonka työajasta 60 % oli
määritetty käytettäväksi virkatehtävien, kuten eläinsuojelun hoitamiseen.
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.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2010
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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 2010
1/2010 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2009.
2/2010 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2009.
3/2010 Oulun seudun ympäristölautakunta. Toimintakertomus
2009.

RAPORTIT 2010

MUUT

1/2010 Pakatun tuoreen kalan laatu
myymälöissä 2009.
2/2010 Ravintoloiden ja kalatorien
jääpalojen hygieeninen laatu
2010.
3/2010 Kauppakeskusten jätehuoltoselvitys Oulun seudulla 2010.
4/2010 Ulkoilmakonserttien meluilmoitukset ja niistä annetut
päätökset Oulussa ja muissa
kaupungeissa.
5/2010 Hampurilaisten laatu Oulun
seudulla 2009–2010.

Rumputuksen ympäristöliite
Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka,
Oulu kasvaa kestävästi
Maasto-opetuskohteita kouluille ja
päiväkodeille -internetsivusto

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

TIEDOTTEITA erilaisista ympäristötoimen toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista laadittiin kertomusvuonna
15. Tiedotteista yhdeksässä käsiteltiin ympäristönsuojelun ja kahdessa
ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita. Neljä tiedotetta koski uimavesiä. Autottoman päivän tiedotus
toteutettiin yhteistyössä teknisen keskuksen ja keskushallinnon kanssa.
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TALOUS

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan talousarviossa
ympäristötoimi on jaettu kolmeen sitovuustasoon, jotka ovat viranomaistoiminnat, eläinlääkintähuolto sekä
elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Vuonna 2010 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.
Talousarvioon nähden menojen osalta tuli säästöä ja tulot hieman ylittyivät kaikilla sitovuustasoilla. Ylijäämä
oli yhteensä hieman yli 500 000 euroa.

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2010
3 997 066,12

Talousarvio
1.1.-31.12.2010
3 949 207,00

31 744,74
122 376,00

0,00
0,00

-98 470,70
-468 297,81

-91 200,00
-591 363,00

108 %
79 %

-2 061 892,05

-2 119 430,00

97 %

-469 089,92
-139 403,35

-601 255,00
-118 234,00

78 %
118 %

-8 424,93

-8 425,00

100 %

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-378 324,06

-419 300,00

90 %

LIIKEYLIJÄÄMÄ

527 284,04

0,00

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
   ELÄKEKULUT
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
MUUT RAHOITUSKULUT

Tot %
101 %

553,38
-0,25

YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

527 837,17

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

527 837,17

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

527 837,17

0,00
0,00
0,00
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TASE 31.12.2010
VASTAAVAA

RAHOITUSLASKELMA
31.12.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT

TOIMINNAN RAHAVIRTA
LIIKEYLIJÄÄMÄ

AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

6 150,50

129 622,79

MUUT SAAMISET

2 445,30

SIIRTOSAAMISET

22 769,07

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1 458 952,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 619 940,31

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

536 262,10

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA

OMA PÄÄOMA
88 991,08

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ

593 121,72

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

527 837,17

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT

39 304,11

MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat

44 897,08

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

RAHOITUSOSUUDET
INVESTOINTIMENOIHIN

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

VASTATTAVAA

SIIRTOVELAT

553,13

INVESTOINTIMENOT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

PERUSPÄÄOMA

8 424,93

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

SAAMISET
MYYNTISAAMISET

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

527 284,04

325 789,15
1 619 940,31

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA

-68 541,12
33 054,76

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-35 486,36

RAHAVAROJEN MUUTOS

500 775,74

RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31.12.

1 458 952,65

RAHAVARAT 01.01.

958 176,91

RAHAVAROJEN MUUTOS

500 775,74
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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
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.

