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YHTEISTYÖLLÄ KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Kertomusvuosi oli ympäristöviraston toiminnassa onnistunut ja asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman eteenpäinvienti ja koordinointi antoi aivan
uuden näkökulman kaupungin kehittämisessä. Hallintokuntien yhteistyö, teollisuuden ympäristöohjelmien rakentelu sekä kansalaisjärjestöjen että kuntalaisten yhteinen halu oman elinympäristönsä parantamiseksi jatkui ja kehittyi. Parhaiten tämä
näkyi maankäytön suunnittelussa, jossa ympäristönäkökulma on kertomusvuonna
saanut entistä painavamman otteen. Oulujoen suiston kehittäminen ja ympäristöarvojen entistä suurempi painoarvo siinä ovat oivallinen esimerkki hallintokuntien ja
kuntalaisten lisääntyvästä yhteistyöstä.
Oulujoen ja pienvesistöjen veden laadusta huolehtiminen on ollut jo vuosia tärkeä
tehtävä viraston työsaralla. POMO-rahoituksen saaminen Oulujoen virkistyskäyttöä
lisääviin hankkeisiin sekä luontopolkujen kunnostukseen on edesauttanut kuntalaisia
palvelevien ympäristökohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Kansainvälisistä
projekteista puolitoista vuotta kestävä Rumore-meluprojekti on antanut oppia siitä,
miten EU-projekteissa työskennellään ja miten eri maiden näkemyksiä ympäristöongelmien ratkaisemisesta voidaan hyödyntää.
Elintarvikevalvonnan päätavoite, elintarvikehuoneistojen omavalvontaohjelmien
kuntoonsaattaminen onnistui hyvin ja asetettu tavoite ylitettiin selvästi. Parasta valvonnassa oli se, ettei yhtään laajaa ruokamyrkytysepidemiaa Oulussa tavattu.
Elinympäristön valvonnassa asuntojen ja julkisten tilojen kosteus- ja homevaurioihin
liittyvät ongelmat ovat työllisläneet edelleen henkilökuntaa. Tämä on vaikuttanut
siihen, että elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvonnasta henkilöresursseja on jouduttu
siirtämään huoneilmaselvityksiin. Aivan uutena projektina yhteistyössä liIahallinnan
kanssa toteutettu koulujen ja päiväkotien hiilidioksidipitoisuuskartoitus osoitti, että
ilmastoinnin parantamiseen ja huoneistojen tuuletukseen tulee jatkossa kiinnittää
erityistä huomiota. EläinlääkintähuolIossa, kuten myös uutena yhteistyömuotona
kuluttajaneuvonnassa Oulun kaupungin ja ympäristökuntIen yhteistyötä kehitettiin
edelleen. Nämä kaksi sektoria ovat osoittaneet sen, että kuntien vähäisiä voimavaroja koordinoimalla ja keskittämällä saatu hyöty voisi kuntalaisille olla moninkertainen.
Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa näyte- ja tutkimusmäärät lisääntyivät, jolla oli
oma positiivinen vaikutus myös tulokehitykseen. Laatujärjestelmän kehittäminen ja
laboratorion hyväksyminen viralliseksi elintarvikelain mukaiseksi tutkimuslaitokseksi
osoitti, että se pitkäjänteinen työ mitä viime vuosina laboratoriossa on tehty, ei ole
mennyt hukkaan.
Ympäristölautakunnan keskeinen tehtävä lupaviranomaistehtävien ohelle on kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille kohdistuvan tiedotuksen ja valituksen edelleen
parantamien. Siinä on kertomusvuonna menty edelleen eteenpäin, josta monipuoliset kampanjat, seminaarit, lehtiartikkelit, luentolilaisuudet, erilaiset julkaisut ja raportit ovat oivana esimerkkinä.
Johtavan hygieenikon ja II-kaupungineläinlääkärin virkojen täyttäminen paransi
edelleen viraston toimintakykyä. Kaupunginvaltuuston asettama yhden prosentin
säästötavoite toteutui pääosin sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä.
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1. TEHTÄVÄT JA HENKILÖKUNTA

Ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kaupungin toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä kuluttajaneuvontaa.
Ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta ympäristönsuojelu käsittää erilaiset ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan, kemikaaliasioiden sekä
maa-ainesten oton lupa-, i1moitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön liittyvät asiat, maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan
seurannan.
Ympäristöterveydenhuolto ja kuluttajatoimi vastaa mm. elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta
sekä kUluttajaneuvonnasta.
Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii emo lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Laboratorio erotettiin ympäristöterveydenhuollosta omaksi toimintayksikökseen syyskuussa 1998.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto, jossa on kaikkiaan 37 vakanssia. Vuoden lopussa ympäristövirastossa oli 30 vakituista työntekijää ja avoimia
vakansseja seitsemän. Eripituisia ajanjaksoja työssä olleiden työllistettävien työaika
koko virastossa oli yhteensä neljä henkilötyövuotta. Osa-aikalisällä työskenteli yksi
työntekijä ja sijaisuuksia hoiti viisi henkilöä.
Lautakunta piti kertomusvuonna 14 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 226 asiaa.
Ympäristölautakunta vieraili Oulun energian Toppilan lämpövoimalaitoksella maaliskuussa 1998. Turvetuotantoon ja turvetuhkan läjitykseen tutustuttiin syyskuussa ja
Ruskon jätteenkäsittelyalueen laajennushankkeeseen lokakuussa.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Järjestelmäasiantuntija Pasi Orava
Projektisihteeri Eija Rautakorpi-Penttinen
Maanviljelijä Raimo Kinnunen
Opiskelija Maija Risteli
Mielisairaanhoitaja Pekka Tolonen
Lastentarhanopettaja Sannamari Sala
Lehtori Raimo Saukko

Varajäsenet
Tutkimusapulainen Esko Saari
Palvelusihteeri Kyllikki Poutiainen
Agrologi Antti Pönkkö
Kulttuurisuunnittelija Ritva Tienari
Aluetoimitsija Ta~a Halinen
Toimistosihteeri Teemu Kärki
Markkinointipäällikkö Pekka Jäntti

Kaupunginhallituksen edustaja
Lehtori, KM Katriina Heikkilä,

Varaedustaja
Opiskelija, luonnontiet. yo Riikka Moilanen,

Esittelijä
Pekka Vuononvirta, ympäristönsuojelupäällikkö, virastopäällikkö,
1.6.1998 alkaen ympäristöjohtaja

Sihteeri
Marketta Karhu, ympäristönsuojelusuunnittelija
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YMPÄRISTÖVIRASTON HENKILÖKUNTA
Hallinto
Virastopäällikkö, 1.6.98 alkaen ympäristöjohtaja
Pekka Vuononvirta
Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa
Kanslisti Helga Kumpulainen
Kanslisti Anne Härkönen
Kanslisti Irja Sainio

50%

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelupäällikkö, 1.6.98 alkaen
Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta
50 %
Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu
Ympäristönsuojelutarkastaja Eeva Heiska eronnut virasta 28.10.98
Ympäristönsuojelutarkastaja Heikki Orava
Ympäristönsuojelutarkastaja Tenho Mikkonen
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä

Ympäristöterveydenhuolto ja kuluttajaneuvonta
Ympäristöterveysvalvonta ja kuluttajaneuvonta
Johtava hygieenikko Maija Nurminen, ottanut viran vastaan 1.9.98
Johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen
Terveystarkastaja Tuula Lumila
Terveystarkastaja Maarit Ukkola
Terveystarkastaja Pi~o Puhakka
Terveystarkastaja Petteri Paananen
Terveystarkastaja Liisa Kippola
Kuluttajaneuvoja Ilkka Kahlos
Kuluttajaneuvoja Anna-Kaisa Puolakka
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Eläinlääkintähuolto

II Kaupungineläinlääkäri Maija Nurminen, ottanut viran vastaan
16.3.98, eronnut virasta 31.8.98
II Kaupungineläinlääkäri Tuomas Herva, ottanut viran
vastaan 16.12.98
25 %

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
II Kaupungineläinlääkäri Maija Nurminen, 16.3.-31.8.98
välisen ajan
II Kaupungineläinlääkäri Tuomas Herva, 16.12.98 alkaen
Kemisti Seija Karjalainen
Laborantti Heinz Christophliemk
Laborantti Eija Eskola
Laborantti Sirpa Hassinen
Laborantti Anne Siermala
Laborantti Eeva Sirniö
Laborantti Sirpa Halonen
Laborantti Aila Lamminkangas
Laborantti Sisko Korkiakoski
Laboratorioapulainen Pirkko Haapanen
Välinehuoltaja Hilkka Kukkonen

75 %
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2. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristölautakunnassa käsiteltiin kaikkiaan 18 ympäristölupa-asiaa, joista kuudessa päätösvalta oli lautakunnalla ja kahdessatoista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella. Ympäristöluvista pääosa oli jätelain mukaisia jätelupia ja terveydensuojelulain mukaisia sijoituspaikkalupia.
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman koordinaatiotyö jatkui. Hallintokunnat ja liikelaitokset saivat valmiiksi omia ohjeimiaan ja henkilökunnalle annettiin
aiheeseen liittyvää koulutusta. Ensimmäinen yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman eli paikallisagendan laadinnasta ja toteutuksesta valmistui. Raportti
sisältää tiedot toiminnasta elokuun loppuun 1998 mennessä ja siinä on esitetty
myös lyhyet tiivistelmät hallintokuntien ohjelmista.
Kansainvälistä yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi jatkettiin. Ympäristövirasto lähti mukaan kansainväliseen meluprojektiin Rumore. Paikallisagendatyöstä pidettiin esitelmä Pohjoiskalotin jätekonferenssissa.

Ympäristövirasto osallistui kaupungin maankäytön suunnitteluun antamalla kaavalausuntoja sekä osallistumalla suunnittelutyöhön. Keskeisimmät kohteet, joissa
ympäristöasiat olivat merkittävästi esillä olivat Oulujokivarren osayleiskaavan laatimista varten tehty selvitys- ja inventointityö, kaupungin viheraluejä~estelmä, suiston
tulvauoman maisemointisuunnitelma, Oulujokivarren maisemanhoidon yleissuunnitelma ja Toppilansalmen arkkitehtikilpailun valmistelutyö.
Moottorikelkkareitti välille Isokangas-Ylikiiminki vahvistettiin. Hangaskankaan pohjavesialueella olevilla maa-ainesten ottoalueilla tehtiin maastomittaukset ja lupaehtojen tarkastukset.

ILMANSUOJELU
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin jatkuvatoimisin mittauksin ja laskeumatutkimuksin.

Kaupungin keskustassa mitattiin typpidioksidi-, typpimonoksidi-, häkä- ja leijumapitoisuuksia. Nokelassa mitattiin rikkidioksidia ja haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärää. Pyykösjärvellä mitattavat suureet olivat rikkidioksidi, typpidioksidi,
typpimonoksidi, haisevat rikkiyhdisteet ja leijuma. Pateniemen rikkidioksidin mittauspiste lakkautettiin. Laskeumanäytteistä seurattiin rikin ja typen määrää. Vuoden
1997 tulokset julkaistiin kertomusvuonna ja vuoden 1998 tulokset julkaistaan kuluvan vuoden aikana.
Mittaustulokset osoittavat, että Oulun ilmanlaatuun vaikuttaa keskeisimmin liikenne. Vuoden 1997 ilmanlaatu oli lähinnä lauhasta talvesta johtuen jonkin verran edellistä vuotta
parempi. Liikenteen aiheuttamat typpidioksidi-,
häkä- ja pölypitoisuudet kohoavat keskustassa
ajoittain korkeiksi, mutta ainoastaan typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyi keskustassa niukasti tammi- ja huhtikuussa.
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Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia alensi pahimpaan kevätpölyaikaan huhtikuussa vallinnut takatalvi. Nuottasaaren teollisuuslaitoksilta peräisin oievien haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat keskimäärin samansuuruisia kuin edellisenä
vuonna. Energiantuotannon ja teollisuuden rikkidioksidipäästöt ovat pysyneet
entisellä tasolla ja rikkidioksidipitoisuudet olivat erittäin alhaiset.
Ilmanlaatuindeksin avulla ilmanlaatua kuvataan sanallisella tulkinnalla: hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Tieto välitetään kaupunkilaisille tiedotusvälineiden kautta
päivittäin ja viikoittain. Päivittäisen ilmanlaatutiedon välityksessä siirryttiin internetin
hyväksikäyttöön. Vuonna 1997 ilmanlaatu oli keskustassa pääosin tyydyttävä (308
päivää) ja asuntoalueilla hyvä (221 päivää). Indeksin mukaisia huonoja päiviä ei
esiintynyt.
Koko kaupungin kattava raskasmetallikuormitusta kuvaava sammalkartoitus valmistui. Sammalista analysoitiin elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli,
rauta, sinkki ja vanadiini. Selvitys osoitti raskasmetallikuormituksen oleva alueella
suhteellisen alhaisen. Korkeimmat pitoisuudet havaittiin teollisen toiminnan ja energiantuotantolaitosten vaikutusalueilta samoin kuin vilkkaimman ihmistoiminnan
alueilta. Suurimman kuormituksen alueita olivat Taskila, Rusko, Laanila ja Limingatulli-Nokela. Pienimmät pitoisuudet mitattiin kaupungin itäosista valtateiden vaikutusalueen ulkopuolelta.
Tammikuussa 1998 toteutetussa valtakunnallisessa "Liikenne ja ilmanlaatu" kampanjassa Oulu oli yhtenä toiminta-alueena. Kampanjan tavoitteena oli saada
asukkaat kiinnostumaan ilmanlaadusta, seuraamaan sen kehitystä ja tiedostamaan
omien kulkutapavalintojensa vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun. Kampanjan keinoina olivat tiedotus ja mainonta ja aihe olikin näyttävästi esillä sekä lehdissä että
radiossa.

VESIENSUOJELU
Oulun edustan merialueen tilan tarkkailu toteutettiin Pohjois-Suomen vesioikeuden
päätöksen mukaisesti. Jätevesikuormitus oli fosforia lukuunottamatta hieman edellistä vuotta korkeampi. Lupaehtoja ei ylitetty. Oulun edustan merialueen tila oli kertomusvuonna julkaistujen vuoden 1997 seurantatulosten mukaan jokseenkin edellisten vuosien kaltainen. Happitilanne oli hyvä sekä ulompana merellä että rannikon
läheisellä alueella.
Talvella puunjalostusteollisuuden jäteveden hajua todettiin Nuottasaaren
tehi:lasalueen edustalla, Kempeleenlahdella ja Oulusta luoteeseen suuntautuvalla linjalla Hailuodon pohjoispuolelle saakka. Avovesikaudella
hajua ei havaittu. Avovesi kauden
keskimääräiset a-klorofyllipitoisuudet kuvastivat keskirehevyyttä, mesotrofiaa.
Happitilanne on parantunut pitkällä aikavälillä kuormituksen vähentyessä selvästi,
ollen viime vuosina lähialueella yhtä hyvä kuin ulompana. Avovesikauden ravinnepitoisuudet ovat viime vuosikymmeninä myös laskeneet, mutta aivan viime vuosina
laskusuuntaus näyttäisi pysähtyneen ja ravinnepitoisuudet sekä rehevöitymistaso
ovat kääntyneet lievään nousuun.
Kertomusvuonna valmistui myös Oulun edustan merialueen velvoitetarkkailuohjelmaan liittyvä merialueen tilaa kuvaava pohjaeläinselvitys vuodelta 1997. Tulosten
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mukaan Oulun edustan merialueella 1980-luvulla alkanut pohjaeläinten runsastuminen on jatkunut edelleen. Pohjaeläinten voimakas runsastuminen on yhteydessä
merialueen rehevöitymistason nousuun sekä aiemmin vaikuttaneiden jätevesien
haitallisten aineiden vaikutusten vähenemiseen.
Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailuraportti vuodelta 1997 valmistui kertomusvuonna. Suurimman osan joen ravinnekuormituksesta aiheutti hajakuormitus ja
luonnonhuuhtouma. Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta oli vähäinen.
Oulujoen pääuoman virkistys- ja yleiskäyttökelpoisuus oli ympäristöhallinnon
kriteerien mukaan hyvä ja sivujokien pääosin tyydyttävä. Ravinnepitoisuudet kasvoivat alajuoksulle mentäessä ja ero oli suurimmillaan keväällä. Pääuomassa vesi oli
lievästi rehevää ja happitilanne hyvä. Hygieeniseltä laadultaan pää uoman vesi oli
uimavetenä erinomaista. Sanginjoen keski- ja alaosan vesi oli erittäin humuspitoista.
Sanginjoen ravinnepitoisuudet ilmentävät selvää rehevyyttä ja Sanginjokisuun veden a-klorofyllipitoisuuden kesäajan arvo lievää rehevyyttä.
Järviseurannassa vuonna 1998 Kuivas- ja Pyykösjärven vedestä mitattiin avovesikaudella ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ja talvikaudella jatkettiin Kuivas- ja Pyykösjärven happitilanteen seurantaa Sinileväseuranta toteutettiin uimakauden aikana Kuivasjärvellä, Pyykösjärvellä, Lämsänjärvellä, Niilesjärvellä ja Valkiaisjärvellä
samoin kuin myös neljällä merenrantauimapaikalla edellisvuosien tapaan. Lisäksi
Oulujoen kahdeksan uimarannan sinilevätilannetta seurattiin säännöllisten uimarantavesien valvontanäytteenoton yhteydessä. Sinileväkukintaa havaittiin elokuussa
Pyykösjärven luoteispäässä ja sinileväsamentumaa heinä-elokuussa Niilesjärvellä.
Kumpikaan kohteista ei ole uimaranta. Kesän 1998 aikana ei sinilevää havaittu
uimarannoilla, mihin oli syynä poikkeuksellisen runsaat sateet ja kylmyys.
Ympäristövirasto osallistui myös valtakunnalliseen levätilanteen seurantaan, mihin
liittyen Lämsänjärven, Kuivasjärven ja Pyykösjärven uimarantojen sekä Pyykösjärven luoteiskulman havainnot raportoitiin Suomen ympäristökeskukselle viikottain.
Laaja-alaisten vesiensuojeluhankkeiden käsittelyä jatkettiin vesistötyöryhmässä,
jossa on edustettuna ympäristövirasto, tekninen keskus ja Oulun Energia. Työryhmä
toimi aktiivisesti Oulujoen perinneohjelmaan liittyvän POMO-rahoituksen saamiseksi
Oulujoen ja jokivarren kehittämistoimiin. Vuonna 1998 käynnistyneet
hankkeet olivat Oulujoen veneliikenteen kehittäminen, Tervasoudun kehittäminen ja Pilpasuon luontopolun uusiminen. Lisäksi saatiin
rahoitus jokivarren metsien maisemanhoitoohjeiden laadintaa varten. Oulujoen suiston kehittämistyöhön liittyen aloitettiin suiston luonnonoloja kuvaavan selvityksen laadinta.
Pohjois-Suomen vesioikeus myönsi luvan Konnansuon turvetuotantoalueen vesien johtamiselle Konnanojan ja Sanginjoen kautta Oulujokeen sekä Miehonsuo lI:n
turvetuotantoalueen vesien johtamiselle Miehonojan, Pilpaojan ja Sanginjoen kautta
Oulujokeen.
Kertomusvuoden aikana käsiteltiin ympäristövirastossa 29 haja-asutusalueen jätevesilupahakemusta. Määrä oli edellistä vuotta selvästi korkeampi.

JÄTEHUOLTO
Jätelain mukaisia jätelupia myönnettiin viisi. Lisäksi annettiin lausunto kahdestatoista ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluvasta jätelupahakemuksesta. Jäte-
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lain mukaisia ilmoituksia jätteen koeluontoisesta käsittelystä myönnettiin kaksi ja ne
käsittivät lajitelIun jätteen polttoa sekä elektroniikkateollisuuden jäteraaka-aineen
kierrätys laitoksen toimintaa.
Jätehuollon valvontaa toteutettiin tarkastuskäynnein, ohjein ja toimialakohtaisin
selvityksin. Vuosina 1996-1997 tehdyistä toimialakohtaisista ympäristöasioiden
selvityksistä laadittiin yhteenveto. Yhteistyössä Oulu lähikuntien kanssa laadittiin
auto- ja korjaamoalalle seikkaperäinen jäteopas, joka sisältää mm. 57 erilaisen jätelajin käsittelyn ja sijoittamisen.
Teollisuusjätevesilupa-asioita hoidettiin yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa.
Lupia jätevesien laskemiseksi viemäriin myönnettiin neljä.
Ruskon kaatopaikan tarkkailua jatkettiin. Tulokset osoittivat, että Kuivasjärveen
Lopakko-ojan kautta kohdistuva kuormitus on varsinkin typpiyhdisteiden osalta lisääntynyt. Tämä johtunee kaatopaikan laajennusalueen rakennustöiden aiheuttamista päästölisäyksistä sekä vuoden 1998 poikkeuksellisen suuresta sademäärästä.
Ympäristöviraston työntekijöiden käyttöön yleisohjeeksi laadittiin jäteohje. Jäteohje
pohjautuu ympäristöviraston vuonna 1997 laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan, jossa yhtenä painopistealueena on kulutuksen järkeistäminen ja jätteiden
määrän vähentäminen.
Jätelain myötä järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautumisen saannin edellytykset tiukentuivat. Vuonna 1997 myönnettiin neljä vapautusta.

L1KAANTUNEET MAA-ALUEET

Saastuneiden maiden kunnostaminen jatkui vilkkaana. Orionin yhtymä Oy Fermionin
ja Optirocin Oy Ab:n maaperän puhdistusta jatkettiin samoin kuin Pateniemen sahaalueen maiden kompostointia. Kiertotien tietyömaalla paljastui entisen öljyvaraston
maaperässä öljyä. Alueella jouduttiin vaihtamaan maita ja aloittamaan pitkäaikainen
pohjaveden pumppaus. Suomen Petrooli Oy kunnosti Toppilansaaressa sijaitsevan
varastoalueensa maaperää. Muita pienempiä saneerauskohteita oli kuusi.

MELUNTORJUNTA

Meluntorjunnassa painopiste oli edellisten vuosien tapaan
ennaltaehkäisyssä. Tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta tehtiin kertomusvuonna 72 meluilmoitusta. Määrä on
kasvanut vuosi vuodelta. Ilmoituksista 49 koski huvitilaisuuksia, 11 tiedotus- ja mainontatoimintaa, kahdeksan moottoriurheilukilpailuja sekä neljä teollisuustoimintaa ja rakentamista.
Yleistä melutasoa seurattiin ympäristöviraston suorittamin mittauksin 21 kohteessa. Suurin osa mittauksista kohdistui asukkaiden valituksiin liittyvien asutuksen
läheisyydessä tapahtuvien erilaisten toimintojen melutason selvittämiseen sekä
rakennusten teknisten laitteistojen meluhaittojen selvittämiseen. Ohjearvojen ylityksiä todettiin 12 kohteessa.
Vuonna 1998 alkoi kaksivuotinen meluprojekti Rumore, jonka tarkoituksena on
kaupunkilaisten tietoisuuden lisääminen meluasioissa. Rumore on EU-projekti ja
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siihen osallistuu Oulun lisäksi Viladecansin kaupunki ja Barcelonan maakuntahallinto Espanjasta, Artan kaupunki Kreikasta ja Molfetan kaupunki Italiasta. Projekti piti
kertomusvuonna kolme yhteiskokousta (Molfetassa, Artassa ja Barcelonassa).
Alkusyksystä Oululaisille tehtiin yli 700 oululaiselle melukysely, jolla kartoitettiin meluhaittoja ja asukkaiden suhtautumista meluun meluisilla ja vähemmän meluisilla
alueilla. Kyselyn tuloksista valmistuu opinnäytetyö Oulun yliopistolle. Ympäristövirasto valmistelee yhteistyössä eri asiantuntijoista koostuvan melutyöryhmän kanssa
opetuspakettia kouluille. Muut osallistujatahot vastaavat meluvideon, -esitteen ja julisteen laadinnasta.

LUONNONSUOJELU
Lintujen levinneisyyttä ja runsautta selvittävä kaupunkilintukartoitus yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa jatkui toista vuotta.
Kertomusvuoden keväällä laadittiin edellisen vuoden työstä väliraportti, joka jaettiin
kaikille kartoitukseen osallistujille. Havaintoja oli kertynyt yhteensä 159 lintulajista. Kesällä keskityttiin lintujen
levinneisyyden kartoitukseen, joka oli yhtä vilkasta kuin
edellisvuonna. Kaikkiaan palautettuja havaintoja on jo
yli 15000 ja atlastutkimukseen on osallistunut noin 70
lintuharrastajaa. Lintujen runsauksien arvioimiseksi
tehtiin Iinja- ja kartoituslaskentoja.
Pilpasuon luontopolun taulut uusittiin ja reittiä muutettiin tarkoituksenmukaisemmaksi. Uusittu polku avattiin yleisölle syksyllä Oulun päivien yhteydessä. Kempeleeniahden luonnonsuojelualueen hoitotöitä jatkettiin. Luonnonsuojelualueiden töiden toteutuksesta vastasi teknisen keskuksen metsät ja vesialueet -yksikkö. Oulun
luonnonsuojelualueista, luontopoluista ja Iintutorneista valmistui sekä värillinen
että mustavalkoinen esite.
Oulun yliopiston kasvitieteen laitos laati julkaisun Oulunsalossa kasvavasta pylväsmäisestä hieskoivusta, jonka löytäjä on Heikki Orava.

II

3. YMPÄRlsTÖTERVEYDENHUOLTO JA
KULUTTAJANEUVONTA
ELINTARVIKEVALVONTA
Elintarvikevalvonnan tavoite, että puolet elintarvikehuoneistoista olisi omavalvonnan
piirissä, ylitettiin. Omavalvontasuunnitelman oli laatinut vuoden loppuun mennessä 68 % yrityksistä. Neuvontaa ja opastusta suunnitelmien iaatimiseen ja toteuttamiseen tarvittiin edelleen. Syksyllä 1998 tehtiin tehostetusti ravintoloiden omavalvonnan opastusta ja tarkastuksia.
Suomalaisen naudanlihan alkuperämerkintävelvoite tuli voimaan 1.7.98. Merkintäjärjestelmien hyväksyminen yksittäisen toiminnanharjoittajan osalta oli haettava
paikallisilta valvontaviranomaisilta. Kaupan ketjut hakivat hyväksymisen ketjuina
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta. Oulussa merkintäjä~estelmiä hyväksyttiin
viisi. Merkintäjärjestelmiin liittyvää valvontaa ja neuvontaa annettiin runsaasti.
Elintarvikehuoneistoja hyväksyttiin 49, joista kuusi oli laitosten hyväksymisiä hygienialain mukaisiksi laitoksiksi. Tarkastuskäyntejä valvontakohteisiin tehtiin 2460.
Elintarvikkeiden laatua koskevia valituksia tehtiin 46 mikä oli edellisvuotta hieman
vähemmän. Laajoja ruokamyrkytysepidemioita ei kertomusvuonna todettu.

Elintarvikkeiden ulkomyynti oli edelleen vilkasta. Tilapäismyyntiilmoituksia tehtiin hieman edellisvuotta vähemmän (yhteensä
492 ilmoitusta). Kesän aikana oli suuria valvontaa työllistäviä
yleisötilaisuuksia, joissa harjoitettiin elintarvikkeiden valmistusta
sekä myyntiä. Tällaisia tapahtumia olivat Weindorf, valkosipuliyö
sekä elokuun alun "superviikonloppuna" olleet Oulun maatalousnäyttely, Kalevan Kisat ja Poppiknik. Tapahtumissa oli yli 100
elintarvikkeiden myyjää ja yleisöä oli kymmeniä tuhansia. Naisten
messuilla oli 123 elintarvikkeiden myyjää.
Ympäristölautakunta hyväksyi uuden tilapäis- ja ulkomyyntiohjeen
29.4.1998.
ELINTARVIKEVALVONNAN PROJEKTIT
Vuoden aikana osallistuttiin yhteen elintarvikeviraston projektiin, jossa mitattiin elintarvikekuljetusten lämpötiloja. Mittaukset osoittivat, että kuljetuslämpötiloissa on
korjattavaa.
Omina projekteina yhteistyössä ympäristökuntien kanssa toteutettiin pizzojen suolapitoisuutta ja raaka-aineiden mikrobiologista laatua koskeva tutl(imus sekä kalavalmisteiden hygieenistä laatua koskeva selvitys.
Pizzaraaka-aineista todettiin olevan laadultaan hyviä 62 %. Noin puolessa pizzerioista oli siisteys hyvä. Raaka-aineiden laatu oli huonoin epäsiisteissä pizzerioissa tai
sellaisissa paikoissa, joissa oli puutteita kylmäsäilytyksessä. Valmispizzojen suolapitoisuus ylitti 19 %:ssa tapauksista pakkaus merkinnöissä i1moitetun määrän. Keskimääräinen suolapitoisuus oli 1,2 %.
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Kalavalmisteiden laadun lisäksi selvitettiin myös myyntiolosuhteita. Lämpötilamittaukset osoittivat säilytyslämpötilojen olevan liian korkeat. Myyntitiskien omat mittarit
näyttivät yleensä huomattavasti todellista alhaisempia lämpötiloja. Hygieeniseltä
laadultaan 75 % valmisteista oli hyviä. Yhdessä näytteessä todettiin Listeria monosytogenes -bakteeria. Suolapitoisuus ylittyi 31 %:ssa näytteistä, 29 %:ssa suolaa oli
vähemmän kuin oli ilmoitettu.

TUOTETURVALLISUUDEN VALVONTA
Kulutustavara- ja kuluttajapalveluiden valvonnassa saatiin päätökseen Oululaisten
kulutustavaroiden valmistajien ja maahantuojien kartoitus. Kartoitus pohjautui
vuoden 1997 toimipaikkaluetteloon. Sen mukaan kaupungin alueella on 42 kulutustavaroiden valmistajaa ja 25 maahantuojaa. Suurimman ryhmän muodostavat
vaatteiden, lähinnä nahkatuotteiden, huonekalujen ja erilaisten korujen valmistajat.
Maahantuojista suurin ryhmä on erilaisen pelien ja vapaa-ajantuotteiden maahantuojat.
Kertomusvuonna osallistuttiin Kuluttajaviraston ohjaamaan leikkikenttien turvallisuutta koskevaan
projektiin. Projektin päätarkoituksena oli kartoittaa
leikkikenttien laitekanta sekä tarkastaa kenttien yleiseen kunnossapitoon liittyviä seikkoja (Iahonneet,
ruostuneet, kuluneet osat, alustojen kunto, siisteys
yms.). Kartoituksessa käytiin läpi 87 Oulun kaupungin
ylläpitämää leikkikenttää. Suurin epäkohta kentillä on
keinujen ja kiipeilytelineiden alustojen materiaali.
Kaikkien 21 Oululaisen solariumyrityksen laitekanta kartoitettiin, 38 solariumlaitetta, turvallisuusmerkinnät, käyttöohjeet, varoitusmerkinnät ja yhteystiedot. Solariumien tyyppitarkastuksista jouduttiin luopumaan vuoden 1994 alussa, jolloin sopimus Euroopan talousalueesta tuli voimaan. Tämän jälkeen laitteita on voitu tuoda
maahan vapaasti, mistä johtuen markkinoilla on ns. tehosolariumeja, joissa käytetään ihon rusketukseen liian tehokkaita UV-Iamppuja. Tarkastuksissa ei tällä kertaa
"tehosolariumeja" löytynyt, sen sijaan laitteisiin liittyvissä tiedoissa ja käyttöohjeissa
oli jonkin verran puutteita.
Kuluttajaviraston kautta tulleiden EU-notifikaatioiden perusteella seurattiin viiden
turvallisuuden kannalta epäilyttävän tuoteryhmän myyntiä (tuttiketju, tupakansytytin,
lastensänky, kansituoli ja lastentraileri).

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA

Elinympäristön valvonnassa ovat neljän edellisen vuoden tavoin työllistäneet eniten asuntojen ja julkisten tilojen kosteusja homevaurioihin liittyvät ongelmat. Sisäilmaa koskevien
valitusten määrä on pysynyt ennallaan ja oli edellisvuosien
tapaan noin 85 % (519 kpl) kaikista valituksista.
Asunnontarkastuksia tehtiin 435, mikä on puolta vähemmän kuin edellisenä
vuonna johtuen käytettävissä olevien henkilöstöresurssien vähenemisestä. Vaurioiden selvittämisessä pääpaino oli edelleenkin materiaalinäytteiden ottamisessa.
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Sisäilmanäytteitä otettiin silloin, kun selvää vauriota ei havaittu ja oireet viittasivat
homelatistukseen tai jatkuivat korjauksen jälkeen. Tarkastusten lisäksi annettiin
kosteus- ja homevaurioihin liittyvää puhelinneuvontaa.
Kertomusvuonna valmistui koulujen ja päiväkotien sisäilmastoa
koskenut kartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää normaalin käyttökuormituksen vaikutukset sisäilman laatuun sekä ilmanvaihdon
riittävyys kuormituksiin nähden. Tilojen kuormitusta kuvaavat hiilidioksidipitoisuuden, ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
kehitys. Kartoituksessa oli mukana 20 koulua ja 20 päiväkotia.
Viranomaisohjeiden mukaan hiilidioksidipitoisuuden raja-arvo
(1500 ppm) ylitettiin 16 luokassa ja 17 päiväkodin huonetilassa.
Koulujen tarkastuksia työterveyshuollon ja työsuojelun edustajien kanssa tehtiin
kaikkiaan 13. Kaupungin käyttöön vuokrattavien tilojen ennakkotarkastuksia tehtiin
kaksi.
Kertomusvuonna osallistultiin Elämäntapaliiton 1995 käynnistämään kolmivuotiseen projektiin "Uusi tupakkalaki ja vähittäiskauppa". Projektin tarkoituksena oli tukea ja motivoida vähittäiskaupan myyjiä alaikäisen tupakan oston valvomiseen. Oulussa
Elämäntapaliiton edustaja kävi kahdessakymmenessä tupakanmyyntipisteessä, jotka sijaitsivat lähellä kouluja tai joiden oli valitettu myyvän tupakkatuotteita alle 18-vuotiaille.
Talousveden valvonta
Ympäristövirasto tutkii joka toinen viikko ja tarvittaessa tiheämminkin verkostosta
saatavan veden laatua. Vesipostien sekä pohjavedenottamoiden veden laatua
tarkkaillaan kuukausittain. Talousveden laadunvalvontanäytteitä otettiin kuluneena
vuonna yhteensä 337 kappaletta. Lisäksi vesilaitos otti bakteerien varalta lähes 800
valvontanäytettä.
Verkostovesinäytteet täyttivät mikrobiologiselta laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset. Fysikaalis-kemialliselta laadultaan vedet täyttivät terveydelliset laatuvaatimukset lukuunottamatta muutamia hyvin
pieniä nitriittipitoisuuden ylityksiä verkoston äärialueilla, joissa veden kulutus on
vähäistä.
POhjavesiposteista saatavassa vedessä on kahdesti todettu yksittäinen koliforminen bakteeri. Bakteerien kokonaismäärän tavoitearvo on ylittynyt lievästi muutamia
kertoja.
Vedenottamoiden vedet ovat täyttäneet laatuvaatimukset lukuunottamatta muutamia pieniä rauta- ja mangaanipitoisuuksien ylityksiä.

Uimarantojen ja uima-altaiden valvonta
Oulun kaupungissa on 17 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkaillaan
säännöllisesti. Näistä Nallikarin, Tuiran, Lämsänjärven ja Valkiaisjärven rannat ovat
ns. EU-uimarantoja, joiden veden laatua tarkkaillaan kahden viikon välein. EU-rannoiksi luetaan sellaiset rannat, joiden maksimikävijämäärä on yli sata henkeä päivässä.
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EU-rantojen sekä Kuivasjärven rannan uimavedet tutkittiin kertomusvuonna seitsemän kertaa. Muilta rannoilta näytteitä otettiin harvemmin kuitenkin vähintään kerran
kuukaudessa. Ensimmäiset näytteet otettiin toukokuussa ja rantojen käyttöönottotarkastukset tehtiin kesäkuun alussa. Uimavedet olivat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä.
Tuiran rannasta otettiin yksi näyte myös avantouimakaudella. Lämsänjärven veden
pH-seurannan vuoksi otettiin näytteitä myös talvella. Myöskään talvella otettujen
näytteiden suhteen ei ollut huomautettavaa.
Yleiseksi uima-altaaksi hyväksyttiin kertomusvuonna
yksi uusi allas ja yhden uima- ja yhden porealtaan
muutostyöt. Kaikkiaan valvottavana oli 26 uima-allasta
ja 8 pore- tai terapia-allasta. Näistä otettiin vuoden
aikana 375 näytettä, joista 97 % täytti mikrobiologiselta laadultaan asetetut vaatimukset. Fysikaaliskemialliselta laadultaan 96% täytti vaatimukset. Neuvonnan ja jatkotutkimusten jälkeen kaikkien altaiden
vedet ovat täyttäneet asetetut vaatimukset.
Ympäristöviraston kehotuksesta siirrettiin Tuiran uimarannalla ollut lintujen talvinen
syöttöpaikka Kuusisaareen ja lintujen syöttäminen Tuiran uimarannalla kiellettiin.

KEMIKAALIVALVONTA

Vähäistä teollista kemikaalien varastointia koskevia ilmoituksia oli ympäristölautakunnan käsiteltävänä kolme. Kaikki ilmoitukset koskivat polttonesteiden jakeluasemien varastointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjauksella toteutettiin markkinavalvontaprojekti, joka koski valmistajien ja maahantuojien varastoissa olevien esu- ja puhdistusaineiden merkintöjä. Oulun kaupungin
alueella on yksi pesuaineiden valmistaja. Turvatekniikan toimesta kartoitettiin pintakäsittelylaitokset.
Projektin tarkoituksena oli pintakäsittelylaitosten
turvallisuuden lisääminen. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle kuuluvia varsinaisia pintakäsittelylaitoksia ei Oulun kaupungin alueella ollut.
'.~
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄIN SUOJELU
Kertomusvuonna täytettiin eläinlääkintähuollon virat: johtavan hygieenikon ja II kaupungineläinlääkärin (laboratorioeläinlääkäri) virat. II kaupungineläinlääkäri vastaa
laboratorion mikrobiologiasta sekä tuotantoeläinten hoitamisesta ja johtava hygieenikko virkaeläinlääkärin tehtävistä. Lisäksi pieneläinten hoitaminen on järjestetty
ostopalveluna. Kaikki eläinlääkärit ovat osallistuneet vuorollaan päivystykseen.
Eläinlääkintähuollon päivystykset on järjestetty yhteistyössä ympäristökuntien
kanssa. Kertomusvuoden alusta lähtien ovat tuotantoeläinpäivystys ja pieneläinpäivystys toimineet erillisinä, mikä on huomattavasti parantanut palveluiden saatavuutta.
Peruspalveluiksi luokiteltavia potilaskäyntejä pieneläinvastaanotolla oli n. 1300 ja
hyötyeläinsairasmatkoja tehtiin 89. Tarttuvien eläintautien osalta eläinten terveydentila oli hyvä.
Kaikille maidontuotantotiloille (13kpl) tehtiin kolmen vuoden välein suoritettava tuotantotilojen hygieeninen tarkastus sekä karjan terveydentilan tarkastus. Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 17
kpl. Eniten puutteita todettiin eläinsuojien mm. koirankoppien ja hevostallien kunnossa.
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KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta on erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista sekä ristiriitojen
sovittelua kuluttajien ja elinkeinon harjoittajien välillä. Neuvonnan ohella annetaan
kuluttajavalistusta erilaisten luentojen, tiedotustilaisuuksien, haastattelujen ja artikkeleiden avulla.
Vuoden 1998 alusta toiminta muuttui olennaisesti siten, että Oulun kaupunki hoitaa
erilliseen sopimukseen perustuen 18 naapurikunnan kuluttajaneuvonnan. Tätä
tehtävää varten ympäristövirastossa on kaksi päätoimista kuluttajaneuvojaa.
Vuoden 1998 aikana kuluttajaneuvontaan tuli 5 193 ensiyhteydenottoa. Ympäristökuntalaisten osuus yhteydenottojen määrästä on noin 25 %. Yhteydenottojen määrä
vaihtelee eri sopimuskuntien kesken ollen keskiarvoltaan noin 2 % kunnan
asukaslukuun nähden. Neuvontatyön luonteen vuoksi kuluttajaa ei velvoiteta kertomaan henkilötietojaan, joten tarkempaa tilastointia ei suoriteta. Sopimuskunnan oma
tiedottaminen palvelusta vaikuttaa olennaisesti kuntalaisten yhteydenottojen määrään.
Suurimpia valitusten ja tiedustelujen aiheita
ovat asuntokauppaan autokauppaan ja asumiseen liittyvät asiat. Matkapuhelimet, tietokbneet ja kodinkoneet aiheuttavat myös runsaasti
valituksia. Tarkempi erittely on esitetty liitteessä 3.
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4. ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna reilut 10 000 näytettä, joista tehtiin lähes
39 00 määritystä. Luvut ovat hiukan edellisvuotta suurempia ja ylittävät asetetut
tavoitteet.
Näytteistä Oulun kaupungin valvontaviranomaisten ottamia oli n. 2 500 (24 %), mikä on kolmesataa näytettä
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Naapurikuntien
viranomaiset, yksityiset laitokset ja henkilöt tutkituttivat
edellistä vuotta enemmän näytteitä. Tulot kasvoivat
edellisestä vuodesta yli 300 000 mk:lla ja tuloarvio ylitettiin 34 %:lIa. Suurimmat tuloja tuottavat ryhmät olivat
vesi- ja elintarviketutkimukset.
Vesinäytteitä tutkittiin 2 167, joista aikaisempien vuosien tavoin omia oli 40 %. Elintarvikenäytteitä tutkittiin 3 363, joista 1 309 oli ns. hygienialain mukaisia näytteitä.
Elintarvikenäytteistä oli edellisvuosien tavoin ala-arvoisia 10 % ja kaikista näytteistä
21 %, joka on n. 4 %-yksikköä edellisvuosia suurempi. Salmonellan varalta tutkittiin
841:) elintarvikenäytettä, joista yhdessä Iihanäytteessä todettiin salmonellaa. Listeria
monocytoagenes -määrityksiä tehtiin 125 elintarvikenäytteestä ja sitä todettiin
viidestä näytteestä (siili, leipäjuusto, kylmäsavuki~olohi 2 kpl, raakamaito). Kliinisten
näytteiden määrä väheni hiukan edellisestä vuodesta. Näistä utaretulehdusnäytteiden määrä hiukan kasvoi, mutta eläinten ulosteiden salmonellanäytteet vähenivät. Tutkituista 591 ulostesalmonellanäytteestä ei yhdessäkään todettu salmonellaa. Sisäilman home- ja kosteusvaurioiden selvittämiseen liittyvien mikrobinäytteiden määrä (1 211) väheni kolmanneksella edellisiin vuosiin verrattuna.
Ryhmään muut tutkimukset kuuluvien näytteiden määrä kasvoi selkeästi. Näytteitä
oli 1 470, mikä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskuksen
suorittaman ensimmäisen akkreditoinnin jälkeiseen määräaikaistarkastukseen
(9.6.1998) yhteydessä haettiin akkreditoinnin laajentamista koskemaan myös mikrobiologista testausta. Samalla lisättiin myös kaksi kemiallista menetelmää akkreditoinnin piiriin. Uusi akkreditointipäätös saatiin 8.10.1998 ja siinä laboratorion testausalaksi määriteltiin elintarvikkeiden ja veden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus. Mittatekniikan keskuksen rekisterissä laboratoriomme on akkreditoitu testauslaboratorio numero 1114.
Elintarvikevirasto on hyväksyi laboratorion 19.10.1998 tekemällään päätöksellä viralliseksi elintarvikelain 14 §:n mukaiseksi tutkimuslaitokseksi, jonka pätevyysalueet ovat yleiset indikaattoriorganismit, tavanomaiset ruokamyrkytyspatogeenit,
yleiset kemialliset tutkimukset sekä metallit ja hivenaineet. Laboratorio on merkitty
virallisten elintarviketutkimuslaitosten·rekisteriin numerolla EL217.
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5. TIEDOTUS JA VALISTUS

Edellisten vuosien kaltaisesti kaupunkilaisten mielenkiinto elinympäristöön liittyviä
asioita kohtaan oli suuri. Tiedotusta toteutettiin julkaisujen, esitteiden, luentojen,
esiteimien, retkien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Virastossa vieraili
lukuisia oppilasryhmiä ja henkilökunta puolestaan luennoi useissa eri oppilaitoksissa.
Ympäristöviraston kotisivut valmistuivat. Ympäristön tilaa kuvaavien tietojen lisäksi
sivuilta löytyy perustietoa ympäristönsuojelusta, ympäristöterveysvalvonnasta,
eläinlääkäripalveluista, kuluttajaneuvonnasta sekä elintarvike- ja ympäristölaboratoriosta. Kotisivuilla on myös tiedot keskeisistä luvista ja ilmoituksista, ajankohtaiset
tapahtumat ja yhteystiedot.
Kertomusvuonna ympäristönsuojelun eri osa-alueilta pidettiin yli 20 esittelyä tai esitelmää. Julkisissa viestimissä ympäristöviraston ympäristöasioista tiedotettiin runsaat 60 kertaa. Useimmin esillä olevat asiat olivat kestävä kehitys, ilmanlaatu ja erilaisiin kampanjoihin liittyvät asiat.
Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuustoimikunnan kanssa toteutettiin asukkaille ja yrityksille suunnattu "Pihakampanja". Kampanja ajoittui toukokuuhun ja mukaan pihojen siivous - ja kunnostustoimintaan haastettiin yritykset, kauppaliikkeet, asukasyhteisöt, taloyhtiöt, koulut ja päiväkodit. Haastetuille toimitettiin
aiheeseen liittyvä juliste ja tarkistuslista siitä, mitä itse kukin asian hyväksi voisi
tehdä. Pihankunnostusviikkojen aikana jä~estettiin myös kotitalouksien metalIiromun
keräys. Pihakampanja oli osa .Iaajempaa lähiympäristöteemaa "Tiedän paikan
armahan", joka jatkuu tulevina vuosinakin.
Huhtikuussa 1998 kaikkiin talouksiin jaettavan Rumputuksen väliin laadittiin
nelisivuinen ympäristöliite, jossa oli tietoa kestävän
kehityksen toimintaohjelmasta sekä ajankohtaisista
kaupunkia koskevista ympäristöasioista.
Ympäristötietoutta jaettiin Oulun seudun yksinhuoltaja ry:n jäsenille järjestetyllä ympäristöretkellä Timosenkosken luontokoululla elokuussa 1998. Järjestelyistä vastasivat emo lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, OTA ry. ja Oulun jätehuolto. Vinkkejä ympäristöystävälliseen joulunviettoon annettiin yhteistyössä
ympäristötietoisuustoimikunnan kanssa joulukuussa.
Valtakunnallisen elintarvikepäivän teemana olivat erilaiset elintarvikkeisiin liittyvät
riskit. Oulussa päätapahtuma järjestettiin pääkirjastoon, joissa oli elintarvikeriskeistä
kertovien yleisluentojen lisäksi elintarvikevalvonnan näyttely. Koska kohderyhmänä
olivat erityisesti nuoret, päivän teemaan liittyviä esittelyjä järjestettiin myös Oulun
kaupungin yläasteilla.
Koulujen ja päiväkotien sisäilmakartoituksista järjestettiin tiedotustilaisuudet erikseen koulujen rehtoreille ja päiväkotien henkilökunnalle.
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Ympäristöviraston julkaisut:
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998

PKT-yritysten ympäristöasioiden hoito. Toimialakohtaisia selvityksiä
Oulussa 1996-1997.
Oulun seudun auto- ja korjaamoalan jäteopas.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1997.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1997-1998.

Raportit:
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998

Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologien
laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti.

Ympäristöviraston muu valistus- ja tiedotusmateriaali:
Oulusta kestävän kehityksen kaupunki - Rumputuksen liite
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta
ja toteutuksesta 31.8.1998 mennessä
Ympäristöviraston kotisivut http://www.oukaJi/ymparisto/
Ympäristöviraston jäteohje - Ympäristöviraston
sisäisiä ohjeita n:o 1

4s.
34 s. + liitteet

22 s.

Joukkokirjeet ja tiedotleet:
"Tiedän paikan armahan" -pihakampanja:
Parempi piha meidän kouluun ja kotiin
Katse kauas tulevaisuuteen - ei kai pihasi ole este tulevaisuudelle
Taloyhtiön piha on käyntikortti!
Piha on talon käyntikortti!
Radiomainos pihankampanjasta 30.4.-7.5.1998
Järjestetyt koulutustilaisuudet:
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa - Kestävä kehitys ja Oulun yleiskaava",
maaliskuu 1998, osallistujia 73
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa - Ympäristölaskenta", marraskuu 1999,
osallistujia 52
"Kestävän kehityksen koulutilaisuus liikuntaviraston henkilökunnalle", maaliskuu
1998, 2 tilaisuutta
"Rikastu ja saa elämyksiä", kestävän kehityksen seminaari teknisen keskuksen henkilökunnalle, syyskuu 1998,4 tilaisuutta
Muut tilaisuudet:
Ympäristöpäivä yksinhuoltajille, Timosenkosken luontokoulu, elokuu 1998, osallistujia 35
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMA

Ympäristölautakunnan toimintakulut vuonna 1998 ilman työllisyysvaroin palkatun
henkilöstön kustannuksia olivat 7,5 Mmk ja toimintatuotot 1,7 Mmk. Toimintakate
oli 5,8 Mmk.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS V. 1998
TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN
3801 HALLINTO

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR

TOT.YHT.

%

1504823

1375890
2175
1373716

91,4

MR

TOT.YHT.

%

1 618156
30000
1 588156

1499114
46823
1 452291

92,6
156,0
91,4

1504823

91,2

3810 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3820 ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR

TOT.YHT.

%

2299420
895000
1404420

2256634
1 201 514
1 055120

98,1
134,2
75,12
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3830 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
MR

TOT.YHT.

%

384782
32000
352782

343329
26935
316395

89,2
84,2
90,0

MR

TOT.YHT.

%

505000
175000
330000

504900
179890
325010

100,0
102,8
98,5

MR

TOT.YHT.

%

335637
230000
105637

298336
225135
73201

88,9
98,0
69,3

MR

TOT.YHT.

%

1 343587
75000
1268587

1 246616
61636
1184980

93,0
82,2
93,4

MR

TOT.YHT.

%

7991 405
1 437000
6554405

7524822
1 744108
5780714

94,2
121,4
88,2

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3840 KULUTTAJANEUVONTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3860 ILMANTARKKAILU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3860 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

OL38 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1998
TOIMINTAKULUT TULOSYKSIKÖITTÄIN

(ilman työllisyysvaroin palkatun he'nkilöstön kustannuksia)
mk

%/98

%/97

HALLINTO

1 375891

18,3

17,9

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
ELINTARVIKE· JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
KULUTIAJATOIMI

1499114
2256635
343330
504900

19,9
30,0
4,6
6,7

20,0
30,6
4,9
2,7

ILMANTARKKAILU
YMPÄRISTÖNSUOJELU

298336
1 246616

4,0
16,5

4,1
19,7

7524822

100,0

100,0

YHTEENSÄ

YMPÄRISTÖN.
SUOJELU 16,5 %

HALLINTO
18,3 %

ILMANTARKKAILU
4,0%
KULUTTAJA·
TOIMI 6,7 't.

ELÄINLÄÄKINTÄ.
HUOLTO 4,6 %

ELINTARVIKE·
YMPÄRISTÖ·
LABORATORIO
30,0 %

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
19,9 %

toimintakulut tulosyksiköittäin (%)

J
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1998
TOIMINTATUOTOT TULOSYKSIKÖITTÄIN

mk
HALLINTO

%/98

%/97

2175

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
KULUTTAJATOIMI
ILMANTARKKAILU
YMPÄRISTÖNSUOJELU

YHTEENSÄ

YMPÄRISTÖNSUOJELU 3,5 %
ILMANTARKKAILU
12,9 %

0,2

46823
1 201 514
26935
179890

2,9
68,9
1,5
10,3

2,3
69,5
1,9

225135
61636

12,9
3,5

19,6
6,5

1744108

100,0

100,0

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
2,9%

KULUTIAJATOIMI
10,3 %

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 1,5 %

ELlNTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

68,9%

toimintatuotot tulosyksiköittäin (%)
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1998
MENOT MENOLAJEITTAIN
(ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia)

PALKAT
TYÖNANTAJAN SOS.VAK.MAKSUT
MATERIAALIN OSTOT
PALVELUIDEN OSTOT
MUUT KULUT

YHTEENSÄ

mk

%/98

%/97

4317968
1440872
423402
698166
644 414

57,4
19,1
5,6
9,3
8,6

60,3
19,8
4,3
8,2
7,4

7524822

100,0

100,0

MUUT KULUT
8,6%
PALVELUIDEN OSTOT
9,3%
MATERIAALIN OSTOT

5,5%

TYöNANTAJAN

SOS.VAK.
MAKSUT 19,1 %

PALKAT
57,4%

menot menolajeittain (%)

J

LIITE 1

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖ LABORATORION TOIMINTA 1998

OMAT TUTKIMUKSET

näytteet
-

II

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

57
604

859
576
395
2491

määritykset
171
2495
7358
2803
1552
14379

MUIDEN KUNTIEN, VIRANOMAISTEN TAI
YKSITYISTEN TOIMITTAMAT NÄYTTEET

näytteet
-

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
kliiniset tutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

KOHDAT I JA II YHTEENSA

1252
1450
1308
1999
635
1075
7719
10210

määritykset
3137
5712
7403
2887
2942
2328
24409
38788

..

LIITE 2

MÄÄRITYKSET TUTKIMUSLUOKITTAIN 1998

TUTKIMUS
Elintarvikkeet
aistinvarainen
mikrobiologinen
koostumus
vierasaine
lisäaine
muut

OMAT

MUUT

KAIKKI

1267
1 161
38
51
87
67
2666

2876
5285
319
63
133
173
8849

4143
6446
357
114
220
235
11 515

862
1 615
4073
808
7358

649
2435
4268
51
7403

1 511
4050
8341
859
14761

3

1

4

4053

8156

12209

Vedet
aistinvarainen
mikrobiologinen
fys.-kem.
muut

Kulutustavarat

Kliiniset tutkimukset,
lihantarkastus,
ympäristönäytteet,
sisäilmatutkimukset,
muut

Laboratorioiden väliset
vertailunäytteet

299

299
12512

MÄÄRITYKSET YHTEENSÄ

38788

LIITE 3

KULUTTAJANEUVONNAN SUORITTEET 1998

Ensiyhteydenottoja yhteensä

5193

Luennot
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Haastattelut ja tiedotukset

17

VALITUKSET JA TIEDUSTELUT OVAT JAKAUTUNEET VUODEN 1995 AIKANA
ERI ALOITTAIN SEURAAVASTI:

Vaatetus-, tekstiili-, pesula-ala

67

Jalkine-, turkis, nahka-ala

49

Huonekalut, kodin koneet, elektroniikka

410

Kulkuneuvojen kauppa

534

Kulkuneuvojen huolto ja korjaus

82

Matka-ala

90

Asuminen ja rakentaminen

680

Muut tavarat

788

Muut palvelut (sis. pankki ym.)

967

Mainonta ja markkinointi

111

Sopimusehtoihin liittyvät asiat

577

Vakuutukset

120

Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut

34

Vuokra-asiat

216

Asuntokauppa

416

Kiinteistö- ja vuokravälitys

52

