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YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTA KERTOMUSVUONNA

Ympäristöviraston toiminta kertomusvuonna on jatkunut vilkkaana ja monipuolisena.
Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Samoin talouden
osalta budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti.
Kestävän kehityksen näkökulman ja perusperiaatteiden huomiointi on muodostanut
kaupunkisuunnittelussa entistä tärkeämmän roolin. Varsinkin kaupungin keskustan
kehittämisessä ja Oulujoen suiston suunnittelussa yhteistyö kuntalaisten kanssa on
entisestään tiivistynyt. Vilkkaasta rakennustoiminnasta johtuen keskustan tuntumassa olevia vanhoja teollisuusalueita on otettu asuntorakentamiseen. Tämä on
edellyttänyt maa-ainesten tutkimuksia ja jopa maaperän puhdistustoimia, joissa ympäristövirasto on ollut asiantuntijana mukana. Vesistöjen kuormitukseen vaikuttavat
päästöt ovat vähentyneet. Tästä huolimatta vesistöjen rehevöityminen on jatkunut,
eikä nopeita muutoksia leväkasvuston osalta ole odotettavissa. limansuojeluindeksin mukaan ilman laatu kertomusvuonna on ollut kaupungissa pääsääntöisesti hyvä.
Elintarvikevalvonnassa yritysten omavalvontasuunnitelmien eteenpäinvienti on
edennyt suunnitelmallisesti. Yleisötapahtumat ovat lisääntyneet, ja niissä elintarvikkeiden myynti on kasvanut. Asuntojen homekysymykset ovat työllistäneet ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä edellisten vuosien tapaan. Tosin huippu lienee tältä
osin ohitettu.
Laboratorio aloitti ensimmäisen nettobudjettivuotensa kiitettävästi. Palveluiden tarjoamisessa keskityttiin entistä enemmän laboratorion vahvoihin osaamisalueisiin ja
valtakunnallista Labranet-verkostoa hyödynnettiin tarvittaessa.
Kuluttajaneuvontapalvelu ja yhteistyö 18 lähialueen kunnan kanssa on sujunut moitteettomasti ja saadut tulokset ja kuntalaisten kokemukset palvelujen laadusta ovat
olleet kiitettävät.
Viraston toimitilojen kunnossa on ollut puutteita. Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan, jonka tehtävänä oli saada vuoden 1999 loppuun mennessä valmiiksi esitys
korvaavista tiloista. Toimikunnan työn määräaikaa on jatkettu ja tavoitteena on löytää järkevä ratkaisu kesän 2000 aikana tässä koko työyhteisön kannalta keskeisessä kysymyksessä.

Pekka Vuononvirta
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1. TEHTÄVÄT JA HENKILÖKUNTA 1999
Ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kaupungin toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä kuluttajaneuvontaa.
Ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta ympäristönsuojelu käsittää erilaiset i1mansuojelun, 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, eläinlääkintähuoIlosta
sekä kuluttajaneuvonnasta.
Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii emo lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Lautakunta piti kertomusvuonna 13 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 158 asiaa.
Ympäristölautakunta tutustui Kotivara Oy:n toimintaan helmikuussa, Nuottasaaren
tehdasalueen laitoksiin toukokuussa, Orion-yhtymä Oyj:n ympäristöasioihin lokakuussa ja Taskilan jätevedenpuhdistamon toimintaan joulukuussa. Huhtikuussa
1999 tehtiin vierailu, jonka aikana tutustuttiin sekä Jyväskylän että Lahden kaupunkien ympäristölautakuntien tehtävien hoitoon sekä Ekokem Oy:n toimintaan Riihimäellä.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto, jossa on kaikkiaan 37 vakanssia. Vuoden 1999 lopussa ympäristövirastossa oli 31 vakituista työntekijää.
Osa-aikalisällä työskenteli neljä henkilöä ja sijaisuuksia hoiti neljä henkilöä. Osaaikaeläkkeellä oli yksi henkilö. Työllistettävien määrä oli neljä. Henkilöstöpankista oli
ympäristövirastoon sijoitettuna kaksi henkilöä.
Viimeisen viiden vuoden aikana ympäristöviraston henkilökunnan määrän kehityksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
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Ympäristöviraston työsuojelua toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti. Työyhteisön kehittämissä ja työsuojelun tasoa koskeva kyselyn toteutettiin ja tulosten arviointi suoritettiin helmikuussa. Kävelytestiin osallistui 10 henkilöä. Oulun työterveys
toteutti syyskuussa "Voimavarat työssä" -kyselyn koko henkilökunnalle. Henkilöstön
sairaus- ja tapaturmapoissaoiojen määrä oli 382 kalenteripäivää. Määrä oli
huomattavasti edellistä vuotta korkeampi.
Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Pekka Moilanen asetti tilatyöryhmän uusien tilojen hankkimiseksi ympäristöviraston toiminnoille. Uusien tilojen hankkiminen
on ajankohtaista mm. laboratorion ilmastointiin liittyvien terveysongelmien sekä nykyisten tilojen uuskäyttöä koskevien suunnitelmien vuoksi. Työryhmälle asetettu
määräaika oli 31.12.1999, jota jouduttiin myöhemmin jatkamaan.

YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Järjestelmäkehityspäällikkö Pasi Orava
Projektisihteeri Eija Rautakorpi
Maanviljelijä Raimo Kinnunen
Opiskelija Maija Risteli
Mielisairaanhoitaja Pekka Tolonen
Lastentarhanopettaja Sannamari Sala
Lehtori Raimo Saukko

Projektitutkija Esko Saari
Palvelusihteeri Kyllikki Poutiainen
Agrologi Antti Pönkkö
Erikoissuunnittelija Ritva Tienari
AluetoimitsijaTarja Pajuniemi
Mikrotukihenkilö Teemu Kärki
Markkinointipäällikkö Pekka Jäntti

I

I

Kaupunginhallituksen edustaja

Varaedustaja

Lehtori, KM Katriina Heikkilä,

Opiskelija, luonnontiet. yo Riikka Moilanen

I

I

Esittelijä

Sihteeri

Pekka Vuononvirta, ympäristöjohtaja

Marketta Karhu,
ympäristönsuojelusuunnittelija
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YMPÄRISTÖVIRASTON HENKILÖKUNTA
Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

Hallinto

50%

Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa
Kanslisti Helga Kumpulainen
Kanslisti Anne Härkönen
Kanslisti Irja Sainio

~~~~~II~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Elintarvike- ja
ym päristölaboratorio

Kemisti Seija Karjalainen
Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva
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
Vastaanottotyöntekijä Helinä Pieniniemi

75%
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2. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristölautakunnassa käsiteltiin kaikkiaan 16 ympäristölupa-asiaa, joista kahdeksassa päätösvalta oli lautakunnalla ja kahdeksassa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella. Ympäristöluvista pääosa oli jätelain mukaisia jätelupia ja terveydensuojelulain mukaisia sijoituspaikkalupia.
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman koordinaatiotyö jatkui. Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta vuodelta 1998 liitettiin
osaksi kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja samaa käytäntöä jatkettiin
myös kertomusvuonna. Vuoden 1999 seurantaraportti sisältää tiedot kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta politiikan painopistealueilla sekä tiedot hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien etenemisestä. Kaupungin
kestävän kehityksen ohjelmaa esiteltiin mm. Oulussa pidetyillä Kaupunkipuutarhurien seura r.y:n kesäluentopäivillä sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
seminaarissa.
Kaupunginhallitus hyväksyi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon jakosäännöt
marraskuussa 1999. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja sen myöntää kaupunginhallitus ympäristölautakunnan esityksestä. Ensimmäiseksi palkinnonsaajaksi valittiin
Timosenkosken luontokoulu.
Kertomusvuonna erityistä huomiota kiinnitettiin koulujen ja päiväkotien kestävän
kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämiseen. Keväällä 1999 tehtiin Oulun
kaikille ala-asteille, yläasteille ja lukioilie aiheeseen liittyvä kysely- ja neuvontakäynti.
Käynnin tuloksista laadittiin yhteenveto sekä yksityiskohtaiset koulukohtaiset palautteet. Koulujen käyttöön laadittiin opas "Koulu ja kestävä kehitys". Kouluoppaan
pohjalta sosiaali- ja terveysvirastossa laadittiin vastaava tietopaketti päiväkoteja
varten.
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin. Edellisenä vuonna alkaneen EU:n tukeman
meluprojektin RUMORE yhteistyökumppanit Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta vierailivat Oulussa maaliskuussa. Projektin päätöskokous pidettiin Viladecansin kaupungissa Espanjassa kesällä 1999 ja siihen osallistuivat Pekka Vuononvirta ja Matti
Tynjälä.
Oulun kaupunki osallistui kutsuttuna asiantuntijana Etelä-Japanissa marraskuussa
1999 pidettyyn kansainväliseen rantojen maankäyttöä koskevaan kongressiin. Tilaisuudessa kaupunkia edusti ja esitelmän piti Pekka Vuononvirta.
Ympäristövirasto osallistui kaupungin maankäytön
suunnitteluun antamalla kaavalausuntoja sekä
osallistumalla suunnittelutyöhön. Keskeisimmät
kohteet, joissa ympäristöasiat olivat merkittävästi
esillä olivat Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen,
Oulujoen suiston yleissuunnitelman laadinta, kaupungin viheraluejärjestelmätyön jatkaminen, Kaakkurin alueen kaavoitus, Lasaretin väylän ideakilpailu sekä suiston tuivauoman suihkujen ja valaistuksen uusimiseen liittyvä suunnittelu.
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Yhteistyö Oulun seudun ympäristöviranhaltijoiden kanssa jatkui. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna neljä, joissa käsitellyistä asioista keskeisin oli jätehuoltomääräysten uusiminen.

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. Laskeumanäytteistä seurattiin rikin ja typen määrää. Vuoden 1998 tulokset julkaistiin kertomusvuonna ja vuoden 1999 tulokset julkaistaan kuluvan vuoden aikana.
Miltaustulokset osoittavat, että Oulun ilmanlaatuun vaikuttaa keskeisimmin liikenne. Vuoden 1998 ilmanlaatu oli jokseenkin edellisen vuoden kaltainen. Liikenteen aiheuttamat typpidioksidi-, häkä- ja pölypitoisuudet kohosivat joulukuussa kahdessa ilmanlaadun kannalta epäedullisessa säätilanteessa. Hiukkaspitoisuuden
korkeimmat arvot ajoittuivat huhti- ja toukokuulIe sekä poikkeuksellisesti joulukuun
alun lyhyelle, tuuliselle pakkasjaksolle. Nuottasaaren teollisuuslaitoksilta peräisin
olevien haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat keskimäärin samansuuruisia
kuin edellisenä vuonna ja rikkidioksidipitoisuudet kaikissa mittauspisteissä erittäin
alhaiset.
Ilmanlaatuindeksin avulla ilmanlaatua kuvataan sanallisella tulkinnalla: hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Tieto välitetään kaupunkilaisille internetin kautta päivittäin ja lehdistön kautta viikoittain. Vuonna 1998 ilmanlaatu oli keskustassa pääosin
tyydyttävä (255 päivää) ja asuntoalueilla hyvä (238 päivää). Indeksin mukaisia huonoja päiviä oli kertomusvuonna keskustassa viisi ja asuntoalueilla ei yhtään.
Syksyllä käynnistettiin yhteistyössä kaupungin, teollisuuden, Tielaitoksen ja PohjoisPohjanrnaan ympäristökeskuksen kanssa typpiyhdisteiden leviämismallin laadinta. Mallin laatii Ilmatieteen laitos ja sen avulla saadaan kattava kuva typenoksidien pitoisuuksista Oulun kaupungin alueella, mikä edesauttaa tarvittavien toimenpiteiden kohdistamista sinne missä vaikutus on suurin.

VESIEN SUOJELU
Oulun edustan merialueen tilan tarkkailu toteutettiin Pohjois-Suomen vesioikeuden
päätöksen mukaisesti. Jätevesikuormitus oli jokseenkin edellisen vuoden suuruinen.
Lupaehtoja ei ylitetty. Oulun edustan merialueen tila oli kertomusvuonna julkaistujen
vuoden 1998 seurantatulosten mukaan jokseenkin edellisten vuosien kaltainen.
Happitilanne oli hyvä sekä ulompana merellä että rannikon läheisellä alueella.
Puunjalostusteollisuuden jäteveden hajua ei havaittu. Avovesikauden keskimääräiset a-klorofyllipitoisuudet kuvastivatlievästi rehevää ja paikoin karua vesistön tilaa.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna on havaittavissa kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksissa laskeva kehityssuunta, joskin parina viime vuotena kesäajan ravinnepitoisuudet ovat hieman nousseet. Samoin klorofyllipitoisuuksien lasku on pysähtynyt. Oulun
edustalla korkeahko tuotantotaso onkin selvimmin koettavissa oleva haitta.
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Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailuraportti vuodelta 1998 valmistui kertomusvuonna. Suurimman osan joen ravinnekuormituksesta aiheuttaa hajakuormitus ja
iuonnonhuuhtouma. Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on vähäinen.
Oulujoen pääuoman virkistys- ja yleis käyttökelpoisuus 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. Hygieeniseitä laaduitaan pääuoman vesi oli uimavetenä hyvää. Sanginjoessa veden happamuus oli edellisvuotta suurempaa.
Ympäristökeskuksen aloittamassa erillisselvityksessä havaittiin Sanginjoen puskurikyvyn olleen elo-syyskuussa joen ala- ja keskiosalla loppunut. Sanginjoen latvavesillä tilanne parani loppukesästä ja alaosalla happamuus ja alkaliniteetti olivat tyydyttäviä vuoden vaihteen jälkeen.
Vuosi 1998 oli poikkeuksellisen sateinen. Merikoskessa mitattiin vuorokauden keskivirtaamaksi 848 m3/s, mikä on suurin Oulujoessa voimalaitoksen rakentamisen
jälkeen havaittu arvo. Sivu-uomien virtaamat olivat lähes kaksinkertaiset normaalitasoon verrattuna.
Järvien osalta ympäristövirasto osallistui valtakunnalliseen levätilanteen seurantaan, mihin liittyen Lämsänjärven, Kuivasjärven ja Pyykösjärven uimarantojen havainnot raportoitiin viikottain. Lisäksi sinileväseuranta toteutettiin uimakauden aikana
emo lisäksi Valkiaisjärvellä ja neljällä merenrantauimapaikalla sekä kahdeksalla
Oulujoen uimarannalla säännöllisten uimarantavesien valvontanäytteenoton yhteydessä. Kesä 1999 oli poikkeuksellisen lämmin, mistä syystä sinileväkukintoja todettiin edellistä kesää enemmän ja normaalia aikaisemmin. Leväkukintaa havaittiin
Lämsänjärven, Kuivasjärven ja Pyykösjärven sekä Pateniemen uimarannalla.
Laaja-alaisten vesiensuojeluhankkeiden käsittelyä jatkettiin vesistöryhmässä,
jossa on edustettuna ympäristövirasto, tekninen keskus. liikuntavirasto ja Oulun
Energia. Vuonna 1998 käynnistyneet Oulujoen perinneohjelmaan liittyvät POMOrahoitusta saaneet hankkeet Oulujoen veneliikenteen kehittäminen, Tervasoudun
kehittäminen sekä jokivarren metsien maisemanhoito-ohjeiden laadinta toteutettiin
suunnitellulla tavalla.
Kertomusvuoden aikana käsiteltiin ympäristövirastossa 17 haja-asutusalueen jätevesilupahakemusta. Määrä oli edellistä vuotta alhaisempi.

JÄTEHUOLTO
Jätehuollon valvontaa toteutettiin tarkastuskäynnein, ohjein ja toimialakohtaisin
selvityksin. Metalli- ja konepaja-alalle kohdistetussa selvityksessä kartoitettiin alan
yritysten ympäristöasioiden hoidon tasoa. Selvityksen tarkoituksena oli myös saada
tietoa alaa koskevista ympäristökysymyksistä sekä kiinnittää yrittäjien huomiota parempaan ympäristöasioiden hoitoon.
Kesäkuussa 1999 tehtiin selvitys oululaisten kiinteistöjen biojätteen lajittelusta. Selvityksen otos oli 607
kiinteistöä ja tulos osoitti pääsääntöisesti keräyksen
toimivan. Huonosti tai ei ollenkaan lajittelevia kiinteistöjä
oli 10 % otoksesta.
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Kertomusvuonna käynnistettiin Oulun kaupungin uusien jätehuoltomääräysten valmistelu.
Ympäristövirasto laati ohjeen PCB- ja Iyijypitoisten rakennusmateriaalien poistosta
ja jätteen käsittelystä ja Pohjois- Pohjanmaan työsuojelupiiri ohjeen työntekijöiden
suojaamisesta poistotyön aikana. Ohjeet jaettiin Oulussa saneeraustoimintaa harjoittaviin rakennusliikkeisiin sekä muille asiaan liittyville tahoille.
Ruskon jätteenkäsittelyalueen vanha jätetäyttöalue suljettiin elokuussa, jolloin
otettiin käyttöön uusi laajennusalue. Alueen tarkkailua toteutettiin kertomusvuoden
alusta alkaen uusitun tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätteenkäsittelyalueen alapuolella Lopakkaojassa näkyi kaatopaikkavesien vaikutus mm. kohonneina sähkönjohtavuusarvoina ja veden heikentyneenä hygieenisenä laatuna. Pohjavesissä kaatopaikkavesien vaikutukset näkyivät selvimmin vanhaa täyttöaluetta ympäröivän eristysseinän sisäpuolella. Biokaasun toimitus laajeni oman toiminnan ja Paroc Oy:n
lisäksi OYS:iin Oulun Energialle.

Jätehuoltomääräysten mahdollistamia harvennettuja jäteastioiden tyhjennysvä'
lejä myönnettiin neljä.

KEMIKAALIVALVONTA
Uusi asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tuli
voimaan helmikuun alussa. Turvatekniikan keskus aloitti laajamittaista käsittelyä
harjoittavissa laitoksissa uuden asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevia ilmoituksia käsiteltiin
lautakunnassa kaksi kappaletta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjauksella toteutettiin kemikaalien markkinavalvontahanke,
joka koski öljy- ja koristelampuissa käytettävien polttoaineiden eli ns. lamppuöljyjen pakkauksia ja merkintöjä. Valvonta
kohdistettiin ensisijaisesti vähittäismyyntipisteisiin, esim. päivittäistavarakauppoihin, huoltoasemiin ja "halpamyymälöihin".
Oulun
kaupungin
alueella tarkastettiin
kymmenessä
kohteessa yhteensä 12 eri valmistajien lamppuöljytuotetta.

L1KAANTUNEET MAA-ALUEET
Saastuneiden maiden kunnostaminen jatkui vilkkaana. Orionin yhtymä Oy Fermionin, Optiroc Oy Ab:n, Kiertotien entisten öljyvarastojen ja Suomen Petrooli Oy:n
Toppilansaaren varaston maaperän puhdistusta jatkettiin samoin kuin Pateniemen
saha-alueen kunnostusta. Muita pienempiä saneerauskohteita oli kuusi.
Iinatin kaatopaikan alue tutkittiin. Tarkkojen selvitysten perusteella voitiin alueen
maankäytön suunnittelussa osoittaa turvalliset ja terveelliset alueet asutukselle sekä
muut kaavoituksessa huomioitavat toiminnot. Samassa yhteydessä selvitettiin myös
kaatopaikan kaasuntuottokyky. Tulokset osoittivat, että kaasun kerääminen ei ole
taloudellisesti kannattavaa.
Armeijan kaupungille luovuttaman alueen maaperän epäpuhtaudet selvitettiin. Ns.
isännättömiä huoltoasemia, lähestyttiin kirjeitse niiden saamiseksi kunnostettavaksi.
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Kolmestatoista yhteydenotosta yksi johti kuluneena vuonna hakemukseen, joka ei
kuitenkaan täyttänyt rahoituksen ehtoja.

MELUNTORJUNTA
Meluntorjunnassa painopiste oli edellisten vuosien tapaan ennaltaehkäisyssä.
Tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta
tehtiin kertomusvuonna 75 meluilmoitusta.
Määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Ilmoituksista
44 koski huvitilaisuuksia, 13 teollisuustoimintaa ja
rakentamista,11 tiedotus- ja mainontatoimintaa
sekä seitsemän moottoriurheilukilpailuja.
Yleistä melutasoa seurattiin ympäristöviraston
suorittamin mittauksin 21 kohteessa. Suurin osa
mittauksista kohdistui asukkaiden liikennemeluvalituksiin, rakennusten teknisten laitteistojen meluhaittojen selvittämiseen sekä meluilmoitusten valvontaan. Ohjearvojen ylityksiä todettiin viidessä
kohteessa.
Kauppatorin kehittämisen seurauksena erilaisten yleisötapahtumien määrä on myös
lisääntynyt. Marraskuussa toteutetulla asukaskyselyllä selvitettiin kauppatorin lähiasukkaiden kokemuksia toritapahtumien melu- ja muista mahdollisista haitoista.
Normaali toritoiminta koettiin yleensä asiallisena ja erilaiset toritapahtumat jonkin
verran häiritsevinä. Asukkaiden näkemykset torialueen musiikkitapahtumien ajankohdista olivat melko selkeät. Puolet vastaajista toivoi arkisin järjestettävien musiikkitapahtumien päättyvän noin klo 22 ja viikonloppuisin puolen yön tienoilla.
Kansainvälinen meluprojekti Rumore saatiin päätökseen. Projektin tavoitteena oli
lisätä oululaisten melutietoisuutta ja löytää keinoja, kuinka itse kukin voi vaikuttaa
melutilanteeseen. Tavoitteen toteutumiseksi tehtiin asukkaille melukysely sekä
tuotettiin melusta ja sen haitoista kertova video, juliste, esite ja www-sivut sekä
opetusmateriaalia koulujen käyttöön. Kyselystä valmistui opinnäytetyö Oulun yliopiston maantieteen laitokselle.

MAA-AINESASIAT
Kaupungin alueella on voimassa kuusi maa-aineslupaa. Kertomusvuonna käsiteltiin kaksi lupahakemusta. Jatkolupa Hangaskankaalle hyväksyttiin, joskin lupaehtoja
hieman tiukennettiin. Lupahakemus maa-ainesten otolle Pilpasuon viereiseltä alueelta hylättiin maisemallisten tekijöiden ja luonnonmuodostumien takia. Lautakunta
tutustui ottoalueeseen maaliskuussa. Päätöksestä on valitettu.
Kesällä 1999 kaikki kaupungin alueella olevat maa-ainesalueet tarkastettiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin Hangaskankaan pohjavesialueeseen. Siellä tarkastettiin
myös lopetetut ottoalueet ja kotitarvemontut. Samalla käytiin läpi kaikki alueen
pohjavesiriskit, mm. öljysäiliöt, jätevesiasiat, laittomat kaatopaikat ja roskaantumat.
Alueelta löydettiin runsaasti huomautettavaa - lähinnä pienialaisia roskaantumisla,
jotka tullaan siivoamaan vuonna 2000.
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LUONNONSUOJELU
Ympäristövirastossa valmistui kirjallisuusselvitys Oulujoen suiston luonnonoloista. Tarkastelu kattaa suiston vesi- ja ranta-alueet sekä saaret. Selvitys
palvelee laaja-alaista "Oulujoen suiston kehittäminen maisemallisena ja toiminnallisena kokonaisuutena" -hanketta.
Oulun yliopiston tutkijaryhmä kartoitti koko suistoalueen putkilokasvillisuuden. Kasvillisuusselvitys osoitti suiston kasvilajilukumääräksi 360, mikä on suurimpia mitä
vastaavan kokoiselta alueelta tunnetaan koko Pohjois-Suomessa. Alueellisesti
uhanalaisia lajeja oli 12 ja valtakunnallisesti uhanalaisia oli yksi.
Lintujen levinneisyyttä ja runsautta selvittävässä kaupunkilintukartoitus -työssä oli
meneillään viimeinen aineiston täydennysvuosi ja pääpaino oli jo tulosten käsittelyssä.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen hoitotöitä jatkettiin. Kertomusvuonna laidunnettiin lampaita Selkäkarissa. Pilpasuon luonnonsuojelualueesta valmistui uusi
esitevihko. Isokankaan luonnonsuojelualueella aloitettiin opasteiden uusinta. Ilkivalta
erityisesti Letonniemen alueelle aiheutti ylimääräisiä kunnostustarpeita.
Oulujokivarren metsille laadittiin maisemanhoidon ohjeet. Suurin osa Oulujokivarresta kuuluu valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden joukkoon. Suositusten laadinnan yhteydessä toteutettiin kuusi esimerkkikohdetta, jotka ovat luonteenomaisia jokivarren metsille. Suositukset
on koottu "Metsämaiseman hoito Oulujokivarressa" -esitteeseen ja julkaisuun.
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3. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA
KULUTTAJANEUVONTA
ELINTARVIKEVALVONTA
Elintarvikevalvonnan tavoite, että 60 % elintarvikehuoneistoista olisi omavalvonnan
piirissä, ylitettiin. Omavalvontasuunnitelman oli laatinut vuoden loppuun mennessä 67 % yrityksistä. Neuvontaa ja opastusta suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tarvittiin edelleen. Omavalvonnan toimivuutta tarkasteltiin suurtalouksissa.
Elintarvikehuoneistoja hyväksyttiin 41. Kuusi huoneistoa hyväksyttiin hygienialain
mukaisiksi laitoksiksi tai varastoiksi. Tarkastuskäyntejä valvontakohteisiin tehtiin
2 341. Elintarvikkeiden laatua koskevia valituksia tehtiin 58 mikä oli edellisvuotta
enemmän.
Kertomusvuonna todettiin kaksi selvää ruokamyrkytysepidemiaa, joissa molemmissa i1meisimpänä syynä oli esivalmistetun ruokamyrkytysbakteereita sisältäneen
ruoan riittämätön kuumentaminen. Ruokamyrkytysten aiheuttajaelintarvikkeet olivat
hernekeitto ja täytetty kalkkunaleike. Kummassakin epidemiassa sairastuneiden
määrä oli 15-20 henkilöä.
Suurten yleisötapahtumien maaran
kaksinkertaistuminen (18 kpl) vaati elintarvikevalvonnalta entistä suuremman
työpanoksen. Valkosipuliyö oli edelleen
työläin valvottava tapahtuma. Ympäristölautakunnan hyväksymää uutta liIapäisja ulkomyyntiohjetta toteutettiin ensimmäistä kesää. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
kylmäsäilytysolosuhteet
saaliin ohjeen myötä suurimmaksi osaksi
vaatimusten mukaisiksi.

ELINTARVIKEVALVONNAN PROJEKTIT
Vuoden aikana osallistuttiin neljään valtakunnalliseen tai lääninhallituksen järjestämään projektiin: kasvisten ja hedelmien merkinnät, muoviset pakkausmateriaalit; lihavalmisteiden laatu sekä viljojen kivennäis- ja raskasmetallipitoisuus.
Omina projekteina tai yhteistyössä ympäristökuntien kanssa toteutettiin seuraavat
projektit: uppopaistorasvojen laatu, säilykkeiden tinapitoisuus, kasvisten raskasmetalIipitoisuudet, pehmytjäätelöiden ja jäätelökioskien veden mikrobiologinen laatu,
elintarvikemyymälöiden jauhelihan laatu sekä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
säilytyslämpötilat myymälöissä. Projektin tuloksista on laadittu yhteenvetoraportit
vuoden 2000 alussa.
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TUOTETURVALLISUUDEN VALVONTA
Kertomusvuonna KUluttajavirasto antoi ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämisestä. Ko. ohjeet käytiin läpi Raksilan ja Raatin uimahallin vastaavan hoitajan kanssa. Molemmille uimahalleille on laadittu turvallisuusasiakirja,
jota ohje edellyttää.
Osallistuttiin Kuluttajaviraston järjestämään projektiin, jossa otettiin näytteeksi 20
vauvan vaatetta. Kankaista tutkittiin formaldehydipitoisuus ja mikäli vaatteissa oli
neppareita, tutkittiin nikkelipitoisuus. Yhdessä tuotteessa oli yli sallitun määrän formaldehydiä. Yritys veti tuotteen vapaaehtoisesti pois markkinoilta. Kolmen tuotteen
neppareista irtosi nikkeliä. Kaupoissa olleet tuotteet merkittiin ja uusiin tuotteisiin
vaihdettiin nikkelittömät nepparit.
Kuluttajaviraston kautta tulleiden EU-notifikaatioiden perusteella seurattiin neljän
turvallisuuden kannalta epäilyttävän tuoteryhmän myyntiä (2 maastopyörää, lapsille
tarkoitettu magneetti, tupakansytytin).
Kuluttajavirasto asetti myyntikieltoon sormiskeittilaudan, koska laudan pinnan hiekkapaperissa oli lyijyä runsaasti yli sallitun
enimmäismäärän. Pistokoeluonteisesti tarkastettiin, ettei markkinoilla ollut emo tuotetta.
Joulukuussa
merkintöjä.

tarkastettiin

kynttilälyhtyjen

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA
Elinympäristön valvonnassa työllistivät edellisten vuosien tavoin eniten asuntojen
ja julkisten tilojen kosteus- ja homevaurioihin liittyvät ongelmat. Sisäilmaa koskevien valitusten määrä kuitenkin hieman vähentyi. Valituksia oli 380 kpl, mikä on
n. 70 % kaikista valituksista.
Asunnontarkastuksia tehtiin 395. Vaurioiden selvittämisessä pääpaino oli edelleenkin materiaalinäytteiden ottamisessa. Sisäilmanäytteitä otettiin silloin, kun selvää vauriota ei havaittu ja oireet viittasivat homelatistukseen tai jatkuivat korjauksen
jälkeen. Tarkastusten lisäksi annettiin kosteus- ja homevaurioihin liittyvää puhelinneuvontaa. Yksi asunto määrättiin asumiskieltoon.
Koulujen tarkastuksia työterveyshuollon ja työsuojelun edustajien kanssa tehtiin
kaikkiaan 11.
Ympäristövirasto järjesti marraskuussa Oulun ja lähialueen ravintoloitsijoille, LVIalan yrityksille ja valvontahenkilöstölle koulutusta tupakkalain muutoksista ravintoloissa. Luennoitsijat olivat työsuojelu- ja lainsäädäntöpuolen asiantuntijoita.
Talousveden valvonta
Ympäristövirasto tutki joka toinen viikko ja tarvittaessa tiheämminkin verkostosta
saatavan veden laatua. Vesipostien sekä pohjavedenottamoiden veden laatua tark-
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kailliin kuukausittain. Talousveden laadunvalvontanäytteitä otettiin kuluneena
vuonna yhteensä 320 kappaletta. Lisäksi vesilaitos otti bakteerien varalta lähes 800
valvontanäytettä.
Verkostovesinäytteet täyttivät mikrobiologiselta laadultaan
sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset. Bakteerien kokonaismäärän tavoitearvo ylittyi
hieman kymmenkunta kertaa. Hietasaaren alueen veden mikrobiologista laatua seurattiin tavoitearvojen ylittymisen takia
tehostetusti kesäaikana. Syynä Hietasaaren talousveden
mikrobihaittoihin on verkostoveden vähäinen käyttö. FysikaaIis-kemialliselta laadultaan Oulun talousvesi vedet täytti terveydelliset laatuvaatimukset lukuun ottamatta muutamia hyvin pieniä nitriittipitoisuuden ylilyksiä verkoston äärialueilla, joissa veden kulutus oli vähäistä.
POhjavesiposteista saatavassa vedessä todettiin muutaman kerran bakteerien
kokonaismäärän tavoitearvon lieviä ylittymisiä, mikä liittyi pohjavesipostien vähäiseen käyttöön.
Vedenottamoiden vedet ovat täyttivät laatuvaatimukset lukuun ottamatta muutamia
pieniä rauta- ja mangaanipitoisuuksien ylityksiä.

Uimarantojen ja uima-altaiden valvonta
Oulun kaupungissa on 17 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkailtiin säännöllisesti. Näistä Nallikarin, Tuiran, Lämsänjärven ja Valkiaisjärven rannat ovat ns.
EU-uimarantoja, joiden vedenlaatua tarkkaillaan perusteellisemmin. EU-rannoiksi
luetaan sellaiset rannat, joiden maksimikävijämäärä on yli sata henkeä päivässä.
Uimarantojen käyttöönottotarkastukset tehtiin kesäkuun alkupuolella.
Vesinäytteitä otettiin 3-7 kertaa kesässä. Ensimmäiset näytteet EU-rannoilta otettiin
toukokuussa. Näytteiden määrään vaikuttivat lainsäädännön vaatimukset, edellisen
kesän seurannan tulokset ja sinileväongelmat.
Uimavedet olivat pääsääntöisesti mikrobiologiselta laadultaan hyviä, mutta sinilevää todettiin
Kuivasjärvessä, Lämsänjärvessä, Pyykösjärvessä sekä Pateniemessä.
Ympäristölautakunta kielsi lintujen syöttämisen Tuiran uimarannalla. Koska runsasta
lintujen ruokkimista kielloista huolimatta esiintyi, jätettiin kiellon valvominen poliisille.
Vuonna 1999 valvottavana oli 26 uima-allasta ja 8 pore- tai terapia-allasta. Kaikkiaan näistä 34 altaasta otettiin 359 laadunvalvontanäytettä, joista 99,2 % täytti mikrobiologiselta laadultaan asetetut vaatimukset. Fysikaalis-kemialliselta laadultaan
85,5 % täytti asetetut vaatimukset. Neuvonnan ja jatkotutkimusten jälkeen altaiden
vesi oli vaatimusten mukaista.
Kesällä 1999 toteutettiin uimahallien puhtausnäyteprojekti, joka jatkui vuoden loppuun. Pintahygieenisia näytteitä otettiin saunoista, peseytymistiloista, pukuhuoneista
ja uima-allastiloista yhteensä n. 1 900 kpl. Näytteistä tutkittiin pseudomonas aeruginosa, hiivat, homeet ja ihosienet. Yli puolessa yleisistä uimaloista tilojen puhdistusta ei voitu pitää riittävänä. Uima-altaiden ja niiden sivutilojen puhtaustaso huonontui verrattuna vuoden 1991 hygieniatasoon.

13

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU
EläinlääkintähuolIossa laboratorioeläinlääkäri vastasi tuotantoeläinten hoitamisesta
ja johtava hygieenikko eläinsuojelusta ja muista virkaeläinlääkärin tehtävistä. Pieneläinten hoitaminen järjestettiin ostopalveluna. Kaikki eläinlääkärit osallistuivat
vuorollaan pieneläinpäivystykseen.
Eläinlääkintähuollon päivystykset järjestettiin yhteistyössä ympäristökuntien kanssa.
Eriytetty tuotantoeläin- ja pieneläinpäivystys toimi hyvin ja paransi huomattavasti
palveluiden saatavuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.
Peruspalveluiksi luokiteltavia potiiaskäyntejä pieneläinvastaanotolla oli n. 1 320 ja
hyötyeläinsairasmatkoja tehtiin 112. Tarttuvien eiäintautien osalta eläinten terveydentila oli hyvä.
Eläinsuojelutarkastusten määrä kaksinkertaistui (39 kpl). Eniten valituksia tehtiin
koirien kunnosta ja häkkien ja koppien puutteellisuuksista. Eläinkoti Nikulaan toimitettiin n. 140 löytöeläintä Oulun kaupungin alueelta. Erityisesti löytökissojen (mahdollisten kesäkissojen) määrä syksyllä lisääntyi hälyyttävästi.
Villikissojen pyyntiä harjoitettiin tehostetusti Heinäpään ja Hietasaaren alueella,
joista Eläinsuojeluyhdistyksen valvojat pyydystivät yhteensä 37 villikissaa.
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KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta on erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista ja ristiriitojen sovittelua kuluttajien ja elinkeinon harjoittajien välillä. Neuvonnan ohella annetaan kuluttajavalistusta luentojen tiedotustilaisuuksien haastattelujen ja artikkeleiden avulla.
Vuonna 1998 alkanutta naapurikuntien kuluttajaneuvontaa jatkettiin siten, että Oulun
kaupunki hoiti 18 naapurikunnan kuluttajaneuvonnan kahden päätoimisen kuluttajaneuvojan voimin.
Vuoden 1999 aikana kuluttajaneuvontaan tuli 5293 ensiyhteydenottoa. Lisäystä
edelliseen vuoteen oli noin sata, mutta suhteessa ympäristökuntalaiset ovat jopa
kaksinkertaistaneet yhteydenottojen määrän, mikä kertoo siitä, että sopimuskunnat
ovat onnistuneet palvelusta tiedottamisessa. Kuluttajaneuvonnan ruuhkautumista on
kritisoitu jonkin verran kuluttajien taholta, mutta näillä resursseilla lisääntyvään
asukaslukumäärään nähden kuluttajaneuvonta toimii äärirajoilla.
Erilaisia luentoja pidettiin 24 kertaa ja haastatteluja ja tiedotuksia annettiin yhteensä
19.
Suurimman, vaikeimman ja myöskin intresseiltään suurimman valitus ryhmän muodostivat asuntokauppaan liittyvät asiat. Yksittäisiä suuria ryhmiä ovat edelleen autokauppa- ja kodinkonevalitukset. Tarkempi erittely liitteessä.
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4. ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna reilut 12 000 näytettä, joista tehtiin yli
40 000 määritystä. Luvut ovat selvästi edellisvuotta suurempia ja ylittävät asetetut
tavoitteet. Näytteistä Oulun kaupungin valvontaviranomaisten ottamia oli n. 4 500
(37 %), mikä on kaksituhatta näytettä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys
johtuu suurelta osin uimahallien puhtausnäyteprojektin näytteistä. Naapurikuntien
viranomaiset, yksityiset laitokset ja henkilöt tutkituttivat näytteitä saman määrän kuin
edellisenäkin vuonna.
Laboratorio oli ensimmäistä vuotta nettobudjettiyksikkönä. Laboratoriopalveluista perittäviä maksuja
tarkistettiin 1.1.1999. Tulot kasvoivat edellisestä
vuodesta yli 480 000 mk:lla ja tulotavoite ylitettiin
lähes 30 %:i1a. Nettotavoitteeksi asetettu vajaa - 1,6
milj. mk saavutettiin. Toteutuma oli n. - 1,1 milj. mk.
Toimintakate oli 60 %.
Vesinäytteitä tutkittiin 2 185, joista aikaisempien vuosien tavoin omia oli n. 40 %.
Elintarvikenäytteitä tutkittiin 3 515, joista 1 309 oli ns. hygienialain mukaisia näytteitä. Elintarvikenäytteistä oli edellisvuosien tavoin ala-arvoisia 10 % ja kaikista näytteistä 16 %, joka on hiukan keskimääräistä pienempi. Salmonellan varalta tutkittiin
948 elintarvikenäytettä, joista yhdessä lihanäytteessä todettiin salmonellaa. Listeria
monocytogenes -bakteerien määrityksiä tehtiin 297 elintarvikenäytteestä ja sitä
todettiin 13 näytteestä (8 kalanäytteessä ja 5 kinkkusuikalenäytteessä). Kliinisten
näytteiden kokonaismäärä väheni yhä edellisestä vuodesta. Näistä utaretulehdusnäytteiden määrä hiukan kasvoi, mutta eläinten ulosteiden salmonellanäytteet vähenivät selvästi. Tutkituista 328 ulostesalmonellanäytteestä ei yhdessäkään todettu
salmonellaa. Sisäilman home- ja kosteusvaurioiden selvittämiseen liittyvien mikrobinäytteiden määrä (1 301) hiukan kasvoi edellisestä vuodesta. Ryhmään muut tutkimukset kuuluvien näytteiden määrä kasvoi yhä selkeästi. Näytteitä oli 3 611, mikä
on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä n. 2 000 näytettä oli
uimahallien puhtausnäytteitä.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskuksen
suorittaman toisen akkreditoinnin jälkeisen määräaikaistarkastuksen (24.5.1999)
yhteydessä tarkastettiin akkreditoidun alueen lisäksi Elintarvikeviraston hyväksymän
pätevyysalueen ei-akkreditoituja menetelmiä pistokoeluonteisesti sekä EELA:n
hyväksyntää varten lähes kaikki hygienialain mukaiset ei-akkreditoidut menetelmät.
Uusi akkreditointipäätös saatiin 3.11.1999 ja siinä laboratorion testausalaksi määriteltiin edelleen elintarvikkeiden ja veden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus.
Mittatekniikan keskuksen rekisterissä laboratoriomme on akkreditoitu testaus laboratorio numero T114.
Kertomusvuonna laboratorion laitteistoa uusittiin hankkimalla mm. uusi atomiabsorptiospektrofotometri.

16

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.
Kertomusvuonna ympäristönsuojelun eri osa-alueilta pidettiin noin 20 esittelyä tai
esitelmää. Julkisissa viestimissä ympäristöviraston ympäristöasioista tiedotettiin yli
40 kertaa. Useimmin esillä olevat asiat olivat kuluta ja käytä kestävästi -kampanja,
kestävä kehitys ja ilmanlaatu.
Edellisen vuoden hyvien kokemusten myötä keväällä 1999 joka kotiin jaettavan
Rumputuksen keskiaukeama omistettiin ympäristöasioille. Ympäristöviraston
toimittamassa ympäristöliitteessä käsiteltiin ajankohtaisia kaupunkilaisia koskettavia
asioita, esimerkkeinä mainittakoon yleiskaavan valmistelu, uimarantojen kunnostus,
retkikohteena suositun Letonniemen luonnonsuojelualueen kuvaus sekä uusimmat
vesiensuojelu- ja jätehuoltotoimenpiteet.
Useissa eri yhteydessä esille tullut tarve esitellä Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaa käynnisti asiasta kertovan esitteen laadinnan. Esite pohjautuu kaupungin kestävän kehityksen politiikan painopistealueisiin ja se suunniteltiin mahdollisimman monia hallintokuntia ja liikelaitoksia palvelevaksi. Esitteen toimittamisesta
vastasi ympäristövirasto yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa.
Kaikille päiväkodeissa työskenteleville ammattiryhmille tarkoitettu koulutustilaisuus
"Kestävän kehityksen arkipäivää päiväkodeille" pidettiin syksyllä 1999. Tilaisuudessa annettiin tietoa, tukea ja kannustusta kestävän kehityksen käytännön toteuttamiseen päiväkotityössä. Koulutuksen järjestivät ympäristövirasto ja sosiaali- ja
terveysvirasto yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen toimintaa
kehittävän työryhmän kanssa.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjaa jatkettiin
aiheella sosiaalinen kestävyys. Syyskuussa pidetyssä seminaarissa käsiteltiin sosiaalisen kestävyyden ominaispiirteitä ja Oulun yleiskaavan 2020 tavoitteita sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Seminaarin järjestivät sosiaali- ja terveystoimi ja
ympäristövirasto yhteistyössä kestävän kehityksen seurantaryhmän ja Osallistuva
Oulu -osallisuushankkeen kanssa.
"Kuluta ja käytä kestävästi" -ympäristötietoisuusviikkoja, vietettiin Oulussa
kaupungin pääkirjastossa lokakuussa viikoilla 40 ja 41. Kirjastoon koottiin näyttelyksi
aiheeseen liittyvää tietoa sekä ympäristötaidetta. Tapahtuman avauspuheen piti
ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pasi Orava. Asiantuntijoiden antaman
neuvonnan ohella nähtiin teemaan liittyviä esityksiä.
Näyttelyssä vieraili runsaasti koululaisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Ohjattuun
jätteiden lajitteluun osallistui kahden viikon aikana noin 50 koululaisryhmää. Osana
tietoisuuskampanjaa järjestettiin myös kaikille avoin niksikilpailu, jossa etsittiin käyttökelpoisia tai hauskoja ideoita toteutettuna kierrätysmateriaaleista. Vastauksia saaliin reilut 60 ja parhaat ideat palkittiin. Oulun kaupungin sivukirjastot olivat myös mukana kampanjassa. Kunkin sivukirjaston lähellä sijaitseva päiväkoti toteutti sivukirjastoon taidenäyttelyn kierrätysmateriaalitöistä.

17

Vinkkejä ympäristöystävälliseen joulunviettoon annettiin yhteistyössä ympäristötietoisuustoimikunnan kanssa joulukuussa. Aiheena oli tällä kertaa jäälyhty muovisen kynttilälyhdyn tilalle.

Ympäristöviraston julkaisut:
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999

Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1998.
Koulu ja kestävä kehitys.

Raportit:
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säiIykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Ympäristöviraston muu valistus- ja tiedotusmateriaali:
.:.
•:.
•:.
•:.
•:.
.:.
•:.
•:.

Oulusta kestävän kehityksen kaupunki - Rumputuksen liite 4 s.
Ympäristöviraston tuottamat painotuotteet, toimintaohje - Ympäristöviraston
sisäisiä ohjeita n:o 2, 12 s.
Oulu, hyvä ympäristö yhteistyöllä - Kestävä kehitys vastuuta ihmisestä ja ympäristöstä, esite.
Oulu, a good environment through co-operation - Sustainable development,
responsibiIity for people an the environment, esite.
Rumore, esite sekä suomeksi että englanniksi.
Rumore, juliste.
Metsämaiseman hoito Oulujokivarressa, julkaisu 21 s.
Metsämaiseman hoito Oulujokivarressa, esite.

Joukkokirjeet ja tiedotteet:
.:.
•:.
•:.

Ohje PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmateriaalien poisto ja käsittelystä,
huhtikuu 1999.
Tupakkalain muutokset, syyskuu 1999.
"Kuluta ja käytä kestävästi" -kampanja, elo- ja syyskuu 1999.

Järjestetyt koulutustilaisuudet:
.:.
•:.
•:.

"Kestävän kehityksen arkipäivää - koulutustilaisuus päiväkodeille", syyskuu
1999, osallistujia 86.
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa - sosiaalinen kestävyys Oulussa", syyskuu 1999, osallistujia noin 40.
"Tupakkalain muutokset ravintoloissa", marraskuu 1999, osallistujia noin 80.
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Muut tilaisuudet:
.:.
•:.

Opastettu luontoretki Letonniemeen, kesäkuu 1999, osallistujia 12.
"Kuluta ja käytä kestävästi" -ympäristötietoisuuskampanja, lokakuu (vko 4041)1999.

Muut julkaisut:
.:.

Oululaisten meluperseptio v. 1998. - Anna-Sofia Paananen, Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, maantieteen laitos. - Oulu, 69 ss. + 8 liitettä.
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMA
TALOUSARVION TOTEUTUMA
Ympäristölautakunnan talousarvion kummankin sitovuustason toiminta pysyi menojen osalta talousarvion puitteissa. Tulot ylittyivät raamin mukaisesta arviosta Toimintakulut yhteensä ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia. olivat
8,2 Mmk, (toteutuma-% 96,5) ja toimintatuotot 2,3 mmk (toteutuma-% 138,6).
YMPÄRISTÖlAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS v. 1999
TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN

3801 HALLINTO

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR

TOT.YHT.

%

1 009126

957217
125
957092

94,9

MR

TOT.YHT.

%

2034243
15000
2019243

1986042
73382
1912660

97,6
489,0
94,7

MR

TOT.YHT.

%

388515
15000
373515

329391
31850
297541

84,8
212,3
79,6

MR

TOT.YHT.

%

512071
180000
332071

510972
186254
324718

99,8
103,4
97,8

1 009126

94,8

3810 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3830 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3840 KULUTTAJANEUVONTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE
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3860lLMANTARKKAILU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR

TOT.YHT.

%

338385
110000
228385

322380
215796
106584

95,3
196,2
46,7

MR

TOT.YHT.

%

1 277001
20000
1 257001

1 274887
79413
1 195474

99,8
397,0
95,1

TOT. YHT
5380890
586821
4794069

%
96,1
172,6
91,9

MR

TOT.YHT.

%

2888320
1290000
1598320

2779483
1 671 855
1 107627

96,2
129,6
69,3

MR

TOT.YHT.

%

8447661
1630000
6817661

8160374
2258676
5901698

96,5
138,6
86,6

3860 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖlABORATORIOTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
5559341
340000
5219341

3820 ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORIO

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

OL38 YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1999

TOIMINTATUOTOT TULOSYKSIKÖITTÄIN
(ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia)
1.

2.

Ympäristölautakunta ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota
Hallinto
Ympäristöterveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto
Kuluttajatoimi
Ilmantarkkailu
Ympäristönsuojelu

125
73382
31 850
186254
215796
79413

YHTEENSÄ

586820
1 671 856

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

1 800 0 0 0 . . . - - . . . . . . . . _ - : : : . . . . . . - ]
1600000 + - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

!

1400000

-1----------------1

1200000

-1----------------11

1000000

+----------------j

800000

+----------------j

Elintarvike- ja
ympäristö~

laboratorio

586820

....~- ....- .

~.-.~-

i

," Ympäristönsuojelu

600 000 +----~..::..
..
400 000
200000

-/-----1

+----1'
Hallinto 125

I

7",9."-41",-3-----1

Ilmantarkkailu

215796
'":'OO.ili

Eläinlääkintähuolto 31 850

Y""'~

mU K~r----------!'
.is'6f~ :..tf;
Ympäristöterveys0'

o

11-----;

- ~

......; -----...

•

va Ivonta 73 382

..

I

1

I
I

2
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1999

TOIMINTAKULUT TULOSYKSIKÖITTÄIN
(ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia)
1.

Ympäristölautakunta ilman elintarvike- ja ympäristölaboratoriota

2.

6000000

Hallinto
Ympäristöterveysvalvonta
Eläi nlääkintäh uolto
Kuluttajatoimi
Ilmantarkkailu
Ympäristönsuojelu

957 217
1 986 043
329391
510972
322380
1 274 888

YHTEENSÄ

5380 891

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

2779483

.-------------------------~

5 000 000 + - - - - - t ]

4000 000

3 000000

2 000000

-l-_ _-t~~~~~~~llm~a!!!!nta'!!!rk~ka!!!:ilu~3~22~3:!!QBO~--------_1
T----i----.!..:~=__--------------_l
Eläinlääkintähuolto 329 391 IP"""""""""""""""""'-~

-j--------j

Ym pä ristöte rveysvalvonta
1 9BS 043

1 000000 - j - - - - i : - - - - - - - - , - - : ; : ; ; : - - ! - - - - - - - - f

Elintarvike- ja
ympäristö.
laboratorio

;1-.....,2_77.....,9_4_B3~ ! i I - - - - j

Aalloto 951' 217
o-t----1-------..:.l'-----------r---....JL1!=.:!i...s:....~

1

2

..........-:.:I.---___I
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YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS 1999
MENOT MENOLAJEITTAIN
(ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön
kustannuksia)
YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA

HENK.KULUT
PALVELUIDEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET
MUUT MENOT

mk
3849699
910734
128430
492027

%/99
71,5
16,9

YHTEENSÄ

5380890

100

2,4

9,2

Muut menot 9,2 %
Aineet, tarvikkeet_ _-=::::::öII_~rrrC-_1
2,4 %
r---=-;;=--__

Henk.kulut 71,5 %

Palveluiden ostot
16,9%

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
HENK.KULUT
PALVELUIDEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET
MUUT MENOT

mk
2085089
178309
322690
193395

%/99
75,1

YHTEENSÄ

2779483

100

Muut menot 6,9 %
Aineet, tarvikkeet
11,6 %

Palveluiden ostot
6,4%

menot menolajeittain (Olo)

6,4

11,6
6,9

LIITE 1

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖ LABORATORION TOIMINTA 1999

OMAT TUTKIMUKSET

näytteet
-

II

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
sisäilmatutkimukset
puhtausnäytteet
muut tutkimukset

98
635
835
652
2001
250
4471

määritykset
376
2603
7176
3033
2001
697
15886

MUIDEN KUNTIEN, VIRANOMAISTEN TAI
YKSITYISTEN TOIMITTAMAT NÄYTTEET

näytteet
-

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
kliiniset tutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

KOHDAT I JA II YHTEENSA

määritykset

1 211
1571
1350
1401
649
1360
7542

3268
5774
7350
2148
2893
2848
24281

12013

40167

LIITE 2

MÄÄRITYKSET TUTKIMUSLUOKITTAIN 1999

TUTKIMUS
Elintarvikkeet
aistinvarainen
mikrobiologinen
koostumus
vierasaine
lisäaine
muut

OMAT

MUUT

KAIKKI

1024
1419
301
156
8
71
2979

2572
5562
586
202
46
74
9042

3596
6981
887
358
54
145
12021

894
1668
3894
720
7176

646
2424
4169
111
7350

1540
4092
8063
831
14526

2001

93

2094

3433

7796

11229

Vedet
aistinvarainen
mikrobiologinen
fys.-kem.
muut

Puhtausnäytteet

Kliiniset tutkimukset,
lihantarkastus,
ympäristönäytteet,
sisäilmatutkimukset,
muut

Laboratorioiden väliset
vertailunäytteet

297

297
13620

MÄÄRITYKSET YHTEENSÄ

40167

LIITE 3

KULUTTAJANEUVONNAN SUORITTEET 1999

Ensiyhteydenottoja yhteensä

5293

Luennot

24

Haastattelut ja tiedotukset
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VALITUKSET JA TIEDUSTELUT OVAT JAKAUTUNEET VUODEN 1999 AIKANA
ERI ALOITTAIN SEURAAVASTI:

Vaatetus-, tekstiili-, pesula-ala

55

Jalkine-, turkis, nahka-ala

60

Huonekalut, kodinkoneet, elektroniikka

564

Kulkuneuvojen kauppa

581

Kulkuneuvojen huolto ja korjaus

74

Matka-ala

77

Asuminen ja rakentaminen

729

Muut tavarat

659

Muut palvelut (sis. pankki ym.)

1133

Mainonta ja markkinointi

118

Sopimusehtoihin liittyvät asiat

353

Vakuutukset

107

Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut

42

Vuokra-asiat

186

Asuntokauppa

479

Kiinteistö- ja vuokravälitys

77

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997

2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
1/2000
2/2000

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1987.
Ympäristönsuojelun kehillämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
Ympäristönsuojelun kehillämisohjelma. Osa 2. Tavoilleet ja toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupun9in maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1991.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallIpitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallItutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1994.
Sinilevätja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan viisivuotiskatsaus 1991-1995.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1995.
Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristölautakunta kymmenen vuolla.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina 1995-96 ja yhteenveto
Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan pidettyjen petokalojen elohopeapitoisuukslsta
vuosina 1985-96
Selvitys päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa tarjollavien ruokien suolapitoisuudesta 1994-96
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1996
Oulun ympäristön tila 1997
Oulun kaupungin linnustolaskennat 1990·1996.
PKT-yritysten ympäristöasioiden hoito. Toimialakohtaisia selvityksiä Oulussa 1996-1997.
Oulun seudun auto- ja korjaamoalan jäteopas.
Oulun ilmanlaatu. Millaustulokset1997.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetalllpitoisuudet1997-1998.
Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
Oulun ilmanlaatu. Mlllaustulokset1998.
Koulu ja kestävä kehitys
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta 1999.
Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmaston kartoitus.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI
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