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1. TEHTAVAT JA HENKILOKUNTA 2001
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-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön liittyvät asiat, maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan.
Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta ja eläin-Iääkintähuollosta.
Kuluttajaneuvonta huolehtii Oulun ja 17 naapurikunnan kuluttajaneuvonnasta.
Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii emo lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Uusi ympäristölautakunta aloitti toimintansa kertomusvuoden alussa ja lautakunnan jäsenille järjestettiin ympäristövirastossa perehdyttämistilaisuus helmikuussa.
Lautakunta piti kertomusvuonna 12 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 204
asiaa.
Ympäristölautakunta tutustui lokakuussa Vihreäsaaren ja Oritkarin läjitysalueisiin sekä Oulun Sataman toimintaan ja marraskuussa Ruskon jätteenkäsittelyalueeseen.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto, jossa on kaikkiaan
36 vakanssia. Vuoden 2001 lopussa ympäristövirastossa oli 35 vakituista
työntekijää. Osa-aikalisällä työskenteli yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeellä oli
yksi henkilö. Työllistämistukikuukausien määrä oli 24.
Eläkkeelle jäi vuoden aikana yksi henkilö. Uusia laborantteja valittiin kaksi,
toinen olemassa olevaan vapautuneeseen ja toinen kokonaan uuteen vakanssiin. Ympäristönsuojelussa täytettiin uusi tarkastajan virka. Laboratorion
siirryttyä muusta virastosta fyysisesti erilleen siirrettiin myös yksi toimistohenkilö laboratorio-organisaatioon ja laboratorion osalta ainoastaan henkilöstöja taloushallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan viraston yhteisessä toimistossa.
Ympäristöviraston yhteistoimintaa jatkettiin johtoryhmäperiaatteella yhteistoimintamaIlin mukaisesti. Johtoryhmä toimii myös viraston työsuojelutoimikuntana. Johtoryhmä piti kertomusvuonna yhteensä 17 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin pääsääntöisesti ympäristöviraston perustehtävään liittyviä
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keskeisiä asioita, hallinnollisia asioita, työsuojeluasioita ja käytännön työn
toteuttamiseen liittyviä asioita.
Työsuojeluasioita käsiteltiin johtoryhmässä vähintään kerran kuukaudessa ja
mukana oli myös työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Työsuojeluorganisaatiossa ympäristövirasto kuuluu edelleen kokonaisuuteen, jossa ovat
mukana sosiaali- ja terveystoimi, liikuntavirasto sekä nuorisoasiankeskus. Viraston työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi käytiin vaalit ja valituksi tuli Raili
Jäppinen.
Työsuojeluasioissa keskustelua eniten aiheutti viraston tilakysymykset, jotka
koskivat sekä perusvirastolle etsittävinä olevia väliaikaistiloja että laboratorion Oulun Diakonissalaitoksella sijaitsevia vuokratiloja. Ympäristöviraston
henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli 18,9 kalenteripäivää/työntekijä,
mikä on kaupungin työyksiköiden korkeimpia.
Viraston työsuojelua toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon työntekijät osallistuivat Oulun Työterveyden järjestämään
työnohjaukseen. Koko henkilökunnalle tarkoitettu kävelytesti järjestettiin toukokuussa. Kertomusvuoden keväällä kaikille työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua kymmenen kerran ohjattuun kuntosalivuoroon. Viraston virkistyspäivä vietettiin Pudasjärvellä elokuussa. Työpaikkakokouksia pidettiin
kaksi. Helmikuun kokouksen yhteydessä tutustuttiin kaupunginkirjaston poikkeusolotiloihin.
Jokapäiväisen työn toteuttamisen kannalta keskeistä oli uuden tietojärjestelmän hankinta ja sen käyttöönottoon liittyvät kysymykset. Käytännön toimenpiteet työajan seurannassa ja kirjaamisessa ohjeistettiin. Lisäksi laadittiin sisäinen ohje lääkärissä käynnistä työaikana.
Ympäristöviraston tilojen peruskorjaustyöt torinrannassa käynnistyivät ja virasto muutti marraskuun alussa väliaikaisiin tiloihin Hallituskadulle. Elintarvike- ja ympäristölaboratorio jatkoi toimintaansa Oulun diakonissalaitoksen
kiinteistössä. Vuoden lopussa tiloja saatiin lisää ja laboratorion muutosta takaisin Kauppatorille luovuttiin.
Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa sai 30 vuoden kunnallisesta palvelusta
kuntaliiton mitalin.
Tasa-arvosuunnitelman 5. seurantaraportissa tasa-arvopolitiikan todetaan
toteutuneen ympäristövirastossa hyvin.
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YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Päätoimittaja Pentti Vinnurva
Biologi Juha Markkola
TkT. yli-insinööri Leena Yliniemi
Toimintakeskuksen johtaja
Riitta-Liisa Luukkonen
Rautatieläinen Juha Mäkivierikko
Spesialisti Sari Halonen
Fil.yo. opiskelija Anna Mikkola

Maanviljelijä Antti Kontio
Opiskelija Marjo Taivalantti
Myyntineuvottelija Yrjö Kelhä
Palvelukeskuksen johtaja
Sirkka-Liisa Myllyiä
Päiväkodin johtaja Mauno Niskanen
Viinuri Seppo Kovalainen
Myyjä Hilkka Myllykangas

I

I

Kaupunginhallituksen edustaja

Varaedustaja

Filosofian tohtori, dosentti Taina Pitkänen-Koli

Jaospäällikkö Pasi Orava

I

I

Esittelijä

Sihteeri

Pekka Vuononvirta,
ympäristöjohtaja

Marketta Karhu,
ympäristönsuojelusuunnittelija
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YMPÄRISTÖVIRASTON HENKILÖKUNTA
H~to

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

"-

/

~
-

Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa
Kanslisti Helga Kumpulainen, 31.8.2002 saakka
Kanslisti Anne Härkönen
Kanslisti Irja Sainio

-

I

50%

"

I

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

Ympäristönsuojelu

50 %

Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti
Ympäristönsuojelutarkastaja Heikki Orava
Ympäristönsuojelutarkastaja Tenho Mikkonen
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä
Ympäristönsuojelutarkastaja Satu Seppälä 1.8.2001 alk.
I

II

Johtava hygieenikko Maija Nurminen

Ympäristöterveysvalvonta ja kuluttajaneuvonta

Johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen
Terveystarkastaja Tuula Lumila
Terveystarkastaja Maarit Ukkola
Terveystarkastaja Pirjo Puhakka
Terveystarkastaja Petteri Paananen
Terveystarkastaja Liisa Kippola

~
(

I

-

Johtava kuluttajaneuvoja Anna-Kaisa Heikkinen
Kuluttajaneuvoja Ilkka Kahlos

JJ1
II

I

Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva
25%
vv. 15.1.2001 alkaen, sijainen Mari Karjalainen

Eläinlääkintähuolto
I

I

II

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

I

Kemisti Seija

Ka~alainen

Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva
75 %,
15.1.2001 alkaen, sijainen Mari Karjalainen
Laboratoriomestari Eeva Sirniö
Laborantti Heinz Christophliemk
Laborantti Eija Eskola
Laborantti Sirpa Hassinen
Laborantti Anne Siermala
Laborantti Sirpa Halonen 9.4.2001 saakka
Laborantti Aila Lamminkangas
Laborantti Tuula Käyrä, 1.10.2001 alkaen
Laborantti Sisko Korkiakoski
Laborantti Satu Rönty, otti toimen vastaan 2002 alussa
Laboratorioapulainen Pirkko Haapanen
Välinehuoltaja Hilkka Kukkonen
Vastaanottotyöntekijä Helinä Pieni niemi

VV.
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2. YMPARISTONSUOJELU
Ympäristönsuojelussa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Ympäristölupia myönnettiin 13
kappaletta, joista seitsemän myönsi ympäristölautakunta ja kuusi PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus. Ympäristönsuojelulain mukaisen tietojärjestelmään ilmoittautumisen myötä lupaharkinnan piiriin tuli toista sataa toiminnanharjoittajaa. Kemikaalilain mukaisia kemikaali-i1moituksia käsiteltiin ympäristölautakunnassa viisi, ympäristönsuojelulain mukaisia meluilmoituksia neljä
ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia pilaantuneista maa-alueista 11
eri kohteesta. Maa-aineslupia myönnettiin kaksi.
Kestävän kehityksen politiikka päivitettiin. Uusittu kestävän kehityksen politiikka on edeltäjänsä tavoin strategiatason asiaki~a ja kaupungin tahdon ilmaisu siitä, minkälainen elinympäristö asukkaille halutaan ta~ota. Kestävän
kehityksen tavoitteiden asettaminen kirjattiin ensimmäisen kerran hallintokunnille ja liikelaitoksille toimitettuihin talous- ja toimintasuunnitelman 2002 2004 ja talousarvion 2002 laatimisohjeisiin.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Iiitteeksi laadittiin yhteenveto kestävän
kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta. Edellisten vuosien tapaan seurantaraportti sisältää tiedot kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta
politiikan painopistealueilla sekä tiedot hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien etenemisestä.
Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto myönnettiin hyötyjätteiden kierrätystoimintaa harjoittavalIe
Tervatulli Oy:lle ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Toiminnassa toteutuvat kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus.
Ympäristönsuojelumääräysten laadinta käynnistyi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin yleisesti nähtäville joulukuussa.
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin kuntien ympäristöyhteistyöjärjestön,
International Couneil for loeal Environmental Initiatives (IClEI), kanssa.
Ympäristöjohtaja osallistui oululaisen ryhmän mukana Espanjaan ja Portugaliin suuntautuneeseen kaupunkisuunnittelun kehittämistä koskevaan matkaan. Lisäksi ympäristöjohtaja osallistui kaupungin keskushallinnon mukana
syyskuussa Arkangelin vierailuun sekä joulukuussa informaatioteknologiamessuille Dusseldorfiin.
Ympäristönsuojelusuunnittelija osallistui kansainväliseen kuntien ilmastokonferenssiin Tukholmassa marraskuussa. Konferenssin järjesti Tukholman
kaupunki yhteistyössä IClEI ja EuroCities järjestöjen kanssa.
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Ympäristötieto verkkoon/EU-projektin toteuttaminen siirtyi rahoitusta koskevan kielteisen päätöksen vuoksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkon Oulun pilottina
vuosina 2002 -2003.
Maankäytön suunnittelussa ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen
tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja lausunnoissa.
Keskeisimmät kohteet, joissa ympäristöasiat olivat merkittävästi esillä olivat
Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen, Hietasaaren virkistyskäytön suunnittelu, Toppilansaaren kaavoitus, Hiukkavaaran tulevan käytön suunnittelu sekä Palosuon käyttötarkoituksen muuttaminen.
Yhteistyö Oulun seudun ympäristöviranhaltijoiden kanssa jatkui. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna seitsemän. Kokouksissa käsitellyistä asioista
keskeisimpiä olivat ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusmenettely ja lupaharkinta-asiat, haja-asutuksen jätevesijärjestelyt sekä maatalouden ympäristönsuojelukysymykset.

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 2000 tulokset julkaistiin
kertomusvuonna ja vuoden 2001 tulokset kuluvan vuoden aikana.
Mittaustulokset osoittavat, että edellisten vuosien tapaan Oulun ilmanlaatuun vaikuttaa keskeisimmin liikenne. Leudon talven myötävaikutuksesta typpidioksidi- ja häkäpitoisuudet olivat talvikaudella hieman pienempiä kuin parina edellisenä vuonna. Vuonna 2000 hiukkasten ohjearvo ylitettiin keskustassa tavanomaiseen kevätpölyaikaan huhtikuussa ja lisäksi poikkeuksellisesti sekä keskustassa että Pyykösjärvellä joulukuussa. Lumen sulamisen
seurauksena maa oli tuolloin paljas ja lauhaa jaksoa seuranneiden pakkasten
myötä kuiva, joten hienojakoista pölyä pääsi vapautumaan kaduilta runsaasti.
Nuottasaaren teollisuuslaitoksilta peräisin olevien haisevien rikkiyhdisteiden
pitoisuudet olivat keskimäärin samansuuruisia kuin edellisenä vuonna. 11manlaatuindeksin mukaan Oulun ilmanlaatu oli keskustassa hyvä 88 päivänä, tyydyttävä 260 päivänä, välttävä 14 päivänä ja huono kolmena päivänä. Asuntoalueilla ilmanlaatu oli hyvä 255 päivänä, tyydyttävä 115 päivänä,
välttävä kahtena päivänä ja huono kolmena päivänä.

7

Sopimus ilmanlaadun seurannasta vuosina 2002-2006 allekirjoitettiin. Sopijaosapuolina ovat ilman laadun kannalta keskeiset teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä ympäristövirasto. Ilmanlaadun seuranta toteutetaan
ympäristöviraston yhteistyössä ilmanlaadun seurantaa valvovan työryhmän
kanssa valmisteleman esityksen mukaisesti. Seuranta käsittää jatkuvatoimisen mittauksen laskeumatutkimukset ja bioindikaattoriseurannan.
Valtakunnallinen kuntien ilmastonsuojelukampanja jatkui Oulun osalta
päästövähennystoimenpiteiden pohdinnalla. Mukana työskentelyssä ovat
Stora Enso Oyj, Oulun tehdas, Kemira Chemicals Oy, Oulun Energia, Oulun
Jätehuolto, tekninen keskus ja ympäristövirasto.
Oulu oli vertailukohteena pääkaupunkiseudun hiekoituksen kustannuksia ja
hyötyjä tarkastelevassa selvityksessä, jossa arvioitiin myös katupölyn terveysvaikutuksia. Selvityksen mukaan katupölyn aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset olisivat Oulussa keskimäärin yhden kalenterivuoden aikana (vuoden 2000 rahassa) 2,3 - 20 Mmk.

VESIENSUOJELU
Oulun edustan merialueen tilan tarkkailu toteutettiin Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaisesti. Jätevesikuormitus oli hieman edellistä vuotta alhaisempaa sekä ravinteiden että happea kuluttavan aineksen osalta.
Vesioikeuden myöntämien lupien lupaehdot täyttyivät Kemira Chemicals
Oy:n tehtailla sekä Nuottasaaren laitoksilla lukuun ottamatta paperitehtaan
tammi- ja helmikuun BOO-kuormitusta, tammi- ja marraskuun COO-kuormitusta sekä marraskuun kiintoainekuormitusta. Taskilan jätevedenpuhdistamon lähtevän veden pitoisuus täytti lupaehdon B00 7 :n osalta kolmen kuukauden liukuvana keskiarvona vain syyskuussa. Puhdistustehon osalta lupaehtoihin päästiin elokuusta lähtien. Kokonaisfosforipitoisuus ylitti lupaehdon
huhti-heinäkuussa ja teho oli lupaehtojen mukaista heikompi huhti-kesäkuussa.
Oulun edustan merialueen tila oli kertomusvuonna julkaistujen vuoden 2000
seurantatulosten mukaan jokseenkin edellisten vuosien kaltainen. Happitilanne oli hyvä sekä ulompana merellä että rannikon läheisellä alueella. Typpipitoisuudet olivat koholla keväällä pintavedessä sekä välivedessä. Merivesikerroksessa ravinnepitoisuudet olivat alhaisia. Veden hygieeninen laatu
täytti kaikilla tarkkailukerroilla uimaveden laatuvaatimukset. Jäteveden hajua
todettiin elokuussa erittäin lievänä kolmella havaintopaikalla rannikon tuntumassa.
Alkukesästä a-klorofyllipitoisuudet ilmensivät rannikon ja Hailuodon välisellä
alueella rehevyyttä ja muualla lievää rehevyyttä. Loppukesän keskimääräiset
a-klorofyllipitoisuudet kuvastivat lievästi rehevää vesistön tilaa.
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antoi maaliskuussa päätöksen Kemira Chemicals Oy:n, Oulun kaupungin, Arizona Chemical Oy:n, Eka Poly-
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mer Latex Oy:n, Eka Chemicals Oy:n ja Stora Enso Fine Papers Oy:n hakemuksesta jätevesien johtamista Oulun edustan merialueelle koskevan vesioikeuden päätöksen lupaehtojen tarkistamiseksi.
Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailuraportti vuodelta 2000 valmistui kertomusvuonna. Raportti sisälsi myös hajakuormitusselvityksen. Joen ravinnekuormituksesta suurimman osan aiheuttaa hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma. Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on vähäinen.
Oulujoen pääuoman virkistyskäyttökelpoisuus oli ympäristöhallinnon kriteerien mukaan luokiteltavissa hyväksi. Ylivirtaamakausina luokka voi etenkin
joen alaosalla alentua tyydyttäväksi. Sanginjoki ja Pilpaoja sijoittuvat luokkien
hyvä/tyydyttävä rajoille. Uimarantojen veden hygieeninen laatu oli koko Oulujoella hyvä.
Pääuoman ravinnepitoisuudet kasvoivat alajuoksulle mentäessä ja ero oli
suurimmillaan keväällä. YleisiImeeitään Merikoskessa vesi on lievästi ruskeaa ja hapanta. Kiintoainepitoisuudet ja sähkönjohtavuudet ovat melko alhaisia ja happea kuluttavaa ainesta on jokivesille tyypillinen määrä. Kokonaistypen ja -fosforin pitoisuudet Merikoskessa ovat tasolla, joka kuvaa karuja/lievästi reheviä vesiä, kun taas yläjuoksulla Vaalassa sijaitseva Jylhämä
on luokiteltavissa karuksi
Sanginjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma valmistui Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksessa. Suunnitelmassa esitetään erilaisia keinoja, joilla voidaan parantaa veden laatua ja virkistyskäyttöä.
Järvien osalta ympäristövirasto osallistui valtakunnalliseen levätilanteen
seurantaan, mihin liittyen Lämsänjärven, Kuivasjärven ja Pyykösjärven
uimarantojen havainnot raportoitiin viikoittain. Sinileväseurantaa toteutettiin
edellisvuosien tapaan myös uimavesien tarkkailun yhteydessä Kuivasjärvellä,
Pyykösjärvellä, Lämsänjärvellä, Niilesjärvellä ja Valkiaisjärvellä sekä neljällä
merenrantauimapaikalla ja Oulujoen kahdeksalla uimarannalla. Leväkukintaa
havaittiin kesän aikana vain Pyykösjärven rannalla. Lisäksi levää havaittiin
pieniä määriä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kesäajan viikoittaisessa levähaittaseurannassa Oulujoessa Erkkolan sillan kupeessa elokuun
kahdella viimeisellä viikolla. Talvikaudella jatkettiin Kuivas- ja Pyykösjärven
happitilanteen seurantaa.
Huoltoruoppaustyöt Oritkarin syväväylällä, Toppilan väylällä ja Toppilan
satama-altaassa käynnistyivät. Ruoppausmaita läjitettiin Vihreäsaaren läjitysja jälkiselkeytysalueelle sekä vesialueelle. Imuruoppausmaista vapautuvat
lietevedet johdetaan mereen. Työt jatkuvat seuraavana vuonna.
Perämeren ympäristötiedon hallintajärjestelmän luomiseen tähtäävä Perämeri Life -projekti käynnistyi virallisesti EU-rahoituksen varmistuttua syyskuussa 2001.
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Kertomusvuoden aikana käsiteltiin ympäristövirastossa 15 haja-asutusalueen
jätevesienkäsittelysuunnitelmaa. Määrä oli edellisen vuoden suuruinen.

JÄTEHUOLTO
Yhteenvetoraportti Oulun kaupungin yhdyskuntajätehuollosta vuosina
1999-2000 valmistui. Raporttiin koottiin tietoa jätehuollon viranomaistehtävistä, jätehuoltojärjestelyistä, jätettä keräävistä, hyödyntävistä ja käsittelevistä yrityksistä ja muista tahoista sekä tilastotietoa kerätyistä, käsitellyistä ja
hyödynnetyistä jätemääristä. Raportti antaa yleiskuvan kaupungin jätehuollon
tilasta yhdyskuntajätteiden osalta sekä kokoaa yhteen tarkasteluvuosien keskeiset tapahtumat ja muutokset jätehuolIossa.
Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana talteen otettujen hyötyjätteiden
määrä on kaikkien jätejakeiden osalta kasvanut. Asukasta kohti laskettu yhdyskuntajätteen määrä Oulun Jätehuollon toimialueella laski 1990-luvun alkupuoliskolla ja on sen jälkeen pysytellyt melko tasaisena. Vuonna 2001 yhdyskuntajätemäärä asukasta kohden oli 272 kg.
Uusimmat vuoden 2001 jätetilastot osoittavat, että pitkäjänteisen jätevalistuksen, uusien jätehuoltomääräysten sekä kattavan ekopisteverkoston vaikutukset alkavat näkyä sekajätemäärissä. Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä asukasta kohti oli pienempi kuin
edellisvuonna. Myös loppusijoitettavan rakennusjätteen määrä pieneni.

Jätehuollon valvontaa toteutettiin mm. valituksiin Iiittyvin tarkastuskäynnein
ja toimialakohtaisin selvityksin. Valituksiin liittyviä ja muita yksittäisiä tarkastuskäyntejä tehtiin noin 70 kappaletta.
Vuonna 2000 toteutetun suurten elintarvike- ja päivittäistavaramyymälöiden
jätehuollon toimivuuden kartoituksessa havaittujen epäkohtien kuntoon saattamista jatkettiin tehostetun tiedotuksen ja kehotusten avulla ja toiminta saatiin jätehuoltomääräysten mukaiseksi.
Oulun asuinkiinteistöjen jätehuoltojärjestelyt ja jätehuoltomääräysten noudattaminen kartoitettiin 218 asuinkiinteistön otoksella. Kartoitus osoitti, että
kaikkia jätehuoltomääräysten mukaisia erilliskeräysvelvoitteita noudatti 87 %
tarkastetuista kiinteistöistä. Sekä pienet että isot taloyhtiöt olivat suurimmaksi
osaksi huolehtineet jätteenkeruupisteisiin määräysten mukaiset astiat. Suurin
osa asukkaista lajitteli jätteensä, mutta lajittelusta puuttui tarkkuutta ja sekajäteastioista löytyi lähes poikkeuksetta hyötyjätteitä.
Suurtalouskeittiöille laadittiin toimintaa koskeva jätehuolto-ohje, jota jaettiin
erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Asukasyhdistyksiä yms. lähestyttiin
puutarhajätteiden asianmukaista käsittelyä koskevan yleiskirjeellä kertomusvuoden huhtikuussa.
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Ylijäämämaita läjitettiin kertomusvuonna Heinäpään ja Ellinmaan läjitysalueille ja niitä hyödynnettiin mm. Iinatin kaatopaikan sulkemisen kunnostustöissä vanhaa jätetäyttöä muotoiltaessa. Uusi lupa myönnettiin Lopakkasuon
maanläjitysalueen perustamiselle. Koko kaupungin aluetta koskeva ylijäämämassojen sijoittamisen ja alueiden jälkikäytön yleissuunnitelman ja yvamenettelyn arviointiohjelma valmistui.

KEMIKAALIVALVONTA

------

1"----1

Vaarallisia kemikaaleja käyttävien yritysten kartoituksessa vuonna 2000 esille tulleille yrityksille, joilla
kemikaali-ilmoitus oli tekemättä, annettiin kehotus
hoitaa asia kuntoon. Kemikaalien vähäistä teollista
käsittelyä ja valvontaa koskevia ilmoituksia käsiteltiin
lautakunnassa viisi.

PILAANTUNEET MAAT

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen rekisterien mukaan Oulussa on
noin 120 pilaantuneen maa-alueen kohdetta. Otettaessa lisäksi mukaan pienemmät, kaupungin kirjaamat pilaantuneet ja todennäköisesti pilaantuneet
maa-alueet, kohteiden lukumäärä nousee yli kahden sadan. Viime vuosina
on vuosittain kunnostettu toistakymmentä kohdetta, joista noin puolet on luvitettuja kohteita ja puolet pienehköjä, äkillisiä onnettomuuksia. Vuonna 2001
kunnostettuja kohteita oli 14. Lisäksi jatkettiin Orionin lääketehtaan maaperän
puhdistamista, Optirocin maaperässä oleva öljyyntymän kunnostamista sekä
Kiertotien varren kolmen öljyvaraston saneerauksia.
Pateniemen saha-alueella kunnostettiin uuden kaavan mukainen alue. Iinatin
entisen kaatopaikan sulkeminen ja maisemointi sai ympäristöluvan. Syksyllä
käynnistettiin Myllytullin alueella täydentävät maaperätutkimukset. Tulokset
osoittivat, että alueella ei ole mitään hälyttävää.
Ympäristölautakunnassa pilaantuneita maa-alueita koskevia asioita käsiteltiin
21 kertaa. Suurin osa oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksiä
pilaantuneen maaperän kunnostamisesta tai kunnostamista koskevista ympäristöluvista.
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MELUNTORJUNTA

Meluntorjunnassa painopiste oli edellisten vuosien tapaan ennaltaehkäisyssä. Tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta tehtiin kertomusvuonna 37 meluilmoitusta. Määrä oli edellistä vuotta suurempi. Ilmoituksista 14 koski huvitilaisuuksia, 11 tiedotus- ja
mainontatoimintaa, kolme moottoriurheilukilpailuja sekä kahdeksan teollisuustoimintaa ja rakentamista.
Yleistä melutasoa seurattiin ympäristöviraston suorittamin mittauksin kahdeksassa kohteessa. Mittaukset kohdistuivat meluilmoitusten valvontaan,
rakennusten teknisten laitteistojen meluhaittojen selvittämiseen sekä asukkaiden liikennemeluvalituksiin. Ohjearvojen ylityksiä todettiin yhdessä kohteessa.
Kauppatorin yleisötapahtumien yhteydessä ongelmalliseksi koetun melun
haittavaikutuksia pyrittiin pienentämään edellisen kesän tapaan aikarajoituksin. Lautakunnan meluilmoituksia koskeva päätös sisälsi määräyksen, jonka
mukaan musiikin välitys äänenvahvistimien kautta tuli lopettaa arki-iltaisin klo
22.30 ja viikonloppuisin klo 24.00. Poikkeuksena "Valkeat yöt" -tapahtuma
sekä "Valkosipuliyö", joiden aikana soittoa voitiin jatkaa tunnin pitempään.
Lautakunnan asettamia aikarajoituksia noudatettiin muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta hyvin.

MAA-AINESASIAT

Oulussa oli kertomusvuonna voimassa viisi maa-aineslain mukaista lupaa
yhteensä 37 hehtaarille. Kaksi lupaa umpeutui vuonna 2001, ja ne molemmat
uusittiin. Yksi lupahakemus odottaa edelleen hakijalta lisätietoja ennen lautakuntakäsittelyyn viemistä.
Lupien mukainen ottomäärä on 1,435 milj. m3 ja tästä määrästä toiminnanharjoittajien ilmoitusten mukaan vuonna 2001 otettiin 22 400 m3 hiekkaa ja
soraa. Maa-ainesten otto tapahtui pääasiassa Hangaskankaalla, ja vain 3500
m3 otettiin Lapinkankaalla. Voimassa olevista lupa-alueista kahdella suurimmalla jälkihoitotyöt oli aloitettu, ja kolmella ne olivat vielä aloittamatta.

LUONNONSUOJELU

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus teki heinäkuussa päätöksen Oulun
kaupungin hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi Harakkalammelle. Suojelualueen perustamisella turvataan Oulun seudulle harvinaisten kasvilajien ja luontotyyppien esiintymispaikka. Alue on kooltaan 27 ha.
Letonniemen luonnonsuojelualueen luontopolun reitin linjausta muutettiin
siten, että se kulkee kokonaisuudessaan kaupungin omistamalla maalla.
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Muutos helpottaa polun ylläpitoa ja käytön kehittämistä. Kempeleenlahden
luonnonsuojelualueella jatkettiin hoitotöitä edellisten vuosien tapaan.
Oulun yliopiston kasvimuseo jatkoi Oulun alueen kasvillisuuden kartoitusta.
Tarkastelu keskittyi merenranta-alueille. Ympäristövirastossa valmistui Oulujoen suiston arvokkaita luontokohteita koskeva raportti.
Kansallisen kaupunkipuiston rajausta ekologisin perustein tarkasteltiin Liisa
Siitosen jatko-opintoihin liittyvässä opinnäytetyössä.
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3. YMPÄRlsTÖTERVEYDENHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA
ELINTARVIKEVALVONTA

Elintarvikevalvonnan tavoite, että 90 % elintarvikehuoneistoista olisi omavalvonnan piirissä ei aivan täyttynyt. Omavalvontasuunnitelman oli laatinut
vuoden loppuun mennessä 88 % yrityksistä. Omavalvonnan toteutumisaste
on ollut heikoin elintarviketurvallisuuden kannalta vähämerkityksellisissä kohteissa, kuten elintarvikekioskeissa. Neuvontaa ja opastusta suunnitelmien
laatimiseen ja toteuttamiseen tarvittiin edelleen. Omavalvonnan toimivuutta
tarkasteltiin erityisesti ravintoloissa ja hygienialain mukaisissa laitoksissa.
Elintarvikehuoneistoja koskevia hyväksymispäätöksiä tehtiin 42. Hygienialain mukaiseksi laitokseksi hyväksyttiin yksi laitos. Päätöksiä elintarvikkeiden
säännöllisestä ulkomyynnistä tehtiin kaksi. Ammattimaisesta elintarvikekuljetuksesta tehtävistä ilmoituksista, joka sisältää myös kuljetuksen omavalvonnan, tehtiin 48 päätöstä. Tarkastuskäyntejä valvontakohteisiin tehtiin
2290. Elintarvikkeiden laatua koskevia valituksia tehtiin 39, mikä oli hieman
edellisvuotta vähemmän. Kaksi elintarvike-erää asetettiin myyntikieltoon.

Kertomusvuonna todettiin neljä joukkoruokailuun liittyvää ruokamyrkytysepidemiaa, joissa sairastuneiden määrä oli arviolta 110. Yksi epidemioista oli kaliki-viruksen aiheuttama epidemia. Yhdessä epidemiassa todennäköisin aiheuttaja oli saksanhirvikäristys, jota ilmeisesti oli säilytetty liian
kauan bakteerikasvulle otollisessa lämpötilassa. Yhden epidemian aiheuttajaelintarvikkeeksi osoittautui raa'oista punajuurista tehty raaste.

(~

Suurten yleisötapahtumien lukuisuus (20 kpl) vaati elintarvikevalvonnaita nimenomaan kesäaikana suuren työpanoksen ja
tehostettua neuvontaa ja valvontaa. Kesäaikaisen valvonnan
painopistealueena oli säännöllisen ulkomyynnin ja suurten yleisötapahtumien elintarvikevalvonnan taso. "Valkosipuliyö" oli
edelleen työläin valvottava tapahtuma. Valvonnassa todettiin,
että ympäristölautakunnan hyväksymää ulkomyyntiohjetta on
tarkennettava tiettyjen ongelmakohtien osalta.

ELINTARVIKEVALVONNAN PROJEKTIT

Vuoden aikana osallistuttiin neljään valtakunnalliseen tai lääninhallituksen
järjestämään projektiin, jotka käsittelivät kalojen pakkausmerkintöjä ja kalojen alkuperää, naudanlihan merkintäjärjestelmää, raakojen kebab-Iihojen
EHEC-bakteereita ja maidon vierasaineita.
Omina projekteina tai yhteistyössä ympäristökuntien kanssa toteutettiin
kuusi projektia. Omia projekteja olivat keittiöhygienia ravintoloissa ja työ-
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paikkaruokaloissa, ruoantarjoilu ulkomyynnissä, jäätelöiden ja mansikoiden
laatu kesällä ja uppopaistorasvan laatu. Ympäristökuntien kanssa yhteisinä
projekteina toteutettiin projektit konditoriatuotteiden hygieeninen laatu ja elintarvikehuoneistojen puhtauskartoitus.
Keittiöhygienia-projektissa todettiin, että omavalvontasuunnitelma oli laadittu lähes kaikissa tarkastetuissa
kohteissa (26 kpl), mutta siivousohjelma sisältyi omavalvontasuunnitelmaan vain 18 kohteessa. Huonoja pintapuhtausnäytteitä esiintyi enemmän keittiöissä, joilta
puuttui siivoussuunnitelma. Pintapuhtausnäytteitä otettiin vihannesleikkureista, leikkuulaudoista, työtasoista ja käsienpesuhanoista.
Erityisesti vihannesleikkureiden puhdistusta tulisi parantaa.
Ulkoalueella tarjoiltavan ruoan laadun sekä säilytys- ja tarjoiluolosuhteiden
kartoituksen elintarvikenäytteistä 75 % oli laadultaan hyviä ja 7 % ala-arvoisia. "Valkosipuliyö" -tapahtuman ruokatarjoilupisteissä oli erityisesti liian vähän kylmäsäilytyslaitteita. Erityisongelmaksi ruoantarjoilussa havaittiin keitetyn riisin säilyttäminen riittävän kuumana.
Kaikki jäätelöprojektissa otetut jäätelönäytteet olivat laadultaan hyviä. Mansikkanäytteistä 11 kpl oli aistinvaraiselta laadultaan hyviä ja 3 kpl välttäviä.
Uppopaistorasvan laatu oli parantunut verrattaessa aikaisempina vuosina
tehtyihin selvityksiin. Otetuista näytteistä 78 % oli laadultaan hyviä. Projektissa kartoitettiin myös rasvan käyttöä ja rasvakeittimen puhdistusta, minkä
perusteella annettiin tarjoilupaikoille rasvan käyttöä koskevat ohjeet.
Elintarvikehuoneistoista tehdyssä Listeria monocytogenes -bakteerin esiintymisen kartoituksessa näytteet otettiin liha- ja kalatuotteiden leikkuulaudoista, siivutuskoneista ja erilaisilta työpinnoilta. Yhdestäkään 63 näytteestä ei löydetty listeriaa.
Konditoriatuotteista 81 % oli laadultaan hyviä. Pääsääntöisesti myös välineiden ja pintojen puhtaus leipomoissa ja konditorioissa oli hyvä.

TUOTETURVALLISUUDEN VALVONTA

Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistuttiin Kuluttajaviraston projektiin, jossa
tutkittiin talkkien ja puuterien arseeni-, raskasmetalli- ja eräiden muiden metallien pitoisuuksia. Näytteet (20 kpl) otettiin oululaisista myymälöistä. Asbestia ei ollut yhdessäkään tuotteessa. Yhdessä puuterissa oli niin paljon nikkeliä, että se voi aiheuttaa allergikoille oireita, ja toinen puuteri sisälsi lyijyä selvästi enemmän kuin muut tutkitut tuotteet.
Kuluttajaviraston kautta tulleiden EU-notifikaatioiden perusteella seurattiin
viiden tuotteen myyntiä (nukke, trimmerin terä, maastopyörä, hoitopöytä ja
polttotahna).
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Muovikuula-aseiden merkintäprojektissa tarkistettiin aseiden merkinnät neljässä myymälässä.
Tuoteturvallisuuskartoitus tehtiin Raksilan uimahallissa.

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA
Asuntojen sisäilman terveyshaittojen
selvittämiseksi tehtiin kertomusvuonna
394 tarkastusta. Yhä suurempi osa vaIituksista on kohdistunut huoneistoihin,
joissa on jo ko~attu kosteusvaurioita.
Kun selvää vauriota ei ole havaittu ja
asukkaiden oireet viittaavat homealtistukseen tai oireet ovat jatkuneet korjauk
sen jälkeenkin, sisäilmasta on otettu mikrobinäytteitä. Kaksi asunnontarkastusta tehtiin asunnon hygieenisyyttä koskeneiden valitusten perusteella.
Koulujen tarkastuksia tehtiin 43 ja päiväkotien 25. Tarkastukset liittyivät
lähinnä sisäilmaongelmiin. Koulutilojen terveydellisiä oloja koskevia tarkastuksia tehtiin yhdessä työterveydenhuollon, työsuojelun ja teknisen palvelukeskuksen edustajien kanssa yhteensä seitsemän. Tavoitteena näissä yhteistarkastuksissa on sekä työntekijän terveyden säilyttäminen, työ- ja toimintakyvyn tukeminen että koulutilojen tarkastelu oppilaan terveyden kannalta. Työryhmä tekee tarkastuksen perusteella korjausesitykset. Samalla
ryhmällä on tehty myös muutamia yhteistarkastuksia päiväkodeissa.

Omistamiensa ja vuokraamiensa kiinteistöjen kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Oulun kaupunki otti käyttöön kehittämänsä toimintamallin keväällä 2001. Malli on kehitetty yhteistyössä teknisen keskuksen alueisännöitsijöiden, Oulun työterveyshuollon lääkärien ja työterveyshoitajien, ympäristöviraston terveystarkastajan ja työsuojeluvaltuutettujen
kanssa. Toimintamallin pohjalta on yhteistyö eri viranomaisten ja tilojen käyttäjien kanssa lisääntynyt. "Sisäilmatoimintamalli" on saanut hyvää palautetta. Kaupungin omistamien rakennusten sisäilmaongelmien selvittelyssä
käytetään nykyään enemmän myös yksityisiä yrityksiä.
Terveydensuojelulain muutos, jossa annetaan määräyksiä viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevistä asiantuntijoista ja tutkimuslaboratorioista tuli voimaan 1.9.2001. Ympäristölautakunta velvoitti ympäristövirastoa pyytämään Oulun alueella toimivilta kosteusmittauksia ja sisäilmatutkimuksia tekeviItä yrityksiltä selvityksen yrityksen asiantuntemuksesta ja pätevyydestä. Käytännön valvontatyössä pyritään näytteenottoa ohjaamaan terveystarkastajilta asiantuntijayrityksille valvontaresurssien säästämiseksi erityisesti elintarvikevalvontaan.
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Ympäristölautakunta päätti myös, että asunnossa tai muussa oleskelutilassa
terveyshaittojen selvittämiseen liittyvistä mittauksista, näytteenotosta ja tutkimuksesta peritään maksu 1.1.2002 lähtien. Maksullisuuden mahdollisti
voimaan tullut terveydensuojelulain muutos. Maksullisuus ei koske kohteeseen tehtävää ensitarkastusta, jossa määritetään mahdollisten lisäselvitysten
ja näytteenoton tarve. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten koulujen ja
päiväkotien, sisäilmaan liittyvät terveyshaittojen selvitykset ovat 1990-luvun
puolivälistä lähtien työllistäneet ympäristöterveydenhuoltoa.
Kaupungin päiväkotien ja koulujen leikkipihojen laittaminen EU-standardien mukaiseen kuntoon on aloitettu sellaisilla leikkipiha-alueilta, missä tarvitaan iskua vaimentavaa materiaalia. Kunnostamisesta sovittiin teknisen
keskuksen kanssa leikkikenttien turvallisuutta koskeneessa koulutuksessa
12.1.2001. Kyseessä on kolmivuotinen projekti, joka päättyy v. 2003.
Oulun seudun Ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköitä
tilattiin selvitys, miten maaliskuun alussa 2000 tupakkalain muutoksen aiheuttamat toimenpiteet ovat toteutuneet oululaisissa ravintoloissa. Selvitys koski kaikkiaan
69 ravintolaa ja sen tekeminen aloitettiin syksyllä 2001.
Työ pohjautui vuoden 2001 alussa ravintoloille lähetettyyn
selvityspyyntöön, jossa ravintoloita pyydettiin toimittamaan ympäristövirastoon selvitys tupakointitilojen järjestämisestä ravintolassa 1.7.2001 jälkeen. Em. ajankoho
dasta lähtien tarjoilutilaitaan yli 50 m2 olevat ravintolat saivat varata tarjoilutilastaan tupakoiville asiakkaille korkeintaan 50 %. Tilojen
järjestelyyn liittyvät merkittäviä kustannuksia aiheuttavat rakenteelliset ja ilmanvaihtoa parantavat muutokset on tehtävä 1.7.2003 mennessä. Ravintoloille on annettu tupakkalain uudistukseen liittyvää neuvontaa.
Talousveden valvonta
Kertomusvuonna on noudatettu ympäristölautakunnan hyväksymää talousvesien valvontatutkimusohjelmaa. Ohjelma on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön antaman EU-direktiiviin (98/83/EY) perustuvan talousvesiasetuksen mukaisesti.
Ympäristövirasto tutki joka toinen viikko ja tarvittaessa tiheämminkin verkostosta saatavan veden laatua ottamalla näytteitä eri puolilta kaupunkia. Vesipostien ja pohjavesipostien veden laatua tarkkailtiin kuukausittain. Talousveden laadunvalvontanäytteitä otettiin kuluneena vuonna yhteensä 275. Lisäksi
Oulun Vesi tutki Kurkelanrannan ja Hintan vedenpuhdistamolta verkostoon
lähtevää vettä päivittäin ja verkostovettä verkoston äärialueilla viikoittain (7
eri pisteestä eri puolilla kaupunkia). Pohjavettä tutkittiin kahdesti viikossa. lisäksi on tarkkailtu vesitornien veden laatua ja vedenottamoiden veden laatua. Kokonaisnäytemäärä oli 1305. Raakaveden laadun valvonta siirtyi uuden
talousvesiasetuksen mukaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti vesilaitokselIe vuoden 2001 alusta lähtien.
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Verkostoveden valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet täyttivät mikrobiologiselta laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat
laatuvaatimukset.
Verkoston äärialueilla todettiin ajoittain hieman tavanomaista suurempia bakteerien kokonaismääriä. Tilanne ko~autui verkostohuuhteluilla ja tarvittaessa
veden jäännösklooripitoisuuden nostoilla. Värtön liikuntasalin vedessä todettiin kesällä suuria bakteeripitoisuuksia. Syynä oli veden vähäinen käyttö ja
rakennukseen tuleva mitoitukseltaan liian suuri vesijohtoputkisto. Tilanne korjautui verkostohuuhteluilla. Ympäristövirasto antoi suosituksen veden runsaasta juoksuttamisesta aina liikuntasalin käytön ollessa vähäistä.

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 3-6 kertaa kesässä. Ensimmäiset näytteet EU-rannoilta
otettiin toukokuussa. Näytteiden määrään vaikuttivat lainsäädännön vaatimukset, edellisen kesän seurannan tulokset ja mahdolliset sinileväongelmat.
Uimavedet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Pyykösjärvellä todettiin
sinileväkukinta kesäkuun lopulla ja uudelleen vielä samentumaa heinäkuun
loppupuolella.

Uima-, pore- ja terapia-altaita oli Oulun kaupungissa vuonna 2001 ympäristölautakunnan valvonnassa yhteensä 28. Oulun uimahalli (Raksilan uimahalli) oli kertomusvuonna laajennuksen ja perusko~auksen vuoksi suljettuna
lukuun ottamatta kuntoaIlasta, joka oli rajoitetussa käytössä maaliskuuhun
2001 asti. Uimahallien ja kylpylän lisäksi valvottiin sairaaloiden, kuntoutuslaitosten ja hotellien allasvesien laatua.
Vuoden 2001 aikana otettiin altaista kaikkiaan 313 näytettä. Näytteet otetaan
kävijä määrästä riippuen vähintään neljä kertaa vuodessa. Mikrobiologiselta
laadultaan ala-arvoisia oli kuusi (2 %) näytettä ja fysikaalis-kemialliselta laadultaan ala-arvoisia oli 13 (4 %) näytettä. Välttäviä näytteistä oli 44 (14 %) ja
hyviä 250 (80 %). Neuvonnan ja jatkotutkimusten jälkeen altaiden vedet ovat
täyttäneet asetetut laatuvaatimukset.

Valvontatyön laatujärjestelmä
Ympäristöterveysvalvonnassa jatkettiin laatukäsikirjan tekemistä. Kertomusvuonna laadittiin erilaisten elintarvikehuoneistojen perustamisohjeita ja laadittiin tarkastamiseen liittyviä valvontaohjeita.
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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 edelleen hyvin.
Peruspalveluiksi luokiteltavia potilaskäyntejä pieneläinvastaanotolla oli 1412
Tarttuvia eläintautiepidemioita ei esiintynyt. Kaikille maidontuotantotiloille tehtiin hygienialain mukaiset navettatarkastukset, jotka on tehtävä kolmen vuoden välein. Oulussa oli kertomusvuonna 10 maidontuotantotilaa.

tehtiin 40,
joista 10 oli ammattimaisen tai muutoin
laajamittaisen eläintenpidon tarkastuksia. Eniten valituksia tehtiin koirien kunnosta ja pito-olosuhteista. Oulun kaupungilla oli sopimus talteen otettujen
eläinten hoidosta 30.6.2001 Oulun
Eläinkodin (Eläinkoti Nikulan) kanssa ja
siitä vuoden loppuun Kiimingin Koirakeskus Ky:n kanssa.
Eläinsuojelutarkastuksia
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KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonta on erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista ja ristiriitojen sovittelua kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä. Neuvonnan ohella
annetaan kuluttajavalistusta luentojen, tiedotustilaisuuksien, haastattelujen ja
artikkeleiden avulla.
Vuonna 1998 alkanutta yhteistyötä naapurikuntien kanssa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä jatkettiin edelleen siten, että Oulun kaupunki hoitaa 17
naapurikunnan kuluttajaneuvonnan kahden päätoimisen kuluttajaneuvojan
voimin. Väestöpohja eli neuvottavien määrä on kasvanut vuodesta 1998 n.
11 700 henkilöllä. Vuoden 2001 - 2002 vaihteessa neuvottavan alueen väestömäärä oli 194 322 henkilöä.
Vuoden 2001 aikana kuluttajaneuvontaan tuli 5 373 ensiyhteydenottoa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 40. Nykyisillä henkilöresursseilla hoidettavien asioiden määrä ei voi lisääntyä samassa suhteessa kuin asukasmäärä.
Suurin ja vaativin valitusryhmä on edelleen asuntokauppaan liittyvät asiat.
Toisena tulee autokauppaan liittyvät asiat. Tarkempi
erittely on esitetty liitteessä 1. Suurin osa yhteydenotoista on saatu hoidettua paikallisesti. Eteenpäin
viranomaisille tai kuluttajavalituslautakuntaan
~ muille
lähti n. 2 % asioista.

,,~

.'~

Luentoja erilaisille ryhmille pidettiin 19 ja erilaisia haastatteluja ja tiedotuksia tiedotusvälineille annettiin 13. Suurin yleisötilaisuus oli asuntokaupan
kurssi, missä oli yli 100 kuulijaa.
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4. ELINTARVIKE· JA YMPÄRISTÖ·
LABORATORIO
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna reilut 9 500 näytettä, joista tehtiin
lähes 33 000 määritystä. Luvut ovat edellisvuotta pienempiä, mutta ylittävät
asetetut tavoitteet näytteiden osalta. Määritysten osalta luku jäi noin 2 300
määritystä tavoitetta pienemmäksi. Näytteiden ja määritysten väheneminen
johtui sisäilmanäytteiden ja maataloutta tukevien näytteiden (utaretulehdusja karjan salmonellanäytteiden) vähenemisestä sekä siitä, että elintarvikkeiden valvontanäytteistä ei enää rutiininomaisesti teetetä aistinvaraista arviointia (haju, maku ja ulkonäkö) niiden vähäisen informatiivisen arvon takia. Vesinäytteiden ja muiden sekalaisten näytteiden osuus kasvoi. Laboratorion
toimintaa vaikeutti tilojen ahtaus ja remontointi. Näytteiden vastaanottoa jouduttiin ajoittain rajoittamaan ja osa kemiallisista analyyseistä jouduttiin ostamaan alihankintana muilta laboratorioilta.
Näytteistä Oulun kaupungin valvontaviranomaisten ottamia oli vajaat 2 200
(23 %), mikä on hiukan edellistä vuotta vähemmän. Myös naapurikuntien viranomaiset, yksityiset laitokset ja henkilöt tutkituttivat näytteitä edellisvuotta
vähemmän.
Laboratorio oli kolmatta vuotta nettobudjettiyksikkönä. Laboratoriopalveluista
perittäviä maksuja tarkistettiin 1.1.2001 sekä uuteen tietojärjestelmään ja euran käyttöön siirryttäessä 1.12.2001. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta
noin 36 000 €:lIa ja tulotavoite ylitettiin 25 000 €:lIa, vaikka laboratoriotoimintoja jouduttiin rajoittamaan väliaikaisten tilojen ahtauden ja remonttien takia.
Remonteista ja muutoista aiheutui ylimääräisiä kuluja yli 6 000 €. Lisäksi uuden tietojä~estelmän käyttöönotto ja laboratoriotilojen suunnittelu vei resursseja. Toimintakate oli 52 %, mikä on edellisvuosia huonompi, ja johtuu edellä
mainittujen seikkojen lisäksi kolminkertaisiksi kohonneista vuokrakustannuksista.
Vesinäytteitä tutkittiin aikaisempia vuosia enemmän eli 2 521 kpl (aikaisemmin keskimäärin 2 100 kpl). Vesinäytteiden määrää lisäsi erityisesti Oulun
Veden tilaama laaja rahtityö. Elintarvikenäytteitä tutkittiin hiukan edellisvuotta
enemmän eli 3 420 kpl, joista 1 330 oli ns. hygienialain mukaisia näytteitä.
Elintarvikkeista oli ala-arvoisia vajaat 8 %, joka on hiukan edellisvuosia vähemmän.
Elintarvikkeista tehtiin edellisvuotta vähemmän aistinvaraisia tutkimuksia, mutta enemmän tutkittiin
ns. patogeenisia bakteereita. Näistä Listeria monosytogenes -bakteerien määrityksiä tehtiin n.500 kpl
ja Salmonelloja noin 900 kpl. Stafylokokkien (n.
900 kpl) ja 8acillus cereuksen (vajaa 400 kpl) tutkimusmäärät kasvoivat lähes kaksinkertaisiksi
edelliseen vuoteen verrattuna.
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Kliinisten näytteiden kokonaismäärä (n. 500 kpl) väheni lähes kolmannekseen edellisestä vuodesta. Tämä johtui utaretulehdusnäytteiden määrän (340
kpl) vähenemisestä lähes neljänteen osaan ja karjan ulostesalmonellanäytteiden vähenemisestä kolmasosaan (100 kpl). Sisäilman home- ja kosteusvaurioiden selvittämiseen liittyvien mikrobinäytteiden määrä (1 012 kpl) väheni edellisestä vuodesta noin kolmellasadalla.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskus
suoritti neljän vuoden välein tehtävän uudelleen akkreditointiin tähtäävän tarkastuksen toukokuussa. Samalla akkreditointia haettiin seitsemälle uudelle
menetelmälle. Akkreditoitujen menetelmien määrä kasvoi ja se oli vuoden
lopussa 45 kpl. Valmistautumista talousvesidirektiivin asettamiin vaatimuksiin
jatkettiin; siirtymäajan loppuun (25.12.2003) mennessä akkreditoitavaksi
vaadituista 22 talousvesimenetelmästä 12 oli vuoden loppuun mennessä akkreditoitu.
Laboratoriota 15 vuotta palvelleen YTEVA -ohjelman tilalle hankittiin InnovoL1MS -tietojärjestelmä. joka otettiin käyttöön joulukuun alussa. Laitekantaa
uusittiin hankkimalla vesitutkimuksiin uusi sähkönjohtokyky- ja pH-mittari.
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5. TIEDOTUS JA VALISTUS
Edellisten vuosien tapaan kaupunkilaisten mielenkiinto
elinympäristöön liittyviä asioita kohtaan oli suuri. Tiedotusta toteutettiin julkaisujen, esitteiden, luentojen, esitelmien, retkien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.
Virastossa vieraili lukuisia oppilasryhmiä ja henkilökunta
puolestaan luennoi useissa eri oppilaitoksissa.

Ympäristötietoisuuskampanjan aiheena oli hankinnat ja ympäristö, mihin
liittyvä seminaari ja messutapahtuma toteutettiin lokakuussa. Tavoitteena oli
tuoda esille, miksi ja miten hankinnoissa voidaan valita vähemmän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluja sekä miten otetaan huomioon tuotteiden
koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset.
"Ympäristökriteerit hankinnoissa" -seminaari oli osa Oulun kaupungin
Kestävän kehityksen tunnuspiirteet -seminaarisarjaa. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. julkisten hankintojen ympäristökysymyksiä sekä EU:n ja kansallista
lainsäädäntöä. Seminaarissa kerrottiin myös käytännön kokemuksia ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta hankinnoissa.
"Toimittajien ja käyttäjien yhteisvastuu ympäristöasioissa" -messutapahtumassa toimittajat ja tuottajat esittelivät omia ympäristöä vähemmän
kuormittavia tuotteitaan ja palveluitaan. Tapahtuma painottui ruokahuollon,
siivouksen sekä toimistotarvikkeiden esimerkkeihin. Messujen ohessa tarjolla
oli tietoiskuja sekä tavarantoimittajien puheenvuoroja. Messujen käytännön
järjestelyistä vastasi Hyötyö Oy.
Ympäristövirasto osallistui valtakunnallisen Nuukuusviikon toteutukseen
huhtikuussa. Teknisen keskuksen näyttelytilassa pidetyn näyttelyn mottona
oli "Älykäs ihminen osaa ja voi tehdä ostopäätöksensä ihan itse".
Oulun päivien yhteydessä syyskuussa järjestettiin opastettu luontoretki
Akionlahdelle. Mukana oli Iinja-autollinen luonnosta kiinnostuneita eri-ikäisiä
oululaisia.
Syksyllä 2001 Oulussa ensimmäisen kerran järjestetylle Metsäviikolle osallistui yli 900 koululaista. Timosenkosken maastoon sijoitetun 5 km pituisen
metsänoppimispolun seitsemällä toiminnallisella rastilla koululaisia ohjasivat
metsäalan osaajat, joista yhtenä oli ympäristövirasto. Metsäviikon toteutuksessa oli mukana kaikkiaan 14 metsään liittyvää yhteistyötahoa metsäteollisuudesta metsänhoitoyhdistyksiin, viranomaisiin ja vapaaehtoisjärjestöihin.
Lokakuussa pidetyssä kuntien energiansäästö- ja ilmastoseminaarissa
pohdittiin keinoja energiansäästämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
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Ympäristövirasto oli myös mukana järjestämässä koulutusta omavalvonnasta
suurtalouskeittiöiden henkilökunnalle. Koulutus osoittautui erittäin tarpeelliseksi. Se järjestettiin kolme kertaa ja siihen osallistui kaikkiaan 240
osallistujaa.

Ympäristöviraston julkaisut:
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001

Kestävän kehityksen seurantara portti 2000.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2000.
Oulun kaupungin jätekatsaus 1999 - 2000. Yhdyskuntajäte.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset.
Oulu kasvaa kestävästi, Oulun kaupungin kestävän kehityksen
politiikka.

Ympäristöviraston raportit:
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.

Ympäristöviraston muu valistus- ja tiedotusmateriaali:

Joukkokirjeet ja tiedotteet:
•
•
•

Joukkokirje asukasyhdistyksille puutarhajätteen käsittelystä, huhtikuu
2001, 1 s.
Jätehuoltotietoa suurtalouskeittiöön, toukokuu 2001 , 4 s.
"Hankinnat ja ympäristö" -kampanja, toukokuu 2001, 1 s.

Järjestetyt koulutustilaisuudet:
•
•
•

"Kuntien energiansäästö- ja ilmastoseminaari", lokakuu 2001, osallistujia
noin 25.
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa - Ympäristökriteerit hankinnoissa", -seminaari, lokakuu 2001, osallistujia noin 100.
Uima-allastilojen puhtauden seuranta, toukokuu 2001, osallistujia 20.

24

Muut tilaisuudet:
•
•

"Opastettu luontoretki Akionlahdelle", syyskuu 2001, osallistujia noin 50.
"Hankinnat ja ympäristö" -seminaari- ja messutapahtuma, lokakuu 2001.

Muut julkaisut:
Definition for an urban national park on the ecological grounds. -Liisa Siitonen, 2001, 95 s. liitteet.
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMA
Ympäristö lautakunnan talousarvion kummankin sitovuustason kustannukset
pysyivät vuonna 2001 talousarvion puitteissa. Talousarviovuodelle budjetoidun EU-hankkeen "Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoverkko-Oulun pilotti" aloittaminen Iykkääntyi, joten siihen osoitettu määräraha säästyi ja tuloarvio jäi toteutumatta. Muilta osin tulot ylittyivät sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorion että viraston muun toiminnan osalta. Toimintakulut yhteensä
ilman työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia olivat n. 1.700 000
€. Lisäys edelliseen vuoteen oli 15,6 %. Suurimmat kustannusnousut tapahtuivat vuokra-, atk- ja henkilöstömenoissa. Toimintatuotot olivat vajaa
446.000 €. Lisäys edelliseen vuoteen 9,6 %.

YMPÄRISTÖlAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS vuonna 2001
TALOUSARVION TOTEUTUMA (euroa) TULOSYKSIKÖITTÄIN

3801 HALLINTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
207943

TOT.YHT.
202156

%
97,2

207903

202156

97,2

TOT.YHT.
393441
24872
368569

%
97,4
273,8
93,3

TOT.YHT.
61 710
4474
57236

%
109,7
106,4
109,9

TOT.YHT.
90099
33409
56690

%
99,4
104,5
96,6

3810 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
403937
9082
394855

3830 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
56273
4205
52068

3840 KULUTTAJANEUVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
90623
31956
58667
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3860lLMANTARKKAILU
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
54146
38683
15462

TOT.YHT.
51692
41009
10683

95,5
106,0
69,1

TOT.YHT.
268060
13865
254195

%
78,5
23,4
90,1

%

3860 YMPÄRISTÖNSUOJELU
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
*341 437
*59370
282066

*Ympäristönsuojelun kustannuspaikalle budjetoidun EU-hankkeen
"Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoverkko, Oulu pilotti" määrärahat
sekä menojen ( 65 593) että tulojen (45 915) osalta jäivät toteutumatta
hankkeen Iykkääntymisen vuoksi.
YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1 154358
143296
1011062

TOT. YHT
1 067160
117629
949530

%
92,4
82,1
93,9

YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTAja EU-HANKEITA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1 088765
97381
991 384

TOT. YHT
1 067 160
117 629
949530

%
98,0
120,8
95,8

3820 ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORIO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOI Ml NTAKATE

MR
634994
302738
332255

TOT.YHT.
626982
327965
299017

%
98,7
108,3
90,0

OL38 YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1 789351
446034
1343317

TOT.YHT.
1 694141
445594
1248547

Luvut sisältävät EU-hankkeen määrärahan ja tuloarvion.

%
94,7
99,9
92,9

LIITE 1

KULUTTAJANEUVONNAN SUORITTEET 2001

Ensiyhteydenottoja yhteensä
Luennot
Haastattelut ja tiedotukset

5373
19
13
5405

VALITUKSET JA TIEDUSTELUT OVAT JAKAUTUNEET VUODEN 2001 AIKANA
ERI ALOITTAIN SEURAAVASTI:

Vaatetus-, tekstiili-, pesula-ala

30

Jalkine-, turkis-, nahka-ala

32

Huonekalut, kodin koneet, elektroniikka

565

Kulkuneuvojen kauppa

535

Kulkuneuvojen huolto ja korjaus

65

Matka-ala

66

Asuminen ja rakentaminen

635

Muut tavarat

601

Muut palvelut (sis. pankki ym.)
Mainonta ja markkinointi

1486
90

Sopimusehtoihin liittyvät asiat

323

Vakuutukset

111

Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut

38

Vuokra-asiat

155

Asuntokauppa

517

Kiinteistö- ja vuokravälitys

124

LIITE 2

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORION TOIMINTA 2001

OMAT TUTKIMUKSET

näytteet
-

"

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

118
740
697
362
258
2175

määritykset
498
2045
6616
2270
690
12119

MUIDEN KUNTIEN, VIRANOMAISTEN TAI
YKSITYISTEN TOIMITTAMAT NÄYTTEET

näytteet
-

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

KOHDAT I JA II YHTEENSA

määritykset

1 216
1346
1824
715
2290
7391

3294
3122
6166
4131
3815
20528

9566

32647

LIITE 3

MÄÄRITYKSET TUTKIMUSLUOKITTAIN 2001

TUTKIMUS
Elintarvikkeet

aistinvarainen
mikrobiologinen
koostumus
vierasaine
lisäaine

muut

KAIKKI

1 036
7206
477
198
4
38
8959

Vedet

aistinvarainen
mikrobiologinen
fys.-kem.

muut

Kliiniset tutkimukset,
lihantarkastus,
ympäristönäytteet,
sisäilmatutkimukset,
muut

Laboratorioiden väliset
vertailunäytteet

1 120
5049
6290
323
12782

10601

305
10906

MÄÄRITYKSET YHTEENSÄ

32647

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

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikki pitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suola pitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja
lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päivä kodeille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
Sinilevät ja 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. Mittaustulokset 1995.
Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristölautakunta kymmenen vuotta.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina 199596 ja yhteenveto Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan pidettyjen
petokalojen elohopeapitoisuuksista vuosina 1985-96
Selvitys päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa tarjottavien ruokien
suolapitoisuudesta 1994-96
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1996
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. Mittaustulokset 1997.
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Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1997-1998.
Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1998.
Koulu ja kestävä kehitys
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta 1999.
Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmaston kartoitus.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1999.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1999.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus ja vaurio kartoitus 1999 ja 2000.
Oulun kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990 ja 1997
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2000.
Oulun kaupungin jätekatsaus 1999 - 2000. Yhdyskuntajäte.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset.
Oulu kasvaa kestävästi, Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka.
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001.
Ravintoloiden tarjoilutilojen ilmanvaihdon toimivuus uuden tupakkalain nojalla.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2001.
Oulun ympäristön tila 2001.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2001.

