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••

••

MITA JOKAINEN VOI TEHDA
YMPARISTONSA HYVAKSI
••

*
*

••••

••

Osta kestäviä tuotteita. Pois kerta käyttö.
Osta helposti kierrätettävää, luonnonmateriaaleja, lIusiotuotteita, käytettyä.

*

Vältä ongelmallisia pakkauksia (mm. muovipullot, alumiinitölkit,
moneen kertaan pakatut tuotteet). Suosi palautuspulloja.

*
*

Korjaa, käytä loppuun ja muuta uuteen käyttötarkoitukseen.
Lajittele erilleen hyöty- ja ongelmajätteet ja toimita ne asianmukaisiin vastaanottopisteisiin.

*

Kompostoi tai lajittele kompostikeräykseen keittiö- ja puutarhajätteet.

*
*

Alä roskaa.
Polta harkiten ja hajuttomasti poltettavat roskat.

*

Ehdota työpaikalla paperin keräystä ja luopumista kertakäyttöastioista.

*

Pyöräile tai kävele, kulje julkisilla liikennevälineillä. Muista joutokäyntirajoitus. Vaihda Iyijyttömään bensiiniin.

*

Säästä energiaa. Säädä lämpötila asunnossa ja työpaikalla noin 20
asteeseen, tiivistä hanat ja ikkunat. Säästä vettä.

*

Muista luonnossa liikkuessasi jokamiehen oikeuksien lisäksi myös
jokamiehen velvollisuudet.

Kuvitus: Janne Suutarinen, Anu Liimatta

..

••

YMPARISTOTIETOA
OULUN SEUDUN ASUKKAILLE

Lukijalle
Arkisissa askareissamme törmäämme usein kysymyksiin kuinka toimisin,
mitä voisin tehdä, mistä saisin tietoa?
Tämä kiljanen on tarkoitettu Oulun, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin,
Muhoksen, Oulunsalon, Limingan, Iin, Yli-Iin ja Ylikiimingin asukkaille
vastaamaan ympäristöön liittyviin kysymyksiin sekä antamaan lisätietoa
ajankohtaisista ympäristöongelmista.
Aiheet on käsitelty hakusanoittain aakkosjäljestyksessä ja viitteet muihin
hakusanoihin on lihavoitu. Sijainti-, osoite- ja muut vastaavat tiedot on
esitetty kunnittain tämänhetkisen vallitsevan tilanteen mukaan.
Kiljanen pohjautuu Oulun kaupungin toimittamaan ympäristöaapiseen,jota
on uusittu ja laajennettu koskemaan myös ympäristökuntia. Kuntien ympäristöviranomaiset ottavat mielellään vastaan palautteen ja uudet ehdotukset.
Toivomme, että tämä kiljanen antaa virikkeitä ja auttaa toimimaan yhteisen
ympäristömme hyväksi.
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AEROSOLIT
Aerosolit ovat kiinteiden hiukkasten tai nestepisaroiden ja kaasun muodostamia seoksia. Useita kodin kemikaaleja myycläiin aerosoleina. Aikaisemmin aerosolipakkauksissa ponnekaasuina käytellyjen CFC-yhdisleiden Uiyllö on kiellelly.

AKUT

hermoston rappeulLimisena ilmeneviin Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin.
Alumiinia voi liueta myös kotitaloustavaroista. Viiltii happamien tuotteiclen valmistamista alumiiniastiassa.

ANTIIKKILIIKKEET
Antiikkiliikkeet;ostavat ja myyvät antiikkiesineitä, -huonekaluja yms, Katso osoitteet
puhe Iin lueltelosta.

K~iytösW poistetut

akut ovat ongelmajätellil. Myös iaclallavissa laitteissa on sisiillii
ongelmajiilellä sisiiltiivä akku!

ANTIKVARIAATIT

ALKALITEETTI

Antikvariaatit ostavat ja myyvät mm. lehtiä,
kiljoja, äiinilevyjii, kaselleja ym, Katso osoitteet puhelinluettelosta,

Alkaliteelli kuvaa veden puskurikykyä eli
kykyä kestiW happo- tai emiislisäyksiä happamuuden muulIumalla. Mitä suurempi alkaliteetti, sitii suurempi puskurikyky. Katso
myös happamoituminen ja pH.

ALTISTUMINEN
Luonnonaineet ja erilaiset synteettiset yhdisteet (esim. ulkoilman epiipuhtaudet tupakansavu, kodin kemikaalit) voivat aiheuttaa niille altistuvassa ihmisessä yliherkkyyttii. allergiaa. Allergiaoireita ovat mm, ihon
punoilLis, iholtuma, kuume, pahoinvointi,
piiiins~irky, silmien kirvely ja hengenahclislLiS.

ALUMIINI, AI
Alumiini on maankamaran yleisimpiii metalleja. Se on normaalisti sitoutunut maahiukkasiin, multa kivenn~iismaan pH:n laskiessa noin 4A:iiiin happamoitumisen seurauksena se alkaa irrota maahiukkasista.
Luonnon kiertokulkuun palattuaan alumiini
mm. vahingoillaa kalojaja heikentää kasvien juu rien rav inte iclenollokyk yii. Alumi ini1la epäilWiin olevan yhteyttii myös keskus-

APTEEKIT
Apteekit vastaanoltavat kotitalouksien liiäkejiilteilä ja elohopeakuumemiltareita. Ne
ovat ongelmajiitteitii, eikä niitä saa laittaa
tavallisten jiitteiden sekaan.
OIlLII :

Vanha apteekki, Kauppurienkatu 27-29,
puh. 370707
Uusi apteekki, Kirkkokatu II,
puh, 3115463
Kolmas apteekki, Sepänkatu 9,
puh, 3112 019, 3 I 15 285
Kaijonharjun sivuapteekki, Kalevalantie 3,
puh. 5561 591
Merikosken apteekki, Koskitie n,
puh. 341 391

}'likiimi II ki:
Ylikiimingin sivuapteekki, Harjutie,
puh. 8177 22]

Hintan sivuapteekki, Hintantie 76,
puh. 5307 960
Keskus-apteekki, Hallituskatu II,
puh. 31 13 I 12
K;ujasillan apteekki, Höyhtyän ostoskeskus, puh. 330 332
Kaukovainion sivuapteekki, Hiirihaukantie 3, puh. 331 382
Raksilan apteekki, Ratakatu R,
puh. 377 049
KasteIIin sivuapteekki, Kajaanintie 92,
puh. 330033
Pateniemen apteekki, Väliahontie 56,
puh. 565 220, 565 365
Toppilan sivuapteekki, Koskelantie 66,
puh. 343 250
Myllyojan apteekki, Myllyojan ostoskeskus, puh. 5302 144
Maikkulan sivuapteekki, Maikkulan
liikekeskus, puh. 572 170
Yliopiston apteekin Oulun sivuapteekki,
Isokalll 27, puh. 31 14 816

ASBESTI
Asbestiksi kutsutaan kuilllmaisia silikaaltimineraaleja, joista irtoaa erittäin hienojakoista pölyä. Asbestipölyn hengittiiminen
voi aiheuttaa pölykeuhkosairautta ja keuhkosyöpää. Asbestia sisältävät mm. autojen
jarru- ja kytkinlevyt, vanhat palonsuojalevyt ja ennen 1970-lukua rakennettujen talojen lämpöputkien eristeet. Asbestipurkujätteet on pakattava tiiviisti, merkittävä asianmukaisesti ja kuljetettava muusta jätteestä
erillään kaatopaikalle. Asbestin myyminen
ja käyttöönotto on kielletty.
Lisätietoja asbestin käsittelystä työsuojeluviranomaisilta, Taka-Lyötynkatu 4, puh.
*336344.

PYÖRÄLLÄ PÄÄSEE 1600 KH
TEELlJ51KALLl5ELLA ÖLJYÄl

Haukipudas:
Haukiputaan apteekki, Jokelantie 1,
puh. 471 102

n

Kempele:

~

Kempeleen apteekki, Ollilantie 4,
puh. 515 525
Zeppelinin apteekki, Zeppeliinintie 1,
puh. 5204 025

,"

Kiiminki:

CO)
J

Kiimingin apteekki, Terveystie 2,
puh. 8161 282

Muhos:
Muhoksen apteekki, puh. 5331 3 [7

oululI sa10:

Oulunsalon sivuapteekki, Kauppiaantie 3,
puh. 481 410

AUTO

Liminka:
Taajamissa liikenne on merkittävin ilman
pilaaja ja melun aiheuttaja. Autojen pakokaasut sisähiivät noin tuhat erilaista yhdistettä, joista monet ovat ihmisille ja muulle
luonnolle haitallisia, kuten lyijy, häkä, typen oksidit, hiilivedyt, noki ja pöly.

Limingan apteekki, Tupoksentie 7,
puh.381 147
Ii:
Iin apteekki, puh. 8]730 JO

Yli-li:
Yli-Iin sivuapteekki, puh. 8J70 101
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Tarpeeton tyhjiiktiynti on kielletty. Moottori ajoneu voa saa joutokäyttiiä enin@in 2 mi n.
Alle -15°C:n lämpötilassa moottoria saa
kuitenkin käytUiii ennen ajoon Whtemistii
kuitenkin enintiiän 4 min.
Autoilun ympäristöhaitat vähenevät, kun
,;, kuljetaan lyhyet matkat jalan tai pyörällii
* käytetäiin julkisia kulkuvälineitä
* pidetään moottorin siiiidöt kunnossa
* kylmällii säällä (jo alle + 5°C) liimmitet~Hin moottori lohkoliimmittimellä ennen Liynnistiimistä
* ajetaan rauhallisesti
* käytetään lyijytöntä bensiiniä ja pakokaasuja puhdistavaa katalysaattoria.

sen ja lajiston yksipuolistumisen vuoksi.

BIODYNAAMINEN
VILJELY
Biociynaaminen viljely perustuu avaruuden
rytmien mukaan määriteltyyn kylvö- ja korjuukalenteriin. Apuna Liytetmin lisiiksi erilaisia kasvi- ja k,ompostiuutteitaja lannoitepreparaatteja. Biociynaaminen viljely on
luonnonmukai_sta viljelyä.

BIOINDIKAATTORI
Bioinciikaattori on eliö, eliöryhmä tai sen
osa, joka ilmentUä ympäristön tilaa. Bioinciikaattoreita on kahta tyyppiä:
1) puhtaan ympiiristön indikaattorit eli bioinciikaattorit, jotka menestyvät huonosti
epäpuhtauksien kuormittamilla alueilla
2) pi laantuneen ympäristön inciikaattorit eli
bioi ncii kaattori t, jotka vii htyvät ep~ipuh
tauksien kuormittamilla alueilla.

BENSIINI
Bensiini on terveydelle ja ympäristölle vaarallinen, palo- ja räjähdysherkkä kemikaali.
Se on helposti haihtuvaaja lisää ilman hiilivetykuormitusta, mikäli varastoinnissa. purkauksessa ja tankkauksessa ei huolehdiw
haihtuvien hiilevetyjen talteenotosta. Huoltoasemille tullaan vuoden 1995 loppuun
menness~i rakentamaan bensiinihöyryjen
talteenottojiiljestelmät. Bensiini voi aiheuttaa vaaraa pohjavesilIe erilaisissa onnettomuuksissa tai maanalaisten siiiliöiden vuodoissa. Polttoainekuljetukset maanteillä
muodostavat riskin erityisesti pohjavesialueilla.

BIOKAASU
Biokaasua muodostuu eloperäisten ainesten
miidätessä (hajotessa hapettomissa olosuhteissa). Kaasu sisältää runsaasti metaania,
jota voiciaan käyttiUi polttoaineena. Hyödynnettiiviiä kaasua saadaan aikaan esimerkiksi j~itevedenpuhdistamoi Ila yhciysk untaiietettä mädättämiillä. Uusia biokaasun talteenottokohteita ovat mm. sikalat ja kaatopaikat. Molemmista on saatu hyviä kokeilutuioksia. Biokaasun käytön uskotaan Whitulevaisuudessa huomattavasti kasvavan.

BIODIVERSITEETTI
BiodiversiteetilHi eli biologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkien kasvien.
eläinten ja mikro-organismien sekä niiden
elinymp~iristöjen moninaisuutta ja vaihtelua. Monet ihmisen toiminnot ja ihmiselle
välttämättömien tuotteiden saanti ovat riippuvaisia biologisen moninaisuuden säilymisest~i. Huolimatta toteutuneista suojelutoimista maapallon biodiversitetti hupenee
eli nym p~iristöjen tuhout um isen, saastum i-

BIOLOGINEN
HAPENKULUTUS (BHK 7 )
BHK-miilirityksellä mitataan vedessä olevien biologisesti hajoamiskelpoisten aineiden
määriiä (mg/l). Alaindeksi 7 ilmaisee määrityksen kestoajan vuorokausina. Vesi on sitä
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ta. Maata hoidetaan niin, eli ii maan oma
pieneliöstö pysyy monimuotoisenaja hajottaa orgaanisia jätteitä, vapauttaa ravinteita
kiertoon ja sitoo typpeä. Rikkaruohot torjutaan mekaanisesti, kulottamalla ja viljelykierrolla ja tuhohyönteiset sekakasvustojen
avulla ja biologisella torjunnalla.
Biologinen viljely tuottaa maukkaita, korkeatasoisia tuolleita. Niiden kivennäis-, ravintoaine- ja vitamiinipitoisuudel ovat korkeitaja niiden säilyvyys on hyvä; sen sijaan
niiden nitraattijääil1ät ovat pienet. Biologinen viljely sopii erinomaisesti paIstaviljelijöille ja kotipuutarhureille.

likaisempaa, mitä suurempi BHK 7 -arvo on.
delllalld (lyhenne
Engl. biochelllical OXI'!?ell
.,
B00 7 )·
~

BIOLOGIAN

OPETUSKOHTEET
Biologian ja maantiedon opetukseen soveltuvat kohteet Oulussa on kartoitellu. Niistä
saa tietoja opetusvirastosta, puh. *3143 81 l
tai ympäristövirastosta, puh. *3145 711.

BIOLOGINEN TORJUNTA
Biologisessa tOljunnassa ei käytetä kemiallisia tOljunta-aineita, vaan kasvitauteja ja
-tuholaisia tOljutaan niiden luontaisilla vihollisilla, mekaanisilla keinoilla, tahraavilla
hajuaineilla ja luonnon omilla myrkyllisillä
aineilla.
Esimerkiksi leppäkertutja niiden toukat sekä
hämähäkit tuhoavat tehokkaasti kirvoja.
Kasv ihuoneissa käytetään yleisesti petopunkkeja. Myös sammakot, sisilisko!, siilit ja
linnut ovat mainioita biologisia tuholaisten
torjujia.

BIOSIDI
Katso ympäristömyrkyt.

CFC-YHDISTEET
Kloorifluorihiilivedyistä käytetty lyhenne.
CFC-yhdisteet eli freonit ovat kloori- ja
f1uoripitoisia hiilivetyjä, joita on käytetty
eriste- ja pehmeiden muovien valmislUksessa, kylmäkalusteissa, Iiuottimina ja ponneaineina. CFC-yhdisteiden on todettu tuhoavan yläi Imakehän otsonikerrosta,joka suojaa maapalloa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Ne edistävät myös kasvihuoneilmiötä. Niiden käytöstä pyritään luopumaan kansainvälisin ja kansalIisin sopimuksin.

BIOLOGINEN VILJELY
Biologinen viljely on luonnonmukaista viljelyii. Siinä ei käytetä kemiallisia torjuntaaineita, raskaita koneita tai keinolannoittei-

VOI HYVIN!
* Vähennä käyttämiesi

kemikaalien määrää - erityisesti vähemmän tärkeissä

tarkoituksissa.
* Etsi tuotteita, jotka sisältävät mieluimmin luonnonaineita kuin synteettisiä
aineita.
eI>
* Valitse yksinkertaisia, Iisäaineettomia tuotteita, jotka eivät ole ylipakattuja.
* Vältä eläinkokeilla testattuja tuotteita.
* Muista terveellinen ravinto.
* Huolehdi kehostasi, liiku säännöllisesti.
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Suomessa CFC-aineiden k~iytöst~i luovutaan
p~i~i()sin vuoden 1994 loppuun mennessä.
Siitä huolimalta otsonikerroksen luhouluminenjatkuu vieW useita kymmeni~i vuosia
CFC-yhdisteiden pysyvyyden vuoksi.

Dioksiini saattaa aiheultaa iho-, maksa- ja
kudosvaurioita, syöpää ja sikiöiden epämuodoslllmista.

DDT
DDT eli diklooridifenyylitrikloorietaani on
vaarallinen hyöllleismyrkky. Se hajoaa luonnossa hyvin hitaasti ja rikastuu eliöihin. Suomessa ja monissa muissa teollisuusmaissa
sen Liynö on kielletty. multa kehitysmaissa
sil~i Liytet~iiin vielä yleisesti.

Ekologia on biologian ala, joka tarkastelee
eliöiden vuorovaikutusta ympäristöönsä ja
toisiinsa. Ekolpgian tavoitteena on luoda
yleinen teoria, joka selittäisi em. vuorovaikutussuhteet ja jonka avulla nyk yistä teknokulttuuria voitaisi in kehiltää ekologisesti kestävämpään ja ympäristöä vähemmän vaurioittavaan suuntaan.

DESIBELI

EKOSYSTEEMI

Ä~inen voimakkuuden mittayksikkönä Liy-

desibeliä (dB). Mitta-asteikko on 10garitminen. Äänen tason noustessa 10 dB
korva aistii äänen voimakkuuden suunnilleen kaksinkertaisena. Vastaavasti 10 dB:n
lasku aistitaan iiänen voimakkuuden puolittumisena. Katso melu.

Ekosysteemi on alueen elollisesta ja eIottomasta luonnosta koostu va toiminnallinen kokonaisuus. Ekosysteemejä voidaan rajata
yhtenäisen ympäristön mukaan, esimerkiksi
metsä, suo, pelto, järvi ja joki. Maapallon
biosfääri eli elokehä voidaan käsittää yhdeksi suureksi ekosysteemiksi.

DIOKSIINI

EKOTALO

Dioksiini ei i 2.3.7 .8-tetraklorodibentso-paradioksiini on tieltävästi myrkyllisin ihmisen valmistama yhdiste. kaliumsyanidiin
verrattuna 10 000 kertaa myrkyllisempi.
Dioksiinia on epäpuhtautena eräissä vesakkomyrkyissä ja homeenestoaineissa. Dioksiiniaja lähes yhtä vaarallista dibentsofuraania syntyy mm. PCB-pitoisten aineiden palaessa alle 1100 asteen lämpötilassa. Dioksiinia syntyy helposti myös desinfiointiaineena käytetyn heksaklorofeenin valmistuksessa. Suomessa on dioksiinijäänteitä löydetty joidenkin teollisuuslaitosten savukaasuhormeista. Pahimpia dioksiinikatastrofeja ovat olleet Vietnamin sota, jossa dioksiinia sisältävää lehvästöruiskutena levitettiin
lenlokoneista ja Ital iassa, Sevesossa kemian
tehtaassa v. 1976 saltunut onnettomuus.

Ekotalo on ympäristöön sopeutettu rakennus, joka käyttää luonnonvaroja saasteettomasti ja tuhlailematta. Ekotalon lämmitys
voi toimia vaihtoehtoisilla energiamuodoilla kuten aurinkoenergialla, maalämmöllä tai
tuulella. JätehuoIlossa pyritään kierrätykseen: talousjätteet kompostoidaan, käyttökelpoinen tavara käytetään uudelleen tai
myydään jne.
* Älä asu liian lämpimässä: 18-20° riittää.
* Tiivistä talosi järkevästi: estä lämmönhukka, mutta älä umpioi.
* Käytä vettä säästäen, vähennät energian
kulutustasi ja jäteveden puhdistustarvetta.
* Huolehdi asianmukaisesta jätevesien
käsittelystä.
* Vaihda energiaa säästäviin lamppuihin

tet~iän

EKOLOGIA

*
:;:

lukukausien aikana virka-aikana klo 9.3015.30 (ryhmien käynnistä sovittava). Puh.
5531251 tai *SS3l 011.

(muista että ne useimmiten ovat loppuunkiiytettyinä ongel majätettä).
Perusta keittiö- ja puutarhajätteille umpinainen komposti.
Perusta keittiöpuutarha ja käytä maanparannukseen kompostia.

ELAINTARHA
Yliopiston tutkimus-ja opetuseläintarha Linnanmaalla on avoinna yleisölle kesä-elokuussa la-su klo 11-15, elleivät eläinten lisäänl ymistapahtumat tai tutk imustoiminta
muuta edellytä. Puh. 553 I 270 tai *553 1 0 I 1.

ELOHOPEA, Hg
Elohopea kuuluu raskasmetalleihin ja on
vaarallinen ympäristömyrkky varsinkin 01"ga<\Iiisena yhdisteenä. Elohopeapäästöjä
ympäristöön aiheuttaa mm. klooriteollisuus.
Elohopeaa voi olla lämpömittareissa, paristoissa ja loisteputkissa. Elohopeajätteet tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteisiin.

EMISSIO
Emissio eli päästö tarkoittaa kohteesta poistuvaa kiinteiden hiukkasten, nesteiden tai
kaasumaisten yhdisteiden massavirtaa tai
energiavirtaa.

EMAKSET
Vahvat emäkset, kuten lipeä, ovat ongelmallisia yhdisteitä syövyttävien vaikUlustensa vuoksi. Viemäriin kaadettuna ne voivat aiheuttaa putkistovaurioita. Katso pH,
ongelmajätteet.

EROOSIO

Katso komposti.

Eroosio tarkoittaa maa- tai kallioperän kulumista sitä muokkaavien voimien vaikutuksesta,joista tavallisimmat ovat vesi ja tuuli.
Eroosiota tapahtuu erityisesti silloin, kun
alueen kasvillisuus on tuhoutunut esimerkiksi metsiinhakkuiden tai laidunnuksen
vuoksi, eivätkii kasvien juuret enää ole sitomassa maaperää. Rakennetuissa vesistöissä
eroosiota lisäävät virtausmuutokset ja vedenpinnan korkeusvaihtelul.

ELAINMUSEO

FISSIO

Yliopiston eläinmuseo Linnanmaalla on
avoinna yleisölle kesä-elokuussa ti-pe klo 915, su 11-1 S. Lisäksi ryhmät voivat vierailla

Fissio tarkoittaa raskaan atomiytimen halkeamista kahdeksi uudeksi ytimeksi. Katso
ydinenergia.

..

..

ELOPERAISET JATTEET
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FORMALDEHYDI

FREONIT

Formaldehydi on orgaaninen yhdiste, jota
Liytetiiiin mm. Lisitellyissii tekstiileissii,
rakennuslevyissti. lattiapinnotteissa. Ii imoissao papereissa.nahkatuotteissaja tupakassa.
joista sitä voi vapautua huoneilmaan. Sen
suurimmat sallitut pitoisuudet huoneilmassa ovat 0,3 mg/m J vanhoissa rakennuksissa
(rakennettu tai peruskOIjattll ennen vuotta
1983) ja 0.15 mg/m.1 uusissa. Fonmildehydi
voi iirsyttäii silmiiija hengitysteitä.ja korkea
pitoisuus saattaa altistaa syövälle. Lisätietoja saa terveystarkastajilta. katso yhteystiedot.

Freonit ovat CFC-yhdisteistä käytetty kauppanimitys.

FUNGISIDIT
Katso torjunta-aineet.

FUUSIO
Fuusio tarkoittaa keveiden atomiytimien
yhtymistä raskaammiksi ytimiksi. Katso
ydinenergia.

GEOLOGINEN MUSEO

FOSFORI, P

Yliopiston geologinen museo Linnanmaalla
on avoinna yleisölle kesä-elokuussa ti-su
klo 11-15 sekä syys-toukokuussa ti, ta 11-15
ja su 12-16. Puh. 5531 478, 5531 460 tai
*5531011.

Fosfori on eWmälle viilttiimiitön alkuaine.
Fosforia kiiytetiiiin mm. keinolannoitteena
ja pesuaineissa. Vesistöön joutuessaan fosfori aiheuttaa rehevöitymistii. Kaupungeissa suurin osa fosforikllormituksesta tulee
teo II isuus- ja as um isj iite vesistti. maase udulla huomattavia kuormittajia ovat maa- ja
metsiitalous seKLi haja-asutus. Katso myös
typpi.
* Viiltä fosfaattipitoisia pesuaineita.
* !meytii pesu- ja jtitevedet viemäröimättömällti alueella aina maahan.

HAJAKUORMITUS
Katso vesistölwormitus.

HAPOT
Vahvat hapot, kuten suolahappo ja akkuhappo, ovat vahvoihin emäksiin verrattavia
ongelmajätteitä, joita ei saa kaataa viemäriin. Katso pH, ongelmajätteet.

FOSSIILISET
POLTTOAINEET

HAPPAMOITUMINEN,
HAPAN LASKEUMA

Tärkeimpiä fossiilisia polttoaineita ovat kivija ruskohiili. vuoriöljy. maakaasu sekii turve. Ne ovat syntyneet aikaisempina aikoina
eläneiden eliöiden jiUinte istti. Niitä muodostuu edelleen. mutta niin hitaasti. ettti ne
ka tsotaan uudi stumattom iksi. ra jall isik si
luonnonvaroiksi. Fossiilisia polttoaineita
käytetttiessti vapautuu ilmaan hiilidioksidia. rikinja typen oksideja sekä hiukkasia.

Energiantuotannosta, teoll isuustoim innasta
ja liikenteestä ptiäsee ilmakehään rikin ja
typen yhdisteitä, jotka muodostavat vesihöyryn kanssa happoja. Näiden laskeutuminen maahan aiheuttaa vaurioita maaperälle,
vesistöilleja rakennewlle ympäristölle. Happamoitumisessa luonnon kyky vastustaa
hapanta laskeumaa heikkenee. Maaperti ja
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vesistöt muuttuvat happamammiksija useille eliölajeille sopimattomiksi. Happamoiluminen saa myös aikaan metallien, mm. alumiinin ja kadmiumin, liukenemista maaperästä. lonimuodossa nämä metallit ovat
myrkyllisiä monille eliöille. Rakennetussa
ympäristössä haitat ilmenevät metallien (autot, peltikatot) ja kivimateriaalien (talot,
veistokset) syöpymisenii.
Kauan jatkuessaan happamoituminen johtaa mm. maatalouden ja metsiHeollisuuden
toiminnan vaikeutumiseen, vesistöjen vajaat uottoi suuteen, maisemall isien arvojen
menet yksiin, kustannustason nousuunja terveysriskien moninkertaistumiseen. Suomessa ongelmaa pahentavat maa- ja kallioperän
luontainen happamuus sekä kylmä ilmasto,
minkä vuoksi aikaväli oireiden ilmaantumisesta tiiydelliseen tuhoon on lyhyempi kuin
esim. Keski-Euroopassa.
Happamoituminen on vaikea ja laaja ympäristöongelma. Sen ratkaisu vaatii sekä kansallisia ellä kansainvälisiä toimia ilmansaasteiden kaukokulkeutumisen vuoksi. KiireeIlisin tehtävä on rikin ja typen oksidien päästöjen huomattava pienentäminen. Teollistuneet maat ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta sitoutuneet vähentämään rikkipiHistöjään 30 prosentilla vuoden 1980 tasosta vuoteen 1993 mennessä. Suomi on
päättänyt vähentää rikkipääslöjään 80 %;lIa
vuoteen 1980 verrattuna. Typen osalla teollistuneet maa! ovat sitoutuneetjäädyttämään
typen oksidien pmistönsä vuoden 1994 loppuun mennessä vuoden 1987 tasolle. Suomi
pyrkii vähentUmään päästöjäiin 30 % vuoden 1980 määristä vuoteen 1998 mennessä.

mia ja hapetlomasta hajoamisesta syntyviiii
pahaa hajua. Happikatoa voidaan ehkäistii
keinotekoisella i1mastuksella.

HARSUUNTUMINEN
Harsuuntllminen on yleisnimitys havupuiden osittaiselle neulaskadolle eli neulasten
ennenaikaiselle varisemiselle. I-1arsuuntumisesta on kyse silloin, kun neulaskato on
yli 20 % neulasista. Harsuuntumista voivat
aiheuttaa ilman epiipuhlauclet, sienitaudil,
luhohyönleiset, pakkanen jne.

HERBISIDIT
Katso torjunta-aineet.

HIILIDIOKSIDI, CO 2
Hiilenläydellisen palamisen tuloksena syntyy hiilidioksidia. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jatkuvasti kasvanul teollisuuden, liikenteen ja fossiilisten polttoaineiden
käYlön vuoksi. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu yhdessä muiden epäpuhtauksien (mm. typpioksiduuli, metaani,
CFC-yhdisteen kanssa voi saada aikaan
kasvihuoneilmiön.

HIILIMONOKSIDI, CO
Hiilimonoksidia eli hiikää syntyy hiil ipitoisten aineiden palaessa epiitiiydellisesti. Se on
hajuton ja väritön ilmaa raskaampi hengenvaarallinen kaasu. I-lengityselinlen kautta
häkä kulkeulllu verenkiertoon ja sYljiiytlää
veren punasoluista hapen, jolloin solujen
hapensaanti eSlyy. I-läkiiä saattaa esiintyä
paitsi huolimattoman Himmityksen seurauksena sisätiloissa myös suurina pitoisuuksina
Iiikennepiiästöjen seurauksena vilkasliikenteisill1i kaduilla etenkin kylmälHija tyynellä
säällli. Valtioneuvosto on vahvistanut hiilimonoksidi lIe ohjearvot.

HAPPIKATO
Rehevöitymisen seurauksena happea kuluttava hajoitustoiminla vesistössii kiihtyy. Jos
uuden hapen sekoittuminen veleen estyy
(esim. jääpeite), voi happi kulua kokonaan
loppuun. Seurauksena voi olla kalakuoleII

..

-.

HIUKKASET

HAKA

Hiukkanen on kiintdn aineen tai nesteen
pieni erillinen osanen. Hiukkasia päLisee ilmaan mm. teollisuudesta. energiantuotannosta ja liikenteestii. Katso leijuma ja kaukokulkeutuminen.

Katso hiilimonoksidi.

..

..

HALYTYS
Suuren vaaran
uhatessa annetaan yleinen häIytysmerkki,joka
on yhtäjaksoinen
nouseva ja laske~
va äLini. Palohälytyksessä puolestaan äLini
pysyyalkunousun jälkeen samalla tasolla.
Yleisen hiilytysmerkin kUlfllessasi mene sisälle, sulje ovet ja ikkunat ja kuuntele radion, television tai kovaäänisten kaulla annettav ia ohjeita.

..

HYOTYKAYTTO
JLitelain pLiUperiaalleila oval jLilteiden mLiLirLili vLihentäminen ja jLitteiden hyötykLiyttö.
HyötyLiytlö~i ovat mm. j:itteiden lajittelu ja
toimittaminen kerHyspisteisiin edelleenkierrLitettäv~iksi uudelleenkäyllööntai uusiomaleriaaliksi ja uuteen Liyttölarkoitukseen otlaminen.
* Lajittele lasi, keräyspaperi ja metalliromuja toimita ne hyötyj~itteiden kerLiyspisteisiin. KierrHtyspullot kauppaan!
* Vanhat. kLiytöstLi poistamasi tavarat kulen vaalleel. huonekalut ja kodinkoneet
voit luovullaa tai myydä uudelle Liyttäj~ille (katso kirpputori. kierdityskeskus, osto- ja myyntiliikkeel).
* Puuta. pahvia ja paperia voit käyttää
energianluotantoon polttamalla edell yltLien. etteiväl ne pilaa ilmaa.
* Kompostoi eloperäiset jätteet.
* Monia tavaroita voi k~iytl~iU uudelleen
vaihtamalla Liyllötarkoitusta (esim. jogUrltipurkkeja askartelussa ja taimien
kasvatuksessa ).

ILMANLAATU
TLirkeimmät ilmaa pilaavat tekijät oval liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon
p~Ustöt kuten rikkidioksidi. typen oksidit,
hiilivedyr, hiukkaset sekä savu- ja pakokaasujen muut ainesosat. Haitallisimpia aineita
näissä ovat rasknsmetnllit ja solumuutoksia
aiheuttavat yhdisteet. Eräittenteollisuuslaitosten päästöt sisältävät myös pahanhajuisia
yhdisteitä, jotka jo pieninä pitoisuuksina
vähentävät ympäristön viihtyisyyttä.
Ilmansuojelua voit edistää käyllämällä väh~irikkisiä polttoaineila kuten puuta. turvetta tai maakaasua, välllämällä turhaa nutoilua
(katso auto) ja noudattamalla poltto-ohjeita.

Oulun kaupunki-ilman rikkidioksidi-, haisevien rikkiyhdisteiden. typen oksidi-, häkäja hiukkaspitoisuulla mitataan jatkuvasti.
Tiedustelut ympärislövirastosta, Kauppatori, puh. *3145 711.

K.ERAY5PAPERIA

ILMASTUS
Vesistöjen ilmastus on hapen sekoillamista
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sienien, luonnonm~ujojen sekä rauhoittamattomien kasvien poimiminen
* mato-ongella onkiminen oman kunnan
alueella pois lukien lohikalapitoiset virrat: alle 18-vuotias saa onkia ja piikkiä
koko maassa ilman erityistii lupaa
Kiellettyä Oli:
* kasvavien puiden kaato ja vahingoillaminen toisen maalla
* kuivuneen tai kaatuneen puun, varpujen,
käpyjen, sammalen, jäkälän tms. otto
toisen maalta
* rauhoitettujen eläinten ja niiden pesien
vahingoittaminen tai häirintii
* avotulen teko toisenmmille ilman pakottavaa tarvetta
* roskaaminen
* moottoriajoneuvoIla ajo maastossa ilman maanomistajan lupaa.
Jokamies v~Uttää maihinnousua lintujen pesimäiuodoille 1.5.-31.7. Hän ei soita radiotaan vaan kuuntelee luonnonääniä.Hän kiertää pihat, pellot, puutarhat ja sulkee portit ja
veräjiit perässään. Leiripaikkansa hän jättiiä
sen näköiseksi, kuin ei siinä olisi koskaan
ketään ollutkaan.
Ahvenanmaalla jokamiehenoikeudet ovat
rajoitetumpia kuin muualla Suomessa.

vesistöön koneellisesti happikadon ehkäisemiseksi. Oulussa ilmastetaan Pyykös- ja
Kuivasjiirven vettii.
HUOM. llmastuskoneen toiminta voi haurastuttaa jiiiilä, joten ei ole syytii mennä
kovin lähelle konetta.

INSEKTISIDIT
Katso torjunta-aineet.

INVERSIO
Inversioks i kutsutaan meteorologi assa ti laa,
jossa ilman lämpötila kasvaa ilmakehässä
ylöspiiin siirryttäessä. lnversiokerros sijaitsee useimmiten ilmakehän yläkerroksissa.
Joskus se kuitenkin voi esiintyä lähellä maanpintaa,ja tällöin se estää ilmakehään tulevien päiistöjen sekoittumisen ylempiin ilmakerroksiin. Seurauksena on sitä voimakkaampija nopeammin tapahtuva ilman saastuminen, mitä lähempänä maanpintaa ptuistölähteiden yläpuolella sijaitseva inversiokerros on. Pahat savusumut esiintyvät aina
inversiotilanteissa. Uihellä maanpintaa sijaitsevat inversiokerrokset kehittyvät selkeinä kylminä öinä, kun alimmat ilmakerrokset menettäviillämpöä avaruuteen.

JARJESTETTY
JA TTEENKULJETUS

JOKAMIEHENOIKEUS
Jokamiehenoikeus on vanha maan tapa,jonka mukaan jokaisella on tietyin rajoituksin
oikeus liikkua luonnossa ja keriitä tiettyjä
luon nonantimi a.
Sallittua Oli:
* liikkuminen jalan, hiihtäen tai pyöräiIlen maastossa haittaa aiheuttamatta, ei
kuitenkaan toisen pihalla tai pellolla
* kulkeminen, uiminen ja peseytyminen
vesistössii samoin kuinjuomaveden otto
vesistöstii: myös jiiällä kulkeminen
* tilapäiner, oleskelu esim. telttailu toisen
maalla riittäv~in etäällii asumuksesta

Jiitelain mukaan jokaisen on liityttävä jiirjestettyyn jätteenk uljetukseen. Vapautuksia
voidaanmyön@i vain erityistapauksissa, kun
syntyv än jätteenmäärii on vähäinen. Vapautusta voi tiedustella kunnan jätehuolto- tai
ympiiristöviranomaiselta (katso yhteystiedol).

JATEHUOLTO
Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräyst~i,
kuljetusta, hyödyntämistä ja käsittelyä seUi
JJ

n~iiden

toiminlOjen tarkkailua ja k~isinely
paikkojen jiilkihoilOa. Kuntien jUtehuoltomiiiir~iyksissU annetaan tarkemmat ohjeet
kiinteistöjen jiitehuollosta. Kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin eli jokaisen kiinteistön
hal tijan on teht~i vä jiil teidenkuljetussopi mus
jonkun jätehuoltourakoitsijan kanssa. Syntyv~it jätteet kuljetetaan kaatopaikalle. Onge Imajiineet kuljetetaan ede lIeen onge Imajiitleiden kiisinelypaikkoihin. esim. Riihimäelle Ekokemiin.
Jiitelaki velvoittaa jokaisen omassa toiminnassaan ehUisem~iiin ennalta j~ilteiden synlymisen lai vlihentämiilin niiden mäiirliii.
Syntyvii jlite on hyödynnellävii ensisijaisest i
raaka-aineena. loissijaisesti poltlOaineenaja
vasta viimeisenii keinona vietävä jälleen
Usillelypaikkaan. esim. kaalopaikalle. Suomessa syntyy laaja-asutusaluee lIa jlitle itä yli
:200 kg henkeii kohti vuodessa. Arviolta 60
% siitä voitaisiin kUylläU uudelleen. Lajittelun on kuitenkin tapahdullava jo jiilleen
syntypaikalla. Oulussa onkin aloitettu kompostoitavan jlitteen erilliskeräys joillakin
kerrostaloaluei Ila.

KAATOPAIKKA
KaalOpaikka on loppusijoituspaikka niille
jälteille, joita ei voi kierrätliUi tai muutoin
hyöclyntäii, ja jOlka eivät aiheula ympiiristölleen vaaraa. Nykyisin kaatopaikoilla on
yleensä myös vastaanottopisteetlajitelluille
jätleille.
Oulu:
Rusko. Avoinna ma-pe klo 7-20 ja la klo 912. puh. 361 937. Pihojen keväl- ja syyssiivouksen jUtteiden tuonnista ei perilU maksua. Ilmaiseksi saa myös tuoda kotitalouksien ongelmajälleitä kaatopaikalla sijaitsevaan
ongelmajälevarastoon. Kaatopaikalla on
myös hyötyjälleiden vaslaanottopiste,jonne
voi luoda lajiteltua paperi. pahvi-. lasi- ja
Illetall ijätettU.
Ruskon kaatopaikkaa Uyttävätmyös Naukipu/aau, KempeleelI ja Oulullsaloll kUIIlIa/.
Kiimillki:
Yli-linlie. Avoinna: maja pe klo 12-20, la
klo 10-16.
Muhos:
Kestinkankaan jätteenkäsittelyalue. Avoinna: 16.10.-15.4. ma-Ia klo 9-14 ja 16.4.15.10. ma-pe klo 9-17, la klo 9-14. puh.
5332774.
Limillka:
RuutikanKaan kaatopaikka. Kaatopaikalla
lajiteIlaan metalli- ja kumijätetlä. kyllll~iko
neita sekä puhdasta puujätetlii. Avoinna: Ii
klo 12-16. la klo 8.30-16.
Ii:
Säliskenhlujun kaatopaikka. Avoinna: ma,
to klo 10-18. pe klo 12-20
Yli-li:
Leuan. Tannilan, Korkeamaan. Viitakankaan
ja Jakkukyllin eteläpuolen kaatopaikka.
)'Ii kiillli 1/ ki:
Kallioll1aan kaatopaikka Vesalankyläss~i.
Avoinna: ll1arras-huhtikuu: ll1a klo 1:2-16,
pe klo 12-18, la klo 8-14, lOuko-lokakuull1a
8-16. pe 8-18 ja la 8-14.

JATEVESI
Hitevesi on ktiytettyä veWi. Kotitalouksissa
syntyy saniteettivesiä WC:stU seU ns. harmaita vesili (Hihinnli pesuvesiii). ViemäröidyilHi alueilla jätevesi johdetaan viemäriin. Ominaisuuksiltaan poikkeavanjäteveden johtamiseen viemäri in tarv itaan kLl itenkin viemärilailoksen lupa. Viemäröimällömillä alueilla jiitevesien johtamiseen maahan tai vesistöön tarvitaan ympäristö(nsuojelu)lautakunnan lai mahdollisesti vesioikeuden lupa. Tavallisen omakotitalon
j~itevedeljohcletaan use imm ilen imeytyskenl~in tai maasuoclattimen kaulta maahan tai
suoraan umpikaivoon. Lislilietoja saa ympliristöv iranhaltijoi Ita, terveystarkastaji Ita ja
rakennustarkastajilla (katso yhleysliedot).
I~

KAAVOITUS

KADMIUM, Cd

Kuntien maan käyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella. Yleiskaavassaesitetään
maankäytön yleissuunn itelma: asum iseen,
teolliseen toimintaan. virkistyskäyttöönjne.
tarkoi tetut alueet. Asemakaavassa (kaupungeissa) ja rakennuskaavassa (maalaiskunnissa) osoitetaan yksityiskohtaisesti kerrosja pientaloalueiden, puistojen ym. sijainti
rakennuksineen. Yleis- ja asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja tarvittaessa
vahvistaa ympäristöministeriö. Maalaiskunnissa yleis- ja rakennuskaavan hyväksyy
kunnanvaltuusto ja tarvittaessa vahvistaa
lääninhallitus. Kaavaa laaclittaessa kuntalaisilla ja maanomistaji lla onmahcloll isuus lausua miel ipiteensä ja tarvi ttaessa vai ittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Kaavaehdotuksen nähtäv ilIäolosta ilmoitetaan
kuuluttamalla sanomalehdissä ja kunnan ilmo itu s ta uI ulla .

Kadmium on nlskasmetalli ja sitä sisLiltLivät yhdisteet kuuluvat ollgelmajätteisiill.
Kadmiumia on joissakin akuissa ja paristoissa, tietyissä maaleissa,joissakin fosfaattilannoitteissa ja eräissä polttoaineissa. Liikenne on merkittävä kadmiumpäästöjen lähde: sitä irtoaa moottorin, renkaiden ja nastojen kuluessa. Kadmiumia vapautuu myös
energialltuotannossa. EI im istöön kadm iumia
kertyy olennaisesti myös tupakan savusta.

KALAKUOLEMAT
Kalakuolemal ovat yleensLi seurausta happikadosta, joka taas saattaa aiheutua ,'ehevöitymisestä. Havainnot kalakuolemista ilmoitetaan Oulun vesi- ja ympäristöpiiriin
(puh. *3158 300) tai kunnan ympäristöviranomaiselle (katso yhteystiedot).

Kaavojen laatimisesta saa tietoa:
Oulu:
Tekninen palvelukeskus,
maankäyttö. Pakkahuoneenkatu 22 B, puh. *314201 I
Haukipudas: Maankäyttötoimi,
puh. 474 350
Kempele:
Kaavoitusinsinööri,
puh. 5200 530
Kiiminki:
Kaavoi tustoimisto,
puh. 8193 254 tai 8193 252
Muhos:
Tekninen johtaja,
puh. 5330 40 I
Oulunsalu: Kunnaninsinööri,
puh. 5203 131
Liminka:
Kunnaninsi nööri,
puh. 381 242
Ii:
Maanrakennusinsinööri.
puh. 817 400
Yli-Ii:
Kunnaninsinööri.
puh. 8170 050
}'likiiminki: Tekninen toimisto. kunnaninsinööri, puh. 8190 138

KASVIHUONEILMIO
Ilmakehä toimii kasvihuoneen lasikaton tavoin. Ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu
yhdessä muiden ns. kasvihuonekaasujen
(mm. typpioksiduuli, metaani, CFC-yhdisteet) vaikutuksen kanssa saa aikaan kasvihuoneilmiön. joka tarkoittaa sitLi, että ILim15

mön takaisinsiiteily maapallolta estyy ja
maapallon ilmasto lämpenee.
Ilmaston pysyvä lämpeneminen aiheuttaa
muutoksia napaj~iäliköissä ja merenpinnan
korkeudessa. Myös sadeolot maapallolla
muutt uval. II mastom uutokset ai he utta vat
muutoksia myös kasvillisuudessa. Metsien
osuus vähenee ja arojen osuus kasvaa. Pohjoisen havu metsä vyöhykkeen on ennustettu
katoavan vuoteen 2030 menness~i. Hiilidioksidipitoisuuden kasvun jatkuessa nykyiselHi tasolla ennustetaan vuoden keskilämpötilan Suomessa kohoavan vuoteen 2030
mennessä 4-5 astetta. Sademäärii kohoaa
1000 mm:iin vuodessa ja suurin osa siitii
tulee talvella. Oulun seudulla vallitsisi tuolloin nykyisen Keski-Euroopan ilmasto.
Kasvihuoneilmiö toteutuu, mikäli hiilidioksidivirtaa ilmakehään ei vähennetä oleellisesti. Tämä edellyttiHi kansainvälisiä sopimuksia ja uutta energiapol iti ikkaa.

KEMIKAALIT
Teollisuuden raaka-aineiml ja prosesseissa
käytetiUin monia yhdisteitä, jotka myrkyllisyytensä tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi
ovat ympäristölle vaarall isia. Erityisesti kuljetukset ja osittain myös varastointi aiheuttavat onnettomuusriskin. Oulun seudun kautta kuljetetaan rauta- ja maallteitse suuria
kemikaal imääriä. Kemikaaleista johtuvan
suuronnettomuuden sattuessa mene sisälle,
sulje ovet ja ikkunat ja kuuntele radiosta,
televisiosta tai kovaäänisten kautta annettavia ohjeita.
Maa- ja metsätaloudessa sekä kotitalouksissa käytetään myös yhä enemmän erilaisia
kemikaaleja. Ennen niiden käyttöä tulee
ehdottomasti tutustua käyttö- ja varastointiohjeisiin ja selvittää oikea ensiapu vahinkojen varalta.
Katso myös hälytys ja ympilristömyrkyt.
* Vältä turhia kemikaaleja: saippua on
usein paras puhdistusaine, etikkaa voit
käyttää kirkasteena jne.

KASVITIETEELLINEN
PUUTARHA
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha Linnanmaalla on avoinna yleisölle kes~iisin joka
p~iivä klo 7-22. Alueella sijaitsevat kasvihuoneet ovat avoinna kesä-elokuussa ti-su
10-17, muulloin ti-pe klo 8-15, la-su klo 12J5. Puh. 5531 570 tai *5531 0 I 1.

KERTAKÄYTTÖ/
KESTOKULUTUS
Kertakäyttö kuluttaa luonnonvaroja ja kasvattaa jätevuorta. J ärkevämpää on hankkia
tuotteita, jotka kestävät pitkään ja joita voi
kOljata.

KAUKOKULKEUTUMINEN
Ilmansaasteet voivat kulkeutua ilmavinojen
mukana korkealla ilmakehässä tuhansien
kilometrien päähän päästöpaikasraan. Varsinaisesta kaukokulkeutumisesta puhutaan,
kun kulkeutumismatka on yli 300 km. Esimerkiksi Suomen rikkilaskeumasta n. 50-60
% kulkeutuu ulkomailta, lähinnä Itä-Euroopasta. Myös radioaktiivinen saaste leviää
tehokkaasti kaukokulkeutumisena sopivien
s~iäolojen vallitessa.

KERAYSPAPERI
Keräyspaperiksi kelpaa kaikki postiluukun
kautta kotiin tuleet paperit, ei kuitenkaan
likainen paperi, voi- tai kelmupaperi, pinnoitetut tai vahatut pakkauspaperit, tervapaperi eivätkä tapetil. Paperin joukkoon ei saa
laittaa muovia eikä pahvia. Lisätietoja saa
ympäristöviranomaisilta (katso yhteystiedot).
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ETIKKA
* Etikka on vanha keksintö,jolla ei juurikaan ole terveys- tai ympäristövaikutuksia. Se hajoaa luonnossa nopeasti. Muista kuitenkin, että etikkaa ei saa joutua
lasten käsiin.
* Käy huuhteluaineeksi astianpesu- ja pyykkikoneisiin.
* Poistaa kalkkitahroja posliinialtaista ja kaakelista.
* Neutraloi saippuaa ja on erityisen suositeltava saippuapohjaisten villanpesujen
huuhtelussa.
* Käy ikkunanpesuaineeksi veden ja astianpesuaineen kanssa.
* Neutraloi haihtuessaan mm. tupakansavua.
* Käy tahranpoistoaineesta esim. mustetahroille.
* Irrottaa kalkkeumat esim. kahvinkeittimestä, i1manraikastajasta jne. Muista
huuhtelu.
* Poistaa keitettäessä kattiloista pinttymätja pohjaanpalamat (Iaimenna vedellä).
Itsepintaiset pinttymät voit jättää etikkaveden ja suolan kanssa likoon yön yli.
011111:

ria. Eri jäljestöt järjestävät aika ajoin
keräystempauksia. Tarkempia tietoja
Muhoksen Jälehuollosta, puh. 5331 741,
Kan ry:ltä, puh. 5333 415 ja Laitasaaren
Vedolta, puh. 5334 306.

Kerros- ja rivitaloalueilla keräysastiat:
PSOAS, Mannenkatu 1 A, puh. *31 16570
Oulun Keräyspaperi Ky, Mineraalitie 6, puh.
363758
Pienlaloalueilta PSOAS kerää paperia 'ovelta
ovelle' -menetelmällLi kerran kuukaudessa.
Erilaiset jäljestöt jäljesläväl aika ajoin omia
keräystempauksia.

Kunnan omistamia keräysastioita on eri puolilla kuntaa 23 kpl.
Tarkempia tietoja: PSOAS, Mannenkatu
A, puh. 3116570

Haukipudas:

Liminka:

Keräyspisleitä on noin 50 kpl kunnan alueella. Tarkempia tietoja: PSOAS, Mannenkatu l A, puh. 31 16 570

Kirkonkylän taajamassa PSOAS kerää kerran kuukaudessa keräyspaperin (ei pahvia).
K-Mesimmjan vieressä on paperinkeräysvaihtolava, joka on larkoitettu kaikille
kuntalaisille.
Limingan 4H-yhdistyksen paperin vasraanottopaikar:
- Alatemmeksen vanhainkoti
- Hirvineva (Vapo)
- Selkäsenkylä, Janne Arvola
- Tupoksen Osuuskauppa
(varastorakennus )
- Ylipää, Heikki Sutela
- Kirkonkylä, Kyllösen halli

Oulunsalo:

Kempele:
Keräysastioita on yli 40 kpl kunnan alueella.
Tarkempia tieloja: PSOAS, MannenkaIu 1 A, puh. 3116 570

Kiilllinki:
Keräyspaperi voidaan toimillaa suoraan
Pohjolan Selluerisleelle Honkimaan teollisuusalueelle, puh. 8162 380 tai
8162382

Muhos:
Ker~iysastioila on

noin 25, lisäksi Laitasaarenja Huovilan ala-asteet keräLiväl pape17

Ii:
Sotaveteraanien keräyslaatikoita 10 kpl, kierrätyskeskuksen paperinkeräyspiste, seurakunnan ulkovarastossa keräyspaperin
välivarasto.
Yli-Ii:
Koululaiset keräävät keräyspaperia koulujen ulkovarastoon.
Ylikiiminki:
4H-yhdistys kerää keräyspaperin. Tarkempia tietoja4H-neuvojalta, puh. 8190154.
..

01<

*
*

*

Kesämökille sopii parhaiten kuivakäymälä tai kompostikliymälä.
Käytä pyykinpesussa fosforitonta pesuainetta kuten mäntysuopaa.
Älä peseydy äHikä pese vesistöissä, vaan
imeytä pesuvedet aina maahan
Myös melu on saastetta. Muista, että
vesien äärellä esimerkiksi radion tai
moottorin ä~ni kuuluu kauas.

..

KESTA VA KEHITYS
Kestävä kehitys tarkoittaa uutta, laajempaa
ympäristöajattelua, joka sisiiltää neljä eri
ulottuvuutta: ekologisesti kestävä, taloudellisesti kestävä, sosiaalisesti kestävä ja kulttuurillisesti kesWvä. Kestävässä kehityksessä haetaan tasapainoa ihmisen ja luonnon
välillä. Luonto ja ympäristö asettavat ihmisen toiminnalle lähtökohdat ja rajat. Kestävän kehityksen johtavana periaatteena on
oikeudenmukaisuus sekä nykysukupolven
sisällä että tulevien sukupolvien välillä.
Luonto on jätettävii tuleville sukupolville
vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin itse
olemme sen saaneet. Kestävän kehityksen
periaatteiden toteutuminen edellyttää muutoksia meidän kaikkien arvoissa ja asenteissa sekLi jokapäiväisissä toimintatavoissa.
Katso myös luonnonvarojen käytön periaatteet.
..

!i
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KIERRATYSKESKUS
Kierrätyskeskukseen voi tuoda maksutta tarpeetonta käyttökelpoista tavaraa kuten huonekaluja, kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa, urheilu- ja harrastusvälineitä, leluja,
astioita, vaatteita, kenkiä, kirjoja yms. Oulun kierrätyskeskuksessa ei vastaanote ta
vaatteita ja kenkili.
Keskuksesta voi viedä tavaraa omaan tarpeeseen, ei jälleenmyyntili varten. Turhan
hamstrauksen estämiseksi arvokkaimmille
esineille on asetettu pieni maksu.
Suurehkot tavarat ja erät noudetaan pyynnöstä.
HUOM! Kierrätyskeskuksessa ei tarkasteta
vastaanotettujen koneiden ja laitteiden kuntoa. Keskus ei vastaa laitteiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
OllilI:
Kierrätyskeskus, Nahkatehtaankatu 7, puh. 376 628,
avoinna ma 10-14, li-pe 1018jala9-14

..

KESAMOKKI
Runsastuva loma-asutus aiheuttaa ympäristöhaittoja varsinkin puuttuvan jiitehuollon
vuoksi. Kesämökkisi ympäristön viihtyisyyteen voit vaikuttaa seuraavasti:
01<
Imeytä jätevedet maahan esimerkiksi
soralla tliytelyn kaivannon kautta mahdollisimman kauas vesistöstä.
* Kompostoi orgaaniset jätteet ja kerää
muut jlitteet keräyspisteisiin.
18

- Keskusta, parkkitalo/Anttila
- Maikkula, ostoskeskus
- Myllyoja, ostoskeskus
- Pateniemi. K-Repsikka
- Puoliviilinkangas, ostoskeskus
- Raksila, Prisma- ja City-market
- Tuira, T-Tapuli
- Viilivainio, ostoskeskus
PelaslUsarmeijannoutopalvelu hakee tavarat kotoasi. kun pyydät sitii numerosta
364 634
Oulun työttömie,iOmaapu -kirpputori, Rautatienkatu 1. puh. 3 I 15 351
Haukipudas:
Pelastusarmeijan vaatteide,i keräyslamikko
K-Haukitorin pihalla
Kempele:
PelaslUsarmeija, Ollilantie 2, puh. 5208 214
PelaslUsarmeijan vaatteiden keräyslaat ikko.
liikekeskus Zeppelinissä
Kiiminki:
Uihetyskirppulori. Kirkkotie 4 Avoinna: ke
klo 12-16 (kesli-heiniikuussa suljettu)
Tiedustelut, kirkkoherranvirasto, puh.
8161 003
Pelastusarmeijan vaalleiden keräyslaalikot
K-Aterian (kirkonkyHi) ja K-Paavalin
(Jiiiili) pihalla
Muhos:
Helluntaiseurakunta, Veturi tie 1, puh. 5331
273, avoinna ilmoitusten mukaan lauantaisin,
Muhoksen Seurakunnan Uihetystyön kirpputori. Kirkkotie 32. puh. 5331 284 tai
5334477, avoinna la 10-13 (kesii-heinäkuussa suljettu).
Pelastusarmeijan vaatteiden keräyslaatikko
K-Mimmin pihalla
Oulunsalo:
PelaslUsarmeijan vaatteiden keräyslaatikko
S-Market Saloniissän pihalla. Kunnan
alueella ei toimi kirpputoria.
Liminka:
PelaslUsall11eijan vaatteiden keräyslaatikko
K-Mesim,ujan vieressii.

Nuorten kierrätyskeskus, Tarmontie 1, puh. 3400 13, avoinna ma 17.30-19.30, to 18-20
ja su 14-16
Haukipudas: Kierrlityskeskus, Teollisuustie. puh. 472 083 Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-14
Kiilllinki:
Kiimingin kierrätys, Tuohimaantie 20, avoinna ma-pe
10-18, 1'1 10-15, puh.
8161655
Muhos:
Kierriityskeskus, Ponkila,
avoinna ma-pe 10-18, puh.
5332387
Ii:
Kierriityskeskus, Sähkötie,
avoinna: ma-pe klo 8-17, puh.
8174 827 tai 8174893

KIINTOAINE
Vedessä oleva kiintoaine kuten mineraaliaines. kuidut ym. kiinteät epiipuhtaudet samentavat vettä ja kuvastavat mliiiränsii ja
laatunsa puolesta veden tilaa. Kiintoaines
ilmaistaan yleensä painoyksikkönli tilavuusyksikössä, esimerkiksi mg/l.

KIRPPUTORI
Kirpputori ottaa vastaan puhtaita vanhoja
vaatteita ja tavaroita. Varsinkin viikonloppuisin useissa paikoissa järjestetäiin kotien
kirpputoreja, joista voi halvalla vuokrata
myynti paikan ja myydä tarpeettomaksi käy~
nytW tavaraa.
Oulu:
Pelastusarmeija, LinnankaIU 13, puh. 31 14
662. Rautatienkatu 16, puh. 375 661 ja
Ratamotie 22 (varastomyymiilä), puh.
364 634 sekä vaatteiclen keräyslaatikot
seuraavissa paikoissa:
- Huonesuo, K-Ruokahuone
- Höyhtyä, ostoskeskus
- Kastelli. liikekeskus
- Kaukovainio. ostoskeskus
1'1

Lapinkankaan kirpputori. Erilänperäntie 4
B, puh. 3X 1 535 Avoinna: ma-pe klo 1017.laklo IO-14.suklo 11-14
Ii:
K ierr~it yskesk us
Pelastusarmeijan vaalleiden keräyslaatikko
K-Haminan pihalla

myrkkyjä. Kloorifenoleita ei saa enää käyttäii Suomessa suojausaineina. Katso myös
dioksiini.

KLOORIFLUORIHIILIVEDYT
Katso CFC-yhdisteet.

KLOORATUTHIILIVEDYT
Klooratlll hiilivedyt ovat kemianleollisuuden tuolleita. jotka ovat luonnossa erilläin
pysyvi~i. Monet klooratut hiilivedyt ovat torjunta-aineita tai suojausaineita tai lisiiaineita. Niitä k~iytetä~in myös kemiallisessa pesussa sek~i mm. talHan- ja maalinpoistoaineissa. Klooratul hiilivedyt rikastuvat eliöiden kudoksiin ja kertyviit maaperiiän.

KLOORI, ei
Kloori on vihert~ivii. myrkyllinen. syövytlävä. normaaliHimpötilassa kaasllmainen alkuaine. Klooria biyteUUin mm. selluloosateollisuudessa valkaisuaineena seLi veden
ja j~iteveden desinfioiIlliin uimahalleissa ja
vesi- ja viemärilaitoksissa.
Kloorionnellomuuden sat!Uessa pyri pois
kaasupilven tiellä sivutuuleen. sulkeudu sisiille ja kuunlele radion. television tai kova:iiinislen kaUIla annettavia ohjeita. Jos joudut klooripilveen. yrit~i peilläii silmiisi ja
hengitystiehyesi kostealla vaatteella. Kloorille allliiksi joulunut ontoimitellava lääbrin hoitoon.
Klooriyhdisteitä on myös monissa kodin
kemikaaleissa. S~iilytii ne asianmukaisesti ja
noudata käyllöohjeita.

KLOORIFENOLIT
Kloorifenolit ovat klooralluja aromaallisia
hiilivelyjä. joita on jou!Unut ympäristöön
leollisuuden, polltolailosten ja liikenteen
p~Uslöiss~i. Useimmalniistä ovat ympiiristö-

KOMPOSTI
Kompostoinn issa eloperäi set jätteet hajoitelaanlahOtlamalla mullaksi. Kompostoinnista on ohjeita kuntienjätehuollomääräyksiss~i. Tarkempia ohjeita sari kunnan ympiirislöasioita hoitaviita (katso yhteystiedot) tai
k iljastosta kompostoint ioppaista.
Tärkeimmät huomioon otettavat asiat kompostoinnissa ovat:
* riillävä koko
* sijoitus valjoisaan paikkaan
* riittiivä ilnu\Il kierto
* sopi va kosteus
'i' riitlävästi kuivikeaineita
* ruokajälleet peitetään heti
* kompostoitavaa materiaalia käännetään
usein ilman vaihdon takaamiseksi
* puutarhajätekompostiksi käy kehikko tai
siiiliö
* talousjätekompostissa on oltava haittaeläinten p~Uisyn esWmiseksi kansi ja pohja
* käymäHijiilleiden kompostointiin tarvitaan terveys- tai ympäristölautakunnan
lupa
* muovit, metallit ja lasi eivät hajoa kOlnpostissa. Laho- tai sinistyssuojattu puu.
!Uhka, kalkki. tupakantumpit ja ongelmajätteet eiv~it myöskään sovellu kompostoitavaksi.
Kompostoinnissa voi Liytlää erillistä, puutarha-alan liikkeistä tai rautakaupoista saalavaa kompostoria. Talvikomposlointiin suositellaan Himpöeristetlyä kompostoria. KOillposti voi mainiosti olla usean talouden yhteinen.

LAJITTELU

KRIITTINEN
KUORMITUS

Jätteet kannatlaa lajitellajo niiden sYlllypaikaila. Erikseen otetaan keräyspaperi, pahvi, lasi, metalliromu, kompostoitaval jätteet, poltettavai jätleet, lumppu, vielä käyttökelpoiset käytetyt tavarat ja ongelmajätteet. Katso käsitlelyohjeet ja osoitleet
kunkin hakusanan kohdalta.

Ympäristönsuojelussa kri ittisellä kUOll1lituksella tarkoitetaan suurinta epäpuhtauskuormitusta,joka ei aiheuta kemiallisia muutoksia, jotka johtaisivat pitkällä aikavälillä haitallisiin muutoksiin oleellisissa ekosysteemin (esim. metsä taijärvi) ominaisuuksissa.
Esimerkiksi miW pienempi on järven kriittinen kuormitus, sitä herkempi järvi on happanialle laskeumalIe.

..

LASI
Pullot ja purkit kelpaavat lasinkeräykseen,
ikkunalasi ei. Poista pulloi~ta ja purkeista
mahdolliset kannet, korkit ja metalliosat.
Keräysastioihin ei saa laittaa posliiniesilleitä! Palautuspullot kannattaa mieluummin viedä elintarvikeliikkeeseen tai Alkoon.
Lasinkeräysastiat on sijoitetlu seuraaviin
kohteisiin:
011/11:
Herukka, K-Herukka
Hintta, K-Ruokapuoti
Huonesuo,K-Ruokahuone
Höyhtyä, ostoskeskus
lntiö, Prima-Market
Kaakkuri, Kymppikeskus
Kaijonhmju, ostoskeskus
Kaijonrallla, Kioski
Kastelli, liikekeskus
Kaukovainio, ostoskeskus

....

KUIVAKAYMALA
Kuiva- tai kompostikäymälä on suositeltava
ratkaisu varsinkin kesämökille,josta viemäröinti pUUtluu. Markkinoilla on useita eri
malleja tai kuivakäymälän voi myös rakentaa itse. Käymiilän rakentamiseen liittyy
monia asioita, joten kannatlaa ensin ottaa
yhteyttä ympäristöasioita hoitaviin viranomaisiin (katso yhteystiedot).

KAYTETYT TAVARAT
Vanhat, vielä käyttökelpoiset tavarat voi
viedä kirpputoreille, osto- ja myyntiliikkeisiin, tavaranvaihtopäiville, kierrätyskeskuksiin yms.

----._-KE~~5

._l~PHII\
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Keskusta. Kauppahall i
Keskusta. Siliistö-likka
Keskusta, parkkitalo/Anttila
Knuutilankangas, K-Minttu
Koskela. ostoskeskus
Kuivasjärvi. Kuovintori
Kuivasjiirvi. T-Pikantti
Lintula. kioski
Madekoski. pienmyymälä
Maikkula. ostoskeskus
Myllyoja, ostoskeskus
Mäntylä, T-Mäntytori
Pateniemi. apteekki
Puolivälinkangas. ostoskeskus
Rajakylä. ostoskeskus
Raksila. Prisma-market
Tuira. Alko
Tuira. Yalintatalo
Yiilivainio. ostoskeskus
Hallkiplldas:Kello. Prima-Market
kirkonkylä. K-Market Haukitori
kirkonkylä. S-Market Reiman

Kempele:

Kirkkotien piiässii Kauppatien
vieressii

Kierriityskeskus
Mllhoskeskuksen P-alue
Muhoksen K-Mimmi
Ollllll/salo: Kauppiaallliellä taksiasemakiinteistössU
Limil/ka:
K-Mesimarja
Jos astia on täysi. ota yhteyttii kunnan ympiiristöviranomaiseen (kalso yhleystiedot).
MlIhos:

LASKEUMA
Laskeumalla tm'koitetaan ilmasta painovoiman vaikuluksesta tietylle pinta-alalle tietyssä ajassa laskeutuvaa ainesmäärää. esimerkiksi sulfaattiyhdistei!ä. Laskeuma kuvastaa ilman kautta alueelle tulevien ilmansaasteiden määriW ja niiden luonnolle aiheuttamaa kuormitusta.

LDOIl-arvo (engl.!er!/{/! duse 50 %) tarkoittaa
sitä määrää myrkyllistä ainetta milligrammoina koe-eläimen painokiloa kohti laskettuna,joka tappaa puolet koe-eHiimistii. Aine
on sitä myrkyllisempiiä, mitä pienempi sen
LDoll-arvo on.

LAJITTELE JA KIERRÄTÄ
*
*

Alä roskaa.
Palauta palautuspullot kauppaan ja muut lasipakkaukset lasinkeräykseen. VäItä juomapurkkeja, kunnes niiden keräysjärjestelmä toimii.

*

Toimita lehdet ja mainokset paperinkeräykseen. Toimita puhdas sanomalehtipaperi Selluvillalle Kiiminkiin. Kaikki Suomesta kerätty paperi voidaan hyödyntää.

*

Haja-asutusalueilla asukkaat voivat yhdessä kerätä lasia, romua, paperia ja
muita hyötyjätteitä ja toimittaa ne yhdessä lähimpään keräyspisteeseen.

*
*

Käytä kestokassia ja mieluummin paperi- kuin muovikassia.

*

Älä jätä muovia luontoon - ne roskaavat ja ovat vaaraksi eläimille. Useita kaloja
ja lintuja kuolee vuosittain muovipusseihin ja -naruihin.

*

Osta uusiotuotteita.

Vältä muovia, muovin kierrätys on vaikeata.

jätevedenpuhdistamoilla liete komposloiclaan humukseksi, jota käytetään piiäasiassa
viherrakentamiseen.
Lietelantaa saadaan navetoiden ja sikaloiden lietekaivoista. Se onjuoksevampaa kuin
puhdistamoliete ja vaatii erityisvälineitä levitykseen. Liete tulee levittää vain sulaan
maahan ja mullata välittömästi.

LEIJUMA
Leijumalla tarkoitetaan ilmassa leijuvien tai
hitaasti laskeutuvien hiukkasten, kuten noen,
pölyn ja lentotuhkan, määrää.

LEVIAMISMALLIT
Leviämismallit ovat yhtälösysteemejä, joiden avulla arvioidaan epäpuhtauspitoisuuksia ilmassa. Leviämismalleja sovelletaan
maankäytön ja teollisuuslaitosten sijoituksen suunnittelussa sekä ilmansuojeluohjelmien laadinnassa.

LINNUN..
..
PONTOT
Nykyisen metsänhoidon seurauksena metsissä vallitsee pula <:YilW2Z~~~
kolopesijöiden
•
asunnoista. Pulaa
lieviltämään voi maastoon (myös viljelysten lähelle - linnut ovat mainioita tuholaistorjujial) sijoiltaa pönltöjä.
Pöntöt on paras rakentaa höyläämättömlistä,
kuivasta, vajaan tuuman paksuisesta lauclasta. Puhdistusta varten pohjan on oltava avattava. Lentoaukko on hyvii ympäröiclä pellinpalalla, joka estää oravienja tikkojen yritykset suurentaa aukkoa. Valmiita pönttöjä on
nykyään runsaasti tarjolla kaupoissaja huoltamoilla.

LIETE

!.

Jätevesien puhdistuksen eräänä lopputuolteena syntyy lielettä. Liete muistuttaa ulkonäöltään kosteaa maata. Kuivattunakin sen
kuiva-ainepitoisuus on n. 20 %. Liete on
fosfori- ja typpipitoista,jolen se sopi i kasvualustaksi. Liete sisältää pieniä määriä raskasmetalleja, joiden pitoisuulta viranomaiset valvovat.
Lielettä ei pidä käyttää vesistöjen lähellä,
etteivät sen ravinteet huuhtoudu veteen.
Kompostoimatta se ei sovellu raakoina syötävien vihannesten lannoitukseen. Monilla
Pöllttöjell mitat (mm)
Kokoluokka
I
Korkeus
250
Lentoaukon halkaisija
28
50
Aukon etäisyys katosta
Pesäkolon sisämitta
70-90

11

111

IV

V

VI

250
30-32
50
110

320
50
60
130

500
100
100
200

600
130
130
230

650
180
150
350

Yleisilllpiä pÖllttöjen käyttäjiä ovat:

I
Sinitiainen
Kuusitiainen
Hömötiainen

11
Kirjosieppo
Talitiainen
Varpunen

III
Kottarainen
Leppälintu
Tervapääsky
23

IV

V

Telkkä
Telkkä
Naakka
Orava
Uuttukyyhky Liito-orava

VI
Isokoskelo
Telkkä

LINTUJEN
TALVIRUOKINTA
Useimmat maassamme talvehtivat linnut
selviiiviit omin voimin talvesta. Kuitenkin
ruokinta helpoltaa ankarina talvina erityisesti pienten lintujen hengissiipysymistä.
Ruokinta aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa ja sitii jatketaan keväiiseen saakka. Ruoaksi sopivat mm. erilaiset jyviit ja siemenet,
erityisesti rasvapitoisel. Peitaltuja siemeniä
ei saa kiiyt@i, silW ne ovat myrkyllisiä.
Ruokintapaikan puhtaudesta tulee huolehtia
hyvin. Lintulaudan tulee olla rakenteeltaan
sellainen, etteiv;i! linnut p;Wse sotkemaan
ulosteillaan ruokaansa.

LINTUTORNIT
Lintutorneja rakennetaan hyvien lintuvesien iiUrelle. Ne helpottavat lintujen ja muun
luonnon havainnointia. Samalla ne vähentlivät myös luonnon turhaa häirintää.
HUOM! Pysy poluilla ja pilkospuilla, älä
Whcle rannalle häi ritsemiiän pesi viä tai muuttavia lintuja!
Oulun seudun lintutornit:
Oulu:
Kempeleenlahti
OuluIIsalo: Akionsaari
Papinkari
Lilllinka:
Virkkula
Temmesjok isuu
Ylikiilllinki: Hirvisuo

LINTUVEDET,
LINTUVESIENSUOJELUOHJELMA
Tyypillinen lintuvesi on matala, suojainen,
ra vinteikas ja kas viII isuuclellaan moni puol inen. HyvmW lintuvedelW voi pelkästiiän
sorsalillluja pesiä yli 200 paria/km\ kun
tavallisilla vesill:i tiheys on alhainen. Lintuvedet ovat elint;irkeitii myös muullolinnuil-

le lev;ihdyspaikkoina.
Oulun eteWpuolella sijaitsee Liminganlahti,
jota pidetään Suomen kansainviilisesti merkiuävimpänä lintu vetenä. Liminganlahti on
sekä kasvistoltaan ellii linnustollaan eriltäin
edustava, matalaja avoin merenlahli. KasvilajislOon kuuluu mm. Suomessa hyvin harvinaisia ruijanesikkoryhm;in kasveja. Sekä
alueen muulto: että pesimälinnusto on hyvin monipuolinen. Liminganlahti kuuluu
kansainvmiseen Projec! MaJ" -ohjelmaan ja
lintuvesien suojeluohjelmaan. Varsinaisia
luonnonsuojelualueita ei alueella ole.
Oulunja Kempeleen alueella sijaitsee Kempeleenlahti. Kempeleenlilhden tyypillisimpiii lintuja ovat kahlaajat ja varpuslinnul.
Myös Kempeleenlahti kuuluu lintuvesien
suojeluohjelmaan. Oulun kaupungin alueella sijaitseva osa Kempeleenlahtea on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Iin Hiastinlahti ja Ylikiimingin Jolosjärvi
kuuluvat myös lintuvesien suojeluohjelmaan.

LIUOTTIMET
Liuottimet ovat orgaanisia hiilivelyjä tai niiden seoksia, joilla on hyvii aineita liuottava
vaikutus. Käyt~tyt liuouimet ovat ongelmajätteitä. Kotitalouksissa tavallisimpia liuottimia ovat maalipensselien puhdislusaineetja erilaiset koneiden puhdistukseen käytetyt aineet. Käytetyt Iiuottimet kerätään esimerkiksi tiiviiseen purkkiin ja toimitetaan
ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.

LUMPPU
Puhtaat lumput ja vanhat vaatteet voi viedä
kirpputorilIe tai pelastusarmeijan keriiyspisteisiin (Iumppu on erikseen merkittävä).
Niistä voi myös leikata matonkudella.
Oulu-opiston kudonta-asemalla (Kansankatu
55, puh. 3145 774), Pateniemen HonkapirtilW sekä Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja tai-

deteollisuus ry:n kudonta-asemalla (Rautionkatu 2, puh. 3115 055) voivat asiakkaat
käydä kutomassa mattoja yms. Erilaiset järjestöt saattavat jäljestää Iumpunkeräystempauksia. Pelastusarmeija on eri puolella vanhojen vaatteiden keräysastioita, katso kirpputori.

LUONNONMUISTOMERKIT
Luonnonmuistomerkit ovat harvinaisia tai
erikoisia yksittäisiä kohteita, kuten puita,
puuryhmiä, siirtolohkareita, hiidenkirnuja
yms., jotka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
suolamänty Taskilassa,
Oulu:
käärmekuusi Sanginjoella,
iso mänty I-1ietasaaren
Johteenhovissa,
riippamänty Puolivälinkankaan tienhaarassa.
Kempele:
nk. kultakuusi Koskelantiellä,
tuuheaneulasinen rahapuuta
muistuttava mänty Ketolanperäntiellä.
Kiiminki: Piltosen männyt Piltosentiellä,
ns. Blomin mänty Jäälissä.
Muhos:
Kieksin konglomeraattiesiintymä Oulujoen rannalla,
Pappilan männyt,
Kärnän männyt Laitasaaressa,
Iso mänty I-1irsijärvellä,
Reinin rajakuusi Laitasaaressa,
Puujalka-tilan rajamänty
Laitasaaressa.
Oulunsalo: 6 mäntyä ja yksi kuusi
Onnelan tilalla,
mänty V31jakantiellä.
Lilllinka:
mänty AlakestiIässä.
kuusi Pohjois-lissä,
Ii:
käärmekuusi Olhavassa.
Yli-Ii:
si irtolohkare Isokivenmaassa,

mänty K3Ijalankylässä.
Ylikiilllinki: kuusi Yliperäntiellä.

LUONNONMUKAINEN
VILJELY
Luonnonmukaisessa viljelyssä ei käytetä
keinolannoitteita ja tOljunta-aineita. Luonnonmukaisesti viljellyille markkinoitaville
tuottei lie on määri telty laatukri teeri t ja nii Ile
on käytössä kolm~ merkkiä: Demeter (laatuvaatimukset tiukimmat), BiodYI1 ja Luol1l11.
Lisätietoja: Luonnonmukaisen viljelyn liitto, Siuntionkuja 4 A, 50170 Mikkeli.
Katso myös biologinen viljely ja biodynaaminen viljely.

LUONNONSUOJELU
Luonnonsuojelun perustavoitteena on kasvien ja eläinten sekä niiden elinympäristön
säilyttäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi
tärkeimpiä keinoja ovat lajien rauhoitukset,
suojelualueiden perustaminen ja yleinen
valistus. Suomessa on valtion mailla 19luonnonpuistoa ja 27 kansallispuistoa, minkä
lisäksi on soiden, metsien, h3ljujen, koskien
ja lintuvesien suojelualueita sekä erämaaalueita. Luonnonkauniin tai muuten luontonsa puolesta huomattavan alueen säilyttämiseksi sellaisenaan taikka jonkin eläin- tai
kasvilajin rauhoittamiseksi voidaan siitä
muodostaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualue. Yksityisten maille on perustettu n. 900 erikokoista suojelualuetta.
Valtioneuvosto on vahvistanut myös useita
suojeluohjelmia, joilla pyri tään turvaamaan
Suomen luonnon ja maiseman erilaisia elementtejä. Tällaisia ohjelmia on laadittu mm.
lintuvesille, rannoille, soille, h3ljuille, lehdoilleja vanhoille metsille. Suojeluohjelmien toteuttaminen (alueiden rauhoittaminen)
on kangertanut rahanpuutteen takia.
Katso myös rauhoitus, ympäristön- ja
luonnonsuojelujärjestöt.

Luonnonsuoje lull iseSl i merk iltHvili kolllei ta
Oulun seudulla:
011111 :
Kempeleenlahden ranta kuuluu lintuvesien
suojeluohjelmaan. Oulun puoleinen osa
siitä on rauhoitettu.
Pilpasuo on edustava suo,josta kaupunginja
seurakunnan omistama osa (runsaat puolet) on rauhoitettu.
Asmonkorpi on kaupungin rauhoittama
metsäsaareke.
Isokangas on rauhoitettu Hihes koskematon
hllljualue, joka on myös lärkeH pohjavesialue.
Letonniemen alue on rehevii maannouselllaranta. Kaupunki on hakenut maidensa
rauhoi ttalll iSla.
Kempele:
Liminganlahti on lintuvesien suojeluohjelman arvokkain kohde.
Kiilllinki:

Murtoinsaarten luonnonsuojelualue on rauhoitetun lehtonoidanlukon esiintYlllisalue.
Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluu Kiimingin letloalue, joka on laaja rehevä
suoalue Kiimingin länsiosassa. Siitä on
iso osa jo rauhoitettu.
Mllhos:

Soidensuojelohjellllaan kuuluvat PäijänneVälisuo, Löytösuo-Karpassuo-Reikäsuo
ja Röölantto.
Hmjujensuojeluohjellllaan kuuluvat Muhosjoen eroosio laakso ja Rokuanvaara.
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat Poikajoen lehdot. Liilllanninkosken lehdot, Pyhäkosken lehdot ja Pi tkiiselän lehdot.
RaIllojensuoje luohje lmaan kuulu vat Rokuanjärvet.
Rokualla on lisäksi metsiihallituksen luonnonhoi tometsli.
Onlllnsalo:

Linluvesiensuojeluohjelmaan kuuluvat Liminganlahti - Lumijoenselkä, Akionlahti, Nenlinnokka - Leppänenä, Pajulalllpi.

Lilllinka:

Soidensuojeluohjellllan kohteista on rauhoitettu Loukkuneva - Isoneva soidensuojelualue.
Soidensuojeluohjelmaan kuuluvat Loukkuneva - Isoneva (laajennus), Revonneva Ruoneva ja suuri Veneneva - Heponeva
- Viirinneva.
Lintuvesien sU,ojeluohjelmaan kuuluu Liminganlahti.
Ii:

-

Krunnien linnustonsuojelualue on rauhoitettu jo ennen sotia. Siihen kuuluvat Maakrunni, Ulkokrunni, Ristikari, Kraasukka, Hietakraasukka, Tasasenletto, Törö,
Raiska, Tyni, lsokivenletto ja Pohjanletto.
Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluu Hiastinlahti.
Luonnonhoitometsiä ovat Kutin ja Kriisin
alueet sekä osa Röytänja Satakarin aluetta.
Seurakunnalla on luonnonsuojelualue ns.
Kaivoksen alueella pappilan lähellä.
Yli-li:
Soidensuojeluohjelman kohteista on rauhoitettu Poikainlammit ja Kusisuo.
}'Iikii,l/i"ki:

Soidensuojeluo.hjelman kohteista on rauhoitettu Hirvisuo, Kiimingin lettoalue ja
Torvensuo-Viidansuo.
Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluu Jolosjärven eteläosa

LUONNONVAROJEN
..
..
KAYTON
PERIAATTEET
Yhdistyneet Kansakunnat on hyväksynyt
viisi luonnonvarojen käytön yleistä periaatetta:
1) Kesliivän luonnontalouden periaate tarkoittaa, että luonnonvarojen uudistumisja tuottokykyä pidetäänjatkuvasti ylläja

2)

3)

4)

5)

pyntnan paralllall1aan. Itse pääomaa ei
kuluteta, vaan käyttöön otetaan vain tUOlto.
Luonnonvarojen 1l10nikäytön periaatteen
ll1ukaanjokaista luonnonvaraa käytelä~in
kaikki in niihin tarkoituksiin,joihin se on
käyttökelpoinen siten, että kokonaishYÖlY on tasapuolinenja paras mahdollinen. Yksi käytlömuoto ei saa vaarantaa
muita.
Yleisen edun huomioon ottamisen periilate llihtee siitä, että yksityisen ihmisen
tai rajoitetun ryhmän etu voi olla ristiriidassa yleisen edun kanssa. Yhteiskunnalla on oltava mahdollisuus ratkaista
ristiri itati lanteet koko yhteiskunnan edun
mukaisesti.
Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan
sitä, että ympäristöhaittojen aiheuttaja
suorittakoon myös ne toimenpiteet,joita
tarvitaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai korvatkoon yhteiskunnalle
ympäristön pilaaI1lumisen estämisestä aiheutuneet kulut.
Täyden kustannuskatteen periaatteen
mukaan kustannuslaskelmissa on otettava huomioon myös ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat kulut. Tähän asti ilmaa, vettä ja luonnonympäristöä on pidetty ilmaishyödykkeinä, minkä seurauksena monien kulutustavaroiden hinnat
ovat välirin muodostuneet. Enemmän
ympäristöä pilaavien tavaroiden tulisi
olla suhteessa kalliimpia kuin ympäristöä vähemmän pilaavien tavaroiden.

~

- - .._.

- Hielasaaren luontopolku
- Tahkokankaan metsäpolku
- Pilpasuon luontopolku
Sanginjoella
- Lisäksi Kempeleenlahden
lintutorniIle vievän polun
varrella on opastetauluja
Kempele: - Luontopolku Niittyrannasta
Liminganlahdelle
Kiilllinki: - Jaaranlammen koululaiskäyttöön tarkoitettu luontopolku
Muhos:
- Huikarin metsäpolku
OulUIIsalo: - Varjakan luontopolku
Lilllillka: - Värminkosken metsäpolku
Ii:
- lllinsaaren luontopolku
Ylikiilllinki: - Hirvisuon luontopolku

LUONTOPOLKU
Luontopolun tarkoitus on opettaa ja valistaa. Polun varrella olevien taulujen avulla
kulkija voi perehtyli alueen luonnon erityispiirteisiin. Lisätietoja kaupungin/kunnan
ymplirislöasioita hoitavilta (katso yhteystiedot).
Oulu:
- Kuivasjärven luontopolku

LYIJY, Pb
Lyijy on raskasmetalli ja haitallinen ympäristömyrkky. Lyijyii on mm. akuissa,
myös akkunesteessä,jajoissain bensiinilaaduissa puristuskestävyyttä parantavana lis~i!-7

aineena. Bensiinistä lyijyä joutuu voiteluöljyyn ja pakokaasujen mukana ilmaan.
Lyijy~i sis~ilt~iv~it jätteet tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Marjoja tai vihanneksia ei pidä viljellä 50 m
lähempänä vilkasliikenteisiä teitä eikä niiden varsilla eikä keskustan puistoista pidä
ker~ilä mllI:joja eikä sieniä.

LAAKKEET
Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet
ovat ongelmajätettä.
Ne pit~W toimittaa apteekkiin tai ongelmaj~itteiden vastaanottopisteeseen.

LAANINHALLITUS
Ui~ininhallituksenymp~iristöosastonympä-

ristönsuojelun vastuualueelta saa tietoa kaikista ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Ui~ininhallitus tekee päätöksiä mm. ympäristöluvista, 1uonnonsuojel ualueista, maastoliikennerajoituksista ja ulkomainoksista.
Uiän inhall it uksen ympäristöosaston osoi te
on LinnankalU I (PL 2(3), puh. *3140 111.

MAA-AINEKSET
Maa-aineslain mukaan aineksia ei saa ottaa
siten. että aiheutuu kauniin maisemakuvan
turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuv ia vahingollisia muutoksia 1uonnonolosuhteissa (esim. pohjaveden pinnan
alenemista). Ainesten ottoon on haetlava
lupa yleensä kunnanhallitukselta. Kaavaalueeila myös pelkkä kaivu-, täyttö- ja tasoi. tustyö vaatii kunnanhallituksen luvan.
Maa-aineslaki koskee lähes kaikkia maankamaran aineksia, ei kuitenkaan:

*

turvetta
* kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottoa
* talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen yhteydessä irroitettujen ainesten otloa ja hyväksikäyttöä (edellyttää
lupaa tai suunnitelmaa)
* sellaisten ainesten ottoa, johon vaaditaan vesi lain mukainen lupa
* erillisiä p()ikkeustapauksia kuten tavanomaista kotitarvekäyttöä varten tapahlUvaa ainesten ottoa.
Lupahakemukset ja tiedustelut:
Olllu:
ympäristövirasto, Kauppatori, puh. *3145711
Haukipudas: ympäristösihteeri, puh.
474338
Kempele:
kaavoitusinsinööri, puh.
5200 530 tai rakennustarkastaja, puh. 5200 520
Kiiminki:
ympäristönsuojelusihteeri,
puh. 8193 218 tai rakennustarkastaja, puh. 8193 261
M li/lOS:
ympäristönsuojel usihteeri,
puh. 5330405
Oulunsalo: ympäristösihteeri, puh.
5203 136
Lilllinka:
rakennustarkastaja, puh.
381 242
Ii:
ympäristönsuojelusihteeri
tai rakennustarkastaja, puh.
8174000
Yli-Ii:
ympäristönsuojelusihteeri
tai rakennustarkastaja, puh.
8170050
Ylikiilllinki: rakennustarkastaja, puh.
8190 137.

MAAKAASU
Maakaasun rikkipitoisuus on vähäinen, joten sen poltosta aiheutuu vain vähän rikkip~iästöj~i. Sen poltosta syntyy kuitenkin typpi- ja hiilidioksidipäästöjä. Monin paikoin
Etelä-Suomessa käytetään Venäjältä ostettua maakaasua.

MAALIT

MAINOSPOSTI

Useimmat maalit sisältävät liuottimia, jotkut (Iyijymönjä, osa venemaaleista) myös
raskasmetalleja. Käyttämättäjääneet maalit ovat ongelmajätteitä ja ne tulee viedä
ongel majät teiden vastaanot topi steeseen.
Purkkeihin kuivuneet maalit voi kuitenkin
laittaa muiden roskien joukkoon, elleivät ne
sisällä raskasmetalleja.

Osoitteellisesta mainospostista voi kieltäytyä lähettämällä Suomen Suoramainontaliitolle, PL 516, 0130 I Vantaa, pyynnön poistaa nimi ja osoite rekisteristä. Ilmoituskortteja saa postitoimipaikoista. Osoitteettomasta
mainospostista pääsee laittamalla postiluukkuun tai -laatikkoon tekstin "Ei mainospostia".

MAANKAATOPAIKAT

MAISEMANSUOJELU

Ylijäämämaan voi viedä kaupungin/kunnan
kaatopaikalle täyltö- ja peittomaaksi tai erilliselle Iäjitysalueelle.
011111:
Ruskon kaatopaikka, lisätietoja ympäristövirastosta, puh. *3145 711

Maisemansuojelulla vaalitaan ja kehitetään
ihmisen toimesta muuttuvaa maisemaa.
Luonnonmaisemaa uhkaavat mm. metsätalous ja ojitukset. Maaseudun kulttuurimaisemaa muutlavat suunnittelematon rakentaminen, maankäyttötapojen muuttuminen ja
kylien autioituminen. Oulujokivarsi Madekoskelta Muhokselle on valtakunnallisesti
arvokas maisemakokonaisuus.

Haukipudas:
Taatanperän entinen kaatopaikka, lisätietoja rakennusmestarilta, puh. 474 362

Kempele:
Hepokuja läjitysalue, avain kunnan varikoIta, Kurikkatie 19, Tahkoseläntien läjitysalue (lumenkaatopaikka), lisätietoja varastonhoitajaita (puh. 5200 541), kunnanrakennusmestariIta (5200 512) tai puutarhurilta
(5200519).

MELU,
MELUNTORJUNTA
Ympäristömel uasiat (ulkotilat) kuulu vat
ympäristöasioita hoitavilIe. Sisätilojen melun osalta voi kääntyä terveystarkastajien
puoleen (katso yhteystiedot).
Melu on ympäristösaastetta, joka vähentää
viihtyisyyttä, aiheuttaa stressiä ja kuulon
heikkenemistä. Melun tärkeimmät lähteet
ovat liikenne, teollisuus, rakentaminen ja
erilaiset tekniset sekä työ- että vapaa-ajanvälineet. Melua aiheuttavan toiminnan harjoi ttamisaikaa rajoitetaan järjestyssäännöi 1lä. Oulussa 111m. melua aiheuttavan työkoneen käyttö rajoitetaan klo 7-18 väliseksi
ajaksi, ellei poliisin antama lupa toisin salli.
Samoin kielletään äänenvahvistimien käyttö ilman poliisin lupaa.
Liikenteen melusuojaksi on esim. Oulussa
rakennettu 13 meluvallia ja yksi aita-valliyhdistelmä. MeluntOljuntalainmukainen il-

Kiiminki:
Koitelintien läjitysalue ja kunnan kaatopaikka, lisätiedot maanrakennusmestarilta, puh.
8193250.
MlIhos:
Kestinkankaan jätteenkäsittelyalue, lisätiedot maanrakennusmestarilta, puh. 5330407.

Liminka:
Kaatopaikka, kysely aina ennen vientiä
maanrakennusmestarilta, puh. 381 242.

Ii:
Sääskenharjun kaatopaikka

Yli-Ii:
kunnan kaatopaikat

Ylikiiminki:
kunnan kaatopaikka
29

moilUsvelvollisuus koskee tilapäistii melua
aiheuttavaa toimintaa (esim. ulkoilmakonsertit. autokilpailut. rakennustyöt). Ilmoitus
tehdään ympäristö( nsuojelu )Iautakunnalle.
Omalta osaltasi voi t vähentää melua noudat-

dB

130
120
110
100

tamalla hyviä tapoja TV:nja radion kuul1lelussa. väittämällä moottoriajoneuvon käyttöä klo 22-06 ja ottamalla naapurit huomioon käyttäessäsi kovaäänisiä koneita.
Katso myös desibeli.

Eräiden tavanomaisten äänten tasot
Kipukynnys
Paineilmapora
Auton torvi (1 m)
Sinfon iaorkesteri (forte)

Ohjearvot päivällä

dB

Asuntoalue, ulkona
Virkistysalueet, ulkona
Opetus- ja kokoontumistilat,
asunnot, sisällä
Liike- ja toimistohuoneet, sisällä

55
45
35
45

90
80

Linja-auton sisämelu
Liikennemelu kadun kulmassa

Ohjearvot yöllä

Kesk ustelu

Asuntoalue. ulkona
Uudet asuntoalueet, ulkona
Virkistysalueet, ulkona
Asunnot, sisällä

70
60
50
40

Toi mistomelu
Kuiskaus

30
20
10

Rannekelloll tikitys
Kuulokynnys

0
JO

50
45
40
30

Autopurkaamoja:

MERKITYT
ELAIMET

Oulu:
Auto- ja Konepurkaamo, Rusko,
puh. 361 766, ilt. 347658
AulO- ja Traktoripurkaamo, Rusko.
puh. 361 555
Autohajottamo Ruskon Aulo ja varaosa Ky,
Moreenitie 7, puh. 368 885
Kolariautokeskus, Messipojantie 21,
puh. 342 314, 342 340
Oulun varaosake~kusOy, Hautakorventie 6,
puh. 344 720
Ruttutukku Oy, Oulunlahti, puh. 5521 777

Lintuja ja kaloja merkiWän, jotta saadaan
tietoa mm. niiden vaelluksista ja elin iästä.
Lintujen renkaat palautetaan osoitteeseen:
Yliopiston Eläinmuseo
Rengastustoimisto
P. Rautatienkatu 13
00 I00 Helsinki
Mukaan liitetään löytäjän nimi- ja osoitetiedot, linnun löytöpaikka ja aika, lintulaji ja
mahdoll inen kuolinsyy. Rengastustoimisto
ilmoittaa löytäjälIe rengastuspaikanja -ajan.
Kalamerkit palautetaan osoitteeseen:
Kalantutkimus
PL 193
00131 Helsinki
Mukaan liitetään omat osoitetiedot, kalan
saantipaikka ja -aika, pituus, paino, sukupuoli ja erä suomuja. Kalan saa käylt~iä itse.
Katso myös rauhoitus.

Haukipudas:
Kellon Auto ja Varaosa, Siika-ahontie 8

MUINAISJAANNOKSET
Muinaisjäännökset ovat yli sata vuotta vanhempia kohteita. Ne ovat aina muinaismuistolailla rauhoitelluja. Muinaismuistoja ovat
esim. hautalöydökset, vanhat asuinpaikat ja
esinelöydöt. Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan
museo, Ainola, puh.*375 200 ja Oulun yliopiston historian laitos, puh. *5531 0 II.

METALLIROMUT
Romuliikkeet ottavat vastaan puhdasta metali ia. Myös kaupungin/kunnan kaatopaikan
hyötyjätepisteessä otetaan vastaan romullletallia. Käytöstä poistettavat autot voi viedä
autopurkaamoihin.

MUOVIT
Muovit ovat hiiliketjuista koostuvia polymeerejä, kiinteitä keinotekoisia yhdisleitii.
Monet muovit muodostavat palaessaan myrkyllisiä kaasuja.
Muovijälleiden hyötykiiyttöä vaikeuttaa
muovilaatujen runsaus. Eri laadut on lajitleltava erilleen, mikä vaikeuttaa muovijätteiden keräilyä hyötykäyttöön kotitalouksista. 4H-kerhot ovat kuitenkin keränneet
tyhjiä lannoitesäkkejä. V uosittain maassamme kertyy muovijätetlä n. 100 000 tonnia.
Muovien hajoaminen kaatopaikoilla on hyvin hidasta ja tunnetaan tapauksia, joissa
myrkyttömien muovien hajoamistuotteet
ovat reagoineet muiden kaatopaikalle tuotujen aineiden kanssa muodostaen myrkyllisi~i
yhdisteitli.

Romuliikkeitä:

Oulu:
Kuusakoski Oy, Ruskonniityntie 4,
puh. 361 622
Oulun Romu ja Metalli Oy, Kiilletie II,
puh. 361 225

Kempele:
Auto- ja Rautapala Ky, Pikkutie 1,
puh. 5 15 272

Muhos:
Muhoksen Romu Oy, puh. 5331 141

Limillka:
Haaransillan Auto ja Varaosa,
puh. 381 804
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Voit omalta osaltasi pienentää muoviongelmaa, kun
* vähennäl muovien käytön välttämältÖmimpään
* kiiytiil muovit moneen kertaan
* kliytlil omaa kauppakassia muovikassin
sijasta
* kiiyläl paperisäkkili muovisen jätesäkin
sijasla.
Mllhoksella Kan ry. kerää polyeteenimuoveja. Kerliykseen kelpaavat esim. kanisteril,
puliot, sangot, erilaiset astiat, leikkikalut ja
läpiniikyviil kai vot, joiden tulee olla puhtaita. Kerliysastioita on Muhoksen keskuslaajamassa 7 kpl, Laukaan kaupallaja Jokimarketin piha-alueella.

MUUTUNTA
Muutunnalla tarkoitetaan ilmaan tulevien
piiästöjenja/tai ilman eri komponenttien reaktioita toistensa kanssa, jolloin syntyy uusia yhdisteitli. MuutunlareaktiOl voivat olla
monimutkaisia ja keljuluonteisia. Seurauksena voi syntyä esim. happoja ja hapallla
laskeumaa tai ilmassa olevien kaasujen pitoisuudet voivat muuttua.

MYRKYT
Katso kemikaalit, suojausaineet, torjunta-aineet ja ympäristömyrkyl.

MYRKYTYKSET
Myrkylyskeskus, puh. 90-471 1, neuvoo

myrkytyksiin liittyvissä asioissa.

NEULASKATO
Neulaskato tarkoiltaa havupuiden neulasten
ennenaikaista varisemista. Katso myös harsuu ntu minen.

NEUVONTA
Kai ki ssa ympäristönsuojeluun Ii iltyv issä
asioissa saa nellvolllaa kaupungin/kunnan
ympäristönsuojeluv iranomaisi Ita tai lääninhallituksen ympäristöosastolta, Linnankatu
1, puh. *3140 111
Vesiasioissa auttaa myös vesi- ja ympäristöpiiri, Isokatu 9, puh. *3158 300.
Oulu:
ympäristövirasto, puh.
*3145711
Haukipudas: ympäristösihteeri,
puh. 474 338
Kempele:
ympäristösihteeri,
puh. 5200 534
Kiiminki:
ympäristönsuojelusi hteeri,
puh. 8193 218
Muhos:
ympäristönsuojel usihteeri,
puh. 5330405
Oulunsalo: ympäristösihteeri,
pph. 5203 136
Liminka:
ympäristösihteeri ,
puh. 381 242
Ii:
ympäristönsuoje1 usihteeri,
puh. 8174000
Yli-Ii:
ympäristönsuojelusihteeri,
puh. 8170050
Ylikiiminki: tekninen toimisto,
puh. 8190 III

NORMI
Viranomaisten antama sitova maarays on
normi. Päästön0lll1i koskee saastepäästön
määrää ja laatua, koostumusnormi esim.
käytettävän raaka- tai polltoaineen koostumusta ja pitoisuusnormi sallittua korkeinta
saastepi toi suut ta.

Oulunsalo:

kunnan varikko, Marjatie, mato klo 7-16 (kesällä klo 715.30), pe klo 7-14 (kesällä 713.30)
Liminka:
Uusi paJoasema, Kramsunkuja 3 A. Avoinna työpäivinä
klo 7-16.
Ii:
Sääskenhal]un kaatopaikan
vastaanottopiste, avoinna ma,
to klo 10-18, pe klo 12-20.
Romuakkujen ja jäteöljyn
vastaanotto myös Olhavan
TB:llä.
Yli-li:
kunnan varikko, ongeJmajätevarasto. J1Iteöljyn ja romuakkujen vastaanotto myös
kaatopaikoilla paitsi Korkeamaan kaatopaikka.
Ylikiimillki: kunnan kaatopaikan vastaanOttOpisle. Katso aukioloaika
kohdasta kaatopaikka.
Apteeldt ottavat vastaan oman alansa ongelmajätteitä, jotkut valokuvausliikkeet ja
Oulun R-kioskit paristoja.

NOx
Typen oksidit. Katso typpi.

OHJEARVO
Ohjearvo on viranomaisten antama suositus, joka ei ole si tova mutta muistuttaa muodoltaan normia. Ohjearvoja on annettu mm.
ilmanlaadulle ja melutasolle.

ONGELMAJATTEET
Ongelmajäte onjätettä,joka on voi aiheuttaa
erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle kemiallisen tai jonkun muun
ominaisuutensa vuoksi. Tavallisimpia kotitalouksissa syntyviä ongelmajäueitä ovat
öljyt, akut, liimat, liuottimet, tOl]unta-aineet, myrkyt, lääkkeet, raskasmetalliparislot, elohopeami uari t, loisteputkel ja -lamput
sekä tunnistamattomat kemikaalit.
Kodin ongelmajätteitä voi viedä:
Oulu:
Ruskon kaatopaikan ongelmajätteiden vastaanottopiste
ja kaupungin kierrätyskeskus.
Haukipudas: Ekorasti Oy, Karpalotie 4,
Kello
Kempele:
kunnan varikko, ongelmajätevarasto, Kurikatie 19.
Avoinna: ma-ke klo 7 -16,
to-pe klo 7 -15, lounastauko
klo 11-12
Kiiminki:
kunnan varikko, ongelmajätevarasto, Honkimaantie 2,
arkisin klo 8- J5. Tiedustelut
varastonhoitajalta,
puh.
8161446. Kaatopaikka, YliJintie, avoinna ma ja pe klo
12-20, la klo 10-16
Muhos:
Kesti nkankaan jätteenkäsi neIyalue ja kierrätyskeskus. Paristoille on keräyslaatikoita
kunnanvirastolla, kyläkaupoissa ja tavarataloissa.

OSTO- JA MYYNTILIIKKEET
Osto- ja myynli liikkeisiin voi tarjota käyttökelpoisia, käytöstä poistettavia tavaroita.
Katso osoitteet puhelinluettelosta. Katso
myös antiikkiliikkeet. antikvariaatit ja
kirpputori.

OTSONl, OTSONIKATO
Otsoni on hapen kolmiatominen muoto (0).
Siihen liittyy kaksi erillistä ympäristöongelmaa. Yläilmakehässä otsonia on liian vähän
ja alailmakehässä liikaa.
Ilmakehän ylimmissä ken'oksissa otsoni suojaa maapalloa auringon ultravioleuisäteilyltä. Ihmistoiminnasta aiheuluvien päästöjen
seurauksena otsonikerros ohenee ja syntyy
nk. otsonikato. Merkittävimmät otsonia tu33

hoavat pUäslöt ovat CFC-yhdisteet ja typpioksiduuli. Otsonikerroksen on todettu
ohentuneen Etelämantereen yllä, mutta myös
pohjoisella pallonpuoliskolla. Otsonipiloisuuden aleneminen lisUä ultraviolettisäteilyU, joka voi mm. vaurioittaa kasveja ja
lisätä ihmisten ihosairauksia.
Alailmakehässä IUhelW maanpintaa esiintyessäiin otsoni on haitallista. Otsonia syntyy
liikenteen ja teollisuuden päUstöjen fotokemiallisten reaktioiden seurauksena aurinkoistenja lämpimien säiden vallitessa. Kaukokulkelltuminen lisää erityisesti Etelä- ja
Keski-Suomen otsonipitoisullksia, jotka
kohoavat aika ajoin huolestuttavan korkeiksi. Korkeina pitoisuuksinaotsoni vahingoittaa metsiäja kasvillisuutta, ärsyttää silmiäja
hengitysteitä sekä edistää kasvihuoneilmiötä.
Voimakkaana hapettajana otsonia käytetään
myös veden desinfiointiin esimerkiksi uimahalleissa ja juomaveden puhdistukseen.

PAH
PAH-aineet ovat polysyklisiU aromaattisia
hiilivetyjä. Niitä on lukuisia. Liikenne, erityisesti dieselautot, on merkittävä PAH-aineiden lähde. Niitä syntyy myös eräistä
aminohapoista 300-400 asteen lämmössä eli
valmistettaessa ruokaa grillaamalIa tai avolUlella. PAH-aineet voivat aiheuttaa syöpää.

PAHVI
Pahvinkeräykseen kelpaavat pahvilaatikot
ja aaltopahvi, sitä vastoin pinnoitettu pahvi
ja rakennuspahvi eivät kelpaa.
Jos pahvijätettä syntyy runsaasti, se kannattaa lajitella erilleen, silW se on arvokkaampaa kuin sekalainen jätepaperi. Paperia keräUvät yritykset tuovat yleensä pyynnöstä
pahvinkeruurullakon ja käyvät aika ajoin
sen lyhjentämässä. Osoitteita kohdassa keräyspaperi.

Suurehkot pahvierHl voi toimittaa myös pahvinkeräyspisteeseen, Ilmarinkatu II.

PAKKAUKSET
Monissa tuotteissa pakkaukset ovat täysin
turhia. Tarpeeton pakkaaminen tuhlaa luonnonvaroja ja kasvattaa jHtevuona. Yhdyskuntajätteestä npin neljHnnes on pakkauksla.
'" Vältä moninkertaisiin pakkauksiin pakattuja tuotteita, varsinkin runsaisiin
muoveihin käärittyjä.
* Suosi sellaisia paperi- ja pahvipakkauksia,jotka voit laittaa paperinkeräykseen.
* Osta juomal palautuspulloissa.
* Käytä kestokassia.

PAKOKAASUT
Autojen pakokaasut sisältävät lukuisia ympäristölle haitallisia aineita: häkää, hiilidioksidia, lyijy-yhdisteitä, bentseeniä, kloorattuja ja bromattuja hiilivetyjä, PAH-aineita, aldehydejä, fenoleita jne. Typen oksidit ovat eräs pahimmista liikennepäästöistä, koska ne aiheuttavat happamoitumista ja
otsonikatoa.
Lyijytöntä bensiiniä käyttävät, katalysaattorilla varustetut autot saastuttavat ympäristöä entistä vUhemmän. Päästöjen määrään
vaikuttaa myös ajotapa.
'" Tasainen, kohtuullisella nopeudella etenevä liikennevirta tuottaa päästöjä vähemmän kuin tempoileva ajo.
'" Kylmäkäynnistys lisää päästöjä.
'" Tarpeeton tyhjäkäynti tuottaa ylimääräisiä päästöjä ja on kiellettyä.
'" Rajut kiihdytykset tuottavarepäpuhtauksia moninkertaisesti tasaiseennopeuteen
verrattuna.
'" Jos moottorin säädöt eivät ole kohdallaan, päästöjen määrä kasvaa.

PALAUTUSPULLOT
Elinlarvikeliikkeel ja Alko hoilavat tehokasta palau tus/k ierr~ilyspullojärjesle Im~iä.
Kertakäyllöpullon ostaessasi maksat myös
tyhjästli kuoresla. Palaulusjiiljestelmä~inkuulumattomal lasipullol ja -purkit voit viecJ;i
lasinker~iykseen. Katso lasi.

PALOLAITOS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ
AUTOILIJALLE

Palolaitos huolelltii onnettomuuksien sattuessa tOIjunta- ja pelasluslöistU. Ilmoita kemikaali- ja öljyvahingoista palolaitokselle.
Oulu:
Pikkukanka,intie 2, puh.
375000
Haukipudas: Harjuntie 7, puh. 474 390
Kempele:
Kissaojulllie 1, puh. 512 112
Kiiminki:
Lempiniementie 2,
puh. 8193 276, 8193 277
Muhos:
puh. 5330418
Oulunsalo: Kantokuju 7, puh. 5203 152
Kramsunkuja 3 A,
Liminka:
puh. 381 242
Jokisuuntie, puh. 8174000,
Ii:
8173 900
Yli-Ii:
puh. 8170050
Ylikiiminki: Kirkkotie, palopäällikkö,
puh. 8190 123, pulomies,
puh. 8177 262

* Kävele, pyöräile, käytä julkista liikennettä (myös taksia) tai vuokraa
auto.
* Kävele ostoksille lähikauppaan.
* Käytä kimppakyytiä.
* Osta vihreä auto. Vertaa polttoaineen kulutusta, pakokaasumääriä
ja kestoikää. Automaattivaihteisto
lisää polttoaineen kulutusta, mutta
vähentää pyörien ja moottorin kulumista sekä päästöjä.
* Pidä autosi kunnossa. Huolia säännöllisesti, säädätä sytytysja tarkista
jäähdyttimen toiminta.
* Käytä sopivia renkaita ja oikeata
ilmanpainetta. Polttoaineen kulutus
voi laskea lähes 10 %.
* Aja varovasti. Nopea vauhti kuluttaa enemmän polttoainetta. Äkkijarrutukset ja -kiih~ytykset lisäävät polttonesteen kulutusta ja päästöjä.
* Käytä lyijytöntä. Huoltamoilla myydään nykyään lyijytöntä, jossa lyijy
on korvattu lisäaineella.
,.,
* Vältä turhia autokemikaalejaja toimita niiden jätteet ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.
* Toimijärjestöissä liikennepolitiikan
parantamiseksi.

PAPERINKERAYS
Uihes kaikki paperi kelpaa puperinker~iyk
seen, ei kuitenkaan likainen tai pinnoilellU
paperi. Paperinkeräysaslia on useimmissa
rivi- ja kerrostaloissa. Katso tarkemmin ke-

räyspaperi.

PARISTOT
Ns. tavullisel eli ruskohiiliparistot (merkint~i Rja Ilumero, esim. R20) ovat ymp~irislölle
harmillomia ja ne voi laillaa roskiin. Raskasmewlli- ja alkaliparislOt (merkinlä LR
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tai Alkaline, raskasmetalliparistoissa usein
myös merkintii metallisisiillön mukaan kuten Ni. CcI, Li tai Hg) ovat ongelmajiiletlii,
joka on toimitettava ongelmajiitteiclen vastaanollOpi ste isiin. Raskasmet ali iparist oja
käyletii[in mm. nappiparislOina kelloissa,
kameroissa ja pienlaitteissa seb myös sauvaparisloina.
K:iYlettyjii parisloja vaslaanottavat useimmat valokuvausliikkeet. Oulun R-kioskit ja
ongelmajätteiden vastaanoltopi steet.
'" Varmistu pariston laaclusta ennen kuin
heitii! sen pois.
'" Useat valmistajat tekeviit myös ympäristölle vähemmän haitallisiakin paristoja.
'" Laclattavat pienoisakul ovat vaihtoehto
paljon paristoja kuluttavalIe. Loppuunbylelly pienoisakku on ongelmajiiteltä.
'" Koclin laclattavat pienkoneet (rikkaimuri, akkuporakone jne.) ovat rikkoucluttuaan ongelmajätettä, koska niissä on akku
sisällä.
Useimpien pesuaineiclen annosteluohje on
mitoitettu maksimiin eli kovalle veclelle.
Oulun seuclulla vesijohtovesi on pehmeää,
joten pesuaineen määrää voi vähentää. Vähempi miiärä riittii[i myös silloin, jos pyykki
on vain lievästi likaista tai kone jää vajaaksi.
Kiiytii vähiifosforista tai fosforitonta pesuainetta. Miintysuopa ei sisällä fosforia. Vertaile tuoteselosteita. Kesämökillä, jossa ei ole
viemäriii, imeytä pesuvedet maahaI1.

PCB
PCB-aineita eli polyklooribifenyylejä käytettiin aiemmin mm. konclensaattoreissa ja
muunlajaöljyissii. Jos ne palavat riillämiiltömiiss;i lämpötilassa (alle IIOO°C), niistä
muodosluu clibentsofuraania ja clioksiinia,
jotka ovat eriltiiin vaarallisia myrkkyjä. PCBaineita sisiilliivät jiilteet ovat ongelmajätteitä.

pH, HAPPAMUUSARVO

PESTISIDIT

Nesteen happamuutta eli sen vetyionikonsentraatiota mitataan pH-asteikolla. Asteikko on logaritminen: asteikon arvon pienentyessii yhdellä nesteen happamuus kymmenkertais!Uu. Neutraalin nesteen pH-arvo on7.
Mitii pienempi nesteen pH-arvo on (alle 7),
sitä happamampaa se on ja vastaavasti mitä
su urempi nesteen pH -arvo (y Ii 7), si tä emäksisempiiä se on.

Katso torjunta-aineet.

PESUAINEET
Monet pesuaineet sisältävät luontoa kuormittavia tai vahingoillavia aineita kuten fosforia, synteettisiii tensiclejä. kirkasteita ja
vai kaisuainei ta.
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Suomen maaperä ja vesistöt ovat yleensä
luonnostaan hieman happamia. Hapan laskeuma aiheultaa ja on aiheuttanut happamuuden kasvua entisestään. Katso halll>amoiluminen.

joka useimmiten ilmaistaan massa/tilavuustai prosenlliyksikkönä. Ilman ja veden tiettyjen haitallisten aineiden pitoisuuksista on
annettu ohje- ja enimmäisarvoja,joiden yliltymistä valvotaan.

PINTAVESI

POHJAVESI

Pintavettii ovat jokien jajärvien vesi ja maaperän pintakerroksen vesi. Oulun kaupunki
kä)'ltiiä vedenhank intaansa suuri mm aksi
osaksi pintavettä, Oulujoen veltä, joka puhdistuksen jälkeen täyttää juomavedelle asetetut vaat imuksel. Terveysviranomaiset valvovat juoma- ja uimavesien puhtaullajatkuvasti.

Pohjavesi on vettä. joka on varastoitunul
maa- ja kallioperään. Pohjavettä varaslOituu
erityisesti sora- ja hiekkakerrostumiin. Se
on erinomaista jlloma- ja talousvettä. Maakerrosten läpi suodaltuessaan vesi yleensii
puhdistuu bakteereista, myrkyistä ja kasviravinteista.
Pohjavesien suojeluun kannattaa kiinnitliiä
erityistä huomiota. Pohjavesiesiintymien
lähellä ja läpäiseviillä maaperällä öljyjen,
liuollimien, raskasmetallien ja muiden ympäristömyrkkyjen käsittely vaatii suurta huolellisuutta pohjaveden saastumisen ehkäise-

PITOISUUS
Aineen suhteellista osuutta seoksessa mitataan massakonsentraationa eli pitoisuutena,

ESIMERKKEJÄ AINEIDEN PITOISUUKSISTA:

Yhde1l s{IJ'lIkkee1l hiililllo1loksidimäärä, 12 1111:. eri ilmatilavlIlIksissa
Kaksio
120 m-'
Juhlasali
1200 m-'
Liikuntahalli
12000 m-'
Jäähalli
20000 m-'

0,1 ppm
1/10000000
10 ppb
1/100000000
1 ppb
1/1 000000000
100 ppt
1/10000000000

100 mikrogrammaa
kuutiometrissii
10 mikrogrammaa
kuutiometrissii
1 mikrogramma
kuutiometrissii
100 nanogrammaa
kuutiometrissä

I0

~g/m-'

I Jlg/m-'

100 ng/m-'

Yksi sokeripala (3 I:J eri 1Iestemäärissä
Limsapullo
1%
0,3 I
1/100
Säiliöaulo
1 ppm
3000 I
1/1 000000
Säiliölaiva
1 ppb
30000001
1/1 000000000
Järvi
l ppt
-pa.1 km"
1/1 000000000000
-syvyys 3 m - > 3 miljardia litraa
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10 grammaa
Iitrassa
I milligramma
litrassa
I mikrogramma
Jitrassa
1 nanogramma
litrassa

10 g/I

l mg/I
I pg/I
l ng/I

miseksi. Maa-ainesten liiallinen Olto voi
usein olla uhka pohjavedelle, silHi harjut
ovat paitsi erinomaisia pohjaveden muodoslLImisalueita myös erinomaisia soranja hiekan ottopaikkoja.
Pohjavesia I ueita:
Oulu:
Oulussa pohjaveden ottoon sopivia alueita
on niukasti. Tärkeimmät ovat Hangaskangas ja Isokangas. Näiden pohjavettä
. otetaan Hihiseullljen vedentarpeeseen.
Haukipudas:
Tlirkeät pohjavesialueet Kellonkangas, Martinn iemi, Onkamonselkä ja Sav iaronkangas.
Kempele:
Kempeleen kunnan poikki kulkeva KempeleenlHujunjakso muodostaa tärkeän pohjavesialueen. Alueella sijaitseva! Tuohinon ja Monkkasen pohjavedenottamol.
Kiimillki:
Kiimingin kunnan alueelle sijoittuu kaksi
tlirkelili pohjavesialuelta: LaivakankaanPyyryväisenharjun pohjavesialue Jäälisslija Jolosh,ujun pohjavesialue ReposeHin- Virlainkosken alueella.
Muhos:
Hirsijärven-Ahmaksen pohjavesialue.
OuluIIsalo:
Oulunsalon kunnan Saloselän harjualue
muodostaa tärkelin pohjavesialueen.
TälHi alueella sijaitsevat Kurikan, Salonpälin ja SalonseHin vedenottamot.
Limillka:
Kartoitetut pohjavesialueet ovat Rantakylän ja kirkonkylän pohjavesialue (Foudila).
Ii:
lissä sijaitsevat Raasakan, Kotakankaan,
Aaltokankaan ja KynkäänhaJjun pohjavesialueet. KynkälinhaJjussa ja Aallokankaalle on valmislllmassa vedenottamoI.

kankaan, Ritokankaanja Ti ironkankaan
pohjavesi alueet. Jokaisella pohjavesialueella on vedenottamo.
}'likii",i"ki:
Ylikiimingin alueella on 7 tärkeäli pohjavesialuetta. Ylikiimingissli vesi otetaan Pitlimökankaan, Somerovaaran, Kiviharjun, Vepsänkankaan ja Isokankaan pohjavesiesiintym istä.

POLTTAMINEN
Osa kotitalouksien jätteistä voidaan hävinää
poinamalIa keskuslämmityskalti lassa tai uunissa yhdessä Illuiden kiinteiden polttoaineiden kanssa. Takassa ei suositella poltettavaksi mitään jätteitä.
'" Poltettavaksi eivät sovi muovit, öljyt ynnä
muut ongelmajätteet, eloperliiset aineet
eikli suojausaineella käsitelty tai kylllistetty puutavara.
'" Taaja-asulllsalueella roskien avopollto
on kielletty, multa joissakin kunnissa
palolaitos voi myöntää luvan.

PUOLIINTUMISAIKA
Radioaktiivisen aineen puoliintumisaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua sen säteily teho
on laskenut puoleen alkuperäisestä. PuoliinIUlllisajat vaihteleVa! väl ilIä I O·w ja I OIX vuottaja ne voivat olla erilaisia saman aineen eri
isotoopeilla.

}'li-Ii:

Yli-lissli sijaitsevat Kyrönniemen, KontiJH

Puutarha- ja pihajätteitli voi viedli kunnanvarikon maanläjityspaikalle. Lisätiedot
varikkopäällikältä, puh. 5203 143.

Esimerkkejä radioaktiivisten aineiden puoIi intulll isajoista:
jodi tUlI)
8 vrk
cesium t 137Ce)
30 vuotta
plutoniulll (239Pu) 24000 vuotta
uraani (l.1XU)
4500000000 vuotta
Biologinen puoliintulllisaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua eliässä oleva myrkkykertymä on laskenut puoleen alkuperäisestä.

Limil/ka:
Vuotuisen piha-alueen keviilsii vouksen ajankohta ilmoitetaan kUl1latiedotteessa ja
Rantalakeus-Iehdessä. Lisätietoja maanrakennusmestarilta, puh. 381 242.

Ii:
Puutarha- ja piharakentamisesta saa lisätietoja 4H-neuv~jalta, puh.8ln 448.

PUUNKAATOLUPA

Yli-Ii:

Kaava-alueella puunkaatoasioissa ota yhteyttä ympiiristäviranolllaisiin (katso yhteystiedot ).

Ylikiillli,1J(i:

Puutarha- ja piharakentamisesta saa lisiitietoja 4H-neuvojalta, puh. 8170050.
Puutarha- ja piharakentamisesta saa Iislitietoja 4H-neuvojalta, puh. 8190 154.

PUUTARHA
PVC

Puutarhajätteiden paras käsittely tapa on
kompostointi. Polttaminen avotulella on
yleensä kielletty. Katso myäs komposti ja
luonnonmukainen viljely.

PVC- eli polyvinyylikloridimuovien palaessa voi syntyä kloori vetyä, -bentseenejä, fenoleitaja dioksiineja,joten PVC-muoveja
ei missään nimessä saa polttaa. Katso myös
muovit.

Oulu:
Pihan kevät- ja syyssiivouksen jätteet voi
viedä maksulta Ruskon kaatopaikalle.
Puutarha- ja pihaneuvontaa saa teknisen
palve lukeskuksen neu vontahortonomi 1ta, päivystys klo 10-12, Koskitie 4, puh.
3142576.

.. ..

..

PAASTO
Päästä eli emissio tarkoittaa kohteesta poistuvaa massa- tai energiavinaa; esimerkiksi
rikk ipäästä, radioakt iiv inen päästä tai melupäästä.

Kempele:
Vuotuisen piha-alueen kevätsiivouksen ajankohta ilmoitetaan kuntatiedolteessa. Lisätietoja puutarhurilta, puh. 5200 519.

Kiimil/ki:
Vuotuisen piha-alueen keviitsiivouksen ajankohta ilmoitetaan kuntatiedotteessa.

Muhos:
Pihojen kevät- ja syyssiivousjätteet otetaan
maksutta vastaan jätteenkäsittelyalueel1'1 erikseen ilmoitettavina aikoina.
Puutarha- ja piharakentamisesta saa lisätietoja puutarhurilta, ph. 5330410.

Oulul/salo:
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RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSSUOJELU

Radioakliivinen siileily on eliöille hailallista. Erilaiset radioaKtiiviset aineet aiheullavat erilaista siileilyii. Alfasiiteily lunkeutuu
vain ihon pintakerrokseen, betas~ileily syveml1liille. Gamma- ja rÖlllgensätei Iy on tunkeullivillla ja niillii suojaa vain paksu betoni-tai Iyijyseinii. Gammas~iteily~i liittyyaina
alfa- ja beras~iteilyyn.
T;irkeimpd radioaktiivisen s~iteilyn Hihteitii
uvat ydinvoiman rauhanomainen ja soti laallinen käYllö. Siiteileviä aineita k;iylet;i;in
myös Hiäkelieteellisiss;i tutKimuksissa.
Radioakti ivisen s~iteilyn SI-yksikköon gray
(Gy). I Gy = 1 joule/kg = 100 racl.

Lääninhallitus voi m;Hir;illi rakennuksen suojeltavaksi, jos sillä on rakennushistorian,
-Iaiteen tai -tekniikan, ymp;irislöarvojen tms.
kannalta kui t1uuri historiall ista merk ilystä.
Kaava-alueella rakennusten purkamisesta on
ilmoitettava kunnalle. RakennuskielIossa
olevan alueen l;akennuslen purkaminen on
luvanvaraista.
Oulu:
Kulttuurihistoriallisten rakennusten hoidon
valvonta kuuluu teknisen palvelukeskuksen lilahallinnan tehl;iviin, osoite Kirkkokalll 54, puh. 3142 '20 II. Tiedustelut
myös rakennusvalvontavirasto, Kirkkokatu 9, puh. 3 J41 195, 3141 248.

RADON, Rn

1k111111 )(,11,11(11:

Radon on radioaktiivinen .jalokaasu. .joka
hajotessaan I;ihetl~i;i alfa- ja jonkin verran
myös betasäleily~i. Radon kulkeutuu hengitysliehyiden kaulla keuhkoihin ja voi aiheullaa keuhkosyöp~i~i.
Radonia vapauluu maa- ja kall ioperäst;i huokoislen l1laalajien ja rakennusten perustuslen Hipi huoneilmaan. Erityisesti h~lI:iu- tai
kall ioalustalle rakennetlujen. energiahukan
vuoksi tiivistellyjen talojen sisiiilman radonpitoisuudet voivat nousta korkeiksi etenkin talvella. Savimaa est~iii tehokkaasti radonin kulkeulumisla sisiiriloihin. UUikintöhallitus onmii~iriinnyt vanhojen talojen huoneilman radanpitoisuuden en immiiismääräksi 800 Bq/m.l ja uudisrakennuksien ohjearvoksi 200 Bq/m-' (Bq = becquerel, l Bq =
yksi radioaktiivinen hajoaminen sekunnissa l.
Oulussa maapohja muodostuu enimm;ikseen
savikivisl;i, eiU radan ole ongelma. Ymplirislöv irasia on le hn yt satunnaism it1a uksia ja
suurin havaillU pitoisuus oli 70 Bq/m 3 Kempeleen l1lillauslulokset ovat vaihdeJleel rajoissa 20-170ja Oulunsalon 20-140 Bq/1ll".
-JO

Tiedustelut rakennustarkastajalta, katso yhteystiedot.

RASKASMETALLIT
Raskasmetalliian yleisnimilys eräille metalleille, jotka suurina pilOisuuksina ovat
ympäristölle haitallisia. Pieninli annoksina
monet ni istä ovat kuitenkin kasveille ja eläimille välttämättömiä hivenaineita. Raskasmetalleja käytetään parisloissa, maaleissa,
HUikkeissäja liuottimissa. Lisäksi liikenteen
ja teoJ Iisuuden piilistöissä on raskasmetalleJa.

HaitalI isimmat raskasmetall it ovat lyijy, elohopea ja kadmium. Muista mainittakoon
nikkeli, sinkki, lilium, kromi, koboltti, kupari ja arseeni. Raskasmetalleja sisältäväl
jlitteet kuuluvai ongelmajätteisiin ja ne tulee toimitlaa ongelmajätteiden vastaanottopi steisi in. Lllon nossa raskasl1letall it Ii ukenevat vesistöihin varsinkin happal1lissa olosuhteissa ja joutuvat ravinnekiertoon.
Raskasmetallit voivat kertyii plllllarhanlllotteisiin. Lehtivihanneksia ei kannata kasvattaa paikoilla, l1listii on alle ')0 l1lelrili vilkas-

RIKKI, S

liikenteiselle tielle. Pensasaidat pidättävät
liikenteen päästöjä tehokkaasti.

Rikki on alkuaine, jota on fossiilisissa polttoaineissa. Suhteellisen paljon rikkiä on rusko- ja kivihiilessä sekä raskaassa polttoöljyssä, vähemmän kevyessä polttoöljyssä,
tlIrpeessa ja maakaasussa. Rikkiä on myös
monissa teollisuuden raaka-aineissa ja prosesseissa käytettävissä aineissa. Palamisessa syntyvät yhdisteet kuten rikkidioksidi ja
rikkitrioksidi reagoivat ilmakehässä veden
kanssa muodoståen rikkihappoa ja -hapoketta, joista syntyy nk. hapanta laskeumaa
(katso happamoituminen). Oulussa teollisuuden päästönä esiintyy -myös pahanhajuista rikkivetyä.
Rikin haittoja tOljutaan nykyisin puhdistamalla teollisuuden ja energiantuotannon savukaasuja puhdistimilla. On myös kehitetty
ympäristöystäväll isempiä pol ttomenetelmiä,
laitteita ja prosesseja (esim. pyroj7ow-kattila,leijupetipoltto).
Rikin oksideilla on suurin osuus maaperän
ja vesistöjen happamoitumisessa. Teollisuus,
energiahuolto ja liikenne tuottavat valtaosan rikkipäästöistä. Paikalliset päästöt vaikuttavat ensisijaisesti alueen välittömiin rikistä aiheutuviin ympäristöhailtoihin, minkä lisäksi vakava ongelma on rikin kaukokulkeutuminen.

RAUHOITUS
Lajien säilymisen turvaamiseksi on osa kasvi- ja eläinlajeista kokonaan rauhoitettu.
Rauhoitetut lajit luetellaan luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa. Tuoreimpiin rauhoituksiin kuuluu mm. kanahaukka. Lajin rauhoittaminen tarkoittaa sen kaikkien ilmenemismuotojen rauhoitusta (esim.linnun muna
on rauhoitettu ja kuollut eläin kuuluu valtiolle). Osa eläimistä on rauhoitettu tiettynä
aikana vuodesta. Listat näistä eläimistä löytyvät metsästys- ja kalastuslaeista ja -asetuksista. Uusi metsästyslaki asetuksineen on
tuonut muutoksia vanhaan käytäntöön.
Kuolleena löydetyn rauhoitetun eläimen voi
toimittaa poliisille tai yliopiston eläinmuseolIe, puh. *5531 0 II.
Katso myös merkityt eläimet.

REHEVOITYMINEN
Rehevöityminen on perustuotannon kasvua
vesistössä. Sen aiheuttaa kasviravinteiden,
ennen kaikkea fosforin pääsy vesistöön.
Rehevöitymisen seurauksena voi olla vesistön umpeenkasvu, lajiston muutokset, veden käyttökelpoisuuden aleneminen, limoittuminen tai happikato.

ROMU
Romuliikkeet vastaanottavat puhdasta metalliromua. Katso osoitteita kohdasta metalliromu.

RIKASTUMINEN
Hitaasti hajoavina tai pysyvinä yhdisteinä
monet ympäristömyrkyt kertyvät eliöihin
ja rikastuvat ravintoketjuissa.
Myrkkypitoisuuden nousu on keskimäärin
kymmenkertainen si irryttäessä rav i ntoketjun tasolta toiselle. Esimerkiksi jos planktoneläimien myrkkypitoisuus on 1 ppm (miljoonasosaa), voi niitä syövien muikkujen
myrkkypitoisuus olla 10 ppm ja muikkuja
syövien haukien 100 ppm.

ROMUAJONEUVOT
Romuajoneuvolla tarkoitetaan arvotonta tai
vähäarvoista ajoneuvoa, joka ajoneuvon
kunto, säilyttäminen samalla paikallaja muut
niihin verrattavat seikat huomioon ottaen on
katsottava hylätyksi. Käytöstä poistettavan
auton voi viedä autohajottamoon. Katso
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tää ja varastoinnista vastaa maanrakennusmestari, puh. 381 242

Ii:
Siirrosta päältäii tekninen lautakunta, puh.
8174000jmaanrakennusinsinööri

Yli-Ii:
Siirroista päättää tekninen lautakunta, puh.
8170050jkunnaninsinööri

Ylikiilllillki:
Kunnan kaatopaikalla on romuajoneuvojen
vastaanolIopiste.
osoitleita kohdasta metalliromu.
Ajoneuvosta tehdään joko varastopäätös tai
romupäätös. VarastopiiätökselHi ajoneuvo
siirretäiin kolmeksi kuukaudeksi varastoon
ja mikäli omistaja ei tänä aikana nouda ajoneuvoaan, se siirtyy kunnan omistukseen.
RomupiiiitökselHi ajoneuvo siirtyy suoraan
kunnan omistukseen.
011/11:
Siirtiimiseslii piiiittiiii teknisen palvelukeskuksen kunnalI istekni ikan tlIlosalue,jonne romuajoneuvosta voi ilmoittaa:
Oulujoen pohjoispuoliset alueet puh.
*3142511
Oulujoen eteliipuolisel alueet puh. 31420 12.

ROSKAAMINEN
Roskaamisella tarkoitetaan lasin, muovin,
paperin, muun roskan tai lian heittämistä tai
jättämistä ympiiristöön niin, ellä siitä voi
aiheutua terveydellistii haillaa, epäsiisteYllä
tai maiseman rumenlumista. Roskaaja, tai
ellei roskaajaa tavoiteta, maanomistaja on
velvollinen puhdistamaan roskatun alueen.
Kunta voi myös teettää siivouksenja laskuttaa roskaajaa tai maanomistajaa.
Roskaamistapauksista voi ilmoillaa:
Oulu:
ympäristövirasto,
puh. 3145 711
Haukipudas: ympäristösihteeri,
puh. 474 338
Kempele:
ympäristösihteeri,
puh. 5200534
Kiimillki:
ympäristönsuojelusi hteeri,
puh. 8193250
Muhos:
ympäristösuoje lusihteeri,
puh. 5330405
OuluIIsalo: ympäristösihteeri,
puh. 5203 136
Limilika:
ympiiristösihteeri,
puh. 441 242
Ii:
ympäristönsuojelusih teeri,
puh. 8170 050
Yli-Ii:
ympäristönsuoje Iusi hteeri,
puh. 8170050
}'likiimilIki: kunnanrakennusmestari ,
puh. 8190 J II

Haukipudas:
Siirrosta päällää ja varastoinnista vastaa
kunnanrakennusmestari, puh. 474 362

Kempele:
Siirrosta piiiitlää ja varastoinnista vastaa
kunnanrakennusmestari, puh. 5200512.

Kiimillki:
Siirrosla päättää ja varastoinnista vastaa
maanrakennusmestari, puh. 8193 218

Muhos:
Siirrosta piiiiltiiii ympäristönsuojelusi hteeri,
puh. 5330405.

OuluIIsalo:
Siirrosta piHittäii kunnaninsinööri ja varastoinnista vastaa tiemestari, puh.
5203 142.

Limillka:
Hyliitlyjen romuajoneuvojen siirroista piiiit42

esi int yessiiiin otson i on ihmisi Ile.i a ymp~iri stölle haitallista, vaikka yHiilmakehiissii otsoni on elintiirkeLi suojatessaan maapalloa
liialta auringon ultraviolettisäteilyltä.

RONTGEN
Röntgensäteily (X-säteily) on ionisoivaa ja
siksi vaarallista. Aiemmin röntgeniä (R)
käytettiin säteilyn mittayksikkönä. SI-.vksikkö on nykyisin gray (Gy). LikimLiärin l
mR =0,0 l mGy.

SEDIMENTAATIO,
SEDIMENTTI
Sedimentaatio tarkoittaa aineksen kerrostumista, esim. lielleen laskeutumista vesistön
pohjalle. Sedimentti on aines,joka on syntynyt sedimentaatiOn tuloksena, esimerkiksi
sora, hiekka, hieta, hiesu ja savi. Vanhat
sedimentit voivat olla kivettyneitä (esim.
savikivi ) tai maankuoren li'ikunnoissa liuskei ksi muuntune ita. Vi imei si mmän jääkauden aikaisten vesivirtojen tuloksena syntyiviit mm. harjut, sora- ja hiekkakentät ja reunamuodostumat (esim. SalpausseIät).

SAASTE
Saasteella tarkoitetaan ympäristöön hajoamatiomana tai liian hitaasti hajoavana haitallisessa mLUirin kertyv~W ainetta.

SAASTUMINEN
Saastuminen on ympLiristön pilaantumista,
josta seuraa ilmeistä vaaraa terveydelle tai
elollisen luonnon toiminnoille, aineellisia
vaurioita tai taloudellisen hyödyn pienenemi s t Li.

SI-YKSIKKO
SI-yksiköt ovat kansainvälisiä standardiyksiköiHi. SI-jäljeslelmiin perusyksiköt oval:
pituus metri (m), massa kilogramma (kg),
aika sekunti (s), sähkövirta ampeeri (A),
lämpötila kelvin (K). valovoima eandela
(ed) ja ainemLiär~i mooli (moi). Järjestelmään kuuluumyös johdannaisy ksiköitä,jotka muodostetaan perusyksiköistU kerto- ja
jakolask uilIa.

SAKOKAIVOLIETE
Sakokaivol ietellä syntyy jätevesikai vojen
tyhjennyksessä. Se voidaan toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai mullata sulaan pelloon. Katso myös liete.

SAVUSUMU, SMOG
Inversiolilanteessa teollisuuden, Ii ikenteen
ja energiallllOllon päästöt ilmaan jääviit suhteellisen Hihelle maanpintaa muodostaen
savusumun ei ismogin. Suomessa savusumut
ovat melko harvinaisia ja vaikutuksiltaan
heikompia kuin esim. Keski-Euroopassa,
missä pahat savusumut ovat jopa aiheuttaneet kuolemantapauksia riskiryhmien joukossa (allergikot, hengityselinsairauksista
kärsivät, vanhukset ja lapset).
Aurinkoisella, kuivalla sä~i1Hi savusumussa
tapahtuu valokemiallisia reaktioita eli epiipuhtauksista syntyy vielä uusiakin ep~ipuh·
!auksia kuten otsonia. Maanpinnan lähellä

SINILEVAKUKINTA
SinilevLikukinnasta puhutaan, kun sinileviLi
esiintyy runsaasti veden pinnassa. Voimakas kukinta samentaa veden ja väljäLi sen
vihertiiväksi tai sinivihreäksi. Sinileviikukintaa ei tule sekoittaa siitepölyn aiheuttamaan veden kukintaan, joka vLiljäii veden
kellertäviiksi. Tyynellii siWIHi sinileviimassa
voi nousta veden pinnalle puuromaiseksi
kerrokseksi, joka tuntuu Ii ukkaaltaja Iimaiselta. Sinileväkukintoja esiintyy yleensii
heinii-e lokuussa runsasra vinteisissa vesissLi.
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Osa si 11 i I~v~ik uk iIlnoista tuollaa veleenmaksaan ja hermostoon vaikullavia myrkkyj~i.
Syil~i myrkkyjen syntyynlai syntym~ill~ij~W
miseen ei tunneta. Parissa tapauksessa Suomessa kotiel~iimi~i on kuollutjuoluaan sini!evien myrkyll~imää vettli.
S i /1 il(' \'ii k /1 k i /1/11 /II II i k!ll/({
.,. ÄI~i kiiYI~i vettii juomaveten~i. Keill~imi
nenk~i~in ei tuhoa mahdollista lev~imyrk
ky~i. Paras on hankkia myös pesu vesi
muualta. sill~i sinilev~ivesi voi aiheuttaa
allergisia oi reita.
* V~ilt~i uimista sinilev~ivedess~i. Jos kuitenkin ui!. k~iy sen j~ilkeen puhtaan veden suihkussa.
* Valvo. elleiv~it pienet lapset ja kOliel~ii
met p~i~ise juomaan sinilev~ivell~i.
" Sinilev~ivell~i voi kiiyll~i~i kasvien kaste-

TAUSTASÄTEILY
Maa- ja kallioperän luontaisesta radioaktiivisuudesta ja avaruudesta tulevaa heikkoa
kaikkialla maapallolla esiintyvää säteily~i
kutsutaan tauslas~iteilyksi.

TCDD
Katso dioksiinl.

,,-, ,I:jf-.,, ,.
,

.-

't,jJ-

luveten~i.

*

Terveenn~iköisel

kalat eiv~it todennäköi-

sesti sis~iWi !ev~imyrkkyj~i.
Ilmoita sinilev~ihavainnot kunnan ymp~iris
töv iranomaise lIe (katso yhteyst iedotl.

SUOJAUSAINEET,
KYLLASTYSAINEET

TORJUNTA-AINEET

Suojausaineet ovat puutavaran sinistymisen
ja lahoamisen estoon tarkoitelluja kemikaaleja. jOt ka myrkyII isyytens~i ja sis~i1t~imiens~i
raskasmetallien vuoksi ovat ymp~iristömyrk
kyj~i. Suojausaineilla k~isitelty~i puuta ei saa
polllaa. vaan se on vieläv~i kaatopaikalle.

Torj unta-aine ita Li ytet~iän koti talouksissa.
puutarhoissa ja pelloi lIa häv i ttämään ja torjumaan tuhoeläimiä (pestisidit). vesakkoja
ja rikkaruohoja (herbisidit). hyönteisiä (insektisidit) tai sienitau teja (fungisiditl. Useimmat torjunta-aineet ovat synteellisiä valmisteitaja vanhentuneina tai tarpeeltomina ongelmajätteitä.
Torjunta-aineet voivat aiheuttaa seb levityksen tek ijm le ell~i vi IjelYlllottei si injä~ides
s~iän niitä käyll~iville iholIumaa, silmien ~ir
tymist~i ja altistumista syöv~i1le.
Vahvoja torjunta-aineita ovat kasvihuoneissa k~iytetyt benomyyli. organofosfaarir ja
malarioniylidisleet sekä avomaalla Liytetl~i
v~it ditiokarbamaatil, glyfosaatti ja fenoksietikkahapot MCPA ja 2.4-0. Syöp~ivaa-

SUOJAVYOHYKE
Ympiirislöhaillojen v~ihent~imiseksi voi c1aan
kuorm itusliihteen ymp~iri lie j~itt~W suojavyöhyke. Esimerkiksi teollisuuslaitoksen tai liike nnev ~i yI~inja asuntoalueen vUI iin j~iteU~in
rakenlamaton alue. jonka leveys voi olla
sadasta metrist~i ki!ometreihin. tai l~lJlnoit
teita ja torjula-ailieita ei leviletU 25-100
metriii I~ihemm~iksi vesiSIÖ~i.
~~

Typen oksidit reagoivat ilmassa muiden
yhdisteiden kanssa muodostaen typpihappoa ja -hapoketta ja typen oksidit ovatkin
rikkidioksidin ohella pahimpia happamoitumisen aiheuttajia. Niitii pääsee ilmaan liikenteestä, teollisuudesta ja energiantuotannosta.

rallisiksi ja/tai kehityshäiriöitä aiheullaviksi
on todettu aiemmin yleisesti käytetyt, nykyään kielletyt 2,4,5-T, DDT, amitroli, aldriini, toksafeeni ja klordaani. Epäiltyjen listalla ovat vielä markkinoilla olevat benomyyli,
ditiokarbamaatti ja fenoksiherbisidit (MCPA
ja 2,4-0).
TOIjunta-aineita käytettäessä on ehdottomasti noudatettava käyttöohjeita ja varoaikoja.
VesakontOljunta-aineilla käsitellyt alueet on
merkittävä maastoon asetetuilla lauluilla.
Suui"in osa, yli 80 % suomalaisten saamista
tOljunta-ainejäiimistä on peräisin tuontihedelmistii. Teollisuusmaissa kiellettyjä torjunta-aineita on myyty kehitysmaihin, missii niitä käytetään yleisesti.

TYOSUOJELU
Työsuojelusta huolehtivat työsuojelutarkastajat, Oulun Työsuojelupiirin Työsuojelutoimisto, Taka-Lyötynkatu4, puh. *336344.

UHANALAISUUS
Uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että laji on katoamassa maastamme ihmisen toimien seurauksena. Uhanalaisuus ei ole sama kuin
harvinaisuus, joka on luonnon oma ilmiö
eikä välttämättä kuvaa suojelun tarvetta.
Oulun seudulla tavataan noin 40 uhanalaista
nisäkäs-, lintu- ja kalalajia sekä noin 100
uhanalaista putkilokasvilajia.

TUNKIO
Hoitamaton komposti voi muuttua tunkioksi. Tunkiossa aines ei lahoa, vaan mätiinee.
Tunkio haisee ja kerää käqJäsiä ja muita
jätteillä eläviä eläimiä. Tunkion pito kaavaalueelIa on kielletty. Katso komposti.

TYPPI, N
Typpi on elämän perustoiminnoille välttiimätön alkuaine. Se vaikuttaa muun muassa
kasvien kokoon ja satoisuuteen, mistä syystä lannoitteet sisältävät sitä runsaasti. Myös
vesistöissä typpi vaikuttaa lannoitteen tavoin aiheuttaen, varsinkin yhdessä fosforin
kanssa, rehevöitymistä. Lannoitteiden
huuhtoutumista vesistöihin voidaan estää
väittämällä niiden levittämistä lumelle tai
routaiselle maalle sekä jättiimällä viljelyksenja vesistön väliin luonnonkasvillisuuden
suojavyöhyke.
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet voivat sisältää runsaasti typpeä. Oulun edustan
ryppikuormitus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana laskenut. Oulun kaupungin asumisjätevesien suhteellinen osuus
kuonnituksesta on noin kolme neljäsosaa.

UUSIOPAPERI
Paperia, jonka raaka-aineena on käytetty
yksinomaan keriiyspaperia, kutsutaan uusiopaperiksi. Sen valmistus vaatii viihemmän luonnonvaroja, vettä ja energiaa sekii
aiheuttaa pienemmät päästöt kuin uuden
paperin valmistus.
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Saatavana onmlll. kasseja, monisllls- ja kirjoituspaperia, kiljekuoria, mappeja, matkalaukkuja, WmmöneristeWi sekä lalous- ja
WC-paperia.

UUSIUTUVAT JA
UUSIUTUMATTOMAT
LUONNONVARAT
UlIsi ut uvia luonnonvaroja ovat vesi, vi Ijelykasvit, kotieWimet, ihmisen hyödyntHmä
luonnonkasvillisuus, kalasto ja riista. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat malmiL
fossiiliset polttoaineet, jokainen eliölaji ja
ainutlaatu iset luonnonal ueeL
Jako uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin ei ole täysin yksiselitteinen.
Esimerkiksi turvetta syntyy jatkuvasti, mutta inhimillisesti katsoen niin hitaasti, että
turvetta pidetään uusiutumattomana luonnonvarana.

VAIHTOTORI
Eräät yhdistykset ovatjäljestiineet aika ajoin
tavaranvaihtopäiviä eli vaihtotoreja, joille
on voinut tuoda käytöstä poistettavaa tavaraa ja joilta tarvitsevat ovat voineet hakea
niitä hakea korvauksetta. Tiedustella voi
esim. pai kall isilta luonnonsuoje luy hdistyksiltä (katso ympäristön- ja luonnonsuojelujä,jestöl j.

VALITUKSET
Ilman laadun valvontaan, j~itehuollon valvontaan, me IUI1tOIjuntaan, vesiensuojeluun,
luonnonsuojeluun ja yleensä ymp~irislön
suojeluun liityvät valitukset voi osoittaa
Oulu:
ympäristövirasto,
Kauppatori, 90100 Oulu,
puh. "'3145711
Haukipudas: ympäristösihleeri,
puh. 474 338

Kempele:

ympäristösihleeri,
puh. 5200 534
Kiiminki:
ympäristönsuojelusihteeri,
puh.8193218
Muhos:
ympäristönsuojelusi hteeri,
puh. 5330405
Oulunsalo: ympäristösihteeri,
puh. 5203 136
Liminka:
ympäristösihteeri,
puh. 381 242
Ii:
ympäristönsuojelusihteeri,
puh. 8174000
)'Ii-I i:
ymp~iristönsuojelusihteeri,
puh. 8170050
Ylikiiminki: tekninen toimisto, kunnanrakennusmestari tai rakennustarkastaja, puh. 8190 II 1

VALOKUVAUS LIIKKEET
Seuraavat valokuvausliikkeet ottavat vastaan käytettyjä paristoja:
Oulu:
Helios, Uusi katu 23, puh. 374771
Helios, Kirkkokatu 10, puh. 374724
Fotomylly, Pakkahuoneenkatu 9, puh.
3113834
Kuva-Mikko, Albertinkatu 16, puh. 377 284

muuttam inen
2) Järven vinaamien ja vinausten muuttamIllen
3) Vesimassan ilmastaminen tai hapettamlnen
4) Tietyn vesikerroksen poisjohtaminen
5) Biomassan poistaminen
6) Fosforin kemiallinen saoslaminen j~ir
vessä
7) Sedimentin poisto, eristäminen tai muu
käsittely
8) Jokienja koskien kalataloudellinen kunnostaminen uittoperkausten jäljiltä
9) Happamoituvien vesien kalkitseminen.
Vesistön saneeraus tarkoilt<ia niitä vesistön
valuma-alueeseen kohdistuneila toimia,joi 1la vesistöön kuormittavina tekijöinä jouluvien ainesten määrää voidaan vähentHii. Saneerausmenetelmiä ovat jätevesien puhdistus, maatalouclen jätehuollon järjestiim i nen.
lannoitusten kontrollointi, kaatopaikkojen
järkevä sijoittaminen ja 10ma-asulUksen rajoittaminen.

Haukipudas:
Kuvamies, Jokelanlie 1, puh. 475 475
Foto Vaskivuo, Revontie 1, puh. 471 550
Kempele:
Valokuvaamo Kuva-Pirkko, Tiililori, puh.
516040
Tunninkuva, Zeppeli in intie 1, puh. 5204 445
Foto Magister, Zeppeliinintie 1, puh.
5204075
Muhos:
Valokuvaamo Tyrväinen, Armintie 15, puh.
5331 272
Kuva-Markkeri, Valtatie 17, puh. 5332 249
Oulul/salo:
Valokuvaamo Foto-Aalto. Kauppiaantie,
puh. 482 194
Ii:
Iin valokuvaamo, puh. 8173 777

VENESATAMAT/VENEILY
Venesatamissa on jäteöljyn ja kiinteiden jätteiden vastaanottopisteet veneilijöitä varten.

VESISTOKUORMITUS

VESI-.. JA ..
YMPARISTOPIIRI

Vesistön tila määräytyy alueelle ominaisten
!uonnonolosuhteiden ja toisaalta ihmisen
muuttavan toiminnan kautta. Vesistöjen tilaa muuttavat mm. ravinteet kuten typpi ja
fosfori sekä hajotessaan happea kuluttavat
ainekset. Niitäjolltuu vesiin erityisesti ihmisen toiminnasta mutta myös luontaisesti
huuhtoutumalla. Vesistöihin kohdistuva
kuormi tus muodostuu pistekuorm ituksesta
ja hajakuormituksesla.
PislekllOr/llilllS/(f on ihmistoiminnasta yhteen purkupaikkaan lUleva kuormitus, esimerkiksi tietynleollisuuslaitoksen aiheuttama kuormitus. Pistekuormitusta voidaan
vähent~iä puhdistamalla kuormittajan j~ite
vesi~i erilaisin menetelmin. mm. suoclattamalla tai saostamalla.
Haja/.://(JrlllilIlS on ihmisen toiminnasta aiheutuvanmaaper~in kautta tai suoraan vesiin

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri sijaitsee osoitteessa Isokatu 9, puh. 3158 300. Vesi- ja
ympäristöpiiri huolehtii mm. vesilain mukaisista katselmus- ja ojitustoimituksista,
edistää vesien käyttöä, suojelua ja hoitoa,
valvoo vesien käyttöä, tilaaja tilaan vaikuttavaa toimintaa. valvoo ja ohjaa öljyvahinkojen tOljuntaa ja huolehtii vesien tutkimuksesta.

VESISTOJEN
KUNNOSTUS
Vesistön kunnostus tarkoittaa niit~i toimenpiteitä, jotka vesistön tilan parantamiseksi
on tehty itse vesistössä:
1) Järven veden korkeuden tai pinta-alan
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muuhun kuin yhteen purkupaikkaan tulevan
kuormituksen miiärii. HajakuormilUsta aiheutlavat maa- ja metsiilalous, haja-asutus,
turkislarhaus, kalankasvatus ja Ii ikenne. Sitä
voidaan pienenliiii viljelyteknisin toimin,
suojavyöhyk ke iIlii, suurentamalla Lujati 10jen lantalaita, rakentamalla laskeutusaltaila
metsiiojiin. valitsemalla viihiifosfaattisia
pesuaineita jne.
L//o////O/l!J///I!J/O//II/l/l/ on luontaisesti vesiin
huuhtoutuva ja kulkeuluva aines.

kUolllliltamaan vesistöjä ja kulullaa runsaasti
puhdasta juomavettä. WC:n rakentaminen
viemäröimällömälle alueelle vaatii terveystai ympäristöviranomaisten luvan (kalso jätevesi, yhteystiedol).
'" Käytä kesämökillii komposti- tai kuivakäymälää.
'" Käytä velläsiUisliiviiii WC-islUinta (voit
myös itse vi\hentää pynysi veden tarvetta
esim. vedellä täytetyllä muovipullolla
vesisäiliössäl.

VIEMARIT

WWF

Viemiiriin ei saa kaataa ongelmajätteitä
kUlen öljyii tai liuollimia eikä myöskäiin
vahvoja emäksiii tai happoja. Oikea osoite
niiille aineilie on ongelmajätteiden vastaanottopiste.

World Wide Fund for NalUre, Maailman
Luonnon Säätiö. Katso ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöt.

VIHERRAKENTAMINEN

Ydinenergia perustuu atomiytimien halkeamiseen eli fissioon tai niiden yhtymiseen
eli fuusioon. Fuusioon perustuva ydinenergian rauhanomainen käyttö ei vielä ole ihmiskunnan hallinnassa.
Suomessa on Iällä hetkellä neljä ydinreaktoria: kaksi Loviisassaja kaksi Uudenkaupungin Olkiluodossa. Niimä tuottavat noin neljäsosan maan energiasta. Polttoaineena niissä käytetään uraanirikastesauvoja. Valtion
Teknillisellä Tutkimuslaitoksella on lisäksi
pieni tUlkimusreaktori Espoon Otaniemessä.

YDINENERGIA

Laajassa mielessä viherrakentaminen tarkoittaa kaiken lalon- ja lienrakentamisen
ulkopuolelle jiiävän maan suunnittelua ja
rakenlamista. Suppeassa mielessä sillä tarkoitetaan rakennetun ympäristön vihreyttämistU istuluksin ja siiilyttiimällii paikalla
luonnon omaa kasvillisuuna.
Kasvillisuudella on moninainen merkitys
rakennetussa ympiiristössii:
'" tasaa pien ilmastoa ja suojaa lUulelta
'" vaimenlaa melua
'" puhdistaa ilmaa epiipuhtauksistaja tuOItaa happea
'" sitoo maala ja säiilelee veden vinailuja
maassa
peilIiUi hiiiritseviii näkymiä
:1:
kaunistaa ympiiristöii
'" tarjoaa virkistyslii.

YDINJATE, YDINSAASTE
Ydinjälettä ovat ydinreaktoreiden polttoaineena käytetyn uraanin radioaktiiviset hajoamistuotteel,joista lärkein on pitkän puoliintumisajan omaava plulonium. Reaktoreissa vapautuvaa plutoniumia ei voida käyttää ns. hyölyreaktorien polttoaineena eikii
ydinaseisiin. Suomessa Loviisan voimalan
ydinjäte on toistaiseksi kuljetettu Venäjälle
ja Olkiluodon voimalan jätteet suunnitellaan varastoitavan kallioperään. Näiden kor-

wc
Vesikloseni siiniiii ennen yleensä pelloilla
hyödynnetyn lannoitleen viemiirin kauIla
4~

SÄÄSTÄ ENERGIAA
* Käytä uusiotuotteita

* Vältä suoraa sähkölämmitystä, varusta talosi puulämmitteisellä uunilla tai heIlalla.
* Laita patterikohtaiset termostaatit ja pidä ne kunnossa.

* Huolia öljylämmityskattila säännöllisesti.
* Lisäeristä kuumavesisäiliö ja -putket.
* Alenna asuinhuoneiden lämpötila 18-20 asteeseen.

Ast~en

pudostus vähentää

energiankulutusta 5 %.

* Tuuleta ristivedolla nopeasti.
* Tiivistä kotisi: säästä energiaa, mutta älä umpioi.
* Vältä

turhaa vedenkäyttöä - astioiden huuhtelua juoksevassa vedessä, turhia
vessan vetoja, vuotavia hanoja ja vessanpyttyjä. Hanki vettä säästävät suuttimet.

* Käy suihkussa ammeen sijasta.
* Pese vain täysiä koneellisia. Jos käytössäsi on yösähkö, pese pyykki ja astiat yöllä.
Vältä esipesua ja liian kuumia pesuohjelmia.
'" Sammuta turhat lamput. Suosi loistelamppuja. Toimita ne käytettyinä ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.
'" Käytä ruuanlaitossa vain keittolevylle sopivia kattiloita.
'" Paista täysiä uunilJisia. Käytä mieluummin mikroaaltouunia.
'" Älä pidä jääkaappia ja pakastinta liian kylmänä (+5° Cja -18°C riittää).
* Uusia kodinkoneita hankkiessasi valitse vähän energiaa ja vettä kuluttava.

kea-aktiivisten jätteiden lisäksi ydinvoimaloissa syntyy matala-aktiivista jätettä, kuten
lievästi radioaktiivinen vesi, suodattimet ja
suojavaatteet, joka myös vaatii varastointia.
Varsinainen ydinsaaste ja radioaktiivinen
laskeuma syntyvät ydinräjähteestä, ydinreaktorionnettol1luudesta tai ydinjätteiden käsittelylaitoksen päästöistä. Radioaktiiviset
pm1ikkelit leviävät ilmavirtausten mukana
laajalIekin alueelle ja laskeutuvat sateen
mukana maahan. Laskeuman vaikutusaika
voi olla pitkä, jopa tuhansia vuosia, koska
ydinjätteet yleensä sisältävät pitkän puoliintumisajan omaavaa radioaktiivista ainetta
kuten uraania tai plutoniumia.
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ympärislön kunnossapito, romuajoneuvot
Rakennuslarkastaja puh. 5200 520
maa-ainesasiat
Palopliällikkö (palo-ja pelastustoimi) puh.
512 112
kemikaali-ja öljyvahingol

YHTEYSTIEDOT
Y mpiiristöasioissa voi ottaa yhteyttä asian....
...
omaISIIn ViranomaISIIn:

011111:
Ympiiristöviraslo puh. *3145 711
Ympiirislönsuojelu: ilmansuojelu, jätehuollon vaivoIlla, roskaaminen.luonnonsuojelu. vesiasiat, ympäristömelu, maaainesasial
Ympiirislöterveydenhuolto: terveydelle
haitalliset tai vaaralliset aineet ja elintarvikevalvonta
Tekninen palvelukeskus puh.*3142 0 II
ympäristön kunnossapito. romuajoneuvot
Rakennusvalvontavirasto puh. *3141 0 II
Palolaitos puh.*375 000
kemikaali- ja öljyvahingol

Kiiminki:
Ympäristönsuojelusihteeri puh. 8193218
jätehuollon vai vOIlla, vesiasiat, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, ympäristömelu, roskaaminen
Terveystarkastaja puh. 8161 790
ympäristöterveyden huollo, elintarvikevalvonta
Rakennustarkastaja puh. 8193 261
maa-ainesasiat
Maanrakennusmestari puh. 8193 250
jätehuolto, ympäristön kunnossapito, romuajoneuvot
Palopäällikkö puh. 8193 276
kemikaali-ja öljyvahingot

Haukipudas:
Ympäristösihteeri, puh. 474 338
jlitehuollon valvonta. vesiasiat, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, ympäristömelu, roskaaminen, maa-ainesasim
Terveyslarkastaja puh. 474 563
ympiiristöterveyden huolto, elintarvikevalvonla
Rakennusmestari puh. 474 362
ympiiristön kunnossapito. romuajoneuVOl
Rakennuslarkastaja puh. 474 355
Palopäiillikkö puh. 474 390
kemikaali- ja öljyvahingot

Muhos:
Ympäristönsuojelusihteeri puh. 5530405
jätehuollon valvonta, vesiasiat, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, ympäristömelu, roskaaminen, ronlll-ajoneuvot. maaainesasiat
Terveyslarkastaja puh. 5330 220
ympäristöterveyden huolto. elintarvikevalvonta
Maarakennusmestari, puh. 5330407
ympäristön kunnossapito
Rakennustarkastllja puh. 5330404
Palopääll ikkö (palo-ja pelllstustoimi), puh.
5330411
kemikaali- ja öljyvahingol

Kempele:
Ympiirislösihteeri puh. 5200 534
jiitehuollon vai vonta, vesiasiat , iImansuojelu. luonnonsuojelu. ympäristömelu, roskaaminen
Terveystarkastaja puh. 5200 100
ympärislölerveyden huolto, elintarvikevalvonla
Kunnanrakennusmestari puh. 5200512

Oulunsalo:
Ympiiristösihteeri puh. 5203 136
jätehuollon valvonta. vesiasiat, ilmansuojelu. luonnonsuojelu. Yll1pärislömelu. roskaall1inen, ll1aa-ainesasiat
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Terveystarkaslaja puh. 5203 137
ympäristöterveyclen huolto, elilllarvikevalvonta
Tiemestari puh. 5203 142
Ylllp~iristön kunnossapito, rOl1luajoneuvot
Palopäällikkö (palo-ja pelaslUstoillli) puh.
949-685373
kemikaali-ja öljyvahingOl

suojelu, luonnonsuojelu, ympäristömelu, roskaaminen
Terveystarkastaja puh. 8170400
ymp~iristöterveyclenhuolto, elintarvikevalvonta
Kunnaninsinööri puh. 8170050
Ylllpiiristön kunnossapito
Rakennustarkastaja puh.
Illaa-ai nesasiat
Palop~iällikkö (palo-ja pelaslLlstoillli) puh.
8170050
_.
kemikaal i-ja öljyvahingol

Lilllillka:
Ympiirislösihteeri puh. 381 242
j~ilehuollon valvonta, vesiasiat, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, Ylllpäristölllelu, roskaaminen
Terveystarkastajal puh. 381 494
ympäristöterveyclen huolto, elinlarvikevalvonta
Maanrakennusmestari puh. 381 242
kaatopaikka, ympäristön kunnossapito,
romuajoneu vot
Rakennuslarkastaja puh. 381 242
rakennukset, rakenneltu ympäristö, Illaaainesasiat
Palopäiill ikkö (palo-ja pelastustoimi ) puh.
381 242
kemikaali-ja öljyvahingol

Ylikiilllillki:
Rakennustarkastaja, rakennusmestari puh.
8190 11I
jätehuollon valvonta, vesiasiat, ilmansuojelu, luonnonsuojelu, Ylllpäristömelu, roskaaminen, Illaa-ainesasiat
Terveystarkastajat puh. 8177 730
ympäristöterveyclen huolto, elintarvikevalvonta
Kunnanmestari puh. 8190 I II
ympäristön kunnossapito, romuajoneuvot
Palopäällikkö (palo-ja pelastustoimi) puh.
8190111
kelllikaal i-ja öljyvahingot

Ii:
Ympäristönsuojelusihteeri puh. *8174000
jätehuollon valvonta, vesiasiat, illllansuojelu, luonnonsuojelu, Ylllptiristölllelu, roskaaminen
Terveystarkastaja puh. 8174500
Ylllpärislöterveyclen huolto, elintarvikevalvonta
Rakennustarkastaja puh.
maa-ainesasiat
Palopäällikkö (palo-ja pelaslUstoillli) puh.
8174000
ympäristön kunnossapito

Yli-li:
YIllpiiristönsuojelusihteeri puh. *8170 050
jätehuollon valvonta, vesiasiat. ilman51

YMPÄRISTÖLUPA
Ymp:irislöii kuormittavan roiminnan harjoillamiseen tarvitaan yleens~i lupa. Ymp~l
rislöluvalla tarkoitetaan erityislainsäLidänlöön perustuvaa lupaa, ilmoitusta tai suunnitelmaa. Lupaa varten tehcW~inlupahakemus,
joka k:isilelWLin joko läLininhalliluksessa tai
kunnassa. Useimmissa tapauksissa luvan
myöntLiLi kunnan ympLiri stöv iranoma inen
(Katso yhteystiedot). Ympärislölupa käsittMi seuraavat, ennen erikseen haelut luvat:
j~ite lupa, i1mansuojel u i Imoi tus. sijoi tuspai kkalupa seKLi naapuruussuhdelain mukainen
sijoi ltamisratkaisu.
..

..

YMPARISTOMINISTERIO
Suomeen perustetti in ymp~iristöm inisteriö
vuonna 1982. Se k~isiltelee asiat. jotka koskevat
·1· ymp~iristön- ja luonnonsuojelua
* vesien Liytön, hoidon ja suojelun kokonaissuuniuelua sek~i muuta vesi- ja ympLirislöhal1 intoa
·1· ulkoilua ja luonnon virkistyskäyltöLi
* Kaavoitusta ja muuta rakennustointa
* asuntotointa sikäli. kuin mainitut asiat
eiv~it kuulu muille ministeriöille.
Ympiiristöministeriön alaisia keskusvirastoja ovat asuntohallitus ja vesi- ja ympäristöhall itus. Y mp~iristöm inisteriön puhel innumero on 90- *77 26 I.
..

missä hajoavat hyvin hitaasti, esimerkiksi
DDT ja PCB-aineet. Kvantitatiiviset myrkyt ovat aineita, joita kyllä esiintyy luonnonoloissakin, mutta joita ihminen tuollaa
ympäristöönsä haitallisen suuria määriä.
esimerkiksi lyijy.
Ympäristömyrkkyjen vaikutukset näkyvät
usein vasta pitkän ajan kulUtlua, koska ne
sLiilyvät luonnossa pitkään ja rikastuvat ravintoketjuissa. '
..

..

YMPARISTON· JA
LUONNONSUOJELU·
..
..
JARJESTOT

..

YMPARISTOMYRKYT
Ympäristömyrkyt eli biosidit ovat ihmisen
toimesta luontoon joutuv ia aineita,jotka haittaavat. vaurioittavat tai tuhoavat eliöiden
elillloimintoja tai vahingoittavat ekosysteemiLi.
Kvalitatiiviset myrkyt ovat luonnolle vieraita. keinotekoisia aineita, jotka ekosystee-

Paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset (lisätietoa saa luonnonsuojelukeskuksesta, Kajaaninkatu 13,90 I00 Oulu, puh. 3115 828):
Oulu:
Oulun Luonnonsuojeluyhdistys ry.
Haukipudas: Haukiputaan Luonnonsuojeluyhdistys ry.
Kempele:
Kempeleen-Oulunsalonluonnonsuojeluyhdistys ry.

Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys ry.
Oulujokilaakson Luonto ry.
MlIhos:
Ollllll/salo: Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry.
Limil/ka:
Lakeuden Luonto ry.
Iin Luonnonsuojeluyhdistys
Ii:
ry.
Yli-Ii:
Pudasjärven 1uonnonsuoje luyhdistys ry.
Ylikiimil/ki: Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys ry.
AI ueell isel luonnonsuojelujiiIjestöt:
* Oulun Luonnonystäväin Yhdistys, Eläinmuseo, Linnanmaa, 90570 Oulu
* Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen
Yhdistys, PL 388, 90101 Oulu
* Oulun vesiensuojeluyhdistys, Kauppurienkatu 23,90 l00 Oulu, puh. 31 14 101
* Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Kajaaninkaw 13, puh. 3115 828
* Oulun sieniseura, Kasvimuseo, Linnanmaa, 90570 Oulu.
Vallakunnall iset jiiIjestöt:
* Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Perämiehenkatu I I A 8, 00150 Helsinki,
puh. 90-642 881
'" Luonto-Liitto ry. Tallberginkatu ID, puh.
90-6947 899
':' Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy. Hiirakkotie 6, 01200 Vantaa. puh. 90-876
9100, on edellisten tukijäljestö,joka myy
erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä luotteita. Tuen myymälä (nk. Luontokauppa) Oulussa: Kajaaninkalu 13, puh. 370
279
'" Natur och Miljö, Merimiehenkatu 35,
00151 Helsinki. puh. 90-644 731
* Natur och Ungdom, osoile ja puhelinnumero sama kuin edelliselHi
'" Kierriitysliike, Perämiehenkatu II A 8,
00150 Helsinki, puh. 90-642 881
'" Energiapoliittinen yhdistys Vaihtoehto
Ydinvoimalle, Mechelininkatu 36A.
00150 Helsinki, puh. 90-406 889. osoite

Oulussa Kajaaninkalu 13. puh. 3155 8XS
* Pehmeän Teknologian Seura, Mannerheimintie 13 A, 00 100 Helsinki, puh. 90406927
'" Ruohonjuuri Oy on edellisen tukijiiljestö, osoite ja puhelinnumero samat
'" Ympärislötieteellinen Seura. Työterveyslaitos, Helsinki, puh. 90-*47 471
Kansainväliset jiiljestöl:
* lUeN on halliwsten ja luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen luonnonsuojeluliitto, johon kuuluu noin 40 valtiota ja 450
luonnonsuojelujäljestöä yli 100 maasta.
'" WWF toimii uhanalaisten eläinten hyväksi. Jäljeslön Suomen -rahaston osoite
on Uudenmaankatu 40, 00120 Helsinki.
puh. 90-644 511. Kesäaikana WWF:llä
on toimintaa Liminganlahden opastuskeskuksessa Virkkulassa, puh. 442 842.
* BirdLife International on kansainvälinen linnustonsuojelujärjestö, jonka jäsenjiiIjestö Suomessa on Lintutieteellisten yhdistysten liitto (LYL ry.), osoite:
PL 17, 18101 Heinola, puh. 918-152
579.

Kiilllil/ki:

..

..

YMPARISTONSUOJELU
Ympäristöön kohdistuvien paineidenja luontoa kuorInittavien tekijöiden vuoksi on annettu lakeja, säädöksiä ja suosituksia, jotta
ympäristö säilyisi miellyttävänä, virikkeellisenä ja viihtyisänii. Suomessa ympäristönsuojelua valvoo ympiirislöministeriö, jonka
apuna ovat lääni nhall itusten ympärislönsuojelutoimistol. Kunnissa toimivat lakisiiäteiset ympäristö(nsuojelu)lautakunnat, joiden
alaisuudessa työskentelevät ympäristönsuojel uviranhaltijat.
Ympäristönsuojelun osa-alueita ovat:
* ilmanlaadun valvonta
* jiHehuollon valvonta
'" me IuniOIj unta
* luonnonsuojelu
* vesiensuojelu
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asukkaiden kuuleminen. YV A tulee lähitulevais uudessa pakolliseks isuurten ympäristöön vaikuttavien hankkeiden yhteydessä.

'"
'"

maisemansuojelu
luonnon virkislysUiyttö
* ympliristökasvalus ja -valistus
* ympliristön liian seuranta
Ympäri stöns uoje lussa pyritään noudattamaan aiheuttamis- ja ennaltaehUiisyn periaatetta. Aiheuttamisperiaatteenmukaan kustannukset ympliristön pilaamisesla kuuluvat
pi laajan maksettaviksi. EnnaltaehUiisyperiaalteen mukaisesti ympäristö pyritään suojaamaan pi laantumiselta teoll isuusl ai tosten
sijoitllspaikkamääräyksi 11ä, päästöjen en immliispitoi suus mälirliyk siII li ja mu iIla sen kaltaisilla toimenpiteillä.
..

OLJY,
..
..
OLJYJATTEET
Öljyii ei saa päästää luontoon. sillä pienikin
määrä sitä voi S,lClstuttaa pohjaveden. Jlileöljy on ongelmajlitettä, joka on vietävä kaatopaikan öljyjäte~semalle tai ongelmajlitteiden vastaanottopisteeseen.

OLJYVAHINGOT

..

Öljyvahinkojen torjunnasta huolehtii palolaitos tai vesi- ja ympäristöpiiri. Ilmoita öljyvahingosta palo- ja pelastustoimeen:
Oulu:
puh. 375 000
Haukipudas: puh. 474 390
Kempele:
puh. 512 112
Kiiminki:
puh. 8193 276, 8193 277
Muhos:
puh. 5330411
Oulunsalo: puh. 5203 152
Liminka:
puh. 8177 264
Ii:
puh. 8174000,8173900
Yli-Ii:
puh. 8170050
Ylikiiminki: puh. 8177 262

YMPARISTON TILAN
SEURANTA
Ympäristön ti lan seuranta tarkoittaa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden jatkuvaa tai slilinnöllisesti toistuvaa
tutkimusta.

YVA
YV Alla tarkoitetaan ympliristövaikutusten
arviointia, johon liittyy myös paikallisten
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Tätäjulkaisua saa Oulun kaupungin ympiiristövirastosta, os. Kauppatori, 90100 Oulu sekii
Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen, Oulunsalon, Limingan, Iin, Yli-Iin ja
YI ikiimingin ympäristöv iranha!tijoi lta.
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