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ESIPUHE
Oulun ympäristön tila 2001on kooste erilaisista kaupungin ympäristön tilaan
vaikuttavista asioista ja niiden kehittymisestä. Yksiselitteistä vastausta siihen, mihin
suuntaan ympäristön tila viime vuosina on kehittynyt, ei ole olemassa. On asioita,
joissa tilanne on parantunut huomattavasti, kuten esimerkiksi hengitysilman laatu,
mutta on myös asioita, joissa kehitys on ollut päinvastainen, mistä esimerkkinä
liikenteen melu.
Viihtyisä elinympäristö ja monipuolinen luonto ovat seikkoja, joilla on suuri merkitys paitsi oululaisille ja Oulussa kävijöille myös koko kaupungin imagolle ja vetovoimaisuudelle. Viime vuosikymmeninä on kiinnitetty erityistä huomiota ihmistoiminnan ympäristölle aiheuttamiin haittoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Tiukentuneen
lainsäädännön ja kehittyneen tekniikan avulla teollisuuslaitosten kuormitukseen ja
päästöihin on voitu vaikuttaa, eivätkä 1970-luvun ongelmatilanteet, esim. merialueen kalojen makuhaitat tai ilman epäpuhtauksien aiheuttamat puustovauriot, ole
tänä päivänä todennäköisiä.
Perinteisten ympäristöongelmien tilalle on noussut uusia, kaupungin kasvuun ja
yhdyskuntarakenteen muutokseen liittyviä kysymyksiä. Lisääntyneen liikenteen
haitat, vesistöjen hajakuormitus, roskaantuminen samoin kuin viheralueiden
pirstoutuminen ovat kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan uudenlaista
ajattelua ja uusia keinoja.
Oulun ympäristön tila 2001 -raportissa on kuvattu elinympäristöämme monen
eri tekijän kannalta. Tiedot perustuvat Oulun ympäristöä koskeviin selvityksiin ja
tutkimuksiin, joita ovat toteuttaneet useat eri tahot. On todettava, että monelta
osin tieto ympäristön tilasta on edellisestä katsauksesta vuodelta 1997 tarkentunut.
Lisätietoa on kertynyt erityisesti luonnon monimuotoisuudesta ja eliölajistosta,
mistä kiitos alan tutkijoille. Ympäristö on kuitenkin niin laaja kokonaisuus, että
tyhjentävän katsauksen laatiminen lienee mahdotonta. Tutkimuksiin perustuvan
tiedon ja ympäristön tilan seurantatulosten tarve on kaupungin kasvun asettamien
haasteiden edessä vain lisääntynyt.
Raportti antaa kuvan siitä, mihin suuntaan Oulussa ollaan menossa ja mihin asioihin
meidän tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Hyvä ympäristön tila ei
ole itsestäänselvyys, vaan se edellyttää vastuuta ja yhteistyötä yhtälailla suunnittelussa ja päätöksenteossa kuin käytännön toimissa.
Raportin laadinnasta on vastannut ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu
yhdessä ympäristöviraston henkilökunnan kanssa.
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OULU KASVAA JA KEHITTYY
Oulun kaupunki sijaitsee Perämeren
rannalla Oulujoen suistossa. Kaupunki
on perustettu vuonna 1605, ja se on
ollut Oulun läänin pääkaupunki vuodesta 1776. Oulun kaupungin pintaala on yhteensä 411,1 km2, josta maaaluetta on 323,4 km2 ja vesialuetta
87,7 km2. Kaupungin omistuksessa
maa-alasta on 220, 8 km2 (68 %) ja
vesialueesta 64 km2 (73 %).

Keskimääräinen väentiheys oli vuosituhannen lopussa 374 asukasta neliökilometrillä eli määrä on kasvanut
1970-luvun 276 asukkaasta/km2 sadalla. Väestömäärältään suurin ja tiheimmin asuttu on keskusta. Keskustan alueella asuu lähes 4 000 asukasta/km2, mikä on vajaat 1000 asukasta

enemmän kuin vuonna 1995. Muita
tiheitä asutusalueita ovat Höyhtyä,
missä asukkaita on yli 2 300/km2 sekä
Oulunsuu, Kaukovainio, Tuira, Puolivälinkangas, Koskela ja Pateniemi,
joissa asukkaita on yli 1 000/km2. Harvinta asutus on Sanginjoella, missä neliökilometrillä asuu 18 asukasta.
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Väkiluvun kasvun voimistuminen alkoi 1980-luvun lopulla johtuen lähinnä myönteisestä työpaikkakehityksestä sekä uuden kotikuntalain voimaantulosta. Kaupungin vetovoimaisuus on edelleen kasvanut erityisesti
korkean teknologian ja osaamisen
keskuksena. Muuttoliikkeestä johtuva väestön lisäys on Oulun alueella
noin 2000 asukasta vuodessa. Ouluun
suuntautuvassa muutossa enemmistönä ovat opiskeluikäiset ja työikään
tulevat nuoret. Lähtijöiden enemmistönä ovat nuoret keski-ikäiset ja alle
kouluikäiset lapset. Oulun väkiluvusta oli yli 65-vuotiaita noin 11 %, alle
kouluikäisiä lapsia noin 9 %, opiskelijoita noin 11% ja ulkomaalaisia noin
1,4 %. Oululaisten keski-ikä on 36
vuotta.





Oulu on väkiluvultaan Pohjois-Suomen suurin ja koko maan kuudenneksi suurin kaupunki. Kaupunki on yksi
maamme nopeimmin kasvavista keskuksista. Vuoden 2001 alussa Oululaisia oli 120 753, kun vastaava luku
edellisenä vuonna oli 117 670. Lisäystä väkilukuun oli tullut ennätykselliset 2,6 %. Asukkaista naisia oli
62 163 ja miehiä 58 590.
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Oulun kaupungin asukasmäärä ja -tiheys vuosina 1970, 1980, 1990 ja 19952001.
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Oulun kaupungin asukasmäärä suuralueittain vuonna 2000.
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PATENIEMI
KAIJONHARJU
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OULUN ASUKASTIHEYS 1.1.2002
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Oulun asukastiheys suuralueittain 1.1.2002

Maankäytönsuunnittelu 
avain tulevaisuuden
kaupunkiin
Oulun kaupungin nopea kasvu asettaa haasteita maankäytönsuunnittelulle. Erilaiset toiminnat vaativat tilansa
eikä niiden yhteensovittaminen aina
ole ristiriidatonta. Kaupunki ohjaa alueensa maankäyttöä kaavoituksella.
Yleiskaava on yleisluonteinen maankäyttösuunnitelma, joka sisältää pääpiirteet kaupungin maankäytöstä eri
tarkoituksiin, kuten asumiseen, elinkeinotoimintoihin, liikenteeseen, virkistykseen ja muihin yleisiin tarpeisiin.
Yksityiskohtaisempi kaupunkirakentaminen ratkaistaan asemakaavalla.
Oulun kaupunkirakenne on sormimainen. Keskusta ja lähiökehä muodostavat kämmenosan, johon asuma-

kunnat liittyvät. Työpaikat ovat keskittyneet keskustaan ja sen tuntumaan. Peltoja ja maatiloja on erityisesti jokivarressa. Loma-asutus sijoittuu lähinnä Oulujoen ja Sanginjoen
varsille sekä Valkiaisjärven ja Niilesjärven rannoille. Kesämökkejä Oulussa on useita satoja.
Kaupungin kasvaessa yhdyskuntarakenne on hajautunut. Asuminen on
levinnyt laajalle ympäröiviin kuntiin ja
lähes yhtenäinen taajamanauha ulottuu pääteiden suuntaisesti 20  30 km
päähän kaupungin keskustasta. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen
seurauksia ovat mm. liikennemäärien kasvu, taloudellisuuden väheneminen sekä työ- ja asiointimatkojen piteneminen.
Vuonna 1993 vahvistetun Oulun yleiskaavan 2010 tarkistustyö, yleiskaava
2020, on meneillään ja edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnittelualue käsit7

tää Oulun keskeisen taajaan asutun
alueen. Tarkistamisen tavoitteena on
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
uusien asuinalueiden sijoittaminen siten, että palvelut sekä joukkoliikenteen toimivuus turvataan ja liikkumistarve henkilöautolla vähenee. Pääkeskustan lisäksi muodostuu kolme
aluekeskustason palvelukeskusta:
Kaakkuri, Linnanmaa ja Hiukkavaara.
Kaupungin väkiluvun ennustetaan
kasvavan 20 vuoden aikana 120 000
hengestä 150 000 henkeen, minkä
vuoksi tarvitaan 27 000 uutta asuntoa. Varautuminen väkiluvun voimakkaaseen lisääntymiseen edellyttää
uusien asuinalueiden varaamista. Kaupunkirakenteen sisällä tapahtuvan
täydennysrakentamisen lisäksi jatketaan Kaakkurin asuntoalueen toteuttamista ja käynnistetään Ritaharjun ja
Hiukkavaaran uusien asuntoalueiden
rakentaminen.
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Asemakaavoitetun pinta-alan jakautuminen eri toimintoihin vuonna 2001.
Yleiskaavassa viher- ja virkistysalueet
muodostavat verkoston, joka koostuu maisema- ja kaupunkirakenteen,
luonnon- ja maisemansuojelun sekä
virkistyksen kannalta merkittävimmistä ja säilyttämisen arvoisista viheralueista. Oulujoen suistoa pyritään
kehittämään kaupunkipuistona, jonka maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja virkistyskäyttöarvot säilyvät.
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Asemakaavoitettujen puistoalueiden eli rakennettujen puistojen, liikenneviheralueiden ja puistometsien pinta-alan kehitys vuosina 1975-2000.
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Kaupungin alueella vuosina 1995-2000 valmistuneet rakennukset käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä.
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Samanaikaisesti Oulun kaupungin
yleiskaavan kanssa laaditaan Oulun
seudun yleiskaavaa. Yhteisessä yleiskaavassa sovitaan seudun maankäytön
pääpiirteet: yhdyskuntarakenne, liikennejärjestelmä, palvelukeskukset,
viheralueet, suojelualueet, yhdyskuntatekniset verkostot sekä seudullisten
hankkeiden aluevaraukset. Seudullisia, aiemmin Ouluun sijoitettuja hankkeita ovat mm. moottoriurheilukeskus, ampumaurheilukeskus ja jätteenkäsittelyalue.
Asemakaavoitettua aluetta Oulun
pinta-alasta vuoden 2001 alussa oli
9130 ha ja osa-yleiskaava-aluetta
1920 ha. Asemakaava-alue laajeni
vuoden 2000 aikana 680 ha. Uusia
kaavoja on laadittu sekä täydennysrakentamisalueille että uusille asuinja työpaikka-alueille.
Asemakaavoitetusta alueesta suurin
osa on varattu asunto- ja virkistysalueille. Virkistysalueisiin lasketaan puistot, ulkoilu- , urheilu-, uimaranta- ja
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Asuntojen jakauma talotyypeittäin vuosina 1995 ja 2000.
muut vastaavat alueet. Virkistysalueiden määrä on vuosittain kasvanut lievästi, joskin prosentuaalinen osuus
koko kaavoitetusta alueesta on pienentynyt.
Vuonna 2001 rakennettuja viheralueita eli puistoja ja liikenneviheralueita oli 795 ha, josta puistoja 400 ha ja
liikenneviheralueita 395 ha. Niittymäisesti hoidettavia viheralueita on
kaupungin eteläpuolella 67 ha ja pohjoispuolella 40 ha. Leikkipuistoja Oulussa on 99, urheilu- ja pallokenttiä 56
ja uimarantoja 17.
Asunto- ja työpaikkarakentaminen on
ollut viime vuosina vilkasta. Valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut
1990-luvun puolivälistä alkaen. Vuonna 1999 rakennettiin yli 1800 asuntoa, mikä määrä on saavutettu edellisen kerran vuonna 1974. Vuonna
2000 valmistuvien asuntojen määrä oli
noin 1600. Vuoden 2000 lopussa
asuntoja oli yhteensä 61 892, joista
52 % Oulujoen pohjoispuolella ja 48
% eteläpuolella. Vuoden 1995 tilanteeseen verrattuna omakotitalojen
osuus on hieman vähentynyt ja vastaavasti kerrostalojen osuus kasvanut.
Oululaisista noin kolmannes asuu
omakotitaloissa ja vajaa puolet kerrostaloissa.
Vuonna 2000 kaupunkilaisille tarjottiin palveluja yhteensä 861 toimipis-
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Palveluiden jakauma Oulussa vuonna 2000.
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Palveluiden jakauma suuralueittain vuonna 2000.
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teestä. Suurin osa palveluista oli liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja (37 %) sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (22 %). Eniten palveluja on
tarjolla keskustan alueella, jonne
vuonna 2000 sijoittui 227 luokiteltua
toimipistettä. Seuraavaksi eniten palveluja keskittyi Tuiran suuralueelle ja
Kaijonharjuun. Vähiten palvelutarjontaa on Kaakkurissa ja Sanginsuussa.
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Päivittäistavarakauppojen määrä Oulussa on laskenut 1980-luvulta kolmanneksella ja näyttää vakiintuneen
noin 70 toimipisteeseen. Kaupan ja
palvelujen sijoittumisessa hyvä saavutettavuus ja näkyvyys korostuvat entisestään. Kaupan keskittyminen suuryksikköihin varsinkin keskustan reuna-alueille tai ulkopuolelle on lisääntynyt. Tämä tuo mukanaan ennen
kaikkea moottoriliikenteen kasvua.

Päivittäistavarakauppojen määrä Oulussa vuosina 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000.

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus
60%:lla 500 metrin säteellä koko väestöstä

Koko väestö
59,54%

40,46%

0

5

10km
tammi 2002

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus 500 metrin säteellä.
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Viljellyn pellon kokonaisala on viime
vuosikymmeninä hieman vähentynyt
samoin kuin peltoa viljelevien maatilojen lukumäärä. Kokonaispeltoala on
Oulun alueella 2 975 hehtaaria ja siitä
viljelemätöntä peltoa oli lähes 900
hehtaaria. Luomupeltojen pinta-ala
on 1990-luvun lopulla vakiintunut reiluun 100 hehtaariin.





























Aktiivitilojen määrä Oulussa vuosina 1980, 1985, 1990 1995 ja 2000.
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Maa- ja metsätalouden parissa työskentelee Oulussa noin yksi prosentti
työvoimasta. Aktiivitilojen määrä on
laskenut 1980-luvulta ja jäänyt noin 70
tilaan. Aktiivitiloista kasvinviljelytiloja
on noin 50 ja karjatiloja noin 20. Oulun alueella on noin 30 useamman
hevosen ravihevos- ja ratsutallia, joissa hevosia on yhteensä yli 300.
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Kokonaispeltoala ja viljelty peltoala Oulussa vuosina 1980, 1985, 1990, 1995 ja
2000.
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Uutta teollisuus- ja liiketilaa valmistui
vuonna 2000 yhteensä 147 560 m3.




















Luomupeltopinta-alat Oulussa vuosina 1994-2000.
Lypsylehmät

Muu
nautakarja

Lampaat

Siat
ja
vuohet

Siipikarja

1990

258

452

124

857

49

1997

183

261

42

758

0

2000

195

280

40

546

0

Kotieläinten määrä maatiloilla vuosina 1990, 1997 ja 2000.
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Liikennemäärät
lisääntyneet

tualueilla ja Oulujoen ylittävillä silloilla.
Henkilöautojen osuus koko automäärästä on noin 90 prosenttia. Vuoden
1990 alussa henkilöautoja oli tuhatta
asukasta kohti laskettuna 399 ja vuonna 2000 vastaava luku oli 382. Autottomia asuntokuntia oli 1990-luvun

Oulun kaupungin autokanta on kasvanut kahdessakymmenessä vuodessa noin 25 000:sta noin 50 000:een.
Lisääntyneen liikenteen ongelmat näkyvät keskustan vilkasliikenteisillä ka-
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Ajoneuvokannan kehitys Oulussa vuosina 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000.
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puolivälissä Oulun asuntokunnista 38
%. Eniten autottomia oli keskustassa ja Tuirassa, missä autottomien
asuntokuntien osuus oli lähes 60 %.
Liikenteen ruuhkautuminen näkyy
selvimmin ajosuoritteiden kasvussa ja
keskimääräisen nopeuden alenemisena. Hidastuminen näkyy eniten työmatkaliikenteessä, joka keskittyy liikenteen huipputunteihin. Keskimääräinen ajonopeus Oulussa vuonna
2000 oli 65 km/h. Koko Oulun ajosuorite oli 745 milj. km, josta henkilöautojen osuus oli noin 615 milj. km.
Vuorokausiliikennemäärät ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden
aikana keskustan kehällä noin 10 %
ja Oulujoen silloilla noin 26 %. Keskustan kehä käsittää Merikosken sillat, Rautasillan, pohjoisen ja eteläisen
alikulun sekä Limingantien.
Yksittäisistä väylistä liikennemäärät
ovat viime vuosina lisääntyneet etenkin Pohjantien silloilla ja Limingantiellä. Vilkkainta liikenne on Pohjantiellä,
missä keskimääräinen liikennemäärä
on lähes 39 000 ajoneuvoa/vrk.
Liikenteen ruuhkautuminen lisää tarvetta kehittää joukkoliikennettä. Matkustajamäärien kehitys on kuitenkin
ollut hieman laskeva. Paikallisjoukko-















Henkilöautojen määrän kehitys tuhatta oululaista kohti.
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Moottoriajoneuvojen lukumäärä vuorokaudessa keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla vuosina 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000. Keskustan kehä käsittää Merikosken sillat, Rautasillan, pohjoisen ja eteläisen alikulun sekä Limingantien.
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Autottomien asuntokuntien osuudet (%)
suuralueittain Oulussa vuonna 1995.
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Oulun työssäkäyntialueella työmatkojen keskipituus vuonna 1995 oli 7,7
km ja kasvua vuodesta 1985 oli 1,7
km. Koko maan keskiarvo vuonna
1995 oli 8 km. Vuosina 1985 - 1995
lyhyiden työmatkojen osuus pieneni
ja pitkien työmatkojen osuus kasvoi
koko maassa. Oulussa noin 30 % työmatkoista on pituudeltaan 0-2 km,
25 % 2-5 km, 23 % 5-10 km, 15 %
10-20 km ja loput yli 20 km. Työmatkoista kertyvän työmatkasuoritteen
kasvu on ominainen kasvukeskusten
alueilla. Työmatkojen kulkumuotojakauma oli vuonna 2000 seuraava:
henkilöautoliikenne 60 %, kevyt liikenne 30 % ja joukkoliikenne 10 %.

0DWNXVWDMDPllUl PLOM

Kevyen liikenteen väylästö on Oulussa kattava. Kaikkiaan kevyenliikenteen
väyliä, laskettuna mukaan myös ajoradanyhteydessä olevat väylät, on
nykyisin yli 900 km. Keskustan kehällä
pyöräilijöiden vuorokausimäärät vaihtelevat välillä 30 000 - 40 000 ja Oulujoen silloilla välillä 17 000 - 22 000.
Pyöräilijöiden määrät ovat 1990-luvun alusta lisääntyneet.
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Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys Oulun seudulla ja Oulun kaupungissa vuosina 1980, 1985, 1990 ja 1995-2000.
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liikenteen matkustajamäärä vuonna
2000 oli Oulun seudulla noin 7,5 milj.
ja Oulussa noin 6,5 miljoonaa. Määrät ovat noin 1,5 % edellistä vuotta
pienempiä.







         
.HVNXVWDQNHKl
2XOXMRHQVLOODW

Pyöräilijöiden vuorokausimäärä keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla vuosina 19822001.
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Jalankulkijoiden vuorokausimäärä keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla vuosina
1982-2001.
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Kaupungin energiahuolto perustuu
omavaraisuuteen



(QHUJLDQNRNRQDLVKDQNLQWD *:K



Kaupungin sähkön ja lämmön tuotannosta vastaa Oulun Energia, joka tuottaa lähes kaiken Oulun tarvitseman
kaukolämmön ja suurimman osan
sähköstä. Energianhankinnan perustan muodostaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Suurimmilla teollisuuslaitoksilla on omat energiantuotantoyksikkönsä.
Oulun Energian pääasialliset energianhankintalähteet ovat Toppilan voimalaitokset ja Merikosken vesivoimalaitos. Lisäksi täydentäviä lämmönhankintalähteitä ovat vara- ja huippuvoimalaitokset, kalliolämpövarasto
sekä paikallinen teollisuus. Oman tuo-
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Oulun Energian lämmön ja sähkön kokonaishankinta vuosina 1980,1985, 1990,
1995 ja 2000.
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Oulun Energian sähkönhankinta vuonna 2000.
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Eri polttoaineista saatavan energian
kokonaismäärän kehitys vuosina 19972000.

Oulun Energian lämmönhankinta vuonna 2000.
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tannon ylittävä sähköntarve tai tuotantokustannuksia edullisempi sähköteho hankitaan sopimus- ja tilapäisostoin.
Suurin osa alueen sähköstä tuotetaan
Toppilan voimalaitoksilla sähkön ja
lämmön yhteistuotannossa. Vuonna
2000 sähkön kokonaishankinta oli
1432 GWh, josta Toppilan voimalaitosten osuus oli 69 % ja Merikosken
vesivoimalaitoksen noin 15 %. Lähes puolet Oulun Energian hankkimasta sähköstä toimitetaan perinteisen jakelualueen ulkopuolelle.
Kaukolämpöä on Oulussa tuotettu jo
vuodesta 1969 ja nykyisin noin 75 %
oululaisista asuu kaukolämmöllä lämmitetyissä asunnoissa. Kaukolämpöverkoston pituus on 375 km ja se kattaa lähes kaikki Oulun taajaan asutut
alueet. Omakotitaloja kaukolämmön
piirissä on lähes 2500. Vuonna 2000
lämmön kokonaishankinta oli 1127
GWh, josta Toppilan voimalaitosten
osuus oli noin 95 %.
Toppilan voimalaitokset, Toppila 1
(267 MW) ja Toppila 2 (315 MW)
käyttävät pääpolttoaineenaan turvetta ja puuta. Öljyn käyttö rajoittuu lähinnä käynnistämistilanteisiin. Turpeen osuus vuonna 2000 oli koko
Oulun energianlähteistä noin 70 % ja
Toppilan voimalaitosten kokonaispolttoainemäärästä yli 80 %. Vuonna 2000 turvetta käytettiin 2567
GWh. Turve tuodaan voimalaitoksille

keskimäärin 80  90 km etäisyydeltä
17 kunnasta.
Puupolttoaineiden käyttö aloitettiin
Toppilan voimalaitoksilla vuonna
1995, kun Toppila 2 valmistui. Tuolloin puun osuus kokonaispolttoainemäärästä oli 1 % , kun se vuonna
2000 oli 18 %. Puupolttoaineiden
käyttö vuonna 2000 oli 558 GWh ja
Toppila nykyisin on Suomen suurin
puunjalostustehtaan ulkopuolinen
puupolttoaineiden käyttäjä. Puulla
tuotetun sähkön määrä vastaa Merikosken normaalin vesivuoden tuotantoa.
Merikosken voimalaitoksen padotuskorkeutta nostettiin 10,5 metristä
11,0 metriin marraskuussa 1997. Padotuskorkeuden nosto ja samanaikaisesti toteutettu peruskunnostus lisäsivät laitoksen tehoa 34,5 MW:sta 40
MW:iin. Vuoden 2000 tuotanto oli
235 GWh.

Tuulivoiman tuotanto aloitettiin Vihreäsaaressa kesällä 2001. Teholtaan
yhden MW:n voimalan arvioitu vuosituotanto on 2600 MWh, mikä vastaa 100-120 sähkölämmitteisen omakotitalon tai noin tuhannen kerrostaloasunnon vuosikulutusta. Voimala
edustaa uutta tekniikkaa ja matalatuulisilla alueilla hyötysuhde saadaan aikaisempia voimaloita paremmaksi.
Kaupunki on laatinut omia kiinteistöjään koskevan energiansäästösuunnitelman, jossa tavoitteena on vähentää sähkön kulutusta 5 % ja lämmön
kulutusta 10 % vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2005 mennessä. Kaupungin
kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus
vuonna 1990 oli 10,57 kWh rakennuskuutiometriä (r-m3 ) kohti ja vuonna 2000 11,11 kWh/ r-m3. Näin ollen
asetettu 5 %:n vähennystavoite vaikuttaa vaikealta saavuttaa. Lämmitysenergian ominaiskulutus vuonna 1990
oli 52,02 kWh/ r-m3 ja vuonna 2000
vastaavasti 49,92 kWh/ r-m3. Myös
tämän säästötavoitteen saavuttaminen saattaa osoittautua vaikeaksi.

Vuodesta 1999 Oulun Energia on
hyödyntänyt Ruskon kaatopaikalla
syntyvää biokaasua Oulun yliopistollisen sairaalan alueella olevan lämpökeskuksen höy
ryntuotannossa.

Vuonna 2000 bio
kaasua käytettiin

11 GWh, mikä on
yli 50 prosenttia

lämpökeskuksen
<NVLW\LQHQ 0DDWDORXV -DORVWXV 3DOYHOX -XONLQHQ
polttoaineiden
käytöstä.
Sähkön käytön jakautuminen käyttäjäryhmittäin vuonna 2000.
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Eri energialähteiden osuudet energiantuotannossa vuosina 1996 ja 2000.
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LUONTO JA LUONNONVARAT
Oulu sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
jokiseutu- ja rannikko maisema-alueen länsiosassa, missä meri ja maankohoaminen luonnehtivat tasaista alavaa rannikkoseutua. Kaupunki on syntynyt maisemalliseen solmukohtaan,
jossa Pohjois-Pohjanmaan maisemarakenteen peruspiirteet ovat voimakkaimmin ja monipuolisimmin edustettuina.
Kaupunkikeskusta sijaitsee jokisuiston
ja pitkittäisten selänteiden muodostaman vyöhykkeen välissä pääosin tasaisella jokilaaksoalueella, jonka hietamaa-aluetta rikkovat pienet moreenikumpareet ja selänteiden jokirantaan saakka ulottuvat moreenirinteet.
Maisemaa hallitsevat Oulujoki suistoineen sekä merenranta, jota kaupungin alueella on noin 30 km. Järviä ja

lampia on noin kaksikymmentä, joista Kuivasjärvi ja Pyykösjärvi ovat suurimmat. Luontoa leimaavia piirteitä
ovat maankohoaminen, tasaisuus ja
karuus. Laajimmat ja yhtenäisimmät
metsäalueet sijoittuvat kaupungin
koillis- ja itäosiin.

Kallio- ja maaperä
tasaisuuden
taustalla
Kaupungin kallioperän keskeisen rungon muodostaa Oulujoen molemmin
puolin oleva graniittialue. Alueen koillispuolella on ns. Pohjois-Pohjanmaan
liuskejakso, joka koostuu pääasiassa
fylliiteistä, liuskeista ja gneisseistä.
Meren läheisyydessä on jotunista savikiveä, joka kuuluu Muhoksen muo-
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dostumaan. Kalliopaljastumia on vain
muutama kymmenen, ja ne sijaitsevat pääosin Sanginjoen alueella. Huomattavin esiintymä on maakunnallisesti arvokas Laukkalan kallioalue.
Suurin osa jääkauden kalliosta irrottamista runsaasta sadasta siirtolohkareesta sijaitsee kaupungin itäosissa.
Oulun kaupungin maaperä muodostuu lähinnä mannerjäätikön alla syntyneestä, meren huuhtomasta moreenista sekä vesistöjen pohjalle kerrostuneista maalajeista. Maanpinnassa moreenia on eniten Oulujoen koillispuolella. Joen eteläpuolella sitä
esiintyy pääasiassa selänteinä. Oulun
alueella on myös runsaasti lajittuneita maalajeja, kuten hietaa ja hiekkaa.
Hieta peittää moreeniselkien väliset
painanteet ja hiekkaa on korkeammilla seuduilla, missä on havaittavissa
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myös rantavalleja ja dyynejä. Oulujoen pääuoman molemmin puolin samoin kuin kaupunginojan varsilla on
kapea vyöhyke joen tuomaa ainesta.
Savea Oulun alueella on niukasti. Eloperäisistä maalajeista turvetta esiintyy
sisämaassa ja jonkin verran vesistöjen
rannoilla.
Sekä kallio- että maaperä noudattelevat muodoissaan suuntausta kaakosta luoteeseen. Seutu on varsin tasaista, pääosa Oulusta on alle 30 m
merenpinnan yläpuolella. Korkein
kohta on Isokangas (89,6 m mpy) Sanginjoella.
Jokisuiston noin neljä kilometriä leveä
hiedan ja hiesun muodostama suistokerrostuma- eli delta-alue on syntynyt vapaana virranneen Oulujoen kuljettaman aineksen kerrostuessa paikkaan, missä veden virtaus on hidastunut nopeasti joen kohdatessa meren. Oulujoen suisto on kasvanut jatkuvasti merelle päin ja vanha päälasku-uoma, Rommakonselkä, on vähitellen mataloitunut. Voimalaitosten
rakentamisen jälkeen joen suistoa
muovaava vaikutus on vähentynyt ja
suurin osa Oulujoen mukanaan kuljettamasta sedimentistä kerrostuu
voimalaitosaltaisiin jo ennen suistoa.
Myös muilla ihmistoiminnan vaikutuksilla, mm. ruoppauksilla ja pengerryksillä, on ollut suuri vaikutus deltan
kehityksessä.

Maa kohoaa ja
merenpinta
vaihtelee
Jääkauden aikana mannerjään painosta vajonnut maa kohoaa nykyisin Oulun seudulla hieman yli 80 cm sadassa
vuodessa. Maankohoaminen yhdessä
jokisuistoon kertyvän sedimentin
mataloittavan vaikutuksen kanssa
muuttaa suistomaisemaa melko nopeasti. Voimakkaimmin muuttuvilla
alueilla esim. Hietasaaren laakealla
länsirannalla rantaviiva on siirtynyt 50

vuodessa paikoin jopa 100 m merelle päin.
Merenpinnan korkeusvaihtelut ovat
Oulun seudulla suuret. Teoreettiseen
keskiveteen (1922 - 1986) verrattuna keskiylivesi on +113 cm ja keskialivesi 82 cm, joten niiden välinen
korkeusero on lähes 2 metriä. Ylimmän ja alimman veden korkeus ero
on yli 3 metriä (+183 cm ja 131 cm).
Vedenpinta pysyttelee yleensä alkukesän keskiveden alapuolella ja syksyä kohden veden korkeudet kohoavat.
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Meren läheisyys
näkyy ilmastossa
Meren vaikutuksesta Oulun keskilämpötilat ovat hieman korkeampia, sademäärä pienempi ja vastaavasti auringonpaistetuntien määrä suurempi
kuin idempänä sisämaassa. Vuoden
keskilämpötila on kahdesta kolmeen
plusastetta. Pysyvä lumipeite kestää
marraskuun lopulta huhti-toukokuun
vaihteeseen ja on paksuimmillaan
noin 50 cm. Termisen kasvukauden
pituus on 150 vrk. Vallitseva tuulen
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suunta on kaakko; kesäaikaan yleistyvät länsi- ja luodetuulet. Viime vuodet 2000 ja 2001 ovat olleet Oulun
alueella keskimääräistä lämpimämpiä.

P

L

I

E

Kuukausi
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
keskiarvo

Kauppatori
2001
-3,8
-10,8
-7,7
2,8
6,3
13,8
17,5
14,7
11,2
4,6
-3,2
-10,1
2,9

Kauppatori
1979 - 2000
-9,8
-9,0
-4,0
1,4
7,6
13,8
16,7
14,2
8,9
3,3
-3,1
-7,3
2,7

Lentoasema
1961 - 1990
-11,1
-10,4
-5,8
0,5
7,5
13,5
16,0
13,7
8,4
3,0
-3,1
-8,2
2,0

Kuukauden keskilämpötilat vuonna 2001 ja keskiarvot vuosina 1979-2000 Oulun
Vallitsevat tuulensuunnat Oulussa vuon- kauppatorilla sekä pitkäaikaiskeskiarvot vuosina 1961-1990 Oulunsalon lentoasemalla.
na 2001.

Monimuotoinen
eliöstö

on Oulussa 106 eri lajia. Valtakunnallisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja on
Oulussa kaikkiaan 28.

Oulun alueen eliöstö on monipuolinen. Alueelta löytyy eteläistä, pohjoista, läntistä ja itäistä alkuperää olevia
lajeja. Kaupunkiluonto, erämaiset
metsät, suot sekä sijainti merenrannalla rikastuttavat eliöstöä omalta
osaltaan. Viime vuosina tieto Oulun
lajistosta on kasvanut Oulun yliopiston kasvimuseon, Biologian laitoksen,
kasvistoryhmän sekä Lintutieteellisen
yhdistyksen aktiivisen ja systemaattisen kartoitustyön ansiosta.

Kasvit
Kaupunkialueelta tunnetaan nykyisin
vajaa 700 putkilokasvia. Yhteensä
putkilokasvilajeja on Oulussa tavattu
yli 1000. Lajistosta alkuperäiskasveja
eli omin avuin mm. tuulen, veden ja
eläinten mukana alueelle levinneitä
lajeja on 367. Satunnaistulokkaita,
joista osa on havaittu vain kerran ja
osa taas useamman vuoden ajan, on
kirjattu yhteensä 402. Määrä on koko
maata ajatellen suuri ja valtaosa lajeista

on satama-alueiden painolastikasveja
ja muita satamatulokkaita. Muinaistulokkaita, jotka ovat levinneet alueelle
jo ennen 1600-lukua on tavattu 84 ja
näitä myöhemmin saapuneita uustulokkaita 58 lajia. Viljelypaikkansa ulkopuolelle levinneitä viljelykarkulaisia
18

Kasvitieteellisesti mielenkiintoisin lajisto kasvaa merenrannoilla ja rantavesissä. Lajisto on sopeutunut pohjoisen ankariin oloihin ja meriveden
suolamäärään, joka on vähäinen monille merivesien ja merenrantojen lajeille ja runsas makean veden lajistolle. Oulun rantavesissä tavataan mm.
upossarpio, joka on Itämeren kotoperäinen laji ja sitä ei tavata muualla
maailmassa. Rakentamattomilta alueilta vesirajan yläpuolelta löytyvät
kohoavan merenrannan kasvillisuusvyöhykkeet rantaniityistä metsiin.
Rantaniittyjen harvinaisuuksia ovat
mm. aiemmin jo kadonneeksi luultu
ruijanesikko sekä perämerensilmäruoho. Suistossa esiintyvä lietetatar
kuuluu EU:n elinympäristön suojelemista vaativiin lajeihin ja sen suojelemiseksi on esitetty omat aluerajauksensa.
Oulun alueen metsäkasvillisuus on
tyypillistä havumetsien lajistoa. Lehtomaisia alueita on vähän ja ne sijoittuvat pääosin jokien ja purojen var-
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Käyräsara (Carex maritima) ......................................................... RE
Pohjansorsimo (Arctophila fulva var. pendulina) ........................... CR
Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) ....................................... EN
Ruijanesikko (Primula nutans var. jokelae) ................................... EN
Rönsysorsimo (Puccinellia phryganodes ) ..................................... EN
Suolayrtti (Salicornia europaea).................................................... EN
Horkkakatkero (Gentianella amarella) .......................................... VU
Kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri) ................................ VU
Lettorikko (Saxifraga hirculus) ..................................................... VU
Lettosara (Carex heleonastes) ....................................................... VU
Pohjannoidanlukko (Botrychium boreale) ..................................... VU
Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus)............................... VU
Suikeanoidanlukko (Botrychium lanceolatum) .............................. VU
Upossarpio (Alisma wahlenbergii) ................................................. VU
Verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta) ................... VU
Peltorusojuuri (Lithospermum arvense) ........................................ VU/RE
Otalehtivita (Potamogeton friesii) ................................................. NT
Paunikko (Crassula aquatica) ....................................................... NT
Vesihilpi (Catabrosa aquatica)....................................................... NT
Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) .................................... NT/RT
Etelänhaarapalpakko (Sparganium erectum ssp. erectum)........... NT/RT
Ketoneilikka (Dianthus deltoides) ................................................. NT/RT
Ketonoidanlukko (Botrychium lunaria) ........................................ NT/RT
Lietetatar (Persicaria foliosa) ........................................................ NT/RT
Musta-apila (Trifolium spadiceum ) .............................................. NT/RT
Punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) ............. NT/RT
Ruskopiirtoheinä (Rhynchospora fusca) ....................................... NT/RT
Velttosara (Carex laxa).................................................................. NT/RT
Keväthanhikki (Potentilla crantzii) ................................................ RT
Kullero (Trollius europaeus) .......................................................... RT
Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) .......................................... RT
Lettovilla (Eriophorum latifolium) ............................................... RT
Lehtomatara (Galium triflorum) ................................................... RT
Nevaimarre (Thelypteris palustris) ................................................ RT
Pulskaneilikka (Dianthus superbus) .............................................. RT
Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) ......................................... RT
Rimpivihvilä (Juncus stygius) ....................................................... RT
Siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris) ............................................. RT
Suovalkku (Hammarbya paludosa) ............................................... RT
Ruskokaisla (Blysmus rufus) ......................................................... -/RE
Uhanalaiset putkilokasvilajit Oulussa vuonna 2001. Uhanalaisuuslyhenteet: RE hävinnyt, CR - äärimmäisen uhanalainen, EN - erittäin uhanalainen, VU - vaarantunut, NT - silmälläpidettävä sekä RT - alueellisesti uhanalainen.
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sille. Monipuolinen suokasvillisuus
löytyy vielä ojittamattomilta alueilta,
joista upeimpia ovat aapasuoyhdistymää edustava Pilpasuo ja lettomaista
suokasvillisuutta kasvava Harakkasuo.
Pitkään asutun ja rakennetun ympäristön lajistoon kuuluvat myös ihmistoiminnan mukanaan tuomat lajit, joita tavataan mm. pihoilla, puistoissa,
viljelyalueilla, tienpientareilla ja varastoalueilla. Lähes koko Oulun kattava
neliökilometriruuduttain edennyt
kasvillisuuskartoitus osoittaakin runsaslajisimpien ruutujen sijaitsevan alueilla, joilla on sekä ihmistoimintaa että
luonnontilaista ympäristöä. Tällaisia
alueita löytyy erityisesti suistoalueelta ja jokivarresta, missä lajien lukumäärä neliökilometriä kohden voi olla
reilusti yli 200.

Sienet ja käävät
Oulusta tunnetaan kaikkiaan yli 700
suursienilajia, -alalajia ja -variaatiota.
Suurin ryhmä on helttasienet, mutta
kääväkkäitäkin on runsaasti. Ruokasienilajisto on suhteellisen monipuolinen ja myrkyllisiä lajeja Pohjois-Suomessa on Etelä-Suomea vähemmän.
Yleisimmät myrkkysienet ovat punainen kärpäsieni, kangaskärpässieni,
kangasmyrkkyseitikki, myrkkynääpikkä ja pulkkosieni. Suippumyrkkyseitikki on hyvin harvinainen ja valkokärpässientä Oulusta ei ole tavattu.
Oulun yliopiston kasvimuseo aloitti
syksyllä 2000 Oulun kääpien inventoinnin. Tähän mennessä on löytynyt
jo 109 lajia, mikä on peräti noin puolet koko Suomessa tavatusta lajistosta. Uhanalaisia tai harvinaisia näistä on
13. Lajistoltaan erikoisen rikkaaksi on
osoittautunut Hietasaari, josta on löytynyt 81 kääpälajia. Lajeista erittäin
uhanalainen on pikkukennokääpä,
jonka esiintymiä löytyi Hietasaaresta
18 ja lisäksi muualta suistoalueelta 14.
Uhanalaisuusluokituksen silmälläpidettäviä lajeja ovat pähkinäkääpä, silokääpä, herukankääpä, keltahaprakääpä ja rusokantokääpä.
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Oulusta löytyneitä uhanalaisia sienilajeja ovat myös silmälläpidettävät
sammalpiennarsieni ja anisnuppiseitikki sekä vaarantunut valkoryhäkäs.

Nisäkkäät
Oulun alueella tavataan 32 vakituisesti
asuvaa nisäkäslajia. Uusimpia tulokkaita ovat mm. ihmisen mukanaan tuoma siili ja metsäalueilla elävät mäyrä,
supikoira ja näätä. Petoeläimistä nykyisin tavataan em. lisäksi ainakin karhu, kettu, minkki ja saukko sekä pienpedot lumikko ja kärppä. Vakituisessa lajistossa ei ole uhanalaisia, joskin vaarantunutta liito-oravaa on
mahdollisesti tavattu Sanginjoella. Silmälläpidettäviä vakituisia lajeja on viisi:
majava, halli, norppa, karhu ja saukko. Vakituisen lajiston lisäksi Oulussa
on havaittu myös mm. susi, ahma, ilves, hilleri, metsäsopuli, valkohäntäpeura ja villisika.

Linnut
Oulussa on tavattu yhteensä runsaat
280 lintulajia, joista pesimäaikaan
1997-1999 havaittiin 182. Näistä varmasti pesiviä oli 116 lajia, todennäköisesti pesiviä 34 lajia, mahdollisesti
pesiviä 20 ja vain 12 sellaisia, joiden
pesiminen Oulussa oli epätodennäköistä tai mahdotonta.
Oulun saaristo on melko niukkalintuista, ja vain yksi varsinainen lintusaari, Riitankari, osuu kaupungin merialueelle. Rannikolla Kempeleenlahdelta Letonniemeen sijaitsevat sen sijaan kaupungin runsaslajisimmat alueet. Tähän vaikuttaa alueiden monipuolisuus - rantaniityt, ruovikot, rantalehdot, rikkaruohostot, puistot jne.
Sisämaan alueet ovat taas linnuiltaan
vähäisempiä. Metsä- ja suolinnustossa näkyy itäinen ja pohjoinen leima
selvästi.
Muuttoaikoina vesialueet ja rannat
ovat tärkeitä muuttolintujen levähtelypaikkoja. Talvilinnusto keskittyy sel-

Halli (Halichoerus grypus), NT
Hirvi (Alces alces)
Idänpäästäinen (Sorex caecutiens)
Isorotta (Rattus norvegicus)
Karhu (Ursus arctos), NT
Kettu (Vulpes vulpes)
Kotihiiri (Mus musculus)
Kärppä (Mustela erminea)
Kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus)
Majava (Castor fiber), NT
Metsäjänis (Lepus timidus)
Metsäkauris (Capreolus capreolus)
Metsämyyrä (Clethrionomys glareolus)
Metsäpäästäinen (Sorex araneus)
Minkki (Mustela vison)
Mäyrä (Meles meles)

Norppa (Pusa hispida), NT
Orava (Sciurus vulgaris)
Peltomyyrä (Microtus agrestis)
Piisami (Ondatra zibethica)
Pikkulumikko (Mustela rixosa)
Pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni)
Poro (Rangifer tarandus tarandus)
Rusakko (Lepus europaeus)
Saukko (Lutra lutra), NT
Siili (Erinaceus europaeus)
Supikoira (Nyctereutes procyonoides)
Vaivaishiiri (Micromys minutus)
Vaivaispäästäinen (Sorex minutus)
Vesipäästäinen (Neomys fodiens)
Vesimyyrä (Arvicola terrestris)
Viiksisiippa (Myotis mystacinus)

Oulun seudulla vakituisesti elävät nisäkkäät. NT - silmälläpidettävä
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Pesivien lintuparien määrä Oulun kaupunkialueella. Pylvään kohdalla on esitetty
myös kyseisen ympäristön kaksi runsainta lintulajia
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Pesivien lintulajien osuudet Oulun maaseutu- ja metsäympäristössä. Lintuja pesii
yhteensä keskimärin 118 paria/km2
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västi asutuksen piiriin. Metsä ja suoalueilla lintulajisto on niukkaa.
Oulun lintukartoituksessa on tavattu
yhteensä 33 uhanalaista lintulajia.
Niistä äärimmäisen uhanalaisia on
kaksi lajia (rantakurvi ja kultasirkku),
jotka molemmat pesivät kaupungissa. Erittäin uhanalaisia lajeja on tavattu myös kaksi, joista pikkutiira pesii
alueella. Vaarantuneita lintulajeja tavattiin 10, ja niistä 8 pesivänä. Lähes
uhanalaisia silmälläpidettäviä lajeja on
jo 19, joista ainakin 15 pesii Oulussa.
Useimmat uhanalaiset lajit pesivät
merenrannan tuntumassa.
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Oulun pesimälintukartoituksessa 1997-1999 havaitut uhanalaiset lintulajit. Yleisyys ilmaisee sen, kuinka monella ruudulla 193 mahdollisesta laji on havaittu.
Uhanalaisuuslyhenteet: CR - äärimmäisen uhanalainen, EN - erittäin uhanalainen, VU - vaarantunut ja NT - silmälläpidettävä.
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Hyönteiset
Hyönteislajisto Oulussa on runsas, eivätkä kaikki lajit ole vielä tiedossakaan. Tähän mennessä on tavattu runsaat 50 uhanalaista selkärangatonta ja
useimmat niistä ovat tavalliselle oululaiselle tuntemattomia.
Oulun alueen perhoslajistosta heijastuu alueen geologinen nuoruus, joskin Oulusta löytyy huomattaviakin
perhosesiintymiä. Eniten perhosia on
Hietasaaressa, jonka kukkakedoilla
tavataan useita värikkäitä päiväperhosia, esimerkkinä mm. auroraperhonen ja sinisiivet. Hietasaaren erikoisuuksia ovat hiekkaiseen ympäristöön
sopeutuneet lajit, joista monet ovat
koko maassa harvinaisia. Erityisesti
suojeltaviin lajeihin kuuluu maitiaiskehrääjä. Suomen ensimmäiset Elachista eskoi -heinäkoilajin yksilöt on
löydetty Hietasaaresta Nallikarin pohjoispuolen rannoilta.
Hoidetut puistonurmikot tarjoavat
sopivan kasvuympäristön mm. monille maayökkösille ja heinäkoisoille,
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Monikäyttöiset
metsät
Oulun pinta-alasta kasvullista metsämaata on noin 40 %. Oulun metsämaat ovat varsin nuoria. Maankohoamisesta johtuva kehitys rantakasvillisuudesta pensaston ja lehtipuuvaiheen kautta havupuustoon on nykyisinkin nähtävissä erityisesti Hietasaaren, Letonniemen ja Piimäperän
rannoilla. Oulun kaupungin vanhin
metsäalue on 7000  8000 vuotta sitten vedestä vapautunut Isokangas.
Oleellista Oulun metsille on soiden
ja soistuvien maiden yleisyys sekä rehevien lehtomaisten metsien vähäisyys. Yleisin ja taloudellisesti tärkein
puulaji on mänty. Metsätalousmaasta
puolet on turvepohjaisia maita, soita
tai soistuneita kankaita. Mäntyvaltaisia metsiä Oulussa on 77 %, kuusivaltaisia 9 % ja lehtipuuvaltaisia 14 %.
Oulun metsät ovat keskimäärin nuo-


2VXXVSLQWDDODVWD 

Oululaiseen hyönteismaailman erikoisuuksiin kuuluu myös potnapekka,
ei niinkään harvinaisuutensa kuin elintapojensa vuoksi. Jo vuosikymmenten
ajan oululaiset ovat tunnistaneet kevään tulon potnapekkojen perusteella. Laji kuoriutuu varhain keväällä
jäidenlähdön aikaan ja runsaslukuisena tulee helposti huomatuksi. Oululaisille potnapekka nimi on ollut
tuttu jo 1800-luvun puolella ja oululaisessa kirjallisuudessa siitä on useita
mainintoja. Virallisesti potnapekka
on virtaavissa vesissä elävä koskikorentolaji, jonka suomalaiseksi nimeksi on esitetty hankikorria.
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Eri metsätyyppien osuus kangasmailla ja soilla Oulussa.
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mutta niiden lajisto on perinteisesti
niukka. Oma lajistonsa elää puistojen
puilla ja pensailla. Hoidettuja alueita
runsaampi perhoslajisto löytyy kaupungin luonnontilaisilta rannoilta, kosteikkoalueilta ja soilta. Oulun rantaalueilla voi tavata jopa Suomen näyttävimmän perhoslajin eli ritariperhosen.






          

Oulun kaupungin metsien hakkuualat vuosina 1990 - 2000.

ria. Metsämaan pinta-alasta yli 56 %
on taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä, varttuneita kasvatusmetsiä on 23
% ja uudistamiskypsiä metsiä 18 %.
Kaupungin omistuksessa metsää on
kaupunkialueella 9 400 ha ja ulkopalstoilla muissa kunnissa noin 3 200
ha. Kaupungin metsille laadittiin ensimmäinen hoitosuunnitelma jo vuonna 1898 ja vuosille 1999  2008 valmistunut metsien hoito- ja käyttösuunnitelma on jo kahdeksas.
Suunnitelman perusajatuksena on
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä luonnonvarojen ja luon22

non ympäristön kestävä käyttö. Kaupunkialueella sijaitsevien metsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja lisätä
metsien virkistys-, ulkoilu-, ympäristö-, maisema- ja luontoarvoja sekä
turvata metsien suojavaikutuksen säilyminen. Puuntuotantotavoitteet ovat
toissijaiset. Ulkopalstoilla sitä vastoin
hoidon tavoitteena on puuntuotanto.
Kaupungin metsien puuston kokonaistilavuus on viimeisen kymmenen
vuoden aikana lisääntynyt 660 000
m3:sta 946 000 m3:iin ja vuotuiskasvu
36 000 m3:sta 46 000 m3:iin. Hakkuualat vaihtelevat vuosittain 200 ja 300
hehtaarin välillä.

YMPÄRISTÖN TILA

Taajaman metsät ovat osa maisemaa
ja viihtyisää lähiympäristöä. Lähimetsät tarjoavat asukkailleen mahdollisuuden ulkoiluun ja virkistäytymiseen.
Näitä metsiä hoidetaan pienipiirteisesti ja luonnonmukaisesti.
Marjojen ja sienten keräilyn sosiaaliset vaikutukset ja virkistysarvo ovat
suuret. Luonnonmarjojen poimintamääristä ei ole saatavilla kuntakohtaisia tietoja. Oulun alueelta poimitaan
arviolta 20  30 kg luonnonmarjoja
ruokakuntaa kohden.
Metsämarjoista poimitaan eniten
puolukoita, mustikoita ja lakkoja. Pilpasuolta ja monilta muilta lammenrantasoilta saadaan vuosittain runsaitakin karpalosatoja. Harvinaisempaa
mesimarjaa löytyy Kiviniemen merenranta-alueelta. Pienempiä määriä poimitaan myös pihlajanmarjoja, juolukkaa ja variksenmarjaa. Kaupunkilaisten marjastuksen innostamiseksi kaupungin alueelta on julkaistu marjakartta, josta löytyvät ne alueet, joilta todennäköisimmin voi poimia mustikkaa, puolukkaa, hillaa ja karpaloa.
Oulun alueella ruokasienien keräily
on lisääntynyt. Syyssienten poiminta
ruokakuntaa kohden on muutaman
kilon luokkaa vaihdellen vuosittain.
Hyvistä tateista satoisimpia ovat kan-

gas-, voi- ja punikkitatit. Kangasrouskua saadaan lähes vuosittain, haapaja karvarouskua vähän harvemmin.
Haperosadot ovat Oulun karuhkoissa metsissä usein huomattavia, mutta
toistaiseksi vähän hyödynnettyjä. Tyypillisimmät hyvät haperolajit ovat kelta-, iso-, viini-, kangas- ja sillihapero.
Muita satoisia ruokasieniä alueella
ovat kehnäsieni, keltavalmuska ja kuusilahokka. Korvasientä on vähän koko
rannikkovyöhykkeellä.
Metsästäjiä Oulun seudulla on nykyisin noin viisituhatta. Metsästäjäntutkintojen määrä on viime vuosina ollut 100 -150, mikä on selvästi vähemmän kuin vielä 1980-luvun alussa.
Kaupunkialueella kaupungin omistamille maille ei myönnetä pienriistan
metsästyslupia. Päätös tästä on tehty
kaupunginhallituksessa jo vuonna
1932. Hirvenmetsästysoikeudet on
vuokrattu kaupunkialueella kuudelle
metsästysseuralle ja seurueelle. Yksityismailla metsästystä sen sijaan ei
ole rajoitettu, ja niillä pyydetään hirviä, metsä- ja vesilintuja sekä muutakin pienriistaa.
Oulun kaupungin mailla riistakantoja
ylläpidetään ns. välillisin riistanhoitotoimin perustamalla rauhoitusalueita
ja huolehtimalla riistan elinolosuhteis-



Metsästyskoirien harjoittelu on mahdollista kahdella kyseiseen tarkoitukseen osoitetulla alueella ja metsästyskoirakilpailuja varten on varattu seitsemän kilpailumaastoa, joiden käytöstä sovitaan aina erikseen.

Vesistöt, kalat ja
kalastus
Oulun alueen vesiluonto on monipuolinen käsittäen meren, joen, järviä, lampia ja puroja. Pohjoista merialuetta, Kuivasjärveä ja muutamaa
lampea lukuun ottamatta vesialueet
ovat kaupungin omistuksessa. Kokonaispinta-ala on 6400 ha, josta merta
noin 5500 ha.
Merialue on tyypillistä murtovettä,
johon joen tuoma makea vesi sekoittuu. Jääpeitteisenä aikana jokivesi kerrostuu jääkannen alle, ja kerrostuman
paksuus voi olla jopa viisi metriä.
Oulujoki on säännöstelty ja sen virtaama vaihtelee välillä 50  469 m3/s
keskivirtaaman ollessa 250 m3/s. Oulujoen tärkeimmän sivujoen Sanginjoen vesi on luonnostaan tummaa ja
virtaamavaihtelut ovat vähäjärvisyydestä johtuen suuret keskivirtaaman
ollessa noin 8 m3/s.
Oulun järville ja lammille ominaista on
mataluus, pohjan lietteisyys ja humuksesta johtuva tummuus. Poikkeuksena on Valkiaisjärvi, joka saa vetensä
pohjavesipurkautumina ja hiekkaisten
kankaiden läpi kulkevina suotovesinä
sekä Lämsänjärvi, jonka pohja puhdistettiin kuivatyönä vuonna 1989.
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ta. Pienpetokantojen hävittämiseksi
on myönnetty tarvittaessa yksittäisiä
vahinkoeläinten hävittämislupia.








$LNXLQHQKLUYL







+LUYHQYDVD

Kaadettujen hirvien määrä Oulussa 1980- ja 1990-luvuilla.
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Oulun alueen merialueella esiintyy
säännöllisesti 27 kalalajia ja satunnaisesti on tavattu kahdeksan lajia. Sisävesissä säännöllisesti tavattavia kalalajeja on 23 ja satunnaisia kaksi. Kalojen lisäksi Oulussa esiintyy säännölli-

YMPÄRISTÖN TILA

Ahven
Ankerias
Harjus (NT)
Hauki
Hietatokko
Härkäsimppu
Isosimppu
Järvilohi
Järvitaimen (NT)
Kampela
Karisiika
Kiiski
Kirjolohi
Kivennuoliainen
Kivinilkka
Kivisimppu
Kolmipiikki
Kuha
Kuore
Kymmenpiikki
Lahna
Enlohi
Made
Meritaimen (EN)
Miekkasärki
Muikku
Mutu
Nokkakala
Peledsiika
Pikkutuulenkala
Planktonsiika (VU)
Puronieriä
Purotaimen
Ruutana
Salakka
Seipi
Silakka
Särki
Säyne
Turska
Vaellussiika (VU)

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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x
x
x
x
x
x
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x
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Oulun kaupungin alueella kalanhoitotoimia harjoittaa kaupunki. Vesioikeuden määräämien velvoiteistutusten
lisäksi kaupunki toteuttaa vapaaehtoisia, kalakantoja lisääviä istutuksia mm.
jokialueelle ja Valkiaisjärvelle.
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Kalansaalit eri vesialueilla vaihtelevat
huomattavasti. Luontaiset tuotantoedellytykset ja kalavesien hoito vaikuttavat saaliin määrään, mutta myös
kalastuksen määrällä on vaikutusta.
Oulujoen suistossa saalis on lähes 200
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Vapakalastajista noin kolme neljästä
kalastaa Oulujokisuistossa. Alue on
suosituin virkistyskalastuskohde ja,
esim. vuosittainen vetouisteluveneiden määrä on noin 1000. Kokonaissaalismäärä on selvitetty vuodesta
1986 lähtien kolmen vuoden välein.
Vuonna 1998 kokonaissaalis oli noin
45 000 kg ja vuonna 2001 noin 34 900
kg.
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Kalasaaliin alueellinen jakautuminen Oulussa vuonna 1998.
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MUUT
Nahkiainen (NT)
Pikkunahkiainen
Rapu
Villasaksirapu

Kaupungin myymien kalastuslupien
määrä on vaihdellut 1990-luvulla 3000
ja 5000 välillä. Luvista reilu puolet on
uistelulupia. Vuonna 2000 uistelulupia myytiin 1710, verkkokalastuslupia
merialueelle 1022, verkkokalastuslupia sisävesille 53 ja katiskalupia 94.
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sinä nahkiainen, pikkunahkiainen ja
rapu sekä satunnaisena villasaksirapu.
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KALAT

sisä meri satun-vedet -alue nainen

x

Oulun vesialueilla tavattavat kalalajit ja
muut vesieläimet. Uhanalaislyhenteet:
EN - erittäin uhanalainen, VU - vaarantunut, NT - silmällä pidettävä.
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Oulun kaupungin vesialueilta pyydetty kokonaiskalansaalis vuosina 1998 ja 2001.
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Kalalaji

Määrä

Vaellussiika ................... 18 750 216 kpl
Kuha ............................. 58 800 kpl
Merilohi......................... 18 121 kpl
Meritaimen.................... 30 000 kpl
Puronieriä ..................... 100 kg
Nahkiainen.................... 50 334 kpl
Kirjolohi ........................ 5 061 kg
Taimen .......................... 643 kg
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kg/ha. Pääosa kaloista on vaelluskaloja, mutta paikalliskalojen osuus on
myös huomattava. Oulujoen pääuoman saalis on noin 18 kg/ha. Valkiaisjärven saalis on noin 30 kg/ha ja Sanginjoen 20 kg/ha; molemmat perustuvat istutuksiin. Luonnontilaisen Pyykösjärven saalis on noin 4 kg/ha. Merialueen hehtaarisaalis on yllättävän alhainen jääden noin kolmeen kiloon.
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Eri kalastusmuotojen osuudet vuosina 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000 kaupungin myymien kalastuslupien perusteella.

Oulun kaupungin kalanistutukset vuonna 2000.
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Käyttövesi
Oulujoesta

Veden ominaiskulutus on 1980-luvun
lopulta alkaen laskenut. Vuonna 2000
ominaiskulutus oli 229 l/asukas, kun
se vuonna 1990 oli vielä 324 l/asukas
ja vuonna 1980 380 l/asukas. Koko
Suomessa vastaava arvo vuonna 1998
oli 246 l/asukas. Ominaiskulutusmäärissä mukana on myös teollisuuden ja

Oulun alueen käyttövesi otetaan pääosin Oulujoesta. Kaupungin vedenjakelun varmistavat Puolivälinkankaan
ja Maikkulan vesitornit, joista vesi johdetaan kaupungin noin 600 km pitkään vesijohtoverkostoon.





palveluiden käyttämä vesi.
Kaupungin kiinteistöissä veden ominaiskulutuksen tavoitteeksi vuodelle
2005 on asetettu 280 l/ r-m3. Vuonna
1990 kulutus oli 311 l/ r-m3ja vuonna
2000 304 l/ r-m3. Erot eri tyyppisissä







Vuonna 2000 raakavettä pumpattiin
talousveden valmistukseen 9,9
milj.m3 ja sitä kulutettiin keskimäärin
8,4 miljoonaa m3. Vesimäärien ero
johtuu hukkavedestä, joka on vajaat
20 prosenttia. Asutuksen osuus vuoden 2000 veden myynnistä oli 71 %,
teollisuuden ja palveluiden 29 %. Väestön määrä ja teollisuustoiminnan
kasvusta huolimatta veden kokonaiskulutus 1990-luvun alusta on jonkin
verran vähentynyt.
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Oulu vesijohtoverkostoon pumpattu vesimäärä vuosina 1980, 1985, 1990, 1995
ja 2000.
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Oulujoen vedenpuhdistamoilta vesijohtoverkostoon lähtevien vesien päivittäinen laatu vuosina 1996-2002 mitattuna orgaanista ainesta epäsuorasti kuvaavalla kaliumpermanganaatin kulutusluvulla (KMnO4). Huuhtoutumat Oulujokeen nostavat
jokiveden orgaanisen aineksen määrää erityisesti tulva- ja sadeaikoina ja heikentävät sen laatua. Verkostoveden laatu on
pysynyt vakaana ja orgaanisen aineksen määrä on pienentynyt entisestään vuosina 2000-2001 käyttöönotetun rautapohjaisen saostuskemikaalin myötä.
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Soravaroja niukasti






















Oululaisten veden ominaiskulutus asukasta kohti vuorokaudessa vuosina 1980,
1985, 1990, 1995 ja 2000.
kiinteistöissä ovat suuret. Eniten vettä kaupungin kiinteistöistä kulutetaan
Sivakan kiinteistöissä ja vähiten tilapalveluiden kiinteistöissä.

jualueille on vuonna 1993 laadittu
pohjavedensuojelusuunnitelma, jolla
tehostetaan mm. maa-ainesten oton
valvontaa.

Oulun kaupungin talousvesi valmistetaan Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla. Vedenpuhdistamoilla
puhdistettu ja verkostoon johdettu
talousvesi täyttää hyvin viranomaisten
asettamat laatuvaatimukset. Verkostoon lähtevän veden ja raakaveden
laatutarkkailua sekä puhdistusprosessiin liittyvää käyttötarkkailua suoritetaan puhdistamoilla joka päivä.

Isokankaan vettä käytetään Sanginjoella ja Muhoksen kunnan alueella.
Oulun Vesi ylläpitää Hangaskankaalla
viittä vedenottamoa, joista neljä on
ollut viime vuosina käytössä. Kaupunkilaiset voivat hakea pohjavettä kahdeksasta pohjavesipostista, joista kuuteen tulee Hangaskankaan pohjavettä ja kahteen pohjavettä Kiimingistä
ja Haukiputaalta. Vuonna 2000 pohjavesiposteista jaettiin vettä yhteensä 2 500 m3, kun se vielä vuonna 1996
oli noin 4 500 m3.

Molemmilla laitoksilla on toteutettu
1990-luvulla laajamittaiset perusparannukset. Laitosten puhdistusprosessi perustuu ferrisulfaattisaostukseen, flotaatioselkeytykseen ja hiekkasuodatukseen. Puhdistusprosessia
tehostetaan otsonoinnilla ja aktiivihiilisuodatuksella.
Oulun kaupungin alueella on kaksi
tärkeää pohjavesialuetta: Hangaskangas ja Isokangas. Kokonaispinta-alaltaan Hangaskangas on 1030 ha, josta
pohjavettä suodattavan harjuosan
pinta-ala on 530 ha. Hangaskankaan
antoisuudeksi on arvioitu runsaat
4000 m3 vuorokaudessa ja ottomääräksi noin 1000 m3/vrk. Isokankaan
antoisuuden arvioidaan olevan 800 m3
ja oton noin 250 m3. Molemmille har-

kaupunginosa
Hangaskangas
Juurusoja
Kaakkuri
Lapinkangas
Niiles
Pikkarala
Sanginjoki
Saviharju
Ulkopalstat
Kaikki yhteensä

myönnetyt luvat
lukumäärä maa-aines
(kpl)
(m3)
12
1
1
10
1
6
2
2
1
36

2727000
8500
7000
307500
30000
407600
475800
19500
10000
3992900

Maa-ainesten otto kohdistuu pääosin
lajittuneisiin, karkeisiin sedimenttikerroksiin. Oulusta löytyy hyödyntämiskelpoista pohjavedenpinnan yläpuolista maa-ainesta yhteensä arviolta 20,6 milj. m3. Tästä 20,3 milj. m3
on hiekkavaltaista, 0,25 milj. m3 soravaltaista ja vain 0,05 milj. m3 murskauskelpoista ainesta. Maa-ainekset
ovat keskittyneet Hangas-, Iso- ja Pilpakankaalle, joiden lisäksi niitä on kolmessatoista pienemmässä esiintymässä.
Merkittävin maa-ainesesiintymä Oulun kaupungin alueella on Hangaskankaan harjualue, jonne maa-ainesten
otto pääasiassa keskittyy. Vähäisemmässä määrin maa-ainesta otetaan
Lapinkankaan alueelta. Maisemallisista syistä ottotoiminnan ulkopuolelle
jätetään jokivarsien, asutuksen ja
luonnonsuojelualueiden läheiset alueet.
Vuonna 1982 voimaan tulleen maaaineslain jälkeen Oulussa on myönnetty kaikkiaan 36 maa-ainesten ottolupaa, jotka kattavat noin 110 hehtaaria. Näistä on edelleen käytössä 5
lupaa eli 37 hehtaarille. Luvat käsittävät pääosin pohjavedenpinnan yläpuolista kaivua.

pinta-ala
(ha)
30,8
1,7
3,0
16,8
5,8
38,1
8,2
3,4
0,3
108,1

voimassaolevat luvat
luku
määrä määrä
pinta-ala
2

125000

7,4

2

110000

4,5

1

1200000

25

5

1435000

36,9

Maa-ainesten otto kaupunginosittain Oulussa vuonna 2001.
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Arvokkaita luontokokonaisuuksia
merenrantalehdoista avosoille
Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Oululle tyypillisen luonnonympäristön säilymisen ja monipuolistavat kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia. Luonnonsuojelualueiden
määrä on pikkuhiljaa kasvanut kuuteen. Yleiskaavassa esitetyistä 1006
suojelualuehehtaarista rauhoituksen
on saanut 631 ha (63 %).
Kempeleenlahti ja siihen liittyvä Selkäkari ovat valtakunnallisen tason lintuvesiä. Alue on tärkeä lintujen pesimis- ja levähtelyalueena. Lisäksi maankohoamisrannan kasvillisuus on mielenkiintoinen. Alueesta on rauhoitettu kaupungin omistamat 70 ha, ja yk-
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sityisen omistamalla osalla on metsästysrauhoitus. Alueen kasvillisuutta on
hoidettu jo useina vuosina. Aluetta
esitellään luontopolulla, jonka varrella
on myös lintutorni.
Taskilan rannassa sijaitseva Letonniemi on kasvistollisesti ja linnustollisesti arvokas maankohoamisalue. Siitä on
rauhoitettu 41 ha. Aluetta kiertää
luontopolku, jonka varustukseen
kuuluu lintujen tarkkailulava sekä
nuotiopaikka.
Pilpasuo on laaja ojittamaton suoalue
Itä-Oulussa. Siitä on rauhoitettu kaupungin ja seurakunnan omistamia
maita yhteensä 159 ha. Alueen suo-

Luonnonsuojelulain nojalla
suojeltavaksi esitetyt alueet:
ha
1 Kempeleenlahti 88,9
2 Pilpasuo
394,8
3 Asmonkorpi
2,4
4 Isokangas
448,8
5 Myllykoski
10,1
6 Harakkalampi
14,0
7 Letonniemi
46,9

Rakennuslainsäädännön nojalla
suojeltavat alueet:
ha
8 Suo-oja
9,6
9 Kalikkalampi
28,3
10 Huutilampi
28,4
11 Pilpaoja
26,7
12 Lylyjärvi
16,9
13 Juurusojan kuusikko 2,0
14 Kourinjärvi
145,1
15 Hangaskangas
86,4
16 Tuohino-ojan lähteet 0,9

Luonnontilaisena
säilytettävät virkistusalueet:
ha
17 Piimäperä
40,5
18 Kuivasoja
59,7
19 Palosuo
67,0
20 Iso-Ahvenjärvi
19,3
21 Ahvensuo
4,1
22 Tahkokangas
33,4
23 Iso Polvikangas
67,0
24 Tuohino-oja
3,6
25 Oulun edustan saaret19,4

Suojelualuevaraukset ja niiden pinta-alat (vrt. viereisen sivun kartta)
luonto on erämaista ja sitä kiertää
suosittu luontopolku. Pilpasuon eteläreunan nuotiopaikka lähteineen on
suosittu retkeilykohde.
Isokankaan pohjavesialueesta on rauhoitettu 331 ha. Osa on täysin rauhoitettua aarnialuetta, mutta suurimmalla osalla on sallittu rajoitettu metsätalous. Alueelle kohdistuu retkeilypainetta, mitä kanavoimaan sinne on
perustettu Isokankaan retkeilypolku,
joka liittyy läheisesti Kalimen retkeilypolkuun ja Korpilammen riistapolkuun. Isokankaan lounaispuolella on
myös 2,5 ha kokoinen Asmonkorpi,
joka on arvokas vanhan metsän saareke.

Vuonna 2000 rauhoitettiin Harakkalammen suoalue Valkiaisjärven länsipäässä. Alue koostuu 27 hehtaarista
lettosoita, lähteitä, reheviä korpia
sekä maisemallisesti komeasta Valkiaisjärveen pistävästä Karikon niemestä. Suojelun tarkoituksena on turvata
alueen erikoinen kasvillisuus, mutta
siitä huolimatta sen läpi kulkevia virkistysreittejä (mm. tervahiihtolatu)
voidaan ylläpitää normaalisti.
Lisäksi kaupungin omistamalla maalla
Ylikiimingin Räkäsuolla on rauhoitettu 666 ha suoluontoa.
Oulun kaupungin alueella on neljä
vahvistettua Natura 2000 -kohdetta
29

(Pilpasuo, Kempeleenlahti, Letonniemi sekä Oulun edustan saaret), Lisäksi
lietetattaren suojelemiseksi on Oulujokisuistoon esitetty 45 hehtaarin
aluetta. Natura-alueiden suojelu on
pääosin jo toteutettu luonnonsuojelualueen perustamisella tai se tullaan
toteuttamaan kaavoituksen yhteydessä.
Jotkut luonnontilaisina säilytettävistä
virkistyskäyttöalueista ovat ajan myötä muuttuneet ja niiden käyttötarkoitus on myös muuttumassa, tästä esimerkkinä Palosuon alue. Samanaikaisesti tarkempiin luontoselvityksiin
perustuen ollaan rajaamassa uusia
kyseisen kaavamerkinnän ansaitsevia
alueita, näin on tapahtumassa mm.
Hiukkavaaran alueella.

Luonnonmuistomerkit

Oulussa on viisi rauhoitettua luonnon
muistomerkkiä: suolamänty Oulun
Taskilassa Suolamännyntien risteyksessä, käärmekuusi Sanginsuussa San-
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ginjoentien alussa, riippaoksainen
mänty Puolivälinkankaan tienhaarassa Alakyläntiellä, kookas vanha mänty Pateniemessä Bergbomintiellä sekä
vanha, erikoismuotoinen mänty Hietasaaressa Johteenhovin pihalla. Johteenhovin mänty ei vanhuuttaan kuitenkaan kestänyt syyskesän 2001
myrskyä ja kahtia haarautuneen rungon toinen puoli murtui.

Virkistys- ja retkeilykohteet
Virkistyskäyttö- ja retkeilypaine kohdistuu rakentamattomille alueille
Oulun itäosiin, erityisesti Sanginjoelle, Hietasaareen sekä rannan luonnonsuojelualueille. Retkeilyä palvelemaan on rakennettu luonto- ja retkeilypolkuja. Sanginjoella sijaitsevat
Kalimen retkeilypolku (5 km), Isokankaan retkeilypolku (10 km) ja Korpilammen kiertävä riistanhoitoa esittelevä luontopolku (2 km). Lisäksi Pilpasuota kiertää 7 km pitkä luontopolku.
Lähempänä kaupungin keskustaa ovat
Huutilammen luontopolku (1,5 km),
Tahkokankaan metsätaloutta esittelevä metsäpolku (2,4 km), Letonniemen luontopolku (3 km) sekä Kempeleenlahden luontopolku (1 km).
Hieta- ja Mustasaareen on rakenteilla kattava retkeilyreitistö, jolta voi
tutustua alueen monipuoliseen luontoon, arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, matkailukohteisiin ja muihin
palveluihin.
Liikuntavirasto ylläpitää kunto- ja hiihtolatuja, joita Oulujoen pohjoispuolella on noin 44 km (14 reittiä) ja eteläpuolella noin 22 km (8 reittiä). Kuivasjärven pohjoispuolelle, Aaltokankaalle, on suunnitteilla noin 3 km pitkä ratsastusreitti.
Retkeily- ja luontopolkujen varrella on
opastauluja, levähdys- ja nuotiopaikkoja. Lintutorneja on Kempeleenlahdella yksi ja Hietasaaren länsirannalle
kaksi. Lintuja voi tarkkailla myös Letonniemen pohjoisrannan ja Huutilammen lintulavoilta.

Rakennettu ympäristö
osana kaupunkiluontoa
Oulujoen laakso Turkansaaresta Muhokselle kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alueen
keskeisiä tekijöitä ovat Oulujoki, sen
rantojen viljelyalueet, niitä rajaavat
metsänreunat sekä pääosin maatalouteen liittyvä rakennuskanta. Muu osa
joen alajuoksua luokitellaan maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi samoin kuin Oulujokisuisto.
Suistoalueella on runsaasti kaupankäyntiin, hallintoon, teollisuuteen ja
merenkulkuun liittyviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja
rakenteita.
Yleiskaavan tarkistamista varten laaditussa selvityksissä määriteltiin Oulun arvokkaat aluekokonaisuudet ja
niiden arvojen säilyttämiseksi laadittiin suojelu- ja kehittämisohjelma.
Alueita on 36 ja ne kuvastavat kaupungin kehitystä eri aikakausina. Alueilla on paikallista merkitystä ja niiden
omaleimaisuutta tulee vaalia.
Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kokonaisuuksia Oulussa on 14. Paikallisesti arvokkaita kohteita on lähes 200, joista kulttuurihistoriallisiksi maisemakokonaisuuksik30

si on luokiteltu 28 kohdetta. Perinnemaisema on Hepo-ojan laidun Pikkaralassa.
Yli sata vuotta vanhempia, muinaismuistolailla rahoitettuja muinaisjäännöksiä Oulusta löytyy ainakin 38.
Näistä 28 on kiinteitä löytöjä, kuten
hauta- ja asuinpaikkoja ja loput kymmenen ovat esinelöytöjä. Suurin osa
muinaisjäännöksistä sijaitsee Sanginjoen seudulla.
Uusia puistoja rakennetaan vuosittain
noin 30 ha ja peruskorjauksia tehdään
useissa eri kohteissa. Kaupungin näyttävin puisto on Hupisaaret. Alue on
koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja siellä kasvaa noin 170 ulkomaalaista koristepuuta ja pensasta.
Alueen rehevyys perustuu sekä hedelmälliseen maaperään että suotuisaan pienilmastoon, mitä puolestaan
selittää puiston sijainti keskellä entistä suistoaluetta. Hupisaarten suosio
kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana on suuri ja alueen reitistön ja
valaistuksen parantamistyöt ovat
käynnissä. Myös muiden kaupungin
viheralueiden käyttö on lisääntynyt ja
monipuolistunut, mikä asettaa niiden
hoidolle ja ylläpidolle lisävaateita mm.
kulutuskestävyyden ja rakenteiden
suhteen.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS
Jätehuollon kehitys
jatkuu

Jätteitä yhä kaatopaikalle
Jätteitä läjitetään sekä Oulun kaupungin Ruskon jätekeskukseen että suurimpien teollisuuslaitosten omille kaatopaikoille.
Ruskon jätekeskus sijaitsee noin kuusi
kilometriä kaupungin keskustasta
koilliseen. Aluetta on käytetty kaatopaikkana 1960-luvulta lähtien ja nykyisin sinne loppusijoitetaan yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä, ongelmajätteitä sekä erityisjätteitä, kuten
lietteitä (mm. rasvanerotus- ja hiekanerotuskaivojätettä), asbesti- ja fenolipitoisia jätteitä, teurasjätteitä ja sairaalatoiminnan erityisjätteitä.
Ruskon jätekeskuksen pinta-ala on 93
hehtaaria. Erilaisille jätteenkäsittelytoiminnoille, kuten biojätteen hyödyntämiselle, hyötyjätteiden käsittelylle sekä yhdyskunta-, rakennus-,
ongelma- ja erityisjätteiden loppusijoittamiselle on varattu omat alueensa, yhteensä 72 hehtaaria. Loput 21
hehtaaria ovat suojaviheraluetta.
Oulun ja sen ympäristökuntien yhdyskuntajätehuollosta huolehtii vuoden
1995 alusta kunnallisena liikelaitokse-
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Viime vuodet ovat tuoneet suuria
muutoksia jätehuollon järjestelyihin
koko maassa. Jätehuollon kehityssuunnat ovat nähtävissä myös Oulun
seudulla. Hyödynnettävien jätejakeiden osuus on kasvanut ja jätehuolto
on entistä haitattomammin toteutettua. Loppusijoitetun jätteen määrä ei
kuitenkaan ole laskenut, mikä asettaa erityisen haasteen hyötykäytön
tehostamisen lisäksi jätteiden synnyn
ehkäisylle.
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Ruskon jätekeskukseen loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärä vuosina 19902001.
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Ruskon jätekeskukseen vastaanotettujen jätejakeiden jakauma vuonna 1996
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Ruskon jätekeskukseen vastaanotettujen jätejakeiden jakauma vuonna 2001
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Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen
määrä on pysynyt 1990-luvulla suhteellisen tasaisena vaihdellen 43 000
 52 000 tonnin välillä. Asukasta kohti laskettu yhdyskuntajätteen määrä
laski 1990-luvun alkupuoliskolla ja on
sen jälkeen pysynyt jokseenkin samansuuruisena. Yhdyskuntajätemäärä asukasta kohti vuonna 2001 oli 272
kg.
Suurimpien teollisuuslaitosten omille kaatopaikoille sijoitettavista jätteistä tärkeimpiä ovat tuhka ja liete. Toppilan voimalaitoksen toiminnassa syntyy turvetuhkaa vuodessa noin 60 000
tonnia ja se läjitetään Miehonsuon läjitysalueelle. Nuottasaaren tehdasalueen kaatopaikalle päätyvistä jätteistä
suurin osa on paperitehtaan jätevedenpuhdistamon lietettä, voimalaitoksen tuhkaa sekä sellutehtaan soodasakkaa. Yhteensä tehdaskaatopaikalle sijoitetaan vuosittain noin 40 000
tonnia erilaisia jätteitä. Kaupungin jätevedenpuhdistamolla Taskilassa käsitellystä lietteestä valmistetaan turpeen ja muiden seosaineiden kanssa
kompostimultaa noin 60 000 m3 vuodessa.
Teollisuuden jätteille on viime vuosina pyritty aktiivisesti löytämään hyötykäyttökohteita. Voimalaitosten tuhkaa on käytetty tierakentamisessa ja
sekä tuhkaa että paperitehtaan lietettä hyödynnetään kaatopaikan pintarakenteissa Iinatin kaatopaikan ja Ruskon kaatopaikan vanhan osan sulkemisessa. Nuottasaaressa Stora Enso
Oyj:n Oulun tehtaalla käynnistyy vuoden 2002 aikana nk. ekolaitos, jossa
paperitehtaan lietteestä erotetaan
kalsiumkarbonaatti ja palautetaan takaisin prosessiin. Toiminta vähentää
oleellisesti tehdaskaatopaikalle menevän jätteen määrää.
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na toiminut Oulun Jätehuolto. Toiminta-alueeseen kuuluvat Oulun lisäksi Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin kunnat. Alueella
asuu noin 175 000 asukasta.








           

Sekajätteen määrä asukasta kohti Oulun Jätehuollon toimialueella vuosina 19902001.

Hyötyjätteiden keräys
tehostunut
Hyödynnettävien jätejakeiden ja talteen otettujen hyötyjätteiden määrät kasvoivat 1990-luvun aikana. Hyötyjätteiden määrässä selvänä nousuna näkyy jätehuoltomääräysten voimaantulo vuonna 1995. Kasvua on
odotettavissa myös tulevaisuudessa,
mikä johtuu vuonna 2000 voimaan
tulleista entistä tiukemmista jätehuoltomääräyksistä, tiedotuksen ja neuvonnan aikaansaamasta lajitteluasenteiden paranemisesta sekä useiden
uusien jätteitä hyödyntävien yritysten
toiminnan alkamisesta.
Lasia on kerätty Oulussa jo vuodesta
1987 lähtien. Vuonna 2000 lasia kerättiin kotitalouksilta ja yrityksiltä yhteensä 672 tonnia. Määrä on kasvanut tasaisesti koko 1990-luvun. Ruskon jätekeskukseen vastaanotettu
sekä ekopisteistä ja lasinkeräysastioista kerätty lasijäte varastoidaan jätekeskukseen tulevaa hyötykäyttöä varten. Yritysten lasijätettä vastaanottavalta Tervatulli Oy:ltä lasijäte toimitetaan lajittelun ja murskauskäsittelyn
jälkeen hyödynnettäväksi.
Kerätyn paperin määrä pysyi suurin
piirtein samansuuruisena koko 199032

luvun alkupuoliskon ja oli noin 5 500
tonnia vuodessa. Määrä kääntyi kuitenkin nousuun vuosikymmenen lopulla ja vuonna 2000 Oulusta toimitettiin paperia hyötykäyttöön noin
7900 tonnia. Pääosa kerätystä paperista käytetään uusiopaperin raakaaineena paperiteollisuudessa. Osa sanomalehdistä hyödynnetään selluvillan valmistuksessa.
Kerätyn pahvin määrä on Oulussa
kasvanut erityisesti vuoden 1994 jälkeen. Vuonna 2000 pahvia otettiin
talteen noin 3 100 tonnia. Kerätty
pahvi kuljetetaan kartonkiteollisuuden uusioraaka-aineeksi.
Nestepakkausten (maito-, mehuyms. tölkit) erilliskeräys alkoi Oulussa aluekeräyspisteissä vuonna 1996.
Keräys laajennettiin sittemmin koskemaan myös kartonkipakkauksia (kuivatavara-, muro-, hehkulamppu-,
lelu- yms. pakkaukset). Keräyskartonkia saatiin talteen vuonna 1999 yhteensä 124 tonnia ja vuonna 2000
noin 444 tonnia. Kerätty kartonki
hyödynnetään uusioraaka-aineena lähinnä hylsykartongin valmistuksessa.
Biojätteen kiinteistökohtainen erilliskeräys aloitettiin Oulussa vuonna
1995. Vuonna 2000 biojätettä kerät-
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tiin Oulussa 4 477 tonnia, mikä on
noin 700 tonnia edellisvuotta enemmän. Bio- ja puutarhajäte kompostoitiin jätteenkäsittelyalueella aumakompostointina vuoteen 2000 saakka, jolloin otettiin käyttöön rumpukompostointilaitos. Valmis komposti käytetään viherrakentamiseen lähinnä jätteenkäsittelyalueen omissa kohteissa.
Vastaanotettu risujäte haketetaan ja
käytetään biojätteen kompostointilaitoksella seosaineena.
Kotitalouksien muovijätettä kerättiin
vuosina 1995 - 1998. Keräys lopetettiin, koska jakeelle ei ollut jatkohyödyntäjiä. Keräys aloitettiin uudelleen vuoden 1999 alusta yhdessä
muun energiahyötykäyttöön soveltuvan jätteen kanssa (esim. likainen pahvi ja paperi) ja jätettä kerätään myös
yrityksistä. Kerätty muovi ja energiajäte toimitetaan pelletoitavaksi ja sen
jälkeen polttoon. Vuonna 2000 Oulusta toimitettiin poltettavaksi yhteensä noin 421 tonnia jätettä.

Pienmetallia toimitettiin vuonna 2000
Ruskon jätekeskuksesta hyödynnettäväksi yhteensä 191 tonnia. Oulun
seudulla metallia keräävät ja lajittelevat useat yrittäjät ja yhdyskuntajätteen määrän erottaminen teollisen
toiminnan metallijätteestä on mahdotonta.

Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)
ottavat Oulussa vastaan useat yrittäjät, minkä lisäksi kodinkonekorjausliikkeet hyödyntävät sitä omassa toiminnassaan ja toimittavat myös edelleen hyödynnettäväksi. Ruskon jätteenkäsittelyalueen kautta hyötykäyttöön menevä SER- ja kodinkonero0 XX SLHQPHWDOOL
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Oulussa kerättyjen hyötyjätteiden jakauma vuosina 1990-2000.
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mun määrä sisältyy muuhun pienmetalliin.
Alumiinitölkkien keräys aloitettiin
Oulussa 1996. Myymälöissä kerätyt
alumiinitölkit toimitetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Alumiinitölkkien vastaanotosta ei ole saatavilla
kuntakohtaisia tilastotietoja. Oulun ja
Lapin läänin alueella tölkkejä kerättiin
vuonna 2000 yhteensä noin 70 tonnia.
Käytöstä poistettujen renkaiden kierrätys alkoi valtakunnallisesti vuoden
1996 puolivälissä. Vuonna 2000 renkaita kerättiin Oulussa arviolta 2 600
tonnia. Renkaita hyödynnetään Oulussa mm. Iinatin kaatopaikan pintarakenteissa kaatopaikan sulkemisessa.
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Hyödynnetyn jätteen osuus yhdyskuntajätteestä vuosina 1990-2000.
Noin puolet rakennusjätteestä päätyy
yhä lajittelemattomana jätteenkäsittelyalueelle, joten hyötykäytön edistämisessä riittää tehtävää.
Teollisuuden jätteitä käsitellään ja hyödynnetään runsaasti teollisten toiminnanharjoittajien omissa laitoksissa.
Teollisten jätteiden seuranta ja valvonta tapahtuu laitosten ympäristölupien valvonnan yhteydessä.

Jätteiden hyödyntäminen
 määräyksiä ja
mahdollisuuksia
Hyödynnetyn jätteen kokonaismäärän kasvun myötä kasvoi myös hyödynnetyn jätteen osuus yhdyskuntajätteestä ollen vuonna 2000 noin 33
%. Valtakunnallinen tavoite oli nostaa yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste vähintään 50 %:iin vuoteen
2000 mennessä. Hyödyntämisaste jää
alle tavoitellun, mutta on todellisuudessa jonkin verran edellä mainittua
suurempi, sillä hyödynnettyihin jätejakeisiin ei ole laskettu mukaan pant-

tipullojärjestelmän kautta kierrätettäviä pulloja, kierrätettäviä pakkauslaatikoita ja lavoja yms. Samoin hyödynnettävän metallin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun osalta tilastoitua tietoa ei ole kaikilta osin saatavissa.
Oulun seudulla on myönnetty yhdeksän ympäristölupaa rakennusjätteen
hyödyntämistoiminnalle. Vuonna
2000 näihin laitoksiin otettiin vastaan
noin 32 500 tonnia rakennusjätettä.
34

Oulun kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä on annettu lajittelua ja
erilliskeräystä koskevat kiinteistökohtaiset velvoitteet. Määräysten mukaan
alle neljän huoneiston kiinteistöillä
biojäte tulee kompostoida kiinteistöllä aina, kun se on mahdollista. Vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä
biojätteelle ja paperijätteelle tulee olla
keräysastiat kiinteistöllä. Vähintään
kymmenen huoneiston kiinteistöillä
tulee edellisten lisäksi olla keräysastia myös keräyskartongille eli nesteja kotelopakkauksille ja pahville.
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Muut hyötyjätteet toimitetaan aluekeräys- eli ekopisteisiin. Ekopisteet
ovat ostoskeskusten, huoltamoiden ja
muiden sellaisten paikkojen läheisyydessä, joissa ihmiset asioivat. Kaikissa
ekopisteissä otetaan vastaan paperia,
lasia, neste- ja kotelopakkauksia,
muovia, pienmetallia.
Ekopisteverkkoa täydentävät lasinkeräysastiat sekä Paperinkeräys Oy:n
ylläpitämät kiertolaarit ja pikakontit.
Kiertolaareihin otetaan vastaan keräyspaperi, pahvi sekä neste- ja kotelopakkaukset. Keräyspaperia otetaan
vastaan myös Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön keräysastioihin.
Alueellisten keräyspisteiden lisäksi
joiltain alueilta kerätään kotikeräyspaperia portinpielikeräyksenä.
Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteessä otetaan vastaan paperia, pahvia, lasia, metallia, styroxia, puuta,
neste- ja kotelopakkauksia. Lisäksi
Ruskoon voi toimittaa puutarhajätettä
kompostoitavaksi.
Oulun alueella toimii myös kierrätyskeskuksia, jotka ottavat vastaan ehjiä
tavaroita ja vaatteita sekä hyötyjätteitä.

Ongelmajätteet talteen
Ruskon jätekeskukseen otettiin vastaan kotitalouksien ja yritysten ongelmajätteitä vuonna 2001 noin 1 900
tonnia. Näistä Oulun Jätehuollon toimialueen kotitalouksien ja yritysten





WRQQLDYXRVL








           

9XRGHW
gOM\LQHQMlWH

$VEHVWLSLWRLQHQMlWH

5DVNDVPHWDOOLMlWH

0XXWRQJHOPDMlWWHHW

Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vastaanotetut ongelmajätteet vuosina 1990-2001.
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tavanomaisia ongelmajätteitä, kuten
akkuja, paristoja, lääkeaineita, liuottimia, maali- yms jätteitä, oli noin 80
tonnia. Asbestipitoisia jätteitä oli 2001
noin 802 tonnia ja öljyisiä jätteitä noin
301 tonnia, ja ne toimitettiin edelleen
asianmukaisesti käsiteltäväksi. Teollisuuden raskasmetallipitoisia jätteitä
loppusijoitettiin Ruskon jätekeskukseen vuonna 2000 yhteensä 717 tonnia.
Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan maksutta vastaan keräyspisteissä, joista Oulun Jätehuolto toimittaa
ne asianmukaisiin käsittelylaitoksiin.
Ongelmajäteauto ottaa vastaan kotitalouksien ongelmajätteitä erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Yritysten
ongelmajätteet tulee toimittaa ympäristöluvan omaaviin maksullisiin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. Suuri
osa yritysten ongelmajätteistä kulkeutuukin suoraan ongelmajätteitä keräilevien yritysten kautta asianmukaiseen käsittelyyn pääasiassa Ekokem
Oy Ab:lle. Viime vuosina Ekokem Oy
Ab:lle Oulusta toimitettujen ongelmajätteiden määrä on ollut noin 3 500
tonnia/vuosi.
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Ilmanlaatu
parantunut,
ongelmat painottuvat keskustaan
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Päästöjen määrissä ei
suuria muutoksia



Keskeisimmin ilmalaatuun vaikuttava
tekijä Oulussa, kuten lähes kaikissa
muissakin Suomen taajamissa, on tieliikenne. Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ilmaan on saatu hallintaan siinä määrin, että niiden vaikutukset yhdyskuntailmanlaatuun
ovat melko pienet. Liikenneperäisten
ilman epäpuhtauksien ongelmallisuutta lisää niiden purkautuminen matalalle suoraan hengitystasolle.
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Merkittävimmät ilmanlaatuun
vaikuttavat laitokset Oulussa:
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Hiukkaspäästöt
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Oulun Energia
Toppilan voimalaitokset
OYS:n lämpökeskus
Nuottasaaren tehdasalueen laitokset
Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Oulun Voima Oy
Arizona Chemical Oy
Kemira Chemicals Oy, Oulun tehtaat
Paroc Oy Ab, Oulun mineraalivillatehdas
Orion yhtymä Oy, lämpökeskus
Fortum Lämpö Oy, Rajavillen lämpökeskus
Lemminkäinen Oyj, Ruskon asfalttiasema
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Teollisuuden ja energiantuotannon
merkittävimmät epäpuhtauspäästöt
ovat rikkidioksidi, hajuhaittaa aiheuttavat rikkivety ja orgaaniset rikkiyhdisteet, typen oksidit ja hiukkaset.
Liikenteestä peräisin olevat merkittävimmät epäpuhtaudet ovat typen
oksidit, häkä, hiukkaset ja hiilivedyt.
Lisäksi liikenne nostattaa maasta ilmaan pölyä, jonka määrä voi olla jopa
kymmenkertainen pakokaasupäästöihin verrattuna.

SO2-päästöt
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Rikkidioksidi- (SO2), typpidioksidi- (NO2)ja hiukkaspäästöt Oulussa vuosina 1969
ja 1987-2001 sekä eri päästölähteiden osuudet vuonna 2001.
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Rikkidioksidipäästöt ovat Oulussa
vaihdelleet 1990-luvun puolivälin jälkeen 3 000 tonnin molemmin puolin
ja olivat vuonna 2001 yhteensä noin
3 670 tonnia. Päästöjen taso on noin
puolet 1980-luvun lopun tasosta.
Suurimmat yksittäiset päästölähteet
ovat Toppilan voimalaitokset, Nuottasaaressa sijaitsevat Oulun Voima Oy
ja Arizona Chemical Oy sekä Kemira
Chemicals Oy.
Haisevista rikkiyhdisteistä yli 90 % on
peräisin Nuottasaaren tehdasalueen
laitoksista ja vajaat 10 % Paroc Oy
Ab:n mineraalivillatehtaalta. Päästöjen
määrä väheni 1980-luvun lopussa silloisen Veitsiluoto Oy:n saneerauksen
seurauksena noin 1 000 tonnista 100
tonniin. Vuoden 2001 päästömäärä oli
98 tonnia.

Autoliikenne heikentää
ilman laatua
Oulun ilmanlaatu on 1990-luvun pysynyt jokseenkin samanlaatuisena eikä
aikaisempien vuosikymmenten kaltaisia ongelmia ole ollut. Rikkidioksidinpitoisuudet ovat alhaiset koko kaupungissa, mutta liikenteen aiheuttamat typpidioksidi-, häkä- ja pölypitoisuudet kohoavat keskustassa aika
ajoin suuriksi. Haisevien rikkiyhdisteiden haitasta ei ole päästy, mutta tilanne on parantunut.
Liikenteen aiheuttamia huonoja ilmanlaatutilanteita esiintyy tyypillisesti
talvisaikaan tyynellä pakkassäällä. Tällöin ilma on usein kerrostunutta ja
matalalta purkautuvat liikenteen päästöt eivät pääse sekoittumaan. Leijuva

Typen oksidien päästöistä reilut 40 %
on peräisin liikenteestä ja kokonaispäästö on ollut 1990-luvun ajan noin
4 000 tonnia. Vuoden 2001 päästöt
olivat 4 100 tonnia. Suurimmat pistemäiset päästölähteet ovat Toppilan
voimalaitokset, Oulun Voima Oy, Stora Enso Oyj, Oulun tehdas ja Kemira
Chemicals Oy.
Hiukkaspäästöjen kokonaismäärä on
vaihdellut 1990-luvun 500 tonnin ja
vajaan 1 000 tonnin välillä. Vuonna
2001 päästöt olivat noin 560 tonnia.
Suurimmat pistelähteet olivat Toppilan voimalaitokset, Stora Enso Oyj,
Oulun tehdas ja Paroc Oy Ab.
Häkä- ja hiilivetypäästöistä liikenteen
osuus on huomattava. Liikenteen häkäpäästöt ovat noin 5 000 tonnia vuodessa ja Paroc Oy Ab:n alle 2 000 tonnia vuodessa. Hiilivetypäästöjen kokonaismäärä on vajaat 800 tonnia
vuodessa ja siitä noin 80 % on peräisin liikenteestä.
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pöly huonontaa ilmanlaatua keväisin,
kun katujen hiekoitukseen käytetty
hiekka ja nastarenkaiden kadun pinnasta jauhama aines vapautuvat jään
ja lumen alta. Hajuhaitan kannalta
ongelmallisin aika on kevät, jolloin
tuuli kääntyy mereltä maalle ja haisevat yhdisteet kulkeutuvat asutusalueille.
Ilmanlaatua on Oulussa mitattu jo
1970-luvun lopusta alkaen. Aluksi toiminnasta vastasi kaupunki. Sittemmin
kustannukset on jaettu ilmaa pilaavien
laitosten ja kaupungin kesken. Viimeksi mittauslaitteistoa uusittiin
vuonna 2001 ja vuoden 2002 alusta
aloitettiin terveyden kannalta oleellisten aivan pienimpien alle 2,5 µm
halkaisijaltaan olevien hiukkasten pitoisuuksien mittaus.

YMPÄRISTÖN TILA

Mittaustuloksia verrataan sekä kansallisiin ohjearvoihin että EU:n asettamiin raja-arvoihin. Ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelutyön päämääriä ja
ilmanlaadun tavoitteita. Niiden tarkoituksena on ehkäistä ilman epäpuhtauksista aiheutuvat terveydelliset
haitat ja luonnon vaurioituminen sekä
vähentää viihtyisyyshaittoja. Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet, joiden rajoissa on pysyttävä.
Raja-arvot on määritelty sekä terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi että
kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi.
XJP



Oulun ilmanlaadussa on selkeästi nähtävissä rikkipäästöjen vähenemisen
vaikutus. Ilman rikkidioksidipitoisuudet laskivat tasaisesti 1980-luvun taitteesta 1990-luvun puoliväliin saakka,
jolloin saavutettiin nykyinen alhainen
taso. Pitoisuuksien pienetessä erot
vuodenaikojen ja eri kaupunginosien
välillä ovat tasoittuneet. Korkeimmillaankin rikkidioksidipitoisuudet ovat
2000-luvulla olleet vain noin 15 %
ohjearvosta ja alle 5 % raja-arvosta.
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Rikkidioksidin vuosikeskiarvot Oulussa vuosina 1979-2001.
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Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiarvojen kehitys vuosina 1980-2001.
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Hajutuntien (tunti ka>3 µg/m3) lukumäärä kuukausittain vuonna 2001 sekä
vuosien 1991 - 2000 keskiarvo Nokelassa ja Pyykösjärvellä.
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Hajuhaittaa aiheuttavien rikkiyhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet Nuottasaaren sellutehtaan saneerauksen
jälkeen syksystä 1988 noin puoleen
aikaisemmasta ja edelleen jonkin verran vuoden 1993 jälkeen. Pitoisuudet
ovat Nokelassa olleet viime vuosina
noin 40 % ja Pyykösjärvellä noin 20
% ohjearvosta. Haisevien rikkiyhdisteiden hajukynnys on kuitenkin erittäin alhainen ja pitoisuuksien laskusta
huolimatta hajua esiintyy, tosin huomattavasti aikaisempaa harvemmin.
Vuosina 2000-2001 Nokelassa hajutunteja on ollut vuoden tunneista noin
5 %, kun vastaava luku Pyykösjärvellä on ollut vain noin 1 %.
Typpidioksidipitoisuuksissa ei ole havaittavissa merkittävää alenemista.
Kaupungin keskustassa pitoisuudet
ylittävät ohjearvon lähes vuosittain.
Vuonna 2001 ylitettiin raja-arvon numeroarvo kerran yhden tunnin osalta. Mittaustulosten ero vilkasliikenteisen keskustan ja Pyykösjärven asuinalueen välillä on huomattava. Ohjearvoylityksiä ei Pyykösjärvellä ole mitattu.
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Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet Oulussa vuosina
1991-2001.
39

Liikenteen päästöjen pieneneminen
näkyy kaupungin keskustasta mitatuissa hiilimonoksidin vuosikeskiarvoista, jotka ovat laskeneet noin kolmannekseen 1990-luvun alun tasosta. Lyhytaikaispitoisuudet voivat tietyissä sääoloissa kohota korkeiksi ja
ylittää ohjearvot. Vuosina 2000 ja
2001 ohjearvoylityksiä ei havaittu.
Häkäpitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti liikennemäärien mukaan ja erot
eri viikonpäivien välillä ovat huomattavat.
Hiukkaspitoisuuksissa vuodenaikaisvaihtelu on erittäin suuri. Pienimmillään pitoisuudet ovat sydäntalven aikaan ja suurimmillaan keväällä lumien juuri sulettua. Ohjearvojen ja rajaarvojen ylityksiä havaitaan sekä kevätpölyn aikaan että poikkeuksellisissa
sääoloissa, kuten sulan ajanjakson jälkeisellä kuivalla pakkassäällä joulukuussa 2000.
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Ilmanlaadun mittaustulosten havainnollistamiseksi on otettu käyttöön ilmanlaadun indeksi, joka kuvaa ilmanlaatua sanallisesti: hyvä, tyydyttävä,
välttävä, huono. Indeksi lasketaan
tunneittain mittaustuloksista ja korkein mittaustulos ohjearvoon verrattuna määrää indeksin arvon. Tieto on
päivittäin nähtävissä internetissä ja viikoittain sanomalehti Kalevassa.
Vuonna 2000 toteutettiin typenoksidipäästöjen leviämismalliselvitys ja
myös siinä autoliikenteen vaikutus ilman laatuun tuli selkeästi esille. Suurimmat typenoksidipitoisuudet esiinPJP
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Hiilimonoksidin korkeimpien kahdeksan tunnin arvojen kehitys Oulun keskustassa vuosina 1988-2001.
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Hiilimonoksidin vuosi- ja kuukausikeskiarvot Oulun keskustassa vuosina 19882001.
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tyvät Oulun keskustan ohella vilkkaimpien liikenneväylien ja risteysalueiden välittömässä läheisyydessä. Mallilaskelmien mukaan korkeimmat typpidioksidipitoisuuden vuorokausiarvot ylittäisivät epäedullisissa sääoloissa Oulun keskustassa ja mm. valtatie
4:n varrella Suomessa voimassa olevan ohjearvotason. Korkeimmillaan
vuorokausiarvon ylitys voisi olla 25 %.
Typpidioksidin tuntiohjearvon ja vuosiraja-arvon suuruisia pitoisuuksia
muodostui laskelmissa Pokkitörmän
vilkkaalle risteysalueelle. Muualla tutkimusalueella typpidioksidipitoisuudet alittivat em. vertailuarvot.
Selvitys osoitti, että vaikka energiantuotannon ja teollisuuden typpipäästöjen osuus kokonaispäästöistä on
huomattava, niillä ei ole oleellista vaikutusta paikallisiin typenoksidipitoisuuksiin. Päästöt vapautuvat ulkoilmaan korkealta ja enimmilläänkin niiden aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat vain noin 3- 4 % ohjearvoista.
Ilmanlaadun kehitys on havaittavissa
myös eri puolilta Oulua mitatuissa laskeumamäärissä. Rikkilaskeuma on
Oulussa 1990-luvun puolivälin jälkeen
jäänyt alle Suomen metsätalousalueille
asetetun tavoitearvon. Typpilaskeuman määrässä kehitys ei ole yhtä
myönteinen, joskaan taso ei ole Pohjois-Suomen taustatasoa korkeampi.
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Hiilimonoksidin vuorokausivaihtelu viikonpäivittäin vuonna Hiukkasten (PM10) ohjearvoon verrannollisten vuorokausiar2001.
vojen kehitys vuosina 1991-2001.
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Rikkilaskeuma Oulussa vuosina 1981-2001.



.HVNXVWD
0XVWDVXR





/RSSXOD
3\\N|VMlUYL











.DXNRYDLQLR
/DKQDWLH

Typpilaskeuma Oulussa vuosina 1982-2001.
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Leviämismallilla saatu typpidioksidin korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus (ug/m3). Laskelmissa huomioitu
Oulun energiatuotannon, teollisuuden ja autoliikenteenpäästöt sekä kaukokulkeutuneiden päästöjen aiheuttama taustapitoisuus.
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Kasvillisuuden tila
kertoo ilmanlaadusta
Ilman epäpuhtauksien alueellista levinneisyyttä sekä mahdollisia vaikutuksia kasvillisuuteen seurataan säännöllisin väliajoin toistettavin neulas-,
jäkälä - ja sammaltutkimuksin.
Männyn neulasten rikkipitoisuus kartoitettiin Oulun alueelta vuosina
1999-2000 jo viidennen kerran. Tulokset osoittivat neulasten rikkipitoisuuksien koko aineistoa tarkastellen
asettuneen jokseenkin sille tasolle,
millä ne ovat olleet 1980-luvun lopulta
lähtien. Edellisiin tutkimuskertoihin
verrattuna korkeimmat pitoisuudet
olivat laskeneet ja keskiarvo oli lähellä aiemmin todettuja arvoja. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin Limingantullista ja Nuottasaaresta sekä keskusta-Tuira-Toppila-Taskila -linjalta. Alue,
jolla neulasten rikkipitoisuus oli normaalitasoa, oli entisestään laajentunut.
Vuonna 1996 toteutettu jäkäläkartoitus osoitti jäkäläkasvillisuuden olevan

suhteellisen hyvässä kunnossa ja tilanteen parantuneen edellisestä kartoituksesta vuodelta 1991. Tulosten mukaan Oulussa ei ole varsinaista jäkäläautiota. Jäkäläkasvillisuudeltaan voimakkaimmin muuttunut alue ulottui
Nuottasaaresta Karjasillan ja Intiön
kautta Kynsilehtoon idässä, Puolivälinkankaalle ja Linnanmaalle pohjoisessa sekä edelleen rannikolle Taskilaan. Aluetta ympäröi 3 - 4 km levyinen vyöhyke, jolla jäkälissä oli havaittavissa muutoksia, mutta kunto oli
em. aluetta parempi. Muussa osassa
kaupunkia muutokset olivat lieviä.
Vuosina 1997-1998 toteutetun sammalten raskasmetallipitoisuuskartoituksen tulosten mukaan metallikuormitus on Oulun alueella vähäistä.
Kuormitetuimmat alueet sijoittuivat
Limingantullin - Nokelan alueelle,
Taskilaan, Laanilaan ja Ruskoon. Sammalista mitattiin elohopea, kadmium,
kromi, kupari, lyijy, nikkeli, rauta,
sinkki, vanadiini sekä tuhkapitoisuus.
Pitoisuudet olivat kromia ja vanadiinia lukuun ottamatta joko taustapitoi-
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suustasoa tai lähes sitä. Kromi ja vanadiinipitoisuudet olivat samaa suuruusluokka kuin Suomen muissa kaupungeissa, joissa ei ole merkittäviä
yksittäisiä päästölähteitä.
Yleisesti ottaen vuosina 1997-1998
mitatut pitoisuudet olivat kuparia,
rautaa ja sinkkiä lukuun ottamatta
vuoden 1992 pitoisuuksia korkeampia. Pitoisuuksien nousu ei selittynyt
millään yksittäisellä päästötekijällä,
vaan ilmeisenä syynä oli kesän kuivuus
ja siitä aiheutuva pölyäminen.
Eri indikaattoreiden tulosten yhdistäminen osoittaa ilman epäpuhtauksien vaikutusalueiden sijoittuvan vilkkaimman ihmistoiminnan alueille painottuen vallitsevien tuulten mukaisesti pohjoiseen.
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ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN AIHEUTTAMAT
KASVILLISUUSVAIKUTUKSET OULUSSA
VUOSIEN 1991, 1992 JA 1994 KARTOITUSTEN
PERUSTEELLA

Männyn neulasten rikkipitoisuudet tausta-alueisiin
verrattuna selvästi kohonneita (>1300 ppm) (v.1994)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö vaurioitunutta (v. 1991)

Männyn neulasten rikkipitoisuudet tausta-alueisiin
verrattuna lievästi kohonneita (1100-1300 ppm) (v. 1994)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö lievästi
vaurioitunutta (v. 1991)

Männyn neulasten rikkipitoisuudet jokseenkin
taustatasoa (< 1100 ppm) (v. 1994)

Sammalten raskasmetallipitoisuudet taustapitoisuuksia
korkeampia (v.1992)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö pahoin
vaurioitunutta (v. 1991)

Sammalten raskasmetallipitoisuudet taustatasoa (v. 1992)

ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN AIHEUTTAMAT
KASVILLISUUSVAIKUTUKSET OULUSSA
VUOSIEN 1996, 1998 JA 2000 KARTOITUSTEN
PERUSTEELLA

Männyn neulasten rikkipitoisuudet tausta-alueisiin
verrattuna selvästi kohonneita (>1300 ppm) (v.2000)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö vaurioitunutta (v. 1996)

Männyn neulasten rikkipitoisuudet tausta-alueisiin
verrattuna lievästi kohonneita (1100-1300 ppm) (v. 2000)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö lievästi
vaurioitunutta (v. 1996)

Männyn neulasten rikkipitoisuudet jokseenkin
taustatasoa (< 1100 ppm) (v. 2000)

Sammalten raskasmetallipitoisuudet taustapitoisuuksia
korkeampia (v.1998)

Puiden rungoilla kasvava jäkälistö pahoin
vaurioitunutta (v. 1996)

Sammalten raskasmetallipitoisuudet taustatasoa (v. 1998)
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Ilmastonmuutoskysymykset ja kansainväliset sopimukset ovat käynnistäneet hankkeita kasvihuonekaasupäästöjen selvittämiseksi ja päästöjen
vähentämiseksi myös kuntatasolla.
Oulun kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 1990 ja 1997 selvitettiin osana
valtakunnallista kuntien ilmastonsuojelukampanjaa, jonka tarkoituksena
on mm. käynnistää paikallistason toimia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Oulun kaupungin alueella eri toiminnoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilidioksidiekvivalentteina 1 603 900 tonnia vuonna 1990
ja 2 044 400 tonnia vuonna 1997.
Muualta tuotu ostosähkö mukaan lukien (ns. kulutusperusteiset) kasvihuonekaasupäästöt olivat 1 652 800
tonnia vuonna 1990 ja 2 122 400 tonnia vuonna 1997. Oulun alueella eri
toiminnoista peräisin olevat päästöt
lisääntyivät 27 % ja kulutusperäiset
päästöt 28 % vuodesta 1990 vuoteen
1997. Hiilidioksidin osuus kokonaispäästöistä vuonna 1997 oli 90 %, typpioksiduulin osuus 7 % ja metaanin 3
%.

Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä
on peräisin ns. energiaperäisistä päästölähteistä, joita ovat sähkön- ja lämmöntuotanto, teollisuuden lämmöntuotanto, liikenne, ostosähkö ja rakennusten erillislämmitys. Päästöjen
kasvu on seurausta kaupungin kasvusta ja aiheutuu pääasiassa sähkön- ja
lämmöntuotannossa tapahtuneista
muutoksista. Tarkasteluvuosien välillä on otettu käyttöön Toppila 2 kaukolämpövoimalaitos sekä Oulun Voima Oy:n prosessivoimalaitos. Pape-

ritehdas PK6 käynnistyi vuonna 1991
ja paperitehdas PK7 vuonna 1997.
Maatalouden, jätehuollon ja rakennusten erillislämmityksen osuudet
ovat vähäiset. Selvityksessä todettu
päästöjen kasvu vuosikymmenen loppuvuosina on kuitenkin taittunut ja
kokonaispäästöt ovat vuodesta 1997
jonkin verran jopa laskeneet. Päästövähennystä on saatu aikaan mm. biopolttoaineiden käytön lisäämisellä ja
kaatopaikkakaasun talteenotolla sekä
toimittamisella polttoaineeksi.
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+ LLOLG LR N VLG L


0 H WD D Q L

7 \ S S LR N VLG X X OL
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kulutusperusteiset) kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuna
vuosina 1990 ja 1997.





0DDWDORXV
-lWHKXROWR





7\SSLKDSRQWXRWDQWR












/LLNHQQH







3URVHVVLYRLPDODLWRNVHW
MDPXXWHROOLVXXV




.DXNROlPS|YRLPDMD
NDXNROlPS|ODLWRNVHW
5DNHQQXVWHQ
HULOOLVOlPPLW\V

Oulun alueen eri toiminnoista aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen päästölähteittäin vuosina 1990 ja
1997.
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Vesistöjen tilassa
näkyy
rehevöityminen

Vesiensuojelukysymyksissä maa- ja
metsätaloudesta, haja-asutuksesta, ilmasta ja muualta tulevan hajakuormituksen merkitys on kasvanut samalla, kun yksittäisten laitosten pistekuormituksen ongelmat ovat vähentyneet. Vakavia vesiensuojeluongelmia ei viime vuosina ole ollut, mutta
vesistöjen rehevöityminen ja yleinen
nuhraantuminen on monin paikoin
nähtävissä.
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Merialueen tila
kohentunut
Merialueen ravinnekuormitus muodostuu Oulujoen ja muiden jokien
mukanaan tuomista ainemääristä,
mereen purkautuvista jätevesistä,
hajakuormituksesta sekä ilmalaskeumasta. Merialueen merkittävimmät jätevesikuormittajat ovat Oulun
kaupungin Taskilan jätevedenpuhdistamo, Nuottasaaren tehdasalueen laitokset (Stora Enso Oyj, Oulun tehdas, Eka Chemicals Oy, Eka Polymer
Latex Oy ja Arizona Chemical Oy),
Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat,
Oulun Energian Toppilan voimalaitokset sekä Leton ja Lakeuden keskuspuhdistamoiden jätevedet ja alueella
toimiva kalankasvatuslaitos.
Veden laatuun vaikuttavat myös meriveden korkeusvaihtelut ja merivirtaukset. Nouseva merivesi laimentaa
jätevesiä, mutta samalla estää niitä
kulkeutumasta ulkomerelle. Laskevan
meriveden vaikutukset ovat päinvastaiset. Avovesikaudella tuulella on
merkittävä vaikutus merialueen virtauksiin ja sekoittumisoloihin.
Teollisuuden ja asutuksen jätevesikuormitukset ovat pienentyneet
1970-luvun puolivälistä huomattavasti. Biologisesti happea kuluttava kuormitus (BHK7) aleni 1990-alkuun mennessä alle kymmenekseen 1970-luvun
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Oulun edustan kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja biologisesti happea kuluttava
kuormitus (BHK7) vuosina 1975-2001.
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tasosta ja 1990-luvun lopulla yhä edelleen ollen nykyisin noin neljä tonnia
päivässä (t/d). Fosforikuormitus putosi 1990-luvun alkuvuosina noin neljäsosaan aiemmasta ja on ollut sillä tasolla koko vuosikymmenen ajan.
Kuormitus on noin 60 kg/d. Typpikuormitus on vastaavana aikana laskenut noin puoleen eli tasolle 1 800
kg/d. Biologisesti happea kuluttavan
kuormituksen alenemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea Nuottasaaren
tehdasalueen päästöjen väheneminen
ja viimeisemmässä vaiheessa Taskilan
jätevedenpuhdistamon päästöjen väheneminen. Fosforikuormitukseen
on vaikuttanut sekä Nuottasaaren
tehdasalueen että Taskilan jätevedenpuhdistamon päästövähennykset,
typpikuormitukseen Kemira Chemicals Oy:n päästövähennykset.
Oulujoen osuus fosforin ainevirtaamasta vuonna 2001 oli 90 %, typen
ainevirtaamasta 78 % ja happea kuluttavan aineen ainevirtaamasta oli 78
%. Fosforin ja BOD7:n pistekuormituksesta suurin osa tulee Nuottasaaren tehdasalueelta. Suurin typpikuormittaja on Taskilan jätevedenpuhdistamo. Toppilan voimalaitosten toiminnasta aiheutuva kuormitus on
pääasiassa jäähdytysvesien lämpökuormitusta. Muiden kuormitusparametrien määrät ovat pieniä. Merialueen tilan kannalta pistekuormittajien
ja jokien kuljettamat ainemäärät eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, sillä jätevesien ravinteet ovat
usein levien kasvulle käyttökelpoisemmassa muodossa kuin jokien kuljettamat, pääasiassa kiintoaineeseen
sitoutuneet ravinteet.
Oulun edustan merialueen veden laadun tarkkailu ulottuu lännessä Hailuodon avomeren puolelle, etelässä Siikajokeen ja pohjoisessa Kiiminkijokeen. Jätevesien vaikutukset ilmenevät voimakkaimmin ja laajimmin meren ollessa jäässä, jolloin sekoittumisolosuhteet ovat huonot ja jäte- ja jokivedet leviävät oman kerroksenaan
meriveden päällä. Oulujoen ainepitoi-
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Oulun edustan merialueelle kohdistuvien ainevirtaamien jakautuminen Oulujoen
ja kuormittajien kesken vuonna 2001.
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suudet ovat suurimmillaan lumensulamisaikaan keväällä.
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Pintaveden ravinnepitoisuuksien sekä A-klorofyllipitoisuuksien kehitys Oulun edustan merialueella elokuussa vuosina 1990-2001 (yhtenäinen viiva = kokonaisravinteet, katkoviiva = epäorgaaniset ravinteet) I - lähialue, II-Luodonselkä, III välivyöhyke, IV - ulkoalue.
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Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana happitilanne on kehittynyt
suotuisasti Oulun edustan merialueella, mihin on selityksenä happea kuluttavan aineksen kuormituksen vähentyminen. Kempeleenlahdella, missä aikaisemmin kevättalviset happiongelmat olivat tavallisia, on happitilanne ollut hyvä koko 1990-luvun ajan.
Loppukesän fosforipitoisuudet ovat
olleet lievässä laskussa ulointa vyöhykettä lukuun ottamatta 1990-luvun
puolivälistä lähtien. Typpipitoisuudet
sen sijaan ovat hieman lisääntyneet.
Kasviplanktontuotantoa kuvaavan aklorofyllin pitoisuudet ovat fosforipitoisuuksien tavoin laskeneet, vaikkakin kesällä 1999 a-klorofyllipitoisuudet olivat monin paikoin korkeita.
Rehevyystasoltaan Oulun edustan
merialue on ollut pääasiassa lievästi
rehevä. Eri alueiden ja ajankohtien
välillä on kuitenkin eroja. Avomerta
kohden mentäessä rehevyystaso laskee ja a-klorofyllipitoisuudet ovat osin
jopa karujen vesien tasoa. Rannikolla
pitoisuudet etenkin alkukesäisin ilmentävät puolestaan rehevyyttä.
Puunjalostusteollisuudelle tyypillistä
jäteveden hajua on havaittu nykyään
vain satunnaisesti ja silloinkin lievänä
rannikon tuntumassa.
Aikaisemmin 1960- ja 1970-luvuilla
havaittuja vakavia vesiensuojeluongelmia ei merialueella ole viime vuosina
todettu. Tilapäisten häiriöpäästöjen
vaikutukset ovat olleet paikallisia ja
lieviä. Aikanaan korkeat klooritehtaan
elohopeapäästöt ovat hautautuneet
pohjasedimenttiin noin 5 - 20 cm syvyyteen ja tilanne on eliöiden kannalta turvallinen. Ruoppausten yhteydessä elohopeaa vapautuu veteen, mutta pitoisuudet eivät tehtyjen selvitysten perusteella ole kohonneet haitallisen korkeiksi.
Kaikkia ongelmia ei merialueella ole
kuitenkaan ratkaistu. Viime vuosina
erityisesti kalastajien kiusana on ollut
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verkkojen limoittuminen. Limoittuminen on voimakkainta alkukesällä ja
syksyllä. Kesäkuussa limoittumista aiheuttavat piilevät ja syksyllä lähinnä
viherlevät. Levien kasvuun vaikuttaa
sekä typpi että fosfori. Rehevyyttä lisäävänä tekijänä fosforin merkitys on
Oulun edustalla typpeä suurempi ja
näin ollen sen rajoittaminen on ollut
tärkein tekijä rehevyyskehityksen
ehkäisyssä. Ongelma ei kuitenkaan
ole yksiselitteinen ja selvitykset typpikuormituksen vähentämisen merkityksestä ovat tarpeen.

Fosfori
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Oulujoessa hajakuormitus merkittävin tekijä
Oulujoen merkitys kaupungin raakavesilähteenä ja kaupunkilaisten virkistyskäyttökohteena on huomattava.
Oulujoki saa alkunsa Oulujärvestä ja
joen vedenlaatuun vaikuttaa koko
valuma-alueen toiminta.
Merkittävin Oulujoen tilaan vaikuttava tekijä on hajakuormitus, josta pääosa on peräisin maataloudesta. Pistemäisiä taajamakuormittajia ja teollisuuslaitoksia on yhteensä kuusi ja kalankasvatuslaitoksia neljä. Turvetuotannossa valuma-alueella vuonna
2001 oli 1331 ha, kuntoonpanovaiheessa 283 ha ja tuotantokunnossa
57 ha.
Pistelähteiden yhteenlaskettu kuormitus vuonna 2000 oli 3,2 kg/d fosforia ja 82 kg/d typpeä. Pistekuormituksen määrä on pysynyt viime vuodet jokseenkin samansuuruisena ja
sen osuus kokonaiskuormituksesta
on vähäinen. Hajakuormituksen aiheuttama fosforikuormitus oli 53 kg/d
ja typpikuormitus vajaat 800 kg/d.
Merkittävin hajakuormituslähde on
peltoviljely, jonka osuus fosforikuormituksesta oli 30 % ja typpikuormituksesta 31 %. Hajakuormituksen
osuus kokonaiskuormituksesta on
vuodesta 1997 laskenut sekä typen
että fosforin osalta. Luonnonhuuhtouman määräksi arvioitiin 37 kg/d
fosforia ja 95 kg/d typpeä. Luonnon-
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Eri kuormittajien osuudet Oulujoen kokonaisfosfori- ja kokonaistyyppikuormituksesta vuonna 2000.
huuhtouman osuus fosforikuormituksesta oli 41 % ja typpikuormituksesta 53 %.
Oulujoen mereen tuoma ainekuorma
vuonna 2000 oli 11 367 kg/d typpeä
ja 692 kg/d fosforia. Kiintoainesta kertyi 158 t/d. Sivu-uomat toivat Oulujokeen typpeä 1 659 kg/d, fosforia
187 kg/d ja kiintoainetta 93 t/d. Sivuuomien osuus Oulujoen kautta mereen tulevasta kiintoainekuomasta on
noin 60 %, fosforikuormasta noin 27
% ja typpikuormasta noin 15 %. Sivujoista Muhosjoen osuus on suurin.
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Oulujoen veden laatuun vaikuttaa
kuormituksen ohella myös Oulujärven vesi ja pääuoman veden laadussa
on havaittavissa selvä muutos yläjuoksulta Jylhämästä Merikoskeen siirryttäessä. Jylhämässä veden laadun vuodenaikainen vaihtelu on vähäistä ja
tarkkailujaksolla 1996 - 2000 veden
laadussa havaitut muutokset ovat olleet pieniä, luonnollisen vaihtelun rajoissa olevia.
Merikosken ainepitoisuudet ovat Jylhämää korkeampia ja vaihtelevat jyrkemmin. Merikosken vedenlaatu ja
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siinä ilmenevät muutokset heijastavat
koko yläpuolisella vesistöalueella tapahtuvia muutoksia säännöstely mukaan lukien. Ainepitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelut ovat voimakkaita ja
ilmenevät hyvin samanaikaisesti sivuuomien vedenlaadun muutosten
kanssa. Tyypillisesti ensimmäinen kevättulvien aiheuttama pitoisuuspiikki
on huhtikuun lopulla ja toinen toukokesäkuun vaihteessa. Kesällä ja syksyllä ilmenevien vedenlaadun muutosten ajankohta ja voimakkuus ovat
riippuvaisia sateisuudesta ja juoksutuksista.
Merikoskessa vesi on yleisilmeeltään
lievästi ruskeaa ja hapanta. Koko pääuoman happitilanne on hyvä ja happamuuden muutokset ovat olleet pieniä. Kiintoainepitoisuudet ja sähkönjohtavuudet ovat melko alhaisia ja
happea kuluttavaa ainesta on jokivesille tyypillinen määrä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna on havaittavissa vedensameuden lisääntyminen. Kokonaistypen ja -fosforin pitoisuudet ovat
Merikoskessa tasolla, joka kuvaa karuja / lievästi reheviä vesiä, kun taas
Jylhämä on luokiteltavissa karuksi. Ravinnepitoisuuden nousu Jylhämästä
Merikoskeen on viime vuosina ollut

fosforille keskimäärin 5-12 µg/l ja typelle 20-100 µg/l. Merikosken kesäajan fosforipitoisuus on 1990-luvun
lopulla vaihdellut välillä 20  25 µg/l
ja typpipitoisuus 370 - 380 µg/l. Sekä
vesistöjen käyttökelpoisuus- että virkistyskäyttöluokituksessa Oulujoki
kuuluu luokkaan hyvä. Ylivirtaamakausina luokka voi etenkin joen alaosalla alentua tyydyttäväksi.
Oulujoen merkittävimmän sivujoen
Sanginjoen vesi on luonnostaan tummaa ja erittäin humuspitoista. Veden
laatu on pääuomaa heikompaa ja
ongelmana on rehevyys sekä ajoittainen happamuus. Erittäin voimakasta
happamoitumista havaittiin vuonna
1998, jolloin pH laski tasolle 4,8. Ilmiö todennäköisesti johtui sateisuudesta ja maaperän geokemiallisista
reaktioista. Sittemmin happamuus
jokisuulla on vähentynyt. Keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus vuonna 2000 oli Sanginjokisuulla 53 µg/l ja
typpipitoisuus 890 µg/l. Rehevyystasoltaan Sanginjoki on erittäin rehevä. Sanginjoki kuuluu sekä käyttökelpoisuusluokituksessa että virkistyskäyttöluokituksessa pääsääntöisesti
luokkaan tyydyttävä ja ajoittain luokkaan välttävä.
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Oulujoen veden sameuden kuukausikeskiarvot vuosina 1990-2002. Huuhtoumat
Oulujokeen nostavat jokiveden sameutta erityisesti tulva- ja sadeaikoina. 1990luvun loppupuolelta lähtien sameuden keskimääräinen arvo on koko ajan noussut.
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Järvet keskenään erilaisia
Oulun alueen järvet ovat yleisesti
luonnehtien pieniä ja matalia. Järvien
valuma-alueet ja vesimäärät ovat pieniä, minkä seurauksena vesistöt reagoivat lähiympäristön muutoksiin herkästi. Laadultaan valuma-alueet ovat
hyvin erilaisia, mikä näkyy selvästi veden laadussa ja ainoana harju-alueella
sijaitsevana järvenä Valkiaisjärvi poikkeaa miltei kaikilta ominaisuuksiltaan
muista Oulun järvistä.
Valkiaisjärveä ja Lämsänjärveä lukuunottamatta Oulun järvien vesi on humuspitoisuuden vuoksi väriltään tummaa. Näkösyvyydeltään ääripäitä
edustavat kirkasvetinen Valkiaisjärvi,
jossa näkösyvyys on lähes 5m ja samea Lylyjärvi, jossa näkösyvyyttä on
vain puolisen metriä.
Liiallisesta rehevyydestä kärsivät Pyykös-, Kuivas- ja Lylyjärvi. Näissä järvissä samoin kuin Niilesjärvessä esiintyy melko useasti levähaittoja ja kevättalvella hapen vähentyminen vaikeuttaa kalaston elinmahdollisuuksia.
Kuivas- ja Pyykösjärvien happitilannetta on kohennettu talviaikaisella ilmastuksella jo 1980-luvun puolivälistä lähtien ja näin vältytty aiemmin havaituilta kalakuolemilta. Sekä Pyykösjärven että Kuivasjärven tiedetään olleen reheviä jo satoja vuosia, mutta
viime vuosikymmeninä ja vielä aivan
viime vuosinakin rehevöityminen on
voimistunut. Järvien rehevyyttä ylläpitää pääasiassa järven pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet eikä järvien tila ole parantunut ulkoisen kuormituksen vähetessä.
Toisaalta rehevyys ja humuspitoisuus
suojaavat järviä happamoitumiselta
eivätkä Oulun järvet Lämsänjärveä
lukuun ottamatta ole kovin herkkiä
happamoitumisen vaikutukselle.
Lämsänjärven tilannetta on parannettu kalkitsemalla.
Järvien merkitys kaupunkialueella on
maiseman ja erityisesti asukkaiden

YMPÄRISTÖN TILA

virkistyskäytön kannalta huomattava.
Virkistyskäyttäjien määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja näin ollen
toimenpiteet järvien tilan turvaamiseksi ovat tarpeen. Lämsänjärvi kunnostettiin ruoppaamalla vuonna 1989.
Pyykös- ja Kuivasjärvellä on ilmastuksen lisäksi toteutettu mm. osa-alueiden ruoppauksia ja vesikasvien poistoa. Lisätoimenpiteet ovat kuitenkin
tarpeen ja suunnittelutyö järvien tilan kohentamiseksi sekä ulkoista että
sisäistä kuormitusta poistaen on käynnissä. Aivan helppoa se ei kuitenkaan
tule olemaan, sillä jo pelkästään pohjalietteiden paksuus molemmissa järvissä on paikoitellen yli metrin ja lietteen yhteenlaskettu tilavuus noin 1,5
miljoonaa m3.
Järvien tilan laaja-alainen seuranta ei
perustu jatkuvaan tarkkailuun vaan
erillisiin tutkimushankkeisiin. Ympäristövirasto toteutti seurantaa vuosina 1991-1995 ja edellä esitetyt tiedot
perustuvat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vuosian 1997-2000
toteuttamaan seurantaan.

Pyykösjärvi
Kuivasjärvi
Niilesjärvi

Uimarantojen veden
laatua valvotaan
Oulun alueella on 17 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkaillaan
säännöllisesti. Uimarannoista Oulujoen varrella sijaitsee yhdeksän, järvien
rannoilla neljä ja meren rannalla neljä. Näistä Nallikarin, Tuiran, Lämsänjärven ja Valkiaisjärven kävijämäärä
päivässä on yli sata, ja ne ovat ns. EUuimarantoja. Näiltä rannoilta sekä
Kuivasjärven ja Pyykösjärven rannoilta
otetaan näytteitä kaksi kertaa kuukaudessa ja muilta rannoilta kerran
kuukaudessa. Uimarantojen käyttöönottotarkastukset tehdään kesäkuun alkupuolella.
Uimavedet ovat olleet yleensä mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Sinilevää tavattiin kesällä 2000 Kuivasjärven
uimarannalla ja aikaisempana vuotena tämän lisäksi myös Lämsänjärvessä, Pyykösjärvessä ja Pateniemessä.
Vuonna 2001 tilanne oli parempi ja
sinilevää havaittiin ainoastaan Pyykösjärven uimarannalla. Pyykösjärvestä
on joinakin vuosina saatu järvisyyhyä.

Kävijämääriltään suosituin uimaranta
Oulussa on Nallikarin uimaranta. Nallikarin uimarannan salkoon nostettiin
Sinilippu 5.6.2001. Eurooppalainen
Sinilippukampanja palkitsee vuosittain
puhtaat, turvalliset ja ympäristöasioihin panostavat uimarannat ja vierassatamat Sinilipulla, kampanjan tunnuksella. Vuonna 2001 Sinilippurantoja Suomessa oli kuusi kappaletta.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

kukinta

kukinta

kukinta
kukinta

kukinta
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kukinta
kukinta
kukinta

Sinileväkukintojen esiintyminen järvissä vuosina 1996-2001.
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Veden laatu Oulun järvissä vuosien 1997-2000 tarkkailutulosten mukaan.
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Pilaantuneet maat
edellyttävät
toimenpiteitä
Kohteita lisää
tutkimuksen ja
tietoisuuden myötä
Kaupungin varhainen kasvu ja monipuolinen toiminta on heijastunut ympäristöön myös kielteisellä tavalla. Aikaisemmin ympäristöasioita ei osattu kaikilta osin ottaa huomioon ja sen
seurauksena Ouluun keskittynyt teollisuus ja muu toiminta aiheutti paikoin
pahojakin maaperän pilaantumisia.
Nykyään ympäristönsuojelun tietoisuustaso on korkea, eikä vastaavanlaista maaperän pilaantumista tapahdu, poikkeuksena onnettomuudet.
Pilaantuneita maa-alueita on Oulussa
kartoitettu useassa eri yhteydessä.
Kohteiden tarkka lukumäärä ei ole
tiedossa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kokoamissa rekistereissä on noin 120 kohdetta, ja kun
siihen lisätään pienemmät, kaupungin
kirjaamat pilaantuneet ja todennäköisesti pilaantuneet maa-alueet, kohteiden lukumäärä nousee yli kahden sadan. Näistä suuri osa on polttones-



teiden kanssa toimineiden yritysten
jäljiltä: pääasiassa entisiä huoltoasemia. Lisäksi on useita eritasoisia
kaatopaikkoja, konepajoja yms. Myös
suurten teollisuuslaitosten maaperässä on usein ongelmia.

Eniten kunnostuksia
entisillä teollisuusalueilla
Viime vuosina on vuosittain kunnostettu toistakymmentä kohdetta. Kohteista puolet on ympäristölainsäädän-
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Oulun kaupungin alueelta rekisteröityjen pilaantuneiden maa-alueiden jakauma.
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nön lupiin ja ilmoituksiin perustuvia
ja puolet pienehköjä, äkillisiä onnettomuuksia (öljysäiliövuotoja, kemikaaliroiskeita jne.). Määrä on ollut
kasvussa. Osa kohteista vaatii pitempiaikaisen kunnostuksen. Tällaisia
ovat mm. Orionin lääketehtaan maaperän kemikaalien poisto, Optirocin
maaperässä oleva öljyyntymän kunnostaminen sekä Kiertotien varren
öljyvarastojen (3) saneeraukset.
Pitkään kunnostustyön kohteena on
ollut Pateniemen entinen saha-alue.
Alueen maaperän ja pohjaveden likaantuneisuusselvitykset jatkuvat
edelleen. Vuonna 2001 kaikista sahaalueella tehdyistä selvityksistä ja kunnostuksista laadittiin yhteenvetoraportti ja tutkimustulosten perusteella tehtiin erillinen riskiarvio ihmisten
altistumisesta haitta-aineille sekä esitettiin kunnostusvaihtoehtoja eri haitta-aineilla pilaantuneille maamassoille. Varsinaisista kunnostustoimista
päätetään meneillään olevien tutkimusohjelmien valmistuttua.
Runsaasti tutkimuksia ja kunnostustakin vaatinut alue on myös Toppilan
entinen tehdasalue, jonka viimeisimpiä kunnostuksia on tehty rakentamisen edistyessä vielä viime vuosina.
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Kunnostettu/kunnostetaan
Ei tarvitse toimenpiteitä
Tutkittu, ei vielä kunnostettu
Epäilty likaantuma

z

Oulun kaupungin alueella sijaitsevat maaperän pilaantumat.

Tieto maaperästä kaavoituksen lähtökohtana
Maankäytönsuunnittelussa entistä tärkeämpänä tekijänä on nykyisin maaperän puhtaus ja jokaisen kaavoitettavan alueen maaperä selvitetään.
Alueelta kartoitetaan historiatiedot, ja
niiden perusteella tehdään tarvittavat

jatkosuunnitelmat ja tutkimukset.
Meneillään oleva Toppilansaaren kaavoitus on hyvä esimerkki pilaantuneen maaperän selvittämisestä kaavoituksen yhteydessä. Alueella toimineet yritykset (öljyvarasto ja kuljetusyritys) ovat tutkineet alueidensa maaperän ja jo osin kunnostaneetkin sitä.
53

Toppilansalmen molemmin puolin on
tehty alustava kartoitus, jota täydennetään kaavoitusprosessin myötä. Pilaantumistietojen perusteella tehdään
suunnitelmat maaperän kunnostamiseksi tai, mikäli pilaantumat ovat lieviä, ne otetaan huomioon toimintojen sijoittelussa.
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Meluongelmien
ratkaisu
ei ole helppoa
Merkittävin meluhaitan aiheuttaja
kaupunkialueella Oulussa on autoliikenne, minkä lisäksi haittaa syntyy
myös raideliikenteestä. Tilapäistä,
paikallista meluhaittaa aiheuttavat
teollisuus, rakentaminen, kunnossapito sekä erilaiset yleisötapahtumat.
Melun häiritsevyyteen vaikuttaa melun taajuus, äänen voimakkuus ja melun esiintymistapa. Sallituille äänitasoille on asetettu ohjearvot. Asuntoalueilla melun ohjearvo on päivällä
ulkona 55 desibeliä (dB) ja asuinhuoneissa ulkoa kantautuva melu ei saa
ylittää 35 desibeliä. Yöaikaiset ohjearvot ovat ulkona 50 dB ja sisällä 30 dB.
Virkistysalueilla ja uusilla asuntoalueilla ohjearvot ovat ulkona päivällä 45 ja
yöllä 40 dB.
Liikennemelualueilla eli yli 55 dB:n
alueilla asuvien määrän arvioitiin
vuonna 1990 olevan 17 500, joista
9 000 asui keskustassa 66 - 72 dB:n
alueella. Sekä liikenteen määrän että
asukkaiden määrän kasvun myötä
melulle altistumisen on ennustettu
edelleen kasvavan. Esimerkiksi pääväylien melualueella asuvien määrä on
nykyisin arvioilta noin 14 500 asukasta ja vuoden 2020 ennusteen mukaan
16 500 asukasta.
Meluhaitan vähentämiseksi meluntorjuntatoimia toteutetaan vuosittain
useissa eri kohteissa. Vuonna 2001
melusuojausta rakennettiin ja täydennettiin Hiirosessa, Kiviniemessä Tolpankankaalla sekä Hintassa Kuusamontien varressa.
Meluhaitan kasvun hallitsemiseksi on
käynnistetty koko kaupungin kattava
tieliikenteen meluntorjuntaohjelman
laadinta. Työssä arvioidaan sekä nykyiset että tulevat liikennemelualueet ja

esitetään suositus meluntorjunnan
toteuttamiseksi Oulun kaupungin alueella.
Raideliikenteen aiheuttama 55 dB:n
melualue ulottuu 145  380 metrin
päähän radasta. Raideliikenteen melualueella asuvia ihmisiä on eniten
pohjoisen suunnan radan varressa.
Raideliikenteen meluhaittoja pyritään
vähentämään meluestein, kiskojen
hitsauksin, sähköistämällä sekä yöjunien kulkua vähentämällä.
Raideliikenteen meluhaittatarkastelujen yhteydessä on noussut esille myös
kysymys rautatien ympäröiville alueille aiheuttamasta tärinästä. Uusia
asuinalueita kaavoitettaessa haittaa on
selvitetty ja tulokset otettu huomioon
rakennusten sijoittelussa. Suomessa
ei ole vahvistettuja viranomaismääräyksiä sallittaville tärinän raja-arvoille
ja Oulussa tehdyissä tarkasteluissa
onkin tukeuduttu sekä pohjoismaissa että muualla Euroopassa käytössä
oleviin raja-arvoihin.
Teollisuuden meluhaitat aiheutuvat
paitsi tuotantoprosesseista myös käytössä olevista laitteista sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista ja
käsittelystä. Teollisuuden aiheuttama
meluhaitta on Oulussa suhteellisen
vähäinen toimintojen ja asutuksen
keskinäisestä edullisesta sijoittumisesta johtuen.
Tilapäistä melua aiheuttavat toiminnat ovat häiritseviä erityisesti silloin,
kun sijoittuvat tiheästi asutulle alueelle tai ajoittuvat yöaikaan. Yleisimpiä
meluhaittaa aiheuttavia toimintoja
ovat ulkoilmakonsertit ja moottoriurheilukilpailut. Erityisen häiritsevinä on
koettu Kauppatorin alueen tapahtumat. Tilapäisen toiminnan meluhaittoja pyritään vähentämään meluilmoituksen perusteella annettavien rajoitusten avulla ja viime vuosina erityistä huomiota on kiinnitetty tapahtumien päättymisaikoihin.
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Elinympäristön
terveellisyyden
takeena monipuolinen valvonta
Tavoitteena turvalliset
elintarvikkeet
Elintarvikkeiden laatutaso on ympäristöviraston ottamien elintarvikenäytteiden perusteella jonkin verran
parantunut. Elintarvikenäytteitä tutkittiin vuosina 1997 - 2001 kaikkiaan
2 741 kpl, joista ala-arvoisia oli keskimäärin 15 prosenttia. Vuonna 2000
ala-arvoisia näytteitä oli selvästi edellisvuotta vähemmän eli 12 % ja vuonna 2001 ala-arvoisten näytteiden
osuus oli 9 %. Elintarvikkeisiin liittyvien valitusten määrä on vähentynyt
tasaisesti. Vuonna 1997 oululaiset tekivät 61 valitusta ja vuonna 2001 elintarvikkeisiin liittyvien valitusten määrä oli 39. Ruokamyrkytysepidemioita
on viime vuosina Oulussa sattunut
kahdesta neljään vuodessa.
Lihan ja lihavalmisteiden laatu on otettujen näytteiden perusteella parantunut. Kun vuonna 1999 joka neljäs lihanäyte oli ala-arvoinen, niin vuonna
2001 ala-arvoisten määrä oli noin
7 %. Erityistä huomiota on kiinnitetty tarjoilupaikkojen lihan kypsennyksen ja käsittelyn parantamiseen.
Uppopaistorasvan laatua seurattiin
ottamalla näytteitä vuosina 1999 ja
2001. Tulosten mukaan uppopaistoon
käytettävän rasvan laatu on jonkin
verran parantunut. Laadultaan ala-arvoisia näytteistä oli 23 % vuonna
1999 ja 10 % vuonna 2001.
Kesäisin erilaisten tapahtumien yhteydessä tapahtuva elintarvikkeiden ulkomyynti on lisääntynyt. Kesällä 2001
ulkomyynnissä tarjotusta ruuasta otetuista näytteistä 7 % oli laadultaan
ala-arvoisia. Erityisesti ongelmia ilmeni ruokien säilytysolosuhteissa.
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Helposti pilaantuvan pehmytjäätelön
laatua seurattiin näytteenotoin kesällä
1999 ja 2001. Pehmytjäätelön laatu oli
vuonna 1999 melko hyvää ja vuonna
2001 kaikki näytteet olivat hyviä.
Suolan saantia joukkoruokailupaikoissa on tutkittu Oulussa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 2000
joukkoruokailupaikkojen ruokien
keskimääräinen ruokasuolapitoisuus
oli hieman pienempi kuin 1990-luvun
alussa. Valvonta ja valistus on tuottanut tulosta, sillä ravintoloissa, työpaikkaruokaloissa ja aikuisoppilaitoksissa
tarjottavien ruokien suolapitoisuus on
laskenut vajaan kymmenen vuoden
aikana reilusta 10 grammasta kilossa
8,7 grammaan kilo ja voimakkaasti
suolattujen ruokien osuus on vähentynyt 29 prosentista 18 prosenttiin.

Salmonella-bakteerien esiintyminen
suomalaisessa lihassa on erittäin harvinaista eikä oululaisista elintarvikemyymälöistä vuonna 1999 otetuissa
nauta- tai nautasikajauhelihanäytteessä ei todettu lainkaan salmonellaa. Listeria-bakteerin esiintymistä on seurattiin vuonna 2001 ottamalla näytteitä elintarvikkeista ja elintarviketiloista erilaisilta pinnoilta. Pieniä listeriabakteeripitoisuuksia todettiin ainoastaan kolmessa salaattinäytteessä.
Elintarvikealan toiminnanharjoittajien
on omavalvontavelvoitteen mukaan
valvottava käsittelemiään elintarvikkeita ja niiden säilytysolosuhteita.
Vuonna 2001 oli suunnitelman laatinut 88 % oululaisista elintarvikealan
yrityksistä.
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Elintarvikenäytteiden määrä ja ala-arvoisten näytteiden osuus vuosina 1997-2001.




















Omavalvontasuunnitelman laatineiden elintarvikealan yritysten osuus vuosina
1997-2001.
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Elintarviketutkimukset
kertovat myös
ympäristöstä
Satokaudella 1999 Oulun kaupungin
Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa tutkittiin marjojen, vihannesten ja
juuresten raskasmetallipitoisuuksia.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueella kasvavien tai kasvatettujen elintarvikkeeksi käytettävien kasvisten raskasmetallipitoisuutta ja verrata tuloksia aiempiin tutkimuksiin.
Näytteitä otettiin Oulun kaupungin
alueen lisäksi myös ympäristökunnista. Näytteistä tutkittiin elohopea-,
kadmium- ja lyijypitoisuudet.
Tutkituista näytteistä vain yhden punaherukkanäytteen lyijypitoisuus oli
yli Kauppa- ja teollisuusministeriön
antaman enimmäispitoisuusrajan. Lisäksi yhdestä lehtisalaattinäytteessä
todettiin enimmäispitoisuusrajaa lähellä oleva kadmiumpitoisuus. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna elohopean ja kadmiumin pitoisuuksissa
ei ollut todettavissa merkittäviä muutoksia. Lyijypitoisuudet olivat laskeneet, mikä oli odotettavissakin liikenteen lyijypäästöjen vähennyttyä.

Talousveden laatu
parantunut
Oulun talousvesi on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.
Valvontavelvoitteet uudistuivat vuonna 2000 ja sen myötä talousvettä tutkitaan entistä perusteellisemmin. Viranomaiset ottavat vesinäytteet eri
puolilta verkostoa kahden viikon välein. Näytteistä tutkitaan mm. veden
bakteeripitoisuuksia, aistinvaraista
laatua ja kemiallisia muuttujia, joita
vedessä voi olla esimerkiksi veden
käsittelystä johtuen. Harvemmin suoritettavia määrityksiä ovat torjuntaaineet, liuottimet ja tietyt ympäristömyrkyt. Viranomaisvalvonnan lisäksi
Oulun Vesi suorittaa päivittäistä käyttövalvontaa.

YMPÄRISTÖN TILA

Vuonna 2001 verkostoveden laatuun
vaikutti edullisesti veden puhdistuksessa toteutettu muutos, jossa alumiinisulfaatti-saostuskemikaalin käytöstä siirryttiin ferrisulfaatti-saostuskemikaalin käyttöön. Toimenpide pienensi veden humuspitoisuutta entisestään.

Eläinepidemiat
harvinaisia
Oulun alueella ei ole moneen vuosikymmeneen tavattu ns. vaarallisia
eläintauteja. Vuonna 2000 PohjoisPohjanmaalta alkanut ja laajalle levinnyt voimakasoireinen kuolemia aiheuttanut RS-virus hengitystieinfektio
ei levinnyt oululaisiin karjoihin. Kesällä
2000 todettiin koirilla selvä parvoviruksen aiheuttama ripuliepidemia.

Sisäilman terveyshaitat
edelleen ongelmana
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen,
kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaan liittyvät terveyshaittojen selvitykset ovat 1990-luvun puolivälistä
lähtien työllistäneet viranomaisia.
Vuonna 2001 sisäilman terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä tarkastuk-

sia tehtiin 453. Vuosien varrella kosteus- ja homeongelmat ovat laajenneet käsitteenä sisäilmaongelmiksi.
Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilman laadun kartoitus toteutettiin
vuonna 1998. Kartoituksessa selvitettiin normaalin käytön vaikutukset sisäilman laatuun sekä ilmanvaihdon
riittävyys normaalin käytön aikana.
Tilojen kuormitusta kuvaavat hiilidioksidipitoisuuden, ilman lämpötilan ja
ilman suhteellisen kosteuden muuttuminen käytön aikana. Selvitys tehtiin kahdessakymmenessä koulussa ja
päiväkodissa. Sisäilma todettiin hyväksi vain kymmenessä tutkituista 40 päiväkotitilasta ja viidessä tutkituista 40
luokasta. Tutkimuksessa todettiin,
että painovoimainen ilmanvaihto ei
riitä pitämään hiilidioksidipitoisuutta
tyydyttävällä tasolla. Tiloissa, joissa oli
sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, hiilidioksidipitoisuudet pysyivät pääsääntöisesti kohtuullisina tai hyvinä. Ikkunatuuletus
näytti kouluissa ja päiväkodeissa olevan satunnaista. Vain 13 luokassa oli
välitunnilla tuuletettu.
Ongelmia on sittemmin korjattu ja
mukana kaupungin omistamien ja
vuokralla olevien kiinteistöjen sisäil-
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Sisäilmavalitukset Oulussa vuosina 1997-2000.
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maongelmien selvityksissä ovat eri
alojen asiantuntijat. Vuonna 2001
Oulun kaupungin omistamien kiinteistöjen perusparannus määrärahoilla tehtiin kosteuskorjauksia 26 kiinteistössä. Näistä kahdeksan koski ilmanvaihdon peruskorjausta tai parantamista.
Maaliskuun alussa vuonna 2000 tuli
voimaan tupakkalain muutos, jolla
rajoitettiin tupakointia ravintoloissa.
Lain ensisijainen tarkoitus on savuttomien ravintolapalvelujen järjestäminen. Vasta toissijainen tarkoitus on
tupakoinnin salliminen lain puitteissa.
Talvikaudella 2001-2002 toteutettu
selvitys osoitti, että tupakkalain vaatimukset toteutuvat ravintoloissa vain
osittain. Ravintoloitsijat olivat rajanneet osan tiloista savuttomiksi, mutta tupakoimattomille asiakkaille varatut alueet eivät olleet lain vaatimaa 50
% anniskelutiloista eikä savuttomiin
kulkuyhteyksiin oltu kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Savuttomat tilat oli
usein varattu sattumanvaraisesti huomioimatta ilmastointijärjestelmän tuloilman ja poistoilmalaitteiden sijaintia.

Leikkipaikkojen
turvallisuutta
parannetaan
Oulun kaupungin omistamien leikkipihojen saattaminen EU-standardien
mukaiseen kuntoon aloitettiin vuonna 1999. Tällä hetkellä kunnostetaan
koulujen ja päiväkotien leikkipihoja,
joissa mm. kiikkujen ja kiipeilytelineiden alustat uusitaan ja laudoitetut
alustat vaihdetaan hiekka- tai turvaalustoiksi. Ympäristöviraston kesällä
1998 toteuttamassa leikkikenttien
turvallisuutta koskeneessa projektissa todettiin, miltei jokaisella leikkikentällä oleva jotain kunnostettavaa. Eniten kunnostusta kaipasivat leikkivälineiden kuluneet, sälöiset ja lohkeilevat pinnat.
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HYVÄSTÄ YMPÄRISTÖSTÄ VASTUU KAIKILLA
Ympäristökäsite on viime vuosina
muuttunut. Kestävä kehitys on laajentanut perinteistä ympäristönsuojelua
taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuurillisella ulottuvuudella. Kestävä kehitys on tuonut mukanaan ympäristövastuun kaikille - jälkihoidosta on siirrytty ennalta ehkäisyyn. Toteutuakseen kestävä kehitys edellyttää osallistumista, sitoutumista ja yhteistyötä
sekä myös tietoa ympäristön tilasta ja
siihen vaikuttavista tekijöistä.

Olosuhteet luovat mahdollisuudet
perustuu olemassa oleviin elinympäristön reunaehtoihin ja kolmannessa
pääkohdassa Toimintatavoilla kohti
jatkuvaa parantamista keskitytään
niihin keskeisiin toimintakokonaisuuksiin, joissa tehtävillä valinnoilla ja
päätöksenteolla vaikutetaan selkeimmin Oulun ympäristön tulevaisuuteen. Jokaisen kokonaisuuden yhteyteen on kirjattu paikalliset päämäärät
ja keinoja päämääriin pääsemiseksi.

Oulu kasvaa
kestävästi

Kestävän kehityksen politiikka luo
tulevaisuudenkuvan asukkailleen terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä
kaupungista, jonka tavoitteena on
ympäristön tilan jatkuva parantaminen, joka ottaa huomioon paikalliset
olosuhteet ja perinteet ja jonka taloudellinen toimeentulo on vakaalla pohjalla. Kaupungin rooli paikallisena toimijana on keskeinen, ja kestävän kehityksen politiikka on näin myös osa
kunnallista suunnittelujärjestelmää.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi
toukokuussa 1997 kaupungin kestävän kehityksen politiikan sekä toimintamallin sen toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka muodostaa perustan, jolle kaupunki asettaa
ympäristötyön tavoitteensa ja päämääränsä. Politiikan päämäärät ja tavoitteet konkretisoituvat käytännön
toimiksi hallintokuntien ja liikelaitosten laatimissa kestävän kehityksen
ohjelmissa
Kaupungin kasvaessa myös elinympäristön kehittämisessä on noussut esille uusia kysymyksiä ja joulukuussa
2001 kaupunginvaltuusto hyväksyi
esityksen kaupungin kestävän kehityksen politiikan päivitykseksi. Uusittu kestävän kehityksen politiikka on
strategiatason asiakirja ja kaupungin
tahdon ilmaisu siitä, minkälainen elinympäristö asukkaille halutaan tarjota.
Oulu kasvaa kestävästi otsikon alla
kaupungin kehitystä tarkastellaan kolmen asiakokonaisuuden avulla. Ensimmäisen pääkohdan Asenteet johtavat sitoutumiseen perusajatuksena on ympäristötietoisuuden ja sen
avulla ympäristömyötäisten asenteiden lisääminen. Toinen pääkohta

Kestävän kehityksen politiikka kannustaa kaupungin omaa henkilöstöä
ja myös muita tahoja toimimaan ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen
toimintaohjelman toteutuksen lähtökohtana on alusta alkaen ollut käytännön läheisyys. Hallintokunnilta ja liikelaitoksilta on edellytetty omia
konkreettisia toimenpideohjelmia tai
ympäristöjärjestelmiä sekä niiden toteutumisen tarkastelua vuosittain.

Yhteenveto koko kaupungin kestävän
kehityksen politiikan toteutumisesta
laaditaan myös vuosittain.
Kaikille hallintokunnille ja liikelaitoksille joka vuosi osoitetun seurantakyselyn tuloksista käy ilmi, että kestävän kehityksen perusajatus on suurimmassa osassa kaupungin yksiköistä oivallettu ja oman toiminnan vaikutusmahdollisuudet tiedostettu.
Erot eri yksiköiden välillä ovat kuitenkin suuret. Hallintokunnat, liikelaitokset ja työyksiköt, jotka ovat olleet
edelläkävijöitä kestävän kehityksen
ohjelmiensa toteuttamisessa ja kehittämisessä, ovat siirtyneet selkeästi tavoitteellisempaan vaiheeseen. Osassa yksiköistä asian sisäistäminen on
vielä kesken, joskin erilaisia toimenpiteitä asian eteenpäin viemiseksi löytyy kaikilta.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman perusperiaatteena on jatkuva
parantaminen ja näin ollen ohjeistusta, koulutusta ja muuta tukea ympäristön tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi tullaan antamaan sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä että ulkopuolelta hankittavana toimintana.
Kestävän kehityksen oppaat on laadittu sekä kouluille että päiväkodeille. Lisäksi on olemassa erilaisia ohjeita mm. jätehuollon käytännön toteutuksesta sekä toimistotyössä huomioon otettavista seikoista.

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
I Asenteet johtavat sitoutumiseen
II Olosuhteet luovat mahdollisuudet
III Toimintatapavalinnoilla kohti
jatkuvaa parantamista
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