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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2009 oli seudullisen ympäristötoimen viides ja uuden liikelaitoksen
ensimmäinen toimintavuosi. Oulun
seudun ympäristötoimi liikelaitoksen
johtokuntahan aloitti toimintansa valtuustokauden alussa 2009.
Uuden johtokunnan alaisuudessa
seudullisen ympäristötoimen työ on
rullannut tuloksellisesti eteenpäin.
Työssä on ollut tekemisen meininki
- vaikeista ja haastavistakin asioista
on johtokunnassa saatu päätökset aikaan. Seudullisuus on näyttänyt päätöksissä voimansa ja ”samaan perheeseen” kuulumisen tunne on edelleen
vahvistunut. Tästä on hyvä jatkaa.
Ympäristönsuojelussa keskeisin hanke, ”Oulun seudun ympäristön tila”
valmistui ja se antoi entistä kokonaisvaltaisemman kuvan myös siitä, miten luonto ei tunne kuntarajoja ja miten monipuolinen seutumme luonto
on.
Toinen suuri hanke, ”Oulun seudun
ilmastostrategia” valmistui keväällä. Ilmastostrategia, kasvihuonekaa-

sujen vähentämistoimet ja toisaalta
ilmastomuutokseen sopeutuminen
ovat lähitulevaisuuden suurimmat ihmiskunnan haasteet, joihin myös seudun täytyy pontevasti varautua. Tämä
tulee muuttamaan myös ympäristötoimen strategiaa. Jatkossa energiahankkeissa, maankäyttöön liittyvissä
kysymyksissä ja eritoten liikenteessä
ilmastonäkökohdat joudutaan miettimään entistä tarkemmin.
Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvontaan käytettiin noin puolet
koko yksikön työajasta. Elintarvikkeiden ja juomaveden turvallinen käyttö
ja niiden valvonta ovat ympäristötoimen tärkeimpiä tehtäviä ja siihen tulee jatkossakin suunnata suurin osa
resursseista. Ruokamyrkytysepäilyiltä ei seudulla kuitenkaan kokonaan
vältytty. Kolmessa tapauksessa oli
useampia sairastuneita. Parissa tapauksissa epidemian aiheuttaja liittyi
kalatuotteisiin ja yhdessä ulkomaiset
pakastemarjat olivat koko valtakuntaakin koetelleen epidemian syynä.
Juomaveden laatu oli koko seudun
alueella kertomusvuonna moitteeton.

Ehkä suurin muutos ympäristötoimen strategisissa linjauksissa seutuyhteistyön aikana on kohdistunut
eläinlääkintähuollon palvelujen järjestelyihin. Uuden klinikan perustaminen ja käyttöönotto toimintavuonna, sen varustaminen asianmukaisilla
laiteilla ja koko päivystysjärjestelmän
uudelleenorganisointi ovat tuoneet
uudenlaista varmuutta tälle vaativalle sektorille. Oulun seudun eläinlääkintähuollon järjestelyjä voidaan pitää
koko maankin kannalta katsottuna
esimerkillisinä. Haasteita tällä sektorilla kuitenkin riittää.
Loppuvuodesta voimaantullut eläinlääkintähuoltolain muutos siirsi
eläinsuojeluasioiden vastuun valtiolta kunnille, joten nämäkin tärkeät kysymykset on jouduttu Oulun seudulla ratkaisemaan aivan uudella tavalla.
Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
toiminta on vakiintunut johtokunnan
strategian mukaiseksi ja tulostavoitteet on saavutettu hyvin. Elintarvikevalvonnalla tulee haasteita riittämään,
sillä laboratorioverkosto on kuihtunut
Suomessa 2000-luvulla ja Oulun seutu
joutunee jatkossa huolehtimaan yhä
laajemman alueen laboratoriopalveluista.
Tiedotus ja valistus ovat merkittävä
ympäristötoimen tehtävä. Julkaisut ja
raportit, joka toimintavuonna on kirjoitettu, kertovat siitä ammattitaitoisesta otteesta, joka ympäristötoimen
henkilökunnalla on ollut tällä vaativalla saralla.
Taloutta on ympäristötoimessa hoidettu hyvin ja kuntaosuudet on voitu
pitää kurissa palveluista kuitenkaan
tinkimättä.
Erityinen kiitos onnistumisesta kuuluu koko ympäristötoimen henkilökunnalle.
			
Pekka Vuononvirta
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JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖTOIMI
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Oulun seudun ympäristötoimen
toimialue

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta johtaa ja valvoo
kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä
tuottaa niitä koskevat palvelut. Lautakunnan alaisuudessa toimii omana
toimintayksikkönään elintarvike- ja
ympäristölaboratorio.
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö astui voimaan
1.1.2009. Samalla kumoutui aiempi
johtosääntö ja Oulun seudun ympäristölautakunnan toiminta lakkautettiin. Uuden johtosäännön perusteella
aikaisemmin ympäristölautakunnalle kuuluvista tehtävistä vastaa Oulun
seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta.

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä kuusi on Oulun kaupungista ja
kuusi muista ympäristöyhteistyösopimuksen kunnista. Niistä kunnista,
joista lautakunnassa ei ole varsinaista jäsentä, on kunnan valitsemalla varajäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Johtokunnan puheenjohtaja on Oulusta. Kaudella 2009 - 2012
varapuheenjohtaja on Kiimingistä ja
läsnäolo- ja puheoikeus Tyrnävän ja
Limingan varajäsenillä.

Sirpa Erkkilä-Häkkinen, Oulu, pj.

Harju Matti, Oulu

Esa Hofslagare, Oulu

Ville Ruotsalainen, Oulu

Salla Kangas, Oulu

Pekka Kaukko, Oulu

Anneli Pekkarinen, Oulu

Sinikka Paakkonen, Oulu

Heli Pihlajamaa, Oulu

Leena Yliniemi, Oulu

Vesa Pöyhtäri, Oulu

Tiina Kivilinna-Korhola, Oulu

Hilkka Peltonen, Kiiminki, varapj.

Lassila Ritva, Tyrnävä

Virpi Jääskö, Oulunsalo

Lasse Järvenpää, Kempele

Antti Lithovius, Lumijoki

Matti Santaniemi, Oulunsalo

Heikki Suni, Kempele

Joonas Tuomikoski, Liminka

Vuonna 2009 Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta piti
10 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 220 asiakohtaa. Kokouksista kolme
pidettiin Oulun ulkopuolella Kempeleessä, Oulunsalossa ja Muhoksella.
Joulukuun kokouksen yhteydessä tutustuttiin Ammattiopisto Luoviin.

Lauri Suomela, Hailuoto

Sirkka Tihinen, Muhos

Toivo Tihinen, Muhos

Eija Tuomaala, Kiiminki

Kaupunginhallituksen edustaja
Anne Huotari
Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä
Marketta Karhu
Leena Tuuri
Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä
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Oulun seudun ympäristötoimen strategia ja visio vuoteen 2020

ARVOT

TOIMINTA-AJATUS

•
•
•
•

Ympäristötoimi työskentelee kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen hyvän ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattoman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Toiminnasta vastaa osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Ympäristövastuullisuus
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Yhteistyökykyisyys ja avoimuus

VISIO
Hyvä ympäristö yhteistyöllä

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
• Hyvä ja terveydelle haitaton elinympäristö
• Vastuu ympäristöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista osana
seudun kaikkea toimintaa
• Laadukkaat ja asiantuntevat ympäristöpalvelut tasapuolisesti
seudun alueella asuville ja toimiville

Oulun seudun ympäristöhallinnon organisaatio
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Oulun seudun ympäristötoimiliikelaitoksen johtokunta
Oulun seudun ympäristövirasto
Hallinto
Pekka Vuononvirta

Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkintähuolto
				
Marketta Karhu
Leena Tuuri
Leena Tuuri
			
				

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Sanna Raunila 2/2009 saakka
Seija Pikkarainen 3-6/2009
Kaisa Aro 7/2009 alkaen
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HENKILÖKUNTA

Ympäristötoimessa oli vuonna 2009
lopussa 53 työntekijää. Vakansseja,
joissa oli viranhaltija tai -sijainen oli
yhteensä 44. Määräaikaisia työntekijöitä oli seitsemän ja työllistettyjä kaksi.
Oulun kesärekrytointikampanjan
myötä ympäristövirasto palkkasi
kahdeksan harjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin palvelujaksoihin.
Lisäksi oli yksi kahden kuukauden
kesäharjoittelija.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
– JOHTORYHMÄ
Oulun seudun ympäristövirastossa
yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna 15. Johtoryhmän käsittelemät
asiat olivat pääsääntöisesti Oulun
kaupungin yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia. Kertomusvuonna
esillä oli erityisesti riskien hallinta ja
sisäinen valvonta.
Johtoryhmä toimii myös viraston
työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluasioita käsitellään vähintään kerran
kuukaudessa ja paikalla on myös työsuojeluvaltuutettu Kaisu Airaksinen.
Marraskuussa järjestetyissä työsuojeluvaaleissa ympäristötoimen työsuojeluvaltuutetuksi kaudelle 2010 – 2013
valittiin Kari Syngelmä

Henkilöstö 31.12.2009
vakituiset

määräaikaiset

Ympäristöterveysvalvonta

16

2

Ympäristönsuojelu

11

1

Eläinlääkintähuolto

7

3

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

5

1

Hallinto

5

0

Koulutus 2009
henkilöt

koulutuskerrat

koulutuspäivät

Ympäristönsuojelu

12

33

86

Ympäristöterveysvalvonta

16

56

91

Eläinlääkintähuolto

6

16

22

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

5

7

12

Hallinto

1

1

1
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TYÖSUOJELU- JA TYÖYHTEISÖTOIMINTA
Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Virasto
osallistui työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä edistävän liikuntaviraston
”Kunnon Firma” –ohjelman vuosikorttien hankintaan tai vaihtoehtoisesti
yksittäisen liikuntakeskuksen kanssa
tehdyn sopimuksen kustannuksiin.
Vuosikortin käyttäjiä oli kevätkaudella 17 ja syyskaudella 15. Sopimuskäytäntöä hyödynsi kaksi työntekijää.
Sairauspoissaolojen määrä oli koko
virastossa 247 päivää ja sairauspoissaolokertoja oli 88. Tilanne oli selvästi
aikaisempia vuosia parempi.

Kympin kunta -työyhteisöpysäkille
pysähdyttiin ympäristönsuojelussa
ja ympäristöterveysvalvonnassa. Esimiesten ja alaisten väliset kehityskeskustelut käytiin Elbit- järjestelmää
käyttäen. Työpaikkakokoukset pidettiin tammi- ja syyskuussa.
Viraston virkistyspäivä helmikuussa
painottui liikuntaan. Oulu-hallilla oli
mahdollisuus oppaan ohjauksessa
kokeilla useita eri lajeja ammunnasta vesijumppaan. Pikkujoulu pidettiin joulukuussa viihdyttävän konsertin merkeissä.
Teknisten virastojen talon rakentamishankkeen edistymistä seurattiin säännöllisesti koko vuoden ajan.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojeluyksikön toiminnassa keskityttiin lainsäädännön
edellyttämään lupien ja ilmoitusten
käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat erilaisten
valitusten ja muiden yhteydenottojen
käsittely ja kuntoon saattaminen. Kertomusvuonna valmistui ensimmäinen
koko toimialueen ympäristöntilaa kuvaava raportti ”Oulun seudun ympäristön tila”.
YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin
vuoden 2009 aikana 40, joista 18 oli
ympäristötoimen johtokunnan, 11
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja 11 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämää.
Kohteista 14 sijaitsi Oulussa, kolme
Muhoksella Tyrnävällä, Kiimingissä ja
Kempeleessä, kaksi Hailuodossa, Kiimingissä, ja Lumijoella sekä yksi Oulunsalossa. Turvetuotantoalueet ulottuivat useamman kunnan alueelle.
Ympäristötoimen johtokunnan myöntämät luvat koskivat ampumaratoja, jätehuoltoa, kallion louhintaa ja
murskausta, jakeluasemia, eläinsuojia, energiantuotantoa, elektroniikkateollisuutta ja elintarvikkeiden valmistamista. Ympäristökeskuksen luvista
kaksi kolmasosaa koski jätehuoltoa
ja loput energiantuotantoa, eläinsuojia ja muuta toimintaa. Ympäristölupaviraston myöntämät luvat koskivat
turvetuotantoa ja jo olemassa olevaa
toimintaa.
Vaasan hallinto-oikeus antoi kolme ja
korkein hallinto-oikeus neljä ympäristötoimen toimialuetta koskevaa päätöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksistä yksi koski maastoliikennelain mukaista toimintaa.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60
§:N TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristövirastoon 52. Ilmoituksista
tehtiin 24 päätöstä, joista 19 koski
ulkoilmakonsertteja tai -tapahtumia,

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

2008

2009

Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen
ennaltaehkäisy

22 %

25 %

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

15 %

14 %

Valvonta

27 %

25 %

7%

14 %

2008

2009

Maa-aineslain tehtävät

8%

7%

Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä
jätelain ei-viranomaistehtävät

5%

1%

16 %

14 %

Ympäristön tilan seuranta
Muut kunnalle kuuluvat tehtävät

Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät

ja muut rakentamiseen ja teollisuuteen liittyvää toimintaa. Oulun keskustan ulkoilmakonserteista tehtiin
viisi päätöstä ja näistä kolme oli ns.
useamman päivän suurtapahtumia.
Johtokunta linjasi periaatteet Oulun
ydinkeskustan alueen vuoden 2009
kesätapahtumien meluhaittojen ehkäisemiseksi. Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti voitiin järjestää
26 erilaista melua aiheuttavaa tapahtumaa. Näihin kuuluivat mm. sirkusmusiikin soitto, nosturin käyttö ja
pienimuotoiset tapahtumat. Meluilmoitusten kohteet, neljää yksittäistä
tapahtumaa lukuun ottamatta sijaitsivat Oulussa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TARKASTUKSET 2009
Ympäristönsuojelulain mukaiset tarkastukset

265

Jätelain mukaiset roskaantumis-/jätehuoltotarkastukset

65

Vesihuolto- ja vesilain mukaiset tarkastukset

21

Maa-ainesten otto
Luonnonsuojelu ja ympäristön
seuranta
Muut
YHTEENSÄ

149
59
8
567

VALVONTASUUNNITELMA päivitettiin sekä ympäristölupavelvollisten
toimintojen että maa-ainesten oton
osalta. Ympäristöluvallisten polttonesteiden valvontakäytännöistä laadittiin yhteenveto.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia
asioita käsiteltiin johtokunnassa yhteensä kuusi, joista neljä oli lupapäätöksiä, yksi lausunto ympäristökeskukselle ja yksi poikkeamaraportti.
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Johtokunnalle meni tiedoksi yhdeksän kunnostusten hyväksymistä,
kymmenen selvitys- tai kunnostusraporttia sekä seitsemän seurantayhteenvetoa, joista viisi koski suljettuja
kaatopaikkoja.
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VESISTÖJEN RUOPPAUKSEEN,
KUNNOSTUKSEEN TAI MUUHUN
VESISTÖRAKENTAMISEEN liittyviä asioita oli johtokunnassa esillä
20. Ruoppauksia koskevia asioita oli
niistä seitsemän ja ne kohdistuivat
Kempeleenlahdelle, Oulun edustan
merialueelle, Kiiminkijoelle sekä järvien tai lampien alueelle Kiimingissä
ja Oulussa.

Ympäristönsuojeluun vuonna 2009 tulleet
valitukset (kpl) kuukausittain.
50

ILMA
JÄTE

40

MELU
MUU

30

VESI
YHT.

20

JÄTEHUOLLON valvontaa toteutettiin sekä tarkastuskäynnein että neuvonnan avulla. Ympäristöasioiden hoitoa puusepänteollisuuden yrityksissä
sekä metalli- ja konepaja-alalla Oulun
seudulla selvittävät raportit valmistuivat.
Sovittiin menettelytavoista Taskilan
jäteveden puhdistamon Kemicondkäsitellyn lietteen toimittamisesta ja
varastoinnista pelloilla. Lietettä on toimitettu peltokäyttöön vuosina 2008 ja
2009 yhteensä noin 19 000 tonnia pääosin Limingan ja Tyrnävän alueille.
VALITUKSIA kirjattiin kertomusvuonna yhteensä 291. Valituksista 115
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0
tammi

helmi

maalis

huhti

koski jätteitä, 49 ilmanlaatua, 42 vesistöjä, 37 melua ja 48 muita. Jätevalitusten määrä oli selvästi edellistä vuotta
alhaisempi. Eri kuntiin valitukset jakaantuivat seuraavasti: Hailuoto 1 %
(2 kpl), Kempele 8 % (23 kpl), Kiiminki
7 % (21 kpl), Liminka 6 % (18 kpl), Lumijoki 3 % (9 kpl), Muhos 6 % (19 kpl),
Oulu 62 % (180 kpl), Oulunsalo 2 % (7
kpl) ja Tyrnävä 4 % (12 kpl).

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

KIINTEISTÖN VIEMÄRIIN LIITTYMISVELVOLLISUUTTA koskevia
päätöksiä tehtiin neljä, joista kaksi oli
liittymisvelvollisuudesta vapauttavaa.
Päätökset koskivat Oulun kaupungissa ja Kempeleen kunnassa sijaitsevia
kiinteistöjä.
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta antoi toiminta
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vuonna lausunnon Kempeleen
Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen laajentamissuunnitelmasta Kempeleen
kunnalle ja Hailuodon Vesihuolto
Oy:n vesijohtoverkoston toiminta-alueesta Hailuodon kunnalle.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT Laanilan
Voiman Oy:n voimalaitoshankkeen,
Suurhiekan merituulipuiston, Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuiston, Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen sekä Hailuodon
liikenneyhteyden osalta jatkuivat. Meneillään on myös useita turvetuotantohankkeiden YVA-menettelyjä.
MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA
Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella jatkui vilkkaana. Ympäristötoimen johtokunta käsitteli yhteensä
16 maa-aineksiin liittyvää asiaa, joista 12 oli varsinaisia maa-aineslupahakemuksia. Loput asiat liittyivät lupien
käsittelyyn eri valitusviranomaisissa.
Valvontaa tehtiin yhteensä 121 luvan
alueella. Lopullisesti maisemointiin
seitsemän lupa-aluetta.

laadinta jatkui kaupunginhallituksen
tekemän linjauksen mukaisesti.
YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA
koostui erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä
havainnoista.
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa kuormittavien laitosten ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Mittaustulokset osoittivat 2009
ilmanlaadun olleen jokseenkin edellisten vuosien kaltainen. Ilman laadun raja-arvot eivät ylittyneet. Ilmanlaatu asuinalueilla oli vähintään hyvä
tai tyydyttävä 98 %:a tarkasteluajasta.
Keskustan hiukkaspitoisuudet jäivät
tavanomaista pienemmiksi. Hankalimpaan kevätpölyaikaan vilkkaimmilla liikennealueilla suoritetut pölynsidontatoimenpiteet olivat aiempaa
tehokkaampia.
Kertomusvuonna julkaistu Oulun ilmanlaadun mittaustulokset 2008 oli
ilmanlaadun seurannan kannalta his-

Eniten lupakohteita on edelleenkin
Kiimingin ja Oulunsalon kuntien alueilla sekä kuntaliitoksen myötä Oulussa. Vuoden lopussa maa-aineslupien
mahdollistama kokonaisottomäärä oli
noin 15,4 milj. m3, mikä on 2,2 milj. m3
edellistä vuodenvaihdetta vähemmän.
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohtien huomioon
ottaminen tuotiin esille erilaisissa
maankäyttöön liittyvissä työryhmissä
ja lausunnoissa.
LUONNONSUOJELUUN liittyvät asiat koskivat pääosin luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia. Toimenpiteitä uhanalaisten
lintulajien suojelemiseksi Oulun ranta-alueilla jatkettiin suunnitelmien
mukaisesti. Sanginjoen ulkometsäalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

toriallinen. Tuolloin tuli täyteen 30
vuotta yhtäjaksoista ilmanlaadun seurantaa. Jakso on yksi Suomen pisimmistä. Raportin lehtileikekoosteesta
käy hyvin ilmi 1980-luvun taitteen ympäristövaikutukset, teollisuuden päästöjen myönteinen kehitys sekä tämän
päivän tilanne.
Alueen vesistöjen tilaa seurattiin Oulujoen, Oulun edustan merialueen,
Liminganlahden ja Kiiminkijoen yhteistarkkailutulosten avulla sekä
ympäristökeskuksen erillisten seurantatietojen perusteella. Omana toimintana toteutettiin valtakunnallista
sinileväseurantaa toimialueen kunnissa. Virasto oli mukana erilaisissa
vesistöjen selvitys- ja kunnostushankkeissa.
OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.5.2009. Oulun
kaupungin allekirjoittamaan energiatehokkuussopimukseen liittyvät
toimenpiteet raportoitiin Motivalle.
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Oulun kaupunki osallistui kansainväliseen Earth hour - tapahtumaan.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN seurantaraportti valmistui kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Seurantaraportissa
käsiteltiin myös ilmastostrategian
ja Itämerihaasteeseen liittyvän toimenpideohjelman toteutumista. Ympäristötoimen kestävän kehityksen
tavoitteet toteutuivat pääosin. Ympäristötoimen kestävän kehityksen ohjelma päivitettiin. Omaa toimintaa
koskevat energiansäästöohjeet otettiin käyttöön.
Kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon jakosäännöt muutettiin koko
toimialuetta kattaviksi.

Oulun seudun ympäristön tila 2009 on
ensimmäinen koko ympäristötoimen
toimialueen kattava ympäristökatsaus.
Raportissa on tietoa alueen yleisestä
kehityksestä, luonnonoloista, luonnonvaroista ja niiden käytöstä sekä ympäristökuormituksesta ja ympäristövaikutuksista.

Oulun seudun
ympäristön tila 2009

Tarkasteltavana on tiivistä kaupunkiympäristöä, maaseutua ja rakentamatonta luonnonympäristöä. Vaikka ympäristökuormitus ja –olosuhteet vaihtelevat
paikallisesti eikä kehityssuuntia voida
kaikilta osilta selkeästi osoittaa, niin yleisarvosanaksi ympäristön tilalle voidaan
antaa hyvä.

Ympäristötoimen johtokunnan puheenjohtaja ja ympäristöjohtaja osallistuivat Eurocities –järjestön kokoukseen Wienissä. Kokouksen teemana
oli ”Onko finanssikriisi uhka vai mahdollisuus?”.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset kohdennettiin lasten ja
nuorten käyttämiin kohteisiin, joita
olivat päiväkodit, koulut ja nuorisotilat. Lisäksi kartoitettiin esiopetukseen käytettävät tilat. Sisäilman laatu oli pääosin terveydensuojelulain
edellyttämällä tasolla. Ongelmia oli
lähinnä niissä kohteissa, joiden toiminnan jatkuminen oli epävarmaa.
Työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa selvitettiin kolmen
päiväkodin ja kolmen koulun sisäilmaongelmia.
Päiväkodeissa ja kouluissa tarkastettiin myös leikkikenttien ja leikkikenttävälineiden turvallisuutta. Lisäksi
tarkastettiin tupakkalain valvontaan
liittyen, oliko päiväkotien leikkipihoilla esim. tupakantumppeja merkkinä
tupakoinnista.
Tuoteturvallisuuden valvonnassa
osallistuttiin Oulun lääninhallituksen toteuttamiin ratsastuspalvelujen
ja suurien yleisötilaisuuksien turvallisuutta selvittäneisiin projekteihin
sekä valtakunnalliseen ohjelmapalvelujen turvallisuutta koskeneeseen
projektiin. Projektissa todettiin, että
turvallisuusasiakirjojen laatimisessa,
päivittämisessä ja toteuttamisessa oli
puutteita.
Leirikeskusten ylläpitäjiä ohjeistettiin huomioimaan talousveden laatu. Talven ajan käyttämättä olleissa
huoneistoissa vettä tulee juoksuttaa
tai kaivon kunto ja kaivoveden laatu
tutkia ennen veden talouskäyttöä. Tilat kehotettiin siivoamaan perusteellisesti ennen leiritoiminnan alkamista.
Sairaustapausten sattuessa neuvottiin leiri tarvittaessa keskeyttämään
tai perumaan.
Asumisterveyteen liittyvissä asioissa
toiminta painottui neuvontaan ja ohjeistamiseen. Asuntoja koskevat yhteydenotot liittyivät pääasiassa kosteus- ja homevaurioepäilyihin sekä

Hietasaaren leirikeskus. Kesän aikana valvotaan myös leirikeskusten uimaveden laatua. Turvallisella uimarannalla on lapsille merkitty uintialue. Kuva Elvi Leskinen

erilaisiin hajuhaittoihin. Asukkaiden
yhteydenottoja oli kaikkiaan 410. Yhteydenottojen vuoksi asuntoihin tehtiin tarkastuksia. Monissa tapauksissa kiinteistön omistajia ohjattiin
teettämään sisäilmatutkimuksia ulkopuolisilla asiantuntijoilla.
Elintarvikevalvontaan käytettiin puolet ympäristöterveydenhuollon ko-

konaistyöajasta. Elintarvikealan toimijoille järjestettiin vuoden aikana
puhtaanapitokoulutusta pitämällä
Avaimet puhtaaseen keittiöön -koulutus, joka oli suunnattu erityisesti ravintoloille. Elintarvikealan laitosten
uudelleenhyväksyntä saatettiin päätökseen vuoden 2009 aikana. Vuoden aikana vastaanotettiin yhteensä
34 ruokamyrkytysepäilyä. Kolmessa

Toiminta-alueen talousvesilaitokset 2009
Eu-vesilaitokset (yli 5000 käyttäjää tai veden otto 1000 m3/vrk):
Oulun Vesi, Kurkelanranta
Oulun Vesi, Hintta
Kempeleen Vesihuolto Oy
Kiimingin Vesihuolto Oy
Limingan vesihuolto Oy
Muhoksen Vesihuolto Oy
Oulunsalon Vesihuolto Oy

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

Suuret vesilaitokset (50-5000 käyttäjää tai
veden otto 10-1000 m3/vrk):
Hailuodon Vesihuolto Oy
Ilmailulaitos Finavia, Lentoasema
Lumijoen Vesihuolto Oy
Muhoksen-Sanginjoen vesiosuuskunta
Tyrnävän vesihuolto Oy
Pikkaralan vesiosuuskunta
Pienet vesilaitokset (alle 50 käyttäjää tai
alle 10 m3/vrk):
Hirvasniemen vesihuoltoyhtymä
Somerovaaran vesiosuuskunta
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sisätiloissa 1.6.2009 asti, tarkastettiin
siirtymäajan loppumisen jälkeen.
Vuoden 2009 terveydensuojelun painopistealueena olivat EU- vesilaitosten erityistilannevalmiudet. Kaikkien
vesilaitosten toimittama vesi täytti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

tapauksessa oli useampia sairastuneita. Puolalaiset pakastevadelmat
aiheuttivat valtakunnallisen epidemian. Kaksi muuta epidemiaa liittyivät
kalatuotteisiin.
Kertomusvuonna tupakan myynti tuli luvanvaraiseksi. Hakemuksia toimitettiin 369. Ravintolat, joille oli myönnetty lupa tupakointiin ravintolan

Kertomusvuonna valvontaan kuului
kaikkiaan 42 yleistä uimarantaa. Näistä yhdeksän luokitellaan kävijämäärän perusteella EU-rannoiksi. Näiltä rannoilta otettiin vähintään neljä
näytettä uimakauden aikana. Muilta
yleisiltä uimarannoilta otettiin vähintään kolme näytettä. Loppukesällä todettiin sinileväkasvustoa Oulun Pyykösjärven ja Kuivasjärven rannoilla.
Kiimingin Jäälinjärven rannalla oli sinileväsamentumaa.

Kertomusvuonnan toteutettiin kauneushoitoloiden hygieniatasoa selvittänyt projekti

Kertomusvuonnan toteutettiin kauneushoitoloiden hygieniatasoa selvittänyt projekti

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009
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ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

Vuonna 2009 laboratoriossa tutkittiin
6 448 näytettä, joista tehtiin 21 516
analyysia. Näytemäärä kasvoi edellisvuodesta 6,3 % ja analyysimäärä kasvoi 8,5 %.
Vuonna 2009 Laboratorion tuottavuus
(€/henkilö) oli 5,8 % suurempi kuin
vuonna 2008. Myös muissa laboratorion tunnusluvuissa (näytteet/henkilökunta, analyysit/henkilökunta) oli kasvua edellisvuoteen. Laboratoriossa ei
kuitenkaan saavutettu täysimääräisesti asetettuja tulospalkkiokriteereitä, mistä syystä täyttä tulospalkkiota
ei maksettu kenellekään.
Laboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuului kertomusvuoden lopussa 30 menetelmää, joista
mikrobiologisia menetelmiä oli 21 ja
kemiallisia menetelmiä yhdeksän. FINAS -akkreditointipalvelun arviointikäynnillä todettiin 17 poikkeamaa,
joista yksikään ei ollut merkittävä.
Määräaikaisarvioinnin yhteydessä toteutetussa EVIRAn arvioinnissa arvioitiin kalojen ja kalatuotteiden aerobisten mikrobien ja rikkivetyä tuottavien
bakteereiden menetelmä.

Patogeenisten bakteereiden tutkimuksia elintarvikkeista vuosina 2009 ja 2008.
Tutkittava
mikrobi

Analyysimäärä,
kpl

Positiivisten
näytteiden määrä
tutkituista, %

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Salmonella

336

316

0

1

0%

0,3%

Listeria
monocytogenes

504

431

18

18

3,4%

4,2%

Bacillus cereus

767

528

29

17

3,8%

3,2%

Koagulaasipos.
Stafylokokit

1083

868

6

10

0,6%

1,2%

Laboratoriotoiminta 2001–2009.
Analyysimäärä laboratoriohenkilöä kohden vuodessa.
Analyysimäärä

4000
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Analyysimäärä

1500
1000
500
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA
ELÄINSUOJELU

Uudelleen organisoituun seudulliseen eläinlääkintähuoltoon kävi tutustumassa vierailijoita sellaisilta alueilta muualta Suomesta, joissa vasta
suunniteltiin toiminnan muuttamista
seudulliseksi.
Uusi eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan 1.11.2009, minkä seurauksena myös ennalta ehkäisevät tuotantoeläinten terveydenhuolto-ohjelmat
katsottiin kuuluvaksi peruseläinlääkintähuoltoon. Samalla kunnan velvollisuudeksi tuli valvontatehtävistä,
kuten eläinsuojeluvalvonnasta huolehtiminen.

Tietoja praktiikasta

Kertomusvuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi eläinlääkintähuollon organisaation uudistamisen
jälkeen. Tyytyväisenä voidaan todeta,
että palvelujen keskittämisen ansiosta kunnallisen eläinlääkintähuollon
velvoitteet onnistuttiin toteuttamaan
hyvin. Muutoksella haettu toimintavarmuus ja palveluiden tason parantaminen toteutuivat. Asiakkailta
kiitosta ovat saaneet muun muassa
yhteisvastaanoton avarat odotustilat,
joissa eläinpotilaan kanssa on helppo odottaa omaa vuoroaan. Tuotanto- ja lemmikkielämiä koskevien puhelujen eriyttäminen sekä virka- että
päivystysaikana on parantanut saavutettavuutta. Toimintavuoden aikana
hankitut pieneläinröntgenlaite ja kannettava ultraäänilaite tuotantoeläintutkimuksiin monipuolistivat vastaanoton tutkimusvälineistöä entisestään.

Potilashoitoja keskimäärin
lemmikkieläimet
tuotantoeläimet

kpl /kk
850
250

Yhteydenotot puhelimitse keskimäärin
lemmikkieläimet, neuvonta/ajanvaraus
lemmikkieläinpäivystys
tuotantoeläimet neuvonta/ajanvaraus

kpl/kk
3620
1120
640

Yhteisvastaanotolle palkatun pieneläinhoitajan ansiosta eläinlääkärit
saattoivat tehokkaammin keskittyä
varsinaiseen potilastyöhön.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009
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TIEDOTUS JA VALISTUS

Oulun seudun ympäristötoimi tiedotti ajankohtaisista ympäristöasioista,
vireillä olevista asioista ja palveluistaan tiedotusvälineiden kautta ja internetsivuillaan.

JULKAISUT 2009
1/2009 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2008.
2/2009 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2008.
3/2009 Oulun seudun ympäristölautakunta. Toimintakertomus 2008.
4/2009 Oulun seudun ympäristön tila
2009.
RAPORTTI 3/2009
OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖTOIMI

Pitopalvelujen riskien kartoitus
2007–2009

RAPORTIT 2009

TIEDOTTEITA

1/2009 Ympäristöluvallisten polttonesteiden jakeluasemien valvonta vuosina 2007–2008.
2/2009 Ilmanvaihdon riittävyys Oulun
seudun ympäristöviraston toimialueen päiväkodeissa talvella 2006–2007. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet
3/2009 Pitopalvelujen riskien kartoitus
2007–2009.
4/2009 Ympäristöasioiden hoito Oulun seudun metalli- ja konepaja-alalla. Selvitys 2009.
5/2009 Ympäristöasioiden hoito puusepänteollisuuden yrityksissä
Oulun seudulla 2009. Selvitys.
6/2009 Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu.
7/2009 Kauneushoitoloiden puhtausprojekti 2009.
8/2009 Pakkaamattomien kalatuotteiden laatu myymälöissä ja ulkomyynnissä 2008.

Tiedotteita erilaisista ympäristöviraston toimintaan liittyvistä keskeisistä
asioista laadittiin kertomusvuonna 21.
Tiedotteista kymmenen koski ympäristönsuojelun ja neljä ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita ja
seitsemän uimavesiä.

MUUT

YMPÄRISTÖTIETOISUUSKAMPANJA
Ympäristötoimi vastasi yhdessä ympäristötietoisuustoimikunnan kanssa
Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2009 ympäristötietoisuuskampanjasta. Puhtaasti liikkeelle -kampanja toteutettiin
eri kohderyhmille suunnatuin vaihtuvin teemoin. Kevät käynnistyi työmatkakilpailulla ja parhaat kirjoitukset A-luokan arkimatkasta palkittiin
marraskuussa Pohjois-Suomi -päivillä. Kampanjasta tiedotettiin säännöllisesti koko vuoden ajan ja sille avattiin omat internetsivut . Tiedotteiden
määrä oli 11.

Oulun seudun ilmastostrategia.

PUHTAASTI LIIKKEELLE
– ympäristötietoisuuskampanja
• Varaslähtö kampanjaan: Muistithan laittaa auton lämmitykseen,
älä tyhjäkäytä!
• Kampanjan käynnistäminen – tee oikea liikuntavalinta!
Puhtaasti liikkeelle –ympäristötietoisuuskampanjan tavoitteet
• Lisätä tietoisuutta ilmanlaadusta ja
ilmastonmuutoksesta
• Saada aikaan käytännön toimia
yksilö- ja yhteisötasolla
• Vaikuttaa ilmanlaatuun, ilmastonmuutoksen hillintään ja energiansäästöön
• Kohentaa kuntoa ja edistää terveyttä
• Säästää rahaa

• Työmatkahaastekampanja
• Perheet pihalle – liiku lähellä
• Kimppakyydillä kylille – haastekampanja haja-asutusalueiden
kyläyhdistyksille
• Miten liikut lomalla ja vapaa-aikana – pyöräile rannalle ja treeneihin
• Missä asioit – lähipalvelut kunniaan
• Lapset liikkeelle – omin jaloin kouluun

www.ouka.fi/ymparisto/puhtaasti/

• Kansainvälinen Autoton päivä 22.9.
• A-luokan arkimatka - ympäristötietoisuuspalkinto

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009
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TALOUS

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan talousarviossa ympäristötoimi on jaettu kolmeen
sitovuustasoon, jotka ovat viranomaistoiminnat, eläinlääkintähuolto
ja elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Vuonna 2009 viranomaistoimintojen kustannukset jaettiin asukasluvun ja kuntiin kohdistuvan työajan
perusteella (70%/30%). Elintarvike- ja

TULOSLASKELMA

ympäristölaboratorion kustannukset
jaettiin kuntien asukasluvun suhteessa. Eläinlääkintähuollon jakoperuste
oli eläinten määrä kunnittain.
Talousarvioon nähden menojen osalta
tuli säästöä ja tulot hieman ylittyivät
kaikilla sitovuustasoilla. Ylijäämä oli
yhteensä vajaa 600 000 euroa.

Toteuma
1.1.-31.12.2009
3 866 671,52

Talousarvio
1.1.-31.12.2009
3 944 104,00

38 525,17
69 612,28

0,00
0,00

-105 233,42
-458 404,70

-89 524,00
-567 430,00

118 %
81 %

-1 884 580,71

-2 077 834,00

91 %

-398 086,69
-139 089,35

-617 678,00
-161 237,00

64 %
86 %

-13 401,05

-13 401,00

100 %

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-383 970,39

-417 000,00

92 %

LIIKEYLIJÄÄMÄ

592 042,66

0,00

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
   ELÄKEKULUT
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
MUUT RAHOITUSKULUT

Kaupunki käynnisti talouden tasapainottamisohjelman ja ympäristötoimi
antoi huhtikuussa esityksensä oman
toimialansa toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi. Toimenpiteet
kohdistuivat määräaikaisen henkilöstön palkkaukseen, laboratorion kannattavuuden parantamiseen sekä palvelumaksuihin.

Tot %
98 %

464,48
620,68
-6,10

YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

593 121,72

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

593 121,72

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

593 121,72

0,00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2009
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TASE 31.12.2009
VASTAAVAA

RAHOITUSLASKELMA
31.12.2009

PYSYVÄT VASTAAVAT

TOIMINNAN RAHAVIRTA

AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
14 575,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

SAAMISET
80 114,27

MUUT SAAMISET
RAHAT JA PANKKISAAMISET
VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 181,77
958 176,91
1 059 048,38

VASTATTAVAA

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

88 991,08
593 121,72

VIERAS PÄÄOMA

KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat
SIIRTOVELAT
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

606 522,77

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
8 304,42

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
KUNNALTA
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
MUILTA

-500 400,17

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-492 095,75

43 635,27

RAHAVAROJEN MUUTOS

114 427,02

0,00

RAHAVAROJEN MUUTOS

LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT

RAHOITUSOSUUDET
INVESTOINTIMENOIHIN

SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA

OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA

1 079,06

INVESTOINTIMENOT

SAAMISET KUNNALTA
SIIRTOSAAMISET

13 401,05

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

592 042,66

41 694,90

RAHAVARAT 31.12.

958 176,91

291 605,41

RAHAVARAT 01.01.

843 749,89

RAHAVAROJEN MUUTOS

114 427,02

1 059 048,38
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta johtaa ja valvoo kuntien
toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta
ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä koskevat palvelut. Lautakunnan alaisuudessa
toimii omana toimintayksikkönään elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Ympäristölautakunnan toiminnan tavoitteena on turvata Oulun seudulle viihtyisä
ja terveydelle vaaraton elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja
monimuotoisuus.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAYKSIKKÖ
Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon,
vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainestenoton lupa-,
ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön
suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.
Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa myös ympäristönsuojelun edistämisen
koordinoinnista ja kehittämisestä.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON
TOIMINTAYKSIKKÖ
Ympäristöterveysvalvonta käsittää elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja
kuluttajapalveluiden turvallisuuden sekä elinympäristön terveellisyyden
valvonnan, neuvonnan ja seurannan sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisyn.
Lisäksi ympäristöterveysvalvonnan yksikkö huolehtii kemikaalilain sekä
tupakkalain mukaisesta valvonnasta.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ
Tarjoaa eläinten sairauksien hoitoon liittyvät ympärivuorokautiset
peruseläinlääkintäpalvelut, huolehtii maidontuotannon hygieenisestä valvonnasta
sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkärit
huolehtivat tarttuvien eläintautien leviämiseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä
toimenpiteistä ja eläinsuojelusta.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tehtävänä on tuottaa Oulun seudun
ympäristölautakunnan toimintastrategian mukaisesti tutkimuspalveluja
Oulun seudun ja Pohjois-Suomen kuntien viranomaisten tarpeisiin ja tukea
ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun valvontaa. Laboratorion
tehtävänä on lisäksi myydä tutkimuspalveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille
ja toimia poikkeusoloissa tarvittaessa tietyillä tutkimusalueilla valtionhallinnon
tarpeiden mukaan. Laboratorion toiminta perustuu eri valtionhallinnon
viranomaisilta saatuihin tutkimusoikeuksiin ja/tai velvoitteisiin.

