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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2008 oli seudullisen ympäristölautakunnan neljäs toimintavuosi. Koko
mennyttä valtuustokautta peilaten ympäristölautakunnan onnistuminen tehtävässään on ollut selvästi nähtävissä.
Ne visiot ja strategiset tavoitteet, jotka
lautakunta asetti, on saavutettu erittäin
hyvin.
Ympäristölautakunnan toimiala on lainsäädännöllisesti yksi kunnan haastavimmista. Lainsäädäntö on laaja ja EU:sta
johtuen koko ajan kehittyvä, mikä vaatii
työntekijöiltä ammattitaidon jatkuvaa
kehittämistä.
Ympäristölautakunnan toimiala on hyvin lähellä kuntalaisen arkielämää, joten
kaikkiin lautakunnan päätöksiin ei aina
ole välttämättä oltu tyytyväisiä. Valitusviranomaisilta kertomusvuonna tulleet
ratkaisut ovat kuitenkin osoittaneet, että
tehdyt ratkaisut ovat olleet oikeita ja hyvin perusteltuja.
Lautakunnan onnistuminen työssään on
ollut kertomusvuonna kiitettävää. Joskus
räväkät ja kantaaottavatkin keskustelut
ovat kuitenkin johtaneet ympäristönsuojelun kannalta hyvään lopputulokseen,
johon on voitu olla tyytyväisiä. Kiitokset
siitä koko lautakunnalle.
Kuluneena vuonna keskeiseksi asiaksi nousi seudullisen ilmastostrategian
laadinta. Samoin eläinlääkintähuollossa tehdyt ratkaisut päivystyspiirijaosta ja
uuden klinikan käyttöönotosta joulu-

Pekka Vuononvirta

kuussa olivat isoja askelia paremmista
seudullisista palveluista.

tävästi koordinoinut koko seutuorganisaatiossa.

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikkeiden korkea hygieeninen taso sekä juomaveden laadusta huolehtiminen
ovat keskeisimpiä haasteita. Tässä työssä
onnistuttiin hyvin. Seudullisen ympäristöviraston ammattiosaaminen korostui erityisesti kesäkuussa Hailuodossa tapahtuneen vesiepidemian aikana.
Juhannukseen ajoittuneesta tilanteesta
huolimatta tarkastajien ottamat näytteet
voitiin tutkia nopeasti omassa laboratoriossa ja veden käyttökieltoa lyhentää
monella päivällä.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
toiminta on ollut lautakunnan asettaman
strategian mukaista ja tulostavoitteet on
saavutettu hyvin.

Viime vuosina maassamme tapahtuneet
vesiepidemiat ovat osoittaneet sen, että vaaratilanteista tiedottamiseen tulee
suhtautua vakavasti ja tiedotuskäytäntöä
tulee koko ajan kehittää. Se mitä poikkeusolosuunnitelmiin on kirjoitettu, ei
välttämättä aina käytännössä toimi. Tämä on iso haaste koko ympäristösektorilla.
Ympäristönsuojelussa lupa-asioiden valmistelu ja niiden valvonta on iso osa
työstä. Ympäristön tilaa voidaan Oulun seudulla pitää kaikilla mittareilla mitattuna hyvänä. Kestävän kehityksen
eteenpäinvieminen, Itämeristrategia,
ympäristötaloudelliset tunnusluvut sekä
ilmastostrategian tuomat haasteet edellyttävät uudenlaista kokonaisajattelua,
mittareiden asettamista ja raportointia,
mitä työtä ympäristönsuojelu on kiitet-

Lautakunnan tekemät ratkaisut eläinlääkintähuollon palvelujen kehittämiseksi entistä paremmaksi ovat onnistuneet
hyvin. Uuden yhteisen klinikan sisäänajo on käynnissä ja sellaisia ylivoimaisia
esteitä, joihin ei olisi jo ennakolta osattu
varautua, ei ole tullut esiin.
Kunnallisessa kuluttajaneuvonnassa tapahtui vuoden aikana isot valtakunnalliset ratkaisut. Kuluttajaneuvonta siirtyi
vuoden lopussa valtion hoidettavaksi
ja työntekijät siirtyivät valtion palvelukseen.
Lautakunta ja virasto ovat hoitaneet taloutta hyvin. Kustannukset ovat pysyneet kurissa ja palvelujen laatua on voitu
edelleen parantaa.
Oulun seudun ympäristölautakunnan
neljä vuotta kestänyt toimikausi on osoitus siitä, miten hyvin toimivia ja laadukkaita palveluja voidaan seudullisesti ja
kustannustehokkaasti yhdessä järjestää,
jos vain halua yhteisen tahtotilaan löytyy. Erityinen kiitos onnistuneesta työstä
kuuluu koko ympäristöviraston henkilökunnalle.
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja 12
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. Lautakunnan puheenjohtaja on Oulusta ja varapuheenjohtaja Kempeleestä.
Vuonna 2008 Oulun seudun ympäristölautakunta piti 13 kokousta, joissa
käsiteltiin yhteensä 256 asiakohtaa. Kokousten yhteydessä tutustuttiin myös
keskeisiin lupa- ja valvontakohteisiin.
Lautakunta osallistui toukokuussa Tampereella pidettyyn Kuntien 4. Ilmastokonferenssiin.

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mari-Leena Kairivaara, Oulu, pj.
Anu Hamari, Oulu
Anneli Pekkarinen, Oulu
Esa Hofslagare, Oulu
Juha Markkola, Oulu
Vesa Pöyhtäri, Oulu

Satu Urpilainen, Oulu
Timo Romppainen, Oulu
Jouni Petäjäaho, Oulu
Tarja Eade, Oulu
Eija Annala, Oulu
Hannu Natri, Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Heikki Suni, Kempele, varapj.

Antti Lithovius, Lumijoki,

Sirpa Pohjola, Kiiminki

Lauri Suomela, Hailuoto,

Sinikka Vuoti, Oulunsalo
Aarre Pitkänen, Muhos
Olavi Ojanperä, Liminka
Maire Leinonen, Tyrnävä

Helena Lievetmursu, Kempele
Jussi Arponen, Kiiminki
Markus Kiiskinen, Oulunsalo
Kirsti Airaksinen, Muhos

puhe- ja läsnäolo-oikeus
puhe- ja läsnäolo-oikeus

Kaupunginhallituksen edustaja
Heikki Keränen

Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä
Marketta Karhu
Maija Nurminen / Leena Tuuri
Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä

Sanna Nordström
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1.1.2008

Maapintaala
(km2)

Sisävesialue
(km2)

Merialue
(km2)

Kokonaispinta-ala
(km2)

Asukasmäärä

Asukastiheys
(as/km2)

Oulu

369

11

70

450

131 585

356

Hailuoto

197

5

880

1 081

1028

5

Kempele

110

0,2

0,02

110

15 320

139

Kiiminki

327

12

339

12 761

39

Liminka

637

6

9

652

8 576

13

Lumijoki

212

0,3

78

290

1 941

9

Muhos

784

14

797

8 754

11

84

0,9

211

9 511

114

Oulunsalo
Tyrnävä
Ylikiiminki

127

492

3

495

6 148

12

1041

23

1064

3470

3,3

Oulun seudun ympäristöhallinnon organisaatio
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Oulun seudun
ympäristölautakunta

Oulun seudun ympäristövirasto
Hallinto
Pekka Vuononvirta

		 Ympäristönsuojelu
			
		 Marketta Karhu
			

Ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkintähuolto
ja kuluttajaneuvonta		
Maija Nurminen 30.6.08 saakka
Leena Tuuri
Leena Tuuri 1.6.08 alkaen		

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Seija Pikkarainen 1.6.08 saakka
Sanna Raunila 22.5.08 alkaen
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HENKILÖKUNTA

Ympäristövirastossa oli vuoden 2008 lopussa 53 työntekijää. Vakansseja, joissa
oli viranhaltija tai -sijainen oli yhteensä
47. Määräaikaisia työntekijöitä oli kaksi
ja työllistettyjä neljä. Kertomusvuoden
aikana eläkkeelle jäi yksi terveystarkastaja ja yksi kuluttajaneuvoja.
Oulun kesärekrytointikampanjan myötä ympäristövirasto palkkasi yhdeksän
kesäharjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin palvelujaksoihin. Lisäksi oli yksi
kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelija. Henkilöstöpankin kautta työllistettiin yksi henkilö. Työllisyysvaroin hoidettuja palvelusopimuksia oli vuoden
aikana seitsemän.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
– JOHTORYHMÄ

Henkilöstö 31.12.2008
		
		
 ympäristöterveysvalvonta

vaki- määrätuiset aikaiset
17

5

10

2

7

2

ympäristölaboratorio 8

0

 ympäristönsuojelu
 eläinlääkintähuolto
 elintarvike- ja
 kuluttajaneuvonta
 hallinto

2

1

3

2

Koulutus 2008

Oulun seudun ympäristövirastossa yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä.
Kokouksia pidettiin kertomusvuonna
18. Johtoryhmän käsittelemät asiat olivat pääsääntöisesti Oulun kaupungin
yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia. Johtoryhmä toimii myös viraston
työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluasioita käsitellään vähintään kerran kuukaudessa ja paikalla on myös työsuojeluvaltuutettu.
henkilöt

koulutuskerrat

koulutuspäivät

Ympäristönsuojelu

12

33

59

Ympäristöterveysvalvonta

15

67

92

Eläinlääkintähuolto

6

14

25

Kuluttajaneuvonta

2

5

8,5

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

6

12

30

Hallinto

3

11

12,5

TYÖSUOJELU- JA
TYÖYHTEISÖTOIMINTA

Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon
toimintasuunnitelma. Virasto osallistui
työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä
edistävän liikuntaviraston ”Kunnon Firma” –ohjelman vuosikorttien hankin-
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taan. Vuosikortin käyttäjiä oli kevätkaudella 12 ja syyskaudella 18.
Sairauspoissaolojen määrä oli koko virastossa 716 päivää. Sairauspoissaolokertoja oli 106 ja sairastuneiden henkilömäärä oli 73. Turvallisuushavaintoja
seuraava Vaarain-järjestelmä otettiin
käyttöön ja siihen liittyvää koulutusta
annettiin koko henkilöstölle.
Keväällä 2008 käyttöönotettu ympäristöviraston sisäinen Akkuna sai hyvän
vastaanoton ja sen sisältöä on kehitetty
edelleen päivittäistä henkilöstötiedotusta
palvelevaksi.
Teknisten virastojen talon rakentamishankkeen edistymistä seurattiin säännöllisesti koko vuoden ajan.
Asianhallinnan ohjeistus valmistui ja se
esiteltiin koko henkilöstölle.
Kympin kunta -työyhteisöpysäkille pysähdyttiin ympäristönsuojelussa ja ym-

päristöterveysvalvonnassa. Esimiesten ja
alaisten väliset kehityskeskustelut käytiin
Elbit- järjestelmää käyttäen. Työpaikkakokoukset pidettiin helmi- ja syyskuussa.

Viraston virkistyspäivänä toukokuussa
tutustuttiin Oulun keskustan kulttuuriin
ja taiteeseen arkkitehti Kaarina Niskalan johdolla. Pikkujoulu pidettiin joulukuussa.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kertomusvuoden toiminnassa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien
ja ilmoitusten käsittelyyn sekä valvontaja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat
erilaisten valitusten ja muiden yhteydenottojen käsittely ja kuntoon saattaminen. Sekä ympäristölupavelvollisten
toimintojen että maa-ainesten oton valvontasuunnitelmat päivitettiin.
YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin vuoden
2008 aikana 38, joista 10 oli ympäristölautakunnan, 17 Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen ja 11 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämää.
Ympäristölautakunnan myöntämät luvat
koskivat jakeluasemia, jäte- ja vesihuoltoa, eläinsuojia, pesuloita ja elintarvikkeiden valmistamista. Kohteista viisi
sijaitsi Oulussa, kolme Limingassa, yksi
Kiimingissä ja yksi Ylikiimingissä. Ympäristökeskuksen luvista yli puolet koski
jäte- ja vesihuoltoa ja loput energiantuotantoa, eläinsuojia ja teollista toimintaa.
Ympäristölupaviraston myöntämät luvat
sijoittuivat koko toimialueelle ja koskivat
suurimmaksi osaksi turvetuotantoa.

Vaasan hallinto-oikeus antoi kahdeksan
lautakunnan toimialuetta koskevaa päätöstä.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 §:N
TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristövirastoon
60. Ilmoituksista tehtiin 36 päätöstä,
josta pääosa koski ulkoilmakonsertteja ja
rakentamiseen liittyvää toimintaa. Oulun
keskustan ulkoilmakonserteista tehtiin
16 päätöstä ja näistä kuusi oli ns. useamman päivän suurtapahtumia. Lautakunta
linjasi periaatteet Oulun ydinkeskustan
alueen vuoden 2008 kesätapahtumien
meluhaittojen ehkäisemiseksi. Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti voitiin
järjestää 24 erilaista melua aiheuttavaa
tapahtumaa. Meluilmoituksien kohteet 4
yksittäistä tapahtumaa lukuun ottamatta

sijaitsivat Oulussa.
Koeluonteista toimintaa käsitteleviä ilmoituksia tehtiin ympäristökeskukseen
kolme.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia päätöksiä käsiteltiin lautakunnassa yhteensä
kuusi. Kunnostuksen hyväksymisiä oli
16 ja kunnostuksia koskevia raportteja
kymmenen. Kaatopaikkojen seurantatuloksia oli viideltä suljetulta kaatopaikalta.
RUOPPAUSILMOITUKSIA oli käsiteltävänä tai tiedoksiantona yhteensä 14.
Ruoppaukset kohdistuivat Kempeleenlahdelle, Kiiminkijoelle, Oulun edustalle
ja Jäälinjärveen.
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN valvontaa toteutettiin sekä tarkastuskäynnein
että neuvonnan avulla. Rakennusjättei-

den lajittelua ja hyödyntämistä purku- ja
korjaustoiminnassa selvitettävä raportti
valmistui. Jätteenkuljetukseen liittymisen
valvontakartoitus saatettiin loppuun ja
tuloksista laadittiin raportti.
VALITUKSIA kirjattiin kertomusvuonna yhteensä 389. Valituksista 193 koski
jätteitä, 54 ilmanlaatua, 45 vesistöjä, 45
melua ja 52 muita. Eri kuntiin valitukset
jakaantuivat seuraavasti:
Hailuoto
1,5 %
(6 kpl),
Kempele
7 % (28 kpl),
Kiiminki
6,5 % (25 kpl),
Liminka
3 % (12 kpl),
Lumijoki
2,5 % (10 kpl),
Muhos
5 % (20 kpl),
Oulu
53 % (206 kpl),
Oulunsalo
8 % (30 kpl),
Tyrnävä
8 % (31 kpl),
Ylikiiminki 4,5 % (18 kpl).

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

YMPÄRISTÖNSUOJELUN
TARKASTUKSET
Ympäristölupavelvolliset
laitokset..............................................114
Jätelain mukaiset roskaantumis/jätehuoltotarkastukset ................... 82
Vesihuolto- ja vesilain
mukaiset tarkastukset . .................... 17
Maa-ainestenotto.............................173
Muut...................................................... 29
YHTEENSÄ...........................................415

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN käsittelyn vaatimuksista ja toteutuksesta tiedotettiin tiedotusvälineiden kautta sekä
erilaisissa tilaisuuksissa.

Jätevesikäsittelyn suunnitelmia tuli tiedoksi rakennusvalvontaviranomaisilta 41.
ITÄMERIHAASTEESEEN liittyvä kaupungin toimenpideohjelma valmistui.
Esitetyt toimenpiteet koskevat jätevesipäästöjä, viemäriverkoston kehittämistä,
haja-asutusalueen kuormitusta, kaupunkien harjoittamaa maa- ja metsätaloutta,
laivaliikenteen ja veneilyn jätevesien käsittelyä sekä satamatoimintaa. Keskeistä on myös yhteistyö ja asiasta tiedottaminen.
ESITYS OULUN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIAKSI valmistui kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Oulun kaupungin
allekirjoittamaan energiatehokkuussopimukseen liittyvät toimenpiteet käynnistyivät.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT merialueelta tapahtuvaa
hiekan noston ja Suurhiekan merituulipuiston osalta jatkuivat. Laanilan Voiman Oy:n voimalaitoshankkeen sekä
Pohjolan Voima Oy:n merituulipuiston
YVA-menettelyt käynnistyivät.
MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA Oulun
seudun ympäristöviraston toimialueel-

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TYÖAJAN JAUKAUTUMINEN VUONNA 2008
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät			

 Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen
ennaltaehkäisy....................................................................................................... 22 %

 Luvat, ilmoitukset ja päätökset.......................................................................... 15 %
 Valvonta................................................................................................................... 27 %
 Ympäristön tilan seuranta................................................................................... 7 %
Muut kunnalle kuuluvat tehtävät

 Maa-aineslain tehtävät........................................................................................ 8 %
 Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä jätelain
ei-viranomaistehtävät ......................................................................................... 5 %

 Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät............................................. 16 %

la oli edelleen vilkasta. Ympäristölautakunta käsitteli yhteensä 12 maa-aineksiin liittyvää lupa-asiaa, joista seitsemän
oli varsinaisia lupahakemuksia. Loput
liittyivät lupien siirtoon, jatkamiseen tai
muuttamiseen. Valvontaa tehtiin yhteensä 113 luvan alueella. Lopullisesti maisemointiin viisi lupa-aluetta.
Eniten lupakohteita on edelleenkin Kiimingin ja Oulunsalon kuntien alueilla.
Vuoden lopussa maa-aineslupien mahdollistaman kokonaisottomäärä oli noin

17, 6 milj. m3, mikä on hieman 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 lintula-
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jien suojelemiseksi Oulun ranta-alueilla
jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.
Sanginjoen ulkometsäalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman laadinta jatkui kaupunginhallituksen tekemän linjauksen
mukaisesti. Uusia luonnonmuistomerkkejä rauhoitettiin kaksi. Molemmat sijaitsivat Oulun Pikkaralassa. Toinen
luonnon muistomerkeistä oli kookas
mänty ja toinen kuusikuja.
YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA koostui
erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä havainnoista.

Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa
kuormittavien laitosten ja kaupungin
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Mittaustuloksista laadittu raportti osoitti vuoden 2008 ilmanlaadun olleen jokseenkin
edellisten vuosien kaltainen. Ilmanlaatu
asuinalueilla oli vähintään hyvä tai tyydyttävä 91 %:sti tarkasteluajasta. Hankalimpaan kevätpölyaikaan vilkkaimmilla
liikennealueilla suoritetut pölynsidontatoimenpiteet paransivat tilannetta ja keskustan pölypitoisuudet olivat keskimäärin hieman edellisvuosia alhaisempia,
vaikka kevään pölykausi oli tavanomaista pidempi.

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.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN seurantaraportti indikaattoritietoineen valmistui

kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Ympäristöasioiden
taloudellisten tunnuslukujen kirjaamisesta laadittiin ohje ja kyseiset tunnusluvut koottiin osaksi raporttia. Ympäristövirasto järjesti aiheesta seminaarin
ja koulutustilaisuuden. Kaupungin koko henkilöstön ympäristötietoisuutta
selvittävä tutkimus saatettiin loppuun.
Kuutoskaupunkien indikaattoritietojen
vertailuraportti valmistui. Ympäristöviraston kestävän kehityksen tavoitteet toteutuivat pääosin.

Rauhoitettu luonnonmuistomerkki, Hiltulantien kuusikuja

28.5. kello klo 9–12.

työikäisten miesten piiri la
24.5. klo 16 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.

saattajat ry:n Intian radiotyöstä kertoo Helsingin aluesihteeri Martti Poukka.
Aamurukous keskiviikkoisin
klo 6 kirkossa.
Perhekerhot normaalisti.

mennessä Eila Pelttarille, p.
040 7790 375.
Päihdeongelmaisten ja yksinäisten päivätoiminta
Veikon valinta keskiviikkoisin klo 10 Nordea-talon alakerrassa.
Kirpputori
Ilonpisara
on avoinna
ti ja to klo
14–17, la
klo 10–13.
Varhaisnuorten
kerhot ovat
jääneet kesätauolle.
nuoret:
Gospelmessu to 22.5.
klo 19 kirkossa. Yöpappila pe
23.5. klo 20
VP. Nuor-

Kevätkylvön siunaus

ti 27.5. klo 12
Juha Junttilan tilalla, Piriläntie 166

Tervetuloa!
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

jantaisin Zeppelinissä klo
16–18. Kesäkauden avajaiset
to 29.5. klo 19 Vanhassa pappilassa.
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2008
Rippikoulu: YK4 vanhempainilta ke 28.5. klo 18 Vanhassa
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
pappilassa. YK6 vanhempainilta to 29.5. klo 18 Vanhassa
pappilassa.
äijäsähly sunnuntaisin klo
13.30–15 Santamäen koululla.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9–11 Kirkonkylän
koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys:
Esikoululaisten kevätretki
mukana nuorten bändi
la 24.5. Lähtö ry:ltä klo 9. Kevätjuhla su 25.5 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Kevätjuhla su 25.5. klo 14 ry:llä.
Kastetut: Milla Maria Määttä, Tuulia Eveliina Kärki, Aamu Ellen Ahola.
Kempeleen seurakunta
Vihitty: Ulla-Maija Kova ja
Miika Aleksi Vähäjylkkä.
nuorisotyö

Torstaina

22.5.

klo 19

Tervetuloa!

Vuosi 2008 oli ensimmäinen vuosi, jol-

Kiiminki
loin toteutettiin ympäristöterveyden-

hartaus to 22.5. klo 13 Kolamäki, Erja Haho.
hartaus ti 27.5. klo 13 Koivulehto, Erja Haho.
hartaus ke 28.5. klo 14 Jaarankartano, Ulla Junttila,
Jarkko Metsänheimo.
Kirkkokuoro to 22.5. klo
18.30 srk-keskus.
Kuoromatinea to 22.5. klo
20 srk-keskus. Sekakuoro Tuike, johtajana Lauri-Kalle Kallunki.
Mielenterveyskuntoutujien
omaisryhmä Jäälin srk-koti
ke 21.5. klo 17–18.30.
Jäälin hautausmaan siivoustalkoot to 22.5. alkaen
klo 17. Talkookahvit.
Lasten parkki avoinna perjantaisin klo 12–15 Jäälin
srk-koti. Parkki tarkoitettu
3–6-vvuotiaille lapsille. Tiedustelut p. 0400 835 374.
Perhekerhot ja -kahvilat jatkuvat syksyllä.
Kotikäyntikampanja järjestetään 20.–22.5. klo 17–20
paikkakunnalle muuttanei-

den seurakuntalaisten koh-

taamiseksi.
Tuore ruisleipä
huollon kaikkia osa-alueita
kattavaa
viedään kotiovelle.
kolmivuotista valvontasuunnitelmaa.
Eläkeläisten leiripäivä ti
10.6 Reposelässä.
Kaikki valvontasuunnitelman
mu-Ilm. 30.5.
mennessä, p.040 584 4406.
kaiset tarkastukset muuttuivat
mak- ovet
nuorisotyö: Avoimet
nuorisoseuralla
sullisiksi vuoden 2008Alakylän
alusta
alkaen.
tiistaisin klo 17–20.
Rauhanyhdistys:
Valvontasuunnitelmaan
sisältyviäLauluseukanrat pe 23.5. klo19 kyläpiisanterveyslain mukaisia
elinympäristön
reittäin. Kevätjuhla su 25.5.
klo 17 Rauhanyhdistys. Päiterveydensuojeluun kuuluvia
elintarviväseurat: su 1.6. klo 13 Rauhanyhdistys.
kevalvonnan, terveydensuojelun,
tuoKiimingin Rauhan Sana:
teturvallisuuden, tupakkalain
ja
kemiSeurat su 1.6. klo 12 srk-keskus, puhujinamukaisia
Karl-Erik Tjäkaalivalvonnan sekä lääkelain
der sekä Timo Kontio, Reino
tarkastuksia tehtiin kertomusvuonna
Heikkilä ja Raimo Salonen.
Kastettu: Kalle Erkki Sakakaikkiaan 3127.
ri Erkkilä, Kaarlo Eino Johannes Rotonen, Jaakko Juhani
Matias Marttila, Viljami Antto Aleksanteri Palosaari, Eero Paavali Heinonen, Aleksi
Elias Salminen.
Kuollut: Anna Maria Huttula, 84.

Päiväkotien ja koulujen valvonnassa selvitettiin ilmanvaihdon riittävyyttä.
Ympäristötoimen valvonta-alueen kouluista tarkastettiin kolmasosa ja päiväkodeista hieman yli puolet. Selvitys tehtiin
mittaamalla sisäilman hiilidioksidipitoisuuksia (CO2). Mittauksia jatketaan
2009. Tarkastusten yhteydessä tehtiin

Ympäristöterveydenhuollon raportit 2008

 Keitetty riisi valmistuskeittiöissä
 Keskuskeittiöiden elintarvikehygi



www.evl.fi/srk/kiiminki

eeninen riskinarviointi
Riisipiirakoiden ja pasteijoiden
laatu
Lihan laatu myymälöissä
Listeriariski hoitolaitoksissa

Rippileirien siirto Suvelasta
Sisäilmatutkimusten ja terveystarkastajan lausunnon perusteella Suvelan leirikeskusta ei voi enää käyttää leiriläisten
majoittamiseen.
Rippileireille on etsitty korvaavat leirikeskustilat:
leiri 3
leiri 4
leiri 5
leiri 6
leiri 7

2.–6.6. Sotkanhelmi Utajärvi
1.–8.6. Kuusamon Oivanki
12.–17.6. Kiimingin seurakuntakeskus,
13.–19.6. Sotkanhelmi Utajärvi
27.6.–3.7. Oulun NMKY Rokua
2.–7.8. Ylikiimingin Vasamo

Seurakunta järjestää bussikuljetuksen. Konfirmaatioiden ajankohdat Kiimingin kirkossa eivät muutu.

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden leirikeskuksen rakentamisen
suunnittelun Suvelaan jo kuluvan vuoden aikana. Vuodelle 2008 vainajien säilytystilalle ja huoltorakennukselle varatut suunnittelumäärärahat siirretään Suvelan leirikeskuksen suunnitteluun.
Vuoden 2009 ja 2010 talousarvioihin esitetään varattavaksi määräraha Suvelan leirikeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten. Vainajien säilytystilan ja huoltorakennuksen rakentaminen siirretään vuoteen 2011.

Kuva ja teksti: Rauhan Tervehdys, Nro 19, 22.5.2008

myös tupakkalain mukaista valvontaa. Tupakointi on kielletty kaikissa alle
18-vuotiaille tarkoitetuissa tiloissa. Kielto koskee myös tilojen iltakäyttöä. Tupakantumppeja ja tyhjiä tupakka-askeja
löytyi varsin monen päiväkodin pihalta.
Leirikeskuksissa ongelmia aiheuttivat huonon sisäilman lisäksi joukkosairastumiset.
Elintarvikevalvontaan käytettiin
60 % ympäristöterveydenhuollon kokonaistyöajasta. Vuoden aikana selvitettiin kahta ruokamyrkytysepidemiaa.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset 2008
Huoneistojen käyttöönottohyväksymistarkastukset .......................... 238
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset................................. 1909
Suunnittelemattomat tarkastukset (valitukset)...............................

980

YHTEENSÄ...................................................................................................... 3127

Ympäristövirasto osallistui porkkanasta
peräisin olevien sairastumisten syyn selvittelyyn osana laajempaa valtakunnallista epidemiaa. Alkukesästä selvitettiin
Hailuodossa lasten leirillä puhjennutta
vatsatautiepidemiaa, jota ei todettu elintarvike- tai talousvesivälitteiseksi.
Nokian kaupungilla tapahtuneen vakavan talousvesiverkoston saastumisen seurauksena Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen kuntien
vesihuoltolaitoksia velvoitettiin selvittämään, onko talousvesiverkostoon liitetyissä kiinteistöissä käytetty sellaisia
teknisiä ratkaisuja, joista voi aiheutua
talousveteen terveyshaittaa. Velvoite annettiin Sosiaali- ja terveysministeriön
antaman toimenpidepyynnön perusteella. Hailuodon Marjaniemen vedenottamon alueelle annettiin kesällä neljäksi
päiväksi keittokehotus, koska talousvedessä otetusta näytteestä todettiin enterobakteereita raja-arvon ylittävä määrä.
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Tuoteturvallisuusvalvonnassa pääpaino oli lasten ja nuorten vapaaajan palvelujen turvallisuuden valvontaan. Valvontasuunnitelman mukaisista
tarkastuksista yli puolet oli leikkikenttien turvallisuustarkastuksia. Kuluttajapalveluihin liittyvistä tapaturmista tehtiin
ympäristötoimeen yhdeksän ilmoitusta.
Ilmoitukset koskivat muun muassa koulupihan leikkivälineessä sattunutta tapaturmaa, ihon palamista solariumissa ja
kauneushoitolan suola-altaan liian lämpimästä vedestä aiheutunutta onnettomuutta. Lisäksi osallistuttiin Kuluttajaviraston valtakunnalliseen uimarantojen
turvallisuuden valvontaprojektiin ja lääninhallituksen järjestämään kynttilätuotteiden valvontaprojektiin.

Kertomusvuonna valvontaan kuului kaikkiaan 47 yleistä uimarantaa. EU-rantojen valvonta toteutettiin
ensimmäisen kerran STM:n asetuksen
177/2008 mukaisesti. Kertomusvuonna
aloitettiin ns. uimarantaa kuormittavien tekijöiden kartoittaminen eli uimarantaprofiilin laatiminen. Muiden yleis-

ten uimarantojen valvonta toteutettiin
1.6.2008 voimaan tulleen STM:n asetuksen 354/2008 mukaisesti. Asetuksen
mukainen näytteenottokertojen määrä oli suurempi kuin edellisenä vuonna.
Nallikarin uimarannan vesinäytteessä
todettiin lähellä raja-arvoa olevia mikrobipitoisuuksia. Ongelman selvittämistä

on tehty yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Sinileväkasvustoa todettiin
Muhoksen Päivänpaistemaan, Oulun
Myllyojan, Parkkisenkankaan, Oulunsalon Varjakan ja Ylikiimingin Vepsänjärven rannoilla.

Valvontaan kuuluivat seuraavat yleiset uimarannat
EU-rannat (Max kävijämäärä yli 100
päivässä)
Kiiminki
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulunsalo
Kempele
Liminka
Lumijoki

Jäälin rantamaja EU
Lämsäjärven uimaranta EU
Nallikarin uimaranta EU
Valkiaisjärven uimaranta, EU
Tuiran uimaranta, EU
Papinjärvi, EU
Kalliomonttu EU
Rantakylän uimapaikka, EU
Viinavuori EU

Muut yleiset uimarannat
Kiiminki
Alakylän uimapaikka
Koskenniskan uimapaikka
Tirinkylän uimapaikka
Niemeläntörmän
uimapaikka
Ylikylän uimapaikka
Huttukylän uimapaikka
Liminka
Tupoksen uimapaikka
Värminkosken leirintäalue
Lumijoki Varjakka
Muhos
Kirkkosaaren uimaranta
Karho-ojan uimaranta
Montan uimaranta
Määtän uimaranta
Junninojan uimaranta
Päivänpaistemaan
uimapaikka
Montan leirintäalueen
uimaranta
Oulu
Konttisenkankaan
uimaranta /Madekoski
Vesalan uimaranta
/Kiviniemi

Kuusisaaren uimaranta
Emännäntien uimaranta /
Oulunsuu
Värtön uimaranta
Maikkulan uimaranta
/Kolehmaisentie
Pateniemen uimaranta
Kuivasjärven uimaranta
Pyykösjärven uimaranta
Myllyojan uimaranta
Parkkisenkankaan
uimaranta
Rajahaudan uimaranta
Saarelan uimaranta
Oulunsalo Varjakka
Tyrnävä
Suutarijärven uimapaikka
Murron uimapaikka
Ampumaradan uimapaikka
Hiihtomaa
Ylikiiminki Rekikylä
Vengasrannan uimapaikka
Valkiaisen uimapaikka
Vepsänjärven uimapaikka
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KULUTTAJANEUVONTA

ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO

Kuluttajaneuvonnan toiminta-alueella
oli 18 kuntaa. Perinteisten puhelimitse
tai asiakaskäynnillä tapahtuvien yhteydenottojen määrä oli kertomusvuonna 5483.
Oulun kuluttajaneuvonnassa
mallinnettu sähköinen valituskaavake on ollut käytössä kahden vuoden ajan. Sähköisellä
kaavakkeella kuluttaja voi ajasta
ja paikasta riippumatta saattaa valituksensa tai tiedustelunsa käsittelyyn
ja kuluttajaneuvoja voi vastata hänelle
parhaiten sopivana ajankohtana. Menettelyllä pyritään helpottamaan niitä kuluttajia, joilla on vaikeuksia yrittää yhteydenottoa puhelimitse virka-aikana.
Sähköisen järjestelmän suosio kasvaa
voimakkaasti kuluttajien keskuudessa.
Sähköisiä yhteydenottoja tuli kertomusvuonna 594, mikä on 351 yhteydenottoa
enemmän kuin vuonna 2007. Perinteis-

ten yhteydenottojen määrä sen sijaan
hieman väheni.
Suurimpia yksittäisiä valitusaiheita olivat
asuntokaupat, autokaupat, elektroniikkatuotteet ja viestintäpalvelut.

Laboratorion henkilökuntamäärä aleni
kertomusvuonna kuuteen henkilöön yhden työntekijän siirtyessä kaupunkiorganisaatiossa muihin tehtäviin. Laboratoriossa tutkittiin 6 070 näytettä, joista
tehtiin 19 832 analyysia. Näytemäärät
vähenivät edellisvuodesta 3,7 %. Analyysimäärät sitä vastoin kasvoivat 5,9 %.
Laboratorion tuottavuus (€/henkilö)
kasvoi edellisvuodesta lähes 20 %. Myös
muissa laboratorion tunnusluvuissa
(näytteet/henkilökunta, analyysit/henkilökunta) oli havaittavissa merkittävää
paranemista edellisvuoteen. Laboratoriossa ei kuitenkaan saavutettu täysimääräisesti asetettuja tulospalkkiokriteereitä, mistä syystä täyttä tulospalkkiota ei
maksettu kenellekään.
Laboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuului kertomusvuoden lopussa 28 menetelmää, joista mikrobiologisia menetelmiä oli 20 ja kemiallisia
menetelmiä kahdeksan. FINAS -akkreditointipalvelun arviointikäynnillä todettiin 4 poikkeamaa, joista yksikään ei
ollut merkittävä. Määräaikaisarvioinnin
yhteydessä toteutetussa EVIRAn arvioinnissa arvioitiin elintarvikkeiden maitohappobakteerimenetelmä.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU

Joulukuun alussa avattiin toimialueen seitsemän praktikkoeläinlääkärin yhteinen vastaanotto Oulun Karjasillalle. Viiden
kunnissa sijainneen eläinlääkärivastaanoton toiminnot siirrettiin yhteisvastaanotolle. Muhoksen vastaanotto jäi edelleen
eläinlääkintähuollon käyttöön.
Eläinlääkäripäivystysalue muutettiin vuoden 2008 alusta vastaamaan viraston muuta toiminta-aluetta. Virka-aikojen ulkopuolella päivystää samaan aikaan kaksi eläinlääkäriä, joista
toinen vastaa lemmikkieläinten ja toinen tuotantoeläinten ja
hevosten sairauksien hoidosta.
Kertomusvuoden aikana järjestettiin tarjouskilpailu ja solmittiin sopimus Oulussa irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.
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RAPORTIT 2008

1/2008 Listeriariski hoitolaitoksissa.
2/2008 Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Oulun
seudulla v. 2007–2008.
3/2008 Lihan laatu myymälöissä 2007.
4/2008 Rakennusjätteet Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella. Selvitys 2007.
5/2008 Riisipiirakoiden ja pasteijoiden laatu Oulun seudulla
2007.
6/2008 Keskuskeittiöiden elintarvikehygieeninen riskinarviointi 2008.
7/2008 Keitetty riisi valmistuskeittiöissä.

Helsin

ki, Oul

– 2006

u, Tam

pere,

Turku,

KESTÄ

VÄN KE
HIT
POLITIIK YKSEN
KA

SEURA
NTA JA
ARVIO
INTI

KESTÄ

VÄN KE
HITYK
SEN
OHJEL
MAT

KSEN

Vantaa

TOTEU
Kesäkuu

JULKAISUT 2008

1/2008 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2007.
2/2008 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2007.
3/2008 Oulun seudun ympäristölautakunta.
Toimintakertomus 2007.
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• Ympäristöasioiden taloudelliset tunnusluvut. Ohje Oulun
kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille.
• Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2004–
2006. Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa.
• Ympäristöasenteet ja -toiminta kuntaorganisaatiossa. Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki,
Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja
Vantaan kaupunki
• Oulun kaupungin toimenpideohjelma. Haaste Itämeren pelastamiseksi.
TIEDOTTEITA erilaisista ympäristöviraston toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista laadittiin kertomusvuonna 16. Tiedotteista viisi koski ympäristönsuojelun ja viisi ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita, viisi uimavesiä ja yksi
eläinlääkintähuoltoa.
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TALOUS

Oulun seudun ympäristölautakunnan
talousarviossa virasto on jaettu neljään sitovuustasoon, jotka ovat viranomaistoiminnat, eläinlääkintähuolto,
elintarvike- ja ympäristölaboratorio ja
kuluttajaneuvonta. Vuonna 2008 viranomaistoimintojen kustannukset jaettiin
asukasluvun ja kuntiin kohdistuvan työajan perusteella (70%/30%). Elintarvike- ja ympäristölaboratorion samoin
kuin kuluttajanneuvonnan kustannukset jaettiin kuntien asukasluvun suhteessa. Eläinlääkintähuollon jakoperuste oli
eläinten määrä kunnittain. Kunnallinen
kuluttajaneuvonta päättyi vuoden 2008
lopussa ja palvelu siirrettiin valtion hoidettavaksi.
Talousarvioon nähden menojen osalta
tuli säästöä, joten kuntien maksuosuuksia vuodelta 2008 jäi palautettavaksi
kaikilta sitovuustasoilta, yhteensä noin
430 000 euroa.
Sisäasiainministeriön v. 2005 myöntämä
harkinnanvarainen valtionavustus käytettiin loppuun vuonna 2008. Vuonna
2008 avustusta käytettiin lähinnä asiakirjahallinnon tehtävien hoitamiseen sekä
tietojärjestelmien hankinta- ja päivitysmenoihin.
Keromusvuodelle myönnetty investointimääräraha (20 000 euroa) käytettiin suunnitelman mukaisesti joulukuun
alussa avatun eläinlääkärivastaanoton
ensivarustamiseen.

TULOSLASKELMA				
TOTEUTUMA
TALOUSARVIO
1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2008
Tot %
								
LIIKEVAIHTO
3 166 238,17
3 752 077,00
84 %
				
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
29 194,15
0,00
25 017,43
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
76 880,87
0,00
67 864,61
				
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
-126 751,13
-78 300,00
162 %
PALVELUJEN OSTOT
-422 790,22
-540 020,00
78 %
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT
-1 848 577,47
-2 012 851,00
92 %
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT
-355 379,12
-583 082,00
61 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-151 758,26
-155 632,00
98 %
				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
-14 692,05
-14 692,00
100 %
				
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
-353 888,34
-367 500,00
96 %
				
LIIKEALIJÄÄMÄ
-1 523,40
0,00
				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT
1 534,68
MUUT RAHOITUSKULUT
-11,28
				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
				
SATUNNAISIA ERIÄ
0,00
0,00
				
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
ENNEN VARAUKSIA
0,00
0,00
				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
0,00
0,00

TASE 31.12.2008

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2008

VASTAAVAA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

27 976,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
68 596,18
SAAMISET KUNNALTA
6 558,80
MUUT SAAMISET
15 689,73
SIIRTOSAAMISET
3 755,75
RAHAT JA PANKKISAAMISET
843 749,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ
966 326,83
		
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
88 991,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
0,00
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
82 860,77
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 270 474,82
MUUT VELAT/
Liittymismaksut ja muut velat
46 448,51
SIIRTOVELAT
477 551,65
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

966 326,83

LIIKEALIJÄÄMÄ
-1 523,40
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 14 692,05
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
1 523,40
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET
INVESTOINTIMENOIHIN
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA

-19 935,59
19 935,59
14 692,05

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
SAAMISTEN MUUTOKSET
MUILTA
-31 992,65
KOROTTOMIEN VELKOJEN
MUUTOS MUILTA
104 949,85
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

72 957,20

RAHAVAROJEN MUUTOS

87 649,25

RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31.12.
RAHAVARAT 01.01.
RAHAVAROJEN MUUTOS

843 749,89
756 100,64
87 649,25
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Oulun seudun ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa
ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä
kuluttajaneuvontaa. Lisäksi 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.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA KULUTTAJANEUVONNAN 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. Oulun seudun kuluttajaneuvonta hoitaa Oulun ja 17 muun
kunnan kuluttajaneuvonnan.

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.

