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JOHDANTO
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma pemstuu Oulun kaupungin
allekiIjoittaman ns. Aalborgin asiakirjan velvoitteisiin sekä kaupunginhallituksen tekemään päätökseen paikallisen kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisesta. Toimintaohjelma koostuu koko kaupungin toimintaa
ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta ja politiikan päämäärät käytännön
toimiksi konkretisoivista eri tallOjen laatimista kestävän kehityksen ohjelmista. Ohjelmat ja niiden toteutus edesauttavat kaupungin kestävän kehityksen
politiikan päämäärien toteutumista.
Kaupungin valtuustossa käsittelyssä olevassa kauplmgin kestävän kehityksen
politiikassa on määritetty paikallisesti tärkeät painopistealueet, niiden tavoitteet sekä keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

Kestävän,kehitvksen vainovistealueet Oulussa
• Maankäyttö
• Liikenne
• Energian tuotanto ja kulutus
• Vesivarat
• Ympäristökuormitus
• Kulutus ja jätteet
• Sosiaalinen kestävyys ja henkinen hyvirIVOinti
• Ympäristötietoisuus
Viraston ohjelma on laadittu kauplmgin kestävän kehityksen politiikan pohjalta. Siinä on kartoitettu viraston sidosryhmät sekä käytännön toiminnasta ja
pemstehtävästä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Tämän pemsteella virastolle
on määritelty painopistealueet ja niiden tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma on laadittu työryhmässä, joka
koostui viraston eri toimintasektoreiden edustajista. Ohjelma on pyritty
tekemään yhdessä niin, että koko heukilöktmta sitoutuisi siihen.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on elinympäristön tilan jatkuva parantanrinen työn tehokkuutta ja laatua parantamalla,
kehittämällä yhteistyötä kauplmgin eri virastojen ja yrityselämän kanssa sekä
lisäämällä ja oikein kohdentamalla elinympäristöä koskevaa tiedotusta ja
valistusta.
Ympäristöviraston pemstehtäviin ktmluvalla lakisääteisellä lupa- ja valvontatyöllä sekä tiedonvälityksellä voidaan vaikuttaa erilaisiin päätöksiin ja
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hankkeisiin sekä elinkeinoelämän toimintaan niin, että niiden ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kuntalaisiin kohdistuvalla
valistustoiminnalla voidaan muuttaa yksittäisten ihmisten kulutustothunuksia
ja arkielämän valintoja ympäristöä suosivammaksi.
Ympäristöviraston
ovat seuraavat:

kestävän kehityksen toimintaohjelman painopistealueet

Ympäristö\'i:raston kestävän kehityksen ohjelman painopistealueet
• Tiedotuksen kehittäminen
• Terveellisen ja viihtyisän elinympäristön ylläpitäminen
• Kulutuksen järkeistäminen ja jätteiden määrän vähentäminen
• llmanlaadun parantaminen kauplmgin keskustassa
• Maaperän tilan parantaminen ja pohjavesien laadun ylläpitäminen
• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
• Elintarviketurvallisuuden vannistaminen
• Toiminnan kehittäminen

Ohjelman seurantaa varten ympäristövirastoon nimetään semantaryhmä, joka
kokoaa tiedon ohjelman edistymisestä ja raportoi siitä edelleen ympäristölautalctmnalle. Tarvittaessa seurantaryhmä uusii ohjehnaa.
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TOIMINNAN YLEISKUVAUS
Ympäristölautakuntaja sen alainen ympäristövirasto johtavat ja valvovat kaupungin toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa
ja muuta ympäristöhallintoa sekä kuluttajaneuvontaa.
Lautakunnan alaisen ympäristöviraston organisaatio sekä lautakunnan ja
viraston sijoittuminen kaupungin organisaatioon on esitetty alla olevassa
kaaviossa.
TOIMINTAYKSIKKÖ

PALVELUT
II

II

KAUPUNGINVALTUUSTO
YMPÄRISTÖNSUOJELU

II

ympäristönsuojelupiiällikkö

KAUPUNGINHALLITUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU

1- -luvat jo ilmoitukset
- ympiiristövalvonta
- ympiiristööcdon tuottaminen

YMPÄRISTöTERVEYSVALVONTA

II

- clintl1rvikcvalvonta
- ympäristöhygienian
valvonta
- tuoteturvallisuus

SOSIAALI- JA
TERVEYSTOIMEN
TOIMIALAJOHTAJA

ELÄINLÄÄKlNTÄHUOLTO

II

YMPÄRISTÖ-

KULUTTAJANEUVONTA

LAUTAKUNTA
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA

N

YMPÄRISTÖVIRASTO
virastopäällikkö

HALLINTO

~

2. kaupungineläinlääkäri

ELINTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIO
- mikrobiologia
- kemia
-vesi

Ympäristöviraston toimintaa ohjaavat useat lait, säädökset ja määräykset,
jotka on lueteltu liitteessä 1.
2.1.

Hallinto

Halliunon tehtävänä on ympäristölautakunnan työskentelyyn kuuluvat käytännön asiat. Se hoitaa ympäristöviraston taloushallintotehtävät sekä henkilöstöhallintoasiat ympäristölauta1<tuman toimivaltaan kuuluvin osin. Hallinto on viraston perustehtäviä tukeva yksikkö, joka vastaa tavanomaisista toimistotehtävistä kuten laskutuksesta, tekstinkäsittelystä, postinkäsittelystä, arkistoumista, päätösluetteloista, hatlkiImoista, kirj astosta ym.
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Ympäristönsuojelu

Ympäristölautaktmta toimii lakisääteisenä lupa- ja valvontaviranomaisena. Se
myöntää ja valvoo ympäristölupamenettelylain mukaisia ympäristölupia.
Ympäristölautaktmta antaa lausuntonsa niistä lupa- ja valvontasioista, joissa
päätösvalta on alueellisella ympäristöviranomaisella. Lautalctmta hoitaa valvontatehtäviä yhdessä alueellisen viranomaisen kanssa.
Ympäristölupa voi sisältää useita erillislakeihin perustuvia lupia. ilmansuojelulain mukainen ilmalupa vaaditaan ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
toimintaan tai sen olennaiseen muuttamiseen. Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongelmajätteen ammattimaiseen
keräämistoimintaan sekä muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen toimintaan tai näiden olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava
jätelain mukainen jätelupa. ToimiImalla, josta saattaa aiheutua terveyshaittaa,
on oltava terveydensuojelulain mukainen sijoituslupa. Lupaa on haettava
myös toiminnan olennaiselle laajentamiselle ja muuttamiselle. Mikäli laitoksesta voi ailleutua pysyväistä kohtuutonta haittaa naapurille, on sen sijoittamiselle haettava myös naaplffimssuhdelain mukainen sijoittamisratkaisu, samoin
jos laitosta oleellisesti muutetaan tai laajennetaan.
Ympäristölautaktmta myöntää vesilain mukaisen jätevesien johtamisluvan
haja-asutusalueen asutukselle. Vesilain mukainen paikallinen valvonta ja osin
myös vesien käytön, hoidon ja suojehm päätösvalta kuuluu ympäristölautakunnalle.
MeluntOljuntalain mukaisista poikkeuksellista melua aiheuttavasta tOl1ll1Dnasta tehtävistä ilmoituksista antaa päätökset ympäristölautalctmta tai kiireeIlisessä tapauksessa sen määräämä viranhaltija. Meluntorjuntalain mukaan
lautalctmnan on oltava selvillä kuntansa melutilanteesta ja tehtävä tarpeen
vaatiessa meluntorjuntaohjelma.
Ympäristölautalctmnalle on delegoitu maa-aineslain mukainen maa-aineslupien myöntäminen sekä maa-ainesten oton valvonta. Muita lautalctmnan
myöntämiä lupia ovat luvan antanlinen toistuvalle kilpailulle tai harjoitukselle
maastossa, lupa puun kaatamiseen, maan läjittämiseen, kaivamiseen tms. kaavoitetu1la alueella sekä leirintäalueilmoituksen käsittely.
Ympäristölautaktll1l1an tehtävä on edistää ympäristönsuojelua, lUm. ilmansuojelua, jätehuoltoa, melwltorjlUltaa ja IUOlmonsuojelua. Ympäristöön kohdistuva .kuormitus näkyy ympäristön tilassa. ilman epäpulltauspitoisuuksia
seurataan jatkuvatoimisin mittauksin, ihnanlaadlm vaikutuksia kasvillisuudelle
bioindikaattoriseurannalla, Ouhm järvien tilaa järviseunllmalla sekä luonnonsuojelualueiden lilmustoa vuosittaisilla laskennoilla.

YMPÄRlSTÖVIRASTON KESTÄVÄN KElllTYKSEN OHJELMA

27.3.1997

Sivu 5 (27)

Toimintoihin sisältyvät lisäksi erilaiset maankäytön summittelulUl, luonnonSUOjelUlUl ja ympäristöselvityksiin liittyvät tehtävät. Näitä ovat mm. kaavalausunnot, moottorikelkkareittien vahvistaminen, luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen, ympäristövaikutusten arviointiin osallistuminen ym. Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluu myös ympäristönsuojeluohjehnan laatiminen,
mikä on laajentunut kestävän kehityksen toimintaohjehnaksi.
YmpäristölautaklUlta antaa kauplUlgin jätehuoltomääräykset. Lautakunnan
tehtävä on valvoa jätelain sen nojalla annettujen määräysten avulla jätehuoltoa ja jätteenkäsittelypaikkoja.
Ympäristönsuojelusektorin keskeinen tehtävä on tiedottaminen, neuvonta ja
valistustoiminta. Toiminnan tarkoitus on nostaa niin kuntalaisten kuin yritysten ympäristötietoisuutta ja sitä kautta parantaa ympäristön tilaa. KlUlkin
Oulussa toimivan tahon, niin yksittäisen kauplUlkilaisen, päättäjän kuin yrityksenkin tulisi kyetä tiedostamaan toimintansa vaikutukset ympäristölle.
2.3.

Ympäristöterveysvalvonta

YmpäristöterveysvalvOlman tehtävänä on pitää yllä ja edistää väestön
terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Terveellinen elinympäristö kuuluu kansalaisten pemsoikeuksiin. Ympäristöterveyden pemsasioihin kuuluvat hyvälaatuinen juomavesi ja ravinto sekä puhdas ihna.
Elinympäristön kannalta keskeinen terveydensuojelulaki sisältää yleiset periaatteet ja säännökset, joiden avulla elinympäristön terveydellinen laatu
voidaan turvata. Elinympäristön terveydelliseen tilaan vaikuttavista toiminnoista on ihnoitettava terveydensuojeluviranomaiselle. llmoitus on tehtävä
mahdollista terveyshaittaa aiheuttavan työtilan sijoittamisesta asuintaloon
sekä sellaisen huoneiston pemstamisesta, jonka terveydellisille olosuhteille on
asetettu erityisvaateita sen käyttäjämäärän tai toiminnan luonteen vuoksi
(esim. koulut ja päiväkodit). Ilmoitus on tehtävä myös elintarvikehuoneiston
pemstamisesta tai käyttöönottamisesta, yleisen salUlan, uimahallin, kylpylän
sekä uimarannan käyttöönotosta sekä eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen
tai aitauksen sijoittamisesta asemakaava-alueelle. Huoneistojen summitteluvaiheessa terveydensuojeluviranomainen antaa neuvoja. Rakennusluvan
myöntämisen yhteydessä voidaan asettaa ehtoja huoneistosummitelmiin.
Elintarvikkeiden laadlUl valvonta kattaa niiden vahnistuksen, varastoinnin,
myynnin, käsittelyn ja myytävänä olevat tuotteet. Elintarvikealan yrittäjien on
lisäksi toteutettava omavalvoutaa, johon liittyvää neuvontaa valvontaviranomaisen on annettava. Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi rajavalvonta EU:n jäsemnaillin poistui, ja päävastuu markkinoilla olevien tuotteiden
valvOlmasta tuli kunnille.
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Hygienialakien tarkoituksena on turvata elintarvikkeeksi käytettävien maidon,
lihan kalan ja niistä valmistettavien tuotteiden sekä munavalmisteiden elintarvikehygieeninen laatu. Laitoksia on valvottava säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelmat on esitettävä kmIDan valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.
Suurista yleisötilaisuuksista on tehtävä ilmoitus. ilmoituksen johdosta terveydensuojeluviranomainen voi antaa paitsi terveyshaitan ehkäisemiseksi
tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä myös rajoittaa tilaisuuden yhteydessä
myytävien tai luovutettavien tuotteiden valikoimaa. ilmoitusvelvollisuus koskee myös elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä.
Vesilaitosten jakaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu perustehtäviin. Valvontavelvoite koskee myös yksittäistalouksien kaivoja silloin, kun on
ollut syytä epäillä terveyshaittoja. Samoin uimarantojen ja uirnahallien vesiä
on valvottava säännöllisesti.
Ympäristöhygieenisessä valvOlUlassa paapaino on tällä hetkellä sisäihnan
laadun valvonnassa. Terveyshaitan poistamiseksi voidaan antaa korjausmääräyksiä. Tarvittaessa voidaan kieltää tai rajoittaa asmIDon tai oleskelutilan
käyttöä.
Tauteja levittävien vahinkoeläillten valvomiseksi voidaan määrätä toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi silloin, ktm niiden voidaan katsoa
levittävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa.
Kemikaalivalvonnan tavoitteena on kemikaaleista aiheutuvien ympäristö- ja
terveysriskien minimointi ja hallinta. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen
valvoo kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia. Ympäristölautakunta on
velvoittanut ilmoituksen tehneet laitokset pitämään kiIjaa malldollisista kemikaalionnettomuuksista. Terveys- tai ympäristöhaittoja aiheuttavista onnettomuuksista on ilmoitettava kunnan kemikaaliviranomaisel1e.
Tuoteturvallisuusvalvonnan tarkoituksena on kuluttajan suojaanlinen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen aiheuttarnilta vaaroilta. Koti- ja vapaa-ajan
tapatunnat ovat viime vuosina lisääntyneet, kun taas esim. työ- ja liikennetapaturmien määrät ovat vähentyneet.
Terveydellisiä oloja koskevan tietämyksen lisäämiseksi terveysviranomaisen
tulee aktiivisesti tiedottaa ympäristöterveyteen vaiktlttavista asioista sekä
asukkaille, toiminnanharjoittajille että myös mnille viranomaisille. Kansalaisten tulisi valintoja tehdessään tietää toimenpiteiden terveysvaiktltukset ja
pyrkiä toiminnassaan terveyden kannalta edullisiin ratkaisuillin.
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Eläinlääkintähuo/to

Eläinläälcintähuollon lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia kaupungin peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta hyötyeläinten terveyden ja sairauksien hoitamiseksi mukaanlukien eläintautien ennaltaehkäisy
sekä sellaisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, jotka on katsottava
tarpeellisiksi muiden kotieläinten sairauksien hoitamiseksi.
Edelleen eläinläälcintähuollon toimiala vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellisestä valvonnasta ja tarkastuksesta, lihan- ja
maidontarkastuksesta, eläintenpitoon liittyvästä valvonnasta tartuntojen
leviämisen ehkäisemiseksi sekä eläinsuojelulain tarkoittamasta eläinten hyvinvoinnin ja kohtelun edistämisestä ja valvonnasta.
2.5.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion päätehtävänä on tukea viranomaisten
suorittamaa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojeitm valvontaa ja
ohjausta. Hyväksyttynä laboratoriona sillä on oikeus antaa virallisia lauslmtoja tutkirnusalueeltaan.
Laboratorio palvelee kauplmgin ympäristöviraston eri toimintasektoreita ja
myy lisäksi analyysipalveluitaan kaupmlgin muille virastoilie ja laitoksille.
Lisäksi laboratorion palveluita käyttävät lähiktmtien ympäristö- ja ympäristöterveysvalvontaa suorittavat viranomaiset, yksityisasiakkaat ja yritykset.
2.6.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonnan tehtävä on antaa yleistä valistusta ja henkilökohtaista
neuvontaa kulutuspäätöksissä ja kuluttajan asemasta. Kuluttajaneuvonta
avustaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa sekä osallistuu kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja
sopimusehtojen seurantaan. Kuluttajaneuvoja avustaa tarvittaessa muita kuluttajaviranomaisia.
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SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT
Ohjelman laadinnan yhteydessä kartoitettiin ympäristöviraston tounmtaan
vaikuttavat sekä toiminnan kohteena olevat sidosryhmät ja yhteistyötahot.
Selvityksellä pyrittiin helpottamaan sekä ympäristövaikutusten kartoitusta että
toimenpiteiden kohdentamista. Allaolevaan taulukkoon on koottu ympäristöviraston tärkeimmät sidosryhrnät ja yhteistyötahot. Ne on lueteltu tarkemmin sektoreittain liitteessä 2.

- kuntalaiset
- toimiJ.manhaIjoittajat, teollisuus, yritykset ja yhteisöt
* luvanhakijat
* valvontakohteet
* tavarantoimittajat
* apteekit ja lääketeollisuus
* konsultit
* muut laboratoriot
* luonnonsuojelu- ym. järjestöt
- tiedotusvälineet
- kaupungin muut virastot
- ympäristökunnat
- Oulun yliopisto
- muu hallinto
* ympäristökeskus
* lääninhallitus
* Oulun yliopistollinen SaIraala

*
*
*
*
*
*

Oulun työsuojelupiiri
metsälautakunta
poliisiviranomainen
kuluttajaviranomaiset
elintarvikevirasto
eläinlääkil1tä- ja elintarvikelaitos
* eläinsuojeluviraIlOmaiset
* tullilaitos
* työterveyslaitos
* tekninen tarkastuskeskus
* sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
* tuotetl.lrvallisl.luskeskus
- ministeriöt
* ympäristöministeriö
* maa- ja metsätalousministeriö
* sosiaali- ja terveysministeriö
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Ympäristölautakunta ja -virasto toimivat valvonta- ja lupaviranomaisina.
Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan ympäristön tilaa.
4.1.1. Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun valvonta- ja lupaviranomaistehtävillä paramletaan ympäristön tilaa ja vähennetään ympäristöä kuonnittavan toiminnan haitallisia
vaikutuksia. Viranomaistehtävien menestyksekäs hoitantinen edellyttää sitä,
että kuonnitusta aiheuttavasta toimiImasta on tarpeeksi tietoa niin valvontaa
kuin luvan myöntämistä varten.
Haitalliset vaikutukset pyritään ehkäisemään emlalta. Ympäristön tilan
seuranta antaa tietoa ympäristössä tapalltuvista muutoksista. Ihnanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti. Bioindikaattoreiden avulla voidaan havaita kasvillisuudessa tapahtuvat ilman epäpuhtauksien aiheuttamat haitalliset vaikutukset.
Järvien tilan seurantaa voidaan hyödyntää oikeiden klUmostustoimien kohdentamisessa. Luonnonsuojelualueiden eliöstön seuranta kuvaa muutoksia
luonnonoloissa. Uusia seurattavia indikaattoreita otetaan käyttöön tarpeen
mukaan tiedon karttuessa. Ympäristön tilaa kuvaavien indikaattorien puutteellisuus vaikeuttaa tiedon saantia.
Ympäristöviraston ja muiden sidosryhmien tuottamaa ympäristötietoutta jaetaan asukkaille. Koulutusta ja opastusta kohdennetaan mm. koululaisille,
opiskelijoille ja kuntalaisille. Tällä pyritään nostamaan sidosryhmien ympäristötietoisuutta, lisäämään omakohtaista tointintaa ja sitä kautta vaikuttamaan
ympäristön tilaan. Tiedottamisessa pyritään käyttämään erilaisia keinoja ja
saamaan kuntalaiset ja heidän järjestönsä aktiivisesti mukaan. Ympäristötietouden tason nostamista hidastaa se, että resursseja tiedon jakamiseksi on
tarpeeseen nähden liian vähän.
4.1.2. Ympäristöterveysvalvonta

Elintarvikevalvonta parantaa elintarvikkeiden hygieenistä laatua ja sillä
voidaan vaikuttaa elintarvikkeiden ravintosisältöön. Laadukkaat ja hyvät
elintarvikkeet, kulutustavarat sekä muut tuotteet vähentävät kauplmgissa tuotettuja jätemääriä ja uusien korvaavien tuotteiden vahnistuksen aiheuttamia
päästöjä. TuoteturvallisuusvalvOlUlalla vähennetään tapaturmien määrää.
Asialliset pakkausmerkinnät, tuoteselosteet ja käyttöohjeet ohjaavat kuluttajaa terveellisempiin ja ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, jolloin kulutustavaroiden elinkaari pitenee.
Osallisnmlinen elintarvikehuoneistojen sulUlllitteluun vähentää mm. nrrhaa
tavarankiertoa ja ristikkäisliikkunlista, mikä puolestaan parantaa hygieniaa.
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Rakelll1usten kUlll1ossapito ja korjaaminen parantavat sisäilman laatua ja
lisäävät rakennusten elinlcaarta.
Kemilcaalivalvonnalla väilennetäänja estetään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Ympäristöterveysvalvonta edistää oululaisten terveydentilaa, ehkäisee elll1alta
välillisiä kuluja ja lisää yleistä tyytyväisyyttä.
4.1.3. Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Ympäristöviraston yhteydessä toimiva laboratorio tuottaa tutkimustuloksia,
mikä tukee viraston muita se1ctoreita tehtävissään. Suuri osa laboratorion
tekemistä näytteistä on elintarvike- sekä uima- ja talousvesinäytteitä. Laboratorio tuottaa tietoa elinympäristön tilasta sekä antaa koulutusta ja
neuvontaa. Palveluja myydään myös muille tahoille. Laboratorion
perustehtävästä johtuvat ympäristövaikutukset ovat lähinnä välillisiä ja
näkyvät pääasiassa muiden toimiImassa.
4.1.4. Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintäiluolto turvaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden
sekä ehkäisee eläintautien leviämistä. Samalla se edistää eläinsuojelua ja
eläinten hyvää kohtelua. Eläinlääkintähuolto pyrkii ohjaamaan eläinten
omistajia sellaiseen eläintenpitoon, josta ei aiheudu ympäristölle hygielliahaittoja (loishäädöt, ulosteiden keräänlinen, kuolleen lemmikin asianmukainen hävittänlinen ym.).
4.1.5. Kuluttajaneuvouta

Kuluttajaneuvonta pyrkii valistuksen kautta vaikuttamaan kuntalaisten ostopäätöksiin. Samalla vaikutetaan kuluttajilta saadlll1 palautteen perusteella
kulutustuotteiden ja palvellUen laatuun, markkinointiin ja llintoillin.
Ostopäätöksillä on suora vaikutus ympäristön laatulll1. Kuluttajaneuvonnan
avulla oululaiset voivat saada myös taloudellista hyötyä.
4.2.

TOIMINNASTA JOHTUVAT VAIKUTUKSET

Varsinaisesta viraston toimimisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat
pieniä verrattuna perustehtävistä johtuviin vaikutuksiin. Ne liittyvät pääasiassa toimistotyöskentelyyn, liikkumiseen, hankintoillin ja käyttöön,
kiinteistön ylläpitoon sekä jätehuoltoon.
Ympäristökuorrnitusta syntyy mm.:
- laboratoriolaitteiden, -tarvikkeiden, kemikaalien ja elatusaineiden hankinnastaja käytöstä;
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- vähäisistä kemikaali- ja kaasupäästöistä laboratoriossa sekä ilmanlaadun
seurannassa;
- työntekijöiden työmatka-, tarkastus-, sairasmatka- ja kuljetusliikenteestä;
- lämmitys- ja sähköenergiakulutuksesta;
- kertakäyttötarvikkeiden (ruiskl.lt jne.) kulutuksesta;
- paperi-, elintarvike-, muovi- ja erityisjätteistä sekä
- siivouksesta ja muusta kiinteistön ylläpidosta.

YMPÄRlSTÖVIRASTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA

5.

27.3.1997

Sivu 12 (27)

PAINOPISTEALUEET JA NIIDEN TAVOITTEET
Ympäristöviraston kestävän kehityksen painopistealueet ja niiden tavoitteet
ovat seuraavat:

5.1.

TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Ympäristötietoisuus on kestävän kehityksen toteutumisen pemsedellytys.
Tavoitteena on lisätä kaupungin oman henkilökunnan, yritysten sekä kaupunkilaisten tietoisuutta ja vastuuta ympäristöstään kehittämällä ympäristöviraston tiedottamista, ohjausta ja koulutusta. Ympäristötietoa tuotettaessa
ja jaettaessa korostetaan määrän sijasta tiedon laatua, ymmärrettävyyttä ja
käyttökelpoisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään jaettavan tiedon oikeaan
kohdentamiseen ja ajankohtaisuuteen.
5.2.

TERVEELLISEN JA VIIHTYISÄN ELINYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN

Elinympäristön terveellisyyden valvonnassa keskeistä on sisäihnan laadlm
sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta. Tavoitteena on taata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille oululaisille.
Kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseksi tehdään koko kiinteistöä koskevia
kosteusvauriokartoituksia yhdessä rakennuksen edustajan kanssa. Lähivuosina keskitytään ilmanvaihdossa todettujen suurien puutteiden samoin kuin
rakennemateriaaleista lälltevien epäpuhtauksien mittaamistarpeen se1vittämiseen. Tuoteturvallisuuden eli kulutustavaroiden ja kuluttajapalve1ujen valvontaa tehdään osallistmnalla valtakmmallisiin projekteiliin. Koti- ja vapaa-ajan
tapaturmien lisäännyttyä tuoteturvallisuusvalvonnan merkitys on korostunut,
minkä vuoksi oululaiset kulutustavaroiden valmistajat ja maahantuojat
kartoitetaan. Tavoitteena on taata toimiva elinympäristön valvonta, kuten
uimavesien säännöllinen valvonta, meluasioiden valvonta ja opastus sekä
tuholaisten torjuntaan aImettu ohjaus.
5.3.

KULUTUKSEN JÄRKEISTÄMINEN JA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

Kauplmkilaisten kulutustottunlukset vaikuttavat ympäristön tilaaII. Tavoitteena on kulutustottunmsten muuttalllinen sekä siirtyminen ympäristöä
vähemmän kuormittavien tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen, mikä
edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä. OttaIllalla hankinnoissa huomioon
tavaran tai palvelun koko elillkaari jätteiden määrää vällemletään ja
hyötykäyttöä tehostetaan SaInalla ktm turhat riskit ympäristölle ja terveydelle
vällenevät. Neuvonnalla ja valvo1111alla vaiktltetaaIl kaupmwlaistell ktl1utustOttunluksiin, välle1metään ktmtalaisten ja yritysten jätemääriä, tehostetaan
lajitte1ua ja edistetääll tuotteiden uudelleenkäyttöä.
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ILMANLAADUN PARANTAMINEN KAUPUNGIN KESKUSTASSA

Liikenteen kasvu ja keskittyminen tietyille katuosuuksille on aiheuttanut
tilanteen, jossa ilmanlaadun heikkeneminen voimassa olevia ohjearvoja huono=aksi on mahdollista. Tavoitteena on parantaa keskustan ilmaniaatua.
Sen saavuttamiseksi on kehitettävä yhteistyötä toiminnanilarjoittajien ja
asukkaiden sekä kaupungin muiden virastojen kanssa erityisesti liikennesuunnittelua painottaen. Oululaisilie tiedotetaan aktiivisesti ilman epäpuhtauspitoisuuksien mittaustuloksista sekä niistä toimista, joilla kukin voi vaikuttaa
ilmanlaadun kehittymiseen.
5.5.

MAAPERÄN TILAN PARANTAMINEN JA POHJAVESIEN LAADUN YLLÄPITÄMINEN

Saasttmeiden maa-alueiden puhdistamista on tehostettu vanllOjen teollisuusalueiden siirtyessä muuhun käyttöön. Alueiden käyttömuotojen muuttuminen
tuo e.sille yhä uusia saastuneita maa-alueita ja saneerauskohteita. Alueiden
menestyksellinen hoitaminen vaatii viranomaisilta tietoa ja taitoa. Pohjaveden
tärkeys raakavesilähteenä Oulujoen lisäksi on korosttulUt. Tavoitteena on se,
että likaanttmeet maa-alueet eivät uudessa käytössä aiheuta ympäristö- tai
terveyshaittoja eikä pohjavesialueilla tapahtuvat toiminnot, erityisesti maaainesten otto, vaikuta pohjaveden laattlml huonontavasti.
5.6.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN

Maankäytön tehostuessa luonnon ja luonnonvarojen, erityisesti vilieralueiden
järkevä ja säästävä käyttö korosttlU. Harkitsematon luonnontilaisten alueiden
ottaminen metsätalous-, rakelUlUs- tai teollisuuskäyttöön on suurin yksittäinen
luonnon monimuotoisuutta lJhkaava tekijä. Tavoitteena on luonnonarvojen ja
monimuotoisuuden turvaaminen koko kaupungin alueella, erityisesti luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Yhteistyötä teknisen keskuksen maankäytön ja
kunnallistekniikan kanssa tiivistetään ja kehitetään. Kestävän kehityksen
näkökulma otetaan huomioon eri maankäyttöhankkeiden suunnitteluvaiheessa
riittävän varhain.
5.7.

ELINTARVIKETURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Elintarvikevalvonnan tärkein tehtävä ja tavoite on turvata elintarvikkeiden
terveydellinen laattl sekä suojata kuluttajia elintarvikkeiden ailleuttanllita
terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Tämä toteutetaan käyttö- ja
olosulldevalvonnalla sekä ttlOtevalvOlmalla. Elintarvikkeiden sekä talousveden
laatua tarkkaillaan laboratoriotlJtkimuksin. Eliukeinonharjoittajia opastetaan
elintarvike1aissa määrättyjen omavalvontasuunnitelmien laatimisessa sekä
omavalvonnan toteuttamisessa.
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena on kehittää viraston toimintaa ja työn joustavuutta sekä vähentää
toiminnan suoria ympäristövaikutuksia. Viraston sisäisiä tarkkoja vastuualuerajoja selkeytetään. Eri toimintasektoreiden ja kaupungin muiden työyksiköiden yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään niin tiedonvaihtoa lisäämällä
kuin pelisääntöjä tarkistamalla. Viraston työntekijöiden ja henkilöstön kapasiteetti hyödyunetään järkevästi.
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TOIMENPIDE-ESITYKSET
Painopistealueiden tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu seuraavat toimenpide-esitykset:

6.1.

TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

- tiedotetaan kaupunkilaisille toteunmeista ja toteutettavista kestävää kehitystä edistävistä hankkeista Oultm alueella (vastuuhenkilö M.Karhu)
- innostetaan kaupunkilaisia osallistumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatimiseen yleisötilaisuuksin, opastuksella, tietoverkkoja käyttämälläja muilla keinoin (vastuuhenkilö M.Karhu)
- kohdennetaan tiedotusta aiempaa tarkemmin, tiedotetaan kullekin sidosryhmälle erityisesti sitä koskevista asioista ja painotetaan tiedotusta koului.l.Jin
ja oppilaitoksiin (vastuuhenkilö M.Karhu)
- laaditaan tietopaketti kestävän kehityksen periaatteista ja päätöksenteosta
(vastuuhenkilö M.Karhu)
- laaditaan sUUlllutehna kansalais- ja yhteisöosallisttUJlisen toteuttamisesta
kestävän kelutyksen toimiImassa 31.12.97 me1messä (vasnmhenkilö
M.Karhu)
- laaditaan toinlialakohtainen sUlumitelma PK-yritysten ympäristötietoisuudenlisäämiseksi ja ympäristöol~elmienlaatimiseksi (vastuuhenkilö E.Heiska)
- laaditaan esite yhdessä teknisen keskuksen metsät ja vesialueet -vastuualueen kanssa luonnonsuojelualueista, luontopoluista, lintlJtorneista ja vastaavista kohteista 31.12.97 mennessä (vasnluhenkilö M.Tynjälä)
- järjestetään lautakurmalle työkokouksia ja seminaareja ajankohtaisista
aiheista sekä perehdytetään uusi lautakurIta virastontoimintaan (vasnlUhenkilö P.Vuononvirta)
- kehitetään viraston sisäistä tiedotusta:
* selkeytetään vanhojen ja uusien lupa- ym. asiapaperien tiedotusmenettely, arkistointi ja ylläpito 31.12.97 mennessä (vastuuhenkilö P.Vuo110nvirta)
* määritetään vastuut onlien julkaisujen, raporttien, esitteiden ja tiedotteiden painatukselle, tallennukselle, jakelulle, sisäiselle kierrolle 31.12.97
mennessä (vastuuhenkilö M.Karhu)
* selkeytetään muualta tilattavan tiedotusmateriaal.iJl hankinta, sisäinen
kierto ja jakelu 31.12.97 memlessä (vastuuhenkilö R.Mamlermaa ja
M.Karhu)
* huolehditaan siitä, että kutakin toiInintasektoria koskevien lakiJnuutosten
seuranta on järjestetty 30.6.97 mennessä, muutoksista tiedotetaan säännöllisin väliajoin esiIn. työpaikkakokouksien yhteydessä (vastuuhenkilö
toimintayksiköiden vastuuhenkilöt)
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TERVEELLISEN JA VIIHTYISÄN ELINYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMINEN

- kartoitetaan Oulun kauplmgin alueella olevat kulutustavaroiden valmistajat
ja maahantuojat, joille annetaan tuoteturvallisuustietoutta (vastuuhenkilö
I.Röning-Jokinen)
- osallistutaan valtakunnallisiin ajankohtaisiin tuoteturvallisuusprojekteihin
- valvotaan, että kaupungin leikkipuistot varustetaan yhteydenottotiedoin
31.12.99 mennessä (vastuuhenkilö P.Puhakka)
- jatketaan kiinteistöjen kosteusvauriokartoitusta ja laajennetaan ne koskemaan erityisesti kaupungille hankittavia rakennuksia (vastuuhenkilö T.Palo)
- selvitetään koulujen ja päiväkotien sisäilman hiilidioksidipitoisuudet
(vastuuhenkilö T.Lumila)
- selvitetään sisäilmaan rakennusmateriaaleista irtoavien kemiallisten epäpuhtauksien mittaustarve (vastuullenkilö I.Röning-Jokinen)
- opastetaan kouluja ottamaan huomioon opetuksessa kemikaalien terveysja ympäristöhaitat sekä kemikaalilainsäädännön vaateet (vashlullenkilö
I.Röning-Jokinen)
- kartoitetaan sisämelua ailleuttavat kohteet (vastuullenkilö T.Mikkonen)
- selvitetään mehmtorjlmtaohjellnan tarpeellisuus (vashmhenkilö P.Vuononvirta)
6.3.

KULUTUKSEN JÄRKEISTÄMINEN JA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN

- kohdelmetaan jätevalvontaa ja -neuvontaa suunnitelmallisesti eri tonmaloille sekä laaditaan toinllalakohtaiset jätehuolto-ohjeet (vashluhenkilö
E.Heiska)
- ohjataan elintarvikkeiden pakkaajia välttämään ylipakkaarnista (vastuuhenkilö T.Palo)
- suositaan viraston hankinnoissa ympäristöystävällisiä tuotteita (vastuuhenkilö R.Mannermaaja E.Sirniö)
- kehitetään kuluttajavalistusta ja -ohjausta:
* järjestetään esitteiden ja muun tiedotusmateriaalin seuranta 31.12.97
mennessä (vastuuhenkilö A.-K.Puolakka)
* laaditaan kotitalouksille kestävän kuluhlksen opas 31.5.98 mennessä
(vastuuhenkilö M.Karhu)
* tiedotetaan ympäristöystävällisistä vainmoista aktiivisesti kuluttajille
(vastuuhenkilö P. Vuononvirta)
- selkeytetään ympäristöviraston jätehuoltoa llinleämällä 31.12.97 mennessä
jätehuollon vashlullenkilö, joka seuraa, kartoittaa ja suunnittelee tonnitilojenjätehuoltoa sää1möllisestija laatii ohjeet (vastuuhenkilö E.Heiska)
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ILMANLAADUN PARANTAMINEN KAUPUNGIN KESKUSTASSA

- laaditaan toimintasmmnitehna ihnanlaadun raja- ja ohjearvojen ylittymisen
varalta (vastuuhenkilö P.Vuononvirta)
- käynnistetään ihnanlaadun seurantajärjestehnän laatujärjestehnän laatiminen (vastuuhenkilö H.Orava)
- tarkistetaan ihnanlaadun seurantajärjeste1män kattavuus vuosittain mittaustulosten ja muun saatavilla olevan tiedon perusteella (vashmhenkilö H.Orava)
- kehitetään ihnanlaadlill mittaushrioksista tiedottamista (vashurilenkilö
H.Orava)
- seurataan aktiivisesti niitä keinoja ja ratkaisuja, joilla liikenteen aiheuttamia
haittoja pyritään vähentämään (vastmrilenkilö P.Vuononvirta)
6.5.

MAAPERÄN TILAN PARANTAMINEN JA POHJAVESIEN LAADUN YLLÄPITÄMINEN

- laaditaan kllllllostettaville vanhoille maa-ainesalueille 30.9.98 mellllessä
tärkeysjärjestys ja klU1l10shlssulllmitehna, joka toteutetaan yhdessä teknisen
keskuksen, ympäristökeskuksen ja maa-ainesten ottajien kanssa (vastuuhenkilö M.Tynjälä)
- hankitaan ja ylläpidetään aktiivisesti tietoa maaperän ja pohjavesien
saastumisesta sekä haitta-ainepitoisuuksista ja niiden vaikuhiksista (vashmhenkilö M.Tynjälä)
6.6.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN

- selvitetään Oulun kauplUlgin alueen eliöstöä (linnustoa ja kasvillisuutta)
(vastuuhenkilö M.Tynjälä)
- kartoitetaan kaavoitettavat alueet ja niiden IUOllllonarvot ennen kaavoitusta
(vashmhenkilö P.Vuononvirta)
- määritetään kauplUlgin viherpinta-ala suuralueittain 31.12.98 mel1l1essä
(vastuuhenkilö P. Vuononvirta)
- määritetään arvokkaat maisemakokonaisuudet, joille laaditaan hoitosuunnitehnat yhdessä yleiskaavoihiksen ja teknisen keskuksen kanssa (vastuuhenkilö P.Vuononvirta)
- rauhoitetaan voimassaolevat suojeluvaraukset tai neuvotellaan niiden rauhoittamisesta maanomistajien kanssa 31.12.97 meunessä (vashmhenkilö
P.Vuononvirta)
- tiedotetaan yksityisille maa-alueiden ja luol1l1omnuistomerkkien rauhoittamismalldollisuuksista (vastulrilenkilö M.Tynjälä)
- tehdään suunnitehna yhdessä teknisen keskuksen metsät ja vesialueet
vastuualueen kanssa luontopolkujen, lintutomien ja muiden virkistyskäyttörakenteiden jatkorakentamisesta 31.5.98 mellllessä (vastuuhenkilö M.Tynjälä)
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- kehitetään järviseurantaa mm. toteuttamalla järvien kuonnitusselvitys ja
laatimalla kunnostussuositukset järvittäin sekä laaditaan vesistöjen ja rantojen hoitosuunnitelmat ja toteuttamisohjelmat yhdessä telalisen keskuksen
kaavoituksen ja metsät ja vesialueet -vastuualueen kanssa 31.12.98 mennessä (vastuuhenkilö E.Heiskaja P.Vuononvirta)
- kootaan tieto kaupungin alueella olevista avainbiotoopeista ympäristövirastoon helpottamaan muuta suunnittelua (vastuuhenkilö M.Tynjälä)
6.7.

ELINTARVIKETURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

- valvotaan, että hygienialakien edellyttämät omavalvontasuunnitelmat valnllstuvat, sekä edistetään elintarvikelain edellyttämää omavalvontaa erityisesti opastamallaja koulutuksella (vastuullenkilö TPalo)
- osallistutaan valtakunnallisiin ajankohtaisiin elintarvikeprojekteihin
(vastuullenkilö TPalo)
- ohjataan elintarvikkeiden valnlistajia kiinJlittämään huonllota moan ravintosisältöön ja suolapitoisuuteen (vastuullenkilö T.Palo)
- tehdään elintarvikehuoneistojen hygieelllnen tasoselvitys (vastuuhenkilö
TPalo)
- tehostetaan hygiellialakien mukaisia laitostarkastuksia (vastuuhenkilö
TPalo)
- valvotaan, että poikkeuslupaa hakeneet kala-alan laitokset ovat EU:n vaatimassa kunnossa viimeistään 31.12.99 (vastuuhenkilö TPalo)
- otetaan käyttöönlaadunvarmistus näytteenotossa 31.12.99 meunessä (vastuuhenkilö T.Palo)
6.8.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

- selkeytetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, kaupungin muiden
hallintokuntien sekä ympäristöviraston keskinäistä tehtävänjakoa ja kehitetään keskinäistä tiedonkulkua 31.12.97 mennessä (vastuuhenkilö M.Karhu)
- toteutetaan ympäristöviraston tarkastukset kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä eri sektoreiden sekä muiden virastojen kanssa (vastuuhenkilö
P.Vuononvirta)
- kellitetään tilastointia ympäristön tilasta ja hankitaan perustietoja eri indikaattoreidenlaatinllsta varten (vastuuhenkilö M.Karhu)
- monipuolistetaan lupien ja lausuntojen valnlistelua kaikki osa-alueet huonlloivaksi 31.12.97 mennessä (vastuuhenkilö P.Vuononvirta)
- kellitetään yhteistyötä erityisesti kestävän kellityksen hankkeissa naapuriktmtien kanssa (vastuullenkilö M.Karhu)
- selkeytetään sanktioiden käyttömalldollisuudet 31.12.97 melmessä (vastuuhenkilö P.Vuononvirta)
- laaditaan sektorikohtaiset kestävän kellityksen koulutussuul1llitelmat koko
viraston henkilöktmnalle (vastuuhenkilö M.Tynjälä)
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- toteutetaan valvonnassa pienimuotoisia projekteja esim. jätehuollosta ja
elintarvikevalvonnasta, smumite!ma seuraavan vuoden projekteista esitettävä vuoden loppuun memlessä (vastuuhenkilö toimintayksiköiden vastuuhenkilöt)
- laaditaan ja vahvistetaan toimenkuvat ja sijaisuusjärjestelyt työntekijöille
31.12.97 mennessä (vastuuhenkilö P. Vuononvirta)
- tuotteistetaan viraston toiminta, minkä pohjalta suoriteseurantaa kehitetään
kattamaan koko viraston (vastuuhenkilö R.Mannermaa)
- rakennetaan laboratoriolIe EN 45 OOO-standardin mukainenlaatujärjeste!mä
ja haetaan akkreditointia 31.12.97 mennessä (vastuuhenkilö S.Karjalainen)
- seurataan toimitilojen energian- ja vedenkulutusta säännöllisesti ja huolehditaan siitä, että kaupungin energiansäästöohje!ma toteutuu ympäristövirastossa, selvitetään energian- ja vedenkäytön kannalta ongelmalliset kohteet
ja laaditaan ohjeet energian- ja vedensäästölle (vastuuhenkilö H.Orava)
- vähennetään kopiomääriä kaksipuoleisella ja pienentäväliä kopioinoilla
(vastuuhenkilö R.Mmmennaa)
- viraston käytössä olevaa atk-järjestehnää kehitetään (vastuuhenkilö
M.Tynjälä):
* selvitetään mahdollisuudet uusia ympäristöviraston ympäristötieto- ja
ympäristöterveysvalvontajärjeste!mä PC-verkolle sopivaksi sekä mahdollisuudet hyödyntää kauplmgin mikroverkkoa 31.12.98 mennessä
* helpotetaan työntekijöiden mahdollisuuksia käyttää ATK:ta työssään
hankkimalla mikrotietokoneita tai päätelaitteita tarvitseville
* siirrytään mahdollisuuksien mukaan sällköpostin käyttöön keskinäisessä
yhteydenpidossa
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SEURANTA
Ympäristövirasto perustaa ohjelman seuraamista varten työryhmä, johon nimetään toimintayksiköiden ja niiden palveluiden edustajat. Edustajat keräävät
vuosittain helmikmill loppuun melmessä tiedon siitä, miten ohjelma on edennyt edellisenä vuonna. Edistymisestä raportoidaan huhtikuun loppuun mennessä ympäristölautakunnalle ja tarvittaessa koko kaupungin kestävän kehityksen seurantatyöryhmälle.
Seurantaryhmä arvioi ohjelman edistymistä ja tarvittaessa uusii vanhentuneet
osat tai koko ohjelman.
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LIITE 1.
YMPÄRISTÖVIRASTON JA -LAUTAKUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET
Ympäristöviraston eri sektoreiden toimintaa ohjaavat lait ja niiden keskeinen
sisältö viraston tehtävien kannalta on esitetty seuraavassa luettelossa.

8.1.

HALLINTO

Kuntalaki 1.7.1995/365
- kunnan johtosäännön määräykset ympäristölautakllnnan ja ympäristöviraston hallinnosta ja tehtävistä
- kunnan virkasääntö
- kunnan hallintosääntö
- ympäristönsuojelusta tiedottaminen
- ympäristöviraston talousarvion ja -sllumlltehnan sekä toimintakertomuksen
laadinta
Hallintomenettelylaki 6.8.1982/598
- hallintoasioiden käsittelyä viranomaisessa toiminnassa ohjaava laki
- esteellisyysperusteet
Kunnallista palvelusuhdetta koskevat säännökset
- tes-säännökset
- työaikaa ja vuosilomaa koskevat säälmökset
- työsuojelllsäännökset
- sairausvakuutusasiat
Kirjanpitolaki 23.12.1992/1572
- säännökset kirjanpitovelvollisulldesta, klljanpidosta ja tilinpäätöksestä
kunnalle soveltuvin osin
- lisäohjeina klljanpitolautakllnnan lctmtajaoston lausmmot
Oulun kaupungin ympäristöhallinnon johtosääntö 1992
- viraston toiminnan, talouden ja organisaation kehittälninen
- ympäristölautakmman kokollksien esityslista-pöytäkirjojen tekelninen
- viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimenkuvat
- viranhaltijoiden päätösluettelot
- posti, konekirjoitus
Arkistointisäännökset
- arkistointimääräykset
- vaatimukset automaattiselle tietojenkäsittelylle
- asiakirjojen hävittämismääräykset
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ilmansuojelulaki 25.1.1982/67
- ilnialupa (ks. ympäristölupamenettelylaki)
- lain nojalla almettujen päätösten noudattalnisen valvonta
- ilmansuojehm edistäminen
- ihnaniaadun seurallta
- malldollisten rajoituksien antalnisen vahnistelu
Vesilaki 19.5.1961/264
- yleinen vesilain valvonta
- jätevesien johtalnisluvat
- vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvä päätöksenteko
- vesien tilan seurallta
Jätelaki 3.12.1993/1072
- jätelupa (ks. ympäristölupaJ.llenettelylaki)
- jätehuoltomääräyksien alltanlinen
- jätelupienljätehuoltosUlumitehnien ja jätehuollon valvonta
- jätteiden käsittelypaikkojen valvonta
Meluntorjuntalaki 3.4.1987/382
- meluihnoitusten käsittely
- meluntorjlllltaohjelmall vahnistalninen
- melutilanteen seurallta
Maastoliikennelaki 27.12.1995/1710
- moottorikeikkareittien vahvistaJ.llinen
- luvan antalninen toistuvalIe kilpailulle tai harjoitukselle
- esitykset moottoriliikenteen kieltämiseksi vesistössä
Maa-aineslaki 24.7.1981/555
- maa-aineslupa
- maa-ainesten oton valvonta
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096
- luollllonsuojelwl edistälninen
- luounonmuistomerkkien rauhoitus
Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2. 1920/26
- naapuruussuhdelain mukainen sijoittarnisratkaisu (ks. ympäristölupalnenettelylaki)
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Ympäristölupamenettelylaki 19.4.1991/735
- ympäristölupa (sisältää jäteluvan, sijoituspaikkaluvan, ihnaluvan, naapuruussuhdelain mukaisen sijoittamisratkaisun)
- lupien valvonta
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
- sijoituspaikkalupa (ks. ympäristölupamenettelylaki)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468
- ynipäristövaikutusten arviointi (mahdollisesti tekeminen, lausunnot ym.)
- yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64
- IUOlmonsuojeIun edistäminen ja valvonta
- ympäristönsuojeluohjehnan teko
- yhteistyö muiden kuntien kanssa
Rakennuslaki 16.8.1958/370
- lupa puiden kaatamiseen, maan läjitykseen yms.
Ulkoilulaki 13.7.1973/606
- uIkoiIureittisuuunitehnat
- leirintäalueihnoituksen käsittely
Oulun kaupungin järjestyssääntö 1996
- häiriötä aiheuttavan työn salliminen 18.00-6.00 välisenä aikana
Oulun kaupungin ympäristöhallinnon johtosääntö 1992
- ympäristölautakuntaa ja ympäristövirastoa koskevat hallinnolliset säännökset
- lakisääteiset tehtävät
- päätösvaltaa koskevat säännökset
8.3.

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA JA ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
- terveydensuojelun edistäminen ja valvonta
- varautuminen erityistilanteisiin (esim. ounettomuudet)
- toiminnanharjoittajien eunakko- ja muutosihnoitusten käsittely
- talous- ja uimavesien laadlUl valvonta
- aSlmtojen ja oleskelutilojen terveydellisten vaatimusten valvonta
- toimilmanharjoittajien omaValV011l1311neuvonta
Elintarvikelaki 17.3.1995/361
- elintarvikkeiden laadun valvonta kunnan alueella
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- elintarvikkeista johtuvien terveyshaittojen ehkäisy määräyksillä, ohjeilla ja
tiedotuksella
- elinkeinonhaIjoittajien opastus omavalvontasuunnitelmien laadinnassa
- näytteiden analysointi ja lauswUlot
- laboratorion hyväksymistä koskevat säännökset
Tuoteturvallisuuslaki 12.12.1986/914
- kulutustavaroihin ja -palveluihin liittyvien vaarojen ennaltaehkäisy valvontatoimenpitein
- säännösten vastaisen tuotteen valmistus- tai myyntikielto
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lauslliUlot
Maitohygienialaki 15.7.1994/671
- elintarvikkeeksi käytettävän maidon ja siitä saatavien tuotteiden elintarvikehygieenisen laadlm valvonta ja tarkastus laitoksissa ja tuotantotiloilla ennen vähittäismyyntiä
- uusien tai oleellisesti muutettavien laitosten rekisteröinnin hyväksyminen
- omavalvontajärjeste1män hyväksytninen
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lauswlllot
Lihahygienialaki 28.6.1994/511
- elintarvikkeeksi käytettävän lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieenisen
laadun valvonta laitoksissa e1Ulen vähittäismyyntiä
- uusien tai oleellisesti muutettavien Wlankäsittelylaitosten rekisteröinnin
hyväksyminen (poislukien teurastamot)
- omavalvontajäIjeste1män hyväksyminen
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lauslliUlot
Kalahygienialaki 6.5.1994/330
- elintarvikkeeksi käytettävien kalastustuotteiden, niistä tehtävien valmisteiden ja jalosteiden elintarvikehygieenisen laadun valvonta ennen vähittäismyyntiä
- kalaa käsittelevän uuden tai olennaisesti muutettavan laitoksen rekisteröinnin hyväksyminen
- omavalvontajärjeste1män hyväksytninen
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lauslliUlot
Munavalmistehygienialaki 28.6.1994/517
- elintarvikkeeksi käytettävien mWlavahnisteiden ja niiden raaka-aineena
käytettävien mwuen elintarvikehygieenisen laadwl valvonta ennen väluttäismyyntiä
- uuden tai olennaisesti muutettavan lmmavalmisteita jalostavan laitoksen
rekisteröinnin hyväksytninen
- omavalvontajärjeste1män hyväksyminen
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lauslliUlot
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Eläintautilaki 18.1.1980/55
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lausunnot
Tupakkalaki 19.8.1994/765
- tupakkatuotteiden varasto- ja myyntipaikkojen tarkastukset
- tupakkatuotteiden ja -välineiden myynnin ja mainonnan valvonta
- ohjeiden antaminen tarkastuksissa havaittujen epäkohtien poistamiseksi
Kemikaalilaki 14.8.1989/744
- kemikaaleista aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen sekä omaisuusvahinkojen ehkäisy ja tOIjlmta
- kemikaali1ain säännösten valvonta ja tarkastukset kmillan alueella
- vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevien lupien ja ilmoitusten käsittely
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lausunnot
Vesilaki 19.5.1961/264
- juomaveden vahnistamiseen tarkoiteulll pintaveden laadlUl valvonta
- näytteenotot, näytteiden analysointi ja lausmillot
8.4.

ELÄINLÄÄKJNTÄHUOL TO

Eläinlääkintähuoltolaki 17.8.1990/685
- peruseläinlääkäripalvelujen hoitaminen kunnan alueella
- eläimistä saatavien elintarvikkeiden a1kuulOtannon valvonta ja tarkastukset
- lihan- ja maidontarkasuls
Eläintautilaki 18.1.1980/55
- eläintautien ennaltaehkäisyyn ja vastustamiseen liittyvät toimenpiteet
- ilmoitukset eläintautien esiintymisestä
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
- eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen ja valvonta
- eläinsuojelulain rikkomusten tarkastus ja ilmoitukset lääninhallitukselle
8.5.

KULUTTAJANEUVONTA

Lakikuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 31.1.1992/72
- yleisen valistuksen ja henkilökohtaisen neuvonnan antaminen kulutuspäätöksissä ja kuluttajan asemasta ensisijaisesti ktumassa asuville henkilöille
- kuluttajan avustaminen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa
- kulutushyödykkeiden hintojen, laadllll, markkinoiJmin ja sopiJnusehtojen
seuranta
- muiden kuluttajaviranomaisten avustaminen
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LIITE 2.
YMPÄRISTÖVIRASTON SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖTAHOT
Ympäristöviraston eri toimintasektoreiden sidosryhmät ja yhteistyötahot on
lueteltu allaolevassa luettelossa. Kullakin toimintasektorilla on laadittu tai laadittavana yksilöityjä sidosryhmärekistereitä nimi- ja yhteystietoineen.

9.1.

HALLINTO

- kaupungin muut virastot
* keskusvirasto
* tekninen palvelukeskus/
tilahallinta
- luottamushenkilöt
- kuntalaiset
- lääninhallitus
- tavarantoimittajat
9.2.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- toiminnanharjoittajat, teollisuus, yritykset ja yhteisöt
* luvanhakijat
* valvontakohteet
* konsultit
- kuntalaiset
* luvan- ja päätöksenhakijat
* koululaiset
* opiskelijat
- kaupungin muut virastot Ja
laitokset
* tekninen palvelukeskus
* keskusvirasto
* energialaitos
* vesihuoltolaitos
* jätehuoltolaitos
- Oulun yliopisto
- ympäristökunnat
- muut ympäristöviranomaiset
* ympäristöministeriö
* Pohjois-Pohjalunaan ympäristökeskus
- Pohjois-Pohjamnaan metsälautakunta
- luonnonsuojelujäIjestöt
- tiedotusvälineet

9.3.

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA

- kuntalaiset
- toiminnanharjoittajat Ja yntykset
* elintarvikealan kaupat
* tukkuliikkeet
* jalostuslaitokset
* palvelujen ja kulutustavaroiden tuottajat ja myyjät
- kauplmgin muut virastot ja
laitokset
* sosiaali- ja terveystoimi
* keskusvirasto
* tilahallinta
* palolaitos
* ruokapalvelukeskus
* vesihuoltolaitos
- ministeriöt
* maa-, ja metsätalousministeriö
* sosiaali- ja terveysministeriö
* ympäristöministeriö
- valtion virastot ja laitokset
* kuluttajavirasto
* elintarvikevirasto
* lääninhallitus
* tnllilaitos
* työterveyslaitos
* eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
* tekninen tarkastuskeskus
* sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
* tuotetnrvallisuuskeskus
* Oulun työsuojelupiiri
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- Oulun yliopistollinen sairaala
- tiedotusvälineet
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ELÄINLÄÄKlNTÄHUOL TO

-

ELINTARVIKE· JA YMPÄRISTÖ·
LABORATORIO

- laboratoriopalveiujen ostajat
ja myyjät
* kaupungin muut virastot
* ympäristökunnat
* eri viranomaiset
* muut laboratoriot
* yritykset
* maidontuottajat
* yksityiset asiakkaat
- kaupungin valvontakohteet
- johtavat tutkimuslaitokset
- valvontaviranomaiset
- tavarantoimittajat
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yksityiset eläintenomistajat
läänineläinlääkäri
poliisiviranomainen
eläinsuojeluviranomaiset
maa- ja metsätalousministeriö
apteekit ja lääketeollisuus

KULUTTAJA TOIMI

- yksityiset kuluttajat
- elinkeinonharjoittajat
- muut kllluttajaviranomaiset
* lääninhallitus
* kuluttajavirasto
* kuluttaja-asiamies
* kuluttajavalituslautakunta
- tiedotusvälineet

