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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Pekka Vuononvirta

Vuosi 2006 oli toinen vuosi seudullisen ympäristölautakunnan toiminnassa. Vaikka työ on edelleen ollut osin
linjojen ja toimintatapojen etsimistä,
niin työssä on onnistuttu hyvin ja lautakunnan strategiassa asettamat tavoitteet
ovat toteutuneet kiitettävästi. Talousarvion laadinta strategian pohjalle ja toteutumisen seuranta jo välitilinpäätösten
raporteissa ovat tuoneet lautakunnalle
aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet seurata viraston työtä.
Lautakunnan vierailut kuntiin, samoin
kuin viraston henkilöstön kuntakäynnit,
neuvottelut ja yhteisten pelisääntöjen
sorvaaminen kuntien eri hallintokuntien
kanssa ovat myös osaltaan tuoneet uutta
näkökulmaa töiden tekemiseen.
Ympäristöterveydenhuollossa laajamittaisilta ruokamyrkytysepidemioilta vältyttiin ja juomaveden laatutaso oli hyvä. Lintuinfluenssa ei onneksi iskenyt
Suomeen, mutta valmiuksia vastaavantyyppisten epidemioiden hoitamiseksi lisättiin. Poikkeusolojen suunnitelma
päivitettiin ja henkilökuntaa koulutettiin
poikkeusoloissa toimimiseen. Riskiarvioinnin kautta henkilöstövoimavaroja
ohjattiin niihin toimintoihin, joissa terveyden menettämisen vaara on suurin.
Elintarvikevalvonnan maksullisuus lisäsi
taloudellisia resursseja ja mahdollisti lisähenkilöstön palkkaamisen.
Ympäristönsuojelussa lupa-asiat ja
maankäyttöön liittyvät toimet ovat edelleen olleet keskeisiä lautakuntatyössä.
Erilaiset kampanjat, joissa seudullisuus
on ollut keskeisesti esillä, ovat lisänneet
vuorovaikutusta seudun asukkaiden ja
viraston välillä. Yhteisten seudullisen
jätehuoltomääräyksien aikaansaanti ja
asukasillat niiden tiimoilta ovat helpottaneet määräysten toimeenpanoa. Ym-

päristön tilaa voidaan seudulla pitää eri
mittarein tarkasteltuna hyvänä.

lut tuotettaisiin selvästi laajemmalle alueelle kuin seudulle.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
työ on keskittynyt lautakunnan linjaaman strategian mukaiseksi ja työssä onnistuttiin hyvin. Laboratorion talous oli
parempi kuin koskaan aiemmin. Henkilökuntarakennetta on entisestään sopeutettu palvelujen kysynnän mukaiseksi.

Suuri haaste lautakuntatyössä on ollut
kustannusten jaon oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Tähän liittyvä projekti antoi pohjaa ratkaisulle, joka hyväksyttiin lautakunnassa. Vuodesta 2007
alkaen otetaan käyttöön kustannustenjakomalli, jonka pohjana ovat asukasluku,
kuntiin kohdistunut työaika sekä kunnissa olevien eläinten lukumäärä.

Eläinlääkintähuollon osalta päivystysten järjestelyt ja sijaisuudet ovat vieneet
kohtuuttomasti viraston voimavaroja. Näiltä osin tarvitaan nopeasti muutoksia, jotka lautakunta onkin linjannut
strategiassaan ja joihin tullaan pureutumaan erityisesti parin seuraavan vuoden
aikana.
Kuluttajaneuvontapalvelut ovat valtakunnallisen muutoksen kourissa. Valtioneuvoston periaatepäätös kuluttajaneuvonnan siirtämiseksi valtionhallintoon
on ajateltu toteutuvan vuoden 2009
alussa. Tällöin kuluttajaneuvontapalve-

Palvelurakenneuudistuksen kautta pyritään jatkossa löytämään koko maassa
uusia vaihtoehtoja kunnallisten palvelujen tuottamiseen. Oulun seudun ympäristölautakunnan työ edellä mainittuun
peilaten on ollut esimerkillistä kuntayhteistyötä ja myönteiset tulokset ovat
kaikkien nähtävissä
Onnistunut työ ja saavutetut tulokset
ovat lähteneet koko henkilökunnan ammattiosaamisesta ja motivaatiosta – kiitokset tehdystä työstä kaikille.
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista Oulun
kaupunki valitsee kuusi ja muut ympäristöyhteistyösopimuksen kunnat yhteensä kuusi jäsentä henkilökohtaisine
varajäsenineen. Kunnista, joissa lautakunnassa ei ole varsinaista jäsentä, on
kunnan valitsemalla varajäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Oulun
kaupungin edustaja. Varapuheenjohtajana toimii muiden sopimuskuntien valitsema edustaja. Varapuheenjohtajuus on
kiertävä kuntien asukaslukuun perustuvan suuruusjärjestyksen mukaisesti.
Vuonna 2006 Oulun seudun ympäristölautakunta piti 16 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 332 asiakohtaa. Kokouksia pidettiin Oulun lisäksi Oulunsalossa,
Limingassa ja Kiimingissä.
Kunnallisen ympäristöhallinnon 20vuotisjuhlatilaisuus pidettiin kaupungintalolla marraskuussa. Lokakuun 1. päivä
tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta
siitä, kun laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta astui voimaan.

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
Tiina Prittinen, Oulu
Hannu Natri, Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Heikki Suni, Kempele, Varapj.

Antti Lithovius, Lumijoki,
puhe- ja läsnäolo-oikeus

Sirpa Pohjola, Kiiminki

Lauri Suomela, Hailuoto,

Sinikka Vuoti, Oulunsalo

Helena Kaikkonen, Kempele, 21.3.2005 saakka
Helena Lievetmursu, 4.4.2005 alkaen
Jussi Arponen, Kiiminki
Markus Kiiskinen, Oulunsalo
Kirsti Airaksinen, Muhos

puhe- ja läsnäolo-oikeus

Aarre Pitkänen, Muhos
Olavi Ojanperä, Liminka
Maire Leinonen, Tyrnävä

Kaupunginhallituksen edustaja
Heikki Keränen

Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä
Marketta Karhu, pöytäkirjanpitäjä

Pertti Myllyselkä
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1.1.2007

Maapinta-ala
(km2)

Makeaa
vettä
(km2)

Merivettä
(km2)

Kokonaispinta-ala
(km2)

Asukasmäärä

Asukastiheys
(as/km2)

130 178

352,4

Oulu

369,4

10,9

74,1

454,4

Hailuoto

196,6

5,3

880,2

1082,1

998

5,1

Kempele

110,1

0,2

110,3

14 917

135,5

Kiiminki

326,9

12,7

339,6

12 351

37,8

Liminka

635,1

5,6

11,1

651,8

7 963

12,5

Lumijoki

211,1

0,3

78,9

Muhos

783,8

13,6

Oulunsalo
Tyrnävä
Ylikiiminki

122,7

290,3

1 890

9,0

797,4

8 472

10,8

82,6

1,0

206,3

9 291

112,5

491,9

3,0

494,9

5 916

12,0

1 040,7

23,2

1063,9

3 414

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
Matti Rinnekangas

Elintarvike- ja ympäristö
laboratorio
Seija Karjalainen
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HENKILÖKUNTA

Ympäristöviraston henkilöstö koostuu
pääosin seudullisen yksikön perustamisvaiheessa yhteistoiminta-alueen kuntien
palveluksessa olleista ympäristötoimen
viranhaltijoista. Henkilöstön lukumäärä
vuoden 2006 lopussa oli 54, joista osaaikatyötä tekeviä oli kuusi.
Oulun kesärekrytointikampanjan myötä
ympäristövirasto palkkasi 10 kesäharjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin
palvelujaksoihin. Muita harjoittelijoita eripituisissa harjoittelujaksoissa oli
vuoden aikana yhteensä kuusi. Oppisopimussuhteessa oli yksi henkilö. Henkilöstöpankin kautta työllistettiin yksi
henkilö. Työllisyysvaroin hoidettuja palvelusopimuksia oli vuoden aikana kolme.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
– JOHTORYHMÄ

Oulun seudun ympäristövirastossa yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä.
Vuosille 2006-2009 valittu johtoryhmä aloitti toimikautensa vuoden 2006
alussa. Kokouksia oli 23. Johtoryhmän
käsittelemät asiat olivat pääsääntöisesti Oulun kaupungin yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia. Johtoryhmä
toimii myös viraston työsuojelutoimikuntana ja työsuojeluasioita käsitellään
vähintään kerran kuukaudessa.

TYÖSUOJELU- JA TYÖYHTEISÖTOIMINTA

Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon
toimintasuunnitelma. Henkilöturvallisuusohje ja työturvallisuusriskikartoitus
päivitettiin.
Virasto osallistui työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä edistävän liikuntaviraston ”Kunnon Firma” –ohjelman
vuosikorttien hankintaan. Vuosikortin
käyttäjiä oli 17. Esimiesten ja alaisten
väliset kehityskeskustelut käytiin Elbitjärjestelmää käyttäen. Työpaikkakokoukset pidettiin tammi- ja syyskuussa.
Viraston virkistyspäivää vietettiin Oulujoella kirkkovenesoudun merkeissä elokuussa. Pikkujoulu pidettiin joulukuun
alussa.



Henkilöstö
v ympäristöterveysvalvonta

17

v ympäristönsuojelu

12

v eläinlääkintähuolto

9

v elintarvike- ja
ympäristölaboratorio

8

v kuluttajaneuvonta

2

v hallinto

6

Koulutus 2006
koulutuskerrat
Ympäristöterveysvalvonta
Ympäristönsuojelu
Eläinlääkintähuolto
Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Kuluttajaneuvonta

koulutuspäivät

koulutuspv/henk.

89
17
17

105
6,2
36
3,0
35	4,4

20
5

25
3,6
9	4,5

Sairauspoissaolot vuonna 2006
sairauspoissaolokerrat
sairauspäivät
Ympäristöterveysvalvonta
32
Ympäristönsuojelu
14	
Eläinlääkintähuolto
8
Elintarvike ja ympäristölaboratorio
30
Kuluttajaneuvonta
3
Hallinto	4	

323
68
87
158
27
7
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kertomusvuoden toiminnassa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien
ja ilmoitusten käsittelyyn sekä valvontaja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat
myös haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvät tehtävät sekä erilaisten valitusten ja muiden yhteydenottojen käsittely ja kuntoon saattaminen. Valvontaa
kehitettiin laatimalla valvontasuunnitelmat vastuuhenkilöineen sekä ympäristölupavelvollisille toiminnoille että maa-ainesten otolle.

YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin vuoden 2006 aikana 43, joista 14 oli ympäristölautakunnan, 21 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja kahdeksan
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämää. Ympäristölautakunnan
myöntämistä luvista suurin osa koski
jätteiden hyötykäyttöä. Kohteista neljä sijaitsi Oulussa, neljä Muhoksella ja
muut tasaisesti seudun muissa kunnissa.
Ympäristökeskuksen luvista kolmannes
koski teollista toimintaa ja energiantuo-

tantoa, kolmannes eläinsuojia ja loput
suurimmaksi osaksi jätteiden käsittelyä
tai hyötykäyttöä. Ympäristölupaviraston myöntämät luvat koskivat pääosin
erilaisia vesistöhankkeita, jotka sijoittuivat tasaisesti koko toimialueelle. Lupien
lisäksi lautakunnassa käsiteltiin neljä vesistöhankkeisiin liittyvää hallintopakkopäätöstä.
Vaasan hallinto-oikeus antoi neljä lautakunnan toimialuetta koskevaa päätöstä.
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Päätökset koskivat jätteenpolttoa, metalliteollisuutta, pilaantuneiden maiden
varastointia sekä jätevedenpuhdistamon
toimintaa, josta saatiin myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Toimialuetta koskevia Oulun hallinto-oikeuden
päätöksiä annettiin kaksi, joista toinen koski maa-ainesten ottoa ja toinen
moottorikelkkareittiä.
YMPÄRISTÖLUPATARPEENARVIOINTEJA käsiteltiin 45 ja niistä pääosa oli
eläinsuojia. Käsittelemättömiä ja keskeneräisiä arviointeja on koko toimialueella enää jäljellä 15.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 §:N
TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristövirastoon
61. Ympäristönsuojeluviranomainen
antoi 34 päätöstä, joista 22 (noin 60 %)
koski ulkoilmakonsertteja. Muut olivat
rakentamista tai erilaisia moottoriurheiluun liittyviä tapahtumia. Lautakunta
teki periaatepäätöksen Oulun ydinkeskustan alueen vuoden 2006 kesätapahtumien meluhaittojen ehkäisemiseksi.
Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti
voitiin järjestää 27 erilaista mahdollisesti melua aiheuttavaa tapahtumaa. Melu-

ilmoituksien kohteet kuutta yksittäistä
tapahtumaa lukuun ottamatta sijaitsivat
Oulussa.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia asioita käsiteltiin lautakunnassa yhteensä 25
kertaa. Näistä kunnostuksen hyväksymisiä oli neljä ja ympäristökeskuksen lupapäätöksiä viisi. Suurin osa tapauksista oli
polttonesteellä pilaantuneen maaperän
kunnostuksia. Kaatopaikkojen seurantatuloksia oli viideltä suljetulta kaatopaikalta.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYÄ edellyttäviä hankkeita
oli ympäristölautakunnan toimialueella käynnissä kolme. Hankkeet koskivat
Laanilan Voima Oy:n, Stora Enso Oyj:n
ja Oulun Energian voimalaitoslaitostuhkien loppusijoittamista, Salvor Oy:n käsittelykeskusta Kiimingissä sekä Seinäjoki-Oulu -radan tasonnostoa.
HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN käsittelyä kehittävä hanke ”Haja-asutuksen
jätevesien käsittely Sangin- ja Muhosjoen ALMA-alueilla” –hankkeessa saatiin päätökseen helmikuussa. Ympäristövirasto oli mukana EU-rahoitteisessa

hankkeessa, jossa selvitettiin haja- ja
loma-asutuksesta ympäristöön aiheutuvat kuormituksen vähentämistä ja sen
purkuvesistöihin aiheuttaman vaikutuksen arvioimista sekä laadittiin Sangin- ja
Muhosjokien valuma-alueiden jätevesien
käsittelyn yleissuunnitelma, jota tarkennettiin tietyiltä alueilta rakennussuunnitelmin.
VESIHUOLTOLAIN mukaisia vapautuksen hakemisia viemäriin liittämisvelvollisuudesta käsiteltiin neljä. Lautakunta antoi lausunnon Hailuodon viemäröinnin
toiminta-alueesta.
UUDET SEUDULLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET saatiin valmiiksi vuoden
2006 aikana. Määräysten laadinnan aikana järjestettiin yhteistyötilaisuuksia
jätehuollon toimijoiden, kuten Oulun
Jätehuollon, jätehuoltoyritysten, tuottajavastuuorganisaatioiden, viranomaisten
sekä yhdistysten ja järjestöjen, kanssa.
Kaikille avoimia yleisö- ja kuulemistilaisuuksia pidettiin toukokuun aikana
Oulussa, Limingassa, Oulunsalossa ja
Kiimingissä. Ympäristölautakunta hyväksyi jätehuoltomääräykset 22.11.2006
ja määräykset tulivat voimaan 1.1.2007.
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Jätehuoltomääräyksien valmistelusta tiedotettiin julkisten tiedotusvälineiden
kautta. Paikalliset sanomalehdet ja radiot tiedottivat jätehuoltomääräyksistä aktiivisesti.
TOIMIALAKOHTAISIA YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON KARTOITUKSIA tehtiin
kaksi. Huhti-toukokuussa kartoitettiin
Oulua lukuun ottamatta muiden ympäristöviraston toimialueen kuntien kuntalaisille suunnattuja jätehuoltopalveluja. Selvityksessä tarkastettiin kuntien
jäteasemat sekä risu- ja puutarhajätteen
vastaanottopaikat sekä ekopisteet. Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota paikkojen siisteyteen, helppokäyttöisyyteen
ja toimivuuteen sekä opasteiden ja lajitteluohjeiden selkeyteen. Samassa yhteydessä tarkasteltiin jäteasemien ympäristölupatilanne. Jäteasemat, joilla ei ollut
voimassa olevaa ympäristölupaa, velvoitettiin hakemaan lupa vuoden 2006 loppuun mennessä.

Kesä−heinäkuussa toteutettiin selvitys
piensatamien jätehuollosta. Selvityksen
taustalla oli alusjätelain (933/2003) ja asetuksen (1167/2003) muutokset, jotka
ovat velvoittaneet piensatamia tekemään
ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Selvityksessä oli mukana
19 satamaa. Jätehuollon järjestämisen

tasoa voidaan pitää Oulun seudun piensatamissa tämän selvityksen perusteella melko hyvänä, mutta satamien välillä
oli melko suuriakin eroja. Yksi tärkeimmistä tähän vaikuttavista tekijöistä on
sataman koko ja veneseuran jäsenten
aktiivisuus.
MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA Oulun
seudun ympäristöviraston toimialueella oli vilkasta. Kertomusvuoden aikana
toimialueella oli voimassa 118 maa-aineslupaa, joiden lisäksi valvontaa tehtiin
yhdeksällä muulla kohteella. Maa-ainesten otto oli laajinta Kiimingin ja Oulunsalon kunnissa, joiden molempien
alueella oli yli 20 lupakohdetta. Vähiten
lupia (alle 5) oli Limingan ja Hailuodon
kunnissa. Luvissa myönnetty kokonaisottomäärä on noin 17 milj. m3. Maaainesluvista ja maa-aineslainmukaisista
pakkokeinoista perittäviä maksuja tarkistettiin marraskuussa.
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja
lausunnoissa. Ympäristölautakunnassa
käsiteltyjä keskeisiä maankäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita olivat Oulujokivarren osayleiskaava, Pateniemen
tavoitesuunnitelma sekä Korvenkylän-

Välikylän tavoitesuunnitelma. Lisäksi virasto antoi useita lausuntoja toimialueen
kuntien kaavoista ja oli mukana maankäytönsuunnittelun työryhmissä.
Lautakunnassa käsiteltiin Tyrnävän
MOOTTORIKELKKAREITIN siirto ja Oulun Tulli – Isosuo reittisuunnitelman ja
reitinpitäjän hyväksyntä sekä päätöksestä tehty valitus.
LUONNONSUOJELUUN liittyvät asiat
koskivat pääosin luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia
ruoppausten, pyynnin tai kulunsallimisen takia. Lautakunta tutustui Sanginjoen ulkometsäalueeseen yhdessä teknisen
lautakunnan kanssa. Tutustuminen liittyi
oululaisten luontojärjestöjen aloitteeseen Sanginjoen 2500 hehtaarin ulkometsän alueen kehittämiseksi kansallispuistotasoiseksi suojelualueeksi.
YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA koostui
erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä havainnoista.

Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa
kuormittavien laitosten ja kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vuoden
2005 mittaustuloksista laadittu raportti osoitti ilmanlaadun olleen jokseenkin
edellisten vuosien kaltainen. Keskeisimmän ongelman aiheuttaa liikenne erityisesti kevääseen ajoittuvina katupölyhaittoina. Sopimus ilmanlaadunseurannasta
vuosille 2007 – 2011 hyväksyttiin.
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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. Sinileviä
havaittiin Kuivasjärvessä. Virasto oli
mukana erilaisissa vesistöjen selvitys- ja
kunnostushankkeissa.
Pyykösjärven tila oli heikko ja viime
vuosina muutokset ovat olleet ennalta arvaamattomia. Tilan kohentamiseksi käynnistyi järvikohtainen kunnostushanke, jonka tavoitteena on parantaa
veden laatua sekä kalastukseen että uimiseen soveltuvaksi. Hankkeeseen on
saatu EU-rahoitusta.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN seurantaraportti indikaattoritietoineen valmistui kau-

pungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Kestävän kehityksen
auditoinnit toteutettiin yhteensä 22 kaupungin eri yksikössä. Yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa saatiin valmiiksi
sosiaalisen kestävyyden mittarit. Ympäristöviraston oma kestävän kehityksen
ohjelma päivitettiin ja hyväksyttiin lautakunnassa.
Kestävän kehityksen ympäristötietoisuuskampanjana toteutettiin ”Roska
päivässä”– kampanja otsikolla ”Nappaa, älä nakkaa”. Kampanja käynnistyi
kevättalvella 2006 kuntien työntekijöille ja asukkaille suunnatulla haastekampanjalla. Kampanjalle laadittiin juliste,
avattiin omat intranetsivut Oulun kaupungin intraan ja kampanjasta tiedotettiin tiedotusvälineissä. Kampanjaan
sisältyi erilaisia teemoja ja vuoden mittaan kampanja kohdentui mm. seudun
päiväkoteihin, kouluihin ja keskiasteen
oppilaitoksiin, yleisötapahtumiin, uima-

rantoihin ja liikuntapaikkoihin sekä asukasyhdistyksiin.
Ympäristövirasto osallistui Euroopan
komission tiedotuskampanjaan ”Sinä
vaikutat ilmastonmuutokseen” toteuttamiseen järjestämällä ilmastonmuutosnäyttelyn ja ilmastoillan. Näyttely oli
esillä kaupunginkirjaston kerhohuoneessa viikolla 42. Ilmastoillassa 19.10.2006
jaettiin tietoa kansalaisten mahdollisuuksista ottaa osaa ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen.
YHTEISTYÖN kehittämistä jatkettiin sekä valtion viranomaisten että kuntien
viranomaisten kanssa. Yhteistoimintapalaverit pidettiin alueen poliisiviranomaisten, vesihuoltolaitosten ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.
Ympäristövirasto osallistui maatalouden
ympäristöasioita käsittelevä PohjoisPohjanmaan maatalouden ympäristöryhmän toimintaan sekä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelman laadintaan.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA KULUTTAJANEUVONTA

Maaliskuun alussa tuli voimaan uusi
elintarvikelaki, joka huomioi aikaisempaa laajemmin kaikki elintarvikeketjun
vaiheet aina alkutuotannosta kuluttajalle
luovuttamiseen saakka. Elintarvikealan
toimijoita ohjeistettiin voimaantulleista
lakimuutoksista. Uusi laki korostaa elintarvikehuoneistojen toimivaa omavalvontaa. Kertomusvuonna omavalvonnan toimivuuden arviointi laajennettiin
kattamaan laitosten lisäksi ruoanvalmistusyksiköt. Valmistuskeittiöille annettiin
koulutusta omavalvonnasta.
Norovirus aiheutti kaksi elintarvikevälitteistä epidemiaa Oulussa. Molemmissa tapauksissa arvioitiin tarjoillun
salaatin aiheuttaneen yhteensä noin 100
ihmisen sairastumisen.

ELINTARVIKEVALVONTA

Elintarvikevalvontasuunnitelma laadittiin elintarviketurvallisuusviraston valvontaohjeiden pohjalta. Tarkastuskäyntimääriä suunniteltaessa huomioitiin
elintarvikevalvonnan näkemys erityyppisten elintarviketilojen ja toimintojen
riskeistä sekä käytettävissä olevat henkilöstöresurssit. Valvontasuunnitelman tavoitteena oli 2324 tarkastuskäyntiä, joista toteutui 85 %. Elintarvikkeiden laatua
koskevia valituksia kirjattiin 164 ja yksi
elintarvike-erä asetettiin käyttökieltoon.
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten lisäksi elintarvikevalvontaa
toteutettiin projekteina sekä tilapäisissä
elintarvikemyyntitapahtumissa ja valitusperusteisilla valvontakäynneillä. Elintarvikenäytteitä otettiin suunnitelmallisesti elintarviketuotantolaitoksista, ruoan

valmistuskeittiöistä sekä myymälöiden
palvelumyyntipisteistä. Elintarvikkeiden laatua seurattiin näytteenotoin myös
suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilusta ja valitustapauksista. Eläinperäisiä
vierasainevalvontanäytteitä otettiin elintarviketurvallisuusviraston näytteenottopyyntöjen mukaisesti raakamaidosta
ja kalasta.
Elintarvikevalvonnassa osallistuttiin
valtakunnalliseen yersinia-projektiin sekä toteutettiin kuusi omaa projektia.
Projektitulosten perusteella toimijoita opastettiin siipikarjanlihankäsittelyyn
liittyvistä riskeistä sekä lihaerien jäljitettävyydestä. Tarjottaessa ruokia riskiryhmille neuvottiin tarjoilupaikkoja huomioimaan kalajalosteiden listeriariski.
Kalan vähittäismyyntipaikkoja tiedotettiin tuoreen kalan kylmäketjun säilymisen välttämättömyydestä.

Toinen epidemia tapahtui yksityistilaisuudessa ja toisen tapahtumapaikkana
oli keskuskeittiö, josta ruokaa toimitettiin useaan eri yksikköön. Käsihygienian
merkityksestä virusepidemian torjumisessa tiedotettiin yleisesti sekä terveystarkastajien valvontakäynneillä.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2006

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA

Päiväkodeissa ja kouluissa jatkettiin sisäilman tilannekartoituksia. Päiväkotien sisäilman laatua ja ilmanvaihdon
riittävyyttä selvitettiin ilman hiilidioksidipitoisuusmittauksilla sadassa päiväkodissa. Kartoitusta jatketaan vuonna
2007. Koulujen kolmivuotistarkastuksia tehtiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa kymmenessä
koulussa. Kouluissa ja päiväkodeissa pidettiin sisäilmaongelmien selvittämiseksi
kaikkiaan 15 sisäilmaneuvottelua, joissa
oli mukana eri viranomaistahot ja henkilökunta.
Sisäilman terveyshaittaa koskevia valituksia tehtiin ympäristövirastoon kaikkiaan 190. Määrä on jonkin verran suurempi kuin edellisenä vuonna. Pääosa
valituksista (170) koski asuntojen terveyshaittaa. Haittaa selvittäviin tutkimuksiin hyväksyttiin ainoastaan STM:n

asumisterveysohjeen mukaan tehdyt
tutkimukset. Selvitysten tekemistä hankaloitti home- ja kosteusvaurion selvittämiseksi käytetyt tutkimukset, joille ei
ole annettu terveyshaitan arviointiin ohjearvoja.
Uimarantojen veden laatu ei kaikissa
tutkimuksissa täyttänyt EU:n asettamia vaatimuksia. Oulun seudun EU-uimarannoista Nallikarissa ylittyivät sekä
heinä- että elokuussa mikrobiologiset
raja-arvot. Raja-arvot ylittyivät myös uusintanäytteissä ja Nallikarin uimaranta
joutui toistaiseksi tihennettyyn seurantaan. Uimaveden laatuun Nallikarissa
ja muillakin rannoilla saattoivat vaikuttaa mm. voimakkaat tuulet. Elokuussa Kempeleen Kalliomontulla todettiin
liian korkea pH arvo. Valvontaa kuului kaikkiaan yhdeksän EU-rantaa ja 39
muuta yleistä uimarantaa sekä lisäksi 20
muuta uimapaikkaa mm. leirintäalueilta
ja leirikeskuksista.

Uimahalli- tai uima-allastiloja oli valvonnassa Oulussa 22 ja ympäristökunnissa neljä. Lisäksi on valvottu Kempeleen
leirintäalueen ja Kempeleen seurakunnan Tyrnävällä olevan leirikeskuksen
uima-altaiden veden laatua. Suurin osa
veden laatuongelmista liittyy desinfiointiaineena käytetyn kloorin virheelliseen
annosteluun.
Kuluttajapalvelusten turvallisuuden valvonnassa kartoitettiin Kuluttajaviraston
kiireellisen toimenpidepyynnön velvoitteen mukaan kyläkeinujen turvallisuutta. Selvitys osoitti, että Oulun seudun
ympäristöviraston alueella oli yksi kyläkeinu. Keinu poistettiin käytöstä sen
rakenteellisen ja toiminnallisen vaarallisuuden vuoksi.
Valtakunnallisessa ”Hiihtolatujen turvallisuus” –projektissa tarkastettiin
kymmenen kunnan alueella 14 kunnan
ylläpitämien latujen turvallisuutta. Tar-
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Vuoden 2006 kesä oli poikkeuksellisen
kuiva, pohjavedenpinnat laskivat paikoin
erittäin alhaalle. Syksyllä 2006 havaittiin yhdellä Limingan Vesihuolto Oy:
n vedenottamoista lähtevän veden puolella ajoittaisia koliformisten bakteerien esiintymisongelmia. Syyksi tähän
todettiin oikovirtauksien syntyminen alhaisen pohjavedenpinnan takia. Limingan Vesihuolto Oy käynnisti viipymättä asianmukaiset tiedotus ja desinfiointi
toimenpiteet. Tilanne oli koko ajan vesilaitoksen hallinnassa, eikä se johtanut
missään vaiheessa käyttäjien sairastumisiin. Lisäksi Kempeleessä havaitsivat
käyttäjät lämpimän veden puolella ajoittaisia maku ja haju häiriöitä. Vesilaitos

kastus tehtiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä kartoitettiin hiihtolatujen
tietoja sekä ylläpitäjän arvioita vaarallisista kohdista. Toisessa osassa tarkastettiin ladun vaaralliset kohdat yhdessä
ylläpitäjän kanssa. Jälkitarkastukset siirtyivät seuraavalle vuodelle.
Leikkikenttien valtakunnallisessa valvontaprojektissa tarkastettiin 51 leikkikenttää kymmenen kunnan alueella.
Yksi yleisimmistä puutteista oli keinujen
vaimentavan alustan puuttuminen.
Valtakunnalliseen ”Ohjelmapalveluiden
turvallisuus” -projektiin osallistuttiin
tarkastamalla neljän ohjelmapalvelun
turvallisuutta. Tarkastuksissa kiinnitettiin huomiot itse palvelun suorittamispaikkaan ja sen turvallisuuteen sekä turvallisuusasiakirjan laatimiseen. Ennen
projektin alkamista kartoitettiin alueella
olevat ohjelmapalveluja tarjoavia yrityksiä. Useat palvelun tarjoajat tukeutuvat
toimialueemme ulkopuolella oleviin toiminnanharjoittajiin. Silloin heitä kehotettiin pyytämään turvallisuusasiakirjat
sopimuksien liitteiksi.
Yleisötilaisuuksien turvallisuutta tarkastettiin yhdessä suuressa yleisötapahtumassa, jossa oli ilmoitettu olevan ohjelmapalveluja.

TALOUSVEDEN VALVONTA

Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella on suuria, vähintään 5000
käyttäjälle talousvettä toimittavia vesilaitoksia kuusi. Suurten vesilaitosten
valvontatutkimustulokset raportoidaan
vuosittain EU-komissiolle. Lisäksi seudun alueella on seitsemän ns. pienempää
vesilaitosta sekä kaksi pientä vesiosuuskuntaa.
Vuoden 2006 aikana suoritettujen valvontakäyntien yhteydessä arvioitiin vesilaitosten ja vedenottamoalueiden mahdollisia riskitekijöitä. Erityistä huomiota
kiinnitettiin vesilaitosten valmiuksiin
varautua erityistilanteisiin, kuten talousveden saantiin häiriötilanteissa, desinfiointi valmiuteen ja varavoiman järjestämismahdollisuuksiin. Myös vesitornien
kuntoon kiinnitettiin huomiota.

arvioi mahdolliseksi syyksi tähän vedenkäsittelyssä käytetyn suodatusmenetelmän kunnon. Suodattimen kunnostuksen jälkeen ongelmat ovat poistuneet.

Vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat
tulee tarkistaa viiden vuoden välein ja
muulloinkin, milloin sitä olosuhteiden
muuttumisen takia on pidettävä tarpeellisena. Vesilaitoksissa, joiden valvontatutkimusohjelmien tarkistus oli kertomuskaudella ajankohtaista, päivitykset
suoritettiin yhteistyössä valvontaviranomaisen ja vesilaitosten kanssa.

Valvontatutkimusohjelman mukainen
valvontavelvoite kohdistuu käyttäjän vesihanasta saamaan talousveteen eli verkostoveteen. Kertomuskaudella Oulun
seudun vesilaitosten valvontatutkimusohjelman mukaiset talousvesinäytteet
täyttivät laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2006

KULUTTAJANEUVONTA
Kuluttajaneuvonnassa hoidettiin yhteensä 18 kunnan kuluttajaneuvonta kahden kokopäiväisen viranhaltijan
voimin. Alue kattaa 45,5% koko Oulun
läänin väestöstä ( loput 54,5% hoitavat
4 kokopäiväistä ja 4 osa-aikaista kuluttajaneuvojaa ). Resurssien vähäisyydestä johtuen neuvonta oli välillä erittäin
ruuhkautunut ja kuluttajat saattoivat
joutua yrittämään jopa yli viikonkin
päästäkseen kuluttajaneuvojan puheille.
Ensiyhteydenottojen määrä oli kertomusvuonna 5303. Suurimpia yksittäisiä

valitusaiheita olivat asuntokaupat, autokaupat, elektroniikkatuotteet ja viestintäpalvelut. Valitukset ovat entistä
teknisempiä, monimutkaisempia ja pitkäkestoisempia. Uusien alojen yritykset tietävät vähän kuluttajansuojalaista,
mikä heikentää kuluttajan asemaa ja vaikeuttaa sovintoneuvotteluja.
Kertomusvuoden kesäkuussa otettiin
käyttöön aiemmin Oulun kuluttajaneuvonnassa mallinnettu sähköinen kuluttajaneuvonnan valituskaavake. Sähköisiä
yhteydenottoja tuli puolen vuoden aika-

na 99. Sähköisellä kaavakkeella kuluttaja
voi ajasta ja paikasta riippumatta saattaa
valituksensa tai tiedustelunsa käsittelyyn, ja kuluttajaneuvoja voi sitten vastata hänelle parhaiten sopivana aikana.
Menettelyllä pyritään helpottamaan niitä
kuluttajia, joilla on vaikeuksia jatkuvasti yrittää yhteydenottoa puhelimitse virka-aikana. Sähköinen valitus toimi hyvin
ja jatkossa sitä pyritään monipuolistamaan ja saattamaan koko valtakunnan
käyttöön. Tällä hetkellä järjestelmä on
käytössä kymmenellä kuluttajaneuvontaalueella ja kattaa noin 60 kuntaa.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU

Eläinlääkintähuollossa viisi praktikkoeläinlääkäriä vastasi entisillä toiminta-alueillaan tuotantoeläinten ja lemmikkien hoitamisesta, eläinsuojelusta
ja muista virkaeläinlääkärin tehtävistä.
Oulussa pitkään ostopalvelueläinlääkärinä pieneläimiä hoitanut eläinlääkäri siirtyi muihin tehtäviin ja samalla purkautui
ostopalvelusopimus. Hänen tilalleen palkattiin praktikkoeläinlääkäri vuoden loppuun saakka, joka seudun kuudentena
praktikkoeläinlääkärinä vastasi oululaisten lemmikkien peruseläinlääkintähuollosta. Oulun tuotantoeläinten hoitamisesta vastasi Ylikiimingin eläinlääkäri.

Eläinlääkintähuollon PÄIVYSTYKSET järjestettiin yhteistyössä seudun ympäristökuntien kanssa. Alueella toimi kolme
päivystysrengasta. Eriytetty tuotantoeläin- ja pieneläinpäivystys pohjoispuolen päivystyspiirissä toteutui entisen
kaltaisena. Pieneläinpäivystyksen viikonloppupäivystyksiin osallistui säännöllisesti myös seudun ulkopuolinen
eläinlääkäri. Oulun eteläisessä päivystyspiirissä päivystävä eläinlääkäri vastasi sekä tuotanto- että lemmikkieläimien
hoidosta.

LINTUINFLUENSSAAN VARAUTUMINEN työllisti ympäristöterveydenhuoltoa. Euroopan luonnonlinnuissa todetut tartunnat herättivät paljon pelkoa
ja kysymyksiä. Yhteistyössä Oulun eri
hallintokuntien ja seudun muiden kuntien kanssa toteutettiin varautumissuunnitelma, johon kuului kuolleiden
lintujen keräilyn järjestäminen kaavaalueilla ja koulutustilaisuuksien järjestäminen. Koulutuksissa tietoa jaettiin
lintuinfluenssasta yleensä sekä opastettiin suojautumista. Johtava hygieenikko
osallistui myös OYS:n kokoaman pandemiavalmiusryhmän kokouksiin. Tilanne rauhoittui kesän mittaan, kun lintujen
tartuntatapauksia ei suomessa todettu.
Muita tarttuvia eläintautiepidemioita ei
esiintynyt.
MAIDONTUOTANTOTILOJA on ympäristöviraston toimialueella 303, joista
25:lle praktikkoeläinlääkärit tekivät hygienialain mukaisen navettatarkastuksen.
Viidelletoista tilalle annettiin kehotuksia
lähinnä yleisen hygienian parantamiseen
liittyen.
ELÄINSUOJELUSSA tarkastettiin kaikki
kansalaisten kautta tulleet epäilyt eläinsuojelurikkomuksista. Lisäksi tehtiin tarkastuksia ammattimaisiin tai muutoin
laajamittaisiin eläintenpitopaikkoihin.
Talteen otettujen eläinten hoitosopimukset jatkuivat muissa seudun kunnissa, paitsi Tyrnävällä, missä sopimus
solmittiin uuden toimijan kanssa. Sopimukset ovat kuntakohtaisia, mutta hoidoista aiheutuneista kustannuksista on
kuitenkin vastannut seudullinen ympäristövirasto.
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TIEDOTUS JA VALISTUS

LOPPURAPORTTI hankkeesta ”Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden
ja eläinlääkintähuollon tehtävät, tuotteiden määrittely ja kustannusperusteet”(15.9.2006, Efeko Oy) tehtiin yhteistyössä kolmen muun seudun kanssa.
TIEDOTTEITA erilaisista ympäristöviraston toimintaan liittyvistä keskeisistä
asioista lähetettiin kertomusvuonna 21.
Tiedotteista seitsemän koski uimavesiä,
kuusi ympäristönsuojelun ja kahdeksan
ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisia asioita.
ESITE haja-asutuksen jätevesien käsittelystä tehtiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Oulun
läänin vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

JULKAISUT 2006
1/2006 Oulu kasvaa kestävästi 2005-2008.
2/2006 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2005.
3/2006 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2005.
4/2006 Oulun seudun ympäristölautakunta. Toimintakertomus 2005.

Jätehuoltomääräyksistä tehtiin
yleisesti jaossa oleva vihkonen.
KAMPANJAJULISTEET ympäristötietoisuuden lisäämiseksi tehtiin ”Nappaa, älä
nakkaa” sekä ”Tee muutos” -kampanjoista.

RAPORTIT 2006
1/2006 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2005
2/2006 Ruoankuljetusprojekti 2005.
3/2006 Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin
omavalvonta.
4/2006 Piensatamien jätehuolto Oulun seudulla 2006.
5/2006 Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilu 2005-2006.
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ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Laboratorio siirtyi kertomusvuoden
alussa kokonaan Oulun seudun ympäristölautakunnan alaisuuteen. Aiemmin
hallinnollinen vastuu oli ympäristölautakunnan ja taloudellinen vastuu Oulun
kaupungin alaisuudessa.

joista 21 oli mikrobiologisia menetelmiä.
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna noin 8 000 näytettä, joista tehtiin noin 23 000 määritystä. Patogeenisten (tautia aiheuttavien) bakteerien
tutkimusmäärät ja positiivisten löydösten osuudet pysyivät samalla tasolla
kuin aikaisempina vuosina. Laboratorion taloudellinen tulos oli selvästi talousarviota ja aikaisempia vuosia parempi.

Vuoden alusta alkaen laboratorion palvelutoiminnassa keskityttiin strategian
mukaisesti mikrobiologisiin tutkimuksiin. Samanaikaisesti aloitettiin yhteistyö
Oulun seudun tutkimuslaitosten kanssa
uusien aikaisempaa nopeampien ja herkempien tutkimusmenetelmien kehittämiseksi.

Asiakasyhteistyön kehittämiseksi laboratorio järjesti ensimmäistä kertaa kohElintarvikepuhtaus- ja ympäristönäytteet
Mittatekniikan
keskus suoritti vuosittaideryhmille suunnattuja koulutuksia.
Positiivisten tulosten osuus Oulun elintarvikelaboratoriossa tehdyistä tutkimuksista
sen akkreditoinnin arvioinnin toukoToukokuussa järjestettyyn terveystar2004
2006
kuussa. Akkreditoitujen
menetelmien 2005 kastajien koulutustilaisuuteen
osallistui
Tutkimuste
Tutkimusten
Tutkimusten
n lkm
määrä oli kertomusvuoden
lopussa 29,
21 ympäristöterveysvalvonnan
eduslkm yhteensä
lkm yhteensä
yhteensä
Pos. %
Pos. %
Pos. %
Mikrobi
tajaa
Oulun
ja
Pohjanmaan
alueelta.
Salmonella
0,8 %
1358
2,8 %
1296
0,4 %
1109
Listeria monocytogenes
Bacillus cereus

13,0 %
7,0 %

845
500

13,0 %
2,4 %

875
587

Patogeenisten bakteerien tutkimuksia 2004-2006
kpl
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Positiivisten löydysten osuudet
15,0 %
10,0 %
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0,0 %
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Salmonella
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Bacillus cereus

13,0 %
4,0 %

820
559

Lokakuussa järjestettiin suurtalouskeittiöiden omavalvontakoulutus, johon
osallistui noin 50 keittiötyöntekijää Oulun seudulta.
Saadun asiakaspalautteen perusteella
laboratorion palveluaikoja jatkettiin ja
laboratoriotutkimuksia tehdään maanantaista perjantaihin myös klo 16-18
välisenä aikana.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2006
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TALOUS

Oulun seudun ympäristölautakunnan
ja sen alaisena toimivan viraston talous
hoidetaan liikelaitosmallilla. Talousarviossa virasto on jaettu seuraavaksi taloudellisiksi sitovuustasoiksi:
v viranomaistoiminnat

(ympäristöterveysvalvonta,
ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu
ja hallinto)
v eläinlääkintähuolto
v elintarvike- ja ympäristölaboratorio
v kuluttajaneuvonta

2006 avustusta käytettiin mm. ympäristötoimen tuotteistamisprojektiin, jonka välittömät kustannukset olivat noin
19 000, sekä toimintajärjestelmän ja arkistonmuodostussuunnitelman tekemiseen.
Varsinaisen toiminnan osalta toimintatuloja kertyi budjetissa arvioidulla tavalla ja menojen osalta tuli säästöä. Näin
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Taksat tarkistettiin syksyllä
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Sisäasiainministeriön harkinnanvaraista
valtionavustusta käytettiin lautakunnan
vahvistamiin tarkoituksiin ja avustuksen
käyttö käsiteltiin kirjanpidossa varsinaisen talousarvion ulkopuolella. Vuonna
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ollen kuntien maksuosuuksia vuodelta 2006 palautetaan kaikilta sitovuustasoilta.
Ympäristötoimen tuotteistamisprojektin tuloksena käynnistettiin muuta henkilöstöä kuin praktikkoeläinlääkäreitä
koskeva työajanseuranta ja vuoden 2007
alusta lähtien kuntiin käytetty työaika on
yksi kuntamaksuosuuksien perusta.
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TULOSLASKELMA
TALOUSARVIO
LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
LIIKEALIJÄÄMÄ
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

1.1.-31.12.2006

Ta 1.1.-31.12.2006

Tot %

2 975 473,29

3 351 856,00

89 %

67 856,02
34 497,27

11 050,00

614 %

-105 953,19
-315 176,94	

-89 412,00
-441 911,00

118 %
71 %

-1 743 636,12

-1 721 011,00

101 %

-350 847,04	
-148 553,73

-469 529,00
-129 752,00

75 %
114 %

-15 146,40

-15 146,00

100 %

-399 862,71

-496 145,00

81 %

-1 349,55

0,00

1 349,55

YLIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

0,00

0,00

TASE 31.12.2006

RAHOITUSLASKELMA

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
57 814,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
53 364,36
MUUT SAAMISET	459,70
SIIRTOSAAMISET
14 092,49

TULORAHOITUS
LIIKEALIJÄÄMÄ
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-1 349,55
15 146,40
1 349,55

15 146,40

RAHAT JA PANKKISAAMISET

635 740,95

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

VASTAAVAA YHTEENSÄ

761 472,43

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

-14,20
124 407,96
-266 658,94

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-142 265,18

RAHAVAROJEN MUUTOS

-127 118,78

RAHAVAROJEN MUUTOS
RAHAVARAT 31.12.
RAHAVARAT 01.01.
RAHAVAROJEN MUUTOS

635 740,95
762 859,73
-127 118,78

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

88 991,08
0,00

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
33 943,66
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja
muut velat	44 140,51
SIIRTOVELAT
594 397,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

761 472,43
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TULOSLASKELMA TULOSALUEITTAIN
Viranomaistoiminta
1.1.-31.12.2006
Ta 2006
LIIKEVAIHTO

1 927 270,38

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
   ELÄKEKULUT
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT

517 545,84	 518 888,00 100 %

99 851,24	

2 710,45
3 650,00
74 %
1 482,00
7 400,00 20 %
29 795,50						

2 321,42

-60 218,24	
-201 142,96

2 076 262,00

Eläinlääkintähuolto
Kuluttajaneuvonta
Tot % 1.1.-31.12.2006
Ta 2006	  Tot % 1.1.-31.12.2006 Ta 2006 Tot %
93 %

-29 212,00 206 %
-336 236,00
60 %

-1 199 797,79 -1 140 715,00 105 %
-194 082,98
-89 180,61

-270 442,00
72 %
-85 207,00 105 %

-216 193,80

-218 100,00

-11 824,90
-26 222,97

109 715,00

91 %

-10 300,00 115 %
-41 659,00 63 %

-2 484,94	
-4 670,09

-1 700,00 146 %
-6 016,00 78 %

-276 351,27 -254 708,00 108 %

-68 057,11

-70 090,00

97 %

-101 494,44	 -122 900,00 83 %
-33 974,45 -19 421,00 175 %

-11 586,34	
-5 346,80

-16 401,00
-5 408,00

71 %
99 %

90 %

-10 027,38

-10 100,00

99 %

0,00		

0,00

0,00

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
LIIKEALIJÄÄMÄ

99 %

-69 188,40

0,00		

-28,59

840,05			

28,59

-840,05

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

-77 300,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

Elintarvikelaboratorio
Hankkeet ja Seutuyhteistyö
Yhteensä
1.1.-31.12.2006
Ta 2006 Tot % 1.1.-31.12.2006
Ta 2006	  Tot % 1.1.-31.12.2006 Ta 2006 Tot %
LIIKEVAIHTO	430 805,83
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
   ELÄKEKULUT
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
LIIKEALIJÄÄMÄ

555 146,00

78 %

0,00

91 845,00

0 % 2 975 473,29 3 351 856,00

13 190,00			
50 473,57			
2 380,35						
-31 265,27
-63 261,78

-48 200,00
65 %
-58 000,00 109 %

-159,84			
-19 879,14			

89 %

67 856,02
34 497,27

11 050,00 614 %
0,00

-105 953,19
-315 176,94	

-89 412,00 118 %
-441 911,00 71 %

-174 000,88

-255 498,00

68 %

-25 429,07			 -1 743 636,12 -1 721 011,00 101 %

-41 463,44	
-19 031,80

-59 786,00
-19 716,00

69 %
97 %

-2 219,84			
-1 020,07			

-350 847,04	
-148 553,73

-469 529,00 75 %
-129 752,00 114 %

-15 146,40

-15 146,00 100 %				

-15 146,40

-15 146,00 100 %

-102 674,52

-98 800,00 104 %

-1 778,61

-467,91

0,00		

-13,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT	467,91			

-91 845,00

2%

-399 862,71

-496 145,00

0,00		

-1 349,55

0,00

13,00			

1 349,55

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

0,00

0,00		

0,00

0,00		

0,00

0,00

81 %

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, kemikaaliasioiden 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 kemikaalien markkinavalvonnasta 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 estämisestä. 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. Laboratoriolla on oikeus antaa virallisia lausuntoja tutkimistaan näytteistä.

