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Ympäristöviraston toiminta kertomusvuonna 2000
Ympäristöviraston toiminta kertomusvuonna jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Valtuuston asettamat tavoitteet saavutettiin hyvin. Myös talouden
osalta budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti.
Ympäristöviraston rooli maankäytön suunnittelussa on uuden maankäyttö- ja
rakennuslain myötä tullut entistä tärkeämmäksi. Kestävän kehityksen huomioiminen, ympäristövaikutusten arviointi ja etenkin maankäytön suunnittelua
palvelevat ympäristötilaselvitykset ovat työllistäneet virastoa. Asukkaiden
kuuleminen, asioista monipuolisempi tiedottaminen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat tuoneet kansalaisnäkökulman entistä enemmän suunnitteluun.
Kaupungin nopea väestönkasvu ja sitä seurannut vilkas asuntorakentaminen
ovat lisänneet viraston asiantuntijaroolin hyödyntämistä monilla sektoreilla.
Vanhojen teollisuusalueiden käyttöönotto asuntotuotantoon, maaperäselvitykset ja saastuneiden alueiden puhdistustoimet ovat edellyttäneet virastolta
vankkaa osaamista.
Niin vesistöjen laadun kuin myös ilmanlaadun osalta tilanne on ollut edellisvuoden kaltainen ja kaupungin ympäristön tilaa voidaan erilaisilla mittareilla
tarkasteltuna pitää hyvänä.
Yritysten vastuuttaminen omien tuotteittensa laadun valvonnasta ja hygieniatason parantamisesta on kertomusvuonna ollut elintarvikevalvonnan
painopisteenä. Euroopan Unioniin liittymisen myötä elintarvikkeiden maahantuonti on muuttunut, ja se tuo kunnalliselle elintarvikevalvonnalle aivan
uusia haasteita. Henkilöresurssit virastossa ovat tällä sektorilla olleet rajalliset, johtuen osaltaan edelleen voimakkaana jatkuvasta asuntojen kosteuskartoituksista ja siinä tarvittavasta työvoimasta.
Elintarvikelaboratorion palvelujen tarjonnassa on keskitytty edelleen laboratorion vahvoihin osaamisalueisiin. Tavoitteena on ollut parantaa edelleen tuottoa palveluista perittäviä maksuja korottamalla. Toimintaa rajoitti laboratorion
siirtyminen kertomusvuoden joulukuussa Diakonissalaitoksen tiloihin.
Kuluttajaneuvontapalvelu ja yhteistyö 18 lähialueen kunnan kanssa on sujunut moitteettomasti ja saavutetut tulokset ja kuntalaisten kokemuksen saaduista palveluista ovat olleet kiitettävä!.
Viraston toimitilojen home- ja kosteusvauriot ovat aiheuttaneet henkilökunnalle oireilua ja sairaustapauksia. Valtuusto myönsi kertomusvuonna 7 miljoonan määrärahan tilojen kunnostamiseen. Selvitystyö rakennuksen kunnosta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä, kuten myös muista korvaavista
tilaratkaisuista on vielä kesken. Toimintatila-asian kuntoonsaattaminen pikaisesti on kuitenkin työyhteisön kannalta tämän hetken keskeisin kysymys.

Pekka Vuononvirta
Ympäristöjohtaja
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1. TEHTÄVÄT JA HENKILÖKUNTA 2000
Ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kaupungin toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä
kuluttajaneuvontaa.

Ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta ympäristönsuojelu käsittää erilaiset ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan, kemikaaliasioiden sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat,
luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön liittyvät asiat, maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan.
Ympäristöterveydenhuolto ja kuluttajatoimi vastaa mm. elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta sekä kuluttajaneuvonnasta.
Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii emo lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Lautakunta piti kertomusvuonna 17 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 192
asiaa.
Ympäristölautakunta tutustui Valio Oy:n toimintaan maaliskuussa, Ruskon
jätteenkäsittelyalueeseen toukokuussa ja Kemira Chemicals Oy:n Oulun
tehtaiden ympäristöasioihin lokakuussa 2000. Lisäksi marraskuussa tehtiin
vierailu, jonka aikana tutustuttiin Kuopion kaupungin ympäristöhallintoon ja
elintarvikelaboratorioon sekä Stora Enson Pankakosken tehtaisiin Lieksassa.
Joulukuussa 2000 ympäristölautakunta piti tiettävästi Oulun kaupungin historian ensimmäisen julkisen lautakunnan kokouksen. Kokemukset tilaisuudesta
olivat myönteiset, joskin yleisöä tilaisuuteen tuli odotettua vähemmän.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto, jossa on kaikkiaan
37 vakanssia. Vuoden 2000 lopussa ympäristövirastossa oli 32 vakituista
työntekijää. Osa-aikalisällä työskenteli kolme henkilöä ja sijaisuuksia hoiti
neljä henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli kaksi henkilöä. Työllistettävien määrä
oli kaksi. Henkilöstöpankista oli ympäristövirastoon sijoitettuna yksi henkilö.
Viimeisen viiden vuoden aikana ympäristöviraston henkilökunnan määrän
kehityksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
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Ympäristöviraston työntekijät 1995 - 2000.
Ympäristölautakunnan 12.4.2000 tekemän päätöksen mukaisesti ympäristöviraston yhteistoiminta järjestettiin kaupunginhallituksen hyväksymän yhteistoimintasopimuksen muutoksen johtoryhmämallin mukaisesti. Johtoryhmä
aloitti toimintansa huhtikuussa ja piti kertomusvuonna yhteensä 15 kokousta.
Johtoryhmä toimii myös viraston työsuojelutoimikuntana ja työsuojeluasioita
käsiteltiin vähintään kerran kuukaudessa. Mukana kokouksissa oli myös
työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluasioissa merkittävimpänä asiana esillä oli
työntekijöiden terveydentilatutkimukset ja niihin kiinteästi liittyvänä viraston
tilakysymykset. Oulun työterveyden tekemä terveydentilatutkimus osoitti
henkilöstön sairastelevaisuuden ja sisäilman huonon laadun välisen syyyhteyden. OngelmalIisin tilanne oli laboratoriossa. Henkilöstön sairaus- ja
tapaturmapoissaolojen määrä oli 562 kalenteripäivää, mikä on selvästi edellistä vuotta korkeampi.
Ympäristöviraston työsuojelua toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti.
Oulun työterveyden järjestämään kävelytestiin osallistui seitsemän henkilöä.
Kertomusvuoden keväällä kaikille työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua kymmenen kerran ohjattuun kuntosalivuoroon. Viraston virkistyspäivää
vietettiin lokakuussa Rokualla.
Ympäristöviraston tilakysymystä pohtiva työryhmä päätyi esityksessään nykyisten tilojen peruskorjaukseen, mikä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja
-valtuustossa. Laboratorio muutti väliaikaisiin tiloihin Oulun diakonissalaitokselIe joulukuussa. Muiden yksiköiden väliaikaisista tiloista ei kertomusvuoden
lopussa ollut vielä tietoa.
Terveystarkastaja Liisa Kippola ja ympäristönsuojelutarkastaja Tenho Mikkonen saivat 30 vuoden kunnallisesta palvelusta kuntaliiton mitalit.
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Ympäristöviraston suunnitelma poikkeusolojen varalta päivitettiin. Olemassaolevaan suunnitelmaan lisättiin varautuminen erityistilanteisiin (mm. elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävät mikrobien tai kemikaalien aiheuttamat epidemiat ja myrkytystapaukset, kemikaalionnettomuudet sekä ympäristön saastuminen). Lautakunta hyväksyi uuden suunnitelman elokuussa.

YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Järjestelmäkehityspäällikkö Pasi Orava
Projektisihteeri Eija Rautakorpi
Ulla-Riitta Lattula, 24.1.00 alkaen
Maanviljelijä Raimo Kinnunen
Opiskelija Maija Risteli
Eduskunta-avustaja Pekka Tolonen
Lastentarhanopettaja Sannamari Sala
Opiskelija Anna Mikkola, 28.8.00 alkaen
Lehtori Raimo Saukko

Projektitutkija Esko Saari
Palvelusihteeri Kyllikki Poutiainen

I

Agrologi Antti Pönkkö
Erikoissuunnittelija Ritva Tienari
AluetoimitsijaTarja Pajuniemi
Mikrotukihenkilö Teemu Kärki
Markkinointipäällikkö Pekka Jäntti

I

Kaupunginhallituksen edustaja

Varaedustaja

Lehtori, KM Katriina Heikkilä,

Opiskelija, luonnontiet. yo Riikka Moilanen

I

I

Esittelijä

Sihteeri

Pekka Vuononvirta,
ympäristöjohtaja

Marketta Karhu,
ympäristönsuojelusuunnittelija
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YMPÄRISTÖVIRASTON HENKILÖKUNTA

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta
Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa
Kanslisti Helga Kumpulainen
Kanslisti Anne Härkönen
Kanslisti I~a Sainio

Hallinto

I

50%

"
Ympäristönsuojelu

,.

I

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

50%

Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti
Ympäristönsuojelutarkastaja Heikki Orava
Ympäristönsuojelutarkastaja Tenho Mikkonen
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä

-

I

II

!

Johtava hygieenikko Maija Nurminen

Ympäristöterveysvalvonta ja
kuluttajaneuvonta

Johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen
Terveystarkastaja Tuula Lumila
Terveystarkastaja Maarit Ukkola
Terveystarkastaja Pirjo Puhakka
Terveystarkastaja Petteri Paananen
Terveystarkastaja Liisa Kippola
Johtava kuluttajaneuvoja Anna-Kaisa Heikkinen
Kuluttajaneuvoja Ilkka Kahlos

!

"
Eläinlääkintähuolto

I

I

Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva

25%
I

II

Elintarvike- ja
ympäristölaboratorio
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Kemisti Seija Karjalainen
Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva
Laboratoriomestari Eeva Simiö
Laborantti Heinz Christophliemk
Laborantti Eija Eskola
Laborantti Sirpa Hassinen
Laborantti Anne Siermala
Laborantti Sirpa Halonen
Laborantti Aila Lamminkangas
Laborantti Sisko Korkiakoski
Laboratorioapulainen Pirkko Haapanen
Välinehuoltaja Hilkka Kukkonen
Vastaanottotyöntekijä Helinä Pieniniemi

75 %
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2. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelussa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Ympäristölautakunnassa käsiteltiin kaikkiaan 13 ympäristölupa-asiaa, joista seitsemän myönsi ympäristölautakunta ja kuusi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Maaliskuussa
voimaan tulleen ympäristönsuojelulain myötä lupavelvollisuus laajeni koskemaan aikaisempaa useampia toimintoja ja lupavelvollisten toiminnanharjoittajien määrä lisääntyi huomattavasti.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman koordinaatiotyö jatkui. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteeksi laadittiin yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta koko kaupungin toiminnassa sekä halIintokuntatasolla kaupunkiorganisaatiossa. Edellisten vuosien tapaan seurantaraportti sisältää tiedot kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta
politiikan painopistealueilla sekä tiedot hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien etenemisestä.

Ympäristöviraston oman kestävän kehityksen ohjelman toteutumista käsiteltiin lautakunnassa syyskuussa. Työntekijöiltä kerätyn palautteen ja työyksikkökohtaisten palaverien pohjalta viraston kestävän kehityksen työryhmä
päätyi esitykseen päivittää ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma
seuraavalle lautakunnalle, mikä menettely lautakunnassa myös hyväksyttiin.
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin. International Council for loeal
Environmental Initiatives. (IClEI) järjesti maailman kongressin "Global
Cities 21" Dessaussa, Saksassa 28.6.
- 2.7.2000. Kongressin teemana oli
kestävän
kehityksen
edistäminen
paikallishallinnossa. Tilaisuuteen osallistuivat Pekka Vuononvirta ja Marketta
Karhu.

Kuolan Kantalahdessa ja Umbassa 4. - 8.9.2000 pidetyssä Barents loeal
Agenda 21 Network -verkon toisessa kokouksessa Matti Tynjälä esitteli Oulun kaupungin Iiikenne-, energia- ja ilmanlaatuasioita. Tapaamisessa sovittiin
alustavasti Arkangelin edustajien kanssa ympäristöyhteistyön käynnistämisestä.
Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta oululaisen ryhmän mukana osallistui
syyskuussa Saksan Hannoverissa järjestettyyn maailmannäyttelyyn. Tilaisuuden teemoina olivat mm. ekologinen rakentaminen ja uudet energiavaihtoehdot.
Maankäytön suunnittelussa ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen
tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja lausunnoissa.
Keskeisimmät kohteet, joissa ympäristöasiat olivat merkittävästi esillä olivat
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jo edellisinä vuosina esillä olleet Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen,
Oulujoen suiston yleissuunnitelman laadinta ja kaupungin viheraluejärjestelmätyön jatkaminen sekä Hollihaan suunnittelukilpailu, Hupisaarten yleissuunnitelma ja Hietasaaren virkistyskäytön suunnittelu. Uudistuneen lainsäädännön myötä käynnistyivät erilaiset ylijäämämaiden sijoittamiseen liittyvät suunnitteluhankkeet. Moottorikelkkareitin Ouluntulli - Madekoski - Hiukkavaara suunnittelu aloitettiin.
Yhteistyö Oulun seudun ympäristöviranhaltijoiden kanssa jatkui. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna viisi. Käsitellyistä asioista keskeisimpiä olivat
uuden ympäristönsuojelulain mukanaan tuomat muutokset.

ILMANSUOJELU
Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin jatkuvatoimisin mittauksin ja laskeumatutkimuksin. Kaupungin keskustassa mitattiin typpidioksidi-, typpimonoksidi-,
häkä- ja leijumapitoisuuksia. Nokelassa mitattiin rikkidioksidia ja haisevien
rikkiyhdisteiden kokonaismäärää. Pyykösjärvellä mitattavat suureet olivat
rikkidioksidi, typpidioksidi, typpimonoksidi, haisevat rikkiyhdisteet ja leijuma.
Laskeumanäytteistä seurattiin rikin ja typen määrää. Vuoden 1999 tulokset
julkaistiin kertomusvuonna ja vuoden 2000 tulokset julkaistaan kuluvan vuoden aikana.
Mittaustulokset osoittavat, että Oulun ilmanlaatuun vaikuttaa keskeisimmin
liikenne. Vuoden 1999 ilmanlaatu ei poikennut oleellisesti lähivuosista. Talvikaudella mitattiin kaupungin keskustassa ajoittain korkeita typpidioksidi- ja
häkäpitoisuuksia. Typpidioksidin ohjearvoa ei edellisistä vuosista poiketen
kuitenkaan ylitetty. Pölypitoisuudet olivat korkeimmillaan huhtikuussa ja tuolloin myös ohjearvo ylittyi. Nuottasaaren teollisuuslaitoksilta peräisin olevien
haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuUdet olivat keskimäärin samansuuruisia kuin
edellisenä vuonna ja rikkidioksidipitoisuudet kaikissa mittauspisteissä erittäin
alhaiset. Ilmanlaatuindeksin mukaan Oulun ilmanlaatu oli keskustassa hyvä
63 päivänä, tyydyttävä 275 päivänä, välttävä seitsemänä päivänä ja huono
kahtena päivänä. Asuntoalueilla ilmanlaatu oli hyvä 234 päivänä ja tyydyttävä
115 päivänä.
Neulasten rikkipitoisuuskartoituksen tulokset osoittivat rikkikuormituksen Oulun alueella olevan pientä ja männyn neulasten rikkipitoisuudet koko aineistoa tarkastellen näyttävät asettuneen jokseenkin sille tasolle, millä ne ovat olleet 1980-luvun
lopulta lähtien. Korkeimmat pitoisuudet rajoittuivat Nuottasaareen ja Limingantulliin. Alue, jolla neulasten rikkipitoisuudet
olivat selvästi kohonneita rajoittui Nokela - keskusta - Tuira Toppila - Taskila -linjan länsipuolelle ja pienelle alueelle Pateniemessä. Alue, jolla neulasten rikkipitoisuus oli lievästi kohonnut oli selkeästi edellistä kartoituskertaa pienempi ja rajoittui linjaan Kaakkuri
- Kontinkangas - Takalaanila - Kynsilehto - Kuivasjärvi. Kyseisen alueen
itäpuolella neulasten rikkipitoisuudet olivat pääosin alhaisia. Neulas(
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vuosikertojen määrä oli lähes normaali suurimmassa osassa kaupunkia ja
yleensäkin neulasten kunnosta tehdyt havainnot osoittivat puiden voivan
suhteellisen hyvin.
Typenoksidipäästöjen leviämistutkimuksella selvitettiin typenoksidipäästöjen vaikutukset ilman laatuun eri puolilla Oulua. Ilmatieteen laitos kartoitti
Oulun energiantuotannon ja teollisuuden sekä autoliikenteen typenoksidien
vuoden 1999 päästöt ja määritti leviämismalleilla näiden päästöjen aiheuttamat alueelliset typpidioksidin ja typen oksidien ulkoilmapitoisuudet sekä
typpilaskeuman. Tutkimusalueen suurimmat typenoksidipitoisuudet esiintyvät
Oulun keskustan ja sen ympäristön ohella pääasiassa vilkkaimpien Iiikenneväylien ja risteysalueiden välittömässä läheisyydessä. Energiantuotannon ja teollisuuden typpipäästöjen osuus kokonaispäästöistä on huomattava (63 %), mutta niillä ei suuresta päästökorkeudesta johtuen ole oleellista
vaikutusta paikallisiin typenoksidipitoisuuksiin ja tai paikallisten päästöjen
aiheuttamaan typpilaskeumaan.

Tutkimuksella saatiin varsin kattava kuva Oulun nykyisestä typen oksidien
pitoisuustilanteessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Typen oksidien lisäksi
autoliikenteellä on huomattava vaikutus myös hiilidioksidi-, hiilivety- ja hiukkaspitoisuuksiin. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää mm. ilmanlaadun seurannan suunnittelussa, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa.
Selvitys kasvihuonekaasupäästöistä Oulussa vuosina 1990 ja 1997 valmistui. Selvitys on osa valtakunnallista kuntien ilmastonsuojelukampanjaa,
jonka tarkoituksena on mm. käynnistää paikallistasan toimia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.

Eri toiminnoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ostosähkö mukaan lukien olivat hiilidioksidina ilmaistuna 1 652 800 tonnia vuonna 1990 ja 2 122
400 tonnia vuonna 1997. Päästöt olivat lisääntyneet 28 % vuodesta 1990
vuoteen 1997. Hiilidioksidin osuus kokonaispäästöistä oli vuonna 1997
90 %, typpioksiduulin 7 % ja metaanin 3 %.
Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä on peralsln ns. energiaperäisistä
päästölähteistä, joita ovat sähkön- ja lämmöntuotanto, teollisuuden lämmöntuotanta, liikenne, ostosähkö ja rakennusten erillislämmitys. Päästöjen kasvu
aiheutui pääasiassa sähkön- ja lämmöntuotannossa tapahtuneista muutoksista. Maatalouden, jätehuollon ja rakennusten erillislämmityksen osuudet
ovat vähäiset.
Ympäristövirasto laati liikenteen päästöistä aiheutuvia
vakavia
i1mansaastumistilanteita
koskevan valmiussuunnitelman sekä toimintaohjeen suunnitelman toteuttamiseksi. Valmiussuunnitelman laadinta perustuu ympäristönsuojelulainsäädännön
asettamiin
velvoitteisiin.
Suunnitelman
toimeenpano
perustuu ajantasaiseen tietoon Oulun ilman
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laadusta sekä Ilmatieteen laitoksen ennusteisiin säätilasta. Toimeenpano
käynnistyy vaiheittain. Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa pääpaino on
tiedotuksessa, valvonnassa ja vapaaehtoisissa toimissa. Vasta kolmannessa
vaiheessa otetaan käyttöön liikenteen rajoittaminen.

VESIENSUOJELU
Oulun edustan merialueen tilan tarkkailu toteutettiin Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaisesti. Jätevesikuormitus oli B00 7 :n ja typpikuormituksen osalta selvästi edellistä vuotta alhaisempi. Vesioikeuden myöntämien lupien lupaehdot täyttyivät lukuun ottamatta Enso Fine Papers Oy:n
sellutehtaan syyskuun fosforikuormitusta ja paperitehtaan syys- ja lokakuun
eOO-kuormitusta sekä Taskilan jätevedenpuhdistamon BOOrpitoisuutta
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Oulun edustan merialueen tila oli kertomusvuonna julkaistujen vuoden 1999
seurantatulosten mukaan jokseenkin edellisten vuosien kaltainen. Happitilanne oli hyvä sekä ulompana merellä että rannikon läheisellä alueella. Kevättalvella 1999 typpipitoisuudet olivat sulamisvesien vaikutuksesta hieman
koholla edellisiin vuosiin verrattuna.
Puunjalostusteollisuuden jäteveden hajua ei havaittu. Avovesikauden keskimääräiset a-klorofyllipitoisuudet kuvastivat lievästi rehevää ja paikoin karua
vesistön tilaa.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna on havaittavissa kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksissa laskeva kehityssuunta, joskin parina viime vuotena kesäajan
ravinnepitoisuudet ovat hieman nousseet. Samoin klorofyllipitoisuuksien
lasku on pysähtynyt. Oulun edustalla korkeahko tuotantotaso onkin selvimmin koettavissa oleva haitta.
Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailuraportti vuodelta 1999 valmistui kertomusvuonna. Suurimman osan joen ravinnekuormituksesta aiheuttaa hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma. Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on vähäinen.

Oulujoen pääuoman virkistys- ja yleiskäyttökelpoisuus oli ympäristöhallinnon
kriteeri en mukaan hyvä ja sivujokien pääosin tyydyttävä. Ravinnepitoisuudet
kasvoivat alajuoksulle mentäessä ja ero oli suurimmillaan keväällä. Pääuomassa vesi oli lievästi rehevää ja happitilanne hyvä. Uimavetenä pääuoman
vesi oli hyvää. Sanginjoella jatkettiin loppukesällä 1998 alkanutta happamuuden seurantaa. Happamuusarvot palautuivat jo alkutalvesta humusvesille
tyypilliselle tasolle. Todennäköisin syy edellisvuoden alhaisiin pitoisuuksiin oli
poikkeuksellisen runsaat sateet. Ravinnepitoisuuden perusteella Sanginjoen
vesi luokitellaan reheväksi. Vuonna 2000 käynnistyi Sanginjoen vesistöalueen yleissuunnittelu, jota koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
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Järvien levätilannetta tarkkailtiin. Ympäristövirasto osallistui valtakunnalliseen
levätilanteen seurantaan, mihin liittyen
Lämsänjärven, Kuivasjärven ja Pyykösjärven uimarantojen levähavainnot
raportoitiin viikottain. Sinileväseurantaa
toteutettiin edellisvuosien tapaan myös uimavesien tarkkailun yhteydessä
Kuivasjärvellä, Pyykösjärvellä, Lämsänjärvellä, Niilesjärvellä ja Valkiaisjärvellä sekä neljällä merenrantauimapaikalla ja Oulujoen kahdeksalla uimarannalla. Kertomusvuonna leväsamentumaa havaittiin heinäkuussa Kuivasjärven
uimarannalla ja leväkukintaa Kuivasjärven ja Pyykösjärven uimarannalla.
Talvikaudella jatkettiin Kuivas- ja Pyykösjärven happitilanteen seurantaa

Kertomusvuoden aikana käsiteltiin ympäristövirastossa 15 haja-asutusalueen
jätevesilupahakemusta. Määrä oli edellistä vuotta alhaisempi.

JÄTEHUOLTO

Uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin lautakunnassa tammikuussa ja ne
astuivat voimaan toukokuussa. Jätehuoltomääräyksistä tiedotettiin sekä
yleistiedottein että eri toimialoilIe kohdennettuna julkisten tiedotusvälineiden
kautta, tiedotustilaisuuksissa sekä erillisohjein. Erityisesti paikalliset sanomalehdet ja radiot tiedottivat jätehuoltomääräyksistä aktiivisesti.
Erillisohjeita laadittiin kotitalouksille, yrityksille, myymälöille ja yleisötapahtumia varten. Ohjeita jaettiin koulutustilaisuuksissa, monissa yleisötilaisuuksissa sekä postitettiin yhdessä jätehuoltomääräysten kanssa noin 140 yritykseen ja noin 80 myymälään.
Jätehuollon valvontaa toteutettiin mm. valituksiin liittyvin tarkastuskäynnein
ja toimialakohtaisin selvityksin. Valituksiin liittyviä ja muita yksittäisiä tarkastuskäyntejä tehtiin vuositasolla noin 60 - 70 kappaletta. Jätehuoltoon liittyviä
selvityksiä tehtiin kaksi.

Syys-lokakuussa tehdyssä selvityksessä tarkastettiin Oulun alueella toimivien
myymäläpinta-alaltaan yli 100 m2 elintarvike- ja päivittäistavaramyymälöiden
jätehuollon järjestelyt. Ympäristöviraston tarkastaja kävi yhteensä 57 myymälässä.
Myymälöistä 25 ei lajitellut biojätettä lainkaan. Useimmissa näistä oli puutteita myös muissa jätehuollon järjestelyissä. Myymälöihin, joissa jätehuollon
järjestelyissä oli puutteita lähetettiin kehotus järjestää biojätteen erilliskeräys
ja saattaa muu jätehuolto jätehuoltomääräysten mukaiseksi 31.1.2001 mennessä. Näiden myymälöiden jätehuoltojärjestelyt tarkastetaan uudelleen
vuonna 2001.
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Syksyllä 2000 tehtiin tarkastuskäynnit Oulun kaupungin alueella
toimiviin neljään ympäristöluvan
omaavaan autohajottamotoimintaa
ja kolmeen metalIiromun kierrätystoimintaa harjoittavaan yritykseen. Tarkastuksissa käytiin läpi
yritysten ympäristölupien ehdot sekä
niiden noudattaminen.
Jätehuoltomääräysten mahdollistamia harvennettuja jäteastioiden tyhjennysvälejä myönnettiin kaksi.
KEMIKAALIVALVONTA

Ympäristölle ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja käyttävät yritykset kartoitettiin vuoden 2000 kevään ja kesän aikana. Kartoituksessa selvitettiin
mm. kemikaalien varastointi ja vaaratilanteisiin varautuminen. Kartoitus toteutettiin kirjekyselynä, joka lähetettiin 321 toimipaikkaan.
Vastanneista yrityksistä ilmoitusvelvollisia oli 78 ja Turvatekniikan keskuksen
valvontaan kuuluvia lupavelvollisia kuusi. Lopuilla 147:lIa yrityksellä kemikaalimäärät olivat niin pieniä, ettei toiminnasta tarvinnut tehdä ilmoitusta. Kartoituksen yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä lähinnä ilmoitusvelvollisiin yrityksiin. Yhteensä tarkastettiin 26 toimipaikkaa. Kartoituksessa saatujen tietojen perusteella luotiin kemikaalirekisteri, jota tullaan jatkossa hyödyntämään kemikaalivalvonnassa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjauksella toteutettiin
kemikaalien markkinavalvontahanke, joka koski rakennusalalla käytettävistä kemikaaleista liimoja, lakkoja ja ohenteita sekä maalin tavoin käytettävät puunsuojauskemikaaleja. Valvonta kohdistettiin ensisijaisesti valmistajien
ja maahantuojien varastoihin, mutta myös vähittäismyyntipisteisiin. Oulun
kaupungin alueella tarkastettiin yksi valmistajan varasto ja yksi rakennustarvikkeiden vähittäismyymälä. Kohteissa tarkastettiin yhteensä 17 liimaa, 9 lakkaa ja 19 ohennetta.
Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevia ilmoituksia
käsiteltiin lautakunnassa kaksi kappaletta.

L1KAANTUNEET MAA-ALUEET

Saastuneiden maiden selvittely ja kunnostus jatkui vilkkaana. Orion yhtymä
Oy Fermionin, Optirocin Oy Ab:n ja Suomen Petrooli Oy:n Toppilansaaren
varaston maaperän puhdistusta jatkettiin. Kiertotien entisten öljyvarastojen
maaperän puhdistaminen pumppaamalla jatkui. Loppuvuodesta käynnistyi
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Kiertotien alueella Toppilan puoleisen entisen Gulfin varastoalueen
puhdistus, missä kokeillaan maaperän puhdistamista biologisesti. Muita uusia kunnostettavia tai kunnostettuja kohteita oli kymmenen. Lisäksi Oulujokisuiston ruoppauksien lupaehdoissa huomioitiin epäpuhtaiden sedimenttien
sijoittaminen. Välkkylän kaatopaikan alueen vaikutuksia selvitettiin. Selvitys
osoitti, että kaatopaikka ei ole riski viereiselle asutukselle, eikä asutusta ole
rakennettu sen päälle.
Pateniemen saha-alueen ja Iinatin kaatopaikan kunnostamisen jatkosuunnittelu käynnistyi Pohjois-Pohjanmaan tavoite 2 -ohjelman projektina.
Projektin "Maankäytön muutostilanteiden hallinta" yhteistyökumppaneina
ovat StoraEnso Oyj ja Envitop Oy. Pateniemen loput kartoitukset ja kunnostusehdotukset laatii PSV- Maa ja Vesi Oy. Lisäksi sahan alueen suunnittelu on mukana erilaisten kunnostusvaihtoehtojen arvostuksiin liittyvän päätöksentekomallin koekohteena. Iinatin kaatopaikalle laadittiin sulkemisen
yleissuunnitelma. Siihen liittyen kaatopaikalla tehtiin biokaasumittauksia ja
kartoitettiin jätetäytön laajuutta maatutkauksin ja sähkönjohtavuusmittauksin.

MELUNTORJUNTA

Meluntorjunnassa painopiste oli edellisten vuosien tapaan ennaltaehkäisyssä. Tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta tehtiin kertomusvuonna 66 meluilmoitusta. Määrä oli hieman edellistä vuotta alhaisempi. Ilmoituksista 40 koski huvitilaisuuksia, 11 tiedotus- ja mainontatoimintaa, kahdeksan moottoriurheilukilpailuja sekä seitsemän teollisuustoimintaa ja rakentamista.
Yleistä melutasoa seurattiin ympäristöviraston
suorittamin mittauksin 22 kohteessa. Suurin osa
mittauksista kohdistui meluilmoitusten valvontaan, rakennusten teknisten laitteistojen
meluhaittojen selvittämiseen sekä asukkaiden
liikennemeluvalituksiin. Ohjearvojen ylityksiä
todettiin seitsemässä kohteessa, joista viisi
koski teknisten laitteiden melua.
Kauppatorin yleisötapahtumien yhteydessä ongelmalliseksi koetun melun
haittavaikutuksia pyrittiin pienentämään aikarajoituksin. Lautakunnan meluilmoituksia koskeva päätös sisälsi määräyksen, jonka mukaan musiikin välitys
äänenvahvistimien kautta tuli lopettaa arki-iltaisin klo 22.30 ja viikonloppuisin
klo 24.00. Poikkeuksena "Valkeat yöt" -tapahtuma, jonka aikana soittoa voitiin jatkaa tunnin pitempään. Ympäristöviraston suorittamien mittausten perusteella melutaso oli korkeahko, mutta lautakunnan asettamia aikarajoituksia noudatettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvin.
Kansainvälisen meluprojektin RUMORE video saatiin suomennetuksi ja monistetuksi. Aineisto jaettiin Oulun kouluille, sosiaali- ja terveystoimeen sekä
muille yhteistyötahoille.
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MAA-AINESASIAT

Kesällä 2000 jatkettiin kaupungin alueella olevien maa-ainesalueiden tarkastuksia. Erityistä huomiota kiinnitettiin Hangaskankaan-Pikkaralan pohjavesialueeseen. Samalla tarkastettiin myös lopetetut ottoalueet ja mahdolliset
kotitarvemontut. Niiden omistajille lähetettiin kirje muuttuneesta maa-aineslain kotitarveoton ilmoitusvelvollisuudesta. Löytyneiden roskaantumien sijain
tipaikan maanomistajille lähetettiin siivouskehotus. Kehotuksen perusteella yli
puolet maanomistajista ilmoitti siivonneensa alueensa. Maa-aineslupahakemuksia tuli käsittelyyn yksi.
Optiroc Oy siirtyi vuoden aikana hyödyntämään Pikkaralan kylän lähellä sijaitsevaa lupa-aluetta. Lähialueen asukkaat ottivat yhteyttä asiassa valvontaviranomaisiin. Oulun yliopiston arkeologian laitos tutki alueen, mistä löytyikin
jäänteitä esihistoriallisesta asutuksesta. Niiden säilyttämiseksi ottoaluetta
rajattiin. Asiasta järjestettiin useita maasto-, informaatio- ja keskustelutilaisuuksia paikallisten asukkaiden kanssa.

LUONNONSUOJELU
Harakkalammen ympäristöön rajattiin yhteistyössä kaupungin, ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kasvimuseon kanssa alue, jolle haettiin luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta. Harakkalampi ja -suo on seitsemäs
luonnonsuojelulailla rauhoitettu alue Oulussa. Alue on kooltaan 27 ha ja sisältää Oulun seudulla harvinaisia lettosoita, ruosteisia lähteitä ja reheviä korpia.

Oulun yliopiston kasvimuseo jatkoi kasvillisuuden
kartoitusta. Tarkastelu keskittyi Oulujokivarteen ja
Hiukkavaaran alueelle. Työ etenee neliökilometriruuduittain, joita tähän mennessä on tutkittu parisataa.
Kaupunkilintukartoituksen aineiston käsittelyä jatkettiin.
Kempeleenlahdella jatkettiin luonnonsuojelualueen hoitotöitä. Selkäkarissa laidunnettiin jo toista vuotta lampaita. Isokankaan luonnonsuojelualueen
opasteiden uusinta saatiin valmiiksi. Letonniemen luonnonsuojelualueen
keskellä olevalla yksityismaa-alueella toteutettiin metsänhoitotoimia. Elokuussa tehtiin PiIpasuolle Oulun päivien retki, jolle osallistui 16 henkeä.
Oulun kaupungin alueelle esitetyt Naturakohteet - Pilpasuo, Kempeleenlahti,
Letonniemi ja Oulun edustan saaret - saivat lopullisen vahvistuksensa kesällä
2000. Letonniemen ja Pilpasuon rauhoitusaluerajaukset muutettiin Naturapäätöksen mukaiseksi, minkä seurauksena Letonniemen suojelualueen
pinta-ala kasvoi 10 ha ja Pilpasuon 6,1 ha.
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Lietetattaren suojelemiseksi Oulujoen suistosta rajattiin Natura 2000 -täydennysalueeksi 45 ha alue. Rajaus turvaa lajin suotuisan suojelutason ja
mahdollistaa myös suistoalueen kehittämisen. Suojelu voidaan toteuttaa
maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesilain nojalla eikä varsinaisia suojelualueita tarvitse perustaa.

Ammattikorkeakoulun opiskelija Satu Koivikko teki opinnäytetyönä Letonniemen luonnonsuojelualueen luonnosta monipuolisen ääntä ja kuvaa hyödyntävän multivisioesityksen, jota voidaan hyödyntää alueen esittelyssä ja
opetuksessa mm. lähikouluilla.
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3. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA

KU LUTTAJAN EUVONTA
ELINTARVIKEVALVONTA

Elintarvikevalvonnan tavoite, että 80 % elintarvikehuoneistoista olisi omavalvonnan piirissä, ei täyttynyt. Omavalvontasuunnitelman oli laatinut vuoden
loppuun mennessä n. 70 % yrityksistä. Neuvontaa ja opastusta suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tarvittiin edelleen. Omavalvonnan toimivuutta tarkasteltiin erityisesti ravintoloissa ja hygienialain mukaisissa laitoksissa.
Elintarvikehuoneistoja koskevia hyväksymispäätöksiä tehtiin 34. Hygienialain mukaisiksi laitoksiksi hyväksyttiin kolme laitosta.
Päätöksiä elintarvikkeiden säännöllisestä
ulkomyynnistä
tehtiin
11.
Elintarvikelainsäädäntöön on tullut uutena asiana ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta ja kuljetuksen omavalvonnasta. Näistä tehtiin kaksi
hyväksymispäätöstä. Tarkastuskäyntejä valvontakohteisiin tehtiin 2 244. Elintarvikkeiden
laatua koskevia valituksia tehtiin 53, mikä oli
hieman edellisvuotta vähemmän.

Kertomusvuonna todettiin kaksi joukkoruokailuun liittyvää ruokamyrkytysepidemiaa. Näistä toisen ilmeisenä syynä oli esivalmistetun ruoan hidas
jäähdyttäminen tai liian pitkään tarjolla pitäminen. Toinen epidemioista oli ilmeisesti ruoan välityksellä henkilökunnasta levinnyt virusepidemia. Sairastuneiden määrä epidemioissa oli yhteensä n. 30 henkilöä.
Suurten yleisötapahtumien suuri määrä (14 kpl) vaati elintarvikevalvonnalta
nimenomaan kesäaikana suuren työpanoksen ja tehostettua valvontaa.
Valkosipuliyö oli edelleen työläin valvottava tapahtuma. Ympäristölautakunnan hyväksymän ulkomyyntiohjeen noudattaminen on selkiyttänyt toimintaa ja lisännyt elintarviketurvallisuutta mm. tarjottavan lihan osalta.

ELINTARVIKEVALVONNAN PROJEKTIT

Vuoden aikana osallistuttiin viiteen valtakunnalliseen tai lääninhallituksen
järjestämään projektiin: savustettujen lihavalmisteiden PAH-pitoisuudet,
kasvisten laadun valvonta, kasvisten laadun omavalvonta vähittäismyymäJöissä, luomuviljan torjunta-ainejäämätutkimus sekä maidon vierasainevalvontakartoitus.
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Omina projekteina tai yhteistyössä ympäristökuntien kanssa toteutettiin viisi
projektia: pizzerioiden omavalvonta ja paistetun jauhelihan laatu, kalaprojekti
2000, Listeria monosytogenes -bakteerien esiintyminen salaateissa ja salaattien hygieeninen laatu, siipikarjan lihan Campylobakteerit sekä suurtalousruokien suolapitoisuus 2000 (kahden viimeisen raportin laadinta on kesken).

Pizzerioiden omavalvonnassa todettiin paljon puutteita, jauhelihoja säilytettiin
monessa tarjoilupaikassa liian korkeita ja jäähdytetliin hitaasti. Terveystodistukset puuttuivat yli puolelta henkilökunnasta.
Kalaprojektissa todettiin kauppojen kylmälaitteiden lämpötilojen olevan usein
liian korkeita vakuumipakatun kalan säilytykseen. Vakuumiin pakattu kala
tulisi säilyttää alle + 3°C:ssa.
Salaattiprojektissa todettiin salaattien laadun olevan yleisesti hyvä. Listeria
monosytogenes -bakteeria todettiin kahdessa prosentissa salaateista, mutta
vain hyvin pieninä pitoisuuksina.

TUOTETURVALLISUUDEN VALVONTA

Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistuttiin Kuluttajaviraston järjestämään
projektiin, jossa otettiin näytteeksi 11 tuttiketjua. Tuttiketjuille tehtiin standardin mukaiset testit, joissa katsottiin mm. ketjujen kestävyyttä. Tuttiketjusta
neljässä oli puutteita rakenteissa tai koostumuksissa ja viidessä oli puutteita
merkinnöissä. Puuttuvat merkinnät lisättiin tuotteisiin. Yritykset, joiden tuttiketjuissa oli huomautettavaa kestävyydessä, vetivät tuotteet pois markkinoilta
vapaaehtoisesti.

Kuluttajaviraston kautta tulleiden EU-notifikaatioiden
perusteella seurattiin kymmenen tuotteen myyntiä
Uuotin, elintarvikesäilytysastia, huppari, kaksi tuolia,
kolme potkulautaa, kiinnityshihnoja ja rannekello).

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA
Elinympäristön valvonnassa eniten työllistivät edelleen asuntojen ja julkisten tilojen kosteus- ja homevaurioihin liittyvät ongelmat. Sisäilmaa koskevien
valitusten määrä hieman vähentyi. Valituksia oli 368, mikä oli 78 % kaikista
ympäristöterveydenhuoltoon tulleista valituksista.
Asunnontarkastuksia tehtiin 520. Vaurioiden selvittämisessä pääpaino on
ollut materiaalinäytteiden ottamisessa. Sisäilmanäytteitä otetaan silloin, kun
selvää vauriota ei ole havaittu ja oireet viittaavat homealtistukseen tai oireet
jatkuvat korjauksen jälkeenkin. Sisäilmanäytteitä otetaan vain talvella kun
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maassa on lumipeite. Tarkastusten lisäksi annettiin sisäilmaongelmiin liittyvää puhelinneuvontaa.
Koulujen tarkastuksia tehtiin 57 ja päiväkotien 36. Tarkastukset liittyivät
lähinnä sisäilmaongelmiin. Koulutilojen turvallisuutta koskevia tarkastuksia
tehtiin yhdessä työterveydenhuollon, työsuojelun ja teknisen palvelukeskuksen edustajien kanssa yhteensä kahdeksassa koulussa. Kouluja ja päiväkoteja koskevia neuvotteluja tai yhteistarkastuksia oli 13. Leikkipihojen leikkipaikkojen saattaminen EU-standardien mukaiseen kuntoon on aloitettu.

Ravintoloille annettiin neuvontaa, joka liittyi tarjoilutilan järjestämiseen tupakoiville ja tupakoimattomille. Ravintoloita koskeva tupakkalain muutoksen
ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.3.2000, lain mukaan vähintään 100 m2:n
kokoisesta tarjoilutilasta voidaan varata enintään 70 % tupakoiville asiakkaille.
Talousveden valvonta

Ympäristövirasto tutki joka toinen viikko ja tarvittaessa tiheämminkin verkostosta saatavan veden laatua. Vesipostien sekä pohjavedenottamoiden veden
laatua tarkkailtiin kuukausittain. Talousveden laadunvalvontanäytteitä otettiin
kuluneena vuonna yhteensä 363. Lisäksi vesilaitos otti bakteerien varalta
lähes 800 valvontanäytettä.
Verkostoveden
valvontatutkimusohjelman
mukaiset näytteet täyttivät mikrobiologiselta
laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön
talousvedelle asettamat laatuvaatimukset
lukuun ottamatta muutamia hyvin pieniä nitriittipitoisuuden ylityksiä verkoston äärialueilla, joissa veden kulutus oli vähäistä.
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Bakteerien kokonaismäärän tavoitearvo ylittyi yksitoista kertaa. Ylitykset liittyivät veden vähäiseen käyttöön. Samoin veden vähäiseen käyttöön liittyi
muutama valitusnäytteissä todettu rautapitoisuuden ja väriluvun laatuvaatimusten ylittyminen.
Yksi veden käyttökielto voimakkaan vieraan hajun ja maun takia jouduttiin
antamaan Kasarmintie 15:ssä, kun painokoneesta pääsi verkostotöiden yhteydessä levänestokemikaalia veteen. Tilanne korjaantui verkoston perusteellisella huuhtelulla.
Pohjavesiposteista saatavassa vedessä todettiin vesiposti 3:n neljässä
näytteessä bakteerien kokonaismäärän tavoitearvon ylittyminen. Vesiposti
3:een tulee Haukiputaan verkostovesi. Muissa pohjavesiposteissa veden
laatu täytti talousveden laatuvaatimukset ja tavoitteet. Vesiposteissa bakteerien kokonaismäärän kohoamisen syynä on yleensä veden vähäinen käyttö.
Vedenottamoiden vedet täyttivät laatuvaatimukset.
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Ympäristölautakunta hyväksyi joulukuussa uuden talousvesien valvontatutkimusohjelman. Ohjelma on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön
19.5.2000 antaman talousvesiasetuksen mukaisesti ja sitä noudatetaan
1.1.2001 lähtien.
Uimarantojen ja uima-altaiden valvonta

Oulun kaupungissa on 17 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkailtiin säännöllisesti. Näistä Nallikarin, Tuiran, Lämsänjärven ja Valkiaisjärven
rannat ovat ns. EU-uimarantoja, joiden vedenlaatua tarkkaillaan perusteellisemmin. EU-rannoiksi luetaan sellaiset rannat, joiden maksimikävijämäärä
on yli sata henkeä päivässä. Uimarantojen käyttöönottotarkastukset tehtiin
kesäkuun alkupuolella.
Vesinäytteitä otettiin 3 - 6 kertaa kesässä. Ensimmäiset näytteet EU-rannoilta
otettiin toukokuussa. Näytteiden ottotiheyteen vaikuttivat lainsäädännön
vaatimukset, edellisen kesän seurannan tulokset ja sinileväongelmat.
Uimavedet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Pyykösjärven uimarannalta ilmoitettiin saatavan järvisyyhyoireita juhannuksen aikoihin ja sinilevää
todettiin
Kuivasjärven
uimarannalla
heinäkuussa, mistä seikoista kerrottiin
yleisölle viraston tiedotteissa.
Yleisiä uima-altaita oli valvottavana 24, mikä oli kaksi allasta vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Loppuvuodesta suljettiin myös Raksilan uimahalli
remontin vuoksi. Erilaisia terapia- ja porealtaita oli edellisten vuosien tapaan
valvottavana kahdeksan. Allasvesien laadunvalvontanäytteitä otettiin kaikkiaan 277, mikä oli 82 näytettä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syy näytemäärän vähenemiseen johtuu paitsi uima-altaiden pienemmästä määrästä
myös siitä, että laboratorio oli noin kuukauden muuton vuoksi suljettuna. Mikrobiologiselta laadultaan vaatimukset täytti 274 näytettä (98,5 %). Syyt mikrobiologisesti ala-arvoisiin näytteisiin olivat korkeat kokonaisbakteeripitoisuudet. Fysikaalis-kemialliselta laadultaan vaatimukset täytti 87 % näytteistä.
Ongelmana olivat lähinnä joko liian matalat tai liian korkeat klooripitoisuudet.
Neuvonnan ja jatkotutkimusten jälkeen altaiden vedenlaatu oli vaatimusten
mukainen.
Valvontatyön laatujärjestelmä

Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin. Kertomusvuonna laadittiin laatukäsikirjaan näytteenotto-ohjeet valvontatyössä otettaville erilaisiille näytteille.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU

EläinlääkintähuolIossa laboratorioeläinlääkäri vastasi tuotantoeläinten hoitamisesta ja johtava hygieenikko eläinsuojelusta ja muista virkaeläinlääkärin
tehtävistä. Pieneläinten hoitaminen järjestettiin ostopalveluna. Kaikki eläinlääkärit osallistuivat vuorollaan pieneläinpäivystykseen.
Eläinlääkintähuollon päivystykset järjestettiin yhteistyössä ympäristökuntien
kanssa. Eriytetty tuotantoeläin- ja pieneläinpäivystys toimi edelleen hyvin.
Peruspalveluiksi luokiteltavia polilaskäyntejä pieneläinvastaanotolla oli n.
1 318. Tarttuvista eläintaudeista koirilla esiintyi parvoviruksen aiheuttamaa ripuliepidemia. Pohjanmaalla voimakkaana esiintynyt nautojen hengitystietulehdusepidemia ei levinnyt oululaisiin karjoihin.

Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 34, joista
12 oli ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen eläintenpidon tarkastuksia. Eniten
valituksia tehtiin koirien kunnosta ja pitoolosuhteista. Oulun kaupungilla oli sopimus
talteen otettujen eläinten hoidosta Eläinkoti
Nikulan kanssa.
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KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonta on erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista ja ristiriitojen sovittelua kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä. Neuvonnan ohella annetaan
kuluttajavalistusta
luentojen,
tiedotustilaisuuksien,
haastattelujen ja artikkeleiden avulla.

Vuonna 1998 alkanutta yhteistyötä naapurikuntien kanssa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä jatkettiin edelleen siten, että Oulun kaupunki hoitaa 18
naapurikunnan kuluttajaneuvonnan kahden päätoimisen kuluttajaneuvojan
voimin. Väestöpohja eli neuvottavien määrä on kasvanut vuodesta 1998 yli 8
500 henkilöllä. Vuoden 2000 - 2001 vaihteessa neuvottavan alueen väestömäärä oli 191 125 henkilöä.
Vuoden 2000 aikana kuluttajaneuvontaan tuli 5 334 ensiyhteydenottoa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 50. Nykyisillä henkilöresursseilla hoidettavien
asioiden määrä ei voi lisääntyä samassa suhteessa kuin asukasmäärä.
Suurin ja vaativin valitusryhmä on edelleen asuntokauppaan liittyvät asiat.
Toisena tulee autokauppaan liittyvät asiat. Tarkempi erittely on esitetty liitteessä 1. Suurin osa yhteydenotoista on saatu hoidettua paikallisesti ja
eteenpäin muille viranomaisille tai kuluttajavalituslautakuntaan lähti alle 5 %
asioista.
Luentoja erilaisille ryhmille pidettiin 21 ja erilaisia haastatteluja ja tiedotuksia
tiedotusvälineille annettiin 19. Lisäksi Oulun kuluttajaneuvonta järjesti maaliskuussa alueellisten kuluttajaneuvojien koulutuspäivien yhteydessä avoimen
yleisötilaisuuden asuntokaupan osapuolten vastuista. Tilaisuus kokosi
runsaasti yleisöä.
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4. ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna vajaa 10 000 näytettä, joista tehtiin
lähes 34 000 määritystä. Luvut ovat edellisvuotta pienempiä, mutta ylittävät
asetetut tavoitteet näytteiden osalta. Määritysten osalta tavoite jäi noin 1000
määritystä tavoitetta pienemmäksi. Näytteiden edellisvuotta alhaisempi
määrä johtui siitä, että laboratorio oli väliaikaisiin tiloihin muuton vuoksi reilun
kuukauden kiinni ja ison asiakaan (Pudasjärven vesilaitokset) vedet menivät
hintakilpailun takia toiseen laboratorioon. Määritysten väheneminen johtui
emo lisäksi siitä, että elintarvikkeiden valvontanäytteistä ei enää rutiinisti teetetä aistinvaraista arviointia (haju, maku ja ulkonäkö) vähäisen informatiivisen
arvon takia.
Näytteistä Oulun kaupungin valvontaviranomaisten ottamia oli vajaa 2500 (24
%), mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta tavanomaisella tasolla, sillä edellisen vuoden lukumäärä oli laajan uimahallien puhtausnäyteprojektin vuoksi selvästi tavanomaista suurempi. Myös naapurikuntien viranomaiset, yksityiset laitokset ja henkilöt tutkituttivat näytteitä edellisvuotta vähemmän.
Laboratorio oli toista vuotta nettobudjettiyksikkönä. Laboratoriopalveluista
perittäviä maksuja tarkistettiin 1.1.2000. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta
noin 65 000 mk:lla ja tulotavoite jäi vajaaksi vain muutamia tuhansia markkoja, vaikka laboratorio oli suljettuna reilun kuukauden ja muutosta aiheutui
ylimääräisiä kuluja liki 80 000 mk. Nettotavoitteeksi asetettu 1,34 milj. mk
saavutettiin. Tuloilla katettiin menoista 57 %.
Vesi näytteitä tutkittiin 2 030, joista aikaisempien vuosin tavoin omia oli noin
40 %. Elintarvikenäytteitä tutkittiin 3 279, joista 1 294 oli ns. hygienialain mukaisia näytteitä. Elintarvikkeista oli ala-arvoisia vajaa 9 %, joka on hiukan tavanomaista vähemmän.
Elintarvikkeista tutkittiin aikaisempaa vähemmän aistinvaraisia tutkimuksia,
mutta enemmän ns. patogeenisia bakteereita. Näistä erityisesti Listeria monosytogenes -bakteerien määrityksiä tehtiin 503 eli lähes kaksinkertainen
määrä edellisvuoteen verrattuna. Salmonella tutkittiin 859 näytteestä mikä on
noin 100 edellisvuotta enemmän, sen sijaan stafylokokkeja tutkittiin entinen
määrä (551).
Kliinisten näytteiden kokonaismäärä (1 508) kasvoi vähän edellisestä vuodesta. Näistä utaretulehdusnäytteiden määrä hiukan kasvoi, mutta ulostesalmonellojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Sisäilman home- ja kosteusvaurioden selvittämiseen liittyvien mikrobinäytteiden määrä (1 354) kasvoi hiukan edellisestä vuodesta.
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Yksityiskohtaisemmat tiedot näytteistä ja määrityksistä on esitetty liitteissä 2
ja 3.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskus
suoritti akkreditoinnin jälkeisen kolmannen määräaikaistarkastuksen toukokuussa. Akkreditoitujen menetelmien määrä kasvoi 22:sta 39:ään. Samalla
elintarvikeviraston hyväksymän virallisen tutkimuslaitoksen pätevyysalueelle
haettiin ja saatiin laajennus. Pätevyysalueeseen lisättiin "Ravintoarvo ja
koostumus" -alue. Valmistautuminen uuden talousvesidirektiivin vaatimuksiin
aloitettiin.
Kertomusvuonna laboratorion laitekantaa uusittiin hankkimalla mm. mikroaaltomärkäpolttolaite, laimennusvaaka, ionikromatografi, autoklaavi ja lämpökaappi. Laboratoriotilojen saneerauksen suunnittelu käynnistettiin ja laboratorio siirtyi väliaikaisiin tiloihin Oulun diakonissalaitokselle, jossa toiminta
aloitettiin jouluviikolla. Tilojen ahtauden vuoksi varsinkin kemiallista elintarvikeanalytiikkaa jouduttiin supistamaan ja osa analyyseistä ostetaan
alihankintana.
Henkilöstöpankin kautta siirrettiin laboratorioon näytteiden vastaanottotehtäviin yksi henkilö.
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5. TIEDOTUS JA VALISTUS
Edellisten vuosien tapaan kaupunkilaisten mielenkiinto elinympäristöön
liittyviä asioita kohtaan oli suuri. Tiedotusta toteutettiin julkaisujen, esitteiden, luentojen, esiteimien, retkien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla.
Virastossa vieraili lukuisia oppilasryhmiä ja henkilökunta puolestaan luennoi useissa eri oppilaitoksissa.
Kertomusvuonna ympäristönsuojelun eri osa-alueilta pidettiin 19 esittelyä tai
esitelmää. Julkisissa viestimissä ympäristöviraston ympäristöasioista tiedotettiin 50 kertaa. Useimmin esillä olevat asiat olivat jätehuolto ja ilmanlaatu.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjaa
jatkettiin aiheella "Ympäristöjohtamisella laatua toimintaan". Toukokuussa pidetyssä seminaarissa käsiteltiin ympäristönäkökulman merkitystä
julkisuuskuvalle kuntaorganisaatiossa ja yritysmaailmassa. Seminaarin
järjestelyistä vastasi kestävän kehityksen seurantaryhmä.
Ympäristövirasto oli mukana toteuttamassa taidemaalari Pirkko Jauhiaisen
Oulun vanhoja mäntyjä kuvaavaa taidenäyttelyä. Näyttely avattiin elokuussa kotiseutupäivien yhteydessä ja työt olivat esillä myös ympäristötietoisuusviikon ajan.
Ympäristötietoisviikkoa vietettiin elokuun lopussa osana Vihervuosi 2000 kampanjaa otsikolla "Lähiluonto on tärkeä - miksi sotkea ja särkeä?" Tavoitteena oli tuoda esille, mitä ilkivalta aiheuttaa lähiympäristössämme sekä
millaisia kokemuksia ja elämyksiä lähiluonto tarjoaa. Viikon ohjelma oli monipuolinen ja se ajoittui samanaikaisesti valtakunnallisen ilkivallattomuusviikon kanssa. Viikon toteutuksessa oli mukana useita kaupungin hallintokuntia
ja muita yhteistyötahoja.

Kampanjaan liittyen Pohjankartanossa oli esillä valokuva- ja esinenäyttely
ilkivallan tuhoista ja niiden korjauskustannuksista. Näyttely sai erityistä kiitosta havainnollisuuteensa ja ajankohtaisuutensa vuoksi. Ilkivallan syitä ja
seurauksia käsiteltiin myös seminaari- ja paneelikeskustelussa, joka oli
osoitettu nuorille, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, kasvattajille, vanhemmille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
Ympäristötietoisuusviikon aikana järjestettiin ohjattuja puisto- ja metsäretkiä
eri puolilla kaupunkia. Retkien suosio yllätti järjestäjät ja kaikki halukkaat eivät ikävä kyllä tällä kertaa mahtuneet mukaan.
Osana kampanjaa ympäristövirasto haastoi Oulun päiväkodit ja ala-asteet
valitsemaan oman lähiluonnon kasvien ja eläinten joukosta nimikkolaji.
Haasteen ottivat vastaan muutamat päiväkodit ja koulut.
Euroopan autotonta päivää vietettiin syyskuun 22. päivänä teemalla
"Jalkaudu keskustaan!" Kampanjan tavoitteena oli saada kaupunkilaisia

23

käyttämää joukkoliikennettä pyöräilemään tai kävelemään työ- ja vapaaajanmatkoillaan. Kampanjan yhteydessä tiedotettiin monin eri tavoin autottoman liikkumisen eduista kaupungissa. Joukkoliikenteen käytön kannustimena oli myös matkalippualennus. Autoton päivä on osa EU:n ympäristöohjelmaa ja se toteutetaan vuosittain. Kampanjan suunnittelusta vastasivat tekninen keskus, ympäristövirasto, liikuntavirasto ja Koskilinjat Oy.
Vuoden 2000 Rumputuksen ympäristöliite
laajeni neljästä sivusta kuudeksi. Marraskuussa joka kotiin jaetussa lehdessä oli
esillä mm. kestävän kehityksen arkipäivän
toteutuskeinoja, laaja tietopaketti jätehuollosta, keskeisiä ympäristön tilaan vaikuttavia
investointihankkeita, luontotietoa ja ajankohtaisia
julkaisuvuodenaikaan
liittyviä
ympäristöasioita.

Ympäristöviraston julkaisut:

1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000

Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta
1999.
Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmaston kartoitus.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1999.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1999.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus ja vauriokartoitus 1999 ja 2000.
Oulun kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990 ja 1997

Raportit:

1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta
heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja
varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja
salaattien hygieeninen laatu.
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Ympäristöviraston muu valistus- ja tiedotusmateriaali:

Oulusta kestävän kehityksen kaupunki - Rumputuksen liite, marraskuu 2000,

6 s.
Letonniemen luonnonsuojelualue - Multivisio, Satu Koivikko, 2000.

Joukkokirjeet ja tiedotteet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jätehuoltomääräykset, tammikuu 2000
Jätehuoltotietoa kotitalouksille, maaliskuu 2000, 4 s.
Jätehuoltoa yrityksille, huhtikuu 2000, 4 s.
Jätteiden lajitteluohjeet, huhtikuu 2000, 2 s.
Jätehuoltotietoa myymälään, toukokuu 2000, 4 s.
Yleisötapahtumien jätehuollasta, kesäkuu 2000, 1 s.
"Lähiluonto on tärkeä - miksi sotkea ja särkeä" -kampanja, touko-elokuu
2000.
Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi yrityksissä, marraskuu
2000, 4 s. + liite.

Järjestetyt koulutustilaisuudet:

•
•

"Tiedotustilaisuus jätehuoltomääräyksistä isännöitsijöille ja taloyhtiöiden
edustajille", maaliskuu 2000, osallistujia noin 80.
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet Oulussa - Ympäristöjohtamisella
laatua toimintaan", toukokuu 2000, osallistujia noin 60.

Muut tilaisuudet:

•
•
•
•
•

Oulun mäntyvanhukset, taidenäyttely, taidemaalari Pirkko Jauhiainen,
elokuu 2000
Oulun päivien luontoretki PiIpasualIe, elokuu 2000, osallistujia 16
"Lähiluonto on tärkeä - miksi sotkea ja särkeä" -ympäristötietoisuuskampanja, elokuu 2000
Opastetut luontoretket Tahkokankaalle, Letonniemeen, Huutilammelle ja
Hupisaarille, elokuu 2000, osallistujia noin 450.
"Jalkaudu keskustaan", Euroopan autoton päivä syyskuu 2000.

Muut julkaisut:

•

Kuntien paikallisagendat ja kestävän kehityksen ohjelmat: Tavoitteet, prosessi ja sisältö sekä kestävä yhdyskuntakehitys -teeman huomioiminen Liisa Häikiö, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö, Alueiden käyttö, nro
449, Helsinki 2000. 127 s.
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•

•

Paikallisagendan monet merkitykset, Oulun kaupungin paikallisagendan
tarkastelu globalisoituvassa kansallisvaltiossa. - Ullamaija Hynninen, Pro
gradu -työ, Lapin yliopisto, sosiologian laitos. - 101 s.
Typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat Oulussa. - Timo Rasila, Harri
Pietarila, Risto Varjoranta ja Tarja Savunen, Ilmatieteenlaitos - limanlaadun tutkimus, Helsinki 2000, 50 s. + liitteet.
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMA
TALOUSARVION TOTEUTUMA
Ympäristölautakunnan toiminta pysyi menojen osalta talousarvion puitteissa.
Tulot ylittyivät raamin mukaisesta arviosta. Toimintakulut yhteensä ilman
työllisyysvaroin palkatun henkilöstön kustannuksia olivat 8,7 Mmk, (toteutuma-% 96,S). Lisäys edelliseen vuoteen oli 6,8 %. Toimintatuotot olivat 2,4
Mmk, (toteutuma-% 115,6). Lisäys edelliseen vuoteen oli 7 %.

YMPÄRISTÖlAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS v. 2000 (mk)
TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN

3801 HALLINTO

MR
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

TOT.YHT.

%

1055576
33
1055543

97,1

MR

TOT.YHT.

%

2123784
21000
2 102784

2118981
115118
2003863

99,8
548,2
95,3

MR

TOT.YHT.

%

331 841
10000
321 841

333788
31875
301 913

100,6
318,7
93,8

MR

TOT.YHT.

%

517724
180000
337724

517346
189981
327365

99,9
105,5
96,9

(menoraami)
1087238
1087238

97,1

3810 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3830 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3840 KULUTTAJANEUVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE
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3860lLMANTARKKAILU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR

TOT.YHT.

%

348597
110000
238597

331842
257093
74749

95,2
233,7
31,3

MR

TOT.YHT.

%

1322327
29000
1293327

1304642
85436
1219205

98,7
294,6
94,3

3860 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA
YMPÄRISTÖLABORATORIOTA

TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
5731 511
350000
5381511

TOT. YHT
5662177
679537
4982640

3820 ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORIO
MR
TOT.YHT.
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

3079558
1 740000
1339558

OL38 YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA YHTEENSÄ
MR
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

8811069
2090000
6721069

%
98,8
194,2
92,6

%

3054990
1736528
1 318462

99,2
99,8
98,4

TOT.YHT.

%

8717167
2416065
6301102

98,9
115,6
93,7

LIITE 1

KULUTTAJANEUVONNAN SUORITTEET 2000

Ensiyhteydenottoja yhteensä

5334

Luennot

21

Haastattelut ja tiedotukset

19

VALITUKSET JA TIEDUSTELUT OVAT JAKAUTUNEET VUODEN 2000 AIKANA
ERI ALOITTAIN SEURAAVASTI:

Vaatetus-, tekstiiii-, pesula-ala

52

Jalkine-, turkis-, nahka-ala

28

Huonekalut, kodin koneet, elektroniikka

610

Kulkuneuvojen kauppa

513

Kulkuneuvojen huolto ja korjaus

52

Matka-ala

77

Asuminen ja rakentaminen

779

Muut tavarat

575

Muut palvelut (sis. pankki ym.)
Mainonta ja markkinointi
Sopimusehtoihin liittyvät asiat

1296
97
326

Vakuutukset

95

Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut

35

Vuokra-asiat

158

Asuntokauppa

559

Kiinteistö- ja vuokravälitys

82

LIITE 2

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORION TOIMINTA 2000

OMAT TUTKIMUKSET

näytteet
-

II

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

108
512
805
713
284
2422

määritykset
377

1816
7044
3964
726

13927

MUIDEN KUNTIEN, VIRANOMAISTEN TAI
YKSITYISTEN TOIMITTAMAT NÄYTTEET

näytteet
-

hygienialain mukaiset tutkimukset
elintarviketutkimukset
vesitutkimukset
kliiniset tutkimukset
sisäilmatutkimukset
muut tutkimukset

KOHDAT I JA II YHTEENSA

määritykset

1186
1473
1225
1508
641
1493
7526

2924
3790
4858
2313
3484
2648
20017

9948

33944

LIITE 3

MÄÄRITYKSET TUTKIMUSLUOKITTAIN 2000

TUTKIMUS
Elintarvikkeet

aistinvarainen
mikrobiologinen
koostumus
vierasaine
lisäaine
muut

OMAT

MUUT

KAIKKI

760
1 211
177
28
17
2193

853
5296
434
51
23
57
6714

1 613
6507
611
79
23
74
8907

960
1588
3785
711
7044

380
2178
2253
47
4858

1340
3766
6038
758
11 902

4357

8445

12802

Vedet

aistinvarainen
mikrobiologinen
fys.-kem.
muut

Kliiniset tutkimukset,
lihantarkastus,
ympäristönäytteet,
sisäilmatutkimukset,
muut

Laboratorioiden väliset
vertailunäytteet

333

333
13135

MÄÄRITYKSET YHTEENSÄ

33944

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997

2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
1/1998
2/1998
3/1998

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikki pitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja
lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan viisivuotiskatsaus
1991-1995.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1995.
Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristölautakunta kymmenen vuotta.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina
1995-96 ja yhteenveto Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan
pidettyjen petokalojen elohopeapitoisuuksista vuosina 1985-96
Selvitys päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa tarjottavien ruokien
suolapitoisuudesta 1994-96
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1996
Oulun ympäristön tila 1997
Oulun kaupungin linnustolaskennat 1990-1996.
PKT-yritysten ympäristöasioiden hoito. Toimialakohtaisia selvityksiä Oulussa
1996-1997.
Oulun seudun auto- ja korjaamoalan jäteopas.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1997.

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:

4/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
1/2001
2/2001

Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1997-199B.
Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 199B.
Koulu ja kestävä kehitys
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta 1999.
Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmaston kartoitus.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1999.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1999.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus ja vauriokartoitus 1999 ja 2000.
Oulun kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990 ja 1997
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2000.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI
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