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1. TEHTAVAT JA HENKILOKUNTA 2002
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 vastaa mm. elintarvikevalvonnasta, ympäristö-hygienian valvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.
Kuluttajaneuvonta huolehtii Oulun ja 17 naapurikunnan kuluttajaneuvonnasta.
Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii emo lakisääteisiä toimintoja oleellisesti tukeva elintarvike- ja ympäristö laboratorio.
Ympäristölautakunta piti kertomusvuonna 14 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 236 asiaa. Lautakunta tutustui maaliskuussa Oulun Veden toimintaan
ja teki elokuussa matkan Kotkan asuntomessuille. Matkaohjelmaan sisältyi
myös tutustuminen Suomen vesiluontoa esittelevään akvaario-talo Maretariumiin ja muihin ympäristökohteisiin.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto. Vuoden 2002 lopussa ympäristövirastossa oli 36 vakituista työntekijää. Osa-aikalisällä työskenteli yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeellä oli kolme henkilöä. Työllistämis-tukikuukausien määrä oli 24. Avoimia virkoja oli vuoden 2002 aikana haettavana
kolme (Iaborantti, terveystarkastaja ja toimistosihteeri) ja ne kaikki täytettiin.
Ympäristöviraston yhteistoiminta jatkui johtoryhmäperiaatteella yhteistoimintamaIlin mukaisesti. Johtoryhmä toimii myös viraston työsuojelutoimikuntana.
Johtoryhmä piti kertomusvuonna yhteensä 20 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin pääsääntöisesti asioita, jotka liittyivät keskeisesti ympäristöviraston perustehtävään, hallinnollisiin seikkoihin, työsuojeluun ja käytännön työn toteuttamiseen. Keskeistä kertomusvuonna oli myös viraston strategian laadinta.
Johtoryhmään kuuluvat työnantajan edustajina ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta, johtava hygieenikko Maija Nurminen ja kemisti Seija Karjalainen
sekä allekirjoittajajärjestöjen nimeäminä henkilöstön edustajina terveystarkastaja Pirjo Puhakka varajäsenenään terveystarkastaja Maarit Ukkola ja
kanslisti Irja Sainio varajäsenenään Helinä Pieniniemi. Johtoryhmän sihteerinä toimii ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Käsiteltäessä hallintoon ja talousarvioon liittyviä asioita edellä esitettyjen lisäksi kokouksiin
osallistuu toimistonhoitaja Rauni Mannermaa.
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Oulun kaupungin ydinkunta-palvelukuntamallin kehittämisprojektiin liittyvinä
toteutettiin selvitystyöt laboratoriotoiminnan kehittämiseksi ja seutuyhteistyön
lisäämiseksi ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon sektoreilla. Selvitystöiden seurauksena sovitut jatkotoimet käynnistyvät vuonna 2003.
Virastolle valmisteltiin julkinen esittelijä- ja valmistelijaluettelo. Luettelo on
nähtävissä Internetissä ja julkisella ilrnoitustaululla. Toimistohenkilöiden työnjakoa tarkistettiin ja tarkoituksenmukaistettiin vastaamaan uusien tilojen
mahdollistamaa käytäntöä.
Työsuojeluasioita käsiteltiin johtoryhmässä vähintään kerran kuukaudessa ja
mukana oli myös työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Viraston työsuojelupäällikkönä toimi kemisti Seija Karjalainen heinäkuun loppuun saakka
ja ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta siitä eteenpäin. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna toimi Raili Jäppinen elokuun loppuun saakka, minkä jälkeen tehtävä siirtyi Kaisu Airaksiselle. Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna toimii Raija Liedes. Viraston työyhteisövaltuutetuksi valittiin vuoden
alussa ympäristönsuojelutarkastaja Heikki Orava.
Oulun Työterveys toteutti työsuojeluun liittyvän työpaikkakäynnin laboratoriotiloihin tammikuussa. Työterveyden toteuttama työnohjaus käynnistettiin laboratorion henkilökunnalle keväällä 2003.
Erityistä keskustelua herätti ympäristöviraston henkilökunnan sairastavuus,
mikä oli kaupungin suurimpia. Tilastoissa korostuu muutaman pitkän sairausioman vaikutus, joskin suurin osa sairauslomista on lyhyitä muutaman päivän poissaoloja. Viraston poissaoloja päätettiin seurata johtoryhmässä puolivuosittain.
Kehityskeskustelut toteutettiin koko henkilökunnalle ja erityistä huomiota kiinnitettiin keskustelujen sisältöön. Esimiehet osallistuivat asiaa koskevaan koulutukseen ja kehityskeskusteluihin liittyvä video esitettiin koko henkilökunnalle.
Vuoden 2002 alussa käsiteltiin vuoden 2001 työsuojelusuunnitelman toteutuminen ja hyväksyttiin työsuojelusuunnitelma vuodelle 2002.
Viraston virkistyspäivää vietettiin Manamasalossa syyskuussa. Työpaikkakokouksia pidettiin tammikuussa ja lokakuussa.
Perusviraston toimitilojen peruskorjaus valmistui ja muutto takaisin torinrantaan tapahtui syyskuussa. Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tilojen remontti Oulun Diakonissalaitoksella saatiin myös päätökseen. Viraston virallisia avajaisia juhlittiin lokakuussa ja avoimia ovien päivä oli sekä virastossa
että laboratoriossa marraskuussa.
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YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Päätoimittaja Pentti Vinnurva
Biologi Juha Markkola
TkT, yli-insinööri Leena Yliniemi
Toimintakeskuksen johtaja
Riitta-Liisa Luukkonen, 16.9.2002 saakka
Palvelukeskuksen johtaja
Sirkka-Liisa Myllylä, 23.9,2002 alkaen
Rautatieläinen Juha Mäkivierikko
Spesialisti Sari Halonen
Fil.yo, opiskelija Anna Mikkola

Maanviljelijä Antti Kontio
Opiskelija Marjo Taivalantti
Myyntineuvottelija Yrjö Kelhä
Palvelukeskuksen johtaja
Sirkka-Liisa Myllylä, 16.9.2002 saakka
EU-avustaja
Satu Urpilainen, 23,9,2002 alkaen
Päiväkodin johtaja Mauno Niskanen
Viinuri Seppo Kovalainen
Myyjä Hilkka Myllykangas
I

I

Kaupunginhallituksen edustaja

Varaedustaja

Filosofian tohtori, dosentti Taina Pitkänen-Koli

Jaospäällikkö Pasi Orava
I

I

Esittelijä

Sihteeri

Pekka Vuononvirta,
ympäristöjohtaja

Marketta Karhu,
ympäristönsuojelusuunnittelija
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YMPÄRISTÖVIRASTON HENKILÖKUNTA
Hallinto

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

50 %

Toimistonhoitaja Rauni Mannermaa
Toimistosihteeri Jaana Karjalainen. 1.8.2002 alkaen
Kanslisti Anne Härkönen
I

"

I

Ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta

Ympäristönsuojelu

50 %

Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti
Ympäristönsuojelutarkastaja Tenho Mikkonen
Ympäristönsuojelutarkastaja Heikki Orava
Ympäristönsuojelutarkastaja Satu Seppälä
Ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä

II

I

I

Johtava hygieenikko Maija Nurminen

Ympäristöterveysvalvonta ja kuluttajaneuvonta

Johtava terveystarkastaja Irmeli Röning-Jokinen
Terveystarkastaja Liisa Kippola
Terveystarkastaja Tuula Lumila
Terveystarkastaja Petteri Paananen
Terveystarkastaja Ulla Pahtamaa, 1.8.2002 alkaen
Terveystarkastaja Pirjo Puhakka
Terveystarkastaja Maarit Ukkola
Johtava kuluttajaneuvoja Anna-Kaisa Heikkinen
Kuluttajaneuvoja Ilkka Kahlos
Ii

I

I

Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva

Eläinlääkintähuolto

25 %

w. 15.1.2001 alkaen, sijainen Mari Karjalainen
I

II

I

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Kemisti Seija Karjalainen
Kanslisti Irja Sainio
75 %,
Laboratorioeläinlääkäri Tuomas Herva
vv. 15.1.2001 alkaen, sijainen Mari Karjalainen
Laboratoriomestari Eeva Sirniö
Laborantti Heinz Christophliemk
Laborantti Eija Eskola
Laborantti Sirpa Hassinen
Laborantti Sisko Korkiakoski
Laborantti Tuula Käyrä
Laborantti Aila Lamminkangas
Laborantti Satu Rönty, 1.1.2002 alkaen
Laborantti Anne Siermala
Laboratorioapulainen Pirkko Haapanen
Välinehuoltaja Hilkka Kukkonen
Vastaanottotyöntekijä Helinä Pieniniemi
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Ympäristöviraston strategia
Ympäristöviraston strategian laadinta aloitettiin talvella 2002. Strategiatyön
aikana ympäristölautakunta ja ympäristöviraston johtoryhmä pitivät seitsemän yhteistä tapaamista, joista kahdessa oli mukana myös konsultin edustaja. Lisäksi johtoryhmä työsti strategiaa viidessä eri istunnossa. Sisällöstä
keskusteltiin työyksiköissä useita kertoja ja strategialuonnos esiteltiin viraston
työpaikkakokouksessa. Ympäristölautakunta hyväksyi strategian elokuussa.
Strategiatyön lähtökohtana oli viraston nykyinen toiminta, toimintaympäristössä odotettavissa olevat muutokset ja niiden vaikutus viraston toimintaan.
Strategiaan kirjattiin viraston toiminta-ajatus, visio ja visiosta johdetut strategiset päämäärät. Kriittiset menestystekijät johdettiin toiminta-ajatuksesta ja
visiosta. Menestystekijöille laadittiin arviointikriteerit, joilla voidaan todeta niiden toteutuminen. Jokaiselle arviointikriteerilIe asetettiin lähivuosien tavoitetasot.
Strategian käytännön toteutus konkretisoitui jo vuoden 2003 talousarvion
laadinnassa. Strategian vaikuttavuutta ja palvelukykyä koskevien tavoitteiden
ja arviointikriteereiden toteutumista ja edelleen kehittämistä jatkettiin toiminnan arvioimiseksi perustetussa eri hallintokuntien edustajista koostuvassa
työryhmässä.

Ympäristöviraston visio - Hyvä ympäristö yhteistyöllä.

Ympäristöviraston toiminta-ajatus - Ympäristövirasto toimii kestävän
kehityksen periaatteita noudattaen hyvän ympäristön tilan ja luonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitattoman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Toiminnasta vastaa asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö.
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2. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelussa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien käsittelyyn sekä valvonta- ja tarkastustoimintaan. Ympäristölupia myönnettiin 15
kappaletta, joista Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämiä oli yksi,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen viisi ja ympäristölautakunnan yhdeksän. Ympäristölupia myönnettiin jätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn (6), huoltoasema- ja varikkotoimintaan (3) sekä peittaamolle, sikalan
laajennuksella, turvetuotantoon, betonituotetehtaalle sekä moottoriurheilun
harjoitteluradalle.
lautakunnassa käsiteltiin 33 toiminnan ympäristönsuojelulain voimaanpanolain 7 §:n mukaista ympäristöluvan tarpeen arviointia. Arvioinneissa oli
mukana 25 polttonesteiden jakeluasemaa, kaksi elintarvikealan laitosta, kaksi
betonituotetehdasta, kaksi pesulaa sekä sikala ja Iinja-autovarikko.
Kemikaalilain mukaisia kemi kaali-ilmoituksia käsiteltiin lautakunnassa kolme,
ympäristönsuojelulain mukaisia meluilmoituksia neljä ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia pilaantuneista maa-alueista 10 eri kohteesta.
Ympäristövaikutusten arviointi ylijäämämassojen sijoittamisesta Oulun kaupungin alueella valmistui.
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisen yhteenveto laadittiin
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteeksi. Seurantaraportti noudattelee
kestävän kehityksen politiikkaa "Oulu kasvaa kestävästi".
Uusitun politiikan myötä ajankohtaiseksi tulleen hallintokuntien ohjelmien päivityksen edistämiseksi laadittiin ohje "Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin - Ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille ja työyksiköille".
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin kuntien ympäristöyhteistyöjärjestön,
International Council for local Environmental Initiatives (IClEI) kanssa
Maankäytön suunnittelussa ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen
tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja lausunnoissa.
Keskeisimmät kohteet, joissa ympäristöasiat olivat merkittävästi esillä olivat
Oulun yleiskaavan 2020 tarkistaminen, Oulujoen osayleiskaavan laadinta
sekä Hietasaaren virkistyskäytön suunnittelu.
Osana EU:n tavoite 2 -ohjelmaa, Maankäytön muutostilanteiden hallinta
IIlYmpäristörakentaminen, käynnistyi Toppilansaaren ympäristörakentamisprojekti. Projektiin sisältyy sekä luonnonympäristön että rakennetun ympäristön erityiskysymyksiä.
Yhteistyö Oulun seudun ympäristöviranhaltijoiden kanssa jatkui. Kokouksia pidettiin kertomusvuonna seitsemän. Kokouksissa käsitellyistä asioista
keskeisimpiä olivat taksaan liittyvät kysymykset, jätehuollon toteuttaminen ja
neuvonta sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.
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Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten alueen kuntien ympäristöviranhaltijoiden neuvottelupäivät pidettiin Oulussa Hietasaaren Johteenhovissa syyskuussa. Päivien järjestelyistä vastasivat Oulun kaupunki, Oulun
seudun ympäristöviranhaltijat ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Päivien aikana käsiteltiin ympäristön tilan arviointiin liittyviä kysymyksiä ja ajankohtaisia viranomaisasioita.
Ympäristönsuojelumääräykset
Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen valmistuivat.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
marraskuussa 2002 ja ne astuivat voimaan tammikuun alussa 2003.
Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaisia
paikallisen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi annettavia määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan mm. vesien
suojelua, jätevesien johtamista ja käsittelyä, jätteiden käsittelyä, ilmansuojelua, kemikaalien käsittelyä ja varastointia ja melua koskevia velvoitteita.
ILMANSUOJELU
Ilmanlaadun seuranta vuonna 2002 toteutettiin uusitun, vuosia 2002 - 2006
koskevan Oulun ilmanlaadun seurantasopimuksen mukaisena. Tarkkailun
kustannuksista vastaavat keskeiset teollisuus- ja energiantuotantolaitokset
sekä ympäristövirasto.
Vuoden 2002 alussa uusittiin ilmanlaadun mittauskalustoa. Keskustan ja
Pyykösjärven mittausasemilla sijainneet hengitettävien hiukkasten (PM 10 )
mittauslaitteet päivitettiin uuden ilmanlaatuasetuksen mukaisiksi ja Pyykösjärven typenoksidianalysaattori uusittiin. Keskustan mittausasemalla alkoi
uutena mittauksena pienhiukkasten (PMz,s) mittaus. Lisäksi analysaattoreiden kalibrointia varten hankittiin uusi kaasulaimennukseen perustuva kalibraattori. Pyykösjärvellä lopetettiin rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden
mittaus.
Ilmanlaadun automaattinen mittausverkosto käsitti kolme ilman epäpuhtauksien mittausasemaa sekä sääaseman. Kaupungin keskustassa mitattiin typpidioksidi-, typpimonoksidi-, häkä- ja hiukkaspitoisuuksia (PM1O sekä PM z.s).
Nokelassa mitattiin rikkidioksidia ja haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärää. Pyykösjärvellä mitattavat ilman epäpuhtaudet olivat typpidioksidi, typpimonoksidi ja hiukkaset (PM 10 ). Säätietoja mitattiin Kauppatorin rannassa sijaitsevalla sääasemalla. Rikki- ja typpilaskeuman määrää seurattiin neljässä
laskeumankeruupisteessä.
Typpidioksidi-, häkä- ja hiukkaspitoisuuksien osalta Oulun ilmanlaatuun vaikuttaa keskeisimmin autoliikenne. Typpidioksidipitoisuudet olivat vuonna
2002 keskustassa hieman viime vuosia korkeammat ja Pyykösjärvellä viimevuosien tasolla. Vuorokausiohjearvo ylittyi keskustassa maaliskuussa. Typpidioksidipitoisuuksissa ei voida todeta laskevaa kehityssuuntaa vuonna 1991
alkaneella mittausjaksolla. Keskimääräiset häkäpitoisuudet sen sijaan ovat
vastaavalla jaksolla laskeneet. Vuoden 2002 häkäpitoisuudet olivat viimevuosien tasolla, eikä ohjearvoa ylitetty. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
olivat keväällä viimevuosia korkeampia. Ohjearvo ylitettiin keskustassa huhti-
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kuussa. Tavanomaista vaikeampi kevätpölytilanne aiheutui huhtikuun pitkistä
kuivista sääjaksoista sekä siitä, että talvella hiekoitushiekkaa oli jouduttu
käyttämään tavanomaista talvea selvästi enemmän. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat keskimäärin samansuuruisia kuin viimevuosina, enimmillään 40 % ohjearvosta. Hajuhaittaa esiintyi edellisen vuoden tapaan hieman aiempia vuosia harvemmin.
Ilmanlaatutiedotuksessa käytettävä ilmanlaatuindeksi uudistui vuoden 2002
alusta. Uusi indeksi pohjautuu tuntipitoisuuksiin ja niille annettuihin ohje- ja
raja-arvoihin, jolloin se kuvaa entistä ajantasaisemmin ilmanlaatua. Suurin
muutos vanhaan indeksiin on "erittäin huono" -luokan käyttöönotto. limanlaatu luokitellaan myös aiempaa herkemmin välttäväksi tai huonoksi. Uuden
indeksin mukaan ilmanlaatu vuonna 2002 luokiteltiin keskustassa erittäin
huonoksi viitenä päivänä, huonoksi 11 päivänä, välttäväksi 101 päivänä, tyydyttäväksi 211 päivänä ja hyväksi 37 päivänä. Asuntoalueilla ilmanlaatu oli
erittäin huono yhtenä päivänä, huono kahtena päivänä, välttävä 29 päivänä,
tyydyttävä 193 päivänä ja hyvä 132 päivänä. Erittäin huonoihin ilmanlaatutilanteisiin oli syynä keväiset hiukkaspitoisuudet sekä uuden vuoden ilotulitus.
Valtakunnallisen kuntien ilmastonsuojelukampanjan mukaista toimintaa
jatkettiin. Selvitys "Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa" valmistui. Selvitys osoitti kasvihuonekaasupäästöjen
kasvaneen Oulussa vuodesta 1990 vuoteen 2001 mennessä yli 40 % eli 1,6
miljoonasta tonnista 2,3 miljoonaan tonniin vuodessa. Asukasta kohden laskettuna kasvu oli alle 20 %. Päästöjen kasvu on seurausta kaupungin kasvusta ja teollisen toiminnan lisääntymisestä. Päästöjen kehitystä vuoteen
2020 arvioitiin sekä ilman lisätoimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi että
erilaisia päästövähennystoimenpiteitä toteuttaen. Selvityksen laati ilmastonsuojelukampanjan työryhmän tilauksesta Elektrowatt-Ekono. Kasvihuonekaasupäästöt ja energiansäästö olivat myös "Kestävän kehityksen tunnuspiirteet" -seminaarin aiheena.
VESIENSUOJELU
Oulun edustan merialueen veden laatua tarkkailtiin veden laadun ajallisen
ja alueellisen vaihtelun selvittämiseksi. Velvoitetarkkailun lisäksi selvitettiin
perustuotantoa rajoittavaa minimiravinnetta.

Jätevesikuormitus oli hieman edellistä vuotta suurempaa sekä ravinteiden
että happea kuluttavan aineksen osalta. Vesioikeuden myöntämien lupien
lupaehdot täyttyivät Kemira Chemicals Oy:n tehtailla sekä Nuottasaaren laitoksilla lukuun ottamatta fosforikuormitusta syyskuussa. Taskilan jätevedenpuhdistamon lähtevän veden pitoisuus täytti lupaehdon B00 7 :n osalta kolmen kuukauden liukuvana keskiarvona vain lokakuussa. Puhdistustehon
osalta lupaehtoihin päästiin heinäkuusta lähtien. Kokonaisfosforipitoisuus
ylitti lupaehdon marras- ja joulukuussa, fosforin poistoteho oli lupaehtojen
mukainen koko vuoden.
Fosforin ja B007:n pistekuormituksesta suurin osa tuli Nuottasaaren tehdasalueelta. Suurin typpikuormittaja sen sijaan oli Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamo. Oulujoen ravinnepitoisuudet ja orgaanisen aineksen määrä
olivat hieman edellisvuotta pienemmät, mikä johtui tavanomaista alhaisem-
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mista virtaamista ja veden paremmasta laadusta. Oulujoen osuus ainevirtaamasta olin 70 - 80 %.
Oulun edustan merialueen tila oli kertomusvuonna jokseenkin edellisten vuosien kaltainen. Talvella jokivesien voimakas vaikutus näkyi pintakerroksessa
mm. kohonneina rauta- ja ravinnepitoisuuksina. Keväällä sulamisen ja veden
sekoittumisen vaikutuksesta ravinnepitoisuudet kasvoivat. Sekä alku- että
loppukesän ajan fosforipitoisuudet olivat Oulun edustalla lievästi koholla, typpeä sen sijaan oli pintakerroksissa suhteellisen vähän. A-klorofyllipitoisuudet
vaihtelivat voimakkaasti. Happitilanne oli hyvä. Veden hygieeninen laatu täytti
kaikilla tarkkailukerroilla uimaveden laatuvaatimukset. Jäteveden hajua ei
todettu yhdessäkään näytteessä. Elokuussa merialue oli lievästi rehevä lukuun ottamatta Oulun kaupungin lähialuetta ja Kiiminkijoen edustaa.
Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailu vuonna 2002 sisältää ydinpisteisiin
keskittyvän pääuoman ja sivu-uomien vedenlaadun seurannan. Joen ravinnekuormituksesta suurimman osan aiheuttaa hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma. Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on entisestään vähentynyt.
Vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Oulujoen paauoman
vedenlaatu edustaa luokkaa hyvä. Pääuoman ravinnepitoisuudet kasvoivat
alajuoksulle mentäessä. Ravinnepitoisuudet vaihtelivat eniten toukokuussa,
jolloin juoksutus Oulujärvestä oli ajoittain vähäistä ja pääuoman vesi peräisin
enimmäkseen sivu-uomista. Suurimmat sivu-uomien vedenlaadun muutokset
keskittyivät huhtikuun lopun kevättulviin. Fosfori- ja a-klorofyllipitoisuuksien
perusteella Merikosken vesi on luokiteltavissa lievästi reheväksi.
Sanginjoen vesi oli yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan väittävän ja
tyydyttävän välillä. Keskimääräiset fosforipitoisuudet luokittivat Sanginjoen
reheväksi. Kokonaisravinnesuhteen perusteella Oulujoki luokitellaan fosforirajoitteiseksi.
Oulun järvien levätilannetta seurattiin valtakunnallisen leväseurannan mukaisesti Kuivasjärvellä, Pyykösjärvellä ja Lämsänjärvellä. Sinilevää havaittiin
Pyykösjärvellä kesäkuun kahden viimeisen viikon aikana. Leväsamentumia
oli elokuussa sekä Pyykös- että Kuivasjärvellä. Sinileväseurantaa toteutettiin
edellisvuosien tapaan myös uimavesien tarkkailun yhteydessä emo järvien
lisäksi Niilesjärvellä ja Valkiaisjärvellä sekä neljällä merenrantauimapaikalla
ja Oulujoen kahdeksalla uimarannalla. Pyykösjärven uimarannalla sinileväsamentumaa havaittiin kesä- ja heinäkuussa.
Talvikaudella jatkettiin Kuivas- ja Pyykösjärven happitilanteen seurantaa.
Tilanne on ollut erityisen heikko Pyykösjärvellä. Kertomusvuonna käynnistyi
teknisen keskuksen johtamana Pyykös- ja Kuivasjärven kunnostustoimenpiteitä pohtivan työryhmän toiminta. Ensimmäisenä toimenpiteenä toteutetaan
järvien kuormitusselvitys ja sedimenttikartoitus.
Oulun kaupungin strategiassa asetetun vesistöjen tila -tavoitteen todentamista varten selvitettiin valtakunnallisen vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen laskentaa. Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus laskettiin neljän
ja viiden vuoden aineistoista sekä vuosittaisten mittaustulosten perusteella.
Tulokset on koottu raporttiin "Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus -
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luokituksen laskemisen tarkastelu vesiensuojelun tavoitteiden asettamista
varten".
Kertomusvuoden aikana käsiteltiin ympäristövirastossa 14 kpl haja-asutusalueen jätevesilupahakemusta. Määrä oli edellisen vuoden suuruinen.
Ympäristölupavirasto myönsi luvan Hautasuon turvetuotantoalueelle Ylikiimingissä sekä kalatien rakentamiselle Merikosken voimalaitoksen yhteyteen.
JÄTEHUOLTO

Valituksiin liittyviä ja muita yksittäisiä tarkastuskäyntejä tehtiin vuositasolla
noin 70 kappaletta. Erityisenä painepistealueena jätehuolIossa oli rakennusalan jätteet.
Ympäristövirasto tehosti yhteistyötä rakennusvalvontaviraston kanssa rakentamisen ja purkamisen jätehuollon valvonnassa. RakentajalIe, purkajalle
ja remontoijalle laadittu jäteohje toimitettiin 177 rakennusliikkeeseen ja suunnittelutoimistoon. Rakennusvalvontaviraston kanssa sovittiin käytännöistä,
joissa purku- ja rakennuslupien hakemisen yhteydessä rakentajilta ja purkajilta edellytetään selvitystä syntyvien jätteiden määrästä ja käsittelystä. Selvityksen tekoa varten laadittiin lomakkeet ja ohjeet. Rakennustarkastajia koulutettiin rakennusjätteiden lajitteluvelvoitteista ja niiden huomioon ottamisesta
lupapäätösten valmistelussa ja työmaatarkastuksilla.
Ympäristövirasto kartoitti myös rakennusalan ympäristöasioita kirjallisella
kyselyllä sekä yrityskäynneillä. Yhteistyössä rakennusvalvontaviraston, Oulun Jätehuollon ja Paperinkeräys Oy:n toteutettiin myös pientalotyömaiden
rakennusjätteiden lajittelukokeilu. Rakennusjäteasioista tiedotettiin tiedotusvälineissä ja mm. lajittelukokeilusta kirjoitettiin näkyvästi.
Keväällä 2002 ympäristövirasto tarkasti 30 oululaisen hevostalIin lannan
käsittelyn. Talleja kehotettiin tyhjentämään ylitäydet lantalat ja korjaamaan
lantaloissa esiintyvät puutteet. Talleja, joilta lantalat puuttuivat velvoitettiin
rakentamaan tarvittavat lantavarastot vuoden 2002 loppuun mennessä. Tarkastusten yhteydessä hevostalleille annettiin tietoa asianmukaiset ympäristöluvat omaavista lantaa vastaanottavista ja hyödyntävistä yrityksistä.
Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisia ilmoituksia poikkeavasta tilanteesta
koskien erityistä käsittelyä vaativia jätteitä käsiteltiin 5 kpl.
KEMIKAALIVALVONTA

Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevia ilmoituksia
käsiteltiin lautakunnassa kolme kappaletta. Nämä koskivat autokemikaalien
vähittäismyyntiä ja varastointia, ammoniakin käyttöä elintarvikepakastevarastossa sekä tiilitehtaalla käytettävien kemikaalien varastointia.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjauksella toteutettiin
kemikaalien markkinavalvontahanke, joka koski putkenavauskemikaalien ja
kulta/hopea/kupari -hoitoaineiden pakkauksia ja merkintöjä. Valvonta kohdistettiin ensisijaisesti vähittäismyyntipisteisiin, kuten päivittäistavarakauppoihin ja "halpamyymälöihin". Oulun kaupungin alueella tarkastettiin 12 koh-
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teessa yhteensä 5 kappaletta putkenavauskemikaaleja ja 8 kappaletta hopean-, kullan ja kuparinhoitoaineita.
Polttonesteiden jakeluasemiin kohdistuva kemikaalivalvonta painottui KTMpäätöksen 415/1998 mukaisten muutostöiden yhteyteen. Saneerauksissa
tehtiin suojauksia säiliöiden täyttöalueen ja jakelualueen maaperään, parannettiin pintavesien ohjautuvuutta öljynerottimen ja tarkastuskaivojen kautta
viemäröintiin sekä ajanmukaistettiin hälytysjärjestelmiä polttonesteiden yiitäytön ja säiiiöiden pinnanmittaamisen osalta.
PILAANTUNEET MAAT
Pilaantuneiden maiden kunnostustoiminta vilkastui edelleen. Kunnostettuja
tai aloitettuja kohteita oii lähes kaksikymmentä. Kohteet ovat pääasiassa teoliisuuslaitoksia ja huoltamoita. Pieniä öljysäiiiövuotoja tai onnettomuuksia oii
aikaisempaa vähemmän. Pitkäaikainen kunnostus jatkui Orionin lääketehtaalla, Optirocin tehtailla sekä Kiertotien entisten öljyvarastoalueiden alueella.
Vihreäsaaressa aloitettiin Fortumin varastoalueen kunnostus. Myllytullin
asuntoalueen maaperäselvitykset valmistuivat ja alue varmistui asutukselle
haitattomaksi.
Pilaantuneita maa-alueita käsiteltiin lähes jokaisessa ympäristölautakunnan
kokouksessa. Asioita oli yhteensä 29, joista 10 oii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksiä pilaantuneen maaperän kunnostamisesta ja
kahdeksan kunnostusten hyväksymisiä. Loput oiivat lausuntoja kunnostushankkeista tai tiedoksi merkittäviä asioita hankkeiden etenemisestä.
MELUNTORJUNTA
Meluntorjunnassa painopiste oli edellisten vuosien tapaan ennaltaehkäisyssä. Tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta tehtiin kertomusvuonna 37 meluilmoitusta. Määrä oli edellistä vuotta suurempi. Ilmoituksista
14 koski huvitilaisuuksia, 11 tiedotus- ja mainontatoimintaa, kolme moottoriurheilukilpailuja sekä kahdeksan teollisuustoimintaa ja rakentamista.
Yleistä melutasoa seurattiin ympäristöviraston suorittamin mittauksin kahdeksassa kohteessa. Mittaukset kohdistuivat meluilmoitusten valvontaan,
rakennusten teknisten laitteistojen meluhaittojen selvittämiseen sekä asukkaiden liikennemeluvalituksiin. Ohjearvojen yiityksiä todettiin yhdessä kohteessa.
Kauppatorin yleisötapahtumien meluilmoituksista tehdyissä päätöksissä
meluhaittaa pyrittiin vähentämään sekä aika- että desibeiirajoituksin. Musiikin
toisto äänenvahvistimien kautta oii saliittua vain ilmoituksen tehneissä tapahtumissa ja se tuli perjantaisin ja lauantaisin lopettaa kello 24 - 01 ja muina
päivinä kello 23.30. Lisäksi edellytettiin, että melutaso lähimpien asuintalojen
kohdalla ei yiittänyt klo 22 jälkeen ekvivalenttitasoina mitattuna 65 dB(A). Melumittaukset ja mittauspöytäkirjojen laadinta sisällytettiin tilaisuuden järjestäjän velvoitteisiin
Mittaustulokset osoittivat melutasojen asuintalojen läheisyydessä vaihtelevan
enimmäkseen 65 ja 70 desibelin väiillä. Ns. suuremmissa tapahtumissa melutaso oli ajoittain korkeampikin. Melutasoa seuraamalla melutasoa voitiin
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jossain määrin säädellä, mutta 65 desibelin äänitason saavuttaminen musiikin tehoa alentamalla ei kaikissa tilanteissa ollut mahdollista taustamelun
(liikenne) korkeasta tasosta johtuen.
Ympäristövirasto oli mukana liikennemeluntorjuntaohjelman laadinnan
ohjausryhmässä. Vuonna 2002 valmistuneessa ohjelmassa tarkasteltiin tieliikenteen aiheuttamaa meluongelmaa sekä nykytilanteessa että noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Selvitys kattoi vilkkaimmat liikenneväylät lukuun
ottamatta ydinkeskustaa.
MAA-AINESASIAT
Oulussa oli vuonna 2002 voimassa viisi maa-aineslain mukaista lupaa maaainesten ottamiseen. Yksi lupa umpeutui vuoden 2002 lopussa. Yksi lupahakemus odottaa edelleen hakijalta lisätietoja ennen lautakuntakäsittelyyn viemistä ja Optiroc Oy Ab:n lupa on käsittelyssä.
Luvissa myönnetty kokonaisottomäärä on 1,435 milj. m3 ja ottoalueiden pinta-ala noin 60 ha. Ilmoitusten mukaan vain Hangaskankaalta otettiin maata,
yht. 14 750 m3 . Voimassa olevista lupa-alueista kahdella suurimmalla ottoalueella jälkihoitotyöt on suurimmaksi osaksi tehty, ja kolmella ne ovat vielä
aloittamatta.
LUONNONSUOJELU
Ympäristölautakunta rauhoitti
kesäkuussa Lapinkankaalla
tilalla Rinne-Törmälä 10:29
luonnonmuistomerkin, joka
koostuu isosta, tieuran vieressä sijaitsevasta kuusesta
sekä sen takana jokea kohti
sijaitsevasta puuryhmästä.

Oulun luonnonsuojelualueista ja luontopoluista kertova esite "Luonnon monimuotoisuutta merenrantalehdoista avosoille" valmistui teknisen keskuksen,
ympäristöviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä.
Esitteessä on lyhyt kuvaus kustakin alueesta sekä kartta, johon on merkitty
luonnonsuojelualueet, luonto- ja retkeilypolut, lintutornit ja -Iavat sekä luonnonmuistomerkit.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen hoitotöitä jatkettiin niittämällä ja
pensaikkoa raivaamalla. Ranta-alueelle valmistui luontopolku/hiihtolatu ja
uusi lintutorni. Hietasaaressa sijaitsevan Pauhapolun niityn hoito toteutettiin
perinteisin menetelmin. Työstä vastasi Oulun luonnonsuojeluyhdistys.
Luonnonsuojelualueiden Iinnuston laskentoja jatkettiin. Oulun yliopiston kasvimuseo jatkoi Oulun alueen kasvillisuuden kartoitusta vielä puuttuvien ruutujen osalta.
Merenrannan lintutornit Oulusta olivat mukana toukokuussa valtakunnallisessa Tornien Taistossa, jossa lintutornit eri puolella Suomea kilpailevat siitä,
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missä nähdään eniten lintulajeja. Ympäristövirasto vastasi Kempeleenlahden
tornin ja paikallinen lintuyhdistys Hietasaaren uuden tornin lintuhavainnoista.
Tornit olivat avoimet yleisölle ja päivän aikana oli mahdollisuus tutustua lintuharrastukseen sekä saada asiantuntijaopastusta alueen luonnosta ja lajistosta.
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖVERKKO, OULUN PILOTTI

EU-rahoitteinen "Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko, Oulun pilotti" -hanke
alkoi vuoden 2002 alussa. Hankkeen tavoitteena on saada kaupunkiekologinen tieto helppokäyttöiseen muotoon ja tehostaa sen käyttöä saatavuutta
parantamalla. Ympäristöverkon avulla inventointi- ja muu vastaava tieto kootaan kaupungilla käytössä olevan paikkatietojärjestelmän osaksi, jolloin sen
löytää helposti tavallisia suunnittelutyökaluja käyttämällä. Ympäristöverkko ei
synnytä uutta tietoa, mutta tulee parantamaan jo olemassa olevan tiedon
saantia ja sen hyödyntämistä merkittävästi.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus käyttää Oulun pilottihanketta kehittäessään muille alueille sovellettavissa olevaa mallia ympäristötiedon tuotteistamiseen sekä käyttöön saattamiseen eri toimijoille ja kansalaisille.
Ympäristöviraston ohella muita osapuolia hankkeessa ovat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulun yliopiston kasvimuseo, Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellinen yhdistys ry, tekninen keskus ja Oulun Tietotekniikka.
Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin kaupungilla käytössä olevan Xcity-järjestelmän kehitystarpeet luonto- ja ympäristötietojen käsittelyyn sopivaksi.
Työ jatkui pilottivaiheella, jossa Xcityyn siirrettiin lintu- ja kasviatlaksen sisältämä aineisto. Lintuatlastiedot tullaan julkaisemaan myös kirjan muodossa.
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3. YMPARISTOTERVEYDENHUOLTO JA

KULUTTAJAN EUVONTA
ELINTARVIKEVALVONTA
Elintarvikevalvonnassa painopisteenä oli omavalvonnan toimivuuden tarkastaminen. Omavalvonnan tason kartoituksia tehtiin kaikissa hygienialain
mukaisissa laitoksissa, erilaisissa ruoanvalmistuspaikoissa ja myymälöissä,
joissa myydään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Elintarvikehuoneistoja koskevia hyväksymispäätöksiä tehtiin 69. Hygienialain mukaisia laitos- tai varastohyväksymisiä tehtiin kuusi. Päätöksiä elintarvikkeiden säännöllisestä ulkomyynnistä tehtiin kymmenen. Hygienialain mukaisiin valvontakohteisiin tehtiin 191 tarkastuskäyntiä. Näistä pääosa kohdistui liha-alan laitoksiin hygienialain vaatimusten mukaisesti. Muihin elintarvikehuoneistoihin tehtiin 693 tarkastuskäyntiä.
Elintarvikenäytteitä otettiin kaikkiaan 1 434. Suurin osa näytteenotosta liittyi
kertomusvuonna aloitettuun kaksivuotiseen ravintoloiden ja suurtalouksien
tarjoamien ruokien mikrobiologisen laadun seurantaan ja hygienialain alaisten laitosten valvontaan. Elintarvikkeiden laatua koskevia valituksia kirjattiin
tavanomaista runsaammin, yhteensä 86. Valitukset koskivat lähinnä pieniä
ruoantarjoilupaikkoja ja elintarvikemyymälöitä. Kaksi elintarvike-erää asetettiin myyntikieltoon. Molemmat liittyivät eläinperäisiin elintarvikkeisiin, kummassakaan tapauksessa tuotteiden valmistukselle ei ollut hyväksyntää.
Kertomusvuonna ei todettu bakteerivälitteisiä perinteisiä ruoanvaimistusvirheisiin liittyviä ruokamyrkytysepidemioita. Sen sijaan Suomessa laajalle
levinnyt, erittäin helposti leviävä kalikiviruskanta aiheutti Oulussa loppusyksystä runsaasti sairastumisia myös elintarvikkeiden välityksellä. Suurimmassa elintarvikkeen välityksellä levinneessä kalikivirusepidemiassa sairastui
yli 50 ihmistä. Aiheuttajaksi osoittautui graavisuolattu kala, joka oli infektoitunut kalan valmistusvaiheessa. Epidemian ilmaannuttua Ouluun asiasta ja
käsihygienian tärkeydestä tiedotettiin.
Suurten yleisötapahtumien lukuisuus (26 kpl) vaati elintarvikevalvonnalta
nimenomaan kesäaikana suuren työpanoksen ja tehostettua neuvontaa ja
valvontaa. Säännöllisen ulkomyynnin ohjeena otettiin käyttöön Elintarvike ja
terveys -lehden tuottama suositus elintarvikkeiden torilla ja muualla ulkona
tapahtuvasta myynnistä ja valmistuksesta. Kesäaikaisen valvonnan painopisteenä oli säännöllisen ulkomyynnin ja suurten yleisötapahtumien elintarvikkeiden käsittely. "Valkosipuliyö" -tapahtuman valvonta oli aikaisempaa helpompaa, koska alue ja ruoantarjoajien määrä oli edellistä vuotta pienempi.
Ongelmallisimmaksi valvottavaksi osoittautui "Oulun YÖt" -tapahtuma, johon
tuli ilmoittamatta ylimääräisiä ruoantarjoajia. Kaikissa tapahtuman tarjoilupisteissä ei noudatettu ulkomyyntiohjetta ja virheellisesti säilytettyjä ruokia
jouduttiin jopa hävittämään ruokamyrkytysriskin takia.

15

ELINTARVIKEVALVONNAN PROJEKTIT

Vuoden aikana osallistuttiin neljään valtakunnalliseen projektiin, jotka
käsittelivät allergiaa aiheuttavien ainesosien ilmoittamista leipomotuotteissa,
geenimanipuloitujen raaka-aineiden käyttöä ja ilmoittamista leipomotuotteissa, myymälöiden omavalvonnan laatua ja eläinperäisten elintarvikkeiden
(maito ja hunaja) vierasaineita.
Omina projekteina tai yhteistyössä ympäristökuntien kanssa toteutettiin
viisi projektia. Omia projekteja olivat keittiöhygienia ravintoloissa sekä henkilökuntaruokaloissa, ruoantarjoilu ulkomyynnissä ja leipien suolapitoisuus.
Ympäristökuntien kanssa yhteisinä projekteina toteutettiin raakasalaattien
hygieeninen laatu ja ravintosisältö peruskoulun 1.-6. luokkalaisten kouluruoassa.
Keittiöhygienia-projektissa todettiin, että omavalvontaan kuuluva siivoussuunnitelma oli laadittu 75 %:ssa tarkastetuista 60 kohteesta. Pintapuhtausnäytteitä otettiin vihannesleikkureista, leikkuulaudoista, työtasoista ja käsienpesuhanoista. Vuoden 2001 tuloksiin verrattuna keittiöiden puhtaustaso oli
hieman heikentynyt. Huonoiksi todetuilta pinnoilta keittiöt toimittivat omavalvontana uusintanäytteet. Niiden tulokset olivat hyviä tai tyydyttäviä. Siivoussuunnitelmien toteuttamiseen, siivousvälineiden puhdistamiseen ja siivouskomeroiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota.
Ulkoalueella tarjoiltavan ruoan laadun sekä säilytys- ja tarjoiluolosuhteiden
selvityksen ruokanäytteistä 72 % oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä, välttäviä 19 % ja 9 % ala-arvoisia. Tuorekalanäytteistä laadultaan hyviä oli 55%
ja huonoja 18 %. Projektia päätettiin jatkaa seuraamalla tuoreen kalan laatua.
"Valkosipuliyö" -tapahtumassa tarjottavien elintarvikkeiden laatu parani edellisestä vuodesta, sillä hyvien elintarvikenäytteiden määrä nousi 59 %:sta 73
%:iin. Elintarvikkeiden säilytys- ja tarjoiluolosuhteissa puutteita esiintyi eniten
"Oulun Yöt" -tapahtumassa.
Leipien suolapitoisuudet eivät vastanneet pakkausmerkintöjä 38 %:ssa
näytteistä. Puolet näytteistä sisälsivät ilmoitettua enemmän suolaa.
Tuoreista kasviksista valmistettujen salaattien, vihannesraasteiden sekä erilaisten riisiä, tonnikalaa, kypsennyttyjä kasviksia ja makaronia sisältävien
salaattien mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu oli yleisesti ottaen hyvä.
Otetuista 171 näytteestä 90 % oli hyviä.
Ravitsemussuositusten mukaan kouluruoan tulisi kattaa kolmasosa (33 %)
oppilaan koko päivän energian tarpeesta. Kouluruoasta saatavan energian
osuus jäi alle suosituksen jokaisessa tutkitussa ruoka-annoksessa. Selvityksen mukaan Oulussa ala-asteen oppilas saa kouluateriasta 14 - 17 % päivittäisestä energian tarpeesta. Kouluaterian monipuolisuus toteutuu, jos oppilas syö aterian kaikki osat eli lämpimän pääruoan, salaatin tai tuorepalan,
leivän, levitteen ja lasillisen maitoa. Useimmiten oppilaat eivät nauti suositusten mukaista kouluateriaa, vaan maito jätetään nauttimatta ja leipä syömättä. Valistuksella ja ruokaloihin esille laitettavilla malliannoksilla pyritään
vaikuttamaan siihen, että koululaisten asenne kouluruokailuun muuttuisi
myönteisemmäksi.
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TUOTETURVALLISUUDEN VALVONTA

Tuoteturvallisuusvalvonnassa osallistuttiin Kuluttajaviraston projektiin, jossa
tutkittiin sormivärien koostumusta ja ko. pakkausten myyntipäällysmerkintöjä. Näytteitä otettiin oululaisista myymälöistä 7 kpl. Kahden tuotteen myyntipäällysmerkintöihin jouduttiin tekemään korjauksia ja yhden tuotteen koostumusta muutettiin standardin mukaiseksi.
Kuluttajaviraston kautta tulleiden EU-notifikaatioiden perusteella seurattiin 12
tuotteen myyntiä (turpoava lelu, naamiaisasuja, matka- ja kerrossänky, kynttilälyhty, kiipeilyteline ja keinu, tuttiketju, tutti, väriaine, puutarhakäsine ja lävistyskoru).
Uimahallin turvallisuutta koskevat tarkastukset tehtiin Oulun Raksilan uimahallissa sekä Lasaretin saaren ja Merikosken Kuntoutuslaitoksen aliastiloissa. Uimahallien turvallisuustarkastuksessa kiinnitetään huomio mm. rakenteisiin, siisteyteen, valvontaan, avunhälytysjärjestelmään, pelastusvälineisiin, opasteisiin, valaistukseen, käyttöpäiväkirjaan ja turvallisuusasiakirjaan.
Raksilan remontoitu halli täytti vaatimukset. Muissa allastiloista puuttuivat
turvallisuusasiakirjat ja puutteita todettiin opasteissa ja allastilojen valvonnassa. Epäkohdat korjattiin sovittuun määräaikaan mennessä. Kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi on uusittu ja ne astuivat voimaan 16.8.2002.
Kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskien osallistuttiin Kuluttajaviraston ohjaamaan karting-ratojen markkinavalvontaprojektiin. Oulussa on yksi sisäkarting-rata. Tarkastuksessa katsottiin informaatio, jonka asiakas saa joko
ennakkoon tai paikan päällä, kuljettajan henkilökohtaiset suojavälineet, radan
vaatimukset, rakennus ja ympäristö, autot ja rataturvallisuusasiakirja. Rata
täytti tarkastettujen osa-alueiden osalta annetut ohjeet. Rataturvallisuusasiakirjaan tuli lisätä kohdat ensiapujärjestelmästä ja onnettomuuskirjanpidosta.
Loppukesällä 2002 leikkipuistojen ja päiväkotien hiekkalaatikoista otettiin 22
hiekkanäytteitä. Näytteissä ei todettu suolistoloisia.
ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA

Asuntojen terveys haittojen selvittämiseksi tehtiin tarkastusvuonna 519
erilaista toimenpidettä, kuten tarkastuksia, lausuntoja ja neuvontaa. Selvityksiin liittyvää näytteenottoa on pyritty
ohjaamaan terveystarkastajilta asiantuntijayrityksille, mikä on puolestaan
lisännyt valvontatyöhön liittyvän neuvonnan osuutta ja tutkimustulosten
perusteella annettujen korjauskehotusten noudattamisen seurantaa.
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Ympäristölautakunnan syksyllä 2001 antaman velvoitteen mukaisesti ympäristövirasto pyysi kertomusvuoden alussa Oulun alueella toimiviita kosteus-
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mittauksia ja sisäilmatutkimuksia tekeviItä yrityksiltä selvitykset yritysten asiantuntemuksesta ja pätevyydestä.
Terveyshaittojen selvittämiseen liittyvät mittaukset, näytteenotto ja tutkimukset, kohteeseen tehtävää ensitarkastusta lukuun ottamatta, tulivat maksuIIisiksi vuoden 2002 alussa.
Asunnon hygieenisyyttä koskeneiden valitusten perusteella annettiin neljä
asunnontarkastusmääräystä.
Kouluja tarkastettiin kertomusvuonna 35 ja päiväkoteja 42. Koulutilojen terveydellisiä oloja koskevia tarkastuksia tehtiin yhdessä työterveydenhuollon,
työsuojelun ja teknisen keskuksen edustajien kanssa yhteensä 11. Tavoitteena näissä yhteistarkastuksissa on sekä työntekijän terveyden säilyttäminen, työ- ja toimintakyvyn tukeminen että koulutilojen tarkastelu oppilaan terveyden kannalta. Työryhmä tekee tarkastuksen perusteella korjausesitykset.
Yhteistarkastuksia tehtiin myös muutamissa päiväkodeissa.
Kaupungin omistamien ja vuokraamien kiinteistöjen kosteusvaurioiden ja
sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi toimittiin Oulun kaupungin 2001 kehittämän toimintamallin mukaisesti. Kertomusvuonna laitettiin yksi päiväkoti käyttökieltoon rakenteissa todettujen myrkyllisten mikrobikasvustojen vuoksi.
Kaupungin päiväkotien ja koulujen leikkipihojen saattamista EU-standardien mukaiseen kuntoon jatkettiin niillä leikkipiha-alueilla, missä tarvitaan iskua vaimentavaa materiaalia. Kunnostamisesta sovittiin teknisen keskuksen
kanssa tammikuussa 2001. Kyseessä on kolmivuotinen projekti, joka päättyy
vuonna 2003.
Kertomusvuonna valmistui Oulun seudun Ammattikorkeakoulun tekniikan
yksiköitä tilattu selvitys tupakkalain muutoksen edellyttämien toimenpiteiden toteutumisesta oululaisissa ravintoloissa. Tulosten osoittivat, että tupakkalain vaatimukset toteutuivat oululaisissa ravintoloissa osittain. Ravintoloitsijat ovat rajanneet osan tiloista savuttomiksi, ja tupakointi on yleensä kielletty baaritiskillä. Tupakoimattomille varatut alueet eivät ole lain vaatimaa 50
% anniskelutiloista eikä savuttomiin kulkuyhteyksiin ole kiinnitetty tarpeeksi
huomiota. Ilmanvaihdon todettiin toimivan tupakkalain vaatimusten mukaisesti vain yhdessä ravintolassa. Selvityksen tulokset lähetettiin ravintoloille tiedoksi ja ravintoloita pyydettiin toimittamaan virastolle selvitys toimenpiteistä,
joilla tarjoilutilojen tupakointi tullaan saattamaan tupakkalain vaatimusten
mukaiseksi. Selvityksen lisäksi yhdessätoista ravintolassa tehtiin Sosiaali- ja
terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen
valtakunnalliseen
valvontakampanjaan liittyvä" tarkastus. Puutteita todettiin tupakointitilojen järjestelyissä, toimivuudessa ja opasteissa. Ravintoloita on kehotettiin korjaamaan
havaitut puutteet. Valtakunnallinen raportti valmistuu vuoden 2003 aikana.
Kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen tarkoittamia "laivarottatarkastuksia" tehtiin kertomusvuonna 50. Tarkastuksia tehdään Oulun Oritkarin sataman lisäksi myös Kalajoen, Kemin, Tornion ja Raahen satamissa.
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Talousveden valvonta

Talousveden valvonta toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön antaman EUdirektiiviin (98/83/EY) perustuvan talousvesiasetuksen mukaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Verkostosta saatavan veden laatua tutkittiin joka toinen viikko ja tarvittaessa
tiheämminkin ottamalla näytteitä eri puolilta kaupunkia. Pohjavesipostien veden laatua tarkkailtiin kuukausittain.
Ympäristöviraston tutkimusten lisäksi Oulun Vesi tutki Kurkelanrannan ja Hintan vedenpuhdistamolta verkostoon lähtevää vettä päivittäin ja verkostovettä
verkoston äärialueilla viikoittain (7 eri pisteestä eri puolilla kaupunkia). Pohjavettä tutkittiin kahdesti viikossa. Lisäksi tarkkailtiin vesitornien veden laatua ja
vedenottamoiden veden laatua. Raakaveden laadun valvonta kuuluu uuden
talousvesiasetuksen mukaisesti vesilaitokselle.
Verkostovesi täytti mikrobiologiselta laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset. Samoin pohjavesipostivesissä
ei ollut huomautettavaa.

Helleaikana kaupungin pohjoisosan verkostossa todettiin bakteerien kokonaismäärän kohoamista tavanomaista suuremmaksi. Korjaustoimina verkostoa huuhdeltiin ja desinfioitiin lisäämällä kloorin määrää vedessä.
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 maksimikävijämäärä on yli sata henkeä päivässä. Uimarantojen käyttöönottotarkastukset tehtiin kesäkuun alkupuolella. Vesinäytteitä otettiin 3 - 6 kertaa kesässä. Ensimmäiset näytteet
EU-rannoilta otettiin toukokuussa. Tämän jälkeen Tuiran uimarannalta näytteet otettiin kerran kuukaudessa ja muilta EU-uimarannoilta kaksi kertaa kuukaudessa. Samoin Pyykös- ja Kuivasjärven veden laatua seurattiin kaksi kertaa kuukaudessa. Muilta rannoilta näytteet otettiin vähintään kerran kuukaudessa.
Uimavedet olivat mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Tavanomaisten bakteerimääritysten lisäksi tutkittiin alkukesällä 22 kampylobakteerinäytettä uimarannoilta ja sellaista uimapaikoista, joissa on paljon lintuja. Näytteistä ei todettu bakteereita. Kartoituksella haluttiin selvittää mahdollista uimavedestä
saatavaa tartuntariskiä, sillä edellisenä syksynä Tuiran uimarannan vedestä
kampylobakteeria oli löytynyt.
Lämmin kesä aiheutti sinileväongelmia. Sinileväkukinnan takia Pyykösjärven uimarannalle asetettiin uimakielto osaksi kesää. Vedessä todettiin
myös poikkeavan korkea rehevöitymistä osoittava
pH-arvo: pH 10,9. Sinilevää todettiin myös
Kuivasjärven uimarannalla hetkellisesti.
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Kertomusvuonna hyväksyttiin Lasaretin saaren uimahalli ja Oulun Raksilan
uimahallin laajennus. Kaikkiaan uimahalleja ja yleisessä käytössä olevia uima-allashuoneistoja oli valvottavana 20. Allasvesinäytteitä on otettu kävijämäärästä riippuen vähintään neljä kertaa vuodessa.
Uimahallien sivutilojen puhtaustason selvittämiseksi toteutettiin projekti, jossa
selvitettiin Pseudomonas aeruginosa -bakteerin esiintymistä sauna- ja pesuhuoneiden keskeisillä kulku reiteillä. Tutkimuksessa mukana olleesta 13 uimaallashuoneistosta bakteeria todettiin kolmessa allastilassa. Pseudomonas
aeruginosaa todettiin lähinnä kävijämääräitään suurissa laitoksissa. Ongelmallisimpia näyttivät olevan tilat, jotka eivät pääse kunnolla kuivumaan eri
käyttökertojen välillä. Projektin tulos oli jonkin verran parempi kuin vuosina
1999 ja 1991 tehtyjen puhtausnäyteprojektien tulokset.
Vuoden lopulla tiedotettiin 1.5.2002 voimaan tulleesta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laadusta ja valvontatutkimuksista. Asetuksen mukaan uima-allasvesien laadun
valvontaa varten on tehtävä valvontatutkimusohjelma, jonka laatii laitoksen
ylläpitäjä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Allasvesien
laatu ja valvonta on saatettava ko. asetuksen mukaiseksi 1.1.2004 mennessä.
Ympäristöterveysohjelma

Kansallisen ympäristöterveysohjelman sisällyttäminen osaksi hallintokuntien
kestävän kehityksen ohjelmaa käynnistettiin. Niiden hallintokuntien kanssa,
joiden toiminnassa ympäristöterveysohjelman asioita tulee ottaa huomioon,
käytiin neuvottelut, joissa tuotiin esille kansallisen ympäristöterveysohjelman
tavoitteet ja selvitettiin tavoitteiden sisältyminen yksiköiden olemassa oleviin
kestävän kehityksen ohjelmiin. Lisäksi käytiin läpi tavoitteiden mukaiset
hankkeet ja toimenpiteet. Työ oli osa Oulun lääninhallituksen projektia "Ympäristöterveysohjelma - osa kestävää kehitystä".
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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 periaatteessa hyvin. Kuitenkin päivystyksen järjestämien kesäaikana tuotti suuria
ongelmia lomien ja sairaslomien takia, minkä takia käynnistettiin hanke yksityiseläinlääkäreiden saamiseksi mukaan renkaaseen.
Peruspalveluiksi luokiteltavia potilaskäyntejä pieneläinvastaanotolla oli
1 315 ja hyötyeläinsairasmatkoja tehtiin 63. Tarttuvia eläintautiepidemioita ei
esiintynyt.
Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 47, joista 18 oli ammattimaisen tai muutoin
laajamittaisen eläintenpidon tarkastuksia. Eniten valituksia tehtiin koirien
kunnosta ja pito-olosuhteista. Oulun kaupungilla oli sopimus talteen otettujen
eläinten hoidosta Oulun Eläinkodin (Eläinkoti Nikulan) kanssa.
Loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä tai villiintyneitä kissoja jouduttiin
eläinsuojelullisin syin lopettamaan 24.
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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 kuluttaja neuvonnan järjestämisestä jatkettiin edelleen siten, että Oulun kaupunki hoitaa 17
naapurikunnan kuluttajaneuvonnan kahden päätoimisen kuluttajaneuvojan
voimin. Väestöpohja eli neuvottavien määrä on kasvanut vuodesta 1998 noin
16 000 henkilöllä. Vuoden 2002 - 2003 vaihteessa neuvottavan alueen väestömäärä oli 198 623 henkilöä.
Vuoden 2003 aikana kuluttajaneuvontaan tuli 5 487 ensiyhteydenottoa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 114. Nykyisillä henkilöresursseilla hoidettavien
asioiden määrä ei voi lisääntyä samassa suhteessa kuin asukasmäärä.
Suurimpina ja vaativimpina valitusryhminä ovat edelleen asuntokauppaan,
rakentamiseen ja remontointiin liittyvät asiat.
Toiseksi eniten valituksia tulee autokauppaan liittyvistä asioista. Tarkempi
erittely on esitetty liitteessä 1. Suurin osa yhteydenotoista on saatu hoidettua
paikallisesti. Eteenpäin muille viranomaisille tai kuluttajavalituslautakuntaan
lähti noin 2 % asioista.
Luentoja erilaisille ryhmille pidettiin 18 ja erilaisia haastatteluja ja tiedotuksia tiedotusvälineille annettiin 11.
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4. ELlNTARVIKE- JA YMPARISTOLABORATORIO
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna reilut 10 200 näytettä, joista tehtiin
yli 35 500 määritystä. Luvut ovat edellisvuotta suurempia ja ylittivät asetetut
tavoitteet sekä näytteiden että määritysten osalta. Näytteitä tutkittiin 698 ja
määrityksiä oli 2875 edellisvuotta enemmän, tavoite ylitettiin lähes 500 näytteellä ja yli 500 määrityksellä.
Näytteistä Oulun kaupungin ympäristöviraston maksamia oli vajaat 2 000.
Laboratorio toimii neljättä vuotta nettobudjettiyksikkönä. Laboratoriopalveluista perittäviä maksuja ei vuoden 2002 aikana tarkastettu koska maksut
tarkastettiin edellisen kerran vuoden 2001 lopussa, ja ne astuivat voimaan
1.12.2001. Laboratorion tulotavoite ylitettiin noin 100 000 eurolla. Tulot kattoivat 60 % menoista. Laboratorion remontointi saatettiin loppuun kesäkuussa.
Vesinäytteitä tutkittiin edellistä vuotta vähemmän eli 2 182. Vuonna 2001 vesinäytteiden määrä oli noin 2 500, mutta aiempina vuosina keskimäärin
2 100. Elintarvikenäytteitä tutkittiin 3 584.
Elintarvikkeista määritettiin edellistä vuotta enemmän ns. patogeenisia bakteereita. Listeria monosytogenes -bakteerien määrityksiä tehtiin 538, mikä on
noin 40 määritystä edellisvuotta enemmän. Salmonellamäärityksiä tehtiin
758, mikä on noin 150 määritystä edellisvuotta vähemmän. Stafylokokkeja
tehtiin 1 386, mikä on noin 500 edellisvuotta enemmän ja Bacillus cereuksen
tutkimusmäärät (758 kpl) kasvoivat lähes kaksinkertaisiksi edelliseen vuoteen
verrattuna.
Kliinisten näytteiden kokonaismäärä (485 kpl) laski edellisestä vuodesta näytteen verran. Sisäilman home- ja kosteusvaurioiden selvittämiseen liittyvien
mikrobinäytteiden määrä (856 kpl) väheni noin 150 näytteellä.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskus
suoritti akkreditoinnin ensimmäistä kertaa uuden kansainvälisen standardin
(SFS-EN ISOIIEC 17025) mukaisesti kesäkuussa. Samalla akkreditointia
haettiin viidelle uudelle menetelmälle. Akkreditoitujen menetelmien määrä
kasvoi ja se oli vuoden lopussa 48. Valmistautumista talousvesidirektiivin
asettamiin vaatimuksiin jatkettiin; siirtymäajan loppuun (25.12.2003) mennessä akkreditoitavaksi vaadituista 22 talousvesianalyysistä oli vuoden loppuun mennessä akkreditoitu 21.
Kertomusvuonna laboratorion laitekantaa uusittiin hankkimalla uusi pH-mittari
elatusainekeittiöön ja Colilert-Iaite vesimikrobiologian laboratorioon.
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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.
Ympäristöviraston toteuttamien projektien tuloksista, uimarantavesien laadusta ja uudistetuista ulkomyyntiohjeista tiedotettiin sekä asianosaisilie tahoille että kaupunkilaisille.
Katsaus Oulun ympäristön tilaan valmistui. "Oulun ympäristön tila 2001"
julkaisuun sisältää tietoa erilaisista kaupungin ympäristön tilaan vaikuttavista
asioista ja niiden kehittymisestä. Julkaisu on tarkoitettu perustietopaketiksi
kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijoilie sekä eri oppilaitosten oppilaille ja ympäristöasioista kiinnostuneille kaupunkilaisille. Tiedot perustuvat
useiden eri tahojen toteuttamiin Oulun ympäristöä koskeviin selvityksiin ja
tutkimuksiin.
Rumputuksen ympäristöliitteen teemana oli tällä kertaa lähiluonto ja sen
erilaiset virkistyskäyttömahdollisuudet. Tietoa oululaisille annettiin retkeily- ja
ulkoilualueista, kalastus-, veneily- ja uintimahdollisuuksista, viljelypalstoista ja
pihanhoidosta. Esillä oli myös vastuu yhteisestä ympäristöstämme ja ajankohtaisia ympäristöasioita.
Ympäristötietoisuuskampanjan aiheena oli energiansäästö ja ajankohta
valtakunnallinen energiansäästöviikko lokakuun alussa. Kampanja oli tällä
kertaa tiedotuspainotteinen ja tavoitteena oli kiinnittää kaupunkilaisten huomio itse kunkin omiin mahdollisuuksiin vähentää energiankulutusta niin kotona kuin työpaikallakin. Paikalliseen kampanjan toteutukseen osallistuivat
Oulun lisäksi myös Haukiputaan ja Kiimingin kunnat.
Motiva Oy myönsi Oulun kaupungin ympäristötietoisuuskampanjalle kunniamaininnan esimerkillisestä energiansäästön viestinnästä. Kunniamainintoja
myönnettiin kaikkiaan kolme ja mukana energiansäästöviikkoa viettämässä
oli yli 100 yritystä ja yhteisöä ympäri Suomen.
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Autottoman palvan mottona oli "Omat voimat liikkeelle". Ympäristövirasto
osallistui kansainvälisen autottoman päivän järjestelyihin ja suunnitteluun.
Kampanjasta tiedotettiin julkisten tiedostusvälineiden kautta sekä julistein ja
esittein. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tapahtumaan osallistujatahojen määrä oli selvästi suurempi ja tiedotusvälineiden mielenkiinto kasvanut.
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet" -seminaarisarjan aiheena oli ilmastonmuutos. Marraskuussa toteutettiin seminaari "Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa". Seminaarissa
käsiteltiin sekä ajankohtaista kansainvälistä ilmastopolitiikkaa että kuntatason
mahdollisuuksia vaikuttaa kehitykseen. Ohjelma rakentui tekeillä olevan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisohjelman mukaisesti.
Syyskuussa luontokoulun ympäristössä toista kertaa järjestetylle metsäviikolle osallistui yli tuhat 5. ja 8. luokkalaista. Edellisen vuoden tapaan ympäristövirasto oli mukana metsäammattilaisten ja eri järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetussa opetustapahtumassa. Viikko toteutettiin Timosenkosken
maastossa seitsemän toiminnallista rastia sisältävälIä metsänoppimispolulla.
Oulun päivien yhteydessä syyskuussa järjestettiin opastettu luontoretki Letonniemeen, jonne saapui bussilastillinen innokkaita oululaisia.
Yhteistyössä teknisen keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
ja Muhoksen kunnan kanssa laadittiin Oulun Nokkalanrannan ja Muhoksen
venesataman välistä venereittiä esittelevä vesiretkeilykartta ja reitin varrelle
sijoitettiin seitsemän reitille sijoittuvista kohteista kertovaa infotaulua.
Elintarviketyöntekijöille ja elintarvikealan yrityksille annettiin opastusta tammikuussa 2002 voimaan astuneen hygieniaosaamiseen liittyvän asetuksen
vaatimuksista. Hygieniapassit tullaan vaatimaan uusilta työntekijöiltä vuoden
2003 alusta ja vanhoilta työntekijöiltä vuoden 2005 alusta.

Ympäristöviraston julkaisut:
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
6/2002

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001.
Ravintoloiden tarjoilutilojen ilmanvaihdon toimivuus uuden tupakkalain nojalla.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2001.
Oulun ympäristön tila 2001.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2001.
Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin - Ohjeita ja vinkkejä
kaupungin hallintokunnille ja työyksiköille.

Ympäristöviraston raportit:
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002

Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
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Joukkokirjeet ja tiedotteet:
Jätehuoltotietoa rakentajalIe, remontoijalle ja purkajalle, kesäkuu 2002
Terveydenhoidossa syntyvän erityisjätteen ns. sairaalajätteen käsittely, syyskuu 2002
Uima-allasveden laatu ja valvonta sekä uimahallien ja kylpylöiden turvallisuus, joulukuu 2002
Pätevyys asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittojen selvittämiseen
liittyvissä tutkimuksissa, helmikuu 2002
Ravintoloiden ilmanvaihdon toimivuus uuden tupakkalain nojalla, toukokuu
2002

Järjestetyt koulutustilaisuudet:
"Kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaari sarja - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa", seminaari, marraskuu 2002, osallistujia noin 40

Muut tilaisuudet:
"Opastettu luontoretki Kempeleenlahdelle", syyskuu 2002, osallistujia noin 50
Oulun läänin ympäristöviranhaltijoiden neuvottelupäivät Oulussa 18.19.9.2002, osallistujia noin 50
Kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät seminaarit ja vastaavat 3 kpl (Oulun Comac, sosiaali- ja terveysvirasto, Kaukovainion koulu)
Koulujen ympäristöpäivät 2 kpl (Maikkulan yläaste, Pohjankartanon yläaste)
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMA
Ympäristölautakunnan talousarvion kumpikin sitovuustaso pysyi vuonna
2002 talousarvion puitteissa. Toimintakulut yhteensä ilman työllisyysvaroin
palkatun henkilöstön kustannuksia olivat 1 883 221 €. Lisäys edelliseen vuoteen oli 11 %. Suurimmat kustannusnousut tapahtuivat vuokra- (26 %), atk(21,4 %) ja henkilöstömenoissa (7,2 %).
Toimintatuotot olivat 578 665 €. Lisäys edelliseen vuoteen oli lähes 30 %.
Tulokertymä ylittyi talousarvioon nähden sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorion että viraston muun toiminnan osalta. Oleellisimmat tulon lisäykset
edelliseen vuoteen verrattuna olivat elintarvike- ja ympäristö laboratoriossa
(noin 24 %), ympäristöterveysvalvonnassa (noin 78 %) ja ympäristönsuojelussa (noin 36 %). Paitsi taksojen tarkistuksista, johtuu tulojen lisääntyminen
myös muutamien aiemmin maksuttomien viranomaispalvelujen muuttumisesta maksullisiksi.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUONNA 2002
TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN

3801 HALLINTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
267808
267808

TOT. YHT.
244429
40
244389

%
91,3
91,3

3810 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
445940
9000
436940

TOT. YHT.
450543
44271
406272

%
101,0
491,9
93,0

TOT. YHT.
66961
4738
62223

%
97,82
115,6
96,7

TOT. YHT.
90932
33754
57178

%
96,41
105,8
91,6

3830 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
68452
4100
64352

3840 KULUTTAJANEUVONTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
94310
31 900
62410
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ILMANTARKKAILU
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
55797
38600
17197

TOT. YHT.
48967
41549
7418

%
87,8
107,6
43,1

TOT. YHT.
272 629
18894
253735

%
99,6
137,1
97,6

3860 YMPÄRISTÖNSUOJELU
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
273706
13781
259925

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA JA EU-HANKETTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1206013
97381
1 108632

TOT. YHT.
1 174465
143248
1 031 217

%
97,4
147,1
93,0

EU2-hanke Ympäristötieto verkkoon, Pohjois-Pohjanmaan pilotti

TOIMINTAKULUT
TOI Ml NTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
91650
69550
22100

TOT. YHT.
38018
29314
8704

%
41,5
42,1
39,4

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ILMAN ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIOTA
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1297663
166931
1 130732

TOT. YHT
1 212483
172 562
1 039921

%
93,4
103,4
92,0

3820 ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
682608
321994
360614

TOT. YHT.
670738
406102
264636

%
98,3
126,1
73,8

OL38 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKATE

MR
1 980271
488925
1 491 346

TOT. YHT.
1 883221
578664
1304557

%
95,1
118,4
87,5

Investointimenot (Ilmantarkkailu, irtaimistohankinnat)
TOIMINTAKULUT

MR
22000

TOT. YHT.
16571

%
75,3

LIITE 1

KULUTIAJANEUVONNAN SUORITTEET 2002

Ensiyhteydenottoja yhteensä
Luennot
Haastattelut ja tiedotukset

5487
18
11

5516

VALITUKSET JA TIEDUSTELUT OVAT JAKAUTUNEET VUODEN 2002 AIKANA
ERI ALOITTAIN SEURAAVASTI:

Vaatetus-, tekstiili-, pesula-ala

69

Jalkine-, turkis-, nahka-ala
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Huonekalut, kodinkoneet

255

Elektroniikka

313

Kulkuneuvojen kauppa

644

Kulkuneuvojen huolto ja korjaus

95

Matka-ala

74

Asuminen ja rakentaminen

656

Muut tavarat

715

Muut palvelut (sis. pankki ym.)
Mainonta ja markkinointi

1439
84

Sopimusehtoihin liittyvät asiat

297

Vakuutukset

113

Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut

43

Vuokra-asiat

170

Asuntokauppa

438

Kiinteistö- ja vuokravälitys

56

LIITE 2

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORION TOIMINTA 2002

Näytteet

Määritykset

•

Elintarviketutkimukset
aistinvarainen
mikrobiologinen
koostumus
vierasaine
lisäaine
muut

3584

•

Vesitutkimukset
aistinvarainen
mikrobiologinen
fys.-kem.
muu

2182

•
•
•

Sisäilmatutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Muut tutkimukset

856
485
3157

4785
1032
5078

10264

35522

Määritykset
tutkimusluokittain

11 040
1263
8966
405
34
15
357
13587
1 172
4605
7790
20

Yhteensä

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
111990
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 rikkipitoisuus- ja vaurio kartoitus 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 rikki pitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Vaimisruokien ja leipien suola pitoisuus 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 199596 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 Iinnustolaskennat 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
3/2001
4/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
6/2002
1/2003
2/2003
3/2003

Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetalIipitoisuudet 1997-1998.
Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1998.
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 kaupungin jätekatsaus 1999 - 2000. Yhdyskuntajäte.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2000.
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001.
Ravintoloiden tarjoilutilojen ilmanvaihdon toimivuus uuden tupakkalain nojalla.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2001.
Oulun ympäristön tila 2001.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2001.
Paikallisagenda (Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin).
Kestävän kehityksen seurantaraportti 2002.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2002.
Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2002.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI
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