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Esipuhe
Kunnallinen, lakisääteinen ympäristönsuojelu täyttää tänä syksynä kymmenen vuotta. Kunnalliskulttuurissa kymmenen vuotta
on lyhyt ajanjakso, mutta oululaisessa
ympäristönsuojelussa tämä aika on ollut
kehityksen kannalta hyvin merkittävä. Yhden hengen toimistosta on vähitellen kehittynyt oma hallinnon ala lautakuntineen.
Kuntalaisia ajatellen tehdyt hallintoralkaisut
ovat olleet oikeita. Keskeisten ympäristötoimialojen, kuten ympäristönsuojelun,
ympäristöterveydenhuollon ja kuluttaj aneuvonnan yhteenliittäminen on vähentänyt
byrokratiaa, viranhaltijoille delegoitu päätösvalta nopeuttanut lupien käsittelyä ja
ympäristöasiantuntijoiden yhteensaattaminen vahvistanut viraston osaamista.
Ympäristönsuojelu oli alkuaikoina pääasiassa ongelmien korjausta. Ennaltaehkäisevään suunnitteluun, valistukseen tai ohjaamiseen ei riittänyt resursseja. Tänä päivänä
tilanne on toinen. Ensimmäisten strategisten tavoite- ja toimenpideohjelmien myötä
ympäristönsuojelu on jäsentynyt, pahimmat
ongelmat tiedostettu ja resursseja niiden

Pekka Vuononvirta
virastopäällikkö

kuntoonsaattamiseen ohjattu. Parhaiten
tämä näkyy tänä päivänä oululaisessa suurteollisuudessa, jossa ympäristöasioista on
tullut kilpailuvaltti.
Asioiden eteenpäinviemisessä päättäjien
ymmärrys ja maltillinen yhteensovittajan
rooli vaikeidenkin ympäristöongelmien
kohdalla on ollut merkittävä tekijä. Syyttelyyn ei ole sorruttu, vaan on pyritty nopeasti löytämään yhteiset ratkaisut ympäristönsuojelun tavoitteista kuitenkaan tinkimättä.
Siinä on osaltaan ollut eräs oululaisen
ympäristönsuojelun vahvuus. Tästä on hyvä
jatkaa.

Oulu kansainvälistyy ja ympäristöviraston
työkenttä tulee jatkossa olemaan entistä
kansainvälisempi. Kestävä kehitys etenee
voimakkaasti ED-maissa ja tähän haasteeseen on myös oululaisten vastattava. Ympäristön laadun parantuminen tulee vahvistamaan kaupungin positiivista imagoa ja tässä tehtävässä ympäristölautakunnan rooli
tulee j alkossa olemaan entistä merkittävämpI.
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Ympäristönsuojelu organisoituu
Lakisääteinen ympäristönsuojelulautakunta Ouluun
Ympäristönsuojelulautakunta aloitti toimintansa 1.10.1986 ja ensimmäinen kokous pidettiin 15.10.1986. Samanaikaisesti perustettiin ympäristönsuojelupäällikön virka.
Toimisto- ja kenttävalvontatehtävät hankittiin aluksi ostopalveluina terveysviraston
ympäristöhygienian osastolta. Vuonna 1988
perustettiin ympäristönsuojelutoimisto ja
saatiin sekä suunnittelijan että tarkastajan
virat Vuonna 1990 ympäristönsuojelutoimisto laajeni kahdella vakituisella henkilöllä, kun sinne siirrettiin tarkastajan ja toimistohenkilön virat terveysviraston ympäristöhygienian osastolta.
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta määräsi ympäristönsuojelulautakunnan
tehtäväksi seuraavaa:
1) huolehtia ilmansuojelulaissa, jätehuolto-

laissa, vesilaissa sekä muissa laeissa sen
hoidettavaksi säädetyistä tehtävistä,
2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä,

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta

sekä siihen liittyvistä selvityksistäja tutkimuksista,
4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen,
5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja
aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille,
6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta,
valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
8) suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.
Johtosäännössä lautakunnan tehtäviksi määrättiin mm. ympäristönsuojelun kehittämisohjelman laadintaja seuranta sekä luonnonsuojelun edistäminen. Ympäristönsuojelun
painopistealueeksi todettiin jo tuolloin ympäristön parantaminen asumisviihtyisyyden
ja terveellisyyden lisäämiseksi ja kaupunkikuvan kohentamiseksi.
Vuosien varrella organisaatiot ovat muuttuneetja tehtävät lisääntyneet. Uusia tehtäviä
tuli vuonna 1988 meluntorjuntalain voimaantulon ja vuonna 1990 kemikaalilain
voimaantulon myötä. Lupaj ärjestelmät
rouuttuivatmerkittävästi vuonna 1991, kun
uusi ympäristölupamenettelylaki astui voimaan. Maa-aineslain mukaisten lupien valmistelu ja rakennuslain puun kaatoa, maanläjittämistä ja muita vastaavia toimia koskevat tehtävät siirtyivät ympäristönsuojelulautakunnalle vuonna 1990.Ympäristönsuojelulautakunnan alainen kierrätyskeskus
aloitti toimintansa huhtikuussa vuonna
1991.

Ympäristönsuojelulautakunnasta
ympäristölautakunnaksi
Ympäristöhallinnon organisaatiouudistus
toteutettiin 1.3.1992. Uudistus koski sekä
luottamuselimiä että viranhaltijaorganisaatiota. Ympäristönsuojelulautakunta, terveyslautakunnan valvontajaosto ja kuluttajalautakunta lopetettiin ja näiden tehtäviä hoita-
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maan perustettiin seitsenjäseninen ympäristölautakunta.
Lautakunnan alaisuuteen perustettiin ympäristövirasto, jonka henkilökunta koostuu
terveysviraston ympäristöhygienian osaston, ympäristönsuojelutoimiston ja osittai.n
kuluttajalautakunnan entisistä viranhaltJjoista ja työntekijöistä. Ympäristövirasto
jakautuu kahteen toimintayksi~öön:joi~
ta toinen hoitaa ympäristönsuojelun Ja tOInen ympäristöterveydenhuollon ja kuluttajaneuvonnan tehtävät.
Henkilöjärjestelyissä ympäristönsuojelun
tehtäviin osoitettiin kaksi terveystarkastajan virkaa, joiden nimikkeet muutettiin
ympäristönsuojelutarkastajiksi vuonna
1995. VirastopääJlikkönä on vuodesta 1993
lähtien toiminut ympäristönsuojelupääJlikkö mikä on puolestaan vähentänyt ympäris;önsuojelun henkilöresursseja. Koko viraston vakinaisen henkilökunnan määrä on
29.
Organisaatiomuutoksen yhteydessä aikaisemmin lautakunnalla olleita ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtäviä delegoitiin viranhaltijoille.
Uusia 1990-luvulla tulleita lakisääteisiä tehtäviä on ympäristölautakunnalle osoitettu
mm. maastoliikenne- ja ulkoilulaissa. Maaaineslain mukaisena lupaviranomaisena
ympäristölautakunta on toiminut vuodesta
1992 lähtien. Luonnonsuojelulain mukaiset
kunnalle kuuluvat tehtävät on siirretty lautakunnalle vuonna 1993. Jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluneet jäteneuvonta ja
kierrätys siirtyivät vuonna 1995 perustetulle teknisen lautakunnan alaiselle jätehuoltolaitokselle. Ympäristölautakunnan tehtäviksijäivätjätehuollon viranomaisvalvonta,
suunnittelu ja ohjaus.

Ympäristönsuojelun
kehittäminen suunnitelmallista
toimintaa
Keskustelu ympäristönsuojelun kehittämisohjelman laatimisesta käynnistyi jo vuonna 1987. Ensimmäinen paikallisiin oloihin
ja kehittämistarpeisiin perustuva ympäris~
tönsuojelun kehittämisohjelma valmIstUi
vuonna 1989. Ohjelma oli kaksiosainen;
ensimmäisessä kuvattiin ympäristön nykytila ja toisessa esitettiin ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja niihin liittyvät
toimenpiteet. Ohjelma oli eri hallintokuntien välinen yhteistyöasiakirja, jota tuli tarkentaa valtuustokausittain.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelman
tavoitteena oli koota tieto Oulun ympäristön ja sen suojelun ja hoidon nykytilasta)a
esittää kiireisimmät toimenpiteet ympärIStön tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi.
Ohjelman pyrkimyksenä oli luoda kokonaiskuva ympäristönsuojelun laajasta ja
hajanaisesta tehtäväkentästä, antaa taustatietoa eri osapuolille toimenpiteiden ValllllStelua varten ja asettaa ympäristöasiat tärkeysjärjestykseen.
Vuonna 1994 valmistui "Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen
1997". Sitä edelsi raportti "Oulun ympäristön tila 1993". Raporttia laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota sen käyttökelpoisuuteen ympäristötiedonjakamisessa, sillä
kiinnostus ympäristön tilassa tapahtuviin
muutoksiin oli kasvanut merkittävästi. Vaikka toinen kehittämisohjelma oli rakenteeltaan paljolti esimmäisen kaltainen, siinä
ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet olivat aikaisempaa enemmän sopeutetut Oulun tilanteeseen ja Oulussa havaittuihin ongelmiin. Keskeisenä periaatteena oli pyrkimys kestävään kehitykseen, tasapainoon
ihmisen ja luonnon väJillä.
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Kestävä kehitys toi 1990-luvulla ympäristönsuojeluun uuden ajattelutavan. Valvonnan ja ennaltaehkäisevän työn lisäksi halutaan muutoksia käyttäytymismalleihin ja
toimintatapoihin. Pyrkimys ympäristöä kuluttavasta ympäristöä säästävään elämäntapaan tuo vastuuta kaikille. Vuonna 1995
kaupunki allekirjoitti Rion ympäristö- ja
kehityskonferenssin toimintaohjelman
Agenda 21:n pohjalta paikallishallintoa varten laaditun nk. Aalborgin asiakirjan ja sitoutui Euroopan kaupunkien sopimukseen
kohti kestävää kehitystä. Sen seurauksena
aloitettiin paikallisen kestävän kehityksen
toimintaohjelman laatiminen. Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu koko kaupungin toimintaa
ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta
ja politiikan päämäärät käytännön toimiksi
konkretisoivista eri tahojen laatimista kestävän kehityksen toimintaohjelmista.

Kunniaa ja mainetta
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry. myönsi
"Ympäristötekijät 1993 -kunniakirjan" Oulun kaupungin jätehuollosta vastaaville viranomaisille. Ansioiksi mainittiin biojätteen
erilliskeräilynja kompostoinnin toteuttaminen sekä jätteen lajitteluun osallistuvien
ihmisten ympäristötietoisuuden lisääminen.
"Oulun läänin ympäristötunnustus 1994"
myönnettiin ympäristövirastolle. Perusteluissa todettiin mm. uusien toimintamallien

rohkea kehittäminen, kaupunkilaisten omakohtaisen ympäristövastuun kasvattaminen
ja kokonaisvaltaisen ympäristötiedon jakammen.

Toiminta kansainvälistyy
Vuonna 1995 kaupunki liittyi j äseneksi paikallishallinnon kansainväliseen ympäristönsuojelun yhteistyöorganisaatioon (ICLEI).
Jäsenyyden myötä tulleita toimenpiteitä
ovat mm. Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää kehitystä eli ns. Aalborgin asiakirjan allekirjoittaminen vuonna
1995 ja sen seurauksena aloitettu paikallisen kestävän kehityksen toimintaohjelman
laatiminen samoin kuin YK:n nk. ilmastosopimuksen eteenpäinvientiä paikallistasolla edistävän julkilausuman hyväksyminen. Julkilausuma, joka koskee ilmaston
muuttumisen estämistä koskevan kampanjan aloittamista, laadittiin ICLEI:n organisoimassa ilmastonmuutosta koskevassa
konferenssissa Japanissa vuonna 1995.
EU:n jäsenmaiden kesken ympäristönsuojelua edistävien yhteisten toimintamallien,
kumppaneiden ja hyväksi koettujen esimerkkien etsintä on vilkasta. Erilaiset rahahakemukset perustuvat kansainväliseen
yhteistyöhön ja ympäristöyhteistyö ystävyyskaupunkien kesken on vilkastunut,
mistä esimerkkinä vuonna 1996 järjestetty
asiantuntijakongressi Reinin alueen ystävyyskaupunkien jätehuollosta vastaaville.
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Ympäristönsuojelulautakunta

1.10.1986 alkaen
Jäsen
Mikko Ojanen, pj.
Seppo Taikka, varapj.
Hannu Luotonen/7.12.87 alk. Esko Saari
Leena Piikivi
Erkki Pehkonen
Jorma Paturi
Paavo Meri!äinen

Jukka Järvi
Pekka J. Seppänen

9.1.1989 alkaen
Jäsen
Mikko Ojanen, pj
Kari Hanski, varapj.
Maija-Leena Penttinen/26.9.89 alk. Leena Yliniemi
Erkki Pehkonen
Leena PiikiviiIs.1. 90 alk. Anneli Pekkarinen
Esko Saari
Lars Rönnberg

Varajäsen
Pertti Härkönen
Seppo Taikka
Pasi Niva
Hannu Luotonen
Keijo Hurtig/l3.8.90 alk. Salme Simpanen
Anna Mari Markko!a.
Jaana IsokoskilI8.6.90 alk. Anja Dammert

Varajäsen
Pertti Härkönen
Hannu Rohde
Esko SaariiI 1.1.88 alk. Arvo Ohtonen
Eino Merilä
Vesa Saarinen

Ympäristölautakunta

1.3.1992 alkaen
Jäsen
Mikko Ojanen, pj.
Kari Hanski, varapj.
Leena Yliniemi
Erkki Pehkonen
Anneli Pekkarinen
Esko Saari
Marjatta Viio

Varajäsen
Sinikka Hiltunen
Anja Dammert
Sirkka-Liisa Linna
Keijo Hurtig
Salme Simpanen
Anna Mari Markko!a
Seppo Mustonen

1.1.1993 alkaen
Jäsen
Anneli Pekkarinen, pj.
Esko Saari, varapj.
Hannu MikkonenI27.6.94 alk. Sannamari Sala
Teemu Kärki
Sirkka-Liisa Linna
Eeva-Liisa Kuume
Risto Pekkala

Varajäsen
Erkki Pehkonen
Juha Markkala
Maila Kallinen
Mika-Petri Lauronen
Ritva Harmainen
Jouko Aho/15.4.96 alk. Jukka Orava
Anja Dammert
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Tehtävät muuttuvat ja kehittyvät

Kohti yhden luukun
lupajärjestelmää
Vuonna 1992 voimaantulleessa ympäristölupamenettelylaissa yhdistettiin terveydensuojelulain mukainen sijoituslupa, jätelain
jätelupa, ilmansuojelulain ilmalupa sekä
naapurussuhdelain mukainen sijoitusratkaisu. Lain tarkoituksena on lupien ja ilmoitusten käsittelyn yhtenäistäminen, valvonnan tehostaminenja lupamenettelynjouduttaminen. Lain voimaantulon myötä samaa
laitosta koskevat useat lupamenettelyt korvattiin yhdellä viranomaiskäsittelyllä.
Ympäristölupaviranomaisia ovat Oulussa
sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
että ympäristölautakunta. Tehtäväjako on
tarkemmin määritelty ympäristölupamenettelylainsäädännössä. Syyskuun loppuun
1996 mennessä ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt 16 ympäristölupaaja antanut lausunnon 19 ympäristöluvasta.

Suurten hankkeiden
ympäristövaikutukset arviointiin
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tuli voimaan 1994. Lain tarkoituksena on tuottaa aikaisempaa monipuolisempaa tietoa suunnitteluun ja päätöksentekoon
sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia. Vaikka laki
koskee vain todella suuria hankkeita, ympäristövaikutusten arviointi on koettu tarpeelliseksi monessa pienemmässäkin ympäristöön vaikuttavassa hankkeessa.
Oulun kaupungin ensimmäinenYVA-selvitys koski Hietasaaren maankäytön suunnit-

telua. Selvitys valmistui vuonna 1992, ja sen
tekemisestä vastasivat ympäristövirasto ja
talous- ja suunnitteluosasto yhteistyössä
muiden hallintokuntien kanssa. Työssä tarkasteltiin asuinrakentamisen vaihtoehtoisina maankäyttömalleina alueen kehittämistä jokseenkin nykyisenlaisena sekä alueen
kehittämistä virkistys- ja matkailukäyttöön.
Toppila 2 -voimalaitoksen YVA-tarkastelu
valmistui vuonna 1992 ja parhaillaan on
meneillään IVO Voimansiirto Oy:n voimalinjan rakentamiseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi.

Kemikaalilaki korvasi
myrkkylain
Vuonna 1990 voimaantullut kemikaalilaki
korvasi kaksikymmentä vuotta vanhan
myrkkylain. Kemikaalilain tarkoituksena on
ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia
terveys- ja ympäristöhaittoja, palo- ja räjähdysvaaraa sekä näistä aiheutuvia omaisuusvahinkoja. Kemikaalilain soveItamisala on
myrkkylakia laajempi. Myrkkylaki koski
vain myrkyllisiä kemikaaleja, kun taas kemikaalilaki koskee kaikkia terveydelle- ja
ympäristölle vaarallisia sekä palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja. Kemikaalilaki
laajensi valvontaan kuuluvaksi aiemman kemikaalien kaupan ja valmistuksen lisäksi
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin.
Valvontatehtävätjakautuvat Turvatekniikan
keskuksen ja ympäristölautakunnan kesken.
Kunnan kemikaalivalvonnan piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajat kartoitettiin vuosina 1991 ja 1992. Tietoakemikaalilain vel-
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voitteista on annettu sekä teollisuuden toiminnanharjoittajille että kouluille. Myynnin
valvontaa on toistaiseksi toteutettu erillisin
projektein.

Maa-ainesten otto vaatii luvan ja
edellyttää valvontaa
Ympäristönsuojelulautakunta muuttui maaainesasioissa lausunnonantajasta lupaviranomaiseksi vuonna 1992. Vuonna 1983 voimaantulleen maa-aineslain mukaisia lupia
on Oulussa myönnetty tähän mennessä 34
(110 ha) ja niistä 13 (65 ha) on vielä käytössä. Maa-ainesten otto keskittyy Hangaskankaan ja Lapinkankaan alueille. Hangaskankaan pohjavesialueella maa-ainesten
otto edellyttää erityistä huolellisuutta. Alueen valvontaa tehostettiin siellä vuonna
1993 ja havaitut puutteet korjattiin.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys valmistui vuonna 1991. Selvitys
laadittiin päätöksenteon pohjaksi maa-ainesten ottolupia ja niille asetettavia vaatimuksia käsiteltäessä. Selvityksessä on tarkasteltu pohjavesialueita, moninaiskäyttöä,
maisematekijöitä sekä maa-ainesten ottoa.
Maisemallisista syistä ottotoiminnan ulkopuolelle on esitetty jokivarsien, asutuksen
ja luonnonsuojelualueiden läheisiä alueita.
Pohjavesien suojelun varmistamiseksi tekninen palvelukeskus ja ympäristövirasto
tekivät vuonna 1993 Isokankaalle ja Hangaskankaalle pohjavesien suojelusuunnitelmat, joissa maa-ainesten otto on otettu huoITIIoon.

Jätehuollon suurten muutosten
vuosikymmen
Jätemäärät ovat olleet jatkuvasti kasvussa
ja jätemäärien vähentämiseksi on täytynyt
löytää uusia toimintatapoja. Perinteisestä

kaatopaikkasijoittamisesta ollaan siirtymässä jätteiden lajitteluun, hyötykäyttöön ja
kierrätykseen. Jo nyt useimmissa oululaisissa kotitalouksissa kerätään ongelmajätteiden lisäksi erilleen bio-, paperi- ja sekajäte, usein myös lasi-, pahvi- ja vaatejäte.
Sekä teollisuuden että kotitalouksienjätteille etsitään uusia käyttötapoja ja erikseen
kerättävien jätejakeiden määrä kasvaa.
Muutosta ovat edesauttaneet lainsäädännön
muutokset. Vuonna 1978 tuli voimaan jätehuoltolaki, jonka mukaan jätteistä ei saa
aiheutua haittaa ympäristölle ja jätteet tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi. Vuoden 1994
alusta voimaan tulleen uuden jätelain pääperiaatteita ovat kestävä kehitys, jätteiden
määrän vähentäminen, hyötykäyttö ja haitattomuus. Ympäristönsuojelulautakunta
hyväksyi ensimmäiset kaupunkia koskevat
jätehuoltomääräykset vuonna 1987 ja vuonna 1995 ne uusittiin tämän päivän tarpeita
vastaaviksi.

Kotitaloudet jätteitä lajittelemaan
Kaupunkilaisia on ohjattu jätteiden määrän
vähentämiseen aktiivisella tiedottamisella.
Vuodesta 1988 lähtien onjoka kotiin jaettu
kevättiedote, jossa kaupunkilaisille on kerrottu jätehuollon ajankohtaisista asioista,
kompostoinnista sekä ongelma- ja hyötyjätteiden lajittelustaja keräilystä. Tiedotusvastuu jätehuollosta siirtyi vuonna 1995 jätehuoltolaitokselle.
Paperinkeräys on Oulussa toiminut hyvin
jo pitkään. Uusien jätehuoltomääräysten
mukaan kaikkien on toimitettava paperi keräykseen ja vähintään viiden asunnon taloyhtiöillä on oltava oma paperinkeräysastia.
Keräyspaperia kertyi 1990-luvun alkupuolella asukasta kohden n. 60 kg vuodessa.
Jätehuoltomääräysten mukaan vähintään 10
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asunnon taloyhtiöiden on kerättävä myös
biojäte erikseen. Lasinkeräys alkoi Oulussa vuonna 1988 ja se on laajentunut vuosittain. Muita erilleen kerättäviä hyötyjätteitä
ovat mm. metalliromu, vaatteet, pahvi,
nestepakkauskartongit ja pakkauspahvit.
Keräyspisteitä on useita eri puolella kaupunkia, useimmiten kauppaliikkeiden yhteydessä. Hyötyjätteiden keräyssysteemiä ollaan
kehittämässä entistä enemmän asukkaita
palvelevaksi.

to on monipuolistunut ja runsastunut.Aluksi
ongelmajätteitä sai toimittaa vain Ruskon
kaatopaikan ongelmajätepisteeseen. Nykyisin kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan
vastaan myös kaupungin kierrätyskeskuksessa sekä valikoidusti lukuisissa kauppaliikkeissä. Apteekit ovat ottaneet vastaan
rikkoontuneita kuumemittareita ja lääkkeitä vuodesta 1985 lähtien. Vuodesta 1987
lähtien R-kioskit ovat ottaneet vastaan paristoja, mitä tekevät nykyisin myös useat
elintarvike- j a valokuvausalan liikkeet.

Vuonna 1991 perustettiin kaupungin ylläpitämä kierrätyskeskus, joka aluksi sijaitsi
Myllytullissa ja siirtyi vuonna 1995 Toppilaan. Kierrätyskeskuksen kautta vaihtaa
vuosittain n. 32000 tavaraa omistajaa. Paikallisten vapaaehtoisten järjestöjen voimin
kaupungissa toimii viisi kierrätyskeskusta.

Vuodesta 1988 alkaen ympäristövirasto on
vuosittain järjestänyt ongelmajätekeräyksiä.
Kerätyistä ongelmajätteistä suurin osa on
ollut akkuja ja öljyjä. Vuodesta 1995 lähtien ongelmajätekeräyksiä on jatkanut jätehuoltolaitos. Haja-asutusalueilla on järjestetty tempausluonteisesti mm. romumetallin keräystä.

Kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanot-

Kotitalouksilta vastaanotetun
ongelmajätteen määrä (kg)
(ei sis. öljyjätteitä) Oulussa 1989-1995

Erilliskerätyn lasijätteen määrä
Oulussa 1988-1995
39J,crTIa
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Yritysten valvonta muuttuu
Jätelakia edeltäneen jätehuoltolain mukaan
toimipaikan tuli laatia jätehuoltosuunnitelma, mikäli toiminnasta syntyi ongelmajätteitä. Nämä hyväksyi joko lääninhallitus tai
ympäristönsuojelulautakunta. Jätehuoltosuunnitelmia hyväksyttiin yhteensä 350
kappaletta, ja niitä voidaan noudattaa enintään vuoden 1996 loppuun asti.
Jätelain tultua voimaan vuoden 1994 alusta
jätehuoltosuunnitelmamenettely poistui ja
tilalle tuli suppea-alaisempi jätelupamenettely. Jätelupavelvollisia on Oulussa noin 30
ja jätelupaa on haettava tämän vuoden loppuun mennessä.
Lainsäädännön muutokset muuttivat myös
valvonnan luonnetta. Nykyisin valvonta
perustuu pääasiassa yleisiin ohjeisiin, kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin ja toiminnanharjoittaj an vastuuseen.Ympäristövirasto on toteuttanut valvontaa tekemällä selvityksiä jätehuollon tilasta eri toimialoilla ja
laatimalla niille ohjeita. Tällaisia aloja ovat
terveydenhoitoala, rakennusala sekä autoja korjaamoala. Lisäksi jätehuollon vaatimusten muuttumisesta on tiedotettu elintarvikealalle ja teollisuudelle sekä yleisötapahtumien järjestäjille.

Kaatopaikkamääräykset tiukkenivat
Oulun kaatopaikka on ollut käytössä jo yli
20 vuotta ja vuodesta 1981 lähtien se on
toiminut kaupungin ainoana kaatopaikkana.
Ruskon kaupunginosassa sijaitsevaa kaatopaikkaa, nyttemmin Ruskonjätteiden käsittelyaluetta, ovat käyttäneet Oulun lisäksi
Kempeleen, Oulunsalon ja Haukiputaan
kunnat.
Ympäristölupamenettelylakia sekä odotettavissa olevia tiukentuvia kaatopaikkamääräyksiä silmällä pitäen Oulun kaupungin

rakennusvirasto teetti kaatopaikalle vuoden
1992 syksyllä yleissuunnitelman "Ruskon
kaatopaikan laajennuksen ja saneerauksen
yleissuunnitelma 1992".Yleissuunnitelman
lähtökohtana oli kaatopaikan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen. Laajentamisen
edellytyksenä on jätteiden käsittelyn tehostaminen ja haitallisten ympäristövaikutusten
suunnitelmallinen poistaminen.
Pyykös- ja Kuivasjärveen kohdistuvan ympäristökuonnituksen vähentämiseksi kaatopaikka-alue eristettiin länsi- ja pohjoislaidoiltaan pystyeristysseinällä vuoden 1993
syksyllä. Kaatopaikan ja eristysseinän väliin rakennettiin suotovesien keräilyoja,josta vedet kerätään johdettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Pohjaveden laatua eristysseinän molemmin puolin tarkkaillaan säännöllisesti samoin kuin kaatopaikka-alueelta
Kuivasjärveenjohtavan Lopakkaojan veden
laatua.
Vuoden 1995 keväällä Ruskon kaatopaikkatoiminnan jatkamiselle ja uuden toiminnan aloittamiselle myönnettiin ympäristölupa, jonka lupaehdoissa esitettiin selkeät
vaatimukset toimenpiteistä ympäristöhaittojen estämiseksi sekä ympäristövaikutusten seuraamiseksi.

Saastuneet maa-alueet yksi vaikeimmin hoidettavista
ympäristöongelmista
Yhdeksi vaikeimmista ympäristöongelmista
on osoittautunut maaperän saastuminen.
Kansainvälisesti tarkastellen maaperän saastuminen on suurin taloudellisia voimavaroja vievä ongelma. Suomessa ongelmaan on
kiinnitetty huomiota 1980-luvun loppupuolelta lähtien lähinnä tuolloin esille tulleiden
saastumistapausten takia.
Vuodelta 1994 olevan valtakunnallisen sel-
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vityksen mukaan saastuneita maa-alueita on
Oulussa mittauksin todettu 13 kohteessa,
jotka ovat lähinnä suurimpia oululaisia sekä
toimivia että jo toimintansa lopettaneita
teollisuuslaitoksia. Todellisuudessa näitä
alueita on enemmän, sillä viime vuosina esimerkiksi huoltoasemien ja vastaavien kunnostuksien yhteydessä yhä useamman alueen maaperä on paljastunut öljyllä tai bensiinillä likaantuneeksi.
Käytäntö on osoittanut, että maaperän saastumisesta aiheutuvat ongelmat ovat
hoidettavissa, kunhan niiden ratkaisuun paneudutaan ja sitoudutaan. Syksyllä 1989
MedipolarlFarmos-Yhtymä Oy ilmoitti ym-

päristönsuojelulautakunnalle alueellaan todetusta pohjaveden ja sen yläpuolisen
maaperän likaantumisesta orgaanisilla Iiuottimilla. Likaantunut alue todettiin noin
hehtaarin suuruiseksi. Syksyllä 1990 aloitettiin samanaikaisesti sekä maaperän huokosilmapumppaus että pohjaveden pumppaus ja puhdistaminen. Tähän mennessä liuottimia on poistettu maaperästä noin 23 000
kg ja pohjavedestä noin 12000 kg. Lohja
Oy Ab Kahitiilitehtaan alueella havaitun
maaperänja pohjaveden öljyyntymisen puhdistustyöt aloitettiin vuonna 1992 ja toimintansa lopettaneen Pateniemen sahan alueen
kunnostustyöt kesällä 1996.
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Ympäristön kuormitus näkyy ympäristön tilassa

Muutoksia toiminnassa ja toiminnanharjoittajissa
Ympäristön tilaan vaikuttava teollinen toiminta on viimeisen kymmenen vuoden aikana Oulussa suuresti muuttunut. Tuotannon muutokset j a prosessien uusimiset ovat
vaikuttaneet sekä vesi- että ilmapäästöihin
pääasiassa myönteisesti. Uusiaja toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia ovat kuitenkin
aiheuttaneet määrältään suuret ja paljon tilaa vievät tuhka ja liete.
Oulun kaupungin energiantuotannossa on
viime vuosina tapahtunut paljon: Toppila 2
-voimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1995,
Toppila I -voimalaitoksen kattilamuutos
valmistuu vuonna 1996 ja Merikosken padotuskorkeuden nostoa valmistelevat työt on
käynnistetty.
Veitsiluoto Oy:n ja Enso Gutzeit Oy:n fuusion jälkeen Oulussa toiminnasta vastaa
Enso Group Oulun tehtaat. Nuottasaaren
alueella toimivat mm. Enso Fine Papers Oy,
Enso Paperikemia Oy, Forchem Oy sekä
Oulun Voima. Toiminnassa tapahtuneita
suuria muutoksia ovat olleet päästöjen vähentämiseen tähtäävät Selke 2- ja 3 -projektit, ensimmäisen paperitehtaan valmistuminen vuonna 1991 ja nyt rakenteilla oleva
toinen paperitehdas sekä turvevoimala. Tuotantokapasiteettia on nostettu mm. lateksitehtaalla, mäntyöljytislaamolla ja kloraattitehtaalla.
Kemira Chemicals Oy:n Oulun tehtailla
mm. lannoitteiden, ammoniakin ja typpihapan tuotanto on päättynyt, muurahaishapon
sekä vetyperoksidin tuotantoa on lisätty,
natrium- ja kaliummetylaatin valmistus aloi-

tettu ja peretikkahapon sekä formamidin
valmistus tarkoitus aloittaa. Tehtaan voimalaitoksella raskasta polttoöljyä käyttävä kattila on muutettu turvetta ja puuta käyttäväksi.
Uusia yrityksiä on syntynyt mm. elektroniikkateollisuuteen ja toimintansa lopettaneita laitoksia ovat mm. Nokian käämilankatehdas, Oulux Oy ja Itikka-Lihapolar.

Ilmansuojelu
Epäpuhtauspäästöissä selvää
vähenemistä
Oulussa valtaosa ilman epäpuhtauspäästöistä on peräisin liikenteestä sekä kolmesta
suuresta pistelähteestä: Toppilan turvevoimala, Enso Group Oulun tehtaat (ent. Veitsiluoto Oy) sekä Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat. Lisäksi pienempiä pistemäisiä
päästölähteitä on Oulussa vajaat 20.
Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet
1970-luvun taitteesta yhteen kolmannekseen. Päästövähennys on seurausta teollisuuden prosessiuudistuksista, vähärikkisempien polttoaineiden käytöstä ja kaukolämmön käytön lisääntymisestä. Rikkidioksidipäästöistä noin 90 % on peräisin kolmesta emo pistelähteestä.
Haisevien rikkiyhdisteiden päästöt laskivat
vuosina 1988 ja 1989 Veitsiluoto Oy:n
saneerauksen seurauksena noin kymmenesosaan aikaisemmasta. Samassa yhteydessä
vähenivät myös hiukkaspäästöt oleellisesti.
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Typen oksidien päästöt ovat vähentyneet
1990-luvulla lähinnä Kemiran päästöjen
vähenemisen seurauksena, joskaan muutos
ei ole ollut yhtä suuri kuin rikkidioksidipäästöissä. Typen oksidien kokonaispäästömäärästä yli 40 % on peräisin liikenteestä.

uutena tulivat ohjearvot myös hengitettäville
hiukkasille ja haiseville rikkiyhdisteille.
Samassa yhteydessä astuivat voimaan EU:n
ilmanlaadun raja-arvot, jotka toistaiseksi
ovat selvästi kansallisia ohjearvoja löysemmät eivätkä Suomessa yleensä ylity.

Vuonna 1994 tehdyn selvityksen mukaan
kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen määrä oli yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Hiilidioksidin osuus oli noin 1,2 miljoonaa tonnia ja muiden kasvihuonekaasujen 0,3 miljoonaa tonma. Karkean arvion
mukaan Oulun energiantuotannosta ja teollisuudesta peräisin olevien kasvihuonekaasujen osuus oli noin 2 % koko maan vastaavista päästöistä.

Rikkidioksidipitoisuudet ovat Oulussa päästöjen vähenemisen myötä laskeneet sekä
lyhytaikais- että pitkäaikaiskeskiarvojen
osalta. Erot eri kaupunginosien välillä ovat
vähäiset eivätkä uudetkaan ohjearvot aiheuta ongelmia.

Ilmanlaadun osalta keskusta
ongelmal1isin

Liikenteen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet häkä, hiukkaset ja typenoksidit voivat
kaupungin keskustassa sopivissa sääoloissa kohota ajoittain suhteellisen korkeiksi ja
viimevuosina uudet ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia on mitattu useampia kertoja. Pitoisuudet ovat suoraan liikennemääriin verrannollisiaja vaihtelut eri vuorokauden aikoiQa ovat huomattavat. Keskustan ulkopuolella ei ole todettu eikä odotettavissa ohjearvoylityksiä.

Ilmanlaadun jatkuva seuranta aloitettiin
Oulussa kaupungin omana toimintana jo
vuonna 1979. Vuonna 1989 ilmaa kuormittava teollisuus ja kaupunki allekirjoittivat
yhteistyösopimuksen ilmanlaadun seurannasta vuosille 1990-1995. Sopimuksen
mukaan kustannukset jaetaan päästömäärien mukaan ja sopimus sisältää ilmanlaadun
mittauksen ohella bioindikaattoritutkimukset sekä mittausverkoston ylläpidon. Jatkosopimus vuosille 1996-2000 allekirjoitettiin
vuonna 1995.

Hiukkaspitoisuuksien kannalta ongelmallisimmaksi ajanjaksoksi on osoittautunut kevät, jolloin katujen hiekotushiekka vapautuu lumen ja jään alta, pölyä on runsaasti,
ilma on kuivaa ja tuulista. Huippupitoisuudet mitataan heti aamulla, kun käynnistyvä liikenne nostattaa laskeutuneen pölyn ilmaan.

Vuonna 1991 mittausverkosto uusittiin täydellisesti tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Liikenteen aiheuttamien haittojen
seurantaa keskustassa tehostettiin ja teollisuuden päästöjen seurantaa tarkoituksenmukaistettiin.

Hajuhaittaa aiheuttavien rikkiyhdisteiden
pitoisuudet ovat laskeneet noin puoleen
1980-luvun puolivälin tilanteesta.Alhaisesta hajukynnyksestä johtuen hajupäiviä on
kaupungin eteläosissa etenkin keväisin tuulen puhaltaessa mereltä maalle.

Jo pitkään odotettavissa ollut ohjearvojen
tiukennus toteutui, kun ilmanlaadun uudet
ohjearvot astuivat voimaan syksyllä 1996.
Tiukennus koski hiilimonoksidin, rikkidioksidinja leijuvan pölyn ohjearvoja. Lisäksi

Ympäristöä happamoittavan sulfaattilaskeuman määrä on Oulussa alentunut ja alittaa maa- ja metsätalousalueille asetetun pitkän ajan tavoitearvon. Suurin muutos on
ollut Kemira Chemicals Oy:n lähiympäris-
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tössä, missä laskeuman määrä on 1990-luvulla vähentynyt noin neljännekseen aikaisemmasta. Nitraattilaskeuman määrä on
pysytellyt jokseenkin samalla tasolla 1980luvulta alkaen lukuunottamatta Kemira
Oy:n ympäristöä, missä laskeuman määrä
on vähentynyt.

Mittaustulosten havainnollisuutta parannettiin vuonna 1996 ottamalla käyttöön
iimanlaatuindeksLlndeksin avulla ilmanlaatua kuvataan sanallisella tulkinnalla: hyvä,
tyydyttävä, välttävä tai huono. Tämä tieto
välitetään kaupunkilaisille päivittäin ja viikoittain.

Keskustan häkäpitoisuus viikonpäivittäin eri vuorokauden aikoina vuonna 1995
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Kasvit ilmanlaadun ilmentäjinä

Vesistöt rehevöityvät

Erilaiset ilman epäpuhtauksien aiheuttamat
kasvillisuusvaikutukset ovat keskittyneet
Oulussa suurimpien teollisuuslaitosten lähiympäristöihin ja keskustan alueelle. Jo
1960-luvun lopulla havaitut neulasvauriot
Kemira Chemicals Oy:n ympäristössä ovat
olleet vuosittaisen tarkkailun kohteena aina
vuoteen 1996. Viimeisimmät selvät neulasvauriot tehtaan lähiympäristössä havaittiin
vuosina 1984-1985 sekä 1987-1988, minkä jälkeen tilanne on parantunut ja puusto
on vähitellen kuntoutunut. Pysyvästi kasvillisuusvaikutuksia seurataan neulas-, jäkälä- ja sammaltutkimuksin, jotka toistetaan
viiden vuoden välein tätä tarkoitusta varten
valitulta sadalta koealaIta.

Oulussa vesiensuojelukysymykset kohdistuvat kolmeen erilaiseen vesistöelementtiin:
merialueeseen, Oulujokeen ja pienvesistöihin. Maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, ilmasta ja muualta tulevan hajakuormituksen merkitys on kasvanut samalla, kun
pistekuormituksen ongelmat ovat vähentyneet.

Merialue

Järjestyksessään neljäs männynneulasanaIyyseihin perustuva rikkiyhdisteiden leviämisen kartoitus tehtiin vuonna 1994. Tulokset osoittivat, että voimakkaimmin kuormitetut alueet ovat päästöjen vähenemisen
myötä pienentyneet, mutta lievemmän kuormituksen alueet ovat suhteellisen laajat.

Merialueen suurimmat j ätevesikuormittaj at
ovat Enso Group Oulun tehtaat (ent. Veitsiluoto Oy), Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat ja Oulun kaupungin vesihuoltolaitoksenjätevedenpuhdistamo. Jätevesienjohtaminen Oulun edustan merialueelle samoin
kuin säännöllinen vesialueen tilan tarkkailu perustuvat vesilain mukaiseen määräaikaiseen lupaan. Viimeisin vesioikeuden päätös annettiin maaliskuussa 1995 ja siinä esitetyt kuormitusrajat olivat aikaisempia tiukemmat.

Yleistä ilmanlaatua ja epäpuhtauksien levinneisyyttä kuvaava jäkäläkartoitus vuonna
1991 osoitti jäkäläkasvillisuuden olevan
suhteellisen hyvässä kunnossa. Varsinaista
jäkäläautioita ei Oulussa todettu. Jäkäläkasvustoltaan selvimmin muuttunutta laajahkoa keskustasta melko pitkälle kaupungin
pohjoisosiin ulottuvaa aluetta ympäröi ns.
vaihettumisvyöhyke, minkä ulkopuolella
jäkälien kunto ja runsaus oli jokseenkin
puhtaiden alueiden kaltainen.

Jätevesikuormituksen kehitys 1980-luvun
puolivälin jälkeen on ollut myönteinen. Veitsiluoto Oy:n kuormituksen väheneminen on
johtanut fosfori- ja BHK-kuormituksen vähenemiseen ja Kemira Oy:n kuormituksen
väheneminen typpikuormituksen vähenemiseen. Oulujoen mukana tulevat ainemäärät
ovat huomattavat. Oulun edustalle johdettavienjätevesien fosforikuormitus on vajaat
15 % ja typpikuormitus noin 20 % Oulujoen tuomista määristä.

Vuonna 1992 toteutettu sammalten raskasmetallipitoisuuskartoitus osoitti, että ilman
kautta tuleva metallikuormitus on Oulussa
vähäistä. Ympäristön kannalta haitallisten
kadmiumin, elohopean ja lyijyn pitoisuudet olivat alhaisia. Kuormitetuimmat alueet
keskittyvät keskustaan vilkasliikenteisille
alueille ja teollisuusalueiden lähettyville.

Teollisuuden ja asutuksen jätevesien vaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa
linjan Oulunsalo - Virpiniemi itäpuolella.
Puunjalostusteollisuuden hajua havaittiin
voimakkaana vielä vuosina 1988-1991,
minkä jälkeen tilanne on korjaantunut. Merialueen happitilanne on happea kuluttavan
kuormituksen vähenemisen myötä parantu-
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Oulun kaupungin ja teollisuuden .
jätevesikuormitus Oulun edustan merialueelle 1975·1995
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nut ja on ollut viime vuosina hyvä.
Rehevöitymiskehitys Oulun edustan merialueella oli erityisen voimakas 1980-luvun
alusta vuosikymmenen puoliväliin saakka.
Vuodesta 1986 rehevyystaso alkoi laskea ja
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaisravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuudet
osoittavat laskevaa suuntausta. Vuodet 1995
ja 1996 ovat kuitenkin osoittaneet, että pitoisuusarvojen laskusta huolimatta sopivissa
sää- ja valaistusolosuhteissa leväkasvu on
merialueella runsasta ja aiheuttaa mm. pyydysten ja rantojen limoittumista. Merialueen rehevyystason nousuun viittaa myös
vuonna 1991 valmistuneessa tutkimuksessa todettu pohjaeläinten runsastuminen.
Pohj aeläinlaj iston monipuolistuminen
1980-luvun loppupuolella puolestaan osoittaa jätevesien haittavaikutusten Iieventyneen
jätevesien välittömillä vaikutusalueilla.
Jätevesien typpikuormituksen merkitystä
Oulun edustan merialueelle selvittävän raportin mukaan fosfori on typpeä merkittävämpi rehevöitymistekijä Oulun edustalla.
Siten fosforikuormituksen rajoittaminen ja
meren fosforitason alentaminen ovat tärkeimmät seikat rehevyyskehityksen ehkäisyssä.
Aikaisemmin havaitut vakavat vesiensuojeluongelmat ovat poistuneet. Rannikkoalueelta pyydettyjen kalojen ympäristömyrkkypitoisuudet (dioksiinit ja erilaiset klooriyhdisteet) ovat olleet vuosien 1991 ja 1992
tutkimuksissa alhaisiaja pääosin tausta-alueiden tasoa. Kalojen elohopeapitoisuudet
ovat laskeneet huomattavasti 1970-luvun
tasosta. Vuonna 1990 tehdyissä simpukkasumputuskokeissa klooriyhdisteitä havaittiin pääasiassa Veitsiluoto Oy:n jätevesien
purkualueen läheisyydessä ja pieniä pitoisuuksia kauempana. Tilanne on tästä kuitenkin parantunut, sillä happivalkaisun käyttöönotto keväällä 1991 vähensi merialueelle kohdistuvaa orgaanisten klooriyhdistei-

den kuormitusta alle viidennekseen aikaisemmasta. Tilapäisten häiriöpäästöjen seuraukset ovat olleet lieviä. Viimeinen kalakuolemiin johtanut tapaus sattui vuonna
1987.

Oulujoella ylikunnallisia hankkeita
Merkittävin Oulujoen tilaan vaikuttava tekijä on hajakuormitus, josta pääosa tulee
maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta. Jokivedessä laadun vuodenaikaisvaihtelu on suurta. Oulujoen veden laatuun liittyvät ongelmat ovat tulleet oululaisille tutuiksi mm. keväisin juomaveden haju- ja
makuhaittoina. Jokivesi on luonnostaan
humuspitoista ja väriltään tummaa. Ravinnepitoisuudet kohoavat selvästi joen yläosilta alajuoksulle tultaessa. Happitilanne koko
Oulujoella on hyvä. Oulujoen vesi on lievästi rehevää tai rehevää. Sanginjoen veden
laatu on pääuomaa heikompaa.
Oulujoen tilan säilyttäminen ja parantaminen hajakuormitusta vähentämällä on
ongelmallista. Kuormitusta vähentävien investointien lisäksi tarvitaan muutoksia toimintatavoissa ja asenteissa. Oulujokivarressa viimeksimainittuihin on kiinnitetty erityistä huomiota vuodesta 1992 lähtien, jolloin alkoi Oulujoen kestävä kehitys -projekti
osana valtakunnallista kestävän kehityksen
periaatteen konkretisointiin tähtäävää hanketta. Oulujoen kestävä kehitys -projektin
tavoitteeksi asetettiin joen veden laadun
parantamiseen ja moninaiskäyttömuotojen
turvaamiseen tähtäävien toimintamallien
kehittäminen. Laaja hanke jaettiin osaprojekteihin, jotka olivat peltoviljely ja karjatalous, metsätalous ja turvetuotanto, hajaasutuksen jätevesien käsittely, Oulujoen
kunnostus moninaiskäyttöperiaatteella sekä
tiedotus ja valistus. Projektiin osallistui yli
20 yhteistyötahoa. Viranomaisten konkreettisten valvonta- ja toteutustapaohjeiden lisäksi projekti tuotti asukkaille tietoa mm.
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esitteen "Joki elämään yhteisvoimin", videon ja näyttelytauluston avulla.
Varsinaisen projektin päätyttyä vuonna
1993 hyväksikoettua ylikunnallista yhteistyötä ei kuitenkaan haluttu lopettaa ja toimintajatkuu. Vuosina 1994 ja 1995 toiminnassa on keskitytty erityisesti ED:n mukanaan tuomiin tehtäviin. Hakemus Leaderhankkeeksi laadittiin aiheena "Oulujoki voimakkaasti rakennetun vesistöalueen elinkelpoisuuden lisääminen", mutta valitettavasti päätös oli kielteinen. Maatalouden
perustuen ja erityistukien hakemisen aktivointiin on kiinnitetty erityistä huomiota,
sillä niiden avulla voidaan merkittävästi
vaikuttaa toiminnan vesistökuormituksen
poistamiseen.
Oulun kaupungin kannalta laaja-alaisia vesiensuojeluhankkeita varten perustettiin
ympäristöryhmä vuonna 1994. Ryhmässä
on edustettuna ympäristöviraston lisäksi
tekninen palvelukeskus ja energialaitos.
Keskeinen asia on viime vuosina ollut Merikosken padotuskorkeuden nosto ja sen
mahdolliset ympäristöhaitat. Vesiylioikeus
antoi asiasta padotukselle myönteisen päätöksen 1995 ja valmistelevat toimetjokivarressa on aloitettu.

Järvet tehotarkkailuun
Viime vuosikymmenen vaihteessa vesistöjen rehevöitymiskeskustelu vilkastui valtakunnallisesti. Tuolloin myös Oulun järvivesissä todettiin sinileväkukintoja. Kukintojen ilmaantumisen myötä ilmeni tarve järvivesien laadun säännölliseen ja pitempiaikaiseen tutkimiseen.
Laaja järviseuranta aloitettiin vuonna 1991
ja siinä olivat mukana Isokankaanjärvi,
Kuivasjärvi, Lämsänjärvi, Niilesjärvi, Pyykösjärvi jaValkiaisjärvi. Vuosina 1991-1995
sinileväkukintoja todettiin Kuivas-, Pyykös-

ja Niilesjärvestä, jotka kaikki ovat runsasravinteisiaja reheviä. Isokankaanjärvi, Lämsänjärvi jaValkiaisjärvi sitävastoin ovat karuja eikä vesissä esiintynyt sinileviä. Lämsänjärven veden happamuus on vuonna
1989 toteutetun ruoppauksenjälkeen laskenut niin alhaiseksi, että se ei täytä sosiaalija terveysministeriön päätöksessä asetettua
uimarantaveden pH:n laatuvaatimusta.
Seurantatulokset osoittivat, että Kuivasjärven ja Pyykösjärven rehevyys ja sinileväkukinnat sekä Lämsänjärven happamuus eivät ole ohimeneviä, vaan kuvaavat vallitsevaa tilannetta. Näiden järvien kohdalta on
tullut ajankohtaiseksi selvittää, mitä kunnostustoimenpiteitä on mahdollista tehdä
veden laadun ja järvien tilan kohentamiseksi.

Meluhaittojen poistaminen vai·
keaa, ennaltaehkäisy tehokkainta
Meluntorjuntalain voimaantulon myötä
1.3.1988 ympäristönsuojelulautakunnan
tehtäviin tulivat ulkomelukysymykset. Lain
mukaan kunnan on alueellaan valvottava,
ohjattava ja edistettävä meluntorjuntaa ja
tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta
on tehtävä ilmoitus. Käytännössä meluntorjunnan toteuttaminen on osoittautunut hankalaksi, sillä vaikka meluhaitat ja keinot
niiden vähentämiseksi tunnetaan suhteellisen hyvin, niin ongelmia aiheuttaa meluntorjunnan korkeat kustannukset ja meluesteiden vaatima tilatarve.
Koko kaupungin kattava melukartoitus
vuonna 1991 osoitti, että yli 17 000 oululaista asuu 55 dB (A):n ylittävällä melualueella. Ongelmallisimpia alueita olivat keskustan lisäksi vilkkaasti liikennöityjen teiden varret. Selvitys on ollut lähtökohtana
Oulun katu- ja liikennesuunnittelussa ja
meluntorjuntatoimissa. Meluhaittojen syn-
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tyyn on kiinnitetty huomiota maankäyttöön
liittyvissä lausunnoissa ja meluhaittojen
ehkäisemiseksi on kaavoihin otettu rakennusten äänieristystä ja meluesteitä koskevia vaatimuksia ja määräyksiä. Melunvaimennustoimenpiteet ovat kohdistuneet mm.
valtatie 4:n, valtatie 22:n ja valtatie 20:n
liikennemelun rajoittamiseen. Rakennettuja melusuojauksia on Oulun alueella lähes
20 kappaletta.
Tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta
tehdyt ilmoitukset ovat koskeneet huvitilaisuuksia, moottoriurheilukilpailuja, yleisötapahtumia ja teollista toimintaa. Merkittävimpiä melua aiheuttavia toimintoja ovat
olleet Veitsiluoto Oy:n paperitehtaiden rakentamiseen liittyvät paalutustyöt vuosina
1990 ja 1995-1996, Toppila 2:n käynnistykseen liittyvät toimenpiteet sekä tehtaiden
piippujen puhtaaksipuhallukset. Toimintojen haittoja on pyritty vähentämään riittävällä tiedotuksellaja erinäisillä määräyksillä, jotka eivät aina kuitenkaan tyydytä lähistöllä asuvia. Ympäristöviraston tekemät
melutasomittaukset ovat kohdistuneet liikenteen, teollisuuden ja rakennusten teknisten laitteiden aiheuttamien melujen mittauksiin.

Luonnonsuojelu ja luonnon
virkistyskäyttö liittyvät
Oulussa tiiviisti toisiinsa
Luonnonsuojeluun varatut alueet monipuolistavat kaupunkilaisten virkistyskäyttömahdollisuuksia ja palvelevat opetusta ja tutkimusta. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen alueiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti kasvanut ja
Oulun alueella on viisi luonnonsuojelualuetta erilaisissa luonnonympäristöissä.

kaupungin maiden osalta rauhoitettiin vuonna 1986. Vuonna 1987 sai rauhoituspäätöksen Pilpasuon suojeluvarauksen kaupungin
omistamat alueet ja vuonna 1991 seurakunnan omistamat alueet. Vuonna 1987 rauhoitettiin Asmonkorven vanha metsäsaareke ja
vuonna 1988 Isokankaan metsäalueet. Letonniemen arvokas rantalehto sai rauhoituspäätöksen vuonna 1994. Kaupungin omistama, Ylikiimingissä sijaitseva Räkäsuo rauhoitettiin vuonna 1995. Tällä hetkellä suojelualueiden kokonaispinta-ala Oulun alueella on noin 2 %. Räkäsuo mukaanluettuna
kaupungin omistamista maista on rauhoitettu peräti 7 %. EU:n luonnonsuojelun kannalta tärkeiden alueiden verkostoon (Natura 2000) Oulun alueista ovat ehdolla Räkäsuo, Pilpasuo ja Kempeleenlahti. Luonnonmuistomerkeiksi rauhoitettujen puiden
määrä kasvoi kahdesta kuuteen vuonna
1991.
Yleiskaavan mukaisista suojeluvarauksista
on rauhoitettu runsas puolet. Luonnonsuojelulain mukainen suojelupäätös puuttuu
vielä Myllykosken ja Harakkalammen alueilta sekä jo olemassaolevien alueiden yksityisomistuksessa olevilta osilta. Muita arvokkaita luontokokonaisuuksia suojellaan
lievemmin määräyksin.
Kaupunkilaisia varten luonnonsuojelualueille sekä muille luonnoitaan mielenkiintoisille alueille on rakennettu polkuja, joiden
varrella on opastetauluja, levähdys- ja nuotiopaikkoja tai lintutorneja.

Luonnonmuistomerkit
Suolamänty, Taskila
Käärmekuusi, Sanginsuu
Riippaoksainen mänty, Puolivälinkangas
Bergbomintien mänty, Pateniemi
Johteenhovin mänty, Hietasaari

Kempeleenlahden valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva vesialue

Merimerkkimänty, Oulunsalon Varjakka
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Luonnonsuojelualueiden säilyminen, rakenteiden yIIäpito samoin kuin uhanalaisista
lajeista huolehtiminen edeIIyttää suunnitelmallisuuttaja toimenpiteitä. Tähän mennessä on valmistunut käyttö- ja hoitosuunnitelmat PilpasuoIIe ja KempeleenlahdeIIe.
KempeleenIahdeIIa on vuonna 1996 aloitettu suunnitelman mukaisesti pensaikkojenja
ruovikoiden raivaus. UhanalaiseIIe IinnustoIIe sopivia pesimäalueita on kunnostettu
Vihreäsaaressa yhteistyössä ympäristöministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa vuodesta 1992 alkaen.
Enso Group Oulun tehtaat on kunnostanut
vastaavia alueita omalla tehdasalueeIlaan.
Luonnonsuojelun edistäminen ja monimuotoisuuden turvaaminen edeIIyttävät riittäviä
perustietoja luonnonoloista sekä säännöIIistä seurantaa. Vuosina 1988 ja 1989 tehtiin
yhteensä 28 alueen luonnontilan perusselvitys, jossa kartoitettiin mm. kasviIIisuustyypit, kasvilajisto, kulttuurivaikutus ja maisema. Oulun alueeIla tavatuista uhanalaisista kasvilajeista olevat havainnot koottiin yhteen vuonna 1994. Luonnonsuojelualueiden
linnusto on kartoitettu kertaluonteisesti
1990-luvun puolivälissä ja jatkuvaan vuosittaiseen seurantaan kuuluvat KempeleenIahti ja Letonniemi.

Luonto- ja ulkoilupolut
sekä lintutornit
• Pilpasuon luontopolku,
pituus 4,5 kmja 9,5 km
• Kuivasjärven luontopolku,
pituus 4,2 km
• Hietasaaren luontopolku,
pituus 3 km
• Tahkokankaan metsäpolku,
pituus 2,4 km
• Letonniemen luontopolku,
pituus 3 km, lintutorni
• Huutilammen luontopolku,
pituus 1,5 km, lintulava
• Konttisenkankaan luonto- ja
kuntopolku,
pituus 1,4 km
• Kempeleenlahden polku,
pituus 0,3 km, lintutorni
• Isokankaan retkeilypolku,
pituus 10 km
• Kalimen retkeilypolku,
pituus 5 km
• Lemmenpolku,
pituus 1,5 km
• Akionlahden lintutorni

Oulun luonnonsuojelualueiden kymmenen runsainta lintulajia ja
niiden parimäärät 1990·luvuIIa
Laji
pajulintu
ruokokerttunen
peippo
pajusirkku
vihervarpunen
metsäkirvinen
harmaasieppo
ku!tasirkku
leppälintu
hömötiainen

Isokangas Kempeleenlahti Letonniemi
38
55
30
21
9
15
9

58
106
3
51
2
3
22
1

19
14
8
7
1
1
4

Pilpasuo
36
16
2
6
5
10
3
8

Yhteensä
151
120
83
60
38
27
25
22
18
18
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Ympäristövastuun kasvaminen edellyttää tietoa
Kestävän kehityksen toteutuminenja hyvän
ympäristönsuojelun tason saavuttaminen
edellyttää tietoa siitä, mitä pitää tehdä ja
miksi. Ympäristöviranomaisen keskeinen
tehtävä on kaupungin päättäjien, työntekijöiden ja asukkaiden ympäristötietoisuuden
lisääminen ja sitä kautta omakohtaisen ympäristövastuun kasvattaminen. Tietoa, koulutusta ja valistusta on ympäristölautakunnan kymmenvuotiskauden aikana annettu
monin eri tavoin. Tavoitteena on ollut löytää kulloinkin oikeat kohderyhmät.

Koottua tietoa kaikille
Kaikille ympäristönsuojelusta kiinnostuneille kaupunkilaisille tarkoitettu kirjanen
"Ympäristönsuojelutietoa oululaisille" valmistui vuonna 1990. Kirjaseen koottiin hakusanoittain perustietoa ympäristönsuojelusta ja se sai erittäin hyvän vastaanoton.
Naapurikuntien osoittaman kiinnostuksen
seurauksena toinen painos tehtiin yhteistyössä ja "Ympäristötietoa Oulun seudun
asukkaille" valmistui vuonna 1994.
Oulun ympäristön tilaa kuvaava julkaisu
"Oulun ympäristön tila 1993" laadittiin sekä
eriasteisia oppilaitoksia että kaupungin hallintokuntia ja päätöksentekoa varten. Julkaisussa esitetään katsaus Oulun ympäristön
tilaan 1990-luvun alkuvuosinaja kerrotaan
viime vuosien ja osin viime vuosikymmenienkin aikana tapahtuneesta kehityksestä.

Kestävää kehitystä käytännössä
Vuosina 1992-1993 toteutetun Oulujoen
kestävä kehitys -projektin keskeisenä tavoitteena oli kestävä kehitys käsitteen konkre-

tisointi ja sen periaatteen sisäistäminen jokapäiväisessä toiminnassa. Vaikka kokeiluhanke rajoittui vesiensuojeluun, kokemuksia voitiin hyödyntää myös muilla toimintalohkoilla. Projektin aikana tuli selvästi
esille, että uuden ajatusmallin läpivieminen
ja toimintatapamuutosten aikaansaaminen
ei ole ongelmatonta. Hyvinä kokemuksina
projektista todettiin yhteistyön toimivuus ja
projektiin osallistuneiden tahojen innokkuus sekä projektin lähestymistapa, jossa
korostettiin itse kunkin jokea käyttävän tahon omakohtaista osallistumista ja toiminnan monipuolisuutta. Huonoina puolina
esille tulivat tiedottamisen ja valistamisen
vaikeus, kuntalaisten vieraantuneisuus yhteisten asioiden hoidosta ja kestävän kehityksen periaatteen käytäntöön soveltamisen
vaikeus.
Kaupunkilaisten mahdollisuuksia toteuttaa
nykyistä ekologisempaa elämäntapaa kartoitettiin Pohjola-Nordenin organisoimassa
ja ympäristöviraston koordinoimassa Vihreät perheet -projektissa vuosina 1993-1994.
Mukaan valitut kolme oululaisperhettä etsivät keinoja kuinka elää "normaalielämää"
ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittaen. Saaduista kokemuksista tiedotettiin julkisten tiedotusvälineiden kautta ja
kokemuksia vertailtiin yhteispohjoismaisella leirillä Norjassa.
Vuonna 1993 kaupunginhallitus edellytti
jokaiselta hallintokunnalta ja työyksiköItä
vähintään yhtä uutta kestävän kehityksen
mukaista ratkaisua jokapäiväisessä työssään.Aiheeseen liittyvä seminaari pidettiin
helmikuussa 1994. Hankkeen toteutumista
varten perustettiin eri hallintokuntien edustajista koostuva työryhmä. Työryhmän työskentely oli aktiivista ja ratkaisuja annettuun
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tehtävään löytyi. Saadut kokemukset loivat
valmiuksia kestävän kehityksen toimintaohjelmien laadintaan.

Ympäristökasvatus tarvitsee
tuekseen tietoa
Paikallisen ympäristötiedon tarve on opetus- ja kasvatustyössä merkittävä. Kuluneen
kymmenen vuoden aikana Oulun kouluille
on toimitettu keskeisin osa ympäristöviraston julkaisuista ja videoista. Ympäristöaiheisten teemaviikkojen ja -päivien suunnittelussa ja toteutuksessa on oltu aktiivisesti
mukana ja tänä päivänä valtaosa eriasteisten koulujen opettajakunnasta tietää, mistä
näihin kysymyksiin on saatavissa apua.
Vuonna 1995 koulujen ja päiväkotien käyttöön valmistui helppokäyttöinen yli 300 viitettä sisältävä kirjallisuushakupalvelu. Tieto
on sijoitettu kaupungin www-palvelimelle
ja on siten kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Samana keväänä aloitti toimintansa
Timosenkosken luontokoulu,jota suunniteltiin eri hallintokuntien edustajista koostuvassa työryhmässä ja jonka vetovastuu on
opetusvirastossa.
Vuonna 1993 Oulun kaupungin peruskouluja lähestyttiin haastekampanjalla pihapiirien ja lähiympäristöjen kunnostamiseksi.
Koulut ottivat hankkeen myönteisesti vastaan ja parhaiten toteutetut suunnitelmat
palkittiin. Palkitut koulut olivat Hönttämäen ala-aste, Koskelan ala-aste ja Oulunlahden ala-aste.

Luontoa löytyy suojelualueiden
ulkopuoleltakin
Erityisesti koulujenja päiväkotien käyttöön,
mutta myös tavallisille kaupunkilaisille laadittiin vuonna 1995 julkaisu "Maasto-ope-

tuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille". Julkaisuun on valittu kohteita eri puolilta kaupunkia siten, että niitä olisi jokaisen koulun ja päiväkodin saavutettavissa
joko oppituntien yhteydessä tai retkeilykohteena. Oppaan tavoitteena on tuoda esille
kotiseudun luonnon monimuotoisuutta sekä
esimerkkejä niistä mahdollisuuksista, joita
kaupunkiympäristöstärnme löytyy. Maastoopetuksen oheismateriaaliksi valmistui noin
60 kohdetta käsittävä julkaisu, joka liittyy
läheisesti myös Euroopan luonnonsuojeluvuoden teemaan luonto kaupungeissa ja taaJamIssa.

Monimuotoista tiedottamista
Tiedotteet - joka kotiin
tai kohdennetusti
1988 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1989 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1990 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1991 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1991 Autojen tyhjäkäynnistä kertova
tiedote
1991 Tietoa kemikaalilaista toiminnanharjoittajille 3 s.
1992 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1993 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1994 Kevättiedote kotitalouksille 8 s.
1994 Kompostointiohje kokeilutalouksille
4 s.

1994 Joki elämään yhteisvoimin 24 s.
1995 Jätehuollon tiedote kotitalouksille 4 s.
1995 Jätehuollon tietoa elintarvikealalle 2 s.
1995 Jätehuollon tietoa teollisuudelle 8 s.
1995 Jätehuoltotietoutta yleistötapahtuminen järjestäjille I s.
1996 Jätehuolto-ohje terveydenhoitoalalle 4 s.
1996 Rakennustyömaanjätehuolto-opas 7s.
1996 Oulu - The city of sustainable
development 4 s.
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Julkaisut. ympäristötietoa laajemmin ja perusteellisemmin

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

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 perusse1vitys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkä1äkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesse1vitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pi1pasuon 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 tila1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
Sinilevätja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus ja pakkausmerkinnät Oulussa ja
lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
Arvio Oulun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan
viisivuotiskatsaus 1991-1995.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1995.
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Ympäristötietoa videoiden avulla

1992
1993
1994
1996

"Kierrätä, kierrätä" (15 min.), aiheena kierrätyskeskuksen toiminta
"Joki elämään yhteisvoimin" (13 min.), aiheena hajakuormituksen
vähentäminen
"Muusista mullaksi" (12 min.), aiheena jätteiden lajittelu
"Ympäristösi N.Y.T" (10 min.), aiheena ympäristöystävälliset valinnat
arkielämässä

Koulntusta tietoa tarvitseville

• Kestävä kehitys ja kunta -seminaari, helmikuu 1994
• Kemikaalien käyttö kouluissa, helmikuu 1994
•
•
•
•
•
•

Jätehuoltoseminaari tietomaassa, huhtikuu 1995
Oulusta kestävän kehityksen kaupunki, toukokuu 1995
Haja-asutuksen jätevesien käsittely, maaliskuu 1995
Maatalous, ED ja Oulujoki -koulutuspäivät, huhtikuu 1995
Yhdyskuntasuunnittelu ja kestävä kehitys, helmikuu 1996
Kunnan kestävä kehitys - Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka ja päämäärät,
maaliskuu 1996
• Kemikaalien turvallinen käyttö laboratorioissa ja muussa työssä, maaliskuu 1996
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Ympäristöasiat kiinnostavat
Suuria puita etsittiin kesällä 1989
Yhteistyössä kaupungin metsäosaston kanssa järjestettiin kaikille oululaisille puukilpailu, jonka tavoitteena oli saada tietoa kaupunkialueen suurista ja erikoisista puista
sekä innostaa kaupunkilaisia luonnontarkkailuun ja ulkona liikkumiseen. Kilpailun
tuloksena rauhoitettiin neljä luonnonmuistomerkkiä.

laisille keväisen opastetun luontoretken
vuodesta 1991 alkaen. Tähän mennessä on
tehty seuraavat retket:
olinturetki Akionlahdelle toukokuussa 1991
olinturetki Letonniemeen toukokuussa 1992
oluontoretki PiIpasuolle toukuussa 1993
olinturetki Kempeleenlahdelle toukokuussa 1994 sekä
ometsäretki Sanginjoelle toukokuussa 1995.

Näyttelyt ja tapahtumat
Oulun kaupungille
nimikkolajiksi lohi 1996
Ympäristölautakunta haastoi keväällä 1996
oululaiset mukaan valitsemaan omaa
nimikkolajiaan. Vastauksista erottui selvästi
kaksi lajia; kevään merkkinä pidetty potnapekka sekä vaakunasta tuttu lohi. Näistä
viimeksimainittu valittiin ympäristölautakunnan päätöksellä Oulun kaupungin nimikkolajiksi.
Nimikkolajin valinnan toivotaan ennenkaikkea lisäävän oululaisten kiinnostusta omaa
ympäristöään kohtaan, mutta valinta oli
myös vastaus Euroopan luonnosuojeluvuoden 1995 Suomen työjaoston haasteeseen.

Retkillä oppii
Ympäristövirasto on järjestänyt kaupunki-

Kierrätyskeskuksen yhteyteen avattuun
näyttelytilaan koottiin laaja tietopaketti
Oulun ympäristön tilasta keväällä 1991.
Järvien sinilevätutkimuksen tuloksista järjestettiin valokuvanäyttely, joka oli esillä
kierrätyskeskuksessa sekä kaupunginkirjastossa vuonna 1992.
Joki elää yhteisvoimin - näyttely oli esillä
kaupungin kirjaston kahvilassa toukokuussa 1996. Näyttely tehtiin Oulujoen moninaiskäytön ja vesiensuojelun edistämiseksi
periaatteella 'jokainen voi vaikuttaa" yhteistyössä jokivarren kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa.
Pohjois-Pohjanmaa kierrättää -tapahtumaan
osallistuttiin yhteistyössä Oulun seudun ympäristöviranhaltijoiden kanssa toukokuussa
1996.
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Ympäristölautakunnan tehtäväkenttä on laaja
Ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluu
ympäristönsuojelun lisäksi myös ympäristöterveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon peruseläinlääkäripalveluiden, kuluttajaneuvonnan tehtävät sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta.

Ympäristöterveysvalvonnan
lupamenettely
ilmoitusmenettelyksi
Vuonna 1995 voimaan tulleella terveydensuojelulailla korvattiin ihmisen elinympäristön kannalta keskeinen terveydenhoitolaki. Hallintokäytännön keventämiseksi aikaisempi elintarvikehuoneistoja, vesilaitoksia ja muita vastaavia koskenut lupajäIjestelmä muuttui ilmoitusmenettelyksi. Kunnalle tuli myös oikeus periä maksuja eräiden terveydensuojelulain nojalla tehtävien
ilmoitusten käsittelystä, näytteiden otosta
sekä tutkimuksista.
Lain myötä tuli voimaan omavalvontakäytäntö, jossa yritykset velvoitetaan itse selvittämäänja tunnistamaan toimintaansa liittyvät hygieeniset riskit ja kontrolloimaan
niitä. Terveystarkastajan työnkuva on muuttunut entistä enemmän valvovasta neuvovaksi ja ohjaavaksi.

Homevauriot työllistävät
terveysvalvontaa
Asuntojen, koulujen ja päiväkotien tarkastuspyynnöt lisääntyivät selvästi vuoden
1994 aikana. Yleisin syy tarkastuspyyntöihin oli epäily home- ja kosteusvaurion aiheuttamasta terveyshaitasta. Vuonna 1995

tehtiin 762 asuntojen valvontatoimenpidettä.
Terveyshaittojen selvittämisessä on tehty
yhteistyötä kaupungin kunnossapidon ja
työterveyshuollon sekä VTI:n Oulun yksikön kanssa. Asiaa koskeva tiedotus kohdistui erityisesti kosteus- ja homeongelmien
tunnistamiseen ja niiden aiheuttamiin terveyshaittoihin.
Ympäristövirasto osallistui vuonna 1994
Kuopion kansanterveyslaitoksen tutkimukseen, joka koski pientalojen kosteusvaurioiden yleisyyttä. Tutkimuksen mukaan kosteusvaurioita oli tapahtunut jossain muodossa 82 %:ssa pientaloista ja korjauksen tai
tarkastamisen tarpeessa oli 55 % kiinteistöistä. Ympäristövirasto oli mukana myös
Kuopion kansanterveyslaitoksen 1995-1996
tekemässä tutkimuksessa, joka koski kerrostalojen kosteusvaurioiden yleisyyttä. Tutkimusraportti valmistuu syksyn 1996 aikana.

Elintarvikevalvonta muuttuu
ETA-sopimuksen seurauksena elintarvikelainsäädäntömme joutui perusteellisen uusimisen kohteeksi. Lainsäädännön uudistustyö on jatkunut Suomen liityttyä ED:n jäseneksi. Merkittävimpänä uudistuksena
voidaan pitää toiminnanhmjoittajien omavalvontavelvoitetta eli elintarvikealan laitokset vähittäismyymälään asti ovat veIvoitettuja valvomaan omalta osaltaan valmistettuja ja myytävänä olevia elintarvikkeita.
Myytävien elintarvikkeiden viranomaisva!vonta on kuitenkin edelleen kunnallisten
valvontaviranomaisten tehtävänä.
Tehtyjen elintarviketutkimusten mukaan
elintarvikkeiden laatutaso on kohtalaisen
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hyvä. Yleisin kelpaamattomuuden syy on tavanomainen pilaantuminen. Viime vuosina
on lainsäädännössä sekä kansalaisten keskuudessa kiinnitetty erityistä huomiota elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja tässä
asiassa on tapahtunut huomattavaa edistystä. Elintarvikkeiden ulkomyynti on viime
vuosina kasvanut huomattavasti.

Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkintähuollossajouduttiin organisaatiomuutostenjälkeen tekemään uusiajärjestelyjä vuonna 1994. Lautakunnan alainen
eläinlääkäri vastaa virkaeläinlääkäriasioista ja eläinsuojelusta. Muu eläinlääkintähuolto on järjestetty pääosin ostopalveluina.
Vaarallisia eläintauteja ei Oulun alueella ole
todettu vuosikymmeniin, mutta tämän vuoden keväällä Helsingistä Oulun yliopiston
eläintarhaan tuoduissa puluissa puhkesi
Newcastlen tauti. Tauti on erittäin helposti
leviävä ja voi aiheuttaa suuria taloudellisia
tappiota tuotantokanaloissa. Tehokkailla
vastustamistoimenpiteillä taudinleviäminen
saatiin kuitenkin estettyä.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio ED-aikaan
Laboratorio palvelee Oulun kaupungin
ympäristövirastoa ja myy palveluita muille
virastoilIe ja laitoksille. Lisäksi laboratorio
myy palveluita lähikuntien ympäristö- ja
ympäristöterveysvalvontaa suorittavilIe viranomaisille sekä yksityisasiakkaille ja yrityksille.
Laboratorion laatujärjestelmää ollaan muuttamassa kansainvälisten laatuvaatimusten
mukaiseksi. EU:n sisällä elintarvikkeilla on
vapaa liikkumisoikeus ja eri maissa suoritettujen tutkimusten on oltava yhtä päteviä.

Talousveden laadun
parantamiseen satsattu
Oulujoen vedestä valmistetussa talousvedessä on esiintynyt ajoittain hyvinkin pahoja haju- ja makuhaittoja. Viimeinen sysäys talousveden laadun parantamiselle oli
kevät 1991. Tällöin veden ei enää voitu katsaa täyttävän talousveden esteettiselle laadulle asetettuja laatuvaatimuksia. Vaihtoehdoksi kaupunkilaisille avattiin Maikkulan
vesiposti, josta kaikki halukkaat saivat hakea pohjavettä maksutta. Loppuvuodesta
1991 saatiin kaksi pohjavesipostia lisää.
Samaan aikaan kukoisti veden irtomyynti.
Erilaisia kaupustelijoita ja veden kuljettajia ilmaantui kaupunkikuvaan useampia.
Hintan vesilaitoksen puhdistusprosessia täydennettiin otsonoinnilla ja aktiivihiilisuodatuksella syksyllä 1993. Tämän seurauksena Oulujoen pohjoispuolisen alueen veden
laatu parani ja haju- sekä makuhaitat vähenivät huomattavasti.
Samana syksynä Hangaskankaalla otettiin
käyttöön kolme uutta pohjavedenottamoajo
olemassa olleiden kahden lisäksi. Näistä
saatava vesi johdettiin Kurkelanrannan
vedenpuhdistamolle sekoitettavaksi pintavedestä valmistettuun talousveteen. Näin saatiin myös Oulujoen eteläpuolisten alueiden
veden laatua hiukan parannettua. Lokakuussa 1993 avattiin neljä uutta pohjavesipostia
Hangaskankaalta Kurkelanrantaan tulevan
runkoputken varrelle. Näistäkin vesiposteista kaupunkilaisilla on mahdollisuus maksutta hakea pohjavettä käyttöönsä.
Hintan vesilaitoksen muutosprosessista saatujen hyvien kokemusten perusteella myös
Kurkelanrannan prosessia lähdettiin uudistamaan. Kesällä 1996 laitoksella otettiin
käyttöön otsonointi ja aktiivihiilisuodatus
sekä veden desinfiointi UV-valon avulla.
Kokonaisuudessaan prosessimuutos toteutui tämän syksyn aikana.
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Thoteturvallisuuden valvonta
laajentui koskemaan myös
kuluttajapalveluja
Marraskuussa 1993 tuoteturvallisuuslain
soveltamisala laajentui koskemaan kulutustavaroiden lisäksi myös kuluttajapalveluja
ja muita sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden lopulliset käyttäjät ovat kuluttajiin rinnastettavia henkilöitä.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden toteutuminen Euroopan sisämarkkinoilla on siirtänyt
kulutustavaroiden turvallisuuden valvonnan
painopisteen tuonnin valvonnasta markkinavalvontaan. Markkinavalvonnalla viranomaiset varmistavat, että valmistajien ja
maahantuojien ensivalvonta toimii ja markkinoilla olevat tuotteet ovat kuluttajille turvallisia.

