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Kuinka toimin?
Mitä voisin tehdä? Mistä saisin tietoa?
••

••

YMPARISTONSUOJELUTIETOA
OU LU LAISI LLE

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO
JULKAISU 1/1990

MITÄ JOKAINEN VOI TEHDÄ YMPÄRISTÖNSÄ HYVÄKSI

'Osta kestäviä tuotteita. Pois kertakäyttö.
'Vältä ongelmallisia pakkauksia (mm. muovipullot, alumiinitölkit, moneen kertaan
pakatut tuotteet). Suosi palautuspuIloja.
'Osta helposti kierrätettävää, luonnonmateriaaleja, uusiotuotteita, käytettyä.
'Korjaa, käytä loppuun ja muuta uuteen käyttötarkoitukseen.
'Erottele hyöty- ja ongelmajätteet.
'Kompostoi ja polta hajuttomasti.
, Ehdota työpaikalla paperinkeräystä ja luopumista kertakäyttöastioista.
'Ilmoita roskaamisesta ja laittomista kaatopaikoista.
'Käytä lyijytöntä bensiiniä ja katalysaattoria. Vältä tyhjäkäyntiä. Kulje julkisilla
liikennevälineillä, pyöräile tai kävele.
'Säästä energiaa. Säädä lämpötila asunnossa ja työpaikalla noin 20
asteeseen, tiivistä hanat ja ikkunat.
* Muista jokamiehen oikeuksien lisäksi myös jokamiehen velvollisuudet

liikkuessasi luonnossa.

.>

Kuvitus: Janne Suutarinen
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YMPÄRISTÖNSUOJELUTIETOA OUlUlAISllLE

Lukijalle
Arkisissa askareissamme törmäämme usein kysymyksiin kuinka toimisin,
mitä voisin tehdä, mistä saisin tietoa?
Tämä kirjanen on tarkoitettu oululaisille sekä vastaamaan ympäristöön
liittyviin kysymyksiin että antamaan lisätietoa ajankohtaisista ympäristöongelmista.
Aiheet on käsitelty hakusanoittain aakkosjärjestyksessä ja viitteet muihin
hakusanoihin on tummennettu. Sijainti-, osoite- ja muut vastaavat tiedot
on esitetty Oulussa tällä hetkellä vallitsevan tilanteen mukaan.
Kirjasen on toimittanut Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, joka
mielellään ottaa vastaan palautteen ja uudet ehdotukset.
Toivomme, että tämä kirjanen antaa virikkeitäja auttaa toimimaan yhteisen
ympäristömme hyväksi.

I
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AEROSOLlT

Aerosolit ovat kiinteiden hiukkasten tai
nestepisaroiden ja kaasun muodostamia
seoksia. Useita kodin kemikaaleja
myydään aerosoleina. Monissa aerosolipakkauksissa käytetään ponnekaasuna
halogenoituja kloorattuja hiilivetyjä, freoneja, jotka ilmaan päästyään hajottavat
ultraviolettisäteilyltä suojaavaa yläilmakehän otsonikerrosta. Suora ultraviolettisäteily voi aiheuttaa syöpää. Kotimainen
aerosoliteollisuus pyrkii luopumaan freonien käytöstä ponnekaasuina 1990-luvun
alkuun mennessä.
* Tuoteselosteesta ilmenee, mitä ponnekaasua aerosoli sisältää.

Freoneja vaarattomampi ponnekaasu on esim. propaanibutaani.
* Freoneja käytetään myös kovamuovien, muovikennojen ja vaahto-

muovien valmistuksessa (mm. hampurilaispakkaukset, jotkut kananmunakennot) sekä jäähdytysputkissa.
AKUT

Käytöstä poistetut akut ovat ongelmajätettä. Ne voi viedä Ruskon kaatopaikan
ongelmajätevarastoon, avoinna ma-pe klo 7-20, la klo 9-12.
ALKALlNITEETTI

Alkaliniteetti kuvaa veden puskurikykyä eli kykyä kestää happo- tai emäslisäyksiä
happamuuden muuttumatta. Mitä suurempi alkaliniteetti, sitä suurempi puskurikyky. Kts. myös happamoituminen ja pH.
ALLERGIA, ALTISTUMINEN

Erilaiset synteettiset yhdisteet tai luonnonaineet voivat aiheuttaa niille altistuvassa
ihmisessä liikaherkkyyttä, allergiaa. Allergiaoireita ovat mm. ihon punoitus, ihottumao kuume, pahoinvointi, päänsärky, silmien kirvely ja hengenahdistus.
ANTIIKKILIIKKEET

Antiikkiliikkeet ostavat ja myyvät antiikkiesineitä, -huonekaluja yms. Oulussa toimivia antiikkiliikkeitä:
Antiikkiliike Oulun Romantiikka, Saariston katu 5, puh. 225 058
Antiikki ja Taide Lea, Hallituskatu 11, puh. 222 641
Antiikkiliike osto ja myynti R. Nevalainen, Asemakatu 25,
puh. 228207
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ANTIKVARIAATIT
Antikvariaatit ostavat ja myyvät mm. lehtiä, kirjoja, äänilevyjä, kasetteja ym.
Oulussa toimivia antikvariaatteja:
Ale-Kirja, Rautatienkatu 16, puh. 220 685
Divari, Rautatienkatu 6, puh. 221 369
Kirja-antikvariaatti, Pakkahuoneenkatu 21, puh. 12344
Halpakirja, Isokatu 15, puh. 13 390
Lehti ja Kirja, Torikatu 25, puh. 224 530
APTEEKIT
Apteekit vastaanottavat kotitalouksien lääkejätteitä ja elohopeakuumemittareita_.
Ne ovat ongelmajätteitä, eikä niitä saa laittaa tavallisten jätteiden sekaan. Oulun
apteekit:
Vanha apteekki, Kauppurienkatu 27-29, puh. 220 707
Uusi apteekki, Kirkkokatu 11, puh. 15463
Kolmas apteekki, Sepänkatu 9, puh. 12 019, 15285
Kaijonharjun sivuapteekki, Kalevalantie 3, puh. 561 591
Merikosken apteekki, Koskitie 28, puh. 341 391
Hintan sivuapteekki, Hintantie 76, puh. 543 960
Keskus-apteekki, Hallituskatu 11, puh. 13 112
Karjasillan apteekki, Höyhtyän ostoskeskus, puh. 330 332
Kaukovainion sivuapteekki, Hiirihaukantie 3, puh. 331 382
Raksilan apteekki, Ratakatu 8, puh. 227049
KasteiIin sivuapteekki, Kajaanintie 92, puh. 330033
Pateniemen apteekki, Väliahontie 56, puh. 565 220, 565 365
Toppilan sivuapteekki, Koskelantie 66, puh. 343 250
Myllyojan apteekki, Myllyojan ostoskeskus, puh. 302 144
Maikkulan sivuapteekki, Maikkulan liikekeskus, puh. 572 170
Yliopiston apteekin Oulun sivuapteekki, Isokatu 27, puh. 14816
ASBESTI
Asbesti on kuitumainen mineraali, josta irtoaa erittäin hienojakoista pölyä. Asbestipölyn hengittäminen voi aiheuttaa pölykeuhkosairautta ja keuhkosyöpää. Asbestia sisältävät mm. autojen jarru- ja kytkinlevyt, vanhat palonsuojalevyt ja ennen
1970-lukua rakennettujen talojen lämpöputkien eristeet. Asbestipurkujätteet tulee
pakata tiiviisti ja merkitä asianmukaisesti ennen kaatopaikalle kuljetusta. Lisätietoja
asbestin käsittelystä työsuojeluviranomaisilta, Taka-Lyötynkatu 4, puh. *336 344.
AUTO
Useissa kaupungeissa liikenteen aiheuttamat päästöt ovat pahoja ilman pilaajia.
Autojen pakokaasut sisältävät noin tuhat erilaista yhdistettä, joista monet ovat
ihmisille ja muulle luonnolle haitallisia kuten lyijy, häkä, typen oksidit, hiilivedyt, noki
ja pöly.
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Autoilun ympäristöhaitat vähenevät, kun
* kuljetaan

lyhyet matkat jalan tai pyörällä
* käytetään julkisia kulkuvälineitä
* vältetään moottorin tyhjäkäyntiä ja rajuja kiihdytyksiä
* pidetään moottorin säädöt kunnossa
* käytetään lyijytöntä bensiiniä ja pakokaasuja puhdistavaa katalysaattoria.
BENSIINI

Tavallisen bensiinin ympäristölle haitallisimpia aineita ovat lisäaineena käytetyt
Iyijytetrametyyli tai -etyyli. Suomessakin ollaan siirtymässä käyttämään vain lyijytöntä bensiiniä. Suurin osa pakokaasujen muista epäpuhtauksista voidaan tämän
jälkeen puhdistaa autoihin asennettavilla katalysaattoreilla. Lyijyttömän bensiinin
käytön edellytyksenä on, että oktaaniluku 95 on moottori lIe riittävä ja että sen
venttiilirakenne on tarkoitukseen sopiva. Hyvin varustetuilta huoltoasemilta saa
Ympäristöministeriön esitettä "Kulkeeko autosi Iyijyttömällä", josta ilmenevät automallit, joihin Iyijytön bensiini sopii. Asiaa voi tiedustella myös autoliikkeistä.
BIODYNAAMINEN VILJELY

Biodynaaminen viljely perustuu avaruuden rytmien mukaan määriteltyyn kylvö- ja
korjuukalenteriin. Apuna käytetään lisäksi erilaisia kasvi- ja kompostiuutteita ja
lannoitepreparaatteja. Biodynaaminen viljely on luonnonmukaista viljelyä.
BIOINDIKAAnORI

Bioindikaattori on eliö, eliöryhmä tai sen osa, joka ilmentää ympäristön tilaa.
Bioindikaattoreita on kahta tyyppiä:
1) puhtaan ympäristön indikaattorit eli bioindikaattorit, jotka menestyvät huonosti epäpuhtauksien kuormittami!la alueilla
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2) pilaantuneen ympäristön indikaattorit eli bioindikaattorit, jotka viihtyvät epäpuhtauksien kuormittamilla alueilla.
BIOKAASU

Biokaasua muodostuu eloperäisten ainesten mädätessä (hajotessa hapettomissa
olosuhteissa). Kaasu sisältää runsaasti metaania, jota voidaan käyttää polttoaineena. Hyödynnettävää kaasua saadaan aikaan esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla
yhdyskuntalietettä mädättämällä. Suomessa biokaasulaitoksia on mm. Kuopiossa,
Jyväskylässä ja Vaasassa. Uusia biokaasun talteenottokohteita ovat maatilat, mm.
sikalat, ja kaatopaikat. Molemmista on saatu hyviä kokeilutuloksia. Biokaasun
käytön uskotaan lähitulevaisuudessa huomattavasti kasvavan.
BIOKEMIALLINEN HAPENKULUTUS (BHK 7 )

BHK-määrityksellä mitataan vedessä olevien biologisesti hajoamiskelpoisten aineiden määrää (mg/I). Alaindeksi 7 ilmaisee määrityksen kestoajan vuorokausina.
Vesi on sitä likaisempaa, mitä suurempi BHK 7 -arvo on. Engl. biochemical oxygen
demand (lyhenne B00 7 ).
BIOLOGIAN OPETUSKOHTEET

Biologian ja maantiedon opetukseen soveltuvat kohteet Oulussa on kartoitettu ja
tietoja niistä saa kouluvirastosta, puh. *243811 tai ympäristönsuojelutoimistosta,
puh. 245 761.
BIOLOGINEN TORJUNTA

Biologisessa torjunnassa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, vaan kasvitauteja
ja -tuholaisia torjutaan niiden luontaisilla vihollisilla, mekaanisilla keinoilla, tahraavilla hajuaineilla ja luonnon omilla myrkyllisillä aineilla.
Esimerkiksi leppäpirkot ja niiden toukat sekä hämähäkit tuhoavat tehokkaasti
kirvoja. Kasvihuoneissa käytetään yleisesti petopunkkeja. Myös sammakot, sisiliskot, siilit ja linnut ovat mainioita biologisia tuholaisten torjujia.
BIOLOGINEN VILJELY

Biologinen viljely on luonnonmukaista viljelyä. Siinä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, raskaita koneita tai keinolannoitteita. Maata hoidetaan niin, että maan
oma pieneliöstö pysyy monimuotoisenaja hajottaa orgaanisiajätteitä, vapauttaa ravinteita kiertoon ja sitoo typpeä. Rikkaruohot torjutaan mekaanisesti, kulottamalla
ja viljelykierrolla ja tuhohyönteiset sekakasvustojen avulla ja biologisella torjunnalIa.
Biologinen viljely tuottaa maukkaita, korkeatasoisia tuotteita. Niiden kivennäis-,
ravintoaine- ja vitamiinipitoisuudet ovat korkeita ja niiden säilyvyys on hyvä; sen
sijaan niiden nitraattijäämät ovat pienet. Biologinen viljely sopii erinomaisesti
palstaviljelijöille ja kotipuutarhureille.
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BIOSIOI

Kts. ympäristömyrkyt.
CFC-YHDISTEET

Kloorifluorihiilivedyistä käytetty lyhenne. Kts. freonit, aerosolit.
DDT

DDT:tä eli diklooridifenyylitrikloorietaania käytetään hyönteismyrkkynä. Se hajoaa
luonnossa hyvin hitaasti ja rikastuu eliöihin. Suomessa ja monissa muissa teollisuusmaissa sen käyttö on nykyään kielletty, mutta kehitysmaissa sitä käytetään
vielä yleisesti.

DESIBELI

Äänen voimakkuuden mittayksikkönä käytetään desibeliä (dB). Mitta-asteikko on
logaritminen. Mittauksessa käytetty suodintyyppi merkitään yksikön jälkeen, esim.
dB(A).
DIOKSIINI

Dioksiini eli 2,3,7 ,8-tetraklorodibentso-paradioksiini on tiettävästi myrkylIisin ihmisen valmistama yhdiste, kaliumsyanidiin verrattuna 10000 kertaa myrkyllisempi.
Dioksiinia on epäpuhtautena eräissä vesakkomyrkyissä ja homeenestoaineissa.
Dioksiinia ja lähes yhtä vaarallista dibentsofuraania syntyy mm. PCB-pitoisten
aineiden palaessa alle 1100 asteen lämpötilassa. Dioksiinia syntyy helposti myös
desinfiointiaineena käytetyn heksaklorofeenin valmistuksessa. Suomessa on dioksiinijäänteitä löydetty joidenkin teollisuuslaitosten savukaasuhormeista. Pahimpia
dioksiinikatastrofeja ovat olleet Vietnamin sota, jossa dioksiinia sisältävää
lehvästöruiskutetta levitettiin lentokoneista ja Italiassa, Sevesossa kemian tehtaassa v. 1976 sattunut onnettomuus.
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Dioksiini saattaa aiheuttaa iho-, maksa- ja kudosvaurioita, syöpää ja sikiöiden
epämuodostumista.
EKOLOGIA

Ekologia on biologian ala, joka tarkastelee eliöiden vuorovaikutusta ympäristöönsä
ja toisiinsa. Ekologian kunnianhimoisena tavoitteena on luoda yleinen teoria, joka
selittäisi em. vuorovaikutussuhteet ja jonka avulla nykyistä teknokulttuuria voitaisiin
kehittää ekologisesti kestävämpään ja ympäristöä vähemmän vaurioittavaan suuntaan.
EKOSYSTEEMI

Ekosysteemi on alueen elollisesta ja elottomasta luonnosta koostuva toiminnallinen kokonaisuus. Ekosysteemejä voidaan rajata yhtenäisen ympäristön mukaan,
esimerkiksi metsä, suo, pelto, järvi ja joki. Maapallon biosfääri eli elokehä voidaan
käsittää yhdeksi suureksi ekosysteemiksi.
EKOTALO

Ekotalo on ympäristöön sopeutettu rakennus, joka käyttää luonnonvaroja saasteettomasti ja tuhlailematta. Ekotalon lämmitys voi toimia vaihtoehtoisilla energiamuodoilla kuten aurinkoenergialla, maalämmöllä tai tuulella. Jätehuollossa pyritään
kierrätykseen: talousjätteet kompostoidaan, käyttökelpoinen tavara käytetään
uudelleen tai myydään jne.
ELOHOPEA Hg

Elohopea kuuluu raskasmetalleihin ja on vaarallinen ympäristömyrkky varsinkin
orgaanisena yhdisteenä. Elohopeapäästöjä ympäristöön aiheuttaa mm. klooriteollisuus. Elohopeaa voi olla lämpömittareissa, paristoissa ja joissakin loisteputkissa.
Elohopeajätteet tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteisiin (kts. ongelmajätteet).
ELOPERÄISET JÄTTEET

Kts. komposti.
ELÄINMUSEO

Yliopiston eläinmuseo Linnanmaalla on avoinna yleisölle kesä-elokuussa ti-su klo
11-15, muulloin su 11-15. Lisäksi ryhmät voivat vierailla lukukausien aikana virkaaikana klo 9.30-15.30 (ryhmien käynnistä sovittava).
Puh. 353 133 tai *353611.
ELÄINTARHA

Yliopiston tutkimus- ja opetuseläintarha Linnanmaalla on avoinna yleisölle kesä-
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elokuussa la-su klo 11-15, elleivät eläinten lisääntymistapahtumat tai tutkimustoiminta muuta edellytä.
Puh. 352 881 tai *353 611.
EMISSIO

Emissio eli päästö tarkoittaa kohteesta poistuvaa kiinteiden hiukkasten, nesteiden
tai kaasumaisten yhdisteiden massavirtaa tai energiavirtaa.
EMÄKSET

Vahvat emäkset kuten lipeä ovat ongelmallisia yhdisteitä syövyttävien vaikutustensa vuoksi. Viemäriin kaadettuna ne voivat aiheuttaa putkistovaurioita. Emäsjätteet
voi viedä hyvin pakattuina Ruskon kaatopaikan ongelmajätevarastoon. Emäksen
neutraloimista itse ei suositella.
EPÄKOHDAT

Ympäristöasioissa ilmenevistä epäkohdista voi ilmoittaa asianomaisille viranomaisille:
Ympäristönsuojelutoimisto puh. 245 761
- ilmansuojelu, jätehuollon valvonta, roskaaminen, luonnonsuojelu, vesi asiat,
ympäristömelu

cp
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Terveystarkastajat puh. *245711
- terveydelle haitalliset tai vaaralliset aineet ja elintarvikevalvonta
Kuluttajaneuvonta puh. *245 600
- kulutustavarat ja palvelut
Rakennusvirasto puh. *242 011
- kunnossapito, romuajoneuvot
Palolaitos puh. '225 000
- myrkky- ja öljyvahingot
EROOSIO

Eroosio tarkoittaa maa- tai kallioperän kulumista sitä muokkaavien voimien vaikutuksesta, joista tavallisimmat ovat vesi ja tuuli. Eroosiota pääsee tapahtumaan
erityisesti silloin, kun alueen kasvillisuus on tuhoutunut esimerkiksi metsänhakkuiden tai laidunnuksen vuoksi eivätkä kasvien juuret enää ole sitomassa maaperää.
Vakavia eroosiohaittoja on syntynyt mm. Välimerenmaissa, Alpeilla ja Islannissa.
Suomessa eroosio on vähäistä.
FISSIO

Fissio tarkoittaa raskaan
ytimeksi. Kts. ydinenergia.

atomiytimen

halkeamista kahdeksi

uudeksi
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FORMALDEHYDI

Formaldehydiä on yleensä aina jonkin verran huoneilmassa. Sen suurimmat sallitut
pitoisuudet huoneilmassa ovat 0.3 mg/m 3 vanhoissa rakennuksissa (rakennettu tai
peruskorjattu ennen vuotta 1983) ja 0.15 mg/m 3 uusissa. Formaldehydiä vapautuu
mm. käsitellyistä tekstiileistä, eräistä rakennuslevyistä, lattianpinnotteista, liimoista, papereista, nahkatuotteista ja tupakasta. Formaldehydi voi ärsyttää silmiä ja
hengitysteitä ja korkea pitoisuus saattaa altistaa syövälle. Lisätietoja saa terveystarkastajilta, puh. *245711.
FOSFORI P

Fosforia käytetään keinolannoitteena ja pesuaineissa fosfaatteina veden pehmentämiseen ja pesutehon parantamiseen. Vesistöön joutuessaan fosfori aiheuttaa rehevöitymistä. Kaupungeissa suurin osa fosforikuormituksesta tulee asumisjätevesistä; maaseudulla huomattavimpia ovat metsien ja peltojen keino/annoitukset.
Oulun edustan merialueen fosforikuormitus on viime aikoina pienentynyt. Vuonna
1978 se oli noin 58 tonnia vuodessa ja vuonna 1987 noin 35 tonnia. Oulujoen
fosforikuormitus on vastaavalla aikavälillä vaihdellut 1.1 tonnista vuodessa 2.5
tonniin vuodessa ilman selvää suuntaa kasvusta tai vähenemisestä. Merialuetta
kuormittavat pääasiassa Oulun kaupungin asumisjätevedet ja teollisuuden jätevedet; Oulujokea puolestaan jokivarren taajamien asumisjätevedet, teollisuuslaitokset ja hajakuormitus.
FOSSIILISET POLTTOAINEET

Fossiiliset polttoaineet ovat energiapitoisia, hiiltä tai hiilivetyjä sisältäviä aiempina
aikoina eläneiden eliöiden jäänteitä, jotka ovat joko kivettyneet (kivi- ja ruskohiili),
tiivistyneet (turve) tai tislautuneet (maaöljy ja -kaasu). Maapallon fossiiliset polttoainevarat ovat rajalliset. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapautuu ilmakehään
hiilidioksidia, jonka pitoisuuden kasvu ilmassa voi johtaa ns. kasvihuoneilmiöön,
sekä erilaisia epäpuhtauksia, lähinnä rikin ja typen oksideja, jotka aiheuttavat ilman
pilaantumista ja happamoitumisilmiön. Kts. myös hiilidioksidi, rikki ja typpi.
FREONIT

Freonit ovat halogenoituja, alifaattisia ja klooripitoisia fluorihiilivetyjä, joita käytetään ponnekaasuina, kertakäyttöpakkausten ja kovamuovien valmistuksessa,
jääkappien ja pakastimien jäähdytysputkistoissa, liuottimina ja pehmeiden muovien
valmistuksessa. Freonit hajottavat ultraviolettisäteilyltä suojaavaa yläilmakehän
otsonia. Suomi allekirjoitti v. 1987 freonien käyttöä rajoittavan kansainvälisen
sopimuksen. Kts. myös otsoni.
FUNGISIDIT

Kts. torjunta-aineet.

10
FUUSIO

Fuusio tarkoittaa keveiden atomiytimien yhtymistä raskaammiksi ytimiksi. Kts.
ydinenergia.
GEOLOGINEN MUSEO

Yliopiston geologinen museo linnanmaalla on avoinna yleisölle ti, ta klo 11-15, su
12-15. Puh. 352 575 tai *353 611.

HAJAKUORMITUS

Kts. vesistökuormitus.
HAPOT

Vahvat hapot ovat vahvoihin emäksiin verrattavia ongelmajätteitä. Kts. emäkset,
ongel majätteet.
HAPPAMOITUMINEN, HAPAN LASKEUMA

Energiantuotannosta, teollisuustoiminnastaja liikenteestä pääsee ilmakehään rikin
ja typen yhdisteitä, jotka muodostavat vesihöyryn kanssa happoja. Näiden laskeutuminen maahan aiheuttaa vaurioita maaperälle, vesistöille ja rakennetulle
ympäristölle. Maaperä ja vesistöt muuttuvat happamammiksi ja useille eliölajeille
sopimattomiksi. Happamoituminen saa myös aikaan metallien, mm. alumiinin ja
kadmiumin, liukenemista maaperästä. lonimuodossa nämä metallit ovat myrkyllisiä
monille eliöille. Rakennetussa ympäristössä haitat ilmenevät metallien (autot,
peltikatot) ja kivimateriaalien (talot, veistokset) syöpymisenä.
Jatkuessaan happamoituminen johtaa suuriin tuhoihin: maatalouden ja metsäteollisuuden toiminnan vaikeutumiseen, vesistöjen vajaatuottoisuuteen, maisemallisten arvojen menetyksiin, kustannustason nousuun ja terveysriskien moninkertais-
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tumiseen. Suomessa ongelmaa pahentavat maa- ja kallioperän luontainen happamuus sekä kylmä ilmasto, joista seikoista johtuen aikaväli oireiden ilmaantumisesta
täydelliseen tuhoon on lyhyempi kuin esim. Manner-Euroopassa.
Happamoituminen on vaikea ja laaja ympäristöongelma. Sen ratkaisu vaatii sekä
kansallisia että kansainvälisiä toimia ilmansaasteiden kaukokulkeutumisen vuoksi.
Kiireellisin tehtävä on rikin ja typen oksidien päästöjen huomattava pienentäminen.
Teollistuneet maat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ovat sitoutuneet
vähentämään rikkipäästöjään 30 prosentilla tietyn aikataulun mukaan. Pohjoismaat
pyrkivät vapaaehtoisesti vähentämään rikkipäästöjään puoleen. On kuitenkin arvioitu, että vasta 80 % vähennys päästöissä kääntää happamoitumiskehityksen
parempaan suuntaan.
Omalta osaltasi voit vähentää happamoitumista väittämällä auton käyttöä ja vaatimalla siirtymistä vähärikkisiin polttoaineisiin ja ympäristöystävällisempiin teollisuuden prosesseihin.

HAPPIKATO
Rehevöitymisen seurauksena happea
kuluttava hajoitustoiminta vesistössä kiihtyy. Jos uuden hapen sekoittuminen
veteen estyy (esim. jääpeite), voi happi
kulua kokonaan loppuun. Seurauksena
voi olla kalakuolemia ja hapettomasta
hajoamisesta syntyvää pahaa hajua.
Happikatoa ehkäistään keinotekoisella
i1mastuksella.

HARSUUNTUMINEN
Harsuuntuminen on yleisnimitys havupuiden osittaiselle neulaskadolle eli neulasten ennenaikaiselle varisemiselle. Harsuuntumisesta on kyse silloin, kun neulaskato on yli 20 % neulasista. Harsuuntumista voivat aiheuttaa ilman epäpuhtaudet,
sienitaudit, tuhohyönteiset, pakkanen jne.

HERBISIDIT
Kts. torjunta-aineet.

HIILIDIOKSIDI CO 2
Hiilen täydellisen palamisen tuloksena syntyy hiilidioksidia. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jatkuvasti kasvanut teollisuuden, liikenteen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu yhdessä muiden
epäpuhtauksien (mm. typpioksiduuli, metaani, CFC-aineet) kanssa voi saada
aikaan kasvihuoneilmiön, mikä tarkoittac: sitä, että lämmön takaisinsäteily maapallolta estyy ja maapallon ilmasto lämpenee pysyvästi pitkällä aikavälillä.
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Ilmaston pysyvä lämpeneminen aiheuttaa muutoksia napajäätiköissä ja merenpinnan korkeudessa. Myös sadeolot maapallolla muuttuvat. Ilmastomuutokset aiheuttavat muutoksia myös kasvillisuudessa. Metsien osuus vähenee ja arojen kasvaa.
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen on ennustettu katoavan vuoteen 2030 mennessä. Hiilidioksidipitoisuuden kasvun jatkuessa nykyisellä tasolla ennustetaan
Suomessa vuoden keskilämpötilan kohoavan vuoteen 2030 mennessä 4-5 astetta.
Sademäärä kohoaa 1000 mm :iin vuodessa ja suurin osa siitä tulee talvella. Oulussa
vallitsisi tuolloin nykyisen Keski-Euroopan ilmasto.
Kasvihuoneilmiö toteutuu, mikäli hiilidioksidivirtaa ilmakehään ei vähennetä oleellisesti. Tämä edellyttää kansainvälisiä sopimuksia ja uutta energiapolitiikkaa.

HIILIMONOKSIDI CO
Hiilimonoksidia eli häkää syntyy hiilipitoisten aineiden palaessa epätäydellisesti. Se
on hajuton ja väritön ilmaa raskaampi hengenvaarallinen kaasu. Hengityselinten
kautta häkä kulkeutuu verenkiertoon ja syrjäyttää veren punasoluista hapen, jolloin
solujen hapensaanti estyy. Häkää saattaa esiintyä paitsi huolimattoman lämmityksen seurauksena sisätiloissa myös suurina pitoisuuksina liikennepäästöjen seurauksena vilkasliikenteisillä kaduilla etenkin kylmällä ja tyynellä säällä. Valtioneuvosto on vahvistanut hiilimonoksidilie ohjearvot. Keskimääräinen hiilimonoksidipitoisuus ei saisi ylittää kahdeksan tunnin aikana 10 mg/m 3 ja tunnin aikana 30 mg/

m3.
HIUKKASET
Kts. leijuma ja kaukokulkeutuminen.

HYÖTYKÄYTTÖ
Jätteiden hyötykäyttöä on niiden kierrättäminen uudelleenkäyttöön kaatopaikalle
viennin sijasta.
• Vanhat, käytöstä poistamasi tavarat kuten vaatteet, huonekalut ja
kodinkoneet voit luovuttaa tai myydä uudelle käyttäjälle.
• Tiettyjä jätteitä voit käyttää energiantuotantoon edellyttäen, etteivät ne
pilaa ilmaa, esimerkiksi polttamalla tai biokaasua tuottamalla.
• Lajittele lasi, paperi ja metalliromu ja palauta ne teollisuuden raakaaineiksi.
• Kompostoi eloperäiset jätteet.
Tarkempia tietoja ao. hakusanojen kohdalta tai ympäristönsuojelutoimistosta, puh.
245761.
Kts. myös kierrätyskeskus.

HÄKÄ
Kts. hiilimonoksidi.
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HÄLYTYS
Suuren vaaran uhatessa annetaan yleinen hälytysmerkki, joka on yhtäjaksoinen
nouseva ja laskeva ääni. Palohälytyksessä puolestaan ääni pysyy alku nousun
jälkeen samalla tasolla. Yleisen hälytysmerkin kuullessasi mene sisälle, sulje ovet
ja ikkunat ja kuuntele radion, television tai kovaäänisten kautta annettavia ohjeita.

ILMANLAATU
Tärkeimmät ilmaa pilaavat tekijät ovat
liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon päästöt kuten rikkidioksidi, typen
oksidit, hiilivedyt, hiukkaset sekä savu- ja
pakokaasujen muut ainesosat. Haitallisimpia aineita näissä ovat raskasmetallit
ja solumuutoksia aiheuttavat yhdisteet.
Eräitten teollisuuslaitosten päästöt
sisältävät myös pahanhajuisia yhdisteitä,
jotka jo pieninä pitoisuuksina vähentävät
ympäristön viihtyisyyttä.
Ilmansuojelua voit edistää noudattamalla jätteidenpoltto-ohjeita, käyttämällä
vähärikkisiä polttoaineita kuten puuta,
turvetta tai maakaasua ja autossa lyijytöntä bensiiniä.
Oulun kaupunki-ilman rikkidioksidi-, rikkivety-, typpidioksidi-, häkä- ja hiukkaspitoisuutta tarkkaillaan jatkuvasti. Tiedustelut ympäristönsuojelutoimisto, Kauppatori,
puh. 245 761.

ILMASTUS
Vesistöjen ilmastus on hapen sekoittamista vesistöön koneellisesti happikadon
ehkäisemiseksi. Oulussa ilmastetaan Pyykös- ja Kuivasjärven vettä.
HUOM. IImastuskoneen toiminta voi haurastuttaa jäätä, joten ei ole syytä mennä
kovin lähelle konetta.

INSEKTISIDIT
Kts. torjunta-aineet.

INVERSIO
Inversioksi kutsutaan meteorologiassa tilaa, jossa ilman lämpötila kasvaa ilmakehässä ylöspäin siirryttäessä. Inversiokerros sijaitsee useimmiten ilmakehän
yläkerroksissa. Joskus se kuitenkin voi esiintyä lähellä maanpintaa, ja tällöin se
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estää ilmakehään tulevien päästöjen sekoittumisen ylempiin ilmakerroksiin. Seurauksena on sitä voimakkaampi ja nopeammin tapahtuva ilman saastuminen, mitä
lähempänä maanpintaa päästölähteiden yläpuolella sijaitseva inversiokerros on.
Pahat savusumut esiintyvät aina inversiotilanteissa. Lähellä maanpintaa sijaitsevat
inversiokerrokset kehittyvät selkeinä kylminä öinä, kun alimmat ilmakerrokset
menettävät lämpöä avaruuteen. Kts. myös smog.

JOKAMIEHENOIKEUS

Jokamiehenoikeus on vanha maan tapa, jonka mukaan jokaisella on tietyin rajoituksin oikeus liikkua luonnossa ja kerätä tiettyjä luonnonantimia.
Sallittua on:
• liikkuminen jalan, hiihtäen tai pyöräilien maastossa haittaa aiheuttamatta, ei kuitenkaan toisen pihalla tai pellolla
• kulkeminen, uiminen ja peseytyminen vesistössä samoin kuin juomaveden otto vesistöstä; myös jäällä kulkeminen
• tilapäinen oleskelu esim. telttailu toisen maalla riittävän etäällä asumuksesta
• sienien, luonnonmarjojen sekä rauhoittamattomien kasvien poimiminen
• mato-ongella onkiminen oman kunnan alueella pois lukien lohikalapitoiset virrat; alle 18-vuotias saa onkia ja piikkiä koko maassa ilman
erityistä lupaa
Kiellettyä on:
• kasvavien puiden kaato ja vahingoittaminen
• kuivuneen tai kaatuneen puun, varpujen, käpyjen, sammalen, jäkälän
tms. otto toisen maalta
• rauhoitettujen eläinten ja niiden pesien vahingoittaminen tai häirintä
• avotulen teko toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
• roskaaminen
• moottoriajoneuvoIla ajo maastossa ilman maanomistajan lupaa.
Jokamies välttää maihinnousua lintujen pesimäluodoille 1.5.-31.7. Hän ei soita
radiotaan vaan kuuntelee luonnonääniä. Hän kiertää pihat, pellot, puutarhat ja
sulkee portit ja veräjät perässään. Leiripaikkansa hän jättää sen näköiseksi kuin ei
siinä olisi koskaan ketään ollutkaan.
Ahvenanmaalla jokamiehenoikeudet ovat rajoitetumpia kuin muualla Suomessa.

15

JÄTEHUOLTO

Jätehuollolla tarkoitetaan jätteiden keräilyä, kuljetusta, vastaanottoa sekä varastointia, vaarattomaksi tekemistä ja muuta näihin rinnastettavaa käsittelyä.
Kaupungin jätehuoltomääräyksissä on ohjeet kiinteistöjen jätehuollosta. Kaikkien
taaja-asutusaluella olevien kiinteistöjen on jätehuoltolain mukaan kuuluttava järjestetyn jätteiden kuljetuksen piiriin. Oulussa tämä tarkoittaa, että jokaisen kiinteistön
haltijan on tehtävä jätteidenkuljetussopimus jonkun jätehuoltourakoitsijan kanssa.
Ympäristönsuojelulautakunta voi tietyin perustein myöntää hakemuksesta erivapauden jäädä järjestetyn jätteiden kuljetuksen ulkopuolelle ja samalla vapautuksen
kaatopaikalle tuotavan jätesäkin käsittelymaksusta. Oulussa syntyvät jätteet kuljetetaan Ruskon kaatopaikalle. Ongelmajätteet kuljetetaan edelleen Riihimäelle Ekokemiin, paitsi romuakut Rauman Romu Oy:lle.
Suomessa syntyy taaja-asutusalueella jätteitä yli 200 kg henkeä kohti vuodessa.
Arviolta 60 % siitä voitaisiin käyttää uudelleen. Lajittelun tulisi kuitenkin tapahtua
jo jätteiden syntypaikalla.
JÄTEPAPERI

Paperin keräys on viime vuosina ollut
pysähdyksissä jatkokäsittelyvaikeuksien
vuoksi. Uuden siistauslaitoksen valmistuttua keräys on alkamassa uudelleen.
Oulussa paperia keräävät kerros- ja rivitaloalueilta astioilla Pohjois-Suomen
Opiskelija-asuntosäätiö, Oulun Keräyspaperi Ky sekä Ervasti ja Karhumaa.
Pientaloalueilta paperia kerää "ovelta
ovelle" -menetelmällä yrittäjä Risto Penttilä. Erilaiset järjestöt järjestävät aika ajoin

"
.
PAPEItlIt
.
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omia keräystempauksia.
Keräykseen ei kelpaa likainen paperi, voi- tai kelmupaperi, pinnoitetut tai vahatut
pakkauspaperit, tervapaperi eivätkä tapetit. Paperin joukkoon ei saa laittaa muovia.
Pahvi ja toimistopaperi kannattaa lajitella erilleen muusta paperista, mikäli niitä
kertyy suuria määriä.
Osoitteita:

Ervasti ja Karhumaa, Tyrnäväntie, Muhos, puh. 439 209
Oulun Keräyspaperi Ky, Mineraalitie 6, puh. 363 758
PSOAS, Välkkylä, puh. 236 201
Risto Penttilä, Merimiehentie 24, puh. 541 443.

KAATOPAIKKA

Oulun kaatopaikka sijaitsee Ruskossa. Ruskon kaatopaikkaa käyttävät myös
Kempeleen ja Oulunsalon kunnat.
Kaatopaikka on avoinna ma-pe klo 7-20 ja la klo 9-12. Pihojen kevät- ja syyssiivouksen jätteiden tuonnista ei peritä maksua. Ilmaiseksi saa myös tuoda kotitalouksien
ongelmajätteitä kaatopaikalla sijaitsevaan ongelmajätevarastoon, yli 10 litran
jäteöljymäärästä peritään kuitenkin pieni käsittelymaksu. Kaatopaikalla sijaitsee
myös hyötyjätteiden vastaanottopiste, jonne voi tuoda lajiteltua paperi, pahvi-, lasija metallijätettä.
Kaatopaikan puhelinnumero on 361 937.
KAAVOITUS

Kuntien maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella. Kaavojen laatijana
Oulussa toimii rakennusviraston kaavoitusosasto, Pakkahuoneenkatu 22 B, puh.
*242011.
Yleiskaavassa esitetään maankäytön yleissuunnitelma: asumiseen, teolliseen
toimintaan, virkistyskäyttöön jne. tarkoitetut alueet.
Asemakaavassa (kaupungeissa) ja rakennuskaavassa (muissa taajamissa) osoitetaan yksityiskohtaisesti kerros- ja pientaloalueiden, puistojen ym. sijainti rakennuksineen.
Kaupungin yleis- ja asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja tarvittaessa
vahvistaa ympäristöministeriö. Kaavaa laadittaessa kuntalaisilla ja maanomistajilla
on mahdollisuus lausua mielipiteensä ja tarvittaessa valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen saakka. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuuluttamalla
sanomalehdissä ja kunnan ilmoitustaululla.
KADMIUM Cd

Kadmium on raskasmetalli ja sitä sisältävät yhdisteet kuuluvat ongelmajätteisiin.
Kadmiumia on joissain akuissaja paristoissa, tietyissä maaleissa, joissakin fosfaattilannoitteissa ja eräissä polttoaineissa. Liikenne on merkittävä kadmiumpäästöjen
lähde: sitä irtoaa moottorin, renkaiden ja nastojen kuluessa. Elimistöön kadmiumia
kertyy olennaisesti myös tupakan savusta.
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KASVIHUONEILMiÖ
Kts. hiilidioksidi.
KASVITIETEELLINEN PUUTARHA
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha linnanmaalla on avoinna yleisölle kesäisin
joka päivä klo 7-22. Alueella sijaitsevat kasvihuoneet ovat avoinna kesä-elokuussa
ti-su 10-17. muulloin ti-pe klo 8-15, la-su klo 12-15. Puh. 352 893 tai *353 611.
KAUKOKULKEUTUMINEN
Ilmansaasteet voivat kulkeutua ilmavirtojen mukana korkealla ilmakehässä tuhansien kilometrien päähän päästöpaikastaan. Varsinaisesta kaukokulkeutumisesta
puhutaan, kun kulkeutumismatka on yli 300 km. Esimerkiksi Suomen rikkilaskeumasta n. 50-60 % kulkeutuu ulkomailta, lähinnä Itä-Euroopasta. Myös radioaktiivinen saaste leviää kaukokulkeutumisena tehokkaasti sopivien sääolojen vallitessa.
KEMIKAALIT
Teollisuuden raaka-aineina ja prosesseissa käytetään monia yhdisteitä, jotka
myrkyllisyytensä tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi ovat ympäristölle vaarallisia.
Erityisesti kuljetukset ja osittain myös varastointi aiheuttavat onnettomuusriskin.
Oulun kautta kuljetetaan sekä rauta- että maanteitse suuria kemikaalimääriä.
Kemikaaleista johtuvan suuronnettomuuden sattuessa mene sisälle, sulje ovet ja
ikkunat ja kuuntele radiosta, televisiosta tai kovaäänisten kautta annettavia ohjeita.
Maa- ja metsätaloudessa sekä kotitalouksissa käytetään myös yhä enemmän
erilaisia kemikaaleja. Ennen niiden käyttöä tulee ehdottomasti tutustua käyttö- ja
varastointiohjeisiin ja selvittää oikea ensiapu vahinkojen varalta.
Kts. myös hälytys ja ympäristömyrkyt.
KERTAKÄ VnÖ/KESTOKULUTUS
Kertakäyttö kuluttaa luonnonvaroja ja kasvattaa jätevuorta. Järkevämpää on hankkia tuotteita, jotka kestävät pitkään ja joita voi korjata.
KESÄMÖKKI
Runsastuva loma-asutus aiheuttaa ympäristöhaittoja varsinkin puuttuvan jätehuollon vuoksi. Kesämökkisi ympäristön viihtyisyyteen voit vaikuttaa seuraavasti:
* Imeytäjätevedet maahan esimerkiksi soralla täytetyn kaivannon kautta

mahdollisimman kauas vesistöstä.
*

Kompostoi orgaaniset jätteet ja kerää muut jätteet keräyspisteisiin.

* Kesämökin vessaksi sopii parhaiten kuivakäymälä tai kompostikäymälä.
*

Käytä pyykinpesussa fosforitonta pesuainetta kuten mäntysuopaa.

\
18

• Myös melu on saastetta. Muista, että vesien äärellä esimerkiksi radion
tai moottorin ääni kuuluu kauas.
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KIERRÄTYSKESKUS
Kierrätyskeskuksen ideana on käytöstä poistettavien tavaroiden uudelleen käyttö.
Kuka tahansa voi tuoda sinne hylkäämiään tavaroita ja/tai ottaa sieltä mitä haluaa
ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Kierrätyskeskuksen yhteydessä voidaan
harjoittaa korjaustoimintaa sekä hyötyjätteiden keräilyä ja uudelleenjalostusta.
Ouluun perustetaan kunnallinen kierrätyskeskus 1990-luvun alkupuoliskolla. Seuraa hankkeen etenemistä tiedotusvälineistä.
Oulussa toimii jo yksityinen nk. hyötyjätteen lajittelukeskus Tarmontie 1:ssä. Siellä
myydään jonkin verran vanhoja vaatteita ja lehtiä ja järjestetään kerhotoimintaa
nuorille.

KIINTOAINE
Vedessä leijuva kiintoaine kuten mineraaliaines, kuidut ym. kiinteät epäpuhtaudet
samentavat vettä ja kuvastavat määränsä ja laatunsa puolesta veden tilaa. Kiintoaines ilmaistaan yleensä painoyksikkönä tilavuusyksikkössä, esimerkiksi mg/1.

KIRPPUTORI
Kirpputori ottaa vastaan puhtaita vanhoja vaatteita ja tavaroita. Pysyviä kirpputoreJa:
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• Pelastusarmeija.

Linnankatu 13, puh. 14662
Rautatienkatu 16, puh. 225 661
Ratamotie 22 (varastomyymälä), puh. 391 634
Pelastusarmeijan noutopalvelu hakee tavarat kotoasi, kun pyydät sitä
numerosta 391 634.
"Emmaus-kirpputori, Valtatie 44-46, puh. 15 189, ilt. 15375,362009.
Avoinna ti-pe 16-19, la 11-14. Myös Emmaus-kirpputorille tavarat
haetaan pyydettäessä kotoa.
KLOORATUT HIILlVEDYT

Klooratut hiilivedyt ovat kemianteollisuuden tuotteita, jotka ovat luonnossa erittäin
pysyviä. Monet klooratut hiilivedyt ovat torjunta-aineita (esim. DDT) tai suojaaineita (esim. kloorifenolit) tai lisäaineita (esim. PCB sähkö- ja väriteollisuudessa). Klooratut hiilivedyt rikastuvat eliöiden kudoksiin ja kertyvät maaperään.
KLOORI CI

Kloori on vihertävä, myrkyllinen, syövyttävä, normaalilämpötilassa kaasumainen
alkuaine. Klooria käytetään mm. selluloosateollisuudessa valkaisuaineena sekä
veden ja jäteveden desinfiointiin uimahalleissa ja vesi- ja viemärilaitoksissa.
Kloorionnettomuuden sattuessa pyri pois kaasupilven tieltä sivutuuleen, sulkeudu
sisälle ja kuuntele radion, television tai kovaäänisten kautta annettavia ohjeita. Jos
joudut klooripilveen, yritä peittää silmäsi ja hengitystiehyesi kostealla vaatteella.
KloorilIe alttiiksi joutunut on toimitettava lääkärin hoitoon.
Klooriyhdisteitä on myös monissa kodin kemikaaleissa. Säilytä ne asianmukaisesti
ja noudata käyttöohjeita.
KLOORIFENOLlT

Kloorifenolit ovat teollisuuden (mm. puunkyllästys), polttolaitosten ja liikenteen
päästöjä. Useimmat niistä ovat ympäristömyrkkyjä. Kts. myös dioksiini.
KLOORIFLUORIHIILlVEDYT

Kts. freonit, CFC-yhdisteet, aerosolit.
KOMPOSTI

Kompostoinnissa eloperäiset jätteet hajoitetaan lahottamalla mullaksi.
Kompostoinnista on ohjeita kaupungin jätehuoltomääräyksissä. Tarkempia ohjeita
saa ympäristönsuojelutoimistosta tai kirjastosta kompostointioppaista. Tärkeimmät
huomioon otettavat asiat kompostoinnissa ovat:
• riittävä koko, noin kuutiometri
• sijoitus varjoisaan paikkaan
• riittävä ilman kierto
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'sopiva kosteus
• riittävästi kuivikeaineita
• ruokajätteet peitetään heti
• kompostoitavaa materiaalia käännetään usein ilmanvaihdon takaamiseksi
'käymäläjätteiden kompostointiiil tarvitaan terveyslautakunnan lupa
• muovit, metallit ja lasi eivät hajoa kompostissa. Laho- tai sinistyssuojattu puu, tuhka, kalkki, tupakantumpit, kemikaalit ja muut ongelmajätteet
eivät myöskään sovellu kompostoitavaksi.
Kompostoinnissa voi käyttää erillistä, puutarha-alan liikkeistä tai rautakaupoista
saatavaa kompostoria. Talvikompostointiin suositellaan lämpöeristettyä kompostoria. Komposti voi mainiosti olla usean talouden yhteinen.
KUIVAKÄ YMÄLÄ

Kuiva- tai kompostikäymälä on suositeltava ratkaisu varsinkin kesämökille, josta
viemäröinti puuttuu. Markkinoilla on useita eri malleja tai kuivakäymälän voi myös
rakentaa itse. Käymälän rakentamiseen liittyy monia asioita, joten kannattaa ensin
ottaa yhteyttä terveysviranomaisiin, puh. '245711.
KÄYTETYT TAVARAT

Vanhat, vielä käyttökelpoiset tavarat voi viedä kirpputoreille, osto- ja myyntiliikkeisiin yms. Osoitteita löytyy hakusanojen antiikkiliikkeet, antikvariaatit, kirpputori
ja osto- ja myyntiliikkeet kohdalta. Kts. myös kierrätyskeskus.
LAJITIELU

Jätteet kannattaa lajitella jo niiden syntypaikalla. On arvioitu, että lajittelemalla
jätteet eri jatkokäsittelyihin kaatopaikalle vietävän jätemäärän voi saada supistumaan jopa 10 %:iin alkuperäisestä määrästä. Erikseen otetaan keräyskelpoinen
jätepaperi ja -pahvi, lasi, metalliromu, kompostoitavat jätteet, poltettavat
jätteet, lumppu, vielä käyttökelpoiset käytetyt tavarat ja ongelmajätteet. Katso
käsittelyohjeet ja osoitteet kunkin eo. hakusanan kohdalta.
LASI

Pullot ja purkit kelpaavat lasinkeräykseen, ikkunalasi ei. Poista pulloista ja purkeista
mahdolliset kannet, korkit ja metalliosat. Keräysastioihin ei saa laittaa posliiniesineitä. PalautuspuIlot kannattaa mieluummin viedä elintarvikeliikeeseen tai Alkoon.
Lasinkeräysastiat on sijoitettu seuraaviin kohteisiin:
1.
2.
3.
4.
5.

Ruskon kaatopaikan hyötyjätepiste
Raksilan marketit
Kauppahalli
Tuiran Alko
Puolivälinkankaan ostoskeskus
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6. Kaijonharjun ostoskeskus
7. Koskelan ostoskeskus
8. Rajakytän ostoskeskus
9. Kaukovainion ostoskeskus
10. Lintulan T-kauppa
11 . Myllyojan ostoskeskus
12. Pateniemen liikekeskus
13. Tuiran Tenna
14. KasteIIin liikekeskus
15. Nallikarin leirintäalue (kesäaikana)
16. Maikkulan ostoskeskus
17. Höyhtyän ostoskeskus
18. Välivainion K-Valinta Ruusu
19. Kuivasjärven Kuovintori
20. Huonesuon K-Ruokahuone
21. Keskustan parkkitalo
22. Herukan K-Herukka

-

Oulusta kerätty lasi viedään Ahlström Oy:n lasivillatehtaalle Ruukkiin. Jos astia on
täysi, soita puh. 245761.
LASKEUMA

Laskeumalla tarkoitetaan tietylle pinta-alalle tietyssä ajassa kertyvää ainesmäärää,
esimerkiksi sulfaattiyhdisteitä. Laskeuma kuvastaa ilman kautta alueelle tulevien
ilmansaasteiden määrää ja niiden luonnolle aiheuttamaa kuormitusta.
LDso·ARVO

LDso-arvo (engl. lethal dose 50 %) eli tappoannos tarkoittaa sitä määrää myrkyllistä
ainetta milligrammoina koe-eläimen elopainokiloa kohti laskettuna, joka tappaa
puolet koe-eläimistä vuorokauden kuluessa. Aine on sitä myrkyllisempää, mitä
pienempi sen LDso-arvo on.
LEIJUMA

Leijumalla eli hiukkasilla tarkoitetaan ilmassa leijuvien, hitaasti laskeutuvien hiukkasten kuten noen, pölyn ja lentotuhkan pitoisuutta. Valtioneuvoston vahvistamat
ohjearvot leijumalle ovat vuosikeskiarvona 60 ~lg/m3 ja vuorokausikeskiarvona
150 ~Lg/m3'
LEVIÄMISMALLlT

Leviämismallit ovat yhtälösysteemejä, joiden avulla arvioidaan epäpuhtauksien
pitoisuuksia ilmassa. Leviämismalleja sovelletaan maankäytön ja teollisuuslaitosten sijoituksen suunnittelussa sekä ilmansuojeluohjelmien laadinnassa.
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LIETE

Jätevesien puhdistuksen eräänä lopputuotteena syntyy lietettä. Liete muistuttaa
ulkonäöltään kosteaa maata. Sen kuiva-ainepitoisuus on n. 20 %. Liete on fosforija typpipitoista, joten se sopii kasvualustaksi. Liete sisältää pieniä määriä raskasmetalleja, joiden pitoisuutta viranomaiset valvovat säännöllisin mittauksin.
Lietteen käytössä on joitakin rajoituksia. Sitä ei pitäisi käyttää vesistöjen lähellä,
etteivät sen ravinteet huuhtoudu veteen. Kompostoimatta se ei sovellu raakoina
syötävien vihannesten lannoitukseen.
Oulun jätevedenpuhdistamolla liete kompostoidaan ja siihen sekoitetaan n. 50 %
turvetta ja hiekkaa. Kaikki laitoksen liete on pystytty kompostoimaan ja lopputuloksena saadaan vuosittain n. 40000 m3 valmista humusta, joka kokonaisuudessaan
käytetään viherrakentamiseen.
Lietelantaa saadaan navetoiden ja sikaloiden lietekaivoista. Se on juoksevampaa
kuin puhdistamoliete ja vaatii erityisvälineitä levitykseen.
L1NNUNPÖNTÖT

Nykyisen metsänhoidon seurauksena metsissä vallitsee pula kolopesijöiden asunnoista. Pulaa lievittämään voi maastoon (myös viljelysten lähelle - linnut ovat
mainioita tuholaistorjujia!) sijoittaa pönttöjä.
Pöntöt on paras rakentaa höyläämättömästä, kuivasta, vajaan tuuman paksuisesta
laudasta. Puhdistusta varten pohjan on oltava avattava. Lentoaukko on hyvä
ympäröidä pellinpalalla, joka estää oravien ja tikkojen yritykset suurentaa aukkoa.
Valmiita pönttöjä voi ostaa Luontokaupasta, osoite Kajaanintie 13.
Pönttöjen mitat (mm)
Kokoluokka
Korkeus
Lentoaukon halkaisija
Aukon etäisyys katosta
Pesäkolon sisämitta

I
II
250
250
28 30-32
50
50
70-90 110

111

320
50
60
130

IV
500
100
100
200

V
600
130
130
230

VI
650
180
150
350

Yleisimpiä pönttöjen käyttäjiä ovat
1

Sinitiainen
Kuusitiainen
Hömötiainen
IV
Telkkä
Naakka
Uuttukyyhky
Liito-orava

II
Kirjosieppo
Talitiainen
Varpunen

Kottarainen
Leppälintu
Tervapääsky

V
Telkkä
Orava

VI
Isokoskelo
Telkkä
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LINTUJEN TALVIRUOKINTA

Useimmat maassamme talvehtivat linnut selviävät omin voimin talvesta. Kuitenkin
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ruokinta helpottaa ankarina talvina erityisesti pienten lintujen hengissäpysymistä.
Ruokinta aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa ja sitä jatketaan kevääseen saakka.
Ruoaksi sopivat mm. erilaiset jyvät ja siemenet, erityisesti rasvapitoiset. Peitattuja
siemeniä ei saa käyttää, sillä ne ovat myrkyllisiä. Ruokintapaikan puhtaudesta tulee
huolehtia hyvin. Lintulaudan tulee olla rakenteeltaan sellainen, etteivät linnut pääse
sotkemaan ulosteillaan ruokaansa.
Sopivia siemeniä saa elintarvikekaupoista ja Luontokaupasta, Kajaaninkatu 13.
LINTUVEDET

Tyypillinen lintuvesi on matala, suojainen, ravinteikas ja kasvillisuudeltaan monipuolinen. Hyvällä lintuvedellä voi pelkästään sorsalintuja pesiä yli 200 parialkm 2 ,
kun tavallisilla vesillä tiheys on alhainen. Lintuvedet ovat elintärkeitä myös muuttolinnuille levähdyspaikkoina.
Oulun lähellä sijaitsee Liminganlahti, jota pidetään Suomen kansainvälisesti merkittävimpänä lintuvetenä. Liminganlahti on sekä kasvistoltaan että linnustoltaan
erittäin edustava, matala, avoin merenlahti. Kasvilajistoon kuuluu mm. Suomessa
hyvin harvinaisia ruijanesikkoryhmän kasveja. Sekä alueen muutto- että pesimälinnusto on 'hyvin monipuolinen. Liminganlahti kuuluu kansainväliseen Project Mar ohjelmaan ja lintuvesien suojeluohjelmaan.
Osittain Oulun rajojen sisäpuolella sijaitsee Kempeleenlahti. Kempeleenlahden
tyypillisimpiä lintuja ovat kahlaajat ja varpuslinnut. Myös Kempeleenlahti kuuluu
lintuvesien suojeluohjelmaan. Oulun alueella sijaitseva osa Kempeleenlahtea on
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Suojelualueella sijaitsee yleisölle avoin
lintutorni.
L1UOTTIMET

Liuottimet ovat orgaanisia hiilivetyjä tai niiden seoksia, joilla on hyvä aineita
liuottava vaikutus. Käytetyt liuottimet ovat ongelmajätteitä. Kotitalouksissa tavallisimpia liuottimia ovat maalipensselien puhdistusaineetja erilaiset koneiden puhdistukseen käytetyt Iiuottimet. Käytetyt liuottimet kerätään esimerkiksi tiiviiseen purkkiin ja toimitetaan kaatopaikan ongelmajätevarastoon.
LUMPPU
Puhtaat lumput ja vanhat vaatteet voi viedä kirpputorilIe. Niistä voi myös leikata
matonkudetta. Kuluttajalautakunnan tiloissa, Saaristonkatu 22, ja Pateniemen
HonkapirtiHä voivat asiakkaat käydä kutomassa mattoja yms. Erilaiset järjestöt
saattavat järjestää lumpunkeräystempauksia.
LUONNONMUfSnJMERKIT

Luonnonmuistomer1'lit ovat harvinaisia tai erikoisia yksittäisiä kohteita, kuten puita,
puuryhmiä, siirtolohkareita, hiidenkirnuja yms., jotka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Oulussa on kaksi luonnonmuistomerkkiä: suolamänty Taskilassa ja
käärmekuusi Sanginjoella.
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LUONNONMUKAINEN VILJELY
Luonnonmukaisessa viljelyssä vältetään keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Luonnonmukaisesti viljellyille markkinoitaville tuotteille on määritelty laatukriteerit ja niille
on käytössä kolme merkkiä: Demeter (laatuvaatimukset tiukimmat), Biodyn ja
Luomu. Lisätietoja: Suomen luonnonmukaisten viljelijöiden yhdistysten liitto, Partalan kartano, 51900 Juva, puh. 955-51920.
Kts. myös biologinen viljely ja biodynaaminen viljely.
LUONNONSUOJELU
Luonnonsuojelun perustavoitteena on kasvien ja eläinten sekä niiden elinympäristön
säilyttäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tärkeimpiä keinoja ovat lajien rauhoitukset, suojelualueiden perustaminen ja yleinen valistus. Suomessa on 20 luonnonpuistoa ja 22 kansallispuistoa, minkä lisäksi on soiden, harjujen, koskien ja
lintuvesien suojelualueita.
Kts. myös rauhoitus, ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöt.
LUONNONSUOJELUALUEET
Luonnonkauniin tai muuten luontonsa puolesta huomattavan alueen säilyttämiseksi vastaisuutta varten sellaisenaan taikka jonkin eläin- tai kasvilajin rauhoittamiseksi voidaan siitä muodostaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualue.
Luonnonsuojelulain nojalla perustettuja suojelualueita on Oulussa neljä. Kempeleenlahden ranta on hyvä lintuvesi, Pilpasuo edustaa suoluontoa, Asmonkorven
saari metsäluontoa ja Isokangas on paitsi metsäluontoa myös pohjavesialuetta.
LUONNONVAROJEN KÄYTÖN PERIAATTEET
Yhdistyneet Kansakunnat on hyväksynyt viisi luonnonvarojen käytön yleistä periaatetta.
1) Kestävän luonnontalouden periaate tarkoittaa, että luonnonvarojen uudistumisja tuottokykyä pidetään jatkuvasti yllä ja pyritään sitä parantamaan. Itse pääomaa
ei kuluteta. vaan käyttöön otetaan vain tuotto.
2) Luonnonvarojen monikäytön periaatteen mukaan jokaista luonnonvaraa käytetään kaikkiin niihin tarkoituksiin, joihin se on käyttökelpoinen siten, että kokonaishyöty on tasapuolinen ja paras mahdollinen. Yksi käyttömuoto ei saa vaarantaa
muita.
3) Yleisen edun huomioon ottamisen periaate lähtee siitä, että yksityisen ihmisen
tai rajoitetun ryhmän etu voi olla ristiriidassa yleisen edun kanssa. Yhteiskunnalla
on oltava mahdollisuus ratkaista ristiriitatilanteet koko yhteiskunnan edun mukaisesti.
4) Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että ympäristö haittojen aiheuttaja
suorittakoon myös ne toimenpiteet, joita tarvitaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai korvatkoon yhteiskunnalle ympäristön pilaantumisen estämisestä aiheutuneet kulut.
5) Täyden kustannuskatteen periaatteen mukaan kustannuslaskelmissa on otetta-
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va huomioon myös ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat kulut. Tähän asti ilmaa,
vettä ja luonnonympäristöä on pidetty ilmaishyödykkeinä, minkä seurauksena
monien kulutustavaroiden hinnat ovat väärin muodostuneet. Enemmän ympäristöä
pilaavien tavaroiden tulisi olla suhteessa kalliimpia kuin ympäristöä vähemmän
pilaavien tavaroiden.

LUONTOPOLKU
Luontopolun tarkoitus on opettaa ja valistaa. Polun varrella olevien taulujen avulla
kulkija voi perehtyä alueen luonnon erityispiirteisiin.
Oulussa on viisi luontopolkua: Kuivasjärvellä (Linnanmaalla), Hietasaaressa,
Tahkokankaalla sekä Sanginjoella Lasten luontopolku ja Pilpasuon luontopolku.
Lisäksi Kempeleenlahden lintutorniIle vievän polun varrella on opastetauluja.
Lisätietoja kiinteistöviraston metsäosastolta, Hallituskatu 26 A, puh. 242 230 tai
ympäristönsuojelutoimistosta, puh. 245761.

LYIJY Pb

Lyijy on raskasmetalli ja haitallinen ympäristömyrkky. Lyijyä on mm. akuissa,
myös akkunesteessä, ja bensiinissä puristuskestävyyttä parantavana lisättynä
aineena. Bensiinistä lyijyä joutuu voiteluöljyyn ja pakokaasujen mukana ilmaan.
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Lyijyä sisältävät jätteet tulee toimittaa Ruskon kaatopaikan ongelmajätevarastoon. Marjoja tai vihanneksia ei pidä viljellä 50 m lähempänä vilkasliikenteisiä teitä
eikä niiden varsilta tai keskustan puistoista pidä kerätä marjoja eikä sieniä.
LYIJYTÖN BENSIINI
Kts. bensiini.

LÄÄKKEET
Vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet
ovat ongelmajätteitä. Ne pitää toimittaa
apteekkiin tai kaatopaikan ongelmajäte-

varastoon.

...

HYP[WJI

--

~~

Ageo~

LÄÄNINHALLITUS
Lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimistosta saa tietoa kaikista ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lääninhallitus tekee päätöksiä mm. ulkomainoksista,
luonnonsuojelualueista, maastoliikennerajoituksista, ilmansuojeluilmoituksista ja
jätehuoltosuunnitelmista.
Lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimiston osoite on Linnankatu 1-3, puh. *240
111 .
MAA-AINEKSET
Maa-aineslain mukaan aineksia ei saa ottaa siten, että aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa (esim. pohjaveden pinnan alenemista). Ainesten ottoon
on haettava lupa kunnanhailitukselta. Maa-aineslaki koskee lähes kaikkia maankamaran aineksia, ei kuitenkaan
*turvetta
*kaivosiakiin perustuvaa ainesten ottoa
*talonrakentamisen ja maa- ja vesi rakentamisen yhteydessä irroitettujen ainesten ottoa ja hyväksikäyttöä (edellyttää lupaa tai suunnitelmaa)
*sellaisten ainesten ottoa, johon vaaditaan vesilain mukainen lupa
*erillisiä poikkeustapauksia kuten tavanomaista kotitarvekäyttöä varten
tapahtuvaa ainesten ottoa.
Lupahakemukset ja tiedustelut ympäristönsuojelutoimisto, Kauppatori, puh. 245
761.
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MAAKAASU
Maakaasun rikkipitoisuus on vähäinen, joten sen poltosta aiheutuu vain vähän
rikkipäästöjä. Sen poltosta syntyy kuitenkin typpi- ja hiilidioksidipäästöjä. Monin
paikoin Etelä-Suomessa käytetään Neuvostoliitosta ostettua maakaasua.

MAALIT
Useimmat maalit sisältävät liuottimia,
jotkut (Iyijymönjä, osa venemaaleista)
myös raskasmetalleja. Käyttämättä
jääneet maalit ovat ongelmajätteitä ja ne
tulee viedä Ruskon kaatopaikan ongelmajätevarastoon. Purkkeihin kuivuneet
maalit voi kuitenkin laittaa muiden roskien joukkoon, elleivät ne sisällä raskasmetalleja.

MAANKAATOPAIKAT
Ylijäämämaan voi viedä maksutta Ruskon kaatopaikalle täyttö- ja peittomaaksi.

MAINOSPOSTI
Osoitteeilisesta mainospostista voi kieltäytyä lähettämällä Suomen Suoramainontaliitolle, PL 516, 01301 Vantaa, pyynnön poistaa nimi ja osoite rekisteristä.
Ilmoituskortteja saa postitoimipaikoista. Osoitteettomasta mainospostista pääsee
laittamalla postiluukkuun tai -laatikkoon tekstin "Ei mainospostia".

MELU,MELUNTORJUNTA
Ympäristömeluasiat (ulkotilat) kuuluvat ympäristönsuojelutoimistolle, puh. 245
761. Sisätilojen melun osalta voi kääntyä terveystarkastajien puoleen, puh. *245
711.
Melu on ympäristösaastetta, joka vähentää viihtyisyyttä, aiheuttaa stressiä ja
kuulon heikkenemistä. Melun tärkeimmät lähteet ovat liikenne, teollisuus, rakentaminen ja erilaiset tekniset sekä työ- että vapaa-ajanvälineet. Melua aiheuttavan
toiminnan harjoittamisaikaa rajoitetaan kaupungin järjestyssäännöillä. Mm. melua
aiheuttavan työkoneen käyttö rajoitetaan klo 7-18 väliseksi ajaksi, ellei poliisin
antama lupa toisin salli. Samoin kielletään äänenvahvistimien käyttö ilman poliisin
lupaa. Liikenteen melusuojaksi on Oulussa rakennettu 13 meluvallia ja yksi aitavalliyhdistelmä. Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan ohjearvoja melulie.
Meluntorjuntalain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa (esim. ulkoilmakonsertit, autokilpailut, rakennustyöt). Ilmoitus tehdään
ympäristönsuojelulautakunnalle.
Omalta osaltasi voit vähentää melua noudattamalla hyviä tapoja TV:n ja radion
kuuntelussa, väittämällä moottoriajoneuvon käyttöä klo 22-06 ja ottamalla naapurit
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huomioon käyttäessäsi kovaäänisiä koneita.
MERKITYT ELÄIMET

Lintuja ja kaloja merkitään, jotta saadaan tietoa mm. niiden vaelluksista ja eliniästä.
Lintujen renkaat palautetaan osoitteeseen:
Yliopiston Eläinmuseo
Rengastustoimisto
00100 Helsinki.
Mukaan on hyvä liittää löytäjän nimi- ja osoitetiedot, linnun löytöpaikka ja -aika,
lintulaji ja mahdollinen kuolinsyy. Rengastustoimisto ilmoittaa löytäjälIe rengastuspaikan ja -ajan.
Kalamerkit palautetaan osoitteeseen:
Kalantutkimus
PL 193
00131 Helsinki.
Mukaan liitetään omat osoitetiedot, kalan saantipaikka, -aika, pituus, paino, sukupuoli ja erä suomuja. Kalan saa käyttää itse.
Kts. myös rauhoitus.
METALLlROMUT

Romuliikkeet ottavat vastaan puhdasta metallia. Myös Ruskon kaatopaikan
hyötyjätepisteessä otetaan vastaan romumetallia. Käytöstä poistettavat autot voi
viedä autopurkaamoihin.
Romuliikkeitä:
Pohjolan Romu Oy, Kiilletie 11, puh. 361 225
Kuusakoski Oy, Ruskonniityntie 4, puh. 361 622, 361 484
Autopurkaamoja:
Auto- ja Konepurkaamo, Rusko, puh. 361 766, ilt. 347658
Auto- ja Traktoripurkaamo, Rusko, puh. 361 555
Autohajottamo L. Haapanen, Moreenitie 7, puh. 382 885
Kolariautokeskus, Messipojantie 21, puh. 342 314, 342 340
Oulun varaosakeskus Oy, Hautakorventie 6, puh. 344720
Ruttutukku Oy, Oulunlahti, puh. 521 777.
MUOVIT

Muovit ovat hiiliketjuista koostuvia polymeerejä, kiinteitä keinotekoisia yhdisteitä.
Monet muovit sisältävät yhdisteitä, jotka palaessaan muodostavat myrkyllisiä
kaasuja. Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksissä on muovien poltto kielletty.
Muovijätteiden hyötykäyttöä vaikeuttaa muovilaatujen runsaus. Eri laadut olisi
kyettävä lajittelemaan erilleen, mikä vaikeuttaa muovijätteiden keräilyä hyötykäyttöön
kotitalouksista. 4H-kerhot ovat kuitenkin keränneet tyhjiä lannoitesäkkejä.
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Vuosittain maassamme kertyy muovijätettä n. 100000 tonnia. Muovien hajoaminen
kaatopaikoilla on hyvin hidasta ja tunnetaan tapauksia, joissa myrkyttömien muovien hajoamistuotteet ovat reagoineet muiden kaatopaikalle tuotujen aineiden
kanssa muodostaen myrkyllisiä yhdisteitä.
Voit omalta osaltasi pienentää muoviongelmaa kun
•
•
•
•

vähennät muovien käytön välttämättömimpään
käytät muovit moneen kertaan
käytät omaa kauppakassia muovikassin sijasta
käytät paperisäkkiä muovisen jätesäkin sijasta.

,

MUUTUNTA
Muutunnalla tarkoitetaan ilmaan tulevien päästöjen ja/tai ilman eri komponenttien
reaktioita toistensa kanssa, jolloin syntyy uusia yhdisteitä. Muutuntareaktiot voivat
olla monimutkaisia ja ketjuluonteisia. Niiden seurauksena voi olla esim. happojen
ja happaman laskeuman synty tai ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksien muutokset.

MYRKYT
Kts. kemikaalit, suoja-aineet, torjunta-aineet ja ympäristömyrkyt.

MYRKYTYKSET
Myrkytyskeskus, puh. 90-4711, neuvoo myrkytyksiin liittyvissä asioissa.

NEULASKATO
Neulaskato tarkoittaa havupuiden neulasten ennenaikaista varisemista. Kts. myös
harsuuntuminen.

NEUVONTA
Kaikissa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa saa neuvontaa
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kaupungin ympäristönsuojelutoimistosta, Kauppatori, puh. 245761
lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimistosta, Linnankatu 1-3, puh.
'240 111
Vesiasioissa auttaa myös Vesi- ja ympäristöpiiri, Mäkelininkatu 37, puh. *15 041.
NORMI

Viranomaisten antama sitova maarays on normi. Päästönormi koskee saastepäästön määrää ja laatua, koostumusnormi esim. käytettävän raaka- tai polttoaineen koostumusta ja pitoisuusnormi sallittua korkeinta saastepitoisuutta.
NO,

Typen oksidit, kts. typpi.
OHJEARVO

Ohjearvo on viranomaisten antama suosite, joka ei ole sitova mutta muistuttaa
muodoltaan normia.
ONGELMAJÄTTEET

Ongelmajätteellä tarkoitetaan myrkyllisyytensä tai muun laatunsa vuoksi vaikeasti
vaarattomaksi tehtävää tai käsiteltävää taikka muutoin erityisen haitallista jätettä.
Tavallisimpia kotitalouksissa syntyviä ongelmajätteitä ovat liimat, liuottimet, torjunta-aineet, myrkyt, lääkkeet, raskasmetalliparistot, elohopeamittarit ja tunnistamattomat kemikaalit.
Kaikkia kodin ongelmajätteitä voi viedä Ruskon kaatopaikan ongelmajätevarastoon. Apteekit ottavat vastaan oman alansa ongelmajätteitä, R-kioskit ja jotkut
valokuvausliikkeet paristoja. Paristojen ja lääkejätteiden vastaanottopaikat on
merkitty "Kodin ongelmajätteiden keräilypiste" -tarralla. Katso osoitteet kohdista
apteekit, R-kioskit ja valokuvausliikkeet. Myös K-Ruokapuotiin, Hintantie 78, ja
Nallikarin leirintäalueen vastaanottoon voi palauttaa paristoja.
OSTO- JA MYYNTILIIKKEET

Osto- ja myyntiliikkeisiin voi tarjota käyttökelpoisia, käytöstä poistettavia tavaroita.
Oululaisia osto- ja myyntiliikkeitä:
Kausitukku Oy, Kirkkokatu 53, puh. 224 617
Oulun Osto ja Välitys, Kauppurienkatu 3, puh. 13733
R. Nevalainen, Asemakatu 25, puh. 228 207
A Tuominen, Mäkelininkatu 10, puh. 13665
Oulun Antiikki ja Nykyaika Oy, Saariston katu 23-25, puh. 227976
Kellari, Kajaaninkatu 25, puh. 224496
Kts. myös antiikkiliikkeet, antikvariaatit ja kirpputori.
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OTSONl, OTSONIKATO
Otsoni on hapen kolmiatominen muoto (0 3 ), Sitä esiintyy ilmakehän ylimmissä
kerroksissa, jossa se suojaa maapalloa auringon ultraviolettisäteilyltä. Nk. otsonikatoa tapahtuu, kun mm. freonit ja typen oksidit hajoittavat otsonia. Otsonikerroksen on todettu ohentuneen varsinkin Etelämantereen yllä. Otsonipitoisuuden
alenemisen aiheuttama lisääntynyt ultraviolettisäteily voi mm. vaurioittaa kasveja ja
lisätä ihmisten ihosairauksia.
Alailmakehässä lähellä maanpintaa esiintyessään otsoni on haitallista. Se aiheuttaa mm. silmien kirvelyä ja soluvaurioita hengitysteissä sekä vaurioita kasvillisuudelle. Otsoni yhdessä happaman laskeuman ja muiden ilmansaasteiden kanssa on
erittäin haitallista puustolIe. Alailmakehään otsonia syntyy liikenteen ja teollisuuden päästöjen fotokemiallisten reaktioiden seurauksena aurinkoisten ja lämpimien
säiden vallitessa. Ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen ja muutunta lisäävät
erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen otsonipitoisuuksia aika ajoin huolestuttavan korkeiksi.
Voimakkaana hapettajana otsonia käytetään myös veden desin!iointiin esimerkiksi
uimahalleissa.
PAH
PAH-aineet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Niitä on lukuisia. Liikenne,
erityisesti diesel autot, on merkittävä PAH-aineiden lähde. Niitä syntyy myös eräistä
aminohapoista 300-400 asteen lämmössä eli valmistettaessa ruokaa grilIaamalia
tai avotulella. PAH-aineet voivat aiheuttaa syöpää.
PAHVI
Pahvinkeräykseen kelpaavat pahvilaatikot ja aaltopahvi, sitä vastoin pinnoitettu
pahvi ja rakennuspahvi eivät kelpaa.
Jos pahvijätettä syntyy runsaasti, se kannattaa lajitella erilleen muustajätepaperista, sillä se on arvokkaampaa kuin sekalainen jätepaperi. Paperia keräävät yritykset
tuovat yleensä pyynnöstä pahvinkeruurullakon ja käyvät aika ajoin sen tyhjentämässä. Osoitteita kohdassa jätepaperi.
PAKKAUKSET
Monissa tuotteissa pakkaukset ovat täysin turhia. Tarpeeton pakkaaminen tuhlaa
luonnonvaroja ja kasvattaa jätevuorta: yhdyskuntajätteestä noin neljännes on
pakkauksia.
* Vältä moninkertaisiin pakkauksiin pakattuja tuotteita, varsinkin runsai-

siin muoveihin käärittyjä.
* Suosi

sellaisia paperi- ja pahvipakkauksia, jotka voit laittaa paperin
keräykseen.

* Osta juomat palautuspulloissa.
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PAKOKAASUT
Autojen pakokaasut sisältävät lukuisia ympäristölle haitallisia aineita: lyijy-yhdisteitä, bentseeniä, kloorattuja ja bromattuja hiilivetyjä, PAH-aineita, aldehydejä,
fenoleita jne. Typen oksidit ovat eräs pahimmista Iiikennepäästöistä, koska ne
aiheuttavat happamoitumista ja otsonikatoa.
Lyijytöntä bensiiniä käyttävät, katalysaattorilla varustetut autot saastuttavat
ympäristöä entistä vähemmän. Päästöjen määrään vaikuttaa myös ajotapa.
'Tasainen, kohtuullisella nopeudella etenevä liikennevirta tuottaa
päästöjä vähemmän kuin tempoileva ajo.
• Kylmäkäynnistys lisää päästöjä.
• Tarpeeton tyhjäkäynti tuottaa ylimääräisiä päästöjä. Se voi rasittaa
myös kukkaroa, sillä se on kielletty ajoneuvoasetuksessa.
• Rajut kiihdytykset tuottavat epäpuhtauksia moninkertaisesti tasaiseen
nopeuteen verrattuna.
• Jos moottorin säädöt eivät ole kohdallaan, päästöjen määrä kasvaa.

PALAUTUSPULLOT
Elintarvikeliikkeet ja Alko hoitavat tehokasta palautus/kierrätyspullojärjestelmää.
Kertakäyttöpullon ostaessasi maksat myös tyhjästä kuoresta. Palautusjärjestelmään kuulumattomat lasipullot ja -purkit voit viedä lasinkeräykseen. Kts. lasi.
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PALO LAITOS
Palo laitos huolehtii onnettomuuksien sattuessa torjunta- ja pelastustöistä. Ilmoita
myrkky- ja öljyvailingoista palolaitokselle, Pikkukankaantie 2, puh. 225 000. Avotulen tekoon taaja-asutusalueella tarvitaan palolaitoksen lupa.
PAPERINKERÄYS

Lähes kaikki paperi kelpaa paperinkeräykseen, ei kuitenkaan likainen tai pinnoitettu
paperi. Paperinkeräysastia on useimmissa rivi- ja kerrostaloissa. Kts. tarkemmin
jätepaperi.
PARISTOT

Ns. tavalliset eli ruskohiiliparistot (merkintä R ja numero, esim. R20) ovat ympäristölle
harmittomia ja ne voi laittaa roskiin. Raskasmetalli- ja alkaliparistot (merkintä LR tai
Alkaline, raskasmetalliparistoissa usein myös merkintä metallisisällön mukaan
kuten Ni, Cd, Li tai Hg) ovat ongelmajätteitä, jotka on toimitettava ongelmajätteiden
keräyspisteisiin. Raskasmetalliparistoja käytetään mm. nappiparistoina kelloissa,
kameroissa ja pienlaitteissa sekä myös sauvaparistoina.
Käytettyjä paristoja vastaanottavat tietyt valokuvausliikkeet, R-kioskit, K-Ruokapuoti Hintantie 78 ja kaatopaikan ongelmajätevarasto.
'Varmistu pariston laadusta ennen kuin heität sen pois.
'Ympäristölle vähemmän haitallisiakin paristoja on, esim. Airamin vihreät.
• Ladattavat pienoisakut ovat vaihtoehto paljon paristoja kuluttavalIe.
Loppuunkäytetty pienoisakku on ongelmajätettä.
PCB
PCB-aineita eli polyklooribifenyylejä käytettiin aiemmin mm. kondensaattoreissa ja
muuntajaöljyissä. Jos ne palavat riittämättömässä lämpötilassa (alle 1100°C),
niistä muodostuu dibentsofuraania ja dioksiinia, jotka ovat erittäin vaarallisia
myrkkyjä. PCB-aineita sisältävät jätteet ovat ongelmajätteitä. Kts. ongelmajätteet.

PESTISIDIT

Kts. torjunta-aineet.
PESUAINEET

Monet pesuaineet sisältävät luontoa kuormittavia tai vahingoittavia aineita kuten
fosforia, synteettisiä tensidejä, kirkasteita ja valkaisuaineita.
Useimpien pesuaineiden annosteluohje on mitoitettu maksimiin eli kovalle vedelle.
Oulun vesijohtovesi on pehmeää, joten pesuaineen määrää voi vähentää. Vähempi
määrä riittää myös silloin, jos pyykki on vain lievästi likaista tai kone jää vajaaksi.
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Pesuaine on sitä ympäristöystävällisempi,
mitä vähemmän siinä on fosforia. Vertaile
tuoteselosteita. Mäntysuopa ei sisällä
fosforia.
Kesämökillä, jossa ei ole viemäriä, on
parasta imeyttää pesuvedet maahan.

pH,HAPPAMUUSARVO
Nesteen happamuutta eli sen vetyionikonsentraatiota mitataan pH-asteikolla.
Asteikko on logaritminen: asteikon arvon pienentyessä yhdellä nesteen happamuus kymmenkertaistuu. Neutraalin nesteen pHarvo on 7. Mitä pienempi nesteen
pH-arvo on (alle 7), sitä happamampaa se on ja vastaavasti mitä suurempi nesteen
pH-arvo (yli 7), sitä emäksisempää se on.
Suomen maaperä ja vesistöt ovat yleensä luonnostaan hieman happamia. Hapan
laskeuma aiheuttaa ja on aiheuttanut happamuuden kasvua entisestään. Kts.
happamoituminen.

PINTAVESI
Pintavettä ovat jokien ja järvien vesI Ja maaperän pintakerroksen vesi. Oulun
kaupunki käyttää vedenhankintaansa suurimmaksi osaksi pintavettä, Oulujoen
vettä, joka puhdistuksen jälkeen täyttää juomavedelle asetetut vaatimukset. Terveysviranomaiset valvovat juomaja uimavesien puhtautta jatkuvasti.

PITOISUUS
Aineen suhteellista osuutta seoksessa mitataan massakonsentraationa eli pitoisuutena, joka useimmiten ilmaistaan massaltilavuus- tai prosenttiyksikkönä. Ilman
ja veden tiettyjen haitallisten aineiden pitoisuuksista on annettu ohje- ja enimmäisarvoja, joiden ylittymistä valvotaan.
Esimerkkejä aineiden pitoisuuksista:
Yhden savukkeen hiilimonoksidimäärä 12 mg eri ilmatilavuuksissa
Kaksio
120 m3
Juhlasali
1?nn m

3

0,'1 ppm
1Ii 0 000 000

100 mikrogrammaa
kuutiometrissä

100 ~lg/m3

10 ppb
1/100 000 000

10 mikrogrammaa
kuutiometrissä

10 Ilg/m3
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100 ppt
1/1 0 000 000 000

Jäähalli
120000 m 3

100 nanogrammaa
kuutiometrissä

100 ng/m 3

Yksi sokeripala (3 g) eri nestemäärissä
Limsapullo
0,31

1%
1/100

10 grammaa
litrassa

10 gIl

Säiliöauto
3000 I

1 ppm
1/1 000000

1 milligramma

1 mg/l

Säiliölaiva
3000000 I

1 ppb
1/1 000 000 000

Järvi
-pa. 1 km 2
-syvyys 3 m
3 miljardia litraa

1 ppt
1 nanogramma
1/1 000000000000 litrassa

litrassa

1 mikrogramma

1 J.lg/I

litrassa

1 ng/l

POHJAVESI
Pohjavesi on vettä, joka on varastoitunut maa- ja kallioperän alempiin kerroksiin.
Pohjavettä varastoituu erityisesti sora- ja hiekkakerrostumiin. Pohjavesi on erinomaista juoma- ja talousvettä: maakerrosten läpi suodattuessaan se yleensä
puhdistuu bakteereista, myrkyistä ja kasviravinteista.
Pohjavesien suojeluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Pohjavesiesiintymien lähellä ja läpäisevälIä maaperällä öljyjen, liuottimien, raskasmetallien ja
muiden ympäristömyrkkyjen käsittely vaatii suurta huolellisuutta pohjaveden saastumisen ehkäisemiseksi. Maa-ainesten liiallinen otto voi usein olla uhka pohjavedelle, sillä esimerkiksi harjut ovat paitsi erinomaisia pohjaveden muodostumisalueita
myös erinomaisia soran ja hiekan ottopaikkoja.
Oulussa pohjaveden ottoon sopivia alueita on niukasti. Tärkeimmät ovat Hangaskangas ja Isokangas. Näiden pohjavettä otetaan lähiseutujen vedentarpeeseen.

POLTTAMINEN
Osa kotitalouksien jätteistä voidaan hävittää polttamalla keskuslämmityskattilassa
tai uunissa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa. Takassa ei suositella
poltettavaksi mitään jätteitä.
* Poltettavaksi eivät sovi muovit, öljyt ynnä muut ongelmajätteet, elo-

peräiset aineet eikä suoja-aineella käsitelty tai kyllästetty puutavara .
• Taaja-asutusalueella roskien avopolttoon on haettava lupa palolaitokselta.

PUOLlINTUMISAIKA
Radioaktiivisen aineen puoliintumisaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua sen säteilyteho on laskenut puoleen alkuperäisestä. Puoliintumisajat vaihtelevat välillä 10 10
ja 10'8 vuotta ja ne voivat olla erilaisia saman aineen eri isotoopeilla. Esimerkkejä

36
radioaktiivisten aineiden puoliintumisajoista:
jodi ( '3' 1)

8 vrk

cesium ('37Ce)

30 vuotta

plutonium (239PU) 24000 vuotta
uraani (238U)

4 500 000 000 vuotta

Biologinen puoliintumisaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluttua eliössä oleva myrkkykertymä on laskenut puoleen alkuperäisestä.
PUUTARHA
Raskasmetallit voivat kertyä puutarhan tuotteisiin. Lehtivihanneksia ei kannata
kasvattaa paikoilla, mistä on alle 50 metriä vilkasliikenteiselle tielle. Pensasaidat
pidättävät liikenteen päästöjä tehokkaasti.

Puutarhajätteiden paras käsittelytapa on kompostointi. Poltto avotulella vaatii taajaasutusalueella palolaitoksen luvan. Pihan kevät- ja syyssiivouksen jätteet voi viedä
maksutta Ruskon kaatopaikalle.
Kts. myös komposti ja luonnonmukainen viljely.
PVC

PVC- eli polyvinyylikloridimuovien palaessa voi syntyä kloorivetyä, -bentseenejä,
-fenoleita ja dioksiineja, joten PVC-muoveja ei missään nimessä saa polttaa. Kts.
myös muovit.
PYRETRIINI

Pyretriini on tehoaineena Pyretrum-kasvista valmistetuissa torjunta-aineissa. Pyretriini ei aiheuta ympäristöhaittoja. Sen sijaan pyretroidit ovat keinotekoisia, pyretriiniä jäljitteleviä valmisteita.
PÄÄSTÖ

Päästö eli emissio tarkoittaa kohteesta poistuvaa massa- tai energiavirtaa; esimerkiksi rikkipäästö, radioaktiivinen päästö tai melupäästö.
R-KIOSKIT

Oululaiset R-kioskit vastaanottavat käytettyjä paristoja.
Osoitteet:
Rautatieasema
Merikoskenkatu 9
Höyhtyän ostoskeskus
Isokatu 61
Isokatu 30
Isokatu 4

puh.

222253
542066
330789
224858
221 130
225925
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Kaijonharju
Asemakatu 10
Kaukovainion ostoskeskus
Uusikatu 23
Koskelan ostoskeskus
Kuovitie 7
Kirkkokatu 22
Maikkula
Myllyojan ostoskeskus
Pakkahuoneenkatu 8
Tervakukkatie 6
Ratakatu 11
Valtatie 67
Torikatu 70
Siirtolantie 10

562850
14299
334879
222473
341 943
361 751
229991
572930
303651
14655
391 065
225145
343256
222363
342634

RADIOAKTIIVISUUS
Radioaktiivinen säteily on eliöille haitallista. Erilaiset radioaktiiviset aineet aiheuttavat erilaista säteilyä. Alfasäteily
tunkeutuu vain ihon pintakerrokseen,
betasäteily syvemmälle. Gamma- ja
röntgensäteily on tunkeutuvinta ja niiltä
suojaa vain paksu betoni- tai lyijyseinä.
Gammasäteilyä liittyy aina alfa- ja betasäteilyyn.
Tärkeimpiä radioaktiivisen säteilyn
lähteitä on ydinvoiman sekä rauhanomainen että sotilaallinen käyttö. Säteileviä
aineita käytetään myös lääketieteellisissä
tutkimuksissa.
Radioaktiivisen säteilyn 51-yksikkö on gray. 1 Gy

=1

joule/kg

= 100 rad.

RADON Rn
Radon on radioaktiivinen jalokaasu ,joka hajotessaan lähettää alfa- ja jonkin verran
myös betasäteilyä. Radon kulkeutuu hengitystiehyiden kautta keuhkoihin ja voi
aiheuttaa keuhkosyöpää.
Radonia vapautuu maa- ja kallioperästä huokoisten maalajien ja rakennusten
perustusten läpi huoneilmaan. Erityisesti harju- tai kallioalustalie rakennettujen,
energiahukan vuoksi tiivistettyjen talojen sisäilman radonpitoisuudet voivat nousta
etenkin talvella korkeiksi. Savimaa estää tehokkaasti radonin kulkeutumista sisätiloihin. Lääkintöhallitus on määrännyt vanhojen talojen huoneilman radonpitoisuuden enimmäismääräksi 800 Bq/m 3 ja uudisrakennuksien ohjearvoksi 200 Bq/m 3
(Bq = becquerel, 1 Bq = yksi radioaktiivinen hajoaminen sekunnissa).
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Oulussa maapohja muodostuu enimmäkseen savikivistä eikä radon ole ongelma.
Ympäristöhygienian osasto on tehnyt satunnaismittauksia ja suurin havaittu pitoisuus oli 70 Bq/m 3

RAKENNUSSUOJELU
Lääninhallitus voi määrätä rakennuksen suojeltavaksi, jos sillä on rakennushistorian, -taiteen tai -tekniikan, ympäristöarvojen jne. kannalta kulttuurihistoriallista
merkitystä. Kulttuurihistoriallisten rakennusten hoidon valvonta kuuluu rakennusviraston talosuunnitteluosaston tehtäviin, osoite Kirkkokatu 54, puh. *242011.
Rakennusten purkaminen on luvanvaraista, jos alue on rakennuskieIlossa. Joka
tapauksessa purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontavirastolIe, energialaitokselle ja rakennusvirastolle kaapeleiden poistoa varten. Tiedustelut rakennusvalvontavirasto, Kirkkokatu 9, puh. 241 195, 241 248.

RASKASMETALLIT
Raskasmetallit on yleisnimitys eräille metalleille, jotka suurina pitoisuuksina ovat
ympäristölle haitallisia. Pieninä annoksina monet niistä ovat kuitenkin kasveille ja
eläimille välttämättömiä hivenaineita. Raskasmetalleja käytetään paristoissa,
maaleissa, lääkkeissä ja liuottimissa ja lisäksi liikenteen ja teollisuuden päästöt
sisältävät niitä.
Haitallisimmat raskasmetallit ovat lyijy, elohopea ja kadmium. Muista mainittakoon nikkeli, sinkki, litium, kromi, koboltti, kupari ja arseeni. Raskasmetalleja
sisältävät jätteet kuuluvat ongelmajätteisiin ja ne tulee toimittaa ongelmajätteiden
keräilypisteisiin. Luonnossa raskasmetallit liukenevat vesistöihin varsinkin happamissa olosuhteissa ja joutuvat ravinnekiertoon.

RAUHOITUS
Lajien säilymisen turvaamiseksi on osa kasvi- ja eläinlajeista kokonaan rauhoitettu.
Rauhoitetut lajit luetellaan luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa. Tuoreimpiin
rauhoituksiin kuuluu mm. kanahaukka. Lajin rauhoittaminen tarkoittaa sen kaikkien
ilmenemismuotojen rauhoitusta (esim. linnun muna on rauhoitettu ja kuollut eläin
kuuluu valtiolle.) Osa eläimistä on rauhoitettu tiettynä aikana vuodesta. Listat näistä
eläimistä löytyvät metsästys- ja kalastuslaeista ja -asetuksista.
Kuolleena löydetyn rauhoitetun eläimen voi toimittaa poliisille tai yliopiston eläinmuseolIe.
Kts. myös merkityt eläimet.

REHEVÖITYMINEN
Rehevöityminen on perustuotannon kasvua vesistössä. Sen aiheuttaa kasviravinteiden, ennen kaikkea fosforin pääsy vesistöön. Rehevöitymisen seurauksena voi
olla vesistön umpeenkasvu, lajiston muutokset, veden käyttökelpoisuuden aleneminen, limoittuminen tai happikato.
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RIKASTUMINEN

Hitaasti hajoavina tai pysyvinä yhdisteinä monet ympäristömyrkyt kerääntyvät
eliöihin ja rikastuvat ravintoketjuissa.
Myrkkypitoisuuden nousu on keskimäärin kymmenkertainen siirryttäessä ravintoketjun tasolta toiselle. Esimerkiksi jos planktoneläimien myrkkypitoisuus on 1 ppm
(miljoonasosaa), voi niitä syövien muikkujen myrkkypitoisuus olla 10 ppm ja
muikkuja syövien haukien 100 ppm.
RIKKI S
Fossiiliset polttoaineet sisältävät vaihtelevia määriä rikkiä. Suhteellisen paljon
rikkiä on rusko- ja kivihiilessä sekä raskaassa polttoöljyssä, vähemmän kevyessä
polttoöljyssä, turpeessa ja maakaasussa. Rikkiä on myös monissa teollisuuden
raaka-aineissa ja prosesseissa käytettävissä aineissa. Palamisessa syntyvät
yhdisteet kuten rikkidioksidi ja -trioksidi reagoivat ilmakehässä veden kanssa
muodostaen rikkihappoa ja -hapoketta ja niistä syntyy nk. hapanta laskeumaa (kts.
happamoituminen). Oulussa teollisuuden päästönä esiintyy myös pahanhajuista
rikkivetyä.

Rikin haittoja torjutaan nykyisin puhdistamalla teollisuuden ja energiantuotannon
savukaasuja erityyppisillä puhdistimilla. On myös kehitetty ympäristöystävällisempiä polttomenetelmiä, laitteita ja prosesseja (esim. pyroflow-kattila, leijupetipoltto).
Rikin oksideilla on suurin osuus maaperän ja vesistöjen happamoitumisessa.
Teollisuus, energiahuolto ja liikenne tuottavat valtaosan rikkipäästöistä. Paikalliset
päästöt vaikuttavat ensisijaisesti alueen välittömiin rikistä aiheutuviin ympäristöhaittoihin, minkä lisäksi vakava ongelma on rikin kaukokulkeutuminen. Valtioneuvoston vahvistamat ohjearvot rikkidioksille ovat 40 Jlg/m 3 vuosikeskiarvona, 200 Jlg/m 3
vuorokausikeskiarvona ja 500 Jlg/m3 tuntikeskiarvona.
ROMU

Romuliikkeet vastaanottavat puhdasta metalliromua. Kts. osoitteita kohdasta metalliromu.
ROMUAJONEUVOT

Romuajoneuvolla tarkoitetaan arvotonta
tai arvoltaan vähäistä ajoneuvoa, joka
ajoneuvon kunto, sijoitusaika samalla
paikalla ja muut niihin verrattavat seikat
huomioon ottaen on katsottava hylätyksi.
Oulussa romuajoneuvon siirtämisestä
päättää rakennusvirasto. Ajoneuvosta
tehdään joko varastopäätös tai romupäätös. Varastopäätöksellä ajoneuvo siirretään kolmeksi kuukaudeksi varastoon ja mikäli omistaja ei tänä aikana nouda ajoneuvoaan, se siirtyy kaupungin
omistukseen. Romupäätöksellä ajoneuvo siir1yy suoraan kaupungin omistukseen.
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Romuajoneuvojen siirtämisestä ja varastoinnista vastaa Kuusakoski Oy. Romuajoneuvosta voi ilmoittaa rakennusviraston kunnossapitotoimistoon: Oulujoen pohjoispuoliset alueet puh. '242511 ja Oulujoen eteläpuoliset alueet puh. 242 012.
Käytöstä poistettavan auton voi viedä autohajoittamoon. Kts. osoitteita kohdasta
metalliromu.
ROSKAAMINEN

Roskaamisella tarkoitetaan lasin, muovin, paperin, muun roskan tai aineen
heittämistä tai jättämistä ympäristöön niin, että siitä aiheutuu terveydellistä haittaa,
epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista. Roskaaja, tai ellei roskaajaa tavoiteta,
maanomistaja on velvollinen siivoamaan roskatun alueen. Kaupunki voi myös
teettää siivouksen ja laskuttaa roskaajaa tai maanomistajaa.
Roskaamistapauksista voi ilmoittaa ympäristönsuojelutoimistoon, puh. 245761.
RÖNTGEN

Röntgensäteily (X-säteily) on ionisoivaa ja siksi vaarallista. Aiemmin röntgeniä (R)
käytettiin säteilyn mittayksikkönä. SI-yksikkö on nykyisin gray (Gy). Likimäärin 1
mR = 0.01 mGy.
SAASTE

Saasteella tarkoitetaan ympäristöön hajoamattomana tai liian hitaasti haJoavana
haitallisessa määrin kertyvää ainetta.
SAASTUMINEN

Saastuminen on ympäristön pilaantumista, josta seuraa ilmeistä vaaraa terveydelle
tai elollisen luonnon toiminnoille, aineellisia vaurioita tai taloudellisen hyödyn
pienenemistä.
SEDIMENTAATIO, SEDIMENTII

Sedimentaatio tarkoittaa aineksen kerrostumista, esim. lietteen laskeutumista
vesistön pohjalle. Sedimentti on aines, joka on syntynyt sedimentaation tuloksena,
esimerkiksi sora, hiekka, hieta, hiesu ja savi. Vanhat sedimentit voivat olla kivettyneitä (esim. savikivi) tai maankuoren liikunnoissa liuskeiksi muuntuneita. Viimeisimmän jääkauden aikaisten vesivirtojen tuloksena syntyivät mm. harjut, sora- ja
hiekkakentät ja reunamuodostumat (esim. Salpausselät).
SI-YKSIKKÖ

SI-yksiköt ovat kansainvälisiä standardiyksiköitä. 51-järjestelmän perusyksiköt
ovat: pituus metri (m), massa kilogramma (kg), aika sekunti (s), sähkövirta ampeeri
(A), lämpötila kelvin (K), valovoima eandela (ed) ja ainemäärä mooli (moi). Järjes-
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telmään kuuluu myös johdannaisyksiköitä, jotka muodostetaan perusyksiköistä
kerto- ja jakolaskuilla,
SINILEVÄKUKINTA
Sinileväkukinnasta puhutaan, kun sinileviä esiintyy runsaasti veden pinnassa.
Voimakas kukinta samentaa veden ja värjää sen vihertäväksi tai sinivihreäksi.
Sinileväkukintaa ei tule sekoittaa siitepölyn aiheuttamaan veden kukintaan, joka
värjää veden kellertäväksi. Tyynellä säällä sinilevämassa voi nousta veden pinnalle
puuromaiseksi kerrokseksi, joka tuntuu Iiukkaalta ja Iimaiselta. Sinileväkukintoja
esiintyy yleensä lämpötilan ollessa korkeimmillaan heinä-elokuussa runsasravinteisissa vesissä.
Osa sinileväkukinnoista tuottaa veteen maksaan ja hermostoon vaikuttavia myrkkyjä. Syitä myrkkyjen syntyyn tai syntymättä jäämiseen ei tunneta. Parissa tapauksessa Suomessa kotieläimiä on kuollut juotuaan sinilevien myrkyttämää vettä.
Sinileväkukinnan aikana
, Älä käytä vettä juomavetenä. Keittäminenkään ei tuhoa mahdollista
levämyrkkyä. Paras on hankkia myös pesuvesi muualta, sillä sinilevävesi voi aiheuttaa allergisia oireita.
'Vältä uimista sinilevävedessä. Jos kuitenkin uit, käy sen jälkeen puhtaan veden suihkussa.
'Valvo, etteivät pienet lapset ja kotieläimet pääse juomaan sinilevävettä.
'Sinilevävettä voi käyttää kasvien kasteluvetenä.
'Terveennäköiset kalat eivät todennäköisesti sisällä levämyrkkyjä.
SMOG
Inversiotilanteessa teollisuuden, liikenteen ja energiahuollon päästöt ilmaan jäävät
suhteellisen lähelle maanpintaa muodostaen smogin eli savusumun. Suomessa
savusumut ovat melko harvinaisia ja vaikutuksiltaan heikompia kuin esim. KeskiEuroopassa, jossa pahat savusumut ovat jopa aiheuttaneet kuolemantapauksia
riskiryhmien joukossa (allergikot, hengityselinsairauksista kärsivät, vanhukset ja
lapset).
Aurinkoisella, kuivalla säällä savusumussa tapahtuu valokemiallisia reaktioita eli
epäpuhtauksista syntyy vielä uusiakin epäpuhtauksia kuten otsonia. Maanpinnan
lähellä esiintyessään otsoni on ihmisille ja ympäristölle haitallista, vaikka yläi1makehässä otsoni on elintärkeä aine suojatessaan maapalloa liialta auringon ultraviolettisäteilyltä.
SUOJA-AINEET, KYLLÄSTYSAINEET
Suoja-aineet ovat puutavaran sinistymisen ja lahoamisen estoon tarkoitettuja
kemikaaleja, jotka myrkyllisyytensä ja sisältämiensä raskasmetallien vuoksi ovat
ympäristömyrkkyjä. Suoja-aineilla käsiteltyä puuta ei saa polttaa, vaan se on
vietävä kaatopaikalle.
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SUOJA VYÖHYKE
Saastumishaittojen vähentämiseksi voidaan saastelähteen ympärille jättää suojavyöhyke eli alue, jolla ei tapahdu saastumisvaaraa aiheuttavaa toimintaa ja jolla ei
ole saastumiselle alttiita kohteita kuten asutusta. Esimerkiksi teollisuuslaitoksen tai
liikenneväylän ja asuntoalueen väliin jätetään rakentamaton alue, jonka leveys voi
olla sadasta metristä kilometreihin, tai lannoitteita ja torjunta-aineita ei levitetä 25100 metriä lähemmäksi vesistöä.

TAUSTASÄTEILY
Maa- ja kallioperän luontaisesta radioaktiivisuudesta ja avaruudesta tulevaa heikkoa kaikkialla maapallolla esiintyvää säteilyä kutsutaan taustasäteilyksi.

TCDD
Kts. dioksiini.

TORJUNTA-AINEET
Torjunta-aineita eli pestisidejä käytetään kotitalouksissa, puutarhoissa ja pelloilla
hävittämään ja torjumaan tuhoeläimiä (pestisidit), vesakkoja ja rikkaruohoja (herbisidit), hyönteisiä (insektisidit) tai sienitauteja (tungisidit). Useimmat torjunta-aineet
ovat synteettisiä valmisteita ja vanhentuneina tai tarpeettomina ongelmajätteitä.
Torjunta-aineet voivat aiheuttaa sekä levityksen tekijälle että viljelytuotteisiin
jäädessään niitä käyttäville ihottumaa, silmien ärtymistä ja altistumista syövälle.
Vahvoja torjunta-aineita ovat kasvihuoneissa käytetyt benomyyli, organotostaatitja
malationiyhdisteet sekä avomaalla käytettävät ditiokarbamaatit, glytosaatti ja tenoksietikkahapot MCPAja 2,4-0. Syöpävaarallisiksi ja/tai kehityshäiriöitä aiheuttaviksi on todettu aiemmin yleisesti käytetyt 2,4,5-T, DDT, amitroli, aldriini, toksateeni ja klordaani. Epäiltyjen listalla ovat vielä
,
markkinoilla olevat benomyyli, lindaani,
ditiokarbamaatti ja tenoksiherbisidit
'
(MCPA ja 2,4-0).

-
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Torjunta-aineita käytettäessä on ehdottomasti noudatettava käyttöohjeita ja varoaikoja. Vesakontorjunta-aineilla käsitellyt
alueet on merkittävä maastoon asetetuilla tauluilla.
Suurin osa, yli 80 % suomalaisten saamista torjunta-ainejäämistä on peräisin tuontihedelmistä. Teollisuusmaissa kiellettyjä
torjunta-aineita on myyty kehitysmaihin,
joissa niitä käytetään yleisesti.

."
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TUNKIO
Hoitamaton komposti voi muuttua tunkioksi. Tunkiossa aines ei lahoa vaan mätänee.
Tunkio haisee ja kerää kärpäsiä ja muita jätteillä eläviä eläimiä. Tunkion pito kaupungissa on kielletty. Kts. komposti.

TYPPIN
Typpi on elämän perustoiminnoille välttämätön alkuaine. Se vaikuttaa muun
muassa kasvien kokoon ja satoisuuteen, mistä syystä lannoitteet sisältävät sitä
runsaasti. Myös vesistöissä typpi vaikuttaa lannoitteen tavoin aiheuttaen, varsinkin
yhdessä tostorin kanssa, rehevöitymistä. Lannoitteiden huuhtoutumista vesistöihin voidaan estää väittämällä niiden levittämistä lumelle tai routaiselle maalle sekä
jättämällä viljelyksen ja vesistön väliin luonnonkasvillisuuden suojavyöhyke.
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet voivat sisältää runsaasti typpeä. Kemiallisessa puhdistuksessa niistä kyetään parhaimmillaan ottamaan talteen noin 80 %.
Oulun edustan typpikuormitus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana laskenut noin 1000 tonnista/vuosi alle 700 tonniin/vuosi. Oulun kaupungin asumisjätevesien suhteellinen osuus tästä kuormituksesta on noin kolme neljäsosaa.
Typen oKsidit reagoivat ilmassa muiden yhdisteiden kanssa muodostaen typpihappoa ja -hapoketta ja typen oksidit ovatkin rikkidioksidin ohella pahimpia happamoitumisen aiheuttajia. Niitä pääsee ilmaan liikenteestä, teollisuudesta ja energiantuotannosta. Valtioneuvoston vahvistamat ohjearvot typpidioksidille ovat vuorokausikeskiarvo 150 ~lg/m3 ja tuntikeskiarvo 300 llg/m3.

TYÖSUOJELU
Työsuojelusta huolehtivat työsuojelutarkastajat, Oulun Työsuojelupiirin Työsuojelutoimisto, Taka-Lyötynkatu 4, puh. '336 344.

UHANALAISUUS
Uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että laji on katoamassa maastamme ihmisen toimien
seurauksena. Uhanalaisuus ei ole sama kuin harvinaisuus, joka on luonnon oma
ilmiö eikä välttämättä kuvaa suojelun tarvetta.
Oulussa tavataan noin 85 valtakunnallisesti uhanalaista eläin- Ja noin 35 kasvilajia.
Lisäksi nimenomaan Oulun seudulla uhanalaisia putkilokasvilajeja on 32.

UUSIOPAPERI
Paperia, jonka raaka-aineena on käytetty yksinomaan keräyspaperia, kutsutaan
uusiopaperiksi. Sen valmistus vaatii vähemmän luonnonvaroja, vettä ja energiaa
sekä aiheuttaa pienemmät päästöt kuin uuden paperin valmistus.
Saatavana on mm.
'kasseja: Luonnonsuojelun Tuki Oy, Kajaaninkatu 13, puh. 220 279.
'monistus- ja kirjoituspaperia: Ruohonjuuri Oy, puh. 90-406927; Kirja-
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teollisuusasioimisto, puh. 90-782 433.
* kirjekuoria: Luonnonsuojelun Tuki Oy, Ruohonjuuri Oy, Suomen Uusiokuori Oy, puh. 924-877 291, Valtion painatuskeskus, puh. 90-56 601.
*mappeja, matkalaukkuja: Näsin Pahviteollisuus Oy, puh. 932-131 700,
Näsijärvi Oy, puh. 931-21 190.
*Iämmöneristettä: Pohjolan Sellueriste Oy, Kiiminki, puh. 862380.
*talous- ja WC-paperia.
Uusiopaperia voi tiedustella paperi kaupoista ja Luontokaupasta, Kajaaninkatu 13,
puh. 220279.
UUSIUTUVAT JA UUSIUTUMATTOMAT LUONNONVARAT
Uusiutuvia luonnonvaroja ovat vesi, viljelykasvit, kotieläimet, ihmisen hyödyntämä
luonnonkasvillisuus, kalasta ja riista. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat malmit,
fossiiliset polttoaineet, jokainen eliölaji ja ainutlaatuiset luonnonalueet.
Jako uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin ei ole täysin yksiselitteinen.
Esimerkiksi turvetta syntyy jatkuvasti, mutta inhimillisesti katsoen niin hitaasti, että
turvetta pidetään uusiutumattomana luonnonvarana.
VAIHTOTORI
Eräät yhdistykset ovat järjestäneet aika ajoin tavaranvaihtopäiviä eli vaihtotoreja,
joille on voinut tuoda käytöstä poistettavaa tavaraa ja joilta tarvitsevat ovat voineet
niitä hakea korvauksetta. Tiedustella voi esim. Oulun luonnonsuojeluyhdistykseltä,
puh. 15828.
VALITUKSET
Ilman laadun valvontaan, jätehuollon valvontaan, meluntorjuntaan, vesiensuojeluun, luonnonsuojeluun ja yleensä ympäristönsuojeluun liityvät valitukset voi osoittaa kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon, Kauppatori, 90100 Oulu, puh. 245
761.
VALOKUVAUSLIIKKEET
Seuraavat valokuvausliikkeet ottavat vastaan käytettyjä paristoja:
Helios, Uusikatu 23, puh. *224771
Helios, Kirkkokatu 10, puh. 224 724.
Helios, Kauppurienkatu 13 *225 711
Fotomylly, Pakkahuoneenkatu 9, puh. 13834.
Kuva-Mikko, Albertinkatu 16, puh. 227284.
VENESATAMATIVENEILY
Venesatamissa on jäteöljyn ja kiinteiden jätteiden keräilypisteet veneilijöitä varten.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri sijaitsee osoitteessa Mäkelininkatu 37, puh. '15 041.
Vesi- ja ympäristöpiiri mm. huolehtii vesilain mukaisista katselmus- ja ojitustoimituksista, edistää vesien käyttöä, suojelua ja hoitoa, valvoo vesien käyttöä, tilaa ja
tilaan vaikuttavaa toimintaa, valvoo ja ohjaa öljyvahinkojen torjuntaa ja huolehtii
vesien tutkimuksesta.
VESISTÖJEN KUNNOSTUS

Vesistön kunnostus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, jotka vesistön tilan parantamiseksi on tehty itse vesistössä:
1) Järven vedenkorkeuden tai pinta-alan muuttaminen
2) Järven virtaamien ja virtausten muuttaminen
3) Vesimassan ilmastaminen tai hapettaminen
4) Tietyn vesikerroksen poisjohtaminen
5) Biomassan poistaminen
6) Fosforin kemiallinen saostaminen järvessä
7) Sedimentin poisto, eristäminen tai muu käsittely
8) Jokien ja koskien kalataloudellinen kunnostaminen uittoperkausten
jäljiltä
9) Happamoituvien vesien kalkitseminen.
Vesistön saneeraus tarkoittaa niitä vesistön valuma-alueeseen kohdistuneita toimia, joilla vesistöön kuormittavina tekijöinä joutuvien ainesten määrää voidaan
vähentää. Saneerausmenetelmiä ovat jätevesien puhdistus, maatalouden jätehuollon järjestäminen, lannoitusten kontrollointi, kaatopaikkojen järkevä sijoittaminen ja loma-asutuksen rajoittaminen.
VESISTÖKUORMITUS

Vesistön tila määräytyy alueelle ominaisten luonnonolosuhteiden ja toisaalta ihmisen muuttavan toiminnan kautta. Vesistöjen tilaa muuttavat mm. ravinteet kuten
typpi ja fosfori sekä hajotessaan happea kuluttavat ainekset. Niitä joutuu vesiin
erityisesti ihmisen toiminnasta mutta myös luontaisesti huuhtoutumalla. Vesistöihin
kohdistuva kuormitus muodostuu pistekuormituksesta ja hajakuormituksesta.
Pistekuormitusta on ihmistoiminnasta yhteen purkupaikkaan tuleva kuormitus,
esimerkiksi tietyn teollisuuslaitoksen aiheuttama kuormitus. Pistekuormitusta voidaan vähentää puhdistamalla kuormittajan jätevesiä erilaisin menetelmin, mm.
suodattamalla tai saostamalla.
Hajakuormitus on ihmisen toiminnasta aiheutuvan maaperän kautta tai suoraan
vesiin muuhun kuin yhteen purkupaikkaan tulevan kuormituksen määrä. Hajakuormitusta aiheuttavat maa- ja metsätalous, haja-asutus, turkistarhaus, kalankasvatus
ja liikenne. Sitä voidaan pienentää viljelyteknisin toimin, suojavyöhykkeillä, suurentamalia karjatilojen lantaloita, rakentamalla saostusaltaita metsäojiin, valitsemalla
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vähäfosfaattisia pesu aineita jne.
Luonnonhuuhtoumaa on luontaisesti vesiin huuhtoutuva ja kulkeutuva aines.
VIEMÄRIT

Viemäriin ei saa kaataa ongelmajätteitä kuten öljyä tai liuottimia eikä myöskään
vahvoja emäksiä tai happoja. Oikea osoite näille aineille on kaatopaikan ongelmajätevarasto.
VIHERRAKENTAMINEN

Laajassa mielessä viherrakentaminen tarkoittaa kaiken talon- ja tienrakentamisen
ulkopuolelle jäävän maan suunnittelua ja rakentamista. Suppeassa mielessä sillä
tarkoitetaan rakennetun ympäristön vihreyttämistä istutuksin ja säilyttämällä paikalla luonnon omaa kasvillisuutta.
Kasvillisuudella on moninainen merkitys rakennetussa ympäristössä:
* tasaa pienilmastoa ja suojaa tuulelta
* vaimentaa melua
* puhdistaa ilmaa epäpuhtauksista ja tuottaa happea

* sitoo maata ja säätelee veden virtailuja maassa

* peittää häiritseviä näkymiä
* kaunistaa ympäristöä
* tarjoaa virkistystä.

WWF
World Wildlife Fund, Maailman Luonnon Säätiö. Kts. ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöt.

x
X on myrkyn merkki. Myrkkyjä sisältävät jätteet tulee toimittaa kaatopaikan ongelmajätevarastoon.
YDINENERGIA

Ydinenergia perustuu atomiytimien halkeamiseen eli fissioon tai niiden yhtymiseen eli fuusioon. Fuusioon perustuva ydinenergian rauhanomainen käyttö ei vielä
ole ihmiskunnan hallinnassa.
Suomessa on tällä hetkellä neljä ydinreaktoria: kaksi Loviisassa ja kaksi Uudessakaupungissa Olkiluodossa. Nämä tuottavat noin neljäsosan maan energiasta.
Polttoaineena niissä käytetään uraanirikastesauvoja. Valtion Teknillisellä Tutkimuslaitoksella on lisäksi pieni tutkimusreaktori Espoon Otaniemessä.
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YDlNJÄTE, YDINSAASTE

Ydinjätettä ovat ydinreaktoreiden polttoaineena käytetyn uraanin radioaktiiviset
hajoamistuotteet, joista tärkein on pitkän puoliintumisajan omaava plutonium.
Reaktoreissa vapautuvaa plutoniumia ei voida käyttää ns. hyötyreaktorien polttoaineena eikä ydinaseisiin. Suomessa Loviisan voimalan ydinjäte kuljetetaan Neuvostoliittoon ja Olkiluodon voimalan jätteet suunnitellaan varastaitavan kallioperään. Näiden korkea-aktiivisten jätteiden lisäksi ydinvoimalaissa syntyy matalaaktiivista jätettä, kuten lievästi radioaktiivinen vesi, suodattimet ja suojavaatteet,
joka myös vaatii varastointia.
Varsinainen ydinsaaste ja radioaktiivinen laskeuma syntyvät ydinräjähteestä, ydinreaktorionnettomuudesta tai ydinjätteiden käsittelylaitoksen päästöistä. Radioaktiiv!set partikkelit leviävät ilmavirtausten mukana laajalIekin alueelle ja laskeutuvat
sateen mukana maahan. Laskeuman vaikutusaika voi olla pitkä, jopa tuhansia
vuosia, koska ydinjätteet yleensä sisältävät pitkän puoliintumisajan omaavaa
radioaktiivista ainetta kuten uraania tai plutoniumia.
YMPÄRISTÖMINISTERiÖ

Suomeen perustettiin ympäristöministeriö vuonna 1982. Se käsittelee asiat, jotka
koskevat
* ympäristön- ja luonnonsuojelua
*vesien käytön, hoidon ja suojelun kokonaissuunittelua sekä muuta
vesi- ja ympäristöhallintoa
* ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä
* kaavoitusta ja muuta rakennustointa
* asuntotointa
sikäli, kuin mainitut asiat eivät kuulu muille ministeriöille. Ympäristöministeriön
alaisia keskusvirastoja ovat asuntohallitus ja vesi- ja ympäristöhallitus. Ympäristöministeriön puhelinnumero on 90-*77 261.
YMPÄRISTÖMYRKYT

Ympäristömyrkyt eli biosidit ovat ihmisen toimesta luontoon joutu via aineita, jotka
haittaavat, vaurioittavat tai tuhoavat eliöiden elintoimintoja tai vahingoittavat ekosysteemiä.
Kvalitatiiviset myrkyt ovat luonnolle vieraita, keinotekoisia aineita, jotka ekosysteemissä hajoavat hyvin hitaasti, esimerkiksi DDT ja PCB-aineet. Kvantitatiiviset
myrkyt ovat aineita, joita kyllä esiintyy luonnonoloissakin, mutta joita ihminen
tuottaa ympäristöönsä haitallisen suuria määriä, esimerkiksi lyijy.
Ympäristömyrkkyjen vaikutukset näkyvät usein vasta pitkän ajan kuluttua, koska ne
säilyvät luonnossa pitkään ja rikastuvat ravintoketjuissa.
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YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖT
Oulussa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä:
*Oulun Luonnonsuojeluyhdistys, Kajaaninkatu 13, puh. 15828
*Oulun Luonnonystäväin Yhdistys, Eläinmuseo, Linnanmaa, 90570
Oulu
* Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, PL 388, 90101 Oulu
*Oulun vesiensuojeluyhdistys, Kauppurienkatu 23, 90100 Ou lu, puh.
14 101.
* Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Kajaaninkatu 13, puh. 15828
* Oulun sieniseura, Kasvimuseo, Linnanmaa, 90570 Oulu.
Valtakunnallisia:
*Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, Perämiehenkatu 11 A 8, 00150 Helsinki, puh. 90-642881
*Luonto-Liitto ry, Perämiehenkatu 11 A 3, 00150 Helsinki, puh.
90-171 250
* Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Hiirakkotie 6, 01200 Vantaa, puh.
90-8769100, on edellisten tukijärjestö, joka myy erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä tuotteita. Tuen myymälä (nk. Luontokauppa) Oulussa: Kajaaninkatu 13, puh. 220279
*Natur och Miljö, Merimiehenkatu 35, 00151 Helsinki, puh. 90-644731
*Natur och Ungdom, osoite ja puhelinnumero sama kuin edellisellä
*Kierrätysliike, Perämiehenkatu 11 A 8,00150 Helsinki, puh. 90-642881
* Energiapoliittinen yhdistys Vaihtoehto Ydinvoimalle, Pursimiehenkatu
29-31 A, 00150 Helsinki, puh. 90-631 047, osoite Oulussa Kajaaninkatu
13, puh. 15888
* Pehmeän Teknologian Seura, Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki,
puh. 90-406927
*Ruohonjuuri Oy on edellisen tukijärjestö, osoite ja puhelinnumero
samat
* Ympäristötieteellinen Seura, Työterveyslaitos, Helsinki, puh.
90-*47471
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Kansainvälisiä:
'lUeN on hallitusten ja luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen luonnonsuojeluliitto, johon kuuluu noin 40 valtiota ja 450 luonnonsuojelujärjestöä yli
100 maasta.
'WWF toimii uhanalaisten eläinten hyväksi. Järjestön Suomen rahaston
osoite on Uudenmaankatu 40, 00120 Helsinki, puh. 90-644511.
Kesäaikana WWF:llä on toimintaa Liminganlahden opastuskeskuksessa Virkkulassa, puh. 442 842.

~
lUeN

WWF

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristöön kohdistuvien paineiden ja luontoa kuormittavien tekijöiden vuoksi on
annettu lakeja, säädöksiä ja suosituksia, jotta ympäristö säilyisi miellyttävänä,
virikkeellisenä ja viihtyisänä. Suomessa ympäristönsuojelua valvoo ympäristöministeriö, jonka apuna ovat lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistot. Kunnissa
toimivat lakisääteiset ympäristönsuojelulautakunnat, joiden alaisuudessa työskentelevät ympäristönsuojeluviranhaltijat.
Ympäristönsuojelun osa-alueita ovat
, ilmanlaadun valvonta
* jätehuollon valvonta
* meluntorjunta
* luonnonsuojelu

, vesiensuojelu
* maisemansuojelu
* luonnon virkistyskäyttö
* ympäristökasvatus ja -valistus

* ympäristön tilan seuranta

Ympäristönsuojelussa pyritään noudattamaan aiheuttamis- ja ennaltaehkäisyn
periaatetta. Aiheuttamisperiaatteen mukaan kustannukset ympäristön pilaamises-
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ta kuuluvat pilaajan maksettaviksi. Ennaltaehkäisyperiaatteen mukaisesti ympäristö
pyritään suojaamaan pilaantumiselta teollisuuslaitosten sijoituspaikkamääräyksillä, päästöjen enimmäispitoisuusmääräyksillä ja muilla senkaltaisilla toimenpiteillä.

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA
Ympäristön tilan seuranta tarkoittaa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden jatkuvaa tai säännöllisesti toistuvaa tutkimusta.

ÖLJY,ÖLJYJÄTTEET
Öljyä ei saa päästää luontoon, sillä pienikin määrä sitä voi saastuttaa pohjaveden.
Jäteöljy on ongelmajätettä, joka on vietävä kaatopaikan öljyjäteasemalle.

ÖljYVAHINGOT
Öljyvahinkojen torjunnasta huolehtii palolaitos tai vesi- ja ympäristöpiiri. Ilmoita
öljyvahingosta palolaitokselle puh. 225 000.
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