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YMPÄRISTÖJOHTAJAN KATSAUS

Pekka Vuononvirta

Vuosi 2007 oli kolmas vuosi seudullisen ympäristölautakunnan toiminnassa.
Lainsäädännön muutokset jatkuivat entiseen lisääntyvään tahtiin, mikä asetti ja
asettaa jatkossakin viraston henkilökunnalle lisähaasteita. Samoin ilmastonmuutoksesta johtuvat paineet ja vaikutukset
koko kuntakentän työhön alkavat näkyä.
Kuntalaisten asenteisiin ja muutosten läpivientiin on ympäristölautakunnalla jatkossa entistä suurempi rooli.
Lautakunta on päätöksenteossa ja työssään onnistunut kiitettävästi. Lautakunnan kuntavierailut samoin kuin viranhaltijoiden yhteiset tapaamiset ja
työryhmiin osallistumiset ovat parantaneet entisestään ympäristönäkökulman
huomioon ottamista varsinkin maankäytön suunnittelussa. Kuntarajat ovat ympäristötoimen alalla aidosti poistuneet ja
kuntalaisten palvelut ovat tänä päivänä
kaikissa kunnissa samantasoisia. Tästä
on hyvä jatkaa.
Ympäristöterveydenhuollossa juomaveden hyvästä laadusta huolehtiminen ja
elintarvikkeiden korkea hygieeninen taso ovat viraston valvontatyön kannalta
tärkeimmät tehtävät. Muualla Suomessa
tapahtuneet vesiepidemiat ovat terävöittäneet myös meillä viraston työtä. Laitosten ja kiinteistöjen tarkastuksiin on
kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
Tärkeäksi asiaksi on noussut valvonnan
laatutason nostaminen. Tämä on vienyt
enemmän aikaa ja vähentänyt tarkastusten lukumäärää, mutta vaikuttavuuden
nousuun sillä on ollut aivan ratkaiseva
merkitys.
Ympäristönsuojelussa lupa-asiat ovat
työllistäneet lautakuntaa entiseen tahtiin.
Merkittävää on, että toimintavuonna
saatiin kaikki vanhat, jo vuosia kesken
olleet lupatarpeen arvioinnit loppuun
suoritetuksi. Ympäristön tilaa voidaan

koko seudun alueella pitää erilaisten
mittarien valossa hyvänä. Kestävän kehityksen eteenpäinviemisessä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä koko
seudun alueelle on ympäristönsuojeluyksikön panos ollut merkittävä.

Kuluttajaneuvonta on ollut valtakunnallisesti muutoksen alla. Pitkään esille ollut kysymys kuluttajaneuvontapalveluiden valtiollistamisesta on tehty. Palvelut
siirtyvät valtion hoidettavaksi vuoden
2009 alusta alkaen.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion talous on toimintavuonna ollut parempi
kuin koskaan aiemmin, ja lautakunnan
linjaukset laboratorion kehittämisessä
ovat onnistuneet. Työn tuottavuus eri
mittareilla mitattuna on parantunut.

Vaikka seudullisten palveluiden tuottamisessa ei viime vuosina meillä olekaan
edistytty ehkä siinä nopeudessa, kuin
mitä aiemmin oli suunniteltu, on ympäristölautakunnan työ kuitenkin osoittanut sen, että palveluiden seudullistaminen on kuntalaisen kannalta ollut tällä
sektorilla tärkeää.

Eläinlääkintähuolto on koko maassa
mullistusten kourissa. Eläinlääkäreiden
saatavuus varsinkin kuntasektorille on
vaikeaa ja erityisesti päivystys on koettu
rasittavana. Lautakunnan linjaukset yhteen päivystyspiiriin siirtymisestä, palvelun keskittämisestä vain oman seudun
kuntien tarpeisiin sekä uuden klinikan
suunnittelun käynnistämisestä ovat tuoneet meillä selvää helpotusta ongelmien
ratkaisuun. Lopulliset tulokset tästä on
nähtävissä parin kolmen vuoden kuluessa.

Kustannukset ovat pysyneet kurissa,
mutta mikä tärkeintä, palvelujen laatu
on parantunut ja laatu on koko seudulla sama. Samoin henkilökunta on pysynyt tuomaan aivan uusia toimintatapoja
työhön ja kehittämään sitä, jolla on ollut
selkeästi työn motivaatiota lisäävä vaikutus. Kiitos siitä henkilökunnalle.
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OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä kuusi
on Oulun kaupungista ja kuusi muista
ympäristöyhteistyösopimuksen kunnista. Niistä kunnista, joista lautakunnassa ei ole varsinaista jäsentä, on kunnan
valitsemalla varajäsenellä kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan
puheenjohtaja on Oulusta ja varapuheenjohtaja Kempeleestä.
Vuonna 2007 Oulun seudun ympäristölautakunta piti 14 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 314 asiakohtaa. Kokouksia pidettiin Oulun lisäksi Lumijoella
ja Hailuodossa. Lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviä ja toimivaltaa käsittelevä koulutusiltapäivä järjestettiin joulukuussa.

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mari-Leena Kairivaara, Oulu, pj.
Anu Hamari, Oulu
Anneli Pekkarinen, Oulu
Esa Hofslagare, Oulu
Juha Markkola, Oulu
Vesa Pöyhtäri, Oulu

Satu Urpilainen, Oulu
Timo Romppainen, Oulu
Jouni Petäjäaho, Oulu
Tarja Eade, Oulu
Eija Annala, Oulu
Hannu Natri, Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Heikki Suni, Kempele, varapj.

Antti Lithovius, Lumijoki,

Sirpa Pohjola, Kiiminki

Lauri Suomela, Hailuoto,

puhe- ja läsnäolo-oikeus
puhe- ja läsnäolo-oikeus

Sinikka Vuoti, Oulunsalo
Helena Lievetmursu, Kempele
Aarre Pitkänen, Muhos
Jussi Arponen, Kiiminki
Olavi Ojanperä, Liminka
Markus Kiiskinen, Oulunsalo
Maire Leinonen, Tyrnävä
Kirsti Airaksinen, Muhos
		

Kaupunginhallituksen edustaja
Heikki Keränen

Muut

Pertti Myllyselkä 15.5.2007 saakka
Sanna Nordström, 27.6.2007 alkaen

Pekka Vuononvirta, esittelijä
Marketta Karhu, pöytäkirjanpitäjä 21.2.2007 saakka
Tiina Enqvist, pöytäkirjanpitäjä, 21.3.2007 alkaen
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1.1.2007

Maapintaala
(km2)

Oulu

369,20

10,96

Hailuoto

196,56

5,26

Kempele

110,13

0,20

0,02

Kiiminki

326,87

12,17

Liminka

635,06

5,56

Lumijoki

211,10

0,28

Muhos

783,76

13,66

82,81

0,96

Oulunsalo
Tyrnävä
Ylikiiminki

Sisävesialue
(km2)

Merialue
(km2)

Kokonaispinta-ala
(km2)

Asukasmäärä

Asukastiheys
(as/km2)

69,37

449,53

131 585

356,4

880,17

1 081,99

987

5,0

110,35

15 218

138,2

339,04

12 448

38,1

11,12

651,74

8 399

13,2

78,95

290,33

1 895

9,0

797,42

8 646

11,0

211,22

9 431

113,9

127,45

491,86

3,07

494,93

6 087

12,4

1 040,66

23,24

1 063,90

3 470

3,3

Oulun seudun ympäristöhallinnon organisaatio
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Oulun seudun
ympäristölautakunta

Oulun seudun ympäristövirasto
Hallinto
Pekka Vuononvirta

		 Ympäristönsuojelu
			
		 Marketta Karhu

Ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkintähuolto
ja kuluttajaneuvonta		
Maija Nurminen
Leena Tuuri

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Sanna Raunila
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HENKILÖKUNTA

Ympäristövirastossa oli vuoden 2007 lopussa 52 työntekijää. Oulun kesärekrytointikampanjan myötä ympäristövirasto
palkkasi 12 kesäharjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin palvelujaksoihin. Muita harjoittelijoita eripituisissa harjoittelujaksoissa oli vuoden aikana yhteensä
kuusi. Henkilöstöpankin kautta työllistettiin yksi henkilö. Työllisyysvaroin hoidettuja palvelusopimuksia oli vuoden
aikana viisi. Kertomusvuoden aikana
eläkkeelle jäi kaksi tarkastajaa.

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
– JOHTORYHMÄ
Oulun seudun ympäristövirastossa yhteistoimintaelimenä toimii johtoryhmä.
Kokouksia pidettiin kertomusvuonna
16. Johtoryhmän käsittelemät asiat olivat pääsääntöisesti Oulun kaupungin
yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia. Johtoryhmä toimii myös viraston
työsuojelutoimikuntana ja työsuojeluasioita käsiteltiin vähintään kerran kuukaudessa.

Koulutus 2007
koulutuskerrat
Ympäristöterveysvalvonta

77

Ympäristönsuojelu

52

Eläinlääkintähuolto

16

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

16

Kuluttajaneuvonta

6
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koulutuspäivät

koulutuspv/henk.

100

5,5

75

5,8

29

3,6

23

3,3

12
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TYÖSUOJELU- JA
TYÖYHTEISÖTOIMINTA
Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuunnitelma sekä työterveyshuollon
toimintasuunnitelma. Virasto osallistui
työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä
edistävän liikuntaviraston ”Kunnon Firma” –ohjelman vuosikorttien hankintaan. Vuosikortin käyttäjiä oli kevätkaudella 12 ja syyskaudella 17.

kokoukset pidettiin tammi- ja syyskuussa.
Viraston virkistyspäivänä toukokuussa
retkeiltiin Siikajoen Tauvossa ja Raahessa. Pikkujoulu pidettiin marraskuussa.
Henkilöstö

Kympin kunta -työyhteisöpysäkille pysähdyttiin ympäristöterveydenhuollossa
ja ympäristönsuojelussa. Esimiesten ja
alaisten väliset kehityskeskustelut käytiin
Elbit- järjestelmää käyttäen. Työpaikka-

v ympäristöterveysvalvonta

17

v ympäristönsuojelu

12

v eläinlääkintähuolto

8

v elintarvike- ja
ympäristölaboratorio

7

v kuluttajaneuvonta

2

v hallinto

6

Sairauspoissaolot vuonna 2007
sairauspoissaolokerrat
Ympäristöterveysvalvonta
Ympäristönsuojelu
Eläinlääkintähuolto
Elintarvike ja ympäristölaboratorio
Kuluttajaneuvonta
Hallinto

sairauspäivät

57
9
14

454
26
97

17
6
11

50
49
58
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kertomusvuoden toiminnassa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien
ja ilmoitusten käsittelyyn sekä valvontaja tarkastustoimintaan. Keskeisiä olivat
myös haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvät tehtävät sekä erilaisten valitusten ja muiden yhteydenottojen käsittely. Sekä ympäristölupavelvollisten
toimintojen että maa-ainesten oton valvontasuunnitelmat päivitettiin.

YMPÄRISTÖLUPIA myönnettiin toimialueelle vuoden 2007 aikana yhteensä
53. Ympäristölautakunnan myöntämiä
lupia oli 29. Luvista suurin osa koski
jätteiden hyötykäyttöä ja jakeluasemia.
Kohteista kahdeksan sijaitsi Oulussa ja
muut tasaisesti seudun muissa kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myönsi 14 lupaa, joista vajaa puolet
koski jätteiden käsittelyä tai hyötykäyt-

töä, noin kolmannes teollista toimintaa
ja energiantuotantoa ja loput eläinsuojia.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston
myöntämiä lupia oli 10 ja ne koskivat
pääosin erilaisia vesistöhankkeita, jotka
sijoittuivat tasaisesti koko toimialueelle.
Vaasan hallinto-oikeus antoi neljä lautakunnan toimialuetta koskevaa päätöstä
ja korkein hallinto-oikeus kaksi.
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YMPÄRISTÖLUPATARPEENARVIOINTEJA käsiteltiin 10 ja arviointityö saatiin
paria poikkeusta lukuun ottamatta päätökseen.
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 60 §:N
TARKOITTAMIA ILMOITUKSIA tilapäisestä melusta tehtiin ympäristövirastoon
58. Ilmoituksista tehtiin 46 päätöstä,
josta pääosa koski ulkoilmakonsertteja
ja rakentamiseen liittyvää toimintaa. Meluilmoituksien kohteet viittä yksittäistä
tapahtumaa lukuun ottamatta sijaitsivat
Oulussa. Oulun keskustan ulkoilmakonserteista tehtiin 16 päätöstä ja näistä viisi
oli ns. useamman päivän suurtapahtumia. Lautakunta linjasi periaatteet Oulun ydinkeskustan alueen vuoden 2007
kesätapahtumien meluhaittojen ehkäisemiseksi. Suurten ulkoilmakonserttien
melutasoa seurattiin mittauksin ja tuloksista laadittiin raportti. Ympäristösuojelumääräysten mukaisesti voitiin järjestää
12 erilaista melua aiheuttavaa tapahtumaa.
PILAANTUNEITA MAITA koskevia päätöksiä tai päätöksen muutoksia käsiteltiin lautakunnassa yhteensä yhdeksän.
Kunnostuksen hyväksymisiä oli kymmenen ja muita mm. pieniä kunnostuksia ja
vastaavia koskevia raportteja kahdeksan.
Kaatopaikkojen seurantatuloksia oli viideltä suljetulta kaatopaikalta.
RUOPPAUSILMOITUKSIA oli käsiteltävänä tai tiedoksiantona yhteensä 18.
Ruoppaukset kohdistuivat pääosin
Kempeleenlahdelle.
MOOTTORIKELKKAREITTIEN reittisuunnitelmien ja reitinpitäjien hyväksymisiä
käsiteltiin kolme ja MAASTOLIIKENNELAIN mukaisia lupia kaksi.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYT voimalaitoslaitostuhkien
loppusijoittamista ja jätteiden käsittelykeskusta koskevien hankkeiden osalta
saatiin päätökseen. Merialueelta tapahtuvaa hiekan nostoa ja Suurhiekan merituulipuistoa koskevat YVA-menettelyt
käynnistyivät.

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN käsittelyn toimivuutta kartoitettiin Kempeleen Väärälänperällä. Haja-asutuksen
jätevesien käsittelyä koskeva ympäristöja rakennusvalvontaviranomaisille kohdennettu koulutustilaisuus järjestettiin
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa. Lautakunta antoi
lausunnon Kiimingin vesihuoltoalueen
toiminta-alueen muutoksesta.
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN valvontaan liittyen toteutettiin asuinkiinteistöjen jätehuollon toimivuuden kartoitus
koko toimialueella. Tuloksista laadittiin
raportti. Rakennusjätteiden lajittelua ja
hyödyntämistä purku- ja korjaustoiminnassa selvitettiin laajalla kyselytutkimuksella ja tarkastuksin. Raportti ja toiminnan ohjeistus valmistuvat vuonna 2008.
Jätteenkuljetukseen liittymisen valvontaa
jatkettiin. Oulun läänin jätehuoltosuunnitelmaa käsiteltiin lautakunnassa useamman kerran.
VALITUKSIA kirjattiin kertomusvuonna yhteensä 352. Valituksista 187 koski
jätteitä, 55 ilmanlaatua, 43 vesistöjä, 21
melua ja 46 muita.
MAA-AINESTENOTTOTOIMINTA Oulun
seudun ympäristöviraston toimialueella
oli edellisvuosiakin vilkkaampaa. Vuoden 2007 aikana otettu massamäärä ylitti
ensimmäistä kertaa miljoonan kuution
rajan. Ympäristölautakunta käsitteli yhteensä 19 maa-aineslupahakemusta, joista määrällisesti eniten sijoittui Kiimingin kunnan alueelle. Valvontaa tehtiin
yhteensä 123 luvan alueella. Lopullises-

ti maisemointiin 7 lupa-aluetta. Eniten
lupakohteita on edelleenkin Kiimingin
ja Oulunsalon kuntien alueilla. Vuoden
lopussa maa-aineslupien mahdollistama
kokonaisottomäärä oli noin 18 milj. m3.
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön liittyvissä työryhmissä ja
lausunnoissa. Ympäristölautakunnassa
käsiteltyjä keskeisiä maankäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita olivat Oulun maankäytön toteuttamisohjelma,
Oulunsalon Hylkykarin osayleiskaava
sekä Kempeleen Ketolanperän osayleiskaava. Lisäksi virasto antoi useita lausuntoja toimialueen kuntien kaavoista
ja oli mukana maankäytönsuunnittelun
työryhmissä. Toukokuussa järjestettiin
kuutoskaupunkien Luonto ja kaavoitus
–tapaaminen.
LUONNONSUOJELUUN liittyvät asiat
koskivat pääosin luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisia ruoppausten tai lintujen pyynnin takia. Ympäristöviraston vastuulla olevan
rantakenttätyöryhmän raportti toimenpiteistä uhanalaisten lintulajien suojelemiseksi Oulun ranta-alueilla valmistui
kesäkuussa. Lausunnossaan Sanginjoen
ulkometsäalueen tulevan käytön vaihtoehdoista ympäristölautakunta esitti alueen virkistyskäytön ja suojelun kehittämistä. Oulun seudun lintutornit -esite
laadittiin yhteistyössä Oulun kaupungin
teknisen keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa.
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YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA koostui
erilaisista viranomais- ja velvoiteseurannoista sekä yksittäisistä havainnoista.

Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin ilmaa
kuormittavien laitosten ja kaupungin
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Mittaustuloksista laadittu raportti osoitti vuoden 2007 ilmanlaadun olleen jokseenkin
edellisten vuosien kaltainen. Ilmanlaatu
asuinalueilla oli vähintään hyvä tai tyydyttävä noin 90 % tarkasteluajasta. Huonoja ilmanlaatutilanteita oli lyhytaikaisesti kevätpölykaudella. Hankalimpaan
pölyaikaan vilkkaimmilla liikennealueilla
suoritetut pölynsidontatoimenpiteet paransivat tilannetta.
Alueen vesistöjen tilaa seurattiin
Oulujoen, Oulun edustan merialueen, Liminganlahden ja Kiiminkijoen

Tarkastukset 2007
Ympäristölupavelvolliset
laitokset 			

113

Maa-ainesten otto

182

Muut tarkastukset

442

Yhteensä 		

737

yhteistarkkailutulosten avulla sekä ympäristökeskuksen erillisten seurantatietojen perusteella. Omana toimintana
toteutettiin valtakunnallista sinileväseurantaa toimialueen kunnissa. Sinileviä
havaittiin Kuivasjärvessä. Virasto oli
mukana erilaisissa vesistöjen selvitys- ja
kunnostushankkeissa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TYÖAJAN JAUKAUTUMINEN VUONNA 2007
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät
46 %
• Ympäristönsuojelun edistäminen ja pilaantumisen ennaltaehkäisy 15 %
• Luvat, ilmoitukset ja päätökset
12 %
• Valvonta
15 %
• Ympäristön tilan seuranta
4%
Muut kunnalle kuuluvat tehtävät
• Maa-aineslain tehtävät
• Ulkoilulain ja luonnonsuojelulain tehtävät sekä
jätelain ei-viranomaistehtävät
• Kunnan ympäristösuojelun edistämistehtävät

14 %
7%

Yleiset tehtävät
• Suunnittelu ja kehittäminen, koulutus, tarkastusmatkat,
sähköposti yms., lomat ja muut poissaolot

40%

3%
4%

KESTÄVÄN KEHITYKSEN seurantaraportti indikaattoritietoineen valmistui
kaupungin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Raporttiin sisällytettiin sosiaalisen kestävyyden tunnusluvut. Ympäristövirasto järjesti seminaarin
”Energiansäästö ja ilmastonmuutokseen
vaikuttaminen Oulussa”. Kestävän kehityksen auditoinnit toteutettiin kuudessa kaupungin eri yksikössä. Yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa toteutettiin
kaupungin henkilöstön ympäristöasenteita ja –toimintaa mittaava kyselytutkimus. Ympäristöviraston kestävän kehityksen tavoitteet toteutuivat.
YHTEISTYÖN kehittämistä jatkettiin sekä
valtion viranomaisten että kuntien viranomaisten kanssa. Kuntapalaverit pidettiin kaikissa toimialueen kunnissa.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimintavuodeksi oli laadittu valvontasuunnitelmat sekä elintarvike- että tuoteturvallisuusvalvontaan. Vuoden lopulla
lautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon kolmivuotisen valvontasuunnitelman vuosille 2008-2011, joka käsittää tuoteturvallisuus- ja elintarvikelain
lisäksi, terveydensuojelu-, kemikaali- ja
tupakkalain mukaiset valvontasuunnitelmat. Ympäristövirasto osallistui keskusviraston koordinoiman suurtapahtumien
sähköisen ilmoitusjärjestelmän kehittämiseen.
ELINTARVIKEVALVONNASSA tehtiin
vuoden aikana 1236 tarkastusta, jotka
painottuivat valvontasuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin. Muita tarkastuksia
tehtiin elintarviketilojen hyväksymisten
yhteydessä sekä valituksien perusteella.
Elintarvikkeiden laatua koskevia valituksia kirjattiin 176. Tarkastusten lisäksi
elintarvikevalvontaa toteutettiin projekteina sekä tilapäisissä elintarvikemyyntitapahtumissa.

Kertomusvuonna aloitettiin ruoanvalmistusyksiköiden riskitekijöiden arviointi, minkä tarkoituksena on määrittää
kohdekohtainen tarkastustiheys. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset
muuttuivat maksullisiksi vuoden 2007
alusta
Elintarvikelain vaatimus OMAVALVONTASUUNNITELMIEN hyväksymisestä
muidenkin kuin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten osalta työllisti valvojia ohjauksen ja neuvonnan muodossa. Vuoden lopussa 253 kohteella
oli hyväksytty omavalvontasuunnitelma.
Ensisijaisesti pyrittiin hyväksymään ruoanvalmistusyksiköiden ja elintarvikemyymälöiden suunnitelmat. Elintarvikelakimuutoksen seurauksena kirjattiin uutena
elintarvikevalvonnan kohteena n.1400
alkutuotantopaikkaa. Valmistuskeittiöille

an merkitystä virusten aiheuttamien epidemioiden torjunnassa.

järjestettiin koulutusta omavalvonnasta
yhteistyössä elintarvike- ja ympäristölaboratorion kanssa.
ELINTARVIKENÄYTTEITÄ otettiin suunnitelmallisesti elintarviketuotantolaitoksista, ruoan valmistuskeittiöistä sekä
myymälöiden palvelumyyntipisteistä. Elintarvikkeiden laatua seurattiin
näytteenotoin myös suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilusta ja valitustapauksista. Eläinperäisiä VIERASAINEVALVONTANÄYTTEITÄ otettiin
elintarviketurvallisuusviraston näytteenottopyyntöjen mukaisesti raakamaidosta. Elintarvikevalvonnassa osallistuttiin
valtakunnalliseen viljan hometoksiinien VALVONTAPROJEKTIIN. Neljässä
elintarvikevalvonnan omassa projektissa selvitettiin keitetyn riisin ja riisistä
valmistettujen elintarvikkeiden valmistukseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä,
seurattiin leikko- ja jauhelihan laatua
elintarvikemyymälöissä sekä aloitettiin
pitopalvelutoimintaan liittyvien riskien
arviointi.

Elintarvikevälitteisiä EPIDEMIOITA oli
vuoden aikana kolme, joista yksi oli noroviruksen aiheuttama. Muissa pienemmissä epidemiaepäilyissä aiheuttajaa ei
saatu varmistettua. Yhteensä tapauksissa
sairastui noin 30 ihmistä. Valvontakäyntien yhteydessä korostettiin käsihygieni-

Oulun lääninhallitus teki syksyllä ELINTARVIKEVALVONNAN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN. Arvioinnin tarkoituksena oli verrata Oulun
seudun ympäristöviraston elintarvikevalvontaa elintarvikelainsäädännön vaatimuksiin ja elintarviketurvallisuusviraston antamiin ohjeisiin ja suosituksiin.
Arvioinnissa todettiin valvonnan olevan
vaatimusten mukaista ja annettiin ehdotuksia elintarvikevalvonnan kehittämiseen.
TUOTETURVALLISUUSVALVONNASSA osallistuttiin Kuluttajaviraston
projekteihin ”Tivolien ja huvipuistojen turvallisuus” sekä ”Kylpylöiden ja
kuntoutuslaitosten allasosastojen asiakasturvallisuus”. Tivolien ja huvipuistojen tarkastusprojektissa tarkastettiin
yksi kiertävä ja yksi paikallinen huvipuisto. Kummassakaan ei todettu isoja
turvallisuuspuutteita. Sen sijaan ongelmia todettiin opasteissa. Kylpylöissä tarkastettiin uinninvalvonnan riittävyyttä.
Tarkastetuissa kahdessa kohteessa ei todettu näiltä osin ongelmia.

Lisäksi osallistuttiin Oulun lääninhallituksen ohjaamiin uimarantojen ja skeittipaikkojen turvallisuutta koskeviin projekteihin. Uimarantojen turvallisuutta
koskevia tarkastuksia ei ole aikaisempina
vuosina suoritettu näin kattavasti, mistä
johtuen puutteita havaittiin nyt runsaasti. Uimarantojen turvallisuusprojekti jatkuu kesällä 2008 valtakunnallisena projektina. Skeittipaikoilla ongelmana olivat
huonokuntoiset huoltoa vaille jääneet
rakenteet.
Suurin osa tarkastuksista oli leikkikenttien turvallisuudessa edellisenä kesänä
havaittujen puutteiden jälkitarkastuksia.
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Keskisuuria, ei raportoitavia vesilaitoksia on seudun alueella seitsemän. Lisäksi
on kaksi pientä vesiosuuskuntaa. Kertomusvuonna Oulun seudun vesilaitosten
valvontatutkimusohjelman mukaiset talousvesinäytteet täyttivät laadultaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle
asettamat laatuvaatimukset.

Kertomusvuonna tarkastusten määrä
oli n. 30 % alhaisempi kuin edellisenä
vuonna. Työaikaa käytettiin tarkastusten
laadun parantamiseen, tarkastuksista annettavaan kirjalliseen palautteeseen sekä
toimijoiden ohjaukseen turvallisuusasioiden huomioimisessa. Myös tiedottamista tehostettiin erityisesti leikkikenttien sekä erilaisten liikuntapalveluiden ja
aktiviteettien osalta. Palveluiden turvallisuutta koskevia valituksia tehtiin ympäristövirastoon 15 ja kulutustavaroiden turvallissuutta koskevia valituksia
seitsemän.
Tuoteturvallisuusvalvonnassa tukeudutaan Kuluttajaviraston ohjeisiin ja tarkastuslomakkeisiin. Kuluttajavirasto on
nostanut esille muun muassa trampoliinien käytöstä aiheutuneet tapaturmat.
TALOUSVEDEN VALVONTA. Oulun seudun alueella on kuusi suurta, yli 1000 m3
tai yli 5000 käyttäjälle talousvettä toimittavaa, EU:lle raportoitavaa vesilaitosta.

Vesilaitosten riskinarviointi oli vuonna 2007 yksi Oulun seudun ympäristöviraston painopistealueista. Virastossa toteutettiin diplomityönä aiheeseen
liittyvä tutkimus, jossa testattiin kahta
vesilaitosten riskinarviointimallia. Testatut menetelmät osoittautuivat hyviksi
ja kehityskelpoisiksi riskinarviointimenetelmiksi vesilaitoksille. Mallien avulla
kyettiin luomaan perusta ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta tapahtuvalle riskinarvioinnille, lisäksi esitykset
riskinarviointiparametreiksi tarjoavat
jatkossa pohjan riskien painopistealueiden numeeriselle arvioinnille.
UIMARANTOJEN valvontaan kuului yhdeksän EU-rantaa ja 39 muuta yleistä
uimarantaa sekä leirintäalueiden ja leirikeskusten uimarannat ja -altaat. Kertomuskaudella valvonnassa kiinnitettiin huomiota rannan turvallisuuteen ja

Valvontaan kuuluvat EU-rannat
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulunsalo

Kalliomonttu
Jäälin Rantamaja
Rantakylän uimapaikka
Viinavuoren uimapaikka
Lämsänjärven uimaranta
Nallikarin uimaranta
Tuiran uimaranta
Valkiaisjärven uimaranta
Papinjärven uimaranta

siisteyteen. Uimaveden laatua seurattiin vuosittain tapahtuvalla säännöllisellä näytteenotolla. EU-rantoja ovat ne
rannat, joiden maksimi kävijämäärä on
vuorokaudessa yli 100.
Oulussa Valkiaisjärven veden koliformisten bakteerien määrä ylitti elokuussa
raja-arvon. Asiasta informoitiin rannan
käyttäjiä. Koska tautia aiheuttavien bakteerien määrät olivat tavanomaisen alhaisia, ei rantaa tarvinnut asettaa käyttökieltoon. Lämsänjärven veden pH arvo
oli koko uimakauden ajan liian alhainen.
Ympäristöterveysvalvonta teki tekniselle
keskukselle esityksen järven kalkitsemiseksi. Kempeleen Kalliomontulla veden
pH arvo ylitti raja-arvon elokuussa, mikä johtunee runsaasta viherleväkasvustosta
SISÄILMAN terveyshaitan toimintamalleja asuntojen osalta selvitettiin yhteistyössä kuutoskaupunkien terveysvalvontayksiköiden kanssa. Koulujen,
päiväkotien ja muiden kuntien omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmien
selvittämiseksi kehitettiin kuntien yhteistyömalleja, joiden puitteissa kutsutaan koolle kuntakohtaiset työryhmät.

Päiväkodeissa jatkettiin ilmanvaihdon
riittävyyttä kuvaavien sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien mittaamista. Vuosina 2006–2007 mitattiin 162 päiväkodin
sisäilman hiilidioksidipitoisuudet lasten
nukkumahuoneesta päiväunien aikana.
Hiilidioksidin osalta sisäilman laatu todettiin huonoksi eli C02-pitoisuus ylitti
ohjearvon 39 päiväkodissa (24 %). Ilman laatu oli tyydyttävä 26 päiväkodissa
(16 %). Ongelmallisimpia olivat päiväkodit, joissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Ongelmia oli erityisesti päiväkotikäyttöön otetuissa asuinhuoneistoissa ja
omakotitaloissa.
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KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonnassa hoidettiin yhteensä 18 kunnan kuluttajaneuvonta
kahden kokopäiväisen viranhaltijan voimin. Alue kattaa noin 46% koko Oulun
läänin väestöstä. Resurssien vähäisyydestä johtuen neuvonta oli välillä erittäin ruuhkautunut ja kuluttajat joutuivat
yrittämään yli viikonkin päästäkseen kuluttajaneuvojan puheille.
Perinteisten ensiyhteydenottojen määrä oli kertomusvuonna 5583, lisäystä
edellisvuoteen oli 280. Suurimpia yksittäisiä valitusaiheita olivat asuntokaupat, autokaupat, elektroniikkatuotteet ja
viestintäpalvelut. Valitukset ovat entistä
teknisempiä, monimutkaisempia ja pitkäkestoisempia. Uusien alojen yritysten
tietämys kuluttajansuojalaista on vähäistä, mikä heikentää kuluttajan asemaa ja
vaikeuttaa sovintoneuvotteluja. Lisäksi
viestintäpalveluyritysten vaikea tavoitettavuus, laskutusvirheet ja puutteellinen
asiakaspalvelu lisäävät yhteydenottojen
lukumäärää.

Sähköisiä yhteydenottoja tuli kertomusvuonna 243. Oulun kuluttajaneuvonnassa mallinnettu sähköinen valituskaavake
on ollut käytössä puolitoistavuotta. Sähköisellä kaavakkeella kuluttaja voi ajasta
ja paikasta riippumatta saattaa valituksensa tai tiedustelunsa käsittelyyn, ja kuluttajaneuvoja voi vastata hänelle parhaiten sopivana ajankohtana. Menettelyllä
pyritään helpottamaan niitä kuluttajia,
joilla on vaikeuksia yrittää yhteydenottoa puhelimitse virka-aikana.

Sähköinen järjestelmä on toiminut hyvin ja sitä pyritään monipuolistamaan ja
saattamaan koko valtakunnan käyttöön.
Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä
kymmenellä kuluttajaneuvonta-alueella,
mikä kattaa noin 60 kuntaa. Sähköisen
järjestelmän suosio kasvaa voimakkaasti
kuluttajien keskuudessa. Järjestelmä on
kuitenkin kuluttajaneuvojille hitaampi
ja vaativampi kuin perinteiset puhelinasiakkaat.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU

Eläinlääkintähuollossa praktikkoeläinlääkärit vastasivat toiminta-alueillaan
tuotantoeläinten ja lemmikkien hoitamisesta, eläinsuojelusta ja muista virkaeläinlääkärin tehtävistä. Praktikoiden
määrä vuonna 2007 oli kuusi.
PÄIVYSTYKSET järjestettiin yhteistyössä seudun ympäristökuntien kanssa.
Alueella toimi kolme päivystysrengasta.
Eriytetty tuotantoeläin- ja pieneläinpäivystys pohjoispuolen päivystyspiirissä
toteutui entisen kaltaisena. Pieneläinpäivystyksen viikonloppupäivystyksiin osallistui säännöllisesti myös seudun ulkopuolinen eläinlääkäri. Oulun eteläisessä
päivystyspiirissä päivystävä eläinlääkäri
vastasi sekä tuotanto- että lemmikkieläimien hoidosta.

Vuoden aikana toimi ympäristölautakunnan asettama eläinlääkintähuollon
kehittämistyöryhmä. Työryhmän loppuraportissa todetaan, että eläinlääkintä-

huolto hoidetaan jatkossa seudullisesti
ympäristöviraston toiminta-alueella sekä päivystys- että virka-aikana. Tuotanto- ja lemmikkieläinpäivystys eriytetään
koko seudun alueella ja alueelle perustetaan eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto.
Oulun alueella oli poikkeuksellisen voimakas JÄNISRUTTOEPIDEMIA. Tiheän
jäniskannan takia ilmoituksia pihoihin

kuolleista jäniksistä tuli paljon. Kansalaisille annettiin ohjeita, miten suojautua taudilta. Mikäli kuolleiden eläinten
hautaaminen ei ollut mahdollista, oli
EVIRA:n Oulun yksikön kanssa sopimus niiden hävittämisestä. Muita tarttuvia eläintautiepidemioita ei esiintynyt.
MAIDONTUOTANTOTILOJA on ympäristöviraston toimialueella 305. Praktikkoeläinlääkärit tekivät hygienialain
mukaisia navettatarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset
tehdään kerran kolmessa vuodessa ja ne
painottuvat pääosin vuodelle 2008.
ELÄINSUOJELUSSA tarkastettiin kaikki eläinlääkäreille tulleet ilmoitukset
eläinsuojelurikkomusepäilyistä. Lisäksi
tehtiin tarkastuksia ammattimaisiin tai
muutoin laajamittaisiin eläintenpitopaikkoihin. Löytöeläinten hoitoa koskevat
sopimukset jatkuivat edellisen vuoden
tapaan. Sopimukset ovat kuntakohtaisia,
mutta hoidoista aiheutuneista kustannuksista on vastannut seudullinen ympäristövirasto.
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ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO

Laboratoriossa siirryttiin kertomusvuonna yhden vastuuhenkilön järjestelmään ja samalla laboratorion henkilökuntamäärä aleni seitsemään henkilöön.
Kertomusvuonna laboratoriossa analysoitiin 6160 näytettä, joista tehtiin 18652
analyysia. Laboratorion tuottavuus (€/
henkilö) kasvoi edellisvuodesta yli 10 %.
Myös muissa laboratorion tunnusluvuissa (näytteet/henkilökunta, analyysit/
henkilökunta) oli havaittavissa vähäistä
kasvua edellisvuoteen. Laboratoriossa
otettiin käyttöön tulospalkkio.
Laboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuului kertomusvuoden lopussa 30 menetelmää, joista mikrobiologisia menetelmiä oli 22 kpl ja kemiallisia
menetelmiä 8 kpl. FINAS -akkreditointipalvelun arviointikäynnillä todettiin 9
poikkeamaa, joista yksikään ei ollut merkittävä. Määräaikaisarvioinnin yhteydessä toteutetussa EVIRAn arvioinnissa
arvioitiin laboratorion sisäilma- ja radioaktiivisuusmenetelmät.
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TIEDOTUS JA VALISTUS

JULKAISUT 2007
1/2007 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2006.
2/2007 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2006.
3/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta. Toimintakertomus 2006.
RAPORTIT 2007
1/2007 Hotellien aamiaistarjoiluprojekti 2006.
2/2007 Jakelukeittiöiden omavalvonnan toimivuus 2006.
3/2007 Myymälöiden palvelupisteiden ruoan laatu v. 2005-2006.
4/2007 Salaattiprojekti 2006.
5/2007 Asuinkiinteistöjen jätehuoltokartoitus Oulun seudulla 2007.
6/2007 Ulkoilmakonserttien melutarkastelu Oulussa kesällä 2007.
OHJEET
Yleisötapahtumien jätehuolto 2007.

ESITE
Oulun seudun lintutornit.
MUUT
Rumputuksen ympäristöliite.
Kestävän kehityksen raportoinnin kehittäminen, Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit. Helsinki, Espoo, Tampere,
Vantaa, Turku ja Oulu.
TIEDOTTEITA erilaisista ympäristöviraston toimintaan liittyvistä keskeisistä
asioista laadittiin kertomusvuonna 16.
Tiedotteista seitsemän koski uimavesiä,
kuusi ympäristönsuojelun ja kolme ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisasioita.
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TALOUS

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

(ympäristöterveysvalvonta,
ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu
ja hallinto)
v eläinlääkintähuolto
v elintarvike- ja ympäristölaboratorio
v kuluttajaneuvonta
Varsinaisen toiminnan menojen osalta
tuli säästöä. Näin ollen kuntien maksuosuuksia vuodelta 2007 palautetaan kaikilta sitovuustasoilta.
Vuonna 2007 Viranomaistoimintojen (ympäristöterveysvalvonta, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto) kustannukset jaettiin asukasluvun ja
kuntiin kohdistuvan työajan perusteella siten, että asukasluvun osuus olisi 70
% ja työajan osuus 30 %. Elintarvike- ja
ympäristölaboratorion samoin kuin kuluttajanneuvonnan kustannukset jaettiin
kuntien asukasluvun suhteessa. Eläinlääkintähuollon jakoperuste oli eläinten
määrä kunnittain.
Ympäristölautakunnan esityslistojen ja
pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten
täytäntöönpano siirtyi ympäristövirastosta Oulun konttorin hoidettavaksi helmikuussa.

Lautakunnan taksat tarkistettiin vuoden
lopussa. Sisäasiainministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta käytettiin
lautakunnan vahvistamiin tarkoituksiin
ja avustuksen käyttö käsiteltiin kirjanpidossa varsinaisen talousarvion ulkopuo-

lella. Vuonna 2007 avustusta käytettiin
mm. toimintajärjestelmän ja arkistonmuodostussuunnitelman tekemiseen.
Arkistonmuodostamissuunnitelma käsiteltiin lautakunnassa kesäkuussa.
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TULOSLASKELMA								
TALOUSARVIO
1.1.-31.12.2007
TA 1.1.-31.12.2007
Tot %
								
LIIKEVAIHTO
3 015 622,60
3 436 911,00
88 %
								
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
25 017,43
7 000,00
357 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
67 864,61					
								
MATERIAALIT JA PALVELUT								
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT								
    OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
-93 831,14
-76 594,00
123 %
  PALVELUJEN OSTOT
-369 622,06
-407 597,00
91 %
HENKILÖSTÖKULUT								
  PALKAT JA PALKKIOT
-1 799 230,43
-1 871 639,00
96 %
HENKILÖSIVUKULUT							
     ELÄKEKULUT
-346 132,18
-525 253,00
66 %
     MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-151 774,86
-143 228,00
106 %
								
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
-15 146,40
0,00				
								
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
-333 442,62
-419 600,00
79 %
								
LIIKEALIJÄÄMÄ
-675,05
0,00				
								
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSTUOTOT
694,94						
MUUT RAHOITUSKULUT
-19,89							
								
YLIJÄÄMÄ ENNEN
								
SATUNNAISIA ERIÄ
0,00
0,00		
								
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
0,00
0,00
								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
0,00
0,00

TASE 31.12.2007

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2007			

VASTAAVAA			
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
LIIKEALIJÄÄMÄ
-675,05
PYSYVÄT VASTAAVAT			POISTOT JA ARVONALENTUMISET
15 146,40
AINEELLISET HYÖDYKKEET			RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
675,05
KONEET JA KALUSTO
42 668,53
							
			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
TOIMINNAN			 JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
15 146,40
SAAMISET			
							
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
MYYNTISAAMISET
57 157,11
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
MUUT SAAMISET
5 450,70
SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA
1 118,41
SIIRTOSAAMISET
0,00
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
4 190,33
			KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA
99 904,55
RAHAT JA PANKKISAAMISET
756 100,64
							
			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
105 213,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ
861 376,98								
							
			
RAHAVAROJEN MUUTOS
120 359,69
VASTATTAVAA			
							
OMA PÄÄOMA			
RAHAVAROJEN MUUTOS							
PERUSPÄÄOMA
88 991,08
RAHAVARAT 31.12.
756 100,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
0,00
RAHAVARAT 01.01.
635 740,95
VIERAS PÄÄOMA			RAHAVAROJEN MUUTOS
120 359,69
LYHYTAIKAINEN			
OSTOVELAT
33 098,27
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat
47 484,65
SIIRTOVELAT
691 802,98
			
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
861 376,98
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TULOSLASKELMA TULOSALUEITTAIN
Viranomaistoiminta
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2007

Eläinlääkintähuolto

Kuluttajaneuvonta

Talousarvio
Tot %		
Talousarvio
Tot %		
1.1.-31.12.2007		
1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2007		 1.1.-31.12.2007

Talousarvio
1.1.-31.12.2007

Tot %

									
									
LIIKEVAIHTO
2 021 220,48 2 240 540,00
90 %
517 586,33 583 509,00 89 %
110 866,48
122 512,00 90 %
									
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
2 507,89
7 000,00
36 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
54 675,83			
8 668,26			
3 390,39		
									
MATERIAALIT JA PALVELUT									
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT									
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
-29 904,45
-19 994,00 150 %
-9 123,46
-9 800,00 93 %
-1 325,44
-1 600,00 83 %
PALVELUJEN OSTOT
-288 302,39
-314 479,00
92 %
-27 452,63 -27 900,00 98 %
-9 766,70
-6 936,00 141 %
HENKILÖSTÖKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT
-1 282 298,75 -1 285 889,00 100 %
-296 994,83 -286 006,00 104 %
-75 877,70
-79 475,00 95 %
HENKILÖSIVUKULUT									
   ELÄKEKULUT
-207 716,37
-299 200,00
69 %
-95 226,46 -153 813,00 62 %
-12 497,53
-19 154,00 65 %
   MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-97 322,17
-97 878,00
99 %
-34 051,39 -21 790,00 156 %
-5 925,07
-6 247,00 95 %
									
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT									
									
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
-173 166,16
-230 100,00
75 %
-63 405,82 -84 200,00 75 %
-8 864,43
-9 100,00 97 %
									
LIIKEALIJÄÄMÄ
-306,09
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
									
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSTUOTOT
325,98								
MUUT RAHOITUSKULUT
-19,89								
									
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
									
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
Elintarvikelaboratorio

Hankkeet ja Seutuyhteistyö

Talousarvio
Tot %		 Talousarvio			
1.1.-31.12.2007		
1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2007		 1.1.-31.12.2007

Yhteensä		
Talousarvio
1.1.-31.12.2007

Tot %

																		
																		
LIIKEVAIHTO
365 949,31
490 350,00
75 %
3 015 622,60 3 436 911,00 88 %
																		
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
22 509,54
25 017,43
7 000,00 357 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
1 130,13						
67 864,61
0,00
																		
MATERIAALIT JA PALVELUT																		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT																		
   OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
-53 477,79
-45 200,00 118 %
-93 831,14
-76 594,00 123 %
PALVELUJEN OSTOT
-35 135,56
-58 282,00
60 %
-8 964,78
-369 622,06 -407 597,00 91 %
HENKILÖSTÖKULUT																		
  PALKAT JA PALKKIOT
-131 226,17
-220 269,00
60 %
-12 832,98
-1 799 230,43 -1 871 639,00 96 %
HENKILÖSIVUKULUT																		
     ELÄKEKULUT
-30 691,82
-53 086,00
58 %
-346 132,18 -525 253,00 66 %
     MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-14 476,23
-17 313,00
84 %
-151 774,86 -143 228,00 106 %
																		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET																		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
-15 146,40						
-15 146,40
0,00
																		
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
-87 294,43
-96 200,00
91 %
-711,78
-333 442,62 -419 600,00 79 %
																		
LIIKEALIJÄÄMÄ
-368,96
0,00		
0,00
0,00		
-675,05
0,00
																		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT																		
MUUT RAHOITUSTUOTOT
368,96						
694,94
0,00
MUUT RAHOITUSKULUT							
-19,89
0,00
									
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
																		
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00
																		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
0,00
0,00		
0,00
0,00		
0,00
0,00

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2007

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Oulun seudun ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa
ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä
kuluttajaneuvontaa. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii omana toimintayksikkönään
elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Ympäristölautakunnan toiminnan tavoitteena on turvata Oulun seudulle viihtyisä
ja terveydelle vaaraton elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja
monimuotoisuus.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAYKSIKKÖ
Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun,
ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat,
luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä
ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA KULUTTAJANEUVONNAN TOIMINTAYKSIKKÖ
Ympäristöterveysvalvonta käsittää elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja
kuluttajapalveluiden turvallisuuden sekä elinympäristön terveellisyyden
valvonnan, neuvonnan ja seurannan sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisyn. Lisäksi
ympäristöterveysvalvonnan yksikkö huolehtii kemikaalilain sekä tupakkalain mukaisesta
valvonnasta. Oulun seudun kuluttajaneuvonta hoitaa Oulun ja 17 muun kunnan
kuluttajaneuvonnan.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ
Tarjoaa eläinten sairauksien hoitoon liittyvät ympärivuorokautiset
peruseläinlääkintäpalvelut, huolehtii maidontuotannon hygieenisestä valvonnasta sekä
tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkärit huolehtivat
tarttuvien eläintautien leviämiseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja
eläinsuojelusta.

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORIO
Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tehtävänä on tuottaa Oulun seudun
ympäristölautakunnan toimintastrategian mukaisesti tutkimuspalveluja Oulun seudun
ja Pohjois-Suomen kuntien viranomaisten tarpeisiin ja tukea ympäristöterveydenhuollon
sekä ympäristönsuojelun valvontaa. Laboratorion tehtävänä on lisäksi myydä
tutkimuspalveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille ja toimia poikkeusoloissa
tarvittaessa tietyillä tutkimusalueilla valtionhallinnon tarpeiden mukaan. Laboratorion
toiminta perustuu eri valtionhallinnon viranomaisilta saatuihin tutkimusoikeuksiin ja/tai
velvoitteisiin. Laboratoriolla on oikeus antaa virallisia lausuntoja tutkimistaan näytteistä.

