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PUHTAAN 
YMPÄRISTÖN
PUOLESTA Vuodesta 2009 saakka olemme huolehtineet 

ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon 
viranomaistehtävistä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä ja 
Tuusulassa sekä vuodesta 2013 alkaen myös Nurmijärvellä. 

Valvomme ja tarkastamme, neuvomme ja autamme. 
Jalkaudumme tehtaisiin ja ravintoloiden keittiöihin, 

vesistöjen rannoille ja peltojen pientareille. Tavoitteenamme 
on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö 

toimialueemme asukkaille. Samalla suojelemme luonnon 
monimuotoisuutta ja ympäristön ekologista kestävyyttä. 

Teemme monien tahojen kanssa yhteistyötä 
yhteiseksi hyväksi.

TALOUSVESI  VESISTÖT  YMPÄRISTÖ  ELINTARVIKEVALVONTA  ELÄIMET
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi  www.facebook.com/keskiuudenmaanymparistokeskus/

Hyrylänkatu 8 C, PL 60, 04301 Tuusula  puh. (vaihde) 09 87181  yaktoimisto@tuusula.fiTarjoamme kiireellisen eläinlääkäriavun niin seura- kuin 

tuotantoeläimillekin vuoden jokaisena päivänä.

Tarkastettavien asioiden listalla ovat mm. 

elintarvikkeiden säilytyslämpötilat ja 

työtapojen hygieenisyys.

Tarjoamme ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut ja 
puutumme hoidon laiminlyönteihin.

Järjestämme kunnalliset peruseläinlääkäripalvelut Järven-
päässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. 
Kiireellistä apua on saatavilla kaikille eläimille vuoden 
jokaisena päivänä, mihin kellonaikaan tahansa. Tarjoamme 
myös ajanvarausaikoja kiireettömille käynneille.

Eläinsuojelutarkastuksia teemme sekä ilmoitusten että 
säännöllisen valvonnan perusteella. Jos on syytä epäillä 
eläinsuojelulain rikkomusta, valvontaeläinlääkärimme tar-
kastaa tilanteen. Pienten puutteiden korjaamiseen riittää 
neuvonta, mutta vakavat epäkohdat määrätään korjatta-
viksi määräaikaan mennessä. Varmistamme uusintatar-
kastuksella, että vaaditut parannukset on tehty.

HYVIN HOIDETUT 
ELÄIMET

Valvomme elintarvikkeiden käsittelyä, jotta 
niistä ei aiheutuisi terveysvaaraa kuluttajille.

Elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat kaikki alueemme elin-
tarviketoimijat: ravintolat ja kahvilat, kaupat ja leipomot, 
suurtalouskeittiöt ja tuotantolaitokset. Tarkastuskäynnit 
tehdään yleensä ennalta ilmoittamatta.

Tarkastuksella valvomme, että toiminta ei vaaranna elintar-
viketurvallisuutta eikä kuluttajaa johdeta harhaan. Tämän 
varmistamiseksi kiinnitämme huomiota tilojen siisteyteen 
ja työvälineiden puhtauteen. Katsomme, ovatko käsienpe-
sumahdollisuudet asianmukaiset ja noudattaako henkilö-
kunta hygieenisiä työtapoja. Mittaamme säilytys- ja tarjoi-
lulämpötiloja ja arvioimme elintarvikkeiden tuoreutta.

Tarkastuksesta laadittu Oiva-raportti on yhteenveto siitä, 
mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on korjattavaa. Se 
tulee pitää nähtävillä yrityksen sisäänkäynnin luona. Tar-
kastusraportteja voi vertailla Ruokaviraston ylläpitämällä 
oivahymy.fi -sivustolla. Valvonnan julkisuus antaa kulutta-
jille mahdollisuuden tehdä turvallisia valintoja ja kannus-
taa yrityksiä vastuulliseen toimintaan.

RISKITÖN RUOKA



Parannamme vesistöjen ekologista tilaa ja 
tarkkailemme uimavesien puhtautta.

Suojelemme ja kunnostamme vesistöjä sekä seuraam-
me niiden tilaa. Järvillä keinovalikoimaamme kuuluvat 
mm. vesinäytteiden ottaminen, veden hapettaminen ja 
hoitokalastus. Vesistöjen valuma-alueita kunnostamalla 
voimme vähentää vesistöihin päätyvää kuormitusta. Joki-
vesistöjen seurannassa ja jätevesineuvonnassa yhteistyö-
kumppaneitamme ovat toiminta-alueemme vesiensuoje-
luyhdistykset.

Kaavalausunnoissa kiinnitämme huomiota maankäytön 
vesistövaikutuksiin sekä rakennetun ympäristön sade- ja 
sulamisvesiin. Haja-asutusalueilla järjestämme kiinteistön-
omistajille jätevesineuvontaa keskustelevassa ja rakenta-
vassa hengessä. Jätevesien puhdistaminen on tärkeätä 

ELÄVÄT VESISTÖT

Suojelemme pohjavesiesiintymiä ja valvomme, 
että hanoista tulee hyvälaatuista vettä.

Ympäristönsuojelulakiin on kirjattu ehdoton pohjaveden pi-
laamiskielto. Sen noudattamisen valvonta on yksi pääteh-
tävistämme. Jos pohjavesi saastuu, sen puhdistaminen on 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Siksi pohjavettä vaarantavaa 
toimintaa ei voida sallia. Neuvomme ja opastamme pohja-
veden suojelussa sekä annamme tarvittaessa määräyksiä.

Toimialueellamme on 24 vedenhankinnalle tärkeää poh-
javesialuetta ja 19 muuta aluetta, joita voidaan tarvita ve-
denhankintaan tulevaisuudessa. Edistämme pohjaveden 
yhteistarkkailua ja olemme mukana työryhmissä, joissa vai-
kutetaan pohjavesialueiden sekä muun ympäristön maan-
käytön suunnitteluun.

Valvomme kaikkien toiminta-alueemme vesilaitosten toi-
mittaman talousveden laatua. Haemme säännöllisesti ve-
sinäytteitä vakiintuneista näytteenottopisteistä ja tarkkai-
lemme vesilaitosten ottamien vesinäytteiden tuloksia.

Tarkastamme myös vesitorneja ja vedenottamoita. Teemme 
yhteistyötä vesilaitosten kanssa, jotta häiriötilanteissakin 
osataan toimia oikein. Annamme niissä asiantuntija- ja 
tiedotusapua.

Jos jakeluverkoston hanavedessä epäillään olevan jotain 
poikkeavaa, otamme näytteitä ja ryhdymme tarvittaviin 
toimenpiteisiin. Verkostoveteen liittyvissä ongelmissa meil-
lä on nollatoleranssi, koska mahdollisten epäpuhtauksien 
tai taudinaiheuttajien vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle.

Oman kaivoveden varassa oleville kiinteistöille tarjoamme 
neuvontaa mm. vesinäytteiden ottamiseen.

TURVALLINEN TALOUSVESI
Useimmat alueemme vesistöt ovat ekologisesti välttävässä tai 

tyydyttävässä tilassa. EU:n laajuisena tavoitteena on nostaa 

vesistöjen tila hyväksi vuoteen 2027 mennessä.

niin vesistöjen tilan parantamiseksi kuin pohja- ja talous-
veden turvaamiseksi.

Maatalouden vesiensuojeluhankkeita suunnittelemme 
ja toteutamme yhdessä viljelijöiden kanssa. Ravinteiden 
huuhtoutuminen pelloilta vesistöihin on hidastunut, kun 
kyntämistä on vähennetty ja talviaikaista kasvipeittei-
syyttä lisätty.

Vesiensuojelussa pitkäjänteisyys palkitaan. Sinileväku-
kinnot ovat vähentyneet Tuusulanjärvellä ja vaelluskalat 
lisääntyvät jälleen Vantaanjoessa. Alueemme vesistöjen 
ekologinen tila on keskimäärin välttävä. Tavoitteena on 
nostaa se hyväksi vuoteen 2027 mennessä.

Kesäisin valvomme uimavesien puhtautta. Vesinäytteistä 
tutkitaan mm. suolistobakteerien määrää. Sinilevätilanteen 
arvioimme silmämääräisesti näytteenoton yhteydessä. 
Tulokset ovat nähtävillä verkkosivuillamme ja yleisten 
uimarantojen ilmoitustauluilla.

Suunnitelmallinen seuranta antaa tärkeää tietoa vesistön 

tilasta ja sen muutoksista. Näytteenotolla selvitetään 

mm. veden happi- ja ravinnepitoisuuksia.

Hillitsemme ympäristöhaittoja ja torjumme 
harmaata taloutta.

Pilaantumisvaaraa aiheuttava yritystoiminta tarvitsee 
ympäristöluvan. Asetamme toiminnalle ehdot, joilla 
haitat pyritään pitämään lain sallimissa rajoissa. Toimin-
nan käynnistyttyä tarkastamme, että lupaehtoja myös 
noudatetaan. Jos haitat osoittautuvat arvioitua suu-
remmiksi, pystymme puuttumaan asiaan.

Valvomme ympäristölupalaitoksia vuosisuunnitelmien 
pohjalta. Mitä suuremmiksi arvioimme ympäristöriskit, 
sitä useammin teemme tarkastuksia. Säännöllisen val-
vonnan piirissä ovat myös vaarallisia jätteitä tuottava 
toiminta sekä maa-ainesten otto.

Kokemus on osoittanut, että jos valvontaa ei ole, lupa-
ehtojen noudattamatta jättämisen riski kasvaa. Vastuul-
liset yritykset suhtautuvat valvontaamme myönteisesti, 
koska sen avulla voidaan kitkeä kilpailua vääristävää, 
ympäristöstä piittaamatonta toimintaa. Yleensä mää-
räysten rikkomisella tavoitellaan taloudellista hyötyä.

Teemme poliisin kanssa yhteistyötä harmaan talou-
den ja ympäristörikollisuuden torjumiseksi. Tietyissä 
tilanteissa laki velvoittaa meitä tekemään poliisille 
tutkintapyynnön. Ympäristörikokset tutkitaan talous-
rikoksina.

PILAANTUMATON 
YMPÄRISTÖ


