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Kiitos henkilöstölle, lautakunnalle ja
sopijakunnille yhteistyöstä vuonna 2020
Kuten koko maassa, myös meillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa koronavirus mullisti työnteon tavat lähes
yhdessä yössä. Etätyöhön siirryttiin siltä osin kun on mahdollista ja asiakkaiden vastaanottaminen toimistolla väheni
minimiin. Tarkastuksilla ja maastossa käytiin kotitoimistolta käsin turvavälit säilyttäen. Eläinlääkärien vastaanotoilla
ohjeistettiin asiakkaita turvaväleistä, maskin käytöstä ja muista varotoimenpiteistä. Työkavereihin pidettiin yhteyttä
puhelimella ja teamsilla, virtuaalisia kokouksia ja kahvirinkejä perustettiin.
Poikkeusolot jatkuvat jo toista vuotta. Vaikka rokotusten eteneminen valaa toivoa, uskon, että työskentelemme
etätyötä ja toimistopäiviä vuorotellen vielä pitkään. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että vaativa asiantuntija- ja
viranomaistyö onnistuu myös näin, ja suoritteemme ovat pysyneet tavoitteessa.

Haluan kiittää koko ympäristökeskuksen henkilökuntaa venymisestä, uusiin olosuhteisiin sopeutumisesta ja hienosta
tsemppihengestä. Kun selviämme yhteistyötä tehden toiminnasta läpi haastavien pandemia-aikojen, selviämme
vasmasti kaikesta! Esitän myös lämpimät kiitokseni Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle, sopijakunnille ja
kaikille yhteistyökumppaneillemme erikoisen ja työtapoja haastavan vuoden 2020 onnistuneesta yhteistyöstä.
Tuusulassa 9.4.2021
Leena Sjöblom
ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
organisaatio
Hallinto
Hallintosihteeri
2 toimistosihteeriä

Leena Sjöblom, johtaja

Ympäristösuojelu

Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristövalvontapäällikkö

Tapio Reijonen

Katariina Serenius

8 ympäristösuunnittelijaa

10 ympäristötarkastajaa

Ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon
päällikkö Miia Suurkuukka

Eläinlääkintähuollon päällikkö

hygieenikkoeläinlääkäri,
13 terveystarkastajaa,
4 elintarviketarkastajaa

valvontaeläinlääkäri,
4 eläinlääkäriä,
3 pieneläinhoitajaa

Maija Kallioniemi

Palveluyksiköissä valmistellut
ympäristölautakunnan päätösasiat vuonna 2020
Lautakunta-asioiden
valmistelussa tehdään
myös yhteistyötä.
Esimerkiksi
ympäristönsuojelun
asiantuntijat
osallistuivat monien
ympäristövalvonnan
lausuntojen
valmisteluun.
Ympäristövalvonta 67 kpl

Ympäristöterveys 15 kpl

Eläinlääkintä 2 kpl

Hallinto ja talous 8 kpl

Ympäristönsuojelu 8 kpl

Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset vuoden 2020
talousarviossa ja tilinpäätöksessä (1 000 eur)
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Lupapäätökset ja rekisteröinnit
Vuonna 2020 tehtiin 13 ympäristölupapäätöstä, 6 maa-ainesten ottoa koskevaa luparatkaisua sekä rekisteröitiin 7
ympäristönsuojelulain mukaista laitosta ja 4 jätteen ammattimaista keräystoimintaa. Säännöllisessä valvonnassa oli
222 eri kohdetta.
Lupapäätökset ja rekisteröinnit 2020

Säännöllisen valvonnan kohteet
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Tehostimme lupaprosesseja lisäresurssein,
yhteistyöllä ja Lean-pilotoinnilla
• Tavoitteenamme on nopeuttaa lupapäätösten käsittelyä. Visiomme on,
että vuonna 2023 lupien keskimääräinen käsittelyaika olisi 8 kuukautta.
• Vuonna 2020 saimme palkata kaksi uutta ympäristötarkastajaa
nopeuttamaan hakemusten käsittelyä.
• Olemme pohtineet yhdessä sopijakuntien elinkeinotoimien kanssa
keinoja parantaa yhteistyötä ja siten nopeuttaa lupakäsittelyä.
Kokemukset ovat hyviä ja yhteistyötä jatketaan.
• Ympäristövalvonnan lupaprosessia kehitetään osana Tuusulan Leanhanketta.

Lean-pilotoinnilla kohti parempaa
virtaustehokkuutta ja työniloa
Ongelmana
odotusaika

Esikäsittely

Kokemukset

Tulokset

• Ympäristölupien käsittelyajat ovat olleet pitkiä.
• Päätimme aloittaa lupaprosessin virtaustehokkuuden parantamisen tästä.
• Esikäsittelijät tarkistavat saapuneet hakemukset ja pyytävät tarvittavat täydennykset. Näin luvan
kokonaiskäsittelyaika lyhenee.
• Työn edistyminen tehdään näkyväksi kaikille päivittäisjohtamisella ja virtaus saadaan kontrolliin.
• Työntekijät ovat motivoituneempia, kun oman työn jälki näkyy ja yhteistyö toimii.
• Toiminnanharjoittajat ovat tyytyväisiä: oma yhteyshenkilö helpottaa asiointia ja ennakkoneuvottelut
ovat onnistuneet nopealla aikataululla. Tässä hyötyä myös etätyöstä ja Teams-kokouksista.
• Nyt luparuuhka on saatu purettua ja uudet sisään tulleet luvat on ratkaistu alle vuoden käsittelyajoilla.
• Puutteelliset lupahakemukset edelleen suurin yksittäinen syy käsittelyaikojen venymiseen.
• Lean-toimintatapaa laajennetaan myös muihin ympäristövalvonta-asioihin vuonna 2021.

Ympäristövalvonnan toimenpidepyyntöjen
käsittely on osa laillisuusvalvontaa
• Toimenpidepyyntöjä, kuten ilmoituksia
roskaisuudesta tulee vuosi vuodelta enemmän.
Vuosi 2020 oli kuitenkin kasvun kannalta
poikkeuksellinen.

Toimenpidepyynnöt kunnittain kpl
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• Toimenpidepyyntöjen lisääntymiselle ei ole
selvästi havaittavissa selittävää syytä.
Koronarajoitusten seurauksena lisääntynyt
etätyö ja ulkoilu kodin läheisyydessä voivat olla
syynä pyyntöjen määrän kasvuun.
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• Seuraavat vuodet osoittavat onko kyse ollut
poikkeuksellisesta vuodesta vai jääkö
toimenpidepyyntöjen määrä tulevaisuudessakin
aiempaa korkeammalle tasolle.
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Ympäristönsuojelun palveluyksikön toimintaa
2020
Järjestetyt tilaisuudet, webinaarit ym.
Hajajätevesineuvotut kiinteistöt
Viestintä

Annetut lausunnot
Ekotukihenkilöiden määrä kunnissa
Hankkeet, joissa olemme mukana

Hankkeet, joissa olemme vetovastuussa
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Ympäristönsuojelun palveluyksikön
palvelutoteuman jakautuminen 2020
• Kuntayhteistyö (58 %)
• Seuranta (6 %)
• Hankkeet (36 %)
• Tuusulanjärven kunnostus
• Maatalouden neuvontahanke Vilkku
• Maatalouden vesiensuojeluhanke
Kuitu
• Loutinoja kuntoon
• Useita luonnonsuojeluhankkeita
• Ilmanlaadun seuranta
Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula
• Ekotukitoiminta jne.

Esimerkkinä Tuusulanjärven kunnostushanke
Rahoitus 166 500 €
• Tuusula ja Järvenpää 155 700€
• ELY-keskus 11 800 €
Hankeyhteistyö
• Loutinoja-kuntoon
• VILKKU Plus
• Kuitu-hanke

Tuusulanjärven tila 2020
• Sateinen ja lauha talvi lisäsivät
hajakuormitusta ja vesi oli
sameaa
• Sinilevää oli vähän, koska
sameassa vedessä levät eivät
kasva.

Hajakuormituksen
vähentäminen
Maataloushankkeet
Valumaaluekunnostus

Sedimentin
tilan
parantaminen
Hapetus

Ravintoketjukunnostus
Petokalaistutukset
Hoitokalastus

Terveysvalvonnan toimintaa vuonna 2020
• Terveysvalvonnan tulosyksikkö selviytyi perustehtävästään hyvin
vuonna 2020 ja tarkastuksia tehtiin suunnitellusti.
• Ennalta suunniteltuja ja suunnitelman ulkopuolisia
(toimenpidepyyntöihin liittyviä) tarkastuksia tehtiin yhteensä 1 253 kpl,
mikä on 18% enemmän kuin vuonna 2019.
• Suunnitelman mukaiset tarkastukset ja toimijoiden rekisteröinti
valvontakohteiksi ovat asiakkaalle maksullisia.
• Maksutuloja kertyi yli hieman budjetoidun.

Elintarvikevalvonta vuonna 2020
Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla valvotaan mm. alueen ravintoloiden, kauppojen, leipomoiden,
elintarvikevarastojen ja elintarviketehtaiden siisteyttä, lämpötiloja, elintarvikkeiden laatua ja muita
elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita.
• Alueen kaikista elintarvikehuoneistoista tarkastettiin 47%.

• 40% :ssa tarkastuksista ei ollut huomautettavaa ja 20%:ssa tarkastuksista havaittiin
elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia, jotka johtivat seurantatarkastukseen.
• Hallinnollisia pakkokeinoja (määräys/kielto) käytettiin elintarvikevalvonnassa kuusi kertaa
Elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehtiin yhteensä 768 kpl
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Elintarvikevalvonnan näytteenottoprojektit
2020
• Alueen kaikkien gluteenitonta pizzaa mainostavien
pizzerioiden pizzojen gluteenittomuus tutkittiin.
Kaikki 23 tutkittua pizzaa olivat gluteenittomia, joten
toiminta on tältä osin vaatimusten mukaista.
• Toisessa projektissa tutkittiin päiväkotiruokien
suolapitoisuutta. Näytteitä otettiin 23 kpl. Otetuista
näytteistä 22% ylitti STM suosituksen
suolapitoisuudesta.

Terveydensuojelulain mukainen valvonta
vuonna 2020
Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa valvotaan mm. päiväkotien, koulujen, palvelutalojen,
kuntosalien, uimarantojen ja uimahallien olosuhteita (esim. siisteys, melu, sisäilman laatu). Valvontaan
kuuluu myös talousveden ja uimaveden laadun valvonta sekä asumisterveysvalvonta.
• Kolme talousveden valvontatutkimusohjelmaa hyväksyttiin.

• Hallinnollisia pakkokeinoja jouduttiin käyttämään kolmessa kohteessa, joista kahdessa oli sisäilman
laatua heikentävä rakennustekninen epäkohta ja yhdessä kohteessa puututtiin juhlahuoneiston
aiheuttamaan meluun.

Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 359 kpl
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Uusien toimijoiden rekisteröinnit ja hyväksyntä
vuonna 2020
Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaan kohteiden tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle uudesta
toiminnasta tai toimijan vaihdoksesta. Ilmoituksen perusteella kohteet merkitään valvontakohteiksi
asiakastietojärjestelmään, toimijoille lähetetään asiasta todistus ja toiminnot tarkastetaan.
• Elintarviketuotantolaitosten tulee olla hyväksyttyjä ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan
muuttumista. Hyväksyntäpäätöksiä tehtiin kolme vuonna 2020.
Toimijoiden rekisteröinnit (ilmoituskäsittely) 2020 kaikki yhteensä 194 kpl
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Tupakkalain mukainen valvonta vuonna 2020
Tupakkalain mukaisessa valvonnassa valvotaan tupakkalainsäädännön toteutumista
tupakan vähittäismyynnissä, lisäksi käsitellään tupakan vähittäismyyntiluvat ja
taloyhtiöiden tupakointikiellot (parveketupakointi)
• Taloyhtiöiden tupakointikieltopäätöksiä tehtiin neljä ja tupakan vähittäismyyntilupia
myönnettiin 10 kpl

Tupakan vähittäismyynnin tarkastuksia tehtiin yhteensä 126 kpl
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Eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu
• Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omilla vastaanotoilla
Hyrylässä, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä on vuonna 2020
hoidettu 8 356 potilasta, joista 93 % on ollut pieneläimiä, kuten
kissoja, koiria ja muita pienikokoisia lemmikkieläimiä ja 7 % on
ollut suureläimiä, kuten hevosia, nautoja ja lampaita.
• Mäntsälässä Tuotantoeläinsairaalan toimesta on vuonna 2020
hoidettu 4 621 mäntsäläläistä eläinpotilasta, joista 66 % on ollut
suureläimiä ja 34 % pieneläimiä.

Kuvat: Pixabay

• Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa tekee pääasiassa
valvontaeläinlääkäri, jolle vuonna 2020 tuli 321 ilmoitusta.
Näistä 211 johti tarkastukseen tai yhteydenottopyyntöön.
Käyntejä tehtiin 113 kohteeseen. Osaan kohteista tehtiin
useampi käynti. Ilmoituksia tehtiin eniten lemmikkieläinten
hoidon laiminlyönneistä.

Hoidetut eläinpotilaat vuonna 2020
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Potilaiden suhteelliset osuudet kotikunnittain ympäristökeskuksen omilla vastaanotoilla sekä tilakäynneillä

Eläinpotilaiden asiointi klinikoilla virka- ja päivystysaikana
Potilaiden jakautuminen v. 2020 suur- ja pieneläimiin
virka- ja päivystysaikana ympäristökeskuksen omilla
vastaanotoilla ja tilakäynneillä
14 %

5%

Mäntsäläläisten potilaiden jakautuminen v. 2020 suurja pieneläimiin virka- ja päivystysaikana
Tuotantoeläinsairaalassa ja sen tekemillä tilakäynneillä
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Löytöeläinpalvelut vuonna 2020
• Löytöeläimet hoidetaan eläinsuojelukeskus jahoitola Onnentassussa Riihimäellä.
Sopijakuntien alueelta talteen otettujen löytöeläinten
määrät ja hoitovuorokaudet eläinten löytymiskunnan
mukaan vuonna 2020.

Hoitolaan toimitettujen löytöeläinten määrät vuosina 2018–
2020.

Haltuun otetut
eläimet (kpl)
Löytöeläimet
2018 2019 2020
koirat
24
32
26
kissat
93
115
62
muut
3
2
2
Yhteensä 120 149
90

Kestävästi kehittyvä ja vetovoimainen Keski-Uusimaa
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

