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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 on valmistunut.
Viime vuoden toiminnan lisäksi vuosiraportissa on esitetty vertailutietoja vuosilta
2014 ja 2015, osin koko valtuustokaudelta 2013–2016. Vuosiraportti 2016 on
luettavissa kokonaisuudessaan ympäristökeskuksen kotisivuilla osoitteessa:
http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5673.
Ympäristökeskus teki viime vuoden 2016 tilinpäätöksessä positiivisen tuloksen
ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia ja lisämaksuja.
Ympäristökeskuksen sopijakunnista Nurmijärvi joutui maksamaan saamistaan
palveluista ympäristökeskukselle noin 67 000 euroa lisää korvausta, josta
valtaosa (noin 44 000 €) kohdistuu ympäristövalvonnan tulosyksikön palveluihin
muun muassa Savikon vedenottamon suoja-alueella tapahtuneen laittoman
maankaatopaikkatoiminnan valvonnassa sekä vesiosuuskuntien vireillepanoista
johtuneiden vesihuollon vapautushakemusten käsittelyssä. Eniten
yhteistoimintakorvausten palautuksia vuonna 2016 ympäristökeskuksen
sopijakunnista sai Järvenpää (99 310,20 €), jonka toimintamenot
terveysvalvonnassa olivat noin 65 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
sopijakuntien talousarvion (TA)
mukaiset ja tilinpäätöksessä
toteutuneet (TP)
yhteistoimintakorvaukset vuonna 2016.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus koordinoi vuonna 2016 KUUMAilmastotyöryhmän toimintaa. Työryhmän tehtävänä on edistää vuonna 2010
hyväksytyn KUUMA-seudun strategisen ilmasto-ohjelman toteutumista
kunnissa. Ilmasto-ohjelman ensimmäinen ja tärkein toimenpide on kuntien ja
TEM:n välisten energiatehokkuussopimusten solmiminen. Sopimuksen kaudella
2008–2016 olivat solmineet Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,
Mäntsälä, Sipoo ja Tuusula. Uuden sopimuksen sopimuskaudelle 2017–2025
solmi vuoden 2016 aikana Hyvinkää. Tuusula ja Mäntsälä ovat tehneet
päätökset sopimukseen liittymisestä.
Elintarvikevalvonta on ympäristökeskuksen terveysvalvonnan tulosyksikön
suurin valvontakokonaisuus. Elintarvikevalvonnasta tulee myös suurin osa
tulosyksikön maksutuloista. Vuonna 2016 elintarvikevalvonnassa toteutettiin
ympäristökeskuksen toiminta-alueella säännöllisen valvonnan ohessa
uppopaistorasvaprojekti, sushiprojekti sekä projektit, joissa tutkittiin mediumina
tarjottavien jauhelihapihvien ja keitetyn riisin laatua.
Sopijakunta
Järvenpää
Kerava
Mäntsälä
Nurmijärvi
Tuusula
Yhteensä

Tulot, €

Tarkastukset, kpl
2014 2015 2016
179 173 182
212 175 182
99
98
93
132 172 166
200 186 196
822

804

819

2014
25 625
35 875
15 675
23 175
27 575
127
925

2015
26 750
28 100
13 375
25 400
26 500
120
125

2016
24 475
25 600
13 450
24 050
27 225
116
816

Elintarvikevalvonnan tarkastukset ja valvontatulot vuosina 2014–
2016.

Vuo
mu

Eläinlääkintähuollossa hoidettujen potilaiden määrässä ja jakautumisessa ei
sopijakuntien kesken ei ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Vuonna
2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit ovat hoitaneet 7 732
potilasta, joista 93 % on ollut pieneläimiä ja 7 % suureläimiä. Mäntsälässä
Tuotantoeläinsairaalan toimesta on hoidettu 3 920 mäntsäläläistä potilasta,
joista 70 % on ollut suureläimiä ja 30 % pieneläimiä.

Palvelutietovarannon kuvaukset
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kuvaa keskitetysti sopijakuntiensa
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Suomi.fipalvelutietovarantoon (PTV) ympäristökeskuksen palveluina, isäntäkuntana
Tuusula. Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi kytketään
ympäristökeskuksen toimialaan kuuluviin PTV-kuvauksiin kuntina, joiden
alueella Tuusulan lisäksi palveluita tarjotaan. Ympäristökeskuksen sopijakuntien
ei siis tule kuvata ympäristöterveydenhuollon (ml. eläinlääkäri- ja
eläinsuojelupalvelut) ja ympäristönsuojelun viranomaispalveluita
palvelutietovarantoon.

Ympäristönsuojelun kuntakohtaiset työntekijäparit
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus laati alkuvuodesta 2017 sopijakuntiensa
kaupungin- ja kunnanjohtajille selvityksen toiminnastaan maakuntauudistuksen
jälkeen 2019. Selvityksessä ympäristökeskus kertoi toteuttavansa eräitä
kehittämistoimenpiteitä maakuntauudistuksesta riippumatta. Yhtenä
ympäristökeskuksen toiminnan kehittämisasiana olivat kuntakohtaiset
työntekijäparit ympäristönsuojelussa. Sen mukaisesti ympäristövalvontaa
tekevistä kuntakohtaisista vastuutarkastajista ja ympäristönsuojelun

yleistehtäviä tekevistä työntekijöistä muodostetaan työpareja, jotka toimivat
ympäristökeskuksen yhteyshenkilöinä sopijakuntien palveluyksiköihin.
Kuntavastaavat neuvovat ja opastavat sopijakuntia ympäristönsuojeluun
liittyvissä asioissa sekä osallistuvat tarvittaessa erilaisiin selvitys- ja
suunnittelutehtäviin.

Ympäristönsuojelun kuntakohtaiset työntekijäparit ovat:
ympäristötarkastaja
Kaisa AutioJärvenpää
Nousiainen
p. 040 314 4742
ympäristötarkastaja
Kerava
Jukka Kuoppala
p. 040 314 4741
ympäristötarkastaja
Mäntsälä
Tuuli Kuisma
p. 040 314 4736
ympäristötarkastaja
Anu Juvonen
Nurmijärvi p. 040 314 4710

Tuusula

ympäristötarkastaja
Ville Hämäläinen
p. 040 314 4730

ympäristönsuojelupäällikkö
Tapio Reijonen
p. 040 314 4727
ympäristönsuojelupäällikkö
Tapio Reijonen
p. 040 314 4727
ympäristösuunnittelija Anu
Tyni
p. 040 314 4728
vt. ympäristösuunnittelija
Paula Luodeslampi
(ympäristösuunnittelija Liisa
Garcia)
p. 040 314 4740
vt. ympäristösuunnittelija
Terhi Wermundsen
(ympäristösuunnittelija Mia
Honkanen)
p. 040 314 4729

Kaikkien työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@tuusula.fi.
Ympäristökeskus pyytää sopijakuntia välittämään tiedon kuntakohtaisista
työntekijäpareista kaikkiin kaupungin/kunnan palveluyksiköihin, jotka asioivat
ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa ympäristökeskuksen kanssa (esim.
rakennusvalvonta, vesihuoltolaitos, kaupunki-/kuntatekniikka). Työntekijäparien
työntekijät tulevat tarvittaessa esittäytymään ja keskustelemaan sopijakuntien
palveluyksiköiden yhteistyötarpeista.

Alkuvuonna 2017 vireille tulleet ympäristöluvat
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on alkuvuonna 2017 tullut vireille
seuraavat ympäristöluvat, joita ei ole vielä kuulutettu:




Deniss Ceylan Oy, elintarvikkeiden valmistus, Nurmijärvi
H. G. Paloheimo, jätteiden hyödyntäminen, Tuusula
Mäntsälän Biovoima Oy, jätteidenkäsittely, Mäntsälä.

Ympäristökeskuksen sopijakuntien kaavoittajat sekä vesihuoltolaitoksen ja
muiden palveluyksiköiden edustajat, joiden tehtäviin kyseiset
ympäristölupahakemusten mukaiset toiminnat liittyvät, voivat halutessaan sopia
ajan viranomaisneuvottelua varten ympäristövalvontapäällikkö Katariina
Sereniuksen kanssa (p. 040 314 4732).
Muiden lupahakemusten vireilläolokuulutukset löytyvät kotisivuiltamme:
http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7888.

