Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

Jokaisella kuntalaisella on ikään katsomatta oikeus elää mahdollisimman täyttä ja tervettä
elämää puhtaassa, monimuotoisessa ympäristössä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristö- ja
terveysvalvontapalvelut edesauttaa tämän toteutumista huolehtimalla ympäristönsuojelusta,
terveysvalvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta.
Käytännössä toimintamme on monipuolista laadunvalvontaa ja palvelua. Tehtävänämme on
esimerkiksi varmistaa, että talousvesi on puhdasta, luonto ei kuormitu kohtuuttomasti ja että
tuotantoeläimillä on asianmukaiset oltavat.
Ympäristönsuojelu

Vastuumme ympäristönsuojelusta kattaa monipuolisesti
vesien-, ilman- ja maaperänsuojeluun sekä meluntorjuntaan liittyviä tehtäviä. Käsittelemme ympäristölupia
sekä vastaamme maasto- ja vesiliikenteen lupa-asioista.
Valvomme myös alueen ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräysten toteuttamista. Edistämme ympäristön- ja
luonnonsuojelua teettämällä erilaisia tutkimuksia ja
osallistumalla mm. vesistökunnostuksiin. Vesiensuojelun
tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila.
Siksi esimerkiksi kiinteistön jätevesijärjestelmän korjaaminen nykyvaatimusten mukaiseksi on tärkeää.

Mitä sinä voit tehdä ympäristösi hyväksi?

• Jätteiden asianmukainen lajittelu on edellytys
toimivalle ja tehokkaalle jätehuollolle.
• Oman elinympäristön havainnointi on miellyttävää ja 		
hyödyllistä puuhaa. Kun raportoit vaikka eläimistössä
tai veden- tai ilmanlaadussa tapahtuvista muutoksista, 		
autat meitä takaamaan puhtaat ja terveelliset elinolot.
• Mikäli suunnittelet toimintaa, jonka ympäristövaikutuk-		
sista olet epävarma, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Vinkki:
Jos haluat väliaikaisesti myydä
itse valmistamiasi elintarvikkeita vaikka markkinoilla tai
muussa tapahtumassa, tarkista meiltä, edellyttääkö se
ilmoituksen tekoa tai muita
toimenpiteitä!

Vinkki:
Lemmikkieläimet on suositeltavaa merkitä tunnistesirulla.
Jos kohdallesi osuu löytöeläin
ilman omistajan yhteystietoja,
ota yhteyttä löytöeläintarhaan:
Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä
p. 040 960 4421, Kiuruvesi
p. 044 266 9716.

Terveysvalvonta

Toimimme terveysvalvonnan lupa- ja valvontaviranomaisena, sekä neuvonantajana elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnassa. Tekemisemme ytimessä
ovat muun muassa sisäilma-asiat, elintarvikevalvonta,
terveydensuojelu ja tupakkalain toteutumisen valvonta.
Suoritamme esimerkiksi päiväkotien ja koulujen säännölliset tarkastukset ja varmistamme, että talousvesi ja
uimavesi ovat määräysten mukaisia.

Eläinlääkintä

Ylä-Savo kuuluu tunnetusti maan tärkeimpiin karjatalousalueisiin ja merkittävä osa eläinlääkärien työstä
on tuotantoeläinten terveydenhuoltotyötä. Eläinlääkäripalvelut, esimerkiksi päivystys, kuuluvat kaiken kokoisille
eläimille. Vastaamme myös tarttuvien eläintautien valvonnasta.
Meillä on tärkeä rooli valvoessamme eläinsuojelulain- ja
asetuksen toteutumista. Tämä tarkoittaa eläinten suojelua
kärsimyksiltä, eläinten hyvinvoinnin lisäämistä ja hyvien
elinolojen varmistamista. Tarvittaessa suoritamme eläinsuojelutarkastuksia.

“Tavoitteenamme on taata sinulle turvallinen
ja terveellinen ympäristö, jossa palvelu toimii.”
Martti Veteli, Ympäristöjohtaja

Ympäristö- ja
terveysvalvontapalvelut
puh. 040 673 9971
kirjaamo@ylasavonsote.fi
PL 4, 74101 Iisalmi
Iisalmen toimipiste
Riistakatu 5 B, 74100 Iisalmi
Kiuruveden toimipiste
Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi

Ylä-Savon eläinklinikka
Haukisaarentie 4, 74130 Iisalmi
Eläinlääkäri
Harjukatu 2, 74700 Kiuruvesi
Eläinlääkäri
Niiralanniementie 3, 74300 Sonkajärvi
Eläinlääkäri
Myllyjärventie 7, 74200 Vieremä

Lisää tietoa löydät internetsivuiltamme: www.ylasavonsote.fi
Please find more information on Ylä-Savon SOTE Joint Municipal Authority -services from our web site: www.ylasavonsote.fi

Betoni on ekologinen, kierrätettävä materiaali

Laadukkaat betonielementtituotteet

Suoritamme haketusta liikkuvalla kalustolla: kannot, risut,
rangat, purkupuu, puupakkaukset, trukkilavat jne.
Tarpeettomien puurakennusten purku ja murskaus hakkeeksi.
Tarvittaessa myös poiskuljetus.
Vastaanotamme polttokelpoisia materiaaleja.
Murskaamo/vastaanotto: Kierrätyskatu 16 Iisalmi, puh. 0440 111380
Neuvonta/palvelujen myynti: puh. 0440 111370

Maanrakennus-, kuljetus-, rakennussekä kiinteistöalan työt

Mikko Tauriainen Ky

www.ecomurske.fi

Hyvää talousvettä
Ylä-Savon alueelle

Matarantie 26, 74340 Sukeva
puh: 0400 171 625, 040 5091 916
toimisto@mikkotauriainenky.com
www.mikkotauriainenky.com

www.yla-savonvesi.fi
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www.betonimestarit.fi

