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1 JOHDANTO 

 

Kunnan tehtävänä on huolehtia elintarvikelain mukaisesta valvonnasta alueellaan.  

Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo elintarvikelakia ”pellolta pöytään” periaatteen mukaisesti. 

Elintarvikkeiden jäljitettävyys on elintarviketurvallisuuden kannalta keskeinen tekijä.  

Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja 

laadusta on elintarvikealan toimijalla.  

 

Elintarvikelain 48 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

1) tarkastuksen sisällön määrittely 

2) valvontakohteiden tarkastustiheys 

3) kunnan viranomaisnäytteenotto ja näytteiden tutkiminen 

4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 

5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 

 

Kuntatasolla valvonta sisältää alkutuotannon valvonnan, elintarvikehuoneistojen hyväksymisen sekä 

niihin liittyvät ilmoitusten käsittelyt, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, niiden valmistuksen ja 

elintarvikehuoneistojen säännöllisen valvonnan sekä näytteidenottoa, elintarvikelain nojalla ilmoitetta-

vien toimintojen, kuten esim. tilapäisen elintarvikemyynnin ilmoitusten käsittelyä, ruokamyrkytysten 

sekä elintarvikkeista tehtyjen valitusten selvittämistä. Kunnan tehtäviin kuuluu myös toimijoiden ja 

kuluttajien neuvonta sekä tiedottaminen, valtion viranomaisten avustaminen eläimistä saatavien elin-

tarvikkeiden kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa sekä elintarvikemääräysten mu-

kaisten ilmoitusten ja raporttien tekeminen aluehallintovirastolle ja Ruokavirastolle (entinen Evira). 

 

Lainsäädännön muuttumisen myötä elintarvikehuoneistot jaotellaan ilmoitettaviin ja hyväksyttäviin 

huoneistoihin. Hyväksyttäviä elintarvikehuoneistoja ovat eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vä-

hittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot (laitokset), jotka on oltava valvontaviranomaisen tar-

kastamia ja hyväksymiä ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikealan toimijan on tehtävä elintarvike-

valvontaviranomaiselle ilmoitus elintarvikelain 13 § 1 momentin tai 13 § 3 momentin mukaisesta elin-

tarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitus on tehtävä vii-

meistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Olennainen muuttami-

nen tarkoittaa toiminnassa tapahtunutta sellaista muutosta, jolloin toiminnan elintarviketurvallisuuteen 

vaikuttavat riskit kasvavat. Elintarvikelain 13 § 1 momentin mukaisesta toiminnasta ilmoittaminen on 

maksullista ja 13 § 3 momentin mukaisesta toiminnasta ilmoittaminen on maksutonta. Ilmoituksesta 

tulee käydä ilmi elintarvikehuoneistossa harjoitettava toiminta ja toiminnan arvioitu laajuus. Toimin-

nan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelain 10 §:n ja sen nojalla 

säädettyjen vaatimusten mukainen.  
 

1.1 Tarkastusten sisällön määrittely 

 

Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely  
Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä säädetään elintarvikelain 14 §:ssä sekä val-

vonta-asetuksen 5 §:ssä. Viranomaisen saatua tarvittavat tiedot, määritetään tietojen perusteella elin-

tarvikehuoneistolle ensimmäinen tarkastusajankohta, alustava tarkastustiheys sekä annetaan toimijalle 

todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen elintarvikehuoneiston valvonta on osa 

suunnitelmallista valvontaa.  

 

Elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus  
Alkutarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että elintarvikehuoneiston tilat, laitteet ja toiminta  

soveltuvat ilmoitettuun toimintaan ja omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä. Toiminta 

ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa voi alkaa jo ennen alkutarkastusta. Omavalvontasuunnitelman voi 

viranomainen pyytää nähtäväksi, kun kyseessä on kotiin perustettu elintarvikehuoneisto. Alkutarkas-

tuksen ajankohtaa määriteltäessä on otettava huomioon ilmoitetun toiminnan luonne ja laajuus. Alku-

tarkastus suoritetaan: 
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- Viimeistään kuukauden kuluttua ilmoitetun toiminnan aloittamisesta: 

 elintarvikehuoneistossa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, säilytetään, kuljetetaan tai muuten käsitel-

lään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita;  

 

- Viimeistään 3 kuukauden kuluttua ilmoitetun toiminnan aloittamisesta:  

elintarvikehuoneistossa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, säilytetään, kuljetetaan tai muuten käsitel-

lään pakkaamattomia ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai säilytetään, kuljetetaan ja myydään pa-

kattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita; 

 

- Viimeistään 6 kuukauden kuluttua ilmoitetun toiminnan aloittamisesta: 

elintarvikehuoneistossa myydään, säilytetään tai muuten käsitellään ainoastaan pakattuja elintarvikkei-

ta, jotka eivät säilyäkseen vaadi kylmä- tai kuumasäilytystä.  

 

Tarkastus voidaan tehdä myös ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista, jos ilmoituksen perusteella 

epäillään, että elintarviketurvallisuus tai kuluttajansuoja vaarantuu, ellei riskien hallintakeinoista var-

mistuta ennen toiminnan alkamista.  

 

Tarkastuksen pääasiallinen tarkoitus on selvittää elintarvikehuoneiston toimintaedellytykset:  

- toiminnan luonne ja laajuus vastaavat ilmoitettua, esimerkiksi ettei huoneistossa harjoiteta muuta 

kuin ilmoitettua toimintaa tai ettei käsiteltävien elintarvikkeiden määrä poikkea oleellisesti ilmoitetus-

ta.  

- elintarvikehuoneiston tilat, tilojen koko ja riittävyys, sijoittelu, rakenteelliset ratkaisut ja kunto sekä 

huoneiston varustelu, kuten kylmälaitteet ja käsienpesupisteet, täyttävät säädösten vaatimukset ja so-

veltuvat ilmoitettuun ja harjoitettavaan toimintaan.  

- omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä elintarviketurvallisuuden ja muun säädösten-

mukaisuuden varmistamiseksi, omavalvonnan avulla toimija osaa hallita toimintansa riskit ja omaval-

vonnalle on nimetty vastuuhenkilö.  

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi alkutarkastuksella voidaan tarkastaa myös huoneiston siisteyttä, 

toiminnan hygieniaa ja omavalvonnan kirjauksia. Alkutarkastuksen aikana arvioidaan, onko ilmoituk-

sen perusteella tehty arvio tarkastusten vuosittaisesta määrästä toiminnan riskiin nähden oikea. Jos 

valvontaviranomaisen tietoon tulee, että toimija on aloittanut toiminnan tai muuttanut toimintaa olen-

naisesti ilman elintarvikelaissa vaadittua ilmoitusta, kehotetaan toimijaa tekemään elintarvikelain 13 

§:n mukainen ilmoitus välittömästi. Tällöin on myös syytä harkita, tuleeko elintarvikehuoneistoon teh-

dä tarkastuskäynti välittömästi ja tarkastaa, ettei toimija ole laiminlyönyt toiminnassaan elintarvike-

lainsäädännön muita vaatimuksia. Tarvittaessa viranomainen voi ottaa käyttöön elintarvikelain mukai-

set pakkokeinot estääkseen terveysvaaran syntymisen.  

 

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintar-

vikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvik-

keiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkei-

den jäljitettävyys. Valvonnan on oltava tasapuolista niin, että se kohdistuu perusteiltaan yhdenvertai-

sesti kaikkiin valvontakohteisiin ja valvontakohdetyyppeihin. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elin-

tarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tap-

pioilta. Lisäksi lain tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmu-

kaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Valvontakäynti voi kohdistua mm. tiloihin, toimita-

poihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Käynnillä voidaan käydä läpi koko kohde tai vain jo-

kin osa-alue ja ne voivat pitää sisällään näytteiden ottoa ja mittauksia.  

 

Elintarvikelain mukaiset suunnitelmalliset tarkastukset ovat 1.5.2013 lähtien olleet ns. Oiva-

tarkastuksia, jotka ovat/on asteittain otettu käyttöön kaikissa elintarvikevalvonnan kohteissa. Ruokavi-

rasto on laatinut tarkastuksille Oiva-arviointiohjeet, joita tulee noudattaa tarkastuksia tehtäessä. Oiva- 

tarkastukset tehdään pääosin ennalta ilmoittamatta. Oiva-tarkastuksen tulokset julkaistaan Oiva-
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raporttina oivahymy.fi-sivustolla. Julkisen raportin lisäksi toimija saa yksityiskohtaisemman tarkastus-

kertomuksen mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen. Elintarvikealan toimijan on asetettava Oiva-

raportti elintarvikehuoneistoon asiakkaiden nähtäville Ruokaviraston määräämällä tavalla. 
 

1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys ja käytettävä aika 

 

Elintarvikevalvonnassa valvontakohteiden tarkastustiheyttä määriteltäessä on otettu huomioon toimi-

alakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa valvontakohdetyypille määritelty tarkastuksen 

tarve sekä pitkäaikaisen yhteistyön pohjalta tehty riskinarviointi. Tarkastustiheys yksittäisten elintarvi-

kehuoneistojen osalta riippuu riskistä, joka puolestaan on riippuvainen harjoitetun toiminnan laajuu-

desta, laadusta ja olosuhteista. Lisäksi tarkastustiheyteen vaikuttaa valvontaa suorittavien henkilöiden 

määrä. Tällä hetkellä valvontaa tekevät seitsemän terveystarkastajaa, joista kaksi on osa-aikaisella työ-

ajalla.  

 

Suunnitelmallisten tarkastusten määrä ja valvontaan käytettävä aika kohdeluokittain on taulukossa 3. 

Tarkastukset, jotka kohteeseen tehdään tarkastuksessa havaittujen epäkohtien valvomiseksi, eivät sisäl-

ly taulukkoon. Kokonaisvalvonta-aika muodostuu suunnitelmallisesta valvonnasta, joka on toimijoille 

maksullista sekä muusta ennakoimattomasta valvonnasta mm. ruokamyrkytysepäilyjen selvittäminen, 

valitukset, muiden viranomaisten esittämät valvontapyynnöt yms. 
 

1.3 Valvonnan painopistealueet 

 

Perustarkastusten yhteydessä toteutetaan lisäksi valtakunnallisesti ohjattuja projekteja, joiden lähtö-

kohtana on ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024 

ja Ruokaviraston laatima elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelman (VASU 

2015-2019 ja sen päivitys vuodelle 2020) painopisteet, jotka toteutetaan yhteistyössä eri keskusviran-

omaisten ja kuntien kanssa. Painopistealueet on lueteltu taulukossa 5. 

 

Lapin aluehallintoviraston tekemän elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynnin (AJO-käynti) ja 

siitä saadun palautteen perusteella, painopistealueiksi otetaan myös ne osa-alueet, joissa oli kehitettä-

vää. Nämä AJO-käynnin painopistealueet ovat osittain samat kuin Ruokaviraston määrittelemät paino-

pistealueet vuodelle 2020. 

 
 

1.4 Viranomaisnäytteidenotto ja näytteen tutkiminen 

 

Vuosittain laaditaan riskiperusteinen näytteenottosuunnitelma. Valvonta- ja näytteenotto suunnitel-

maan sisältyvät suoritteet sekä valvontaprojektit ovat osa kunnan suunnitelmallista ja säännöllistä val-

vontaa. Näytteenotolla ja tutkimustulosten perusteella voidaan selvittää omavalvonnan toimivuutta se-

kä tuotteiden turvallisuutta ja määräysten mukaisuutta. Valvontaprojekteihin voi kuulua mm. tarkas-

tuksia, mittauksia, näytteenottoa. Näytteenottokohteita, näytteiden määriä, näytteenottotiheyttä ja näyt-

teistä tehtäviä tutkimuksia suunniteltaessa otetaan huomioon omavalvonnan toimivuus valvontakoh-

teissa. 

 

Näytteiksi otetaan sekä pakkaamattomia että valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Meri-Lapin ympäris-

töterveysvalvonnan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma on esitelty taulukossa 5. Näytteitä otetaan li-

säksi elintarvikkeista ja elintarviketiloista myös kuluttajavalitusten perusteella, elintarvikkeista aiheu-

tuvien terveysvaara-tilanteiden tutkimiseksi, ruokamyrkytysten selvittämiseksi sekä Ruokaviraston 

pyynnöstä. Nämä tutkimukset eivät ole säännöllistä valvontaa mutta niihin tulee varautua varaamalla 

määrärahaa. 

 

1.5 Valvontasuunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi 
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Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI on otettu-

käyttöön vuoden 2019 alussa. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa myös ympäristöter-

veydenhuoltoon kuuluvat elintarvikelain mukaiset tehtävät. VATIssa hallinnoidaan mm. valvontakoh-

teita, -toimenpiteitä ja -suunnitelmia sekä tehdään näihin liittyvää seurantaa, raportointia ja kehittämis-

tä. VATI korvaa aiemmin käytössä olleen keskitetyn valvontatietovarasto KUTI-YHTIn sekä sen käyt-

töliittyminä toimineet kuntajärjestelmät. 

 

Ruokavirasto seuraa elintarvikevalvontaa VATI- ja VYHA –järjestelmien avulla. Ympäristöterveys- ja 

joukkoliikennejaostossa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VYHA:n 

kautta aluehallintovirastoon vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Aluehallintovirasto arvioi sekä 

valvontasuunnitelman että sen toteutumisen. 

 

Toteutunutta valvontaa verrataan valvontasuunnitelmaan vuosittain sekä arvioidaan valvonnan tehok-

kuutta, voimavarojen riittävyyttä ja valvonnan kohdentumista. Seurantaa hyödynnetään paikallisen 

valvonnan kehittämisessä, valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnas-

sa. Valvonnan voimavaroista päättävä toimielin osallistuu seurantatyöhön. 

 

Seurantaa toteutetaan ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 

 

                * tarkastusten ja valvonnan kattavuus 

                * tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin 

                * valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 

                * valvonnan toteutuminen painopistealueissa 

                * valtakunnallisiin valvontaprojekteihin osallistuminen 

                * voimavarojen riittävyys suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan  

                   huomioiden eri lait ja osa-alueet 
 

1.6 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 

 

Ruokavirasto hyväksyy elintarvikelain mukaiset laboratoriot hakemuksesta. Elintarvike- ja talousvesi-

tutkimuksiin Ruokaviraston hyväksymiä laboratorioita ovat viranomaisnäytteitä tutkivat laboratoriot, 

omavalvontanäytteitä tutkivat laboratoriot ja lihantarkastuslaboratoriot. Elintarvikenäytteiden tutki-

muksiin käytetään ScanLab oy:tä, joka sijaitsee Oulussa. Laboratorioiden valinnassa on otettu huomi-

oon tutkimuskustannusten lisäksi kuljetuskustannukset, kuljetusajat ja palveluiden saatavuus. Valta-

kunnallisissa tutkimusprojekteissa Ruokavirasto päättää käytettävän tutkimuslaboratorion. 

 

Viranomaisnäytteiden tutkimukset sekä sellaiset omavalvontaan sisältyvät tutkimukset, joiden tekemi-

sestä on säädetty elintarvikelainsäädännössä, tutkitaan laboratoriossa, joka täyttää kansainvälisen stan-

dardin SFS 17025 vaatimukset akkreditoiduilla tai arvioiduilla menetelmillä. 
 

2 TOTEUTETTAVIEN TARKASTUSTEN MÄÄRÄ 

 

Elintarvikevalvonnan kohteita on Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan valvonta-alueella   

yhteensä 460. Elintarvikevalvonnan suunnitelmalliseen valvontaan on laskettu käytettäväksi n. 396  

htpv. Suunnitelmalliseen valvonnan resurssitarpeeseen ei sisälly valitusten käsittelyyn, koulutukseen, 

ruokamyrkytysten selvittämiseen, palavereihin sekä elintarviketoimijoiden ohjaukseen ja neuvontaan 

käytettävä työaika. Elintarvikevalvontaan käytettävä kokonaistyöajan tarve on arviolta 495 htpv, 

mikä on  n. 34 %  terveystarkastajien tehtävistä. 
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Taulukko 1  
Eviran ohje 10503/2: Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja ohjeellinen elintarvikelainsäädännön mukainen tarkastustiheyssuositus ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa, joihin ei 

tehdä suunnitelmallisia tarkastuksia (riskiluokka 0). 
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Taulukko 2  
Eviran ohje 10503/2: Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja ohjeellinen elintarvikelainsäädännön mukainen tarkastustiheys ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa. 
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Taulukko 3 

Eviran ohje 10503/2: Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja ohjeellinen elintarvikelainsäädännön mukainen tarkastustiheyssuositus hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa. 

 

 
 
 
 
 



 13 
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Taulukko4  
  

  

 Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot  v. 2020 
     

  

Kokoluokat 
Kohteiden 
lukumäärä 

Tarkastus- 
kertojen  

määrä/vuosi 

Tarkastuk. 
käytetett. 

aika h 

Suunniteltu 
tark.määrä 
v. 2018 

Tark.käyt. 
aika yht.         
htt v.-18 

Suunniteltu 
tark.määrä 
v. 2019 

Tark.käyt. 
aika yht.         
htt v.-19 

Suunniteltu 
tark.määrä 
v. 2020 

Tark.käyt. 
aika yht.         
htt v.-20 

MYYMÄLÄT          

RISKILUOKKA  0 12 0        

KOKOLUOKKA 1  Myymälät < 200 m² 31 0,3-1 2-3 14 38 14 38 14 42 

KOKOLUOKKA 2  Myymälät 200 - 1000 m² 32 0,5-1 3 35 105 35 105 24 72 

KOKOLUOKKA 3  Myymälät > 1000 m² 10 2-3 3-4 19 60 19 60 25 100 

TARJOILU 

KOKOLUOKKA 1   < 6 as.paikkaa tai <50 annosta/vrk 57 0,3-1 2-3 25 65 25 64 30 90 

                                  Laitoskeittiöt < 500 annosta/vrk 133 0,3-1,5 2,5-3,5 90 247 90 247 100 350 

KOKOLUOKKA 2      6-150 as. paikkaa tai 50-500 ann./vrk 130 0,3-2 2-4 142 441 142 441 125 500 

                                  Laitoskeittiöt 500-2000 annosta/vrk 10 0,3-2 3-4 34 101 34 101 15 60 

KOKOLUOKKA 3   >150 as. paikkaa tai > 500 annosta/vrk 1 2 3,5 2 7 2 7 2 9 

                                 Laitoskeittiöt > 2000 annosta/vrk 1 4 4 4 16 4 16 4 16 

TEOLLINEN VALMISTUS    

KOKOLUOKKA 1      < 1 milj. litraa/<100 000 kg 25 0,5-2 2,5-3 17 50 17 50 
 

17 
 

55 

KOKOLUOKKA 2         10-100 milj. litraa / 100 000-10 milj.kg 0         

KULJETUS JA VARASTOINTI 

       
  

KOKOLUOKKA 1   > 10 kulj.välinettä/ < 1000 m² varasto 15 0,2-0,3 3 5 10 0 0 6 18 

KOKOLUOKKA 2      1000-10000 m² varasto 1 0,3 3     0  

MUUT TOIMIJAT          

Maahantuonti (EU, 3. maat) vähäistä 0 
      

0  

Kontaktimateriaalit  2 0,5 4 

    
2 10 

 
460   382 1040 382 1129 364 1322 

 

Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot  LAITOKSET 

     
 

 

KOKOLUOKKA 1      0               

KOKOLUOKKA 2    < 100 000 kg/v          

Maito-alan laitos   1 2 4   2 3 4 16 

Liha-alan laitos 1 3 4      16 

KOKOLUOKKA 3       100 000 – 1 milj. kg     
 

  
 

      

Liha-alan laitos   2 6 5 5 20 5 20 10 48 

Kala-alan laitos 6 3-6 3-6 33 65 33 65 24 78 
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41 85 41 91 38 158 

Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan  tarve on  
n. 1480 httx2= 396 htpv .  
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Taulukko 5 Elintarvikenäytteiden näytteenottosuunnitelma ja painopistealueet 2020 

 
 

Painopistealueet: 
 

Toimenpide Ajankohta 

- valvonnan yhdenmukaistaminen 
 

pariauditoinnit (2kpl/hlö/v) ja vuorovaikutteinen 
työskentely sekä sen kirjaukset (AJO-käynnin puut-
teet) 

2020 

- Valvontatulosten perusteella elintar-
viketurvallisuutta ja kuluttajien tiedon-
saantia heikentävien asioiden painot-
taminen tarkastuksilla 
 

- kunnossapito (Oiva-rivit 2.2 ja 2.3) 
- puhtaanapito (Oiva-rivit 3.1, 3.2 ja 3.3) 
- markkinointi (Oiva-rivi 13.3) 
em. Oiva-rivit tarkastetaan suunnitelman mukaisesti 
tarkastettavissa kohteissa muiden tarkastettavien 
asioiden lisäksi 

2020 

- sähköisten työkalujen kehittäminen VATIn palautteet 
 

2020 

 

 

 

 

 

Näyte Kohde Kohteita Näytteitä Tutkimukset Ajankohta 

VUOSI 2020 
-Ruokaviraston projekti  ilmoitetaan myöhemmin 

 
    

Talousvesi Kala-alanlaitokset 6 1/kohde koliformiset/E.coli, enterot, heterot 
22

o
c 

touko-
kesäkuu 

Jäähile/-pala Kala-alanlaitokset 6 1/kohde koliformiset/E.coli, heterot 22
o
c  touko-

kesäkuu 
 


