
                                                                           

nimi toimi puhelinnumero sähköpostiosoite työtehtävät 

Päivi Pylkkö osastosihteeri 05 234 4803 paivi.pylkko@kotka.fi toimistotehtävät 

Seija Karkulahti / Erja Lehto toimistosihteeri 05 234 4810 
seija.karkulahti@kotka.fi / 
erja.lehto@kotka.fi  

toimistotehtävät 

Heli Ojala ympäristönsuojelupäällikkö 044 702 4805 heli.ojala@kotka.fi 
hallinto, ympäristö- ja kaavalausunnot, kestävä kehitys, 
ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, maastoliikennelain mukaiset kilpailu- 
ja harjoitusluvat, leirintäalueilmoitukset, pilaantuneet maat 

Eija Värri ympäristönsuojelusuunnittelija 044 702 4804 eija.varri@kotka.fi 
ilmansuojelu, ilmanlaadun tiedotus ja raportointi, kestävä kehitys ja 
ekotukitoiminta, ympäristöluvat ja ympäristötarkastukset, erityisesti 
energiantuotantoon ja ilmansuojeluun liittyvät luvat ja valvonta 

Heli Kiviranta ympäristötarkastaja 044 702 4803 heli.kiviranta@kotka.fi 
ympäristöluvat ympäristötarkastukset, erityisesti maa-ainesten ottoon 
liittyvät luvat ja valvonta 

Marja Jääskeläinen vs. ympäristötarkastaja 040 526 5935 marja.jaaskelainen@kotka.fi 
ympäristöluvat, ympäristötarkastukset, erityisesti jätehuoltoon liittyvät 
ympäristöluvat ja valvonta 

Timo Valkonen ympäristöteknikko 044 702 4809 timo.valkonen@kotka.fi ilmanlaadun mittaaminen ja tarkkailu, ympäristömelu 

Riikka Lihavainen  vs. ympäristötarkastaja 040 588 4447 riikka.lihavainen@kotka.fi 
ympäristöluvat ja ympäristötarkastukset, erityisesti maatalouden luvat 
ja valvonta, vesilain valvontatehtävät, haja-asutuksen jätevesiasiat 

Esa Partanen kestävän kehityksen asiantuntija 040 6247948 esa.partanen@kotka.fi Ilmastotyön koordinointi., kestävän kehityksen ja ilmastoasioiden 

asiantuntijatuki 

Jenni Hyväkkä  
vs. ympäristöterveyspäällikkö (12.7. 
alkaen) 

040 577 2198 jenni.hyvakka@kotka.fi 
hallinto, elintarvikevalvonta (laitokset), eläinperäisten tuotteiden 
vientitodistukset, eläinsuojelu, eläinlääkintähuollon esimiestehtävät 

Emma Muurinen terveystarkastaja 040 653 2887 emma.muurinen@kotka.fi 
elintarvikevalvonta (ulkomyynti, Pyhtään keskuskeittiö, koulujen 
keittiöt, päiväkodit, alkutuotanto), terveydensuojelulain mukainen 
valvonta (päivähoito- ja esiopetustilat, uimarannat), tupakkavalvonta 

Mirva Lahtela terveystarkastaja 044 702 4807 mirva.lahtela@kotka.fi 
elintarvikevalvonta (lounasravintolat), terveydensuojelulain mukainen 
valvonta (liikuntatilat, allastilat, uimarannat, kauneudenhoito, 
talousvesi) 

Tarja Kemppainen terveystarkastaja 044 702 4160 tarja.kemppainen@kotka.fi 
elintarvikevalvonta (ravintolat, kahvilat), alkutuotanto (kalastus), 
tupakkavalvonta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta 

Seija Nummi terveystarkastaja 044 702 4808 seija.nummi@kotka.fi 
elintarvikevalvonta (leipomot, pikaruokapaikat, vähittäismyynti, 
kuljetus, varastointi), tupakkavalvonta, nikotiinivalmisteiden 
vähittäismyynnin valvonta 

Anni Varis terveystarkastaja 044 702 4806 anni.varis@kotka.fi 
terveydensuojelulain mukainen valvonta (asunnontarkastukset, koulut 
ja muut oppilaitokset, meluasiat), tupakkavalvonta (kiellot ja 
rajoitukset) 

Jenny Holm  ympäristöterveyssuunnittelija 040 726 4163  jenny.holm@kotka.fi 

suunnittelu, laivatarkastukset, elintarvikevalvonta (Kotkan 
keskuskeittiö, vanhustenyksiköt, elintarvikekontaktimateriaalit) ja 
terveydensuojelulain mukainen valvonta (vanhustenyksiköt), 
tupakkavalvonta (kiellot ja rajoitukset) 

Marika Friman II kaupungineläinlääkäri 040 632 7899 marika.friman@kotka.fi praktiikka (suur- ja pieneläimet), virkatehtävät 

Naziko Kessaeva III kaupungineläinlääkäri 040 025 4106 naziko.kessaeva@kotka.fi praktiikka (pieneläimet) 

Ellen Kaartokallio vs. III kaupungineläinlääkäri 040 662 4612 ellen. kaartokallio@kotka.fi praktiikka (suur- ja pieneläimet) 

Ympäristöpalveluiden toimintayksikön sähköpostiosoite on ymparistokeskus@kotka.fi  


