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§8
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§9
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Leino ja Pirjo Maula.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Leino ja Jaska Salonen.
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§ 10
Kehittyvä Helsinki-Vantaan lentoasema ja ympäristövaikutukset
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Finavia Oyj:n kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen ja ympäristöpäällikkö Kirsi
Pitkäranta esittelevät Helsini-Vantaan lentoaseman toimintoja ja ympäristövaikutuksia
ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Kirjalliset esitykset jaetaan lautakunnan
jäsenille erikseen kokouksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman
toimintaa koskevat esitykset tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Finavian edustajat Mikko Viinikainen sekä Kirsi Pitkäranta poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tapio Reijonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta.
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§ 11
Elintarvikalain mukainen hakemus -laitokset elintarvikahuoneiston hyväksyminen liha-alan
ja kala-alan laitos Snellmanin Kokkikartano Oy Kerava
TUUDno-2019-2678
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Niemi-Aro
jaana.niemi-aro@tuusula.fi
hygieenikkoeläinlääkäri
Perustiedot
Snellmanin Kokkikartano Oy, osoitteessa Jäspilänkatu 27, Kerava, on eläin- ja
kasvisperäisiä valmisruokia valmistava elintarvikehuoneisto, jonka tuotantomäärä on
7,4 milj. kg vuodessa. Kokkikartano on hyväksytty liha- ja kala-alan laitokseksi
31.8.2005 (Keravan kaupungineläinlääkärin päätös § 2/2008), laitos on
uudelleenhyväksytty 2.2.2009 (Keravan kaupungineläinlääkärin päätös § 2/20019) liha-
alan laitokseksi ja laitoksen laajennusosa on hyväksytty 26.4.2010 (Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, valvontaeläinlääkärin päätös §7/2009). Vuonna 2017 valmistuneen
laajennusosan ensimmäinen vaihe hyväksyttiin käyttöön 11.4.2017 (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta § 37/2017).
Snellmanin Kokkikartanon tuotteet ovat pääosin valmisruokia, joiden raaka-aineina
käytetään mm. lihaa, kalaa, maito- ja viljatuotteita, kasviksia ja sieniä. Valmisruokia
valmistetaan sekä kuluttajapakkauksiin että palvelutiskeille. Lisäksi Kokkikartano
valmistaa komponentteja konsernin toiselle laitokselle, joka valmistaa valmisaterioita.
27.12.2019 saapuneella hakemuksella laitos hakee toiminnan olennaisen muutoksen
hyväksymistä. Laitokseen on valmistunut laajennusosa 2017 ja 1.3.2020 otetaan
laajennusosan viimeisin alue käyttöön. Laajennusosaan tulee uusi jatkuvatoiminen
kiusauslinja, jossa valmistetaan laitoksessa jo valmistuksessa olevan
kiusaustuoteryhmän kaikki tuotteet. Laajennusosassa uusina tiloina ovat
kylmävarasto, esivalmistelualue, annostelukeittiö, jossa on kaksi jatkuvatoimista
spiraaliuunia, jäähdytysspiraali ja pakkaamo. Laajennusosan kapasiteetti on 4 milj. kg
vuodessa ja pinta-ala 470 m2.

Hakemuksessa haetaan lisäksi hyväksyntää kala-alan laitostoiminnalle. Laitos
valmistaa 2,3 milj. kg valmisruokia, joihin käytetään raaka-aineeksi tuoretta kalaa.
Lisäksi hakemuksessa ilmoitetaan Snellman Pron maahantuonnin ja Horeca-myynnin
fuusioitumisesta osaksi Kokkikartanon toimintoja 1.1.2020 alkaen. Maahantuontia on
EU:n sisämarkkinoilta ja kolmasmaatuontina. Maahantuotavia tuotteita on sekä
eläinperäisiä että ei-eläinperäisiä.
Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.
Uuden tuotantotilan, varaston ja pakkaamon lattiat ovat akryylia, katot ja seinät
muovipinnoitettua peltiä. Lähettämön lattiat akryylia, seinät muovipinnoitettua peltiä
ja katto ontelobetonia. Keittiön ja pakkaamon työtasot ovat rosteria.
Henkilökunta käyttää aiemmin valmistuneen laajennusosan sosiaalitiloja ja ruokalaa.
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Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.
Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään
sivutuotelainsäädännön mukaisesti.
Pyydetyt lausunnot
Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.
Tarkastukset
Laitoksen tilat on tarkastettu 22.1.2020. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen
tominnan aloittamista
Omavalvonta
Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on
tarkoitukseen sopiva ja jota päivitetään jatkuvasti. Omavalvontasuunnitelma sisältää
HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman.
Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus,
lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta,
tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely,
takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.
Toimijan kuuleminen
Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset
Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen
vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei
aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja
kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.
Lisätietoja
Hygieenikkoeläinlääkäri Jaana Niemi-Aro, jaana.niemi-aro@tuusula.fi, puh. 040 314
4726
Ehdotus
Esittelijä: Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
hyväksyy elintarvikelain 15 § mukaan Snellmanin Kokkikartano Oy:n, laitosnumero FI
5661
kala-alan laitokseksi, jossa valmistetaan valmisruokia
liha- ja kala-alan laitoksen toiminnan ja tilojen muutoksen, osoitteessa
Jäspilänkatu 27, 04260 Kerava, hakemuksen mukaisesti
toteaa, että Snellmanin Kokkikartano Oy:n Keravan toimipaikan, laitosnumero FI 5661,
hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
eläinperäisten, ei-eläinperäisten ja yhdistelmätuotteiksi luokiteltavien
valmisruokien valmistus
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lihan kypsentäminen valmisruokien ja palvelutiskituotteiden komponenteiksi
kalan kypsentäminen valmisruokien ja palvelutiskituotteiden komponenteiksi
eläinperäisten ja ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti EU:n sisämarkkinoilta
ja kolmasmaatuontina
Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä
valvontaa varten.
Perustelut
Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen
havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty
omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.
Päätöksen perusteena olevat asiakirjat
Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen on saapunut Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen 27.12.2019.
Maksu
Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
mukaisesti 1560 euron maksu (liha-alan laitokset, laitoksesta lähetettäviä tuotteita 1-
10 milj. kg/vuosi).
Sovelletut säännökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4
artikla ja Liite II,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017
Elintarvikelaki 23 / 2006
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011
MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014
Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,
Kuntalaki 365/1995 11 luku § 89,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 8.10.2019, § 99)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019, § 122)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin
toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan
elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on
tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jaana Niemi-Aro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Snellmanin Kokkikartano Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ruokavirasto
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§ 12
Väihkönen Edvard kp, maa-ainesluvan muuttaminen, Tuusula
TUUDno-2017-334
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 sijaintikartta Väihkönen
Väihkönen Edvard kuolinpesä on harjoittanut vuodesta 2002 maa-ainesten ottoa
Tuusulan Lahelankylän kiinteistöillä Koivikko 858-407-5-63, Paranummi 858-407-2-41,
Hietala 858-407-2-89 ja Kasvutaito 2 858-407-4-159. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle edellisen maa-ainesluvan 13.2.2018 § 18.
Lupa on koskenut noin 10 000 m3:n soranottoa kahden vuoden ajan. Maa-ainesluvan
voimassolo päättyy 21.3.2020. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Alueen
sijainti käy ilmi liitekartalta.
Maa-ainesten otto alueella on pääosin päättynyt. Ottamatta on enää vähäinen
määrä sora/hiekkamaata alueen itä-kaakkoisosassa. Maisemointimassoiksi varatut
humusmaat ovat edelleen kasalla alkuperäisellä paikallaan. Tuusulan kunta on
aloittanut asemakaavassa varatut Leskenlehdentien katusuunnitelmien ja
kunnallistekniikan valmistelun.
Maa-ainesluvan 13.2.2018 § 18 lupamääräyksen 7 (ottamisalue, kaivusyvyys ja
pintamaiden käsittely) mukaan ottamisalueen rajauksen ja alimman ottamistason
tulee olla edellisen maa-aineslupapäätöksen 11.11.2014 § 151 mukaiset. Alueella
olevista pintamaasta on poistettava kannot, jotka on kuljetettava asianmukaiselle
vastaanottopaikalle. Kantoja ei saa haudata suunnittelualueelle. Kuoritut pintamaat
on levitettävä ottamisen jälkeen lupahakemuksessa esitetylle alueelle (ensisijaisena
istutussuunnitelmassa esitetyt istutusalueet ja ottamisalueen leikkausluiskat). Muualta
tuotujen ylijäämämaiden läjittäminen alueelle on kielletty. Jos alueella jo olevilla
pintamailla ei voida saavuttaa ottolupahakemuksessa esitettyä tulevan maanpinnan
tasoa (ottotaso +0,5 metriä), tulee maanleikkaus rajata tulevan maapinnan tasoon.
Maisemointitarpeen ylittävät pintamaat voidaan ajaa pois ottoalueelta. Pintamaiden
levittäminen (0,5 m) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-9) voidaan
jättää tekemättä mikäli esim. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella
lupahakemuksella voidaan osoittaa alueelle tuleva ja asemakaavan mukainen
rakentaminen.
Maa-ainesluvan lupamääräyksen 8 (kasvillisuuden palauttaminen) mukaan maa-
ainesten ottamisen päätyttyä asemakaavassa lähivirkistysalueeksi varatulle alueelle
(VL-4) on istutettava vähintään 2-vuotiaita puun taimia noin 2 000 kpl/ha.
Muutoshakemus
Toiminnanharjoittaja esittää 26.11.2019 vireille tulleella hakemuksessaan
lainvoimaisen maa-ainesluvan lupamääräyksen 7 muuttamista siten, että pintamaiden
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levitystä ei tehtäisi asemakaavan mukaisella rakennuspaikalla. Muutosta perustellaan
sillä, että pintamaat jouduttaisiin poistamaan joka tapauksessa tulevien
rakentamistoimenpiteiden aikana. Toiminnanharjoittaja esittää lisäksi maa-ainesluvan
lupamääräyksen 8 toteuttamiseksi lisäaikaa 2 kuukautta.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:
muuttaa Väihkönen Edvard kuolinpesän maa-aineslupapäätöksen 13.2.2018 §
18 lupamääräystä 7 siten, että asemakaavaan mukaisella teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueella (T-9) maanpinnan taso voidaan jättää maa-
aineslupapäätöksen mukaiseen ottotasoon. Ottoalueen tällä osalla ei tarvitse
toteuttaa maa-aineslupapäätöksessä edellytettyä pintamaiden levitystä; ja
jatkaa Väihkönen Edvard kuolinpesän maa-ainesluvan voimassoloa 2 kuukautta
siltä osin, kun se koskee maa-ainesluvan lupamääräyksessä 8
määrättyä kasvillisuuden palautamista.
Päätöksen perustelut
Maa-aineslain (1981/555) 16.2 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan
voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti
lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista
lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu,
ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan
olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupaa 13.2.2018 § 18
koskevalla alueella tulee maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn sijaan
päästä asemakaavan toteuttamiseen tähtäävään yksityiskohtaisempaan maankäyttö-
ja rakennuslain mukaiseen maankäytönsuunnitteluun. Yksityiskohtaiseman
suunnittelun myötä alueelle toteutunee myös asemakaavassa esitetyt tiejärjestelyt
(Leskenlehdentie). Kiinteistöillä Koivikko 858-407-5-63, Paranummi 858-407-2-41,
Hietala 858-407-2-89 ja Kasvutaito 2 858-407-4-159 harjoitetun soranoton jälkeen alue
on otettavissa asemakaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueena T-9. Asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteuttamisen
edellyttäsi lainvoimaisessa maa-aineslupapäätöksessä edellytettyjen pintamaiden
poistamista rakennuspaikoilta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Lupamääräyksen 7
muuttaminen hakemuksen mukaisesti edistää alueen siirtymistä soranotosta
asemakaavan mukaiseen työpaikka-aluekäyttöön. Kasvillisuuden palauttamista
koskevan maisemointimääräyksen 8 jatkaminen kahdella kuukaudella on
perusteltua taimien istutusajankohta huomioon ottaen.
Maa-ainesluvan muuttaminen ei merkitse lainvoimaisen maa-ainesluvan olennaista
muuttamista eikä se vaikuta asianosaisten asemaan tai luonnonolosuhteisiin.
Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) §:t 1, 3, 4, 10–13, 16, 19, 20, 20a, 23 ja 23a, 23b;
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) §;
Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 5);
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99); ja
Tuusulan kunnan hallintosääntö (kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).
Lupamaksu
Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
16.1.2018 § 5 hyväksymän maa-ainestaksan kohdan 2.3 §:n mukainen 350,00 €
(poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai
lupamääräyksistä maa-aineslain 16 § 2 mom. perusteella). Hakijan on suoritettava
lupamaksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa,
erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.
Lupaäätöksestä tiedottaminen
Päätösote: hakija, Tuusulan kunnanhallitus, Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo
Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen (www.
keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja Tuusulan kunnan (www.tuusula.fi) sähköisillä
ilmoitustauluilla 14.2.-23.3.2020.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jäjestestyksessä kuin
päätösasiasta. Päätöksen viimeinen valituspäivä on 23.3.2020. Valitusosoitus on
päätöksen liitteenä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 14.2.-23.3.2020.
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§ 13
Aero Invest Oy, lentopaikkaa ja helikopterikenttää koskeva ympäristölupahakemus,
lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä
TUUDno-2020-125
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen, Mia Honkanen
saku.nurminen@tuusula.fi, mia.honkanen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja, ympäristösuunnittelija
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.1.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Aero Invest oy:
n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee lentopaikkaa ja
helikopterikenttää sekä betonijätteen ja louheen murskauksen sekä
pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen, betonijätteen ja hiekoitushiekan
hyödyntämistä maarakentamisessa sekä toiminnan aloituslupaa (Dnro ESAVI/8075
/2017). Lupahakemus on tullut vireille 16.8.2017.
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa pyydetään 27.2.2020 mennessä.
Lupa- ja valvontatilanteesta
Lupahakemus koskee Mäntsälän kiinteistöjä Takametsä 505-403-7-54 ja Takamaa 505-
403-7-39. Alue on ollut metsätalouskäytössä ja se on avohakattu. Metsäkeskukselle
tehdyissä metsäkäyttöilmoituksissa alue on osoitettu metsänhakkuun jälkeen
peltokäyttöön. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt hankealueelle vuonna 2018 kaksi
ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä jätteen
hyödyntämiseksi maarakentamisessa (MARA). Rekisteröinti on koskenut yhteensä 3
000 tonnin betonimurskemäärän hyödyntämistä maa- ja metsätalousautoteissä.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on ollut vireillä tilaa Takametsä 505-403-7-
54 koskeva maa-aineslupahakemus kallion louhimiseksi tasoon +87...+89. Maa-
aineslupahakemuksessa louhitun alueen jatkokäytöksi esitettiin peltoviljely ja
energiapuun kasvatus. Maa-aineslupahakemus oli tullut vireille 18.4.2018. Aero Invest
oy on peruuttanut maa-aineslupahakemuksen vireilläolon 16.1.2020.
Aero Invest oy:n on laittanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin 19.11.2018
ilmailulain (864/2014) 79 §:n mukainen lentopaikan rakentamislupahakemuksen, joka
koskee tiloja 505-403-7-54 ja 505-403-7-39.
Lupahakemus
Aero Invest Oy (entinen GLES Oy, nimi vaihtunut 13.8.2019) hakee ympäristölupaa
helikopterikentälle ja lentopaikalle. Rakennettava kenttäalue sijaitsee yrityksen
omistamalla 49 ha kokoisella alueelle. Ympäristölupaa haetaan seuraaville
toiminnoille: 1) rakentamisen aikainen hyötykäyttö, (pilaantumaton ylijäämämaa,
purkubetoni, hiekotushiekka), 2) maa-ainesten otto kalliota louhimalla (kaikki louhe
käytetään kentän rakentamiseen), 3) purkubetonin käsittely ja murskaus kentän
rakentamista varten, 4) louhittavan kallion murskaus kentän rakentamismateriaaliksi
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sekä 5) polttoaineen tankkauspaikka lentokoneita ja helikoptereita varten.
Ympäristölupahakemuksen mukaan aluetta raivataan tällä hetkellä
maatalouskäyttöön.
Kenttä tasataan louhimalla ja muotoilemalla maa-ainesta. Kallio- ja maa-ainesta

irrotetaan noin 560 000 m3, josta louhittavaa kalliota on arviolta 210 000 m3, täytöissä
hyödynnettäviä kitkamaita noin 200 000 m3 ja savi- ja pintamaita noin 150 000 m3.
Louhe ja irrotetut kitkamaat hyödynnetään alueen tasauksessa. Lisäksi tasauksessa

hyödynnetään muualta tuotavia puhtaita ylijäämäkitkamaita arviolta 230 000 m3.
Alueelta poistettuja savi- ja pintamaita hyödynnetään alueen maisemoinnissa ja
luiskissa sekä mahdollisesti kenttäalueen lounaislaidalle rakennettavassa meluvallissa
siten, että kaikki alueella oleva materiaali hyödynnetään alueella. Alue tasataan
louhimalla ja kallio- ja maa-aineksia siirtämällä tasoon +94.
Kentän rakennekerroksissa hyödynnetään eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (843/2017) tarkoittamaa, CE-
merkittyä betoni- ja tiilimursketta. Lisäksi hyödynnetään käytettyä hiekoitushiekkaa,
josta tutkimuksin on varmistettu, että se ei sisällä PIMA-asetuksen (valtioneuvoston
asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) liitteen
ylemmän ohjearvon ylittäviä määriä haitallisia aineita. Asfaltoitujen alueiden
rakentamisessa käytetään päällystetyille rakenteille asetettuja vaatimuksia. Betoni- ja
tiilimurskekerroksen paksuus on noin 1 metri, enintään 1,5 metriä. Lisäksi
uusiokiviainesta voidaan hyödyntää putkikanaaleissa ja muissa vastaavissa
rakenteissa paksumpina kerroksina. Uusiokiviainesta hyödynnetään arviolta 600 000
tonnia. Kenttä tasataan korkoon +95. Alue rakennetaan kahdessa vaiheessa.
Rakentaminen aloitetaan alueen länsipäästä kohti itää. Vaiheen 1 arvioitu kesto on
noin 2 vuotta. Vaiheen 2 arvioitu rakentamisaika on noin 4 vuotta. Koko alueen
arvioitu rakentamisaika on yhteensä noin 6 vuotta.
Lisäksi haetaan lupaa käsitellä käytettävät materiaalit tarvittaessa esimerkiksi
seulomalla tai murskaamalla. Murskausta ja seulontaa tehdään maanantaista
lauantaihin klo 07-18. Yöaikana (22-07) murskausta tai seulontaa ei harjoiteta. Betonia
ja kiviainesta murskataan tai seulotaan arviolta 90 työvuoroa vuodessa. Murskausta
tai seulontaa tehdään vuoden aikana eri jaksoissa. Murskaimet on varustettu
sumutusjärjestelmin, joten murskattavan materiaalin pölyäminen on hyvin vähäistä.
Kevytlentopaikalla saa lentää purje- ja moottoripurjelentokoneilla, erittäin keveillä
lentokoneilla (VLA), ultrakeveillä lentokoneilla (UL) sekä ultrakeveisiin lentokoneisiin
rinnastettavilla lentokoneilla, joiden lentoonlähtömassa on enintään 500 kg ja
sakkausnopeus enintään 65 km/h, ilmalaivoilla ja kuumailmapalloilla. Lentotoimintaa
harjoitetaan klo 07-22 kaikkina viikonpäivinä. Lento-operaatioiden (nousu+lasku)
määrä voi olla 300 kpl/vrk, mutta enintään 12 000 lentoa vuodessa. Rakennettavan
kiitotien pituus on 833 metriä (pitkä kenttä).
Kentälle voidaan liikennöidä myös helikopterilla. Helikopterikentän on tarkoitus
palvella etenkin ammatillista ja viranomaisten ilmailutoimintaa. Helikopteritoimintaa
harjoitetaan myös lentotoiminnan toiminta-ajan ulkopuolella. Helikopterien
operaatioita (nousu+lasku) on keskimäärin 3 kpl päivässä klo 07-22. Lentoja voi olla 30
kpl päivässä, mutta kuitenkin enintään 1050 kpl/vuosi.
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Tontille rakennetaan oma 8 200 m2 tasausallas pintavesien keräämiseksi ja
käsittelemiseksi. Rakennettavan kenttäalueen ja sen etelä-lounaispuolella sijaitsevan
Natura-alueen väliin jätetään 15 metrin levyinen maakaistale, joka
metsitetään. Toiminnalle haetaan YSL 199 §:n mukaista aloituslupaa
muutoksenhausta huolimatta alueen tasaamiseksi puhtailla maa-aineksilla.
Perusteluna aloitusluvalle on se, että lentotoiminta Malmilla päättyy eikä Helsingin
seudulla on korvaavaa paikkaa, johon toiminta voisi siirtyä. Nummelan ja Hyvinkään
kentille toimintaa ei ole mahdollista siirtää. Aloituslupa ei tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi, koska alue voidaan ottaa Metsäkeskukselle tehtyyn ilmoitukseen
perustuen peltokäyttöön.
Suunnittelualueesta etelään Hyvinkääntien (VT 25) molemmin puolin sijaitsee
Mustametsän luonnonsuojelukohde, joka hyväksyttiin Euroopan Unionin Natura 2000
– verkostoon vuonna 2015. Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen
yhdistelmässä suunnittelualueesta osa on merkitty kaavamerkinnällä MLY eli
metsätalouskäytössä oleva, laaja ja yhtenäinen metsäalue, joka on maakunnan
ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Osa kenttäalueesta on merkitty
maakuntakaavassa valkoiseksi alueeksi. Suunnittelualueen poikki on määritetty
viheryhteystarve. Alueelle ei ole yleis- eikä asemakaavaa.
Aero Invest oy:n lentokenttähankkeen rakentamista ja toimintaa koskien on
tehty ympäristövaikutusten arviointilain (YVA, 252/2017) mukainen
ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus on valmistunut 10.5.2019 ja
Uudenmaan ELY-keskus on antanut selostuksesta perustellun päätelmän 18.9.2019.
Arviointiselostuksen hankevaihtoehdon 1 mukaan kentän ja meluvallin
rakentamisessa käytetään 1,97 miljoonaa tonnia purkubetonia ja -tiiliä sekä kaduilta
kerättyä hiekoitussepeliä. Rakentamisaika on 8–12 vuotta. Vaihtoehdossa 1 on pitkän
kentän lisäksi lentokoneiden tankkauspiste, lentokonehalleja, huoltoasema, kahvila,
rekkaparkki, meluvalli, tapahtumakenttä, kiihdytysrata sekä ilmailuun ja
moottoriurheiluun liittyviä valmistautumis- ja harrastustiloja. Vuotuisten lento-
operaatioiden määrä (eli nousu tai lasku) on enintään 60 000. Vaihtoehdossa 2 kentän
rakentamisessa käytetään 1,46 miljoonaa tonnia purkubetonia ja -tiiliä sekä käytettyä
hiekoitussepeliä. Rakentamisaika on 5-9 vuotta. Vaihtoehdossa on pitkän kentän
lisäksi lentokoneiden tankkauspiste, lentokonehalleja, huoltoasema, kahvila ja
rekkaparkki. Vuotuisten lento-operaatioiden määrä on enintään 40 000.
Vaihtoehdossa 3 kentän rakentamisessa käytetään 1,43 miljoonaa tonnia
purkubetonia ja -tiiliä sekä käytettyä hiekoitussepeliä. Rakentamisaika on 4–8 vuotta.
Vaihtoehdossa on pitkän kentän lisäksi lentokoneiden tankkauspiste ja lentokonehalli.
Vuotuisten lento-operaatioiden määrä on enintään 5 000. Vaihtoehdossa 4 kentän
rakentamisessa käytetään 0,39 miljoonaa tonnia purkubetonia ja -tiiliä sekä käytettyä
hiekoitussepeliä. Rakentamisaika 3–4 vuotta. Vaihtoehdossa on lyhyt kenttä ja
lentokonehalli. Vuotuisten lento-operaatioiden määrä on enintään 2 200.
Vaihtoehdossa 0 alueelle rakennetaan pelto ilman, että ulkopuolelta tuodaan aineksia
alueelle tai sieltä viedään niitä ulkopuolelle. Puusto on poistettu ja hankealueen
länsiosa tasattu pellon pohjaksi korkeustasolle +94.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Aero Invest oy:
n ympäristölupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaan
lausunnon:
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto
Vireillä olevassa lupahakemuksessa on esitetty, että toiminnalle haetaan samalla
ympäristölupahakemuksella varmuuden vuoksi myös maa-ainesten ottolupaa, vaikka
sitä ei tarvita, jos hankkeella on Ilmailulain 79 § mukainen rakentamislupa. Ilmailulain
myöntää Liikenne- ja viestintävirasto (Trafi). Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
katsoo, että maa-aineslain säännökset eivät tule sovellettaviksi lentopaikka-alueella,
vaikka alueen rakentaminen edellyttää suuria maansiirtotöitä.
Mikäli lupaviranomainen kuitenkin katsoo, että hanke edellyttää myös maa-aineslain
mukaisen maa-ainesten ottoluvan, tulee lupahakemuksia täydentää maa-
aineslain (555/1981) 5 §:n sekä maa-ainesasetuksen (926/2008) 1 ja 2 §:
ssä tarkoittamilla tiedoilla (ottamissuunnitelma). Lupaviranomaisen tulee muutenkin
varmistaa, että lupahakemuksessa esitetyt suunnitelmapiirustukset ovat riittävän
yksityiskohtaisia paitsi lupaharkinnan mutta myös luvanvaraisen toiminnan valvonnan
kannalta.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että lupahakemuksessa esitetyt
hakemuasiakirjat ovat sekavat ja puutteelliset. Lupahakemuksessa tulee esittää eri
ympäristöluvanvaraisten toimintojen järjestäminen suunnittelualueella nykyistä
selkeimmin prosessikuvauksin. Prosessikuvauksissa tulee yksilöidä mm. eri
toimintojen toteutusajankohdat ja -kestot sekä kyseiseen prosessiin kuuluvien
jätteiden, ylijäämämaiden ja alueelta irrotettavien kivi- ja maa-ainesten
kokonaismäärät, materiaalivirrat ja massatasapaino (maanleikkaus - pengerrys) sekä
niiden sijoittuminen suunnittelualueella. Prosessien kuvaaminen tulee esittää
kronologisesti hankkeen rakentamisen aloittamisesta alueen lopulliseen
käyttötarkoitukseen lentopaikkana. Selkeät prosessikuvaukset tulee olla
lupaviranomaisen käytössä ennen ympäristöluparatkaisun tekemistä. Ilman selkeitä
prosessikuvauksia mm. toiminnan valvonta on vaikeaa. Olennaisten lisäselvitysten
edellyttäminen vasta ympäristölupapäätöksen lupamääräyksissä voi johtaa
vastaavasti tilanteeseen, jossa lupaharkinnassa tarvittavat tiedot ovat käytössä vasta
toiminnan jälkivalvonnassa.
Prosessikuvauksissa tulee esittää kaikki suunnittelualueelle esitetyt toiminnat, esim.
nyt lupahakemuksessa esitetyn Drag-race -tapahtuman meluselvityksen tarkoitus jää
lausunnonantajalle epäselväksi, koska lupahakemuksessa ei ole muuten esitetty
kiihdytysajoihin liittyviä toimintoja tai ratarakenteita. Tarkennettuihin
toimintakuvauksiin tulee liittää myös kulloinkin kyseessä olevan prosessin
aiheuttamat melutapahtumat yhteismeluna koko suunnittelualueella.
Melumallinnuksissa tulee esittää mm. kallion louhinnan melupäästö kaikissa
louhintavaiheissa, nyt esitetyssä lupahakemuksessa louhinnan melumallinnus
läntiseltä louhinta-alueelta puuttuu kokonaan.
Suunnittelualueella tapahtuvat maa- ja kallioleikkaukset tulee suunnitella siten, että
lentopaikan kenttärakenteet ovat toteutettavissa mahdollisimman vähäisellä jätteen
määrällä. Lupahakemuksessa ei ole esitetty alueelta tarkempia maaperätietoja, joiden
perusteella hakija on päätynyt nyt esitetyihin maa- ja kallioleikkaustasoihin ja
rakenneratkaisuihin. Vastaavasti lupapäätöksessä tulee harkita, onko betonijätteen
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sijoittaminen koko suunnittelualueelle tarpeellista lentopaikan toteuttamiseksi vai
voitaisiinko esim. ketoalueet toteuttaa jätteen sijaan puhtailla kitkamaalajeilla.
Hankealueeseen rajautuvalla Mustametsän suojelualueen pohjoisella kaistaleella elää
alueellisesti uhanalainen raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)
(ympäristökeskuksen maastokäynti 9.1.2020). Valtakunnallisesti laji on
silmälläpidettävä (NT). Raidankeuhkojäkälä on vanhojen luonnontilaisten metsien
indikaattorilaji, joka on hyvin herkkä olosuhteiden muutoksille, kuten ilmansaasteille.
Hakemuksesta ei käy ilmi, miten rakentamisen aikaisen louhinnan ja murskauksen
aiheuttamia luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia pölyvaikutuksia torjutaan.
Toiminnalla ei tule heikentää huomionarvoisen lajiston säilymisedellytyksiä läheisellä
suojelualueella. Hakemuksen liitetiedoista puuttuu lisäksi liite 28.2, jossa on esitetty
suojelualueen pohjoisosan ja hankealueen väliin jäävän istutettavan metsäkaistaleen
sijainti.
Lupapäätöksessä tulee määrätä myös alueelle vastaanotettavien maamassojen ja
jätteiden laadusta. Alueelle vastaanotettavien maamassojen tulee
olla vain käyttötarkoitukseen soveltuvia kantavia ja pilaantumattomia
kitkamaalajeja. Käytetyn hiekoitushiekan sekä betoni- ja tiilijätteen
pilaantumattomuus tulee varmistaa ennen ko. jätteen vastaanottamista
suunnittelualueelle. Pilaantuneiksi todettujen jäte-
erien sekoittamista suunnittelualueelle vähemmän pilaantuneisiin ei tule sallia.
Alueella jo toteutettujen metsäautoteiden rakenteisiin sijoitettuja betoni- ja tiilijätteitä
ei saa jättää tulevien maatäyttöjen alle, rakenteissa olevat jätteet tulee
uudelleensijoittaa ympäristölupahakemuksessa esitettyyn betoni- ja tiilijätekerrokseen.
Lupahakemuksessa esitetyssä kivenlouhinnassa ja murskauksessa tulee
sovellettavaksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta annettu valtioneuvoston asetus (MURAUS 800/2010).
Mäntsälän kiinteistöille 505-403-7-54 ja 505-403-7-39 on vireillä lentopaikan
rakentamiseen liittyvä hanke, jonka sijoittuminen ratkaistaan ilmailulain mukaisessa
rakennuslupamenettelyssä ja ympäristönsuojelulain mukaisessa
ympäristölupamenettelyssä. Samalle alueelle ei voi lentopaikan
rakennuslupahakemuksen yhteydessä esittää samaan aikaan muuta,
käyttötarkoitukseltaan täysin poikkeavaa toissijaista
maankäytön muotoa. Ympäristölupahakemuksessa haetun ympäristönsuojelulain 199
§:n mukaisen aloitusluvan perusteena on esitetty, että suunnittelualue on otettavissa
peltokäyttöön mikäli ympäristö- ja rakennuslupahakemuksilla ei ole
myöntämisedellytyksiä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että
toiminnalle ei tule myöntää aloituslupaa lupahakemuksessa esitetyllä
perusteella. Maamassojen vastaanottaminen suunnittelualueelle pellon
rakentamistarkoituksessa tulee harkittavaksi vasta nyt vireillä
olevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupamenettelyn ja ilmailulain
mukaisen lentopaikan rakentamislupamenettelyn jälkeisessä ratkaisuissa.
Ympäristölupa-asiana ylijäämämassojen hyödyntäminen peltokäytössä
(ravinnon tuotanto) poikkeaa olennaisesti lentokentän rakentamisesta.
Toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin osalta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
katsoo, että betonijätteen varastointi, käsittely ja hyödyntäminen voi nostaa
hulevesien pH-arvoa, mikä on huomioitava hulevesien hallintaa ja seurantaa
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koskevissa lupamääräyksissä. Suunnittelualueelta johdettavissa vesistä ei saa
aiheutua pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Alueelle kertyvät pintavedet on
käsiteltävä laskeutusaltaassa ennen vesien johtamista maastoon. Pintavesien
käsittelyrakenteiden tarkempi toteutussuunnitelma, mukaan lukien
lupahakemuksessa esitetty pH:n säätö, tulee esittää lupaviranomaiselle ennen
ympäristölupahakemuksen ratkaisemista. Toteutusedellytykset asfaltoitujen alueiden
hulevesien johtamiseksi maastoon luokan 1 öljynerottimen kautta tulee selvittää
ennen lupaharkintaa asfaltoitavan alueen pinta-alan ollessa alueella varsin laaja (ml.
kiitotiet). Toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tulee tarkkailla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sähköisesti aluehallintoviraston asiointipalveluun (www.avi.fi/muistutus)

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.02.2020

2/2020

20 (37)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14
Rudus Oy Mäntymäki, ympäristöluvan muuttaminen sekä toiminnan aloituslupa,
Nurmijärvi, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
TUUDno-2020-37
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Sorsa
sirpa.sorsa@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Rudus Mäntymäki sijainti
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 8.1.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt
Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Rudus Oy:n
ympäristölupamuutokseen ja aloituslupaan. Hakemus (ESAVI/39416/2019) koskee
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää toistaiseksi voimassa olevaa
ympäristölupaa ylijäämälouheen vastaanotolle ja murskaukselle, ylijäämämaiden
kierrätykselle ja sijoitukselle sekä kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanotolle,
välivarastoinnille ja murskaukselle Mäntymäen tuotantoalueella. Alue
sijaitsee Nurmijärven kunnan Palojoen kylässä kiinteistöllä 543-410-2-94. Lautakunnan
lausuntoa pyydetään 17.2.2020 mennessä.
Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa
Vireillä oleva lupamuutos koskee ympäristöluvassa määrättyä pintavesien johtamista
ja vesien hallintaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on päätöksellään 28.9.2016
(241/2016/1) myöntänyt Rudus Oy:lle ympäristöluvan. Päätöksestä valitettiin Vaasan
hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 18.10.2018 (18/0420/1) hyläten tehdyn
valituksen. Lupapäätös on lainvoimainen.
Ympäristöluvan liitteessä 2 on esitetty suunnitelma pintavesien johtamisesta
tuotantoalueelta. Suunnitelman mukaan tuotantoalueen pintavedet johdetaan
pohjoiseen kohti Viitastenojaa ja itäpuolelle rakennettavan laskeutusaltaan kautta
etelään kohti Kurtojaa. Pintavedet kulkisivat rakennetussa ojassa louhosalueen
itäpuolella ennen luonnontilaista ojaa ja Kurtojaa. Ympäristöluvan tultua
lainvoimaiseksi Rudus Oy on esittänyt keväällä 2019 ensimmäisen
pintavesisuunnitelmansa, joka ei ollut toteuttamiskelpoinen.
Luvan muutoshakemus
Taustaa
Päivitetty pintavesien hallintasuunnitelma on tehty 29.10.2019. Koska yksi
purkukohdista, ns nimettömän uoman alaosa on arvioitu vesilain mukaiseksi
arvokkaaksi pienvedeksi Palojoen yleiskaavan luontoselvityksessä, Rudus Oy sekä
ympäristö- ja lupaviranomaiset pitivät asian johdosta kokouksen 7.11.2019. Siinä
käsiteltiin mm. uutta vesienhallintasuunnitelmaa ja lupamääräysten muuttamisen
tarvetta sekä vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen poikkeuksen hakemista. Kokouksen
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jälkeen 15.11.2019 Uudenmaan ELY-keskus totesi antamassaan lausunnossa, ettei
nimettömän uomaan pintavesien ohjaaminen edellytä vesilain poikkeuksen
hakemista. Aluehallintovirasto velvoitti kuitenkin hakemaan
ympäristölupaan muutosta.
Hakemus
Rudus Oy hakee aluehallintoviraston (AVI) myöntämään ympäristölupaan muutosta
29.10.2019 päivätyllä pintavesien hallintasuunnitelmalla ja 14.10.2019 päivätyillä
suunnitelmapiirroksilla leikkauskuvineen. Lupamuutoksen liitteenä on myös Pöyry
Finland Oy:n tekemä maastokatselmuksen raportti. Kyseiset asiakirjat ovat luettavissa
aluehallintoviraston nettisivuilta.
Mäntymäen kalliokiven louhinta-alueelle on laadittu pintavesien hallintasuunnitelma
30.3.2005. Nyt haettavalla lupamuutoksella halutaan yhdistää tulevat kierrätys- ja
läjitysalueen pintavedet olemassa olevaan louhinta-alueen pintavesijärjestelmään.
Kierrätysalue koostuu puhtaiden maamassojen läjitysalueesta (10 ha) sekä tiilen ja
betonin kierrätysalueesta (1,5 ha).
Pintavesien hallintasuunnitelmassa maanläjitys- ja kierrätysalueet on jaettu viiteen
sisäiseen valuma-alueeseen, joista jokaisesta vedet johdetaan selkeytysaltaan sekä
virtausta tasaavan ja kiintoainetta pidättävän suotopadon kautta ympäristöön.
Läjitysalueen luoteisosista vedet johdetaan altaiden 1, 2 ja 5 kautta maastoon. Pinta-
eli hulevedet imeytyvät osittain maastoon ja osittain valuvat pintavaluntana valtatie
(vt) 3 suuntaan Haavistontien itäpuolella olevaan tienvarsiojaan sekä osittain
kulkeutuvat Haavistontien alittavan rummun kautta tien länsipuolen tienvarsiojaan
sekä peltoalueelle.
Läjitysalueen lounaisosasta hulevedet johdetaan laskeutusaltaan 4 kautta
louhosalueen hulevesialtaaseen ja edelleen Kurtojaan. Läjitysalueen itäosan hulevedet
johdetaan altaan 3 kautta ns. nimettömään uomaan. Uomassa hulevesi pääosin
imeytyy ja pidättyy kosteikkoihin ja osittain virtaa Vantaanjokeen.
Läjitysalueelle esitetyt hulevesien johtamisreitit ja pienvaluma-alueet mukailevat
pääosin luonnontilaisia valuma-alueita. Alueen itäosan nimettömän uoman
vesimäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia ennen louhinnan etenemistä
läjitysalueen itäpuolelle. Louhinnan edetessä läjitysalueen itä- ja koillispuolelle
pienenee nimettömän uoman valuma-alue, kun läjitysalueen itäosan hulevesien
purkureitti muutetaan louhokseen. Pohjoisessa Viitastenojan valuma- alueeseen ja
vesimääriin louhinnan etenemisellä ei ole merkittävää vaikutusta. Louhinnan edetessä
läjitysalueen koillispuolelle, otetaan louhokseen kertyvän hulevesimäärän muutos
huomioon selkeytysaltaan mitoituksessa.
Maastokatselmus
Pöyry Finland Oy on tehnyt alueella maastokatselmuksen syksyllä 2019 ja selvittänyt
nimettömän uoman soveltuvuutta hulevesien johtamiseen sekä Viitastenojan vesien
virtausta ja ojan soveltuvuutta taimenten lisääntymisalueena. Maaston muotojen ja
välimatkan vuoksi ei ole todennäköistä, että tuotantoalueelta johdetut vedet virtaisivat
Viitastenojaan asti. Viitastenojassa on suotuisat olosuhteet taimenten
lisääntymisalueiksi. Hankkeella ei kuitenkaan katsota olevan vaikutusta Viitastenojan
virtaamiin tai veden laatuun.
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Ns. nimetöntä uomaa (noroa) ei voida pitää kokonaan luonnontilaisena, sillä siellä on
ojanperkuun ja suoristamisen merkkejä. Luonnontilaisuutta on vain uoman
keskivaiheilla. Uoma jää myös 80 metrin osuudelta kitkamaiden läjitysalueen alle.
Noro on tältä osalta jo perattu aikaisemmin, joten sen luonnontilaisuutta ei
vaaranneta. Nimetön uoma ei sovellu taimenen tai vuollejokisimpukan elinalueeksi.
Vantaanjoen laatuun läjityksellä tai kierrätysalueilla ei ole vaikutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Rudus Oy:n
ympäristölupahakemuksen muutoksesta ja luvasta aloittaa toiminta ennen luvan
lainvoimaiseksi tuloa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaan lausunnon:
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto
Pintavesien johtamissuunnitelma on puutteellinen ja sekava. Hakemuksessa haetaan
muutosta aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan lupamääräyksiin, joita ei
ole yksilöity. Kuitenkin haettu pintavesien johtamissuunnitelma halutaan yhdistää
olemassa olevaan vanhaan louhoksen pintavesien hallintasuunnitelmaan, joka
käsittää kunnan viranomaisen myöntämien maa-aines- ja ympäristölupien toiminta-
alueen. Pelkästään toiselle viranomaiselle tehty muutoshakemus ei ole riittävä, kun
haettavalla muutoksella on myös vaikutuksia kunnan luvittamalle lupa-alueelle.
Louhinta-alueella on voimassa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2011
myöntämä maa-aineslupa, jonka lupamääräyksen 13 mukaisesti louhinta-alueelle ei
saa johtaa pintavesiä alueen ulkopuolelta. Täten pintavesiä ei ole mahdollista johtaa
louhokseen.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireille yhteiskäsittelyssä kalliokiven
louhimista ja murskaamista koskevat maa-aines- ja ympäristölupahakemukset, joissa
louhosalue kasvaa pohjoiseen ja koilliseen. Ottamisalueen koillisosan louhinta
muuttaa pintavesien virtaamia Nimettömän noroon, joka on luokiteltu vesilain
mukaiseksi arvokkaaksi pienvedeksi. Tämän vuoksi Uudenmaan ELY-keskus on
yhteiskäsittelyyn liittyvässä lausunnossaan velvoittanut Rudus Oy:ta hakemaan
vesilain 2 luvun 11.5 mukaista poikkeusta noron luonnontilan vaarantamiskiellosta.
Louhinnan on katsottu pienentävän valuma-aluetta merkittävästi.
Mikäli louhinnan ja murskauksen ympäristö- ja maa-aineslupa myönnetään haettuna,
kanavan louhinta muuttaa läjitys- ja kierrätysalueen koko itäpuolen pintavesien
virtaamia ja allas nro 3 jää louhinnan alle. Suurten pintavesimäärien ohjaaminen
louhinta- ja murskausalueelle sekä rekisteröidylle asfalttiaseman sijaintipaikalle
saattaa vaikeuttaa louhinta-alueen käyttämistä siihen tarkoitettuun toimintaan tai
kiristää toimintojen ympäristö- ja maa-ainesluvan vaatimuksia, koska pintavesien
pilaantumisriski kasvaa merkittävästi. Yhteiskäsittelyn hakemusasiakirjoissa
pohjavedenpinnan on myös todettu olevan louhinta-alueella tasoilla +66 - +71,5.
Yhteiskäsittelyssä haetaan lupaa louhia tasoon +34, jolloin alueelle todennäköisesti
muodostuu pohjaveden kanssa yhteydessä oleva allas. Nyt esitetyssä suunnitelmassa
ylijäämämaiden läjitys- ja kierrätysalueiden pintavedet esitetään johdettavaksi tähän
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altaaseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että tästä aiheutuu
pohjaveden pilaantumisvaara. Maankaatopaikan läjitys- ja käsittelyalueiden
pintavedet on ohjattava louhinta-alueen ohitse, eikä louhinta-alueelle.
Mikäli louhinta-alueelle ohjataan maanläjitys- ja kierrätysalueiden pintavesiä, Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että yhteiskäsittelyssä olevat maa-aines- ja
ympäristöluvat tulisi siirtää ympäristönsuojelulain 41 §:n perusteella
aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Samalla alueella sijaitsevilla puhtaiden maiden
läjitys- sekä betonin ja tiilen kierrätystoiminnoilla ja louhimolla on sellainen tekninen
ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella
yhdessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sähköisesti aluehallintoviraston asiointipalveluun (www.avi.fi/muistutus)
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 4,16.01.2018
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 4,15.01.2019
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 99,08.10.2019
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 15, 11.02.2020
§ 15
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö
TUUDno-2018-47
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 16.01.2018, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Serenius
katariina.serenius@tuusula.fi
ympäristövalvontapäällikkö
Liitteet

1 Toimintasääntö 16.01.2018
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 12.9.2017 § 117 hyväksynyt Tuusulan
kunnan uuden hallintosäännön mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimintasäännön. Toimintasääntöä on tarve tarkistaa vuoden 2018 alusta voimaan
tulleeseen ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuuden laajentamisen johdosta.
Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa jatkossa valvontamaksun perimisen myös
onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkastuksista, joiden
perusteella on tarpeen antaa kehotus, määräys tai kielto sekä näiden noudattamisen
valvomiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Säädöksessä tarkoitetaan kehotuksella
ympäristönsuojelulain 179 §:n mukaista valvontaviranomaisen kehotusta. Kehotuksen
antaminen valvontamenettelyn ensimmäisenä ja kevyimpänä korjaavana toimena
ympäristövalvonnan viranhaltijoiden toimesta on hallintotoiminnan tehokkuuden
kannalta perusteltua.
Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
että toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2018
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.01.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Serenius
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katariina.serenius@tuusula.fi
ympäristövalvontapäällikkö
Liitteet

1 toimintasäännön muutos esitys 1.2019
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 4 hyväksynyt Tuusulan kunnan
uuden hallintosäännön mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimintasäännön. Toimintasääntöä on tarve tarkistaa helmikuun 2019 alusta voimaan
tulevan ympäristönsuojelulain muutoksen johdosta.
Ympäristönsuojelulakiin tulee uutena ennakkovalvonnallisena menettelynä yleinen
ilmoitusmenettely, johon siirtyy osa nykyisin ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta
mm. sahalaitokset, kemikaalivarastot, osa elintarvikelaitoksista ja eläinsuojat. Ilmoitus
on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusasian
käsittely vastaa pitkälti ympäristöluvan käsittelyä. Ympäristönsuojeluviranomaisen
tulee tehdä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa vastaavia määräyksiä
kuin ympäristöluvassa. Toiminnan saa aloittaa 120 vuorokauden kuluttua ilmoituksen
tekemisestä, vaikka viranomainen ei olisi vielä tehnyt päätöstä. Lautakunnan
kokousaikataulun ja päätöksentekoon liittyvän menettelyn johdosta päätöksen
valmistelun edellyttämä aika voi helposti jäädä hyvin lyhyeksi. Määräajan
noudattaminen voi myös edellyttää ylimääräisten kokousten järjestämistä, mikäli
asiasta päätettäisiin lautakunnassa. Päätöksenteon sujuvuuden ja
viivytyksettömyyden varmistamiseksi esitetään yleisen ilmoitusmenettelyn
päätöksenteon delegointia ympäristövalvontapäällikölle.
Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
että toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2019
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 08.10.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Serenius
katariina.serenius@tuusula.fi
ympäristövalvontapäällikkö
Liitteet

1 Toimintasäännön muutosehdotus 10_2019
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 4 hyväksynyt Tuusulan kunnan
uuden hallintosäännön mukaisesti nyt voimassa olevan Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen toimintasäännön.
Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän uudistamista koskeva määräaika umpeutuu
31.10.2019. Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisia poikkeamia koskevan sujuvan
päätöksenteon varmistamiseksi esitetään päätösvallan siirtämistä tässä asiassa
ympäristövalvontapäällikölle. Ympäristövalvontapäällikkö ratkaisee jo nyt
vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset, jotka sisältävät samantapaista
kohtuuttomuus harkintaa kuin YSL 156 d §:n mukaiset ratkaisut.
Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
että toimintasääntö tulee voimaan 1.11.2019
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 11.02.2020, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Suurkuukka
miia.suurkuukka@tuusula.fi
terveysvalvonnanpäällikkö
Liitteet

1 Toimintasääntö_1.3.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 8.10.2019 § 99 hyväksynyt Tuusulan
kunnan hallintosäännön mukaisesti nyt voimassa olevan Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen toimintasäännön.
Elintarvikelakiin (23/2006) on tullut uutena vaatimus (16 a §) elintarvikealan toimijan
luotettavuudesta, minkä takaamiseksi kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi
pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköstä velvoitteidenhoitoselvityksen. Selvityksen
pyyntö on toiminnallisesti järkevää delegoida terveyvalvonnan päällikölle,
eläinlääkintähuollon päällikölle ja hygieenikkoeläinlääkärille. Elintarvikelakiin on myös
tullut uutena säännös (51 a §), jonka mukaan valvontaviranomaiset saavat
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa oma-aloitteisesti elintarvikelaissa
tarkoitettuja tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön
taloudellisesta asemasta ja liikesalaisuudesta toiselle viranomaiselle tai julkista
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tehtävää hoitavalle, jos tiedot ovat välttämättömiä kyseiselle viranomaiselle tai julkista
tehtävää hoitavalle säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Tämä oikeus on syytä delegoida
kaikille elintarvikevalvontaa tekeville viranhaltijoille.
Elintarvikelain 54 h §:n mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomainen antaa
toimijan pyynnöstä elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevia
vientitodistuksia, jos määränpäävaltion viranomaiset niitä edellyttävät.
Vientitodistusten antaminen on aiheellista delegoida terveyvalvonnan päällikölle,
eläinlääkintähuollon päällikölle ja hygieenikkoeläinlääkärille.
Esitettävät muutokset on merkitty punaisella liitteenä olevaan ehdotukseen Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääännöksi. Muilta osin toimintasääntöön
ei esitetä muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:
hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimintasäännön muutoksen
että toimintasääntö tulee voimaan 1.3.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ympäristökeskuksen työntekijät, sopijakunnat
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§ 16
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2019
TUUDno-2020-124
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2019.pdf
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen on oltava valmis tilivuotta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2019
valmistuu 21.2.2020.
Kuntalain mukainen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman,
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä konsernirahoituslaskelman, edellisten
liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi laaditaan
tase-erittelyt.
Kunnan tilinpäätökseen on sisällytettävä toimintakertomus. Toimintakertomuksen
erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet (valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet) ovat
toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä
sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista
ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai
rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista
toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen
jälkeen sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
toimialalla: onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten
sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota suunniteltujen kehitystoimenpiteiden
toteutumiseen. Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan
ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
erityisesti talouden näkökulmasta (KL 115 §).
Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa toiminnan kuvaus esitetään kuten
talousarviossa. Olennaiset tapahtumat kerrotaan kuten osavuosikatsauksissa, minkä
lisäksi henkilöstöasioista tulee raportoida. Myös tavoitteiden toteutuminen
raportoidaan valtuuston asettamien määrärahojen ja tuloarvioiden sekä
investointiosan hankkeiden tavoitteiden kohdalla samaa rakennetta noudattaen kuin
osavuosikatsauksessa. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa tulee lisäksi antaa
perustelut poikkeamille.
Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.12.2018 § 142 hyväksynyt Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksuosuudet vuodelle 2019.
Lisäksi valtuusto on 10.12.2018 § 147 hyväksynyt Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen palvelusopimuksen 2019–2021.
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Ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelman
alkuperäisen talousarvionsa toimintakatteeseen. Kirjanpitotietojen mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 tilinpäätös jää 36 871,23 euroa
positiiviseksi ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia/lisämaksuja.
Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille. Ympäristökeskuksen
yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset
peritään tilikausittain Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksyttyä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen tilinpäätöksen osana kunnan tilinpäätöstä. Sopijakuntien
lopulliset yhteistoimintakorvaukset maksetaan tai liikaa peritty yhteistoimintakorvaus
palautetaan vuosittain tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä noudattaen
talousarviossa hyväksyttyjä kustannusten jakoperusteita.
Kirjanpitotietojen perusteella sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautukset
/lisämaksut (-) vuodelta 2019 ovat seuraavat:
Järvenpää 29 453,94 €
Kerava -11 199,23 €
Mäntsälä -26 601,69 €
Nurmijärvi 6 143,13 €
Tuusula 39 075,07 €.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus vuodelta
2019 on liitteenä. Sen lukutaulukoihin voi helmikuun aikana tulla vielä joitakin
täsmäytyksiä. Ympäristökeskuksen vuosiraportti vuodelta 2019 toimitetaan
lautakunnan jäsenille myöhemmin kevään 2020 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
antaa liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019
toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen
kunnanvaltuustolle toimitettavaksi
oikeuttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemään vuoden 2019
tilinpäätökseen tarvittavat kirjanpitokorjaukset
toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 toiminta- ja
tilinpäätöskertomuksen tiedoksi sopijakunnille ja KUUMA-seudulle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Pirjo Maula poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.04.
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§ 17
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat
ilmoitusluontoiset asiat:
Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus on 29.1.2020 antamallaan päätöksellä, taltionumero 369,
hylännyt valituslupahakemuksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 13.9.2019
nro 19/0586/5, Ympäristövalvontapäällikön Nurmijärven moottorikerhon
endurorataa koskeva maastoliikennelain mukainen lupa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.1.2020 päätöksellään nro 2/2020
muuttanut Keravan Lämpövoima Oy:n Keravan biovoimalaitoksen
ympäristönlupaa. Muutos koskee biovoimalaitoksen pesuprosessin rejektiveden
kierrättämistä takaisin tulipesään.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.1.2020 päätöksellään nro 6/2020
hyväksynyt Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan
lupamääräyksen 3.5. mukaisen selvityksen
Päätös
Merkittiin tiedoksi
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§ 18
Muut asiat
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Hallintovalitus
§12
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
VALITUSAIKA
Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan
päättymistä.
Tavallinen tiedoksianto
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Todisteellinen tiedoksianto
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös
on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun
tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta,
tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
VALITUSOIKEUS on:
asianosaisella
kunnan jäsenellä
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät
elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
VALITUSVIRANOMAINEN
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Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.
Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:

Radanrakentajantie 5,

postiosoite:

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:

029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi:

029 56 42079

sähköposti:

helsinki.hao@oikeus.fi

aukioloaika:

maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ
Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimuksen perustelut;
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valituskirjelmään on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
PÖYTÄKIRJA
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen kirjaamosta.
Postiosoite:

PL 60, 04301 Tuusula

Käyntiosoite:

Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs

Sähköpostiosoite:

yaktoimisto@tuusula.fi

Puhelinnumero:

(09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
____________________
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan
tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).
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Muutoksenhakukielto
§13, §14
Muutoksenhakukielto
Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
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Muutoksenhakukielto
§16
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§11, §15
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

