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§ 68
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 69
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Heino ja Timo Leino.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Maula ja Sanna Piiroinen.
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§ 70
Mäntsälän järvien veden laatu vuosina 2016-2017
TUUDno-2018-1030
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Luodeslampi
paula.luodeslampi@tuusula.fi
ympäristösuunnittelija
Liitteet
1 Mäntsälän järviraportti 2016-2017
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seurasi vuosina 2016-2017 Mäntsälän
Sääksjärven, Pitkäjärven, Joutsjärven, Sulkavanjärven, Suojärven ja Mäkijärven veden
laatua. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena, eikä
suuria muutoksia havaittu. Ekologiselta tilaltaan Suojärvi on luokassa hyvä, Sääksjärvi
luokassa tyydyttävä ja Sulkavanjärvi luokassa välttävä. Pitkäjärven, Joutsjärven ja
Mäkijärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta pintavesien yleisen
käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Pitkäjärvi ja Joutsjärvi kuuluvat luokkaan
välttävä ja Mäkijärvi luokkaan hyvä.
Lähellä kirkonkylää sijaitsevalla Sääksjärvellä on seuratuista järvistä suurin yleinen
virkistyskäyttöarvo. Järvi on rehevä, ja sen ongelmana on suuri ulkoinen
ravinnekuormitus. Järvelle vuonna 2008 tehdyn kunnostussuunnitelman tavoitteina
olivat veden kokonaisfosforipitoisuuden laskeminen tasolle 38-50 µg/l ja talviaikaisen
happipitoisuuden säilyttäminen vähintään pitoisuudessa 4 mg/l. Viimeaikaisten
tulosten perusteella veden kokonaistyppipitoisuus on hieman laskenut, ja
kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 40 µg/l. Levämäärästä kertovan
klorofylli a:n pitoisuus on ollut korkeimmillaan (100-150 µg/l) vuosina 2002 ja 2005,
mutta tasaantunut sittemmin tasolle 20-30 µg/l. Talviaikainen alusveden
happipitoisuus on vaihdellut vuosina 2004-2013 välillä 3,8-6,7 mg/l, joten
suunnitelman tavoitteisiin on hapen osalta lähes päästy.
Sääksjärven kannalta on hyvä asia, että sinilevien osuus kokonaisbiomassasta on
vähentynyt 2000-luvun alkuvuosista. Vielä vuonna 2004 sinilevät olivat yleisin levälaji
järvessä. Huolimatta sinilevien osuuden laskusta ja aiempaa alhaisemmasta klorofylli
a:n pitoisuudesta, Sääksjärvi luokitellaan edelleen reheväksi. Pitkäjänteistä työtä sen
tilan parantamiseksi tulee tämän vuoksi jatkaa. Järvellä toimivan aktiivisen
osakaskunnan ja järven valuma-alueelle perustetun vesiosuuskunnan tekemä työ
kuormituksen vähentämiseksi on arvokasta, ja toiminnan jatkaminen mahdollistaa
järven tavoitetilan saavuttamisen.
Pitkäjärvi, Joutsjärvi ja Sulkavanjärvi ovat kaikki matalia järviä, joiden ongelmina ovat
rehevöityminen ja vähitellen tapahtuva umpeenkasvu. Kesäaikaan kaikkien järvien
happitilanne on hyvä veden nopean vaihtuvuuden takia, mutta talviaikaan on
esiintynyt happikatoja. Pitkäjärven kokonaistyppipitoisuus on hieman laskenut ja
Joutsjärven kasvanut viime vuosina. Sulkavanjärven typpipitoisuudessa ei ole
tapahtunut muutoksia. Kaikilla kolmella järvellä kokonaisfosforin ja klorofylli a:n
pitoisuudet ovat pysyneet vuosien ajan lähes samalla tasolla ja kertovat edelleen
rehevyydestä. Järvien näytteissä ei havaittu juuri lainkaan sinilevää. Olennaisin keino
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kaikkien näiden kolmen järven tilan parantamiseksi ja umpeenkasvun estämiseksi on
ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi
tehostamalla jätevesien käsittelyä valuma-alueen kiinteistöillä, kiinnittämällä
huomiota metsä-, suo- ja pelto-ojituksiin, peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ja
lannoitukseen sekä lannan käsittelyyn.
Suojärvi on ruskeavetinen humusjärvi, joka on hyvässä ekologisessa tilassa. Järvellä ei
ole happiongelmia. Omassa järvityypissään (matalat runsashumuksiset järvet)
Suojärvi on ollut kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella luokassa hyvä, ja vuoden
2017 pitoisuudet viittaavat luokkaan erinomainen. Typpipitoisuudet ovat olleet
alhaisimmillaan 1990-luvulla ja vuonna 2017. Myös klorofylli a:n pitoisuudet ovat
olleet pääosin alhaisia. Levien kokonaisbiomassan perusteella Suojärven ekologinen
luokka on viime vuosina parantunut hyvästä luokasta erinomaiseen, ja limalevän
osuus oli laskenut selvästi. Suojärven hyvää tilaa kannattaa jatkossa ylläpitää mm.
tehostamalla jätevesien käsittelyä valuma-alueen kiinteistöillä ja kiinnittämällä
huomiota metsä-, suo- ja pelto-ojituksiin sekä peltojen lannoitukseen.
Mäkijärvestä otettiin vuonna 2017 näytteitä ensimmäisen kerran. Pintaveden alhaiset
kokonaisfosfori-, typpi ja klorofylli a:n pitoisuudet olivat ominaisia karuille järville.
Tulevaisuudessa Mäkijärvi todennäköisesti säilyy nykyisenkaltaisessa tilassa, sillä
alueella ei ole paineita rakentamiseen tai maanviljelyksen lisäämiseen. Koska
kyseessä on pieni järvi pienikokoisella valuma-alueella, vähäinenkin kuormituksen
lisääntyminen voi kuitenkin huonontaa vedenlaatua. Tämän takia jätevesien
käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli järven hyvä tila halutaan
säilyttää.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
merkitä tiedoksi Mäntsälän järviraportin 2016-2017
lähettää raportin tiedoksi Mäntsälän kunnanhallitukselle, Nivos Oy:lle,
Sääksjärven, Pitkäjärven, Joutsjärven, Sulkavanjärven ja Suojärven
osakaskunnille sekä Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistykselle, Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilman suojeluyhdistys.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Antti Tähkäpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.
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§ 71
Terveydensuojelulain mukainen määräyksen antaminen ja kuuleminen As Oy Keravan
Nissilänpiha 9-11 Kerava
TUUDno-2018-371
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Antila
ari.antila@tuusula.fi
terveystarkastaja
Asiaan liittyvät taustatiedot
As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 on vuonna 1974 rakennettu asunto-osakeyhtiö, joka
koostuu neljästä 2-kerroksisesta ja kahdesta 1-kerroksisesta rivitalosta. Huoneistoja
taloyhtiössä on 28. Puurunkoisissa rivitaloissa on maanvarainen betonilaatta ja
rakennusten alkuperäinen tasakattorakenne on jätetty nykyisen harjakattorakenteen
alle.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti 28.12.2017 As Oy
Keravan Nissilänpiha 9-11:n asukkaan pyynnöstä asunnontarkastuksen
terveyshaittaepäilyn vuoksi. Tarkastetussa asunnossa todettiin terveydensuojelulain
tarkoittama terveyshaitta ja saatujen tietojen perusteella oli syytä epäillä
terveyshaittaa esiintyvän laajemmin taloyhtiössä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
antoi 3.1.2018 taloyhtiölle ensimmäisen kehotuksen teettää viivyttelemättä
ulkopuolisella asiantuntijalla perusteellinen kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimus kahteen asuntoon. Samaan aikaan Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen tuli useita yhteydenottoja taloyhtiön muiden asuntojen
asukkailta terveyshaittaepäilyjen vuoksi. Taloyhtiön isännöitsijää kehotettiin
sähköpostitse huomioimaan asukkaiden yhteydenotot ja ohjeistettiin toimimaan
oma-aloitteisesti terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi. Kehotuksista huolimatta
taloyhtiö ei ryhtynyt kohtuullisessa ajassa asianmukaisiin toimenpiteisiin
terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi ja kuntotutkimuksen teettämiseksi. Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus teki vielä kolmeen muuhun asuntoon
terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen 1.3.-20.3.2018 välisenä aikana
terveyshaittaepäilyjen vuoksi. Tarkastetuissa asunnoissa todettiin
terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka syiden ja korjaustarpeen
laajuuden selvittämiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoi tarpeelliseksi
teettää kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ulkopuolisella
asiantuntijalla. Taloyhtiö teetti lopulta kuntotutkimuksen Raksystems
Insinööritoimisto Oy:llä ja tutkimusraportti (luonnosversio 10.6.2018) toimitettiin
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 11.6.2018.
Tutkimussuunnitelman laadintaa varten asiantuntijakonsultti oli tehnyt 5.4.2018
katselmuksen viiteen asuntoon. Tutkimussuunnitelman mukaan katselmuksella oli
mm. todettu kaikkien viiden asunnon sisäilmassa mikrobiperäinen haju.
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oli tehty asiantuntijakonsultin toimesta
16.-18.5.2018 kahteen tyhjillään olevaan huoneistoon, joista toinen oli
kaksikerroksinen 9 A ja toinen yksikerroksinen 11 A. Kuntotutkimukseen sisältyneet
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rakenneavaukset, merkkiainekokeet, mittaukset ja näytteenotot oli tehty näiden
kahden huoneiston alueella. Kiinteistön omistaja halusi kustannussyihin vedoten
minimoida tutkimusalueen laajuuden.
VOC-tutkimuksissa oli todettu molempien (9 A ja 11 A) huoneistojen sisäilmassa
sisäilmahaittaa indikoivia kemiallisia yhdisteitä. Huoneiston 9 A sisäilmanäytteessä oli
todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävät TXIB ja 2-etyyli-1-
heksanolipitoisuudet. Huoneiston 11 A sisäilmassa oli todettu toimenpiderajan
ylittävä pitoisuus 2-etyyli-1-heksanolia. Huoneiston 9 A alakerran lattiapinnoitteen
VOC-materiaalinäytteessä oli lisäksi todettu viitearvot ylittäviä kemiallisten
yhdisteiden päästöjä. Kuntotutkijan toimenpidesuositus lattiapinnoitteiden osalta on,
että lattiapinnoitteet tulee joko uusia kaikkien muovimattopintojen osalta tai
vaihtoehtoisesti selvittää tutkimusten avulla, vapautuuko muissa huoneistoissa VOC-
yhdisteitä toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia.
Alapohjan, ulkoseinien ja yläpohjan osalle tehdyn merkkiainekaasututkimuksen
tulosten perusteella ilmayhteys kaikkien em. rakenneosien kautta sisäilmaan on
olemassa molemmissa tutkituissa huoneistoissa. Seinärakenteiden alaosiin tehtyjen
rakenneavausten kautta tulevassa ilmavirtauksessa oli useassa kohtaa todettu selvä
mikrobiperäinen haju. Tutkimusten perusteella haju tulee maaperästä mm.
betonilaatan halkeamien, reikien ja liitosten kautta. Tutkimusten perusteella
alapohjan vuotokohdat ovat sellaisissa rakenneosissa, että ne toistuvat koko
kiinteistössä.
Aiemmin huoneistossa 9 J tehdyssä kuntotutkimuksessa (Henrik Himberg, raportti
15.12.2017) oli yläpohjarakenteen lämmöneristeessä todettu runsaasti
kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n
tutkimussuunnitelmaa varten tehdyssä katsemuksessa oli todettu mikrobiperäistä
hajua tulevan huoneiston 9 J yläkerran vaatehuoneen katon rakenneavauksesta ja
kuntotutkimuksessa huoneiston 9 A yläpohjaan tehdyssä rakenneavauksessa oli
todettu kuivuneita kosteusjälkiä. Vaikka nyt tehdyn kuntotutkimuksen yhteydessä
yläpohjasta otetuissa näytteissä ei todettu mikrobikasvustoa, voidaan olettaa, että
yläpohjarakenteen osalla on paikoin mikrobivaurioita ja tehdyn
merkkiainekaasukokeen perusteella mikrobiepäpuhtauksien kulkeutuminen
sisäilmaan on mahdollista. Kuntotutkijan toimenpidesuositus yläpohjan osalta on,
että vanha tasakattorakenne korjataan ja toteutetaan tiiviiksi niin, ettei yläpohjasta
pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Jos korjaustyön laajuutta halutaan
varmistaa, tulee rakenneosan kunto selvittää laajasti kuntotutkimuksen avulla.
Kuntotutkijan suosituksen mukaan rakenteiden kautta tapahtuvat hallitsemattomat
ilmavirtaukset alapohja- ja yläpohjarakenteista sisäilmaan päin tulee korjata sekä
korjauksiin liittyvien purkutöiden yhteydessä varmistaa jätettävien rakenteiden kunto.
Kuntotutkimuksen mukaan tutkituissa huoneistoissa haitallinen altistumisolosuhde
on erittäin todennäköinen.
Tutkimusraportin mukaan todettujen terveyshaittojen poistamiseksi tarvittava
korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan vaativa.
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Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö
Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja
edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä
esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman
puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden
vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai
sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan
toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota,
aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin,
kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa kanssa, taikka
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.
Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja
yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan lämmöneristeiden
osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin.
Aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään
kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.
Asumisterveysasetuksen 15 §:ssä määritellään huoneilman haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden toimenpiderajat.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan ilmanvaihdon ulkoilmavirta on
johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.
Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus
tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin
liittyviä tutkimuksia.
Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja
selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella
asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten,
fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja
selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin
menetelmin.
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa
esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa
asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai
rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus
antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa
kieltoa tai määräystä uhkasakolla.
Yhteenveto

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.08.2018

7/2018

10 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä
terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tehtyjen viranomaistarkastusten
ja kuntotutkimusten perusteella As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:ssä on useita
terveyshaittana pidettäviä epäkohtia. Todetut epäkohdat ovat laaja-alaisia ja vaativat
kokonaisuuden huomioivaa ja asiantuntevaa korjaussuunnittelua. Taloyhtiö ei ole
välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin terveyshaittojen selvittämiseksi / poistamiseksi
ja kiinteistön omistaja on pyrkinyt minimoimaan rakenteiden kunnon tutkimisen ja
korjauksien laajuutta. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että terveyshaittojen
poistaminen taloyhtiössä voi tarpeettomasti viivästyä ilman
terveydensuojeluviranomaisen määräystä. Määräys on tarpeellinen myös siksi, että
voidaan varmistaa terveyshaittojen poistamiseksi tarvittavien korjaustoimenpiteiden
riittävä laajuus.
Ehdotus
Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:lle
seuraavan terveydensuojelulain 51 §:n mukaisen määräyksen:
Päävelvoitteet
1. Lattiapinnoitteet tulee uusia koko kiinteistössä kaikkien muovimattopintojen osalta
tai vaihtoehtoisesti selvittää lisätutkimusten avulla, vapautuuko huoneistojen 9 A ja
11 A lisäksi kaikissa muissa huoneistoissa VOC-yhdisteitä toimenpiderajat ylittäviä
pitoisuuksia. Lattiapinnoitteet tulee joka tapauksessa uusia huoneistoissa 9 A ja 11 A.
2. Taloyhtiön tulee ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, joilla estetään koko
kiinteistössä mikrobiperäisten ym. epäpuhtauksien kulkeutuminen maaperästä ja
rakenteista vuotoilmavirtausten mukana asuntojen sisäilmaan. Mikäli menetelmänä
käytetään rakenteiden tiivistystä, tulee tiivistystoimenpiteiden onnistuminen
todentaa merkkiainekaasukokeilla.
3. Vanha tasakattorakenne tulee korjata ja toteuttaa tiiviiksi koko kiinteistössä niin,
ettei yläpohjasta pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia asuntojen sisäilmaan. Jos
yläpohjan korjaustyön laajuutta halutaan varmistaa/rajata, tulee rakenneosan kunto
selvittää laajasti kuntotutkimuksen avulla.
4. Kaikkien korjauksiin liittyvien purkutöiden yhteydessä tulee varmistaa jätettävien
rakenteiden kunto. Mahdollisten lisätutkimusten tekijällä tulee olla
rakennusterveysasiantuntijan pätevyys ja tutkimussuunnitelma tulee hyväksyttää
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.
5. Taloyhtiön tulee teettää päävelvoitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisten toimenpiteiden
suorittamista varten korjaussuunnitelma henkilöllä, jolla on asianmukainen pätevyys
vaativan kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtäviin. Korjaussuunnitelma tulee
toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi.
Määräaika
Korjaussuunnitelma (päävelvoite 5) tulee tehdä ja toimittaa Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen arvioitavaksi viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.11.2018
mennessä. Päävelvoitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaiset toimenpiteet tulee suorittaa
viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.8.2019 mennessä.
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Uhkasakko
Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan uhkasakot seuraavasti:
Päävelvoite 1, 8000 euroa
Päävelvoite 2, 8000 euroa
Päävelvoite 3, 8000 euroa
Päävelvoite 4, 8000 euroa
Päävelvoite 5, 8000 euroa
Kuuleminen
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 15.6.2018 päivätyllä kirjeellä As Oy
Keravan Nissilänpiha 9-11:lle ja taloyhtiön asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi
päätösesityksen johdosta. Taloyhtiö tai asukkaat eivät toimittaneet vastinetta
kuulemisessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Paula Luodeslampi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 ja huoneistot Jaakkolantie 27 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J;
Jaakkolantie 29 A, B, C, Nissilänpiha 9 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; Nissilänpiha 11 A, B, C, D
ja E, 04250 Kerava
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§ 72
Elintarvikelain mukainen hakemus, laitoksen toiminnan olennainen muutos Ab Chipsters
Food Oy Kerava
TUUDno-2018-452
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Niemi-Aro
jaana.niemi-aro@tuusula.fi
hygieenikkoeläinlääkäri
Liitteet
1 Elintarvikelain mukainen hakemus -laitokset toiminnan olennainen muutos Ab
Chipsters Food Oy Kerava
2 Pohjapiirrustus Chipsters Food Oy Kerav
3 Tarkastuspöytäkirja elintarvikelaki Ab Chipsters Food Oy Kerava 2.7.2018
4 Jauhelihan valmistus Chipsters Food Kerava
Perustiedot
Ab Chipsters Oy (Y-tunnus 0109575-0) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista
hyväksymistä laitoksen olennaiselle muutokselle. Hakemus, joka koskee
raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistuksen aloittamista, on saapunut Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukseen 16.3.2018.
Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikassa toimii kala-alan laitos ja tukkumyynti-
ja logistiikkaterminaali. Keravan toimipaikka toimii myös eläinperäisten
elintarvikkeiden ensisaapumispaikkana. Ab Chipsters Food Oy on hyväksytty
viranhaltijapäätöksellä 26.4.2010 eläinperäisten elintarvikkeiden varastolaitokseksi.
Laitoksen hyväksymisnumero on FI 09151. Toimipaikan tiloihin on hyväksytty kala-
alan laitos 19.8.2010 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 70). Kalan fileointi,

paloittelut ja pakkaaminen tapahtuu 60 m2 tuotantotiloissa. Käsiteltävän kalan
määräksi on arvioitu 100 000 - 1 000 000 kg vuodessa. Viranhaltijapäätöksellä
1.9.2014 (§ 13) varastolaitoksen toiminta on laajentunut hedelmä- ja
vihannestuotteiden varastoinnilla ja välityksellä. Hedelmä- ja vihannestuotteiden
määrä on 500 000 – 1 00 000 kg vuodessa. Laitoksen toiminnoiksi on hyväksytty
9.6.2015 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 78) kalasta valmistettavien
raakavalmisteiden lisäksi raakojen kalajalosteiden valmistaminen, kalan ja
kalajalosteiden vakuumi- ja suojakaasupakkaaminen ja tuotannon määrän on
arvioitu lisääntyvän. 14.3.2017 laitoksen toiminnoiksi on hyväksytty perkaaminen
(Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta § 26). Perkaaminen tapahtuu
kaatohuoneessa muusta toiminnasta ajallisesti erotettuna. Laitoksen
tuotantomääräksi on arvioitu 2 000 000 kg vuodessa. Kalankäsittelytilan koko on 45 m
2

ja pakkaamon 171 m2. Huoneiston kokonaispinta-ala on 4000m².

16.3.2018 saapuneella hakemuksella haetaan hyväksyntää raakalihavalmisteiden ja
jauhelihan valmistukselle. Hakemuksen liitteenä ollutta omavalvontasuunnitelmaa on
täydennetty 24.4.2018 ja pohjapiirustus on toimitettu tarkastuksen yhteydessä
2.7.2018. Hakemuksen mukaan tuotantotomäärätovat raakalihavalmisteille 10 000
kg/ v ja jauhelihalle 100 000 kg/v. Tilat toiminnoille on rakennettu varaston ja
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kalastustuotteiden pakkaamon väliin. Tuotantotiloihin kuljetaan saman sulkutilan
kautta kuin kalankäsittelytilaan ja -pakkaamoon. Raaka-aineet ja valmiit tuotteet
varastoidaan pakattuina tuorekalakylmiössä varastolaitoksen puolella.
Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.
Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät
välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti
puhtaana pidettävät.
Tuotantotilan lattiat ovat epoxia ja seinät ja katto pintakäsiteltyä terästä. Työtasot
ovat ruostumatonta terästä. Laitteet ovat pinnoiltaan helposti puhtaana pidettäviä.
Tuotantotilassa on kaksi käsienpesupistettä. Tilassa on pesuletku tilojen, kalusteiden
ja laitteiden pesua varten. Laitoksessa on erillinen astianpesutila.
Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden
yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu
pukuhuoneeseen. Tuotantotiloihin ja kalankäsittelypuolelle kuljetaan saman
sulkutilan kautta, minkä jälkeen kulkureitit eriytyvät.
Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.
Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja
käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti. Laitos on rekisteröity rehualan
toimijaksi (asiakasnumero T-00018605).
Pyydetyt lausunnot
Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.
Tarkastukset
Laitoksen tilat on tarkastettu 2.7.2018.
Omavalvonta
Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on
tarkoitukseen sopiva. 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.
Ehdotus
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Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
hyväksyy elintarvikelain 15 § mukaan Ab Chipsters Oy:n, laitosnumero FI 09151,
kala-alan laitoksen toiminnan ja tilojen muutoksen, osoitteessa Jäspilänkatu 29,
04260 Kerava, hakemuksen mukaisesti liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa
jauhelihaa ja raakalihavalmisteita
toteaa, että Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikan, laitosnumero FI
09151, hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi ja välitys
hedelmä- ja vihannestuotteiden varastointi ja välitys (1 000 000 kg/v)
kalasta tehtävien raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden valmistus
(1 000 000 kg/v)
kalan, kalasta tehtyjen raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden
pakkaaminen (200 000 kg/v)
kalojen perkaus (25 000 kg/v)
jauhelihan valmistus (100 000 kg/v)
raakalihavalmisteiden valmistus (10 000 kg/v)
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, saapunut Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen 16.3.2018. Tarkastuspöytäkirja 2.7.2018 tehdyltä tarkastukselta.
Maksu
Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m2).
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 882/2004
Elintarvikelaki 23 / 2006,
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011
MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,
Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,
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Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
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 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Ab Chipsters Foo Oy, Strandgatan 6, AX 22100 Maarienhamn, lähetetään tiedoksi
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3,
00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
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§ 73
Elintarvikelain mukainen hakemus, liha-alan laitoksen olennainen muutos Savuhovi Oy
Kerava
TUUDno-2018-935
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Niemi-Aro
jaana.niemi-aro@tuusula.fi
hygieenikkoeläinlääkäri
Liitteet
1 Täydennysilmoitus liha-alan laitoksen hyväksymisestä, olennainen muutos
26.6.2018
2 Kulkureitit Savuhovi Oy Kerava
3 Tarkastuspöytäkirja elintarvikelaki Savuhovi Oy Kerava 27.6.2018
4 Liha-alan laitoksen hyväksyminen ja olennaninen muutos 25.6.2018
Perustiedot
Savuhovi Oy (Y-tunnus 2273378-2) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista
hyväksymistä lihavalmisteita valmistavan liha-alan laitoksen olennaiselle
muutokselle. Hakemus on saapunut 25.6.2018. Hakemuksen liitteenä on päivitetty
omavalvontasuunnitelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman
raakalihavalmisteille sekä raakalihavalmisteita koskevan prosessikuvauksen ja vaara-
analyysin. Hakemuksen liitteenä on toimitettu lisäksi pohjapiirros, johon on kuvattu
raaka-aineen ja pakattujen tuotteiden kulku raakalihavalmisteiden osalta.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (§77/2010) on hyväksynyt 19.8.2010 Savuhovi
Oy:n liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa lihavalmisteita. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta hyväksyi § 143/10.12.2013 laitoksen toiminnan olennaisen
muutoksen koskien raakalihavalmisteiden valmistusta sekä lihavalmisteiden välitystä
ja § 140/4.10.2014 koskien tilojen muutoksia.§ 81/13.6.2017 Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta on hyväksynyt latoksen olennaisen muutoksen koskien
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistusta n. 35 000 kg/v. Tuolloin laitos on ilmoittanut
raakalihavalmisteiden määräksi 35 000 kg/v ja lihavalmisteiden määräksi 650 000 kg
/v.
25.6.2018 saapuneessa hakemuksessa haetaan hyväksyntää toiminnan muutokselle,
joka koskee raakalihavalmisteiden valmistuksen lisäämistä 90 000 kg vuosittaiseksi
tuotantomääräksi ja tilojen muuttamista toiminnan laajuutta vastaavaksi.
Raakalihavalmisteiden valmistukselle ja pakkaamiselle on kunnostettu tilat
kutterihuoneen yhteyteen purkamalla mauste- ja suolihuoneet ja laajentamalla
tuotantotila niiden alueelle. Raakalihavalmisteet ja makkaramassa valmistetaan
samoissa tiloissa ajallisesti erotettuna.
Laitoksessa on erilliset tilat vastaanotolle, raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden
säilytykselle, massojen valmistukselle, tuotteiden kypsentämiselle, jäähdyttämiselle,
kypsien tuotteiden siivutukselle ja pakkaamiselle, raakalihatuotteiden valmistukselle
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ja pakkaamiselle, lähettämölle sekä jätteiden asianmukaiselle säilyttämiselle.
Kulkureitit on suunniteltu siten, että korkean hygienian tilat eivät risteä muun
toiminnan kanssa. Laitoksen yhteydessä on yrityksen toimisto ja tehtaanmyymälä.
Huoneiston kokonaispinta-ala on 1100 m². Seinät ovat maalattua peltielementtiä ja
lattia akryylibetonia.
Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.
Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät
välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti
puhtaana pidettävät.
Tuotantotiloissa on riittävä määrä erillisiä käsienpesupisteitä. Laitoksessa on erillinen
astianpesutila.
Laitoksessa on erilliset vesipisteellä, kaatoaltaalla, kuivaustelineellä ja säilytyshyllyillä
varustetut siivouskomerot. Laitoksessa on omat siivousvälinevarastot
massanvalmistukseen, neutraalille alueelle sekä sosiaali- ja toimistotiloille.
Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden
yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu
pukuhuoneeseen.
Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on liittynyt
järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään
sivutuotelainsäädännön mukaisesti.
Laitos toimii ensisaapumispaikkana.
Pyydetyt lausunnot
Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty
Tarkastukset
Laitoksen tilat on tarkastettu 27.6.2018.
Omavalvonta
Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on
tarkoitukseen sopiva. 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
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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.
Ehdotus
Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
hyväksyy Elintarvikelain 15 §:n mukaan Savuhovi Oy:n, laitosnumero 2940,
osoitteessa Koivunoksa 9, Kerava, hakemuksen mukaisen toiminnan muutoksen
toteaa, että Savuhovi Oy:n laitosnumero 2940, osoitteessa Koivunoksa 9,
Kerava hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
lihavalmisteiden valmistus (650 000 kg/v)
raakalihavalmisteiden valmistus (90 000 kg/v)
lihavalmisteiden kuumentaminen, lämminsavustus ja kylmäsavustus
täyssäilykkeiden valmistus
lihavalmisteiden viipalointi ja siivutus
lihan ja lihavalmisteiden pakkaaminen ja varastointi
lihavalmisteiden välitys
yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus (35 000 kg/v)
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, saapunut Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen 25.6.2018. Tarkastuspöytäkirja 27.6.2018 tehdyltä
tarkastukselta.
Maksu
Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan
mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m2).
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 882/2004
Elintarvikelaki 23 / 2006,
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.08.2018

7/2018

19 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,
Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,
Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)
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 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Savuhovi Oy, Koivunoksa 9, 04200 Kerava; lähetetään tiedoksi
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3,
00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
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§ 74
YIT Infra Oy, maa-aineslupa, Focus-alue, Tuusula, vastine hallinto-oikeudelle
TUUDno-2017-121
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Vastinepyyntö
Helsingin hallinto-oikeus pyytää 20.7.2018 saapuneella lähetteellä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan vastinetta valituksesta, joka koskee Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöstä 12.6.2018 § 64 (HHO:n diaari 04035/18
/5404). Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 31.8.2018.
Valituksenalainen päätös
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.6.2018 § 64 myöntänyt
eräin ehdoin YIT Infra Oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaisen maa-ainesten ottoluvan
Tuusulan tiloille Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Maa-
aineslupahakemuksessa esitetylle ottovaiheelle 1 on lisäksi myönnetty maa-aineslain
21 §:n mukainen aloituslupa.
Valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen
Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöksestä on tehty Helsingin hallinto-
oikeuteen yksi valitus. Valituksessa vaaditaan aloitusluvan kumoamista ja koko
päätöksen hylkäämistä. Valitus on tämän päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen johdosta Helsingin
hallinto-oikeudelle seuraavan vastineen.
Ympäristölautakunnan vastine
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.
Hylkäysperusteena lautakunta esittää seuraavaa:
Maa-aineslupapäätöstä koskevalla alueella on lainvoimainen osayleiskaava, jonka
toteuttaminen edellyttää maanpinnan tasaamista kalliota louhimalla.
Osayleiskaavassa on esitetty louhittavaksi tarkoitettu alueen osa sekä maanpinnan
likimääräiset korkeusasemat. Maa-aineslupahakemuksessa esitetyt louhintatasot
ovat lainvoimaisen osayleiskaavan mukaiset.
Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia ovat 2.10.2009 saattaneet vireille
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Focus-alueen maa-
ainestenottohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-
menettelyn tarve on määräytynyt YVA-asetuksen hankeluettelon kohdan 2 b
perusteella (kiven, soran tai hiekan otto louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25
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hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa).
YVA:n mukaisen hankealueen pinta-ala on ollut noin 93 hehtaaria, josta kalliota
louhitaan noin 78,5 hehtaarin kokoiselta alueelta. YVA-hankealueelta on suunniteltu
louhittavan kalliota yhteensä noin 9,3 milj. m3ktr.

Uudenmaan ELY-keskus on YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena antanut
lausunnon arviointiselostuksesta 11.2.2010 (UUDELY/3/07.04/2010). Lausunnon
mukaan arviointiselostus on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla ja se on
kattanut riittävästi YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut arviointiselostuksen
sisältövaatimukset. Yhteysviranomaisen lausunnossa on esitetty kuitenkin joitakin
lisäselvitys- ja tarkennustarpeita, jotka lausunnon mukaan tulee esittää viimeistään
tulevissa lupaprosesseissa. Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia Oyj ovat
täydentäneet yhteysviranomaisen lausunnon perusteella YVA-selostuksessa esitettyjä
tietoja.
YIT Infra Oy:n vireillä olevaa maa-aineslupahakemusta koskeva suunnittelualue on
pääosin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankevaihtoehdon VE1 mukainen.
Lupahakemuksessa esitetty ottovaihe 2 sijoittuu kuitenkin YVA-rajauksen
ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa,
että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on
myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden
suunnitteluun. Vaikka YIT Infra Oy:n lupahakemusalueen pohjoispuolella oleva
ottovaihe 2 (4,3 ha) sijoittuukin YVA-alueen ulkopuolelle, on Focus-alueen maa-
ainesten oton YVA-menettely ollut riittävä maa-aineslupahakemuksen käsittelyn
kannalta. Vaiheen 2 maa-ainesten otto ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä. Lupahakemuksessa esitetyt murskaustoiminnot sijoittuvat YVA-
alueelle. Vaiheen 2 maa-ainesten ottoa koskevat tiedot on esitetty vireillä olevassa
maa-aineslupahakemuksessa ja ympäristölupahakemuksessa.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 12.6.2018 § 63 YIT Infra Oy:lle
kallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan ja aloitusluvan kiinteistöille
Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Ympäristölupapäätöksestä on
valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toimittaa
ympäristöluvan tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle tämän vastineen liitteenä.
Toiminnasta syntyvistä päästöistä (melu-, pöly- ja tärinä), jätehuollosta, tarkkailusta,
raportoinnista ja toiminta-ajoista on määrätty ensi sijassa toimintaa koskevassa
kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupapäätöksessä.
Maa-aineslupahakemuksessa esitetyt tiedot ja hakemusasiakirjat ovat olleet
lupaharkinnan kannalta riittävät. Maa-ainesluvan jälkihoitotoimenpiteitä koskevan
lupamääräyksen 13 mukaan maa-ainesten ottoalueen tulee olla maa-ainesten
ottamisen päätyttyä ottamissuunnitelman liitteenä esitetyn lopputilannekuvan
mukainen (suunnitelmapiirustus S2/1510014983/28.11.2014). Lupahakemuksessa
esitetyn lopputilannekuvassa ottoalueelle ei ole osoitettu pintamaista toteutettuja
suojarakenteita, jälkihoitoa tai hyödyntämistä. Focus –alueen tulevat maisemointi- ja
viherrakennustyöt (esim. rakennuspaikoilla tai katu- ja tierakentamisessa) ratkaistaan
myöhemmissä, maa-aineslupaa yksityiskohtaisimmissa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisissa lupamenettelyissä.
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Maa-ainesluvan suoja-aluemääräys on annettu ympäristöhallinnon
suunnitteluohjeen (Maa-ainesten kestävä käyttö, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009)
mukaisena. Toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräys on annettu vastaavasti
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
annetun asetuksen (MURAUS, 800/2010) mukaisena. Suoja-aluemääräykset ovat
sisällöltään yhtenevät. Lupapäätöksissä määrättyjen suoja-alueiden sisäpuolelle
jäävän kallion louhinta ei ole mahdollista maa-aines- tai ympäristöluvalla. Kaava-
alueen toteuttamiseen liittyvät louhinnat toteutetaan tältä osin myöhemmissä
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupamenettelyissä.
Maa-ainesluvan lupamääräyksessä 1 tarkoitettu 300 metrin suoja-alue koskee
etäisyyttä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen
välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai
muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen. Lähimmät kiinteistöt, jotka rajoittavat edellä
mainitun suoja-alueen vuoksi kiviainesten ottoa sijaitsevat ottoalueen koillis- ja
pohjoispuolella. Maa-ainesluvan hakijan on hakemuksessaan ilmoittanut, että hakijan
omistama kiinteistö Koivulehto 858-411-18-26 ei ole asuinkäytössä. Suoja-
aluemääräys tulee sovellettavaksi ja valvottavaksi vasta kiviainesten oton aikana.
Maa-aineslupaa koskevan alueen tuleva käyttötarkoitus on osoitettu lainvoimaisessa
oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa on osoitettu myös tulevat
ottotasot. Lupahakemuksessa esitetty maa-ainesten ottaminen liittyy osayleiskaavan
toteuttamiseen kaava-aluetta tasaamalla. Koska lupahakemusta koskeva toimenpide
liittyy kaavan toteuttamiseen, toiminnalle on voitu myöntää maa-aineslain 21 §:n
mukainen aloituslupa. Aloituslupaa myönnettäessä on otettu huomioon myös
kunnanhallituksen lausunnossaan esittämät seikat, jotka liittyvät kunnan
kehittämisen kannalta tärkeän Focus-alueen asemakaavatyöhön ja lopulliseen
rakentumiseen.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätöksessä
annetut määräykset huomioon ottaen haettu ottaminen tai siihen liittyvät järjestelyt
eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa eikä
toiminnasta aiheudu haittaa asemakaavan laatimiselle. Hanke täyttää maa-
aineslaissa luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätösestä tehty valitus tulee hylätä.
Täytäntöönpano
Päätösote / Helsingin hallinto-oikeus (lausunnon mukaan liitettynä kaikki
valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös 12.6.2018 § 63).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 61,12.06.2018
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 75, 21.08.2018
§ 75
Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jätelain mukainen siivousmääräys, Soukkio,
Mäntsälä
TUUDno-2017-424
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 12.06.2018, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuuli Kuisma
tuuli.kuisma@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 21.08.2018, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Tuuli Kuisma
tuuli.kuisma@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Korkein hallinto-oikeus
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§ 76
Lujabetoni Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, Järvenpää
TUUDno-2018-396
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Hämäläinen
ville.hamalainen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet
1 Ympäristölupapäätös, Lujabetoni Oy
2 Liitekartta
Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka
koskee valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan toimintaa. Lupaa haetaan
myös toiminnasta syntyvien betonijätteiden varastointi- ja käsittelytoiminnalle.
Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta
aloituslupahakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Luvan hakija: Lujabetoni Oy, Harjamäentie 1, 71800 Siilinjärvi
Toiminta ja sen sijainti:
Toiminta sijoittuu Järvenpään Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle
186-10-1001-12 (os. Wärtsilänkatu 100, Järvenpää). Kiinteistön sijainti on osoitettu
liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Lujabetoni Oy:lle
ympäristöluvan sekä aloitusluvan valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan
toiminnalle sekä toiminnasta syntyvien betonijätteiden varastointi- ja
käsittelytoiminnalle Järvenpään kaupungin Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle
kiinteistölle 186-10-1001-12 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 27.8.2018
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§ 77
Hernemäen tiehoitokunta, vesilain mukainen hakemus ojan tekemisestä toisen maalle,
Tuusula
TUUDno-2017-1072
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kuoppala
jukka.kuoppala@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet
1 Hernemäen tiekunnan suunnitelmakartta
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Salassapidettävät tiedot poistettu.
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§ 78
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019-2023
TUUDno-2018-1028
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet
1 Palvelusuunnitelma 2019-2023
2 Ympäristösuunnittelijan virka 1
3 Ympäristösuunnittelijan virka 2
4 Pieneläinhoitaja 2 kpl
Talousarvion laadintaohje ja talousarviokehys
Tuusulan kunnan talousarvion 2019 laadintaohjeen (kunnanhallitus 18.6.2018 § 230)
mukaan talousarvioesitykset tulee olla käsiteltyinä lautakunnissa 28.9.2018
mennessä, ja kunnanhallitus antaa esityksensä talousarviosta valtuustolle
19.11.2018. Valtuusto päättää talousarviosta 10.12.2018, ja
käyttötaloussuunnitelmien tulee olla hyväksyttynä lautakunnissa 31.12.2018.
Tuusulan kunnanhallitus on 18.6.2018 § 230 antanut Tuusulan kunnan vuoden 2019
talousarviokehyksen. Sen lähtökohtana on, että kunnan henkilöstömäärä ei kasva, ja
että asiakasmäärien aiheuttaman kustannuspaineen kasvuun pystytään vastaamaan
kevyemmillä ja ennaltaehkäisyyn painottuvilla palveluilla.
Toimialojen käyttötalousmenojen vuosikasvu (%) jakaantuu talousarviokehyksen
mukaan seuraavasti:
yleisjohto- ja konsernipalvelut: 0,61 %
sosiaali- ja terveystoimi: -1,72 %
kasvatus- ja sivistystoimi: -2,89 %
kuntakehitys ja tekninen toimi: -1,23 %.
Käyttötalousmenojen vuosikasvuksi ilman vesihuoltoliikelaitosta on
talousarviokehyksessä arvioitu -1,71 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus sijoittuu tulosalueena yleisjohto- ja konsernipalvelut
toimialan alle.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnistää seudullisena palveluyksikkönä
talousarvionsa valmistelun vuosittain maalis-huhtikuussa tavoitteena, että
ympäristökeskuksen ohjausryhmä ehtii käsitellä talousarvioluonnoksen toukokuun
loppuun mennessä. Talousarvion aikainen valmistelu perustuu ympäristökeskuksen
yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan ympäristölautakunnan tekemästä
talousarvioesityksestä kuullaan sopijakuntia ennen kuin Tuusulan kunnanhallitus ja
valtuusto käsittelevät sen. Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesitystä ja
palvelusopimusluonnosta on käsitelty ympäristökeskuksen ohjausryhmässä
24.5.2018. Talousarviolukuja on tarkistettu ohjausryhmän käsittelyn jälkeen.
Hallinnon tulosyksikkö
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Tuusulan kunnassa aloitti kesäkuussa 2018 toimintansa uusi Talouspalvelut-yksikkö,
johon on rekrytoitu henkilöstöä kunnan sisältä. Ympäristökeskuksen kahden
toimistosihteerin yhteenlaskettu työaika uuteen yksikköön siirtyvissä
laskutustehtävissä on 0,8 htv, minkä vuoksi ympäristökeskuksesta siirtyy
kansliapäällikön 27.4.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Talouspalvelut-yksikölle
yksi palvelussuhde. Kumpikaan em. toimistosihteereistä ei kuitenkaan ole siirtymässä
Talouspalvelut-yksikköön.
Ympäristökeskuksen hallintosihteeri jää vuoden 2018 lopussa eläkkeelle.
Kansliapäällikön Talouspalvelut-yksikköä koskevan päätöksen mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen hallintosihteerin eläkkeelle siirtymisen jälkeen
ympäristökeskus siirtää nykyisen toimistosihteerinsä hallintosihteerin tehtävään tai
jättää hallintosihteerin vakanssin täyttämättä. Ympäristökeskuksen vuoden 2019
henkilöstöbudjetissa hallintosihteerin vapautuva työsuhde täytetään
ympäristökeskuksen sisältä. Kyseisen järjestelyn seurauksena hallinnon tulosyksikön
henkilöstömenot alenevat noin 40 000 euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.
Tuusulan kunnan tukipalveluiden kustannukset ympäristökeskukselle kasvavat
vuonna 2019 noin 34 000 eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Suurin yksittäinen nousu
(noin 8 500 €/a) on KuntaPron taloushallintopalveluissa. Sopijakuntien
yhteistoimintakorvaukset hallinnon tulosyksikölle ovat vuonna 2019 edellä
mainituista tukipalveluiden kustannusten kasvusta huolimatta yhteensä noin 14 000
euroa pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviossa.
Ympäristövalvonnan tulosyksikkö
Ympäristövalvonnan tulosyksikön toimintamenot kasvavat noin 11 000 euroa vuoden
2018 talousarvioon verrattuna kasvun perustuessa käytännössä kokonaan teknisen
sopimuksen mukaiseen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Tästä
käyttötalousmenojen kasvusta aiheutuu sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin noin
6 000 euron kustannuslisä. Loppu yksikön toimintamenojen kasvusta on arvioitu
katettavaksi lisääntyvillä maksutuloilla.
Ympäristönsuojelun tulosyksikkö
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on pyytänyt
18.5.2018 päivätyllä kirjeellään jäsenkuntiensa ja Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen lausuntoa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä
kuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa.
Tehtäväsiirron yhteydessä KUVES:n vesistötutkija sekä Järvenpään ja Tuusulan
rahoitusosuudet hankkeeseen siirtyvät ympäristökeskukseen. Vesistötutkija
siirretään ympäristönsuojelun tulosyksikköön ympäristösuunnittelijan virkaan ja
kuntien rahoitusosuudet hankkeeseen sisällytetään niiden yhteistoimintakorvauksiin
ympäristökeskukselle. Koska Tuusulan kunnan maksuosuus (5 000 €) VILKKU-
hankkeeseen on aiemmin sisältynyt kunnan maksuosuuksiin (90 000 €) KUVES:lle, on
Tuusulan kustannusosuus Tuusulanjärven kunnostushankkeesta vuonna 2019
kuitenkin 85 000 euroa, ja ympäristökeskus laskuttaa kuntaa VILKKU Plus -
hankkeesta yhteistoimintakorvauksiin kuulumattomana 5 000 euroa.
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Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtyminen Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen hoidettavaksi ei kasvata Järvenpään ja Tuusulan
kokonaismenoja, vaan kyse on hankkeeseen varattujen maksuosuuksien
kohdentaminen KUVES:n sijaan ympäristökeskukselle.
Edellä kerrotusta Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä
ympäristökeskuksen hoidettavaksi aiheutuu ympäristönsuojelun tulosyksikölle
175 000 euron lisämenot vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Kyseinen
toimintamenojen lisäys katetaan Järvenpää ja Tuusulan yhteistoimintakorvauksilla.
Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hankkeen (VILKKU-
hanke) jatkumisesta vuonna 2019 Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden
vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla -hankkeella (VILKKU Plus -hanke) aiheutuu
ympäristönsuojelun tulosyksikön käyttötalousmenoihin noin 41 000 euron kasvu,
joka katetaan kokonaan EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
myönnettävällä rahoituksella sekä hankkeeseen osallistuvien sopijakuntien
(Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) omarahoitusosuuksilla, jotka eivät sisälly kyseisten
kuntien yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle. Sopijakuntien
yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset ympäristönsuojelun tulosyksikölle kasvavat
vuodesta 2018 vuoteen 2019 ilmanTuusulanjärven kunnostushankkeen
kustannusvaikutusta vain noin 1 000 euroa, mikä on lisäpanostusta Nurmijärven
järviseurantaan.
Ympäristönsuojelun tulosyksikön projektikoordinaattorin työsuhde on muutettu
heinäkuun 2018 alussa ympäristösuunnittelijan työsuhteeksi. Samalla kyseistä
tehtävää hoitavan työntekijän palkkaus siirtyi kunnallisesta yleisestä virka- ja
työehtosopimuksesta (KVTES) kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen (TS) piiriin, ja hänen tehtäväkohtainen palkkansa korjattiin
vastaamaan tulosyksikön muiden ympäristösuunnittelijoiden tehtäväkohtaista
palkkaa. Kyseinen ympäristösuunnittelijan työsuhde muutetaan talousarvion 2019
käsittelyn yhteydessä ympäristösuunnittelijan viraksi. Muutoksesta ei aineudun
lisäkustannuksia.
Terveysvalvonnan tulosyksikkö
Terveysvalvonnan tulosyksikön maksutulot on vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa
arvioitu 80 000 € suuremmiksi kuin vuoden 2018 talousarviossa, minkä seurauksena
sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset tulosyksikölle alenevat
noin 30 000 euroa.
Eläinlääkintähuollon tulosyksikkö
Eläinlääkintähuollon tulosyksikössä vuodeksi 2018 palkatun kahden määräaikaisen
pieneläinhoitajan työsuhdetta on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun. Järjestelyn
kustannusvaikutus yksikön henkilöstökuluihin on vuonna 2019 noin 67 000 euroa.
Kyseinen kustannuserä ei sisälly ympäristökeskuksen vuoden 2018 talousarvioon,
minkä vuoksi se näkyy käyttötalousmenojen kasvuna talousarviossa vasta vuodelle
2019. Eläinlääkintähuollon tulosyksikössä työskentelee vuonna 2019 siten yksi
vakituinen ja kaksi määräaikaista pieneläinhoitajaa. Yksi pieneläinhoitaja
työskentelee sekä Nurmijärven (80 %) että Järvenpään (20 %) vastaanotoilla. Hyrylän
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vastaanotolla työskentelevien kahden pieneläinhoitajan kustannukset jaetaan
Tuusulan (83,4 %) ja Keravan (16,6 %) kesken vastaanoton vuoden 2017
toteutuneiden potilastietojen perusteella.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen talousarvio 2019
Tuusulan kunta teki vuonna 2017 teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien
työntekijöiden tehtävien vaativuustason ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksen,
joista kunnanhallitus päätti joulukuussa 2017. Uudet tehtäväkohtaiset palkat tulivat
taannehtivasti maksuun syyskuun 2017 alusta, eikä niitä ehditty enää ottaa
huomioon vuoden 2018 talousarviossa. Teknisen sopimuksen piirissä olevia
työntekijöitä on ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun ja
terveysvalvonnan tulosyksiköissä. Tehtävien vaatimustason ja tehtäväkohtaisten
palkkojen tarkistus on lisännyt henkilötyökuluja kyseisissä tulosyksiköissä.
Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä tulosaluetasoiset
käyttötalousmenot ovat 9,75 % suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa.
Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulot (yhteistoimintakorvauksia lukuun
ottamatta) on arvioitu puolestaan 21,25 % vuoden 2018 maksu- ja myyntituloja
suuremmiksi, minkä seurauksena menokehykseen rinnastuvat sopijakuntien
yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat 7,43 % vuoden 2018 talousarvion
tasosta.
Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2018 talousarvioon
verrattuna ovat seuraavat:
Sopijakunta
2018, €
2019, €
Muutos, %
Järvenpää
575 085
668 688
16,28
Kerava
512 381
520 648
1,61
Mäntsälä
447 188
426 239
-4,68
Nurmijärvi
713 418
755 306
5,87
Tuusula
735 056
834 002
13,47
Yhteensä
2 983 128
3 204 883
7,43
Ympäristökeskuksen vuoden 2019 toimintamenojen lisäys (349 641 €) vuoden 2018
talousarvioon verrattuna pitää sisällään edellä kerrotut Tuusulanjärven
kunnostushankkeen kustannukset (175 000 €) sekä kahden määräaikaisen
pieneläinhoitajan henkilöstökulut (noin 65 000 €), jotka eivät sisälly vuoden 2018
talousarvioon. Ilman Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannusvaikutusta
Järvenpään yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle kasvaisivat 0,63 % ja
Tuusulan yhteistoimintakorvaukset 1,90 % vuoden 2018 (TA)
yhteistoimintakorvauksiin verrattuna.
Taloussuunnitelma 2020–2023
Suunnitelmavuotta 2021 lukuun ottamatta ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen
ja -tulojen on arvioitu kasvavan 0,5 %/vuosi. Käyttötaloustuloista maksutulojen on
arvioitu kasvavan 3 %/vuosi ja myyntitulojen (sis. yhteistoimintakorvaukset) 0,22 %
/vuosi. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirtyessä vuonna 2021 maakunnan
järjestettäväksi ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on arvioitu

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.08.2018

7/2018

30 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

alenevan 55,5 % edellisen vuoden tasosta. Suunnitelmavuosien talouslukuihin ei
sisälly mahdollisia henkilöstölisäyksiä, joiden tarve arvioidaan tarkemmin vuoden
2019 aikana.
Palvelusuunnitelma 2019–2023
Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma 2019–2023 rakentuu Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristökeskuksen strategian 2015–2018
varaan. Ympäristökeskuksen uusi strategia vuosille 2019–2022 valmistellaan
yhteistyössä ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kanssa.
Palvelusuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019 jatkavat pääosin
vuoden 2018 tavoitteita. Ympäristökeskus selvittää vuoden 2019 aikana tarkemmin
sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset toimintaansa.
Liitteinä ovat:
Esitys Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja
palvelusuunnitelmaksi vuosille 2019–2023
Virkojen ja työsuhteiden perustamislomakkeet.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen vuoden 2019
talousarvioksi ja palvelusuunnitelmaksi vuosille 2019–2023
pyytää talousarvio- ja palvelusuunnitelmaesityksestä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019
talousarvion ja palvelusuunnitelman vuosille 2019–2023 ottamalla
huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien niistä antamat lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat
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§ 79
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2019-2021
TUUDno-2018-1029
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet
1 Palvelusopimus 2019-2021
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan
ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään
palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä.
Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun
loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa
määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana
sopijakuntien maksuosuuksille.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt
ympäristökeskuksen vuosien 2019–2021palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien
vuoden 2019 maksuosuuksia 24.5.2018 pitämässään kokouksessa.
Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2019–2021 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi
vuosille 2019–2021
pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
sopijakuntien lausunnot
ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen
vuosille 2019–2021 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen
sopijakuntien siitä antamat lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin..
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat
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§ 80
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat
ilmoitusluontoiset asiat:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 96
/2018/ (diaarinumero ESAAVI 585/2018 rauettanut ThermiSol oy:n Nurmijärven
lämmöneristyslevyjä valmistavan tehtaan ympäristöluvan sekä tarkastanut
toiminnan lopettamissuunnitelman ja johdosta määräyksiä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 105
/2018/1, Dnro ESAVI/1718/2017 hyväksynyt Teräskolmio Oy:n jätteen
käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan nro 12/2017/1 lupamääräyksen
14a mukaisen selvityksen ja tehnyt siihen meluntarkkailua koskevan lisäyksen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.7.2018 antamallaan päätöksellä nro 130
/2018/1, Dnro ESAVI/732/2015 tarkastanut Kekkilä Oy:n Nurmijärven
kompostilaitoksen ympäristöluvan ja myöntänyt ympäristöluvan laitoskäsitellyn
kompostin jälkikypsytykselle ja toimintaan haetuille muutoksille.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus)
Uudenmaan ELY-keskus on 14.6.2018 hyväksynyt Mustajoen Multajaloste Oy:n
vesilain mukaiseen lupaan perustuvan pohjavedentarkkailusuunnitelman,
Jäniksenlinnan pohjavesialueelle Nurmijärvellä.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario on 20.7.2018 päättänyt
Nurmijärvellä epäiltyä ympäristörikkomusta koskevan tutkinnan, joka oli tullut
vireille Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän tutkintapyynnön
johdosta. Tutkinnanjohtaja on antanut asiajohdosta epäillylle huomautuksen.
Asian tutkinta on lopetettu esitutkintalain 3 luvun 9 §:n mukaisesti vähäisyyden
perusteella.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 81
Muut asiat
Pirjo Maula, Hannu Toikkanen: Tuusulanjärven kunnostukseen varattujen rahojen
käyttö.
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Hallintovalitus
§76
Hallintovalitus
Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen
antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitusoikeus on:
asianosaisella
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
valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§71, §72, §73
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen (tai edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen). Valitus on tehtävä
kirjallisesti.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan
laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan
päättymiseen.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä
ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä
ilmenee saantitodistuk-sesta
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän
edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen
tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan
tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle (tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle), on ilmoitettava seuraavat asiat:
päätös johon muutosta haetaan
valittajan nimi ja kotikunta
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postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan
toimittaa
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen
oikeusavustaja
mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle (tai edelleen
korkeimmalle hallinto-oikeudelle).
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä,
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän
valitusajan päättymistä.
Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta
sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Hallintovalitus
§77
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
VALITUSAIKA
Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä,
seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
VALITUSOIKEUS on:
asianosaisella
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
vesitaloushankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankeen
ympäristövaikutukset ilmenevät
valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla vesilain 11 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla asiassa yleistä etua valvovalla
viranomaisella
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101
Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
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tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
VALITUKSEN TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT
Vaasan hallinto-oikeus
käyntiosoite:

Korholmanpuistikko 43

postiosoite:

PL 204, 65101 Vaasa

puhelin:

029 56 42780

faksi:

029 56 42760

sähköposti:

vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika:

maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua
ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§68, §69, §70, §78, §79, §80
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakukielto
§74, §75
Muutoksenhakukielto
Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

