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§ 57
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 58
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Antti Tähkäpää ja Jaana
Hono.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 59
Seepsula oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue,
Tuusula
TUUDno-2017-366
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Seepsula oy sijaintikartta
2 Seepsula oy ympäristölupa
Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka
koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta (muutoslupa ja lupamääräysten
tarkastaminen). Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen
aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Luvan hakija:
Seepsula oy, Sulantie 19, 04300 TUUSULA (y-0687708-1)
Toiminta ja sen sijainti:
Lpahakemusalue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Senkkerin
kiviainesalueelle (Senkkerin metsätie 111). Ympäristölupahakemus koskee
kiinteistöjä: Fågelbergsmosse 858-411-3-140, Kalliola 858-411-1-174, Hannele 858-411-
1-179 ja Degermosse 858-411-1-145. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on
esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Seepsula oy:lle
kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan (muutoslupa ja
lupamääräysten tarkastaminen) sekä aloitusluvan Tuusulan kiinteistöille
Fågelbergsmosse 858-411-3-140, Kalliola 858-411-1-174, Hannele 858-411-1-179
ja Degermosse 858-411-1-145 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 26.8.2019.
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§ 60
Seepsula oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue,
Tuusula
TUUDno-2017-1172
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 maa-aineslupa Seepsula oy
2 Havainnekuva suunnittelualueesta Seepsula Oy
Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta. Päätös
sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan
aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Luvan hakija:
Seepsula oy, Sulantie 19, 04300 Tuusula, y-tunnus 0687708-1
Toiminta ja sen sijainti:
Lupahakemusalue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Senkkerin
kiviainesalueelle (Senkkerin metsätie 111). Maa-aineslupalupahakemus
koskee kiinteistöjä Fågelbergsmosse 858-411-3-140, Degermosse 858-411-1-
145, Kalliola 858-411-1-174 ja Hannele 858-411-1-179.
Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen
johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Seepsula oy:lle maa-
ainesluvan ja aloitusluvan Tuusulan kiinteistöille Fågelbergsmosse 858-411-3-
140, Degermosse 858-411-1-145, Kalliola 858-411-1-174 ja Hannele 858-411-1-
179 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Saku Nurminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Maa-aineslupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 26.8.2019
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§ 61
ASM Kiviainespalvelu Oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa sekä aloitusluvat, Metsä-
Tuomela, Nurmijärvi
TUUDno-2018-1042
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Hämäläinen
Liitteet

1 Yhteislupapäätös, ASM Kiviainespalvelu Oy
2 Sijaintikartta
Yhteislupapäätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten
ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta (kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus sekä
ylijäämämaiden hyödyntäminen). Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Luvan hakija:
ASM Kiviainespalvelu Oy, Kotimäentie 188, 04150 MARTINKYLÄ
Toiminta ja sen sijainti:
Yhteislupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Nurmijärven kuntaan kiinteistölle 543-2-141-
2 (Iivarin metsätie, Nurmijärvi, Metsä-Tuomelan alue). Lupahakemusta koskevan
alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-
ainesluvaksi ja ympäristöluvaksi (yhteislupapäätös) on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää ASM Kiviainespalvelu Oy:lle
maa-ainesluvan ja ympäristöluvan sekä aloitusluvat (yhteislupa) Nurmijärven
kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle 543-2-141-2 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Yhteislupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 26.8.2019.

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
20.08.2019

6/2019

9 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 62
LVI Eilola Oy, jätelain 126 §:n mukainen määräys, Nurmijärvi
TUUDno-2019-409
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Autio-Nousiainen
Kiinteistötiedot ja taho, jota päätös koskee
Herustentie 94, 05200 Rajamäki, kiinteistö RN:o 543-401-15-230
Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) mukaan kiinteistön omistaa LVI Eilola Oy.
Asian käsittely
LVI Eilola Oy on toimittanut 5.3.2019 jätelain 100 §:n mukaisen rekisteröinti-
ilmoituksen jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen.
LVI-Eilola Oy:lle on laitettu 21.3.2019 sähköpostitse täydennyspyyntö koskien ko.
ilmoitusta. Hakemusta ei täydennetty.
LVI-Eilola Oy:lle annettiin kirjallinen kehotus täydentää hakemusta 29.4.2019
lähetetyllä kirjeellä, jossa on kehotettu täydentämään jätelain 100 §:n mukaista
ilmoitusta 31.5.2019 mennessä. Ilmoitusta tuli täydentää seuraavilla tiedoilla:
- toiminnanharjoittajan virallinen postiosoite sekä vastaanottopaikan osoite.
- jätteenkeräyspaikan tiedot;
- porausjätteen jätenumero;
- kerralla varastoitavan jätteen määrä sekä vuosittainen jätemäärä;
- minne alueella varastoitava kivituhka toimitetaan varastoinnin jälkeen;
- asemapiirros, josta ilmenee kivituhkan varastointipaikka kiinteistöllä.
Kuuleminen hallintopakkomääräyksen antamisesta
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut 29.4.2019 päivätyssä kehotus- ja
kuulemiskirjeessä LVI Eilola Oy:lle mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen
valvontamääräyksen antamisesta ja siihen liittyvän tehosteen asettamisesta, mikäli
kehotusta ei noudateta. Määräaika kirjallisen vastineen jättämiseen on päättynyt
17.5.2019. Vastinetta ei jätetty määräajassa.
Kehotuksen mukaisen täydennyksen toimittaminen
LVI Eilola Oy ei ole toimittanut em. kehotuksen mukaista täydennystä Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukseen määräaikaan mennessä.
Toiminnan rekisteröinti
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on rekisteröinyt toiminnan ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään (jätehuoltorekisteri) 29.4.2019. Rekisteröintimenettelyssä asiasta ei
tehdä päätöstä. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa toimintansa valvontaa varten.
Jälkivalvonnassa puututaan toiminnan mahdollisiin puutteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa LVI Eilola Oy:lle jätelain 126 §:n
mukaisen määräyksen:
Päävelvoite
LVI Eilola Oy velvoitetaan ilmoittamaan jätelain 100 §:n 2 momentin nojalla tietoja
toiminnasta valvontaa varten:
toiminnanharjoittajan virallinen postiosoite sekä vastaanottopaikan osoite.
porausjätteen jätenumero (Vna 179/2012, liite 4).

kuinka paljon kivituhkaa alueelle kerätään yhteensä vuosittain (kg/tonneja/m3).
Toiminnanharjoittajan tulee täsmentää kerralla varastoitavan jätteen määrä
sekä vuosittainen jätemäärä.
asemapiirros, josta ilmenee kivituhkan varastointipaikka ja varastointirakenteet
kiinteistöllä.
minne alueella varastoitava kivituhka toimitetaan varastoinnin jälkeen.
Päätöksen noudattaminen
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin
määrää.
Tehoste
Päävelvoitteen noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa
jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukaisen kiinteän uhkasakon 1000 euroa.
Päätöksen perustelut
LVI-Eilola Oy:n ilmoituksesta ei käynyt ilmi jätelain 100 §:n 2 momentissa vaaditut
tiedot. Ilmoitus on ollut puutteellinen. Ilmoitusta ei ole täydennetty pyynnöistä
huolimatta. Viranomainen tarvitsee tiedot toiminnan valvontaa varten. Jätelain 100 §:n
mukaiset toiminnot ovat osa ympäristönsuojeluviranomaisen säännöllistä valvontaa,
joiden toimintaa valvotaan riskiperusteisesti. Toiminnan riskinarviointi tehdään
toiminnasta saatujen tietojen perusteella.
Sovellettavat oikeusohjeet
Jätelain (646/2011) 100 §:n 2 momentin mukaan ilmoituksessa on oltava toiminnan
jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta
ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen
sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen
ehkäisemiseksi.
Jätelain 126 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia
taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta
säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin
velvollisuutensa.
Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen
tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai
uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai
toiminta keskeytetään tai kielletään.
Jätelain 139 §:n mukaan tämän lain 75, 96, 97, 99 ja 125–128 §:n nojalla tehtävässä
päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.
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Maksu
Jätelain 144 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun
tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen jätelain 126 §:ssä
tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (15.1.2019 § 5) 10 §:n kohdan 10.2. sekä
taksan liitteenä olevan taulukon kohdan 31.2. mukaan rikkomuksen tai laiminlyönnin
oikaisemista koskevan hallintopakkopäätöksen tekemiseksi tarpeellisista
valvontatoimista peritään 530 euroa.
Sovelletut oikeusohjeet
Jätelaki (646/2011): 100 §, 126 §, 129, 144 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Hallintolaki (434/2003): 34 §
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6 §, 7 §, 8 §, 22 §
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
15.1.2019 § 5, voimaantulo 1.2.2019)
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
LVI Eilola Oy, Maanmittauslaitos
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§ 63
YIT Suomi oy, ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen lausuma, pohjoinen liittymä, Mäntsälä
TUUDno-2018-1713
Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 YSL 92 § mukainen kirjallinen lausuma
2 Tilan Sääksensilta 2 sijainti havainnekuva
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 §:n mukainen kirjallinen lausuma ympäristöluvan
selventämiseksi.
Luvan haltija:
YIT Suomi oy, PL 36, 00621 HELSINKI
Toiminta ja sen sijainti:
Lausuma koskee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 168
myöntämää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupapäätöstä.
Lausumaa koskeva alue sijoittuu Mäntsälän kunnan Mäntsälän kylän kiinteistölle
Sääksensilta 2 505-407-11-309 (pohjoinen liittymä). Lupahakemusta koskevan alueen
sijainti on esitetty liitekartalla. Ehdotus ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaiseksi
lausumaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa ympäristölupapäätöstä 9.12.2014 § 168
koskevan ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Katariina Serenius poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Päätösote virkakirjeellä / YIT Suomi oy
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§ 64
Tuusulanjärven kunnostushankkeen toteuma ja talous
TUUDno-2019-1581
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Reijonen
tapio.reijonen@tuusula.fi
ympäristönsuojelupäällikkö
Liitteet

1 Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannusseuranta tammi-kesäkuu 2019
Sopimus Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirrosta
Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä sopivat tammikuussa 2019 liikelaitoskuntayhtymän vastuulla
olleen Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtämisestä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle. Sopimuksen mukaan Tuusula ja Järvenpää vastaavat
Tuusulanjärven kunnostushankkeen rahoituksesta. Tuusulan ja Järvenpään
rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen vuonna 2019 ovat 90 000 euroa/kunta
kuitenkin siten, että Tuusulan rahoitusosuudesta 5 000 euroa on sen
omarahoitusosuutta ympäristökeskuksen Vilkku Plus -hankkeeseen (Viljelijälähtöistä
tiedonvälitystä Keski-Uudellamaalla -hanke).
Ympäristökeskus hakee sopimuksen mukaan kunnostushankkeeseen vuosittain
tarvittaessa ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskukselta. Tuusulanjärven kunnostushanke budjetoidaan osana
ympäristökeskuksen talousarviota. Hankkeen tulot ja menot kirjataan
ympäristökeskuksen kirjanpidossa siten, että ne voidaan kustannusseurannassa
saada erilleen ympäristökeskuksen muista taloustiedoista. Tuusulan ja Järvenpään
vuosittaiset rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen esitetään vuosittain
tarkennettavassa kunnostushankkeen hankesuunnitelmassa ja ympäristökeskuksen
palvelusopimuksessa. Ympäristökeskus laskuttaa Tuusulaa ja Järvenpäätä
kuukausittain kunnostushankkeen rahoituksesta osana niiden ympäristökeskukselle
maksamia yhteistoimintakorvauksia. Kunnostushankkeen rahoitusosuudet ovat
ympäristökeskuksen tilinpäätöksessä osana Tuusulan ja Järvenpään
yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmia, joilla liikaa maksetut
yhteistoimintakorvaukset merkitään ympäristökeskuksen siirtoveloiksi ja liian vähän
maksetut yhteistoimintakorvaukset siirtosaamisiksi. Yhteistoimintakorvausten
siirtovelat maksetaan ja siirtosaamiset laskutetaan ympäristökeskuksen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Hanketoiminta vuonna 2019
Kunnostushankkeessa on toteutettu hoitotoimia järvellä ja valuma-alueella.
Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden välillä, joista
tärkeimmät ovat Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys,
Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.
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Ympäristökeskuksen Vilkku Plus -hanke on tärkeä yhteistyökumppani maatalouden
kuormituksen vähentämisessä. Tuusulanjärven valuma-alueella kohteena on
tulvaherkkä Mäyränoja, jonka valuma-alueelle laaditaan kokonaisvaltainen
suunnitelma vuoden 2019 loppuun mennessä. Myös Piiliojan valuma-alueelle
laaditaan vesiensuojelusuunnitelma.
Hulevesikuormituksen määrän ja laadun seuranta aloitettiin Loutinoja kuntoon -
hankkeessa syksyllä 2018. Räikilänojan valuma-alueelle on viime vuosina rakennettu
paljon ja vedenlaadun muutoksia on seurattu useana vuonna automaattisella
laitteistolla. Seurantaa toteutettiin kolmen kuukauden ajan myös keväällä 2019 ja
syksyllä toteutetaan toinen kolmen kuukauden mittausjakso. Vilkku Plus -hanke on
seurannut samoina aikoina Sarsalanojan vedenlaatua Klenkossa. Tulokset
yhdistämällä voidaan verrata maankäytöltään erilaisia valuma-alueita.
Järveen tulevan hajakuormituksen määrää on seurattu Mäyränojan, Sarsalanojan ja
Vuohikkaanojan näytteenotoin vuodesta 1990. Laskelmat päivitetään vuosittain.
Kuormitus vaihtelee selvästi sadannan mukaan ja fosforin kuormitus oli vähäsateisena
vuotena 2018 vain 2 300 kg, kun edellisenä vuotena se oli lähes kolme kertaa
suurempi (6 300 kg). Vuosien 1990 - 2018 keskiarvo on 4 500 kg.
Kunnostustoimien vaikutuksia arvioidaan vedenlaadun seurannoilla. Järveltä otetaan
vesinäytteitä kesäaikana kaksi kertaa kuukaudessa, toinen näytteenotto on osa ELY-
keskuksen viranomaisseurantaa ja toinen on hankkeen kustantama. Kesäaikaiset
ravinnepitoisuudet ovat pienentyneet hankkeen aikana, vaikka kuormitus ei ole
vähentynyt. Levien määrää kuvaava a-klorofylli on selvästi vähentynyt hankkeen
aikana ja vuosien 2012 - 2015 keskiarvo on lähellä hyvän tilan raja-arvoa. Levämäärä
on kuitenkin lisääntynyt vuoden 2016 jälkeen ja kesällä 2018 sitä oli lähes yhtä paljon
kuin ennen kunnostuksen aloittamista. Vuoden 2019 viikoittaisessa leväseurannassa
sinilevää havaittiin jo kesäkuun alussa, mutta kesän 2019 levätilanne on parempi kuin
kesällä 2018.
Hapetuksen tavoitteena on pitää alusvesi ja sedimentin pintakerros hapellisena
fosforin liukenemisen vähentämiseksi sedimentistä. Talviaikaista syvänteen
happikatoa estetään yhdellä hapettimella. Talvella 2019 se oli käynnissä 22.1. - 12.4.
Kesällä käytetään neljää laitetta, jotka käynnistettiin 3.6. Hapetusta jatketaan
syyskuulle. Hapetuksen tehoa on seurattu viikoittaisilla mittauksilla. Pohjan läheistä
happea ja lämpötilaa on jo kolmen kesän aikana seurattu myös automaattisella
mittarilla. Happipitoisuus pysyi hyvänä heinäkuun hellejaksoon asti, jolloin happi
väheni tyydyttävälle tasolle. Elokuun alussa happitilanne parani sään viiletessä.
Vesikasvillisuuden niittojen tavoitteena on parantaa kalojen kutualueita ja
rantamaisemaa sekä lisätä veden vaihtuvuutta rannoilla. Heinäkuun lopussa niitettiin
eteläpään väylästä, kirkkorannasta ja Gustavelundin sekä Halosenniemen ja

Suvirannan edustalta yhteensä 10 900 m2, mistä kertyi niittomassaa 500 m3. Rantamo-
Seittelin kosteikko sijaitsee kulttuurimaisema- alueella ja näkymä kosteikon yli on
pidettävä avoimena. Tämän takia kosteikon reunoilta niitettiin kasvillisuutta
heinäkuun lopulla. Kosteikon tehoa seurataan vesinäyttein ja automaattisella
seurantalaitteistolla.
Ravintoketjukunnostusta jatketaan ankeriasistutuksilla (3000 kpl) elokuussa. Ulappa-
alueen kalaston seurantanäytteenotto toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston
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kanssa elokuussa. Kesän aikana otetut planktonnäytteet määritetään syksyllä.
Hoitokalastus alkaa loka-marraskuussa veden viilennyttyä siten, että kalat parveutuvat.
Hankkeen kustannusseuranta ja talous
Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannukset sisältyvät hankkeen siirtoa
koskevan sopimuksen mukaisesti ympäristökeskuksen talousarviossa ja
kustannusseurannassa erittelykoodilla eriteltynä Ympäristönsuojelun palveluyksikön
käyttötalousmenoihin. Hankkeen vuoden 2019 talousarviotiedot,
kustannusseurantatiedot tammi-kesäkuulta ja alustava tilinpäätösennuste on esitetty
liitteessä.
Kunnostushankkeen toimintamenot (175 000 euroa) on ympäristökeskuksen
talousarviossa katettu kokonaan Järvenpään ja Tuusulan yhteistoimintakorvauksilla.
Järvenpää maksaa Ympäristönsuojelun palveluyksikölle vuonna 2019 talousarvion
mukaan yhteistoimintakorvauksia yhteensä 148 348 euroa, josta 90 000 euroa (61 %)
kohdistuu Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen. Tuusulan
yhteistoimintakorvausten kokonaismäärä palveluyksikölle on 167 364 euroa, ja siitä
85 000 euroa (51 %) kohdistuu kunnostushankkeelle.
Ympäristökeskus on hakenut vuodelle 2019 Uudenmaan ELY-keskukselta
vesiensuojeluavustusta kunnostushankkeelle 20 000 euroa. Haettu avustussumma ei
kuitenkaan sisälly hankkeen talousarvioon, koska ELY-keskuksen avustuspäätös ei ole
vielä ollut tiedossa talousarviota tehtäessä ja siitä päätettäessä.
Uudenmaan ELY-keskus on 12.6.2019 tekemällään päätöksellä (UUDELY/12620/2018)
myöntänyt ympäristökeskukselle vesiensuojeluavustusta enintään 16 % avustuksen
käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. ELY-keskuksen
myöntämän avustuksen maksatus siirtyy vuoden 2020 kesään, eikä sitä voida ottaa
huomioon vielä vuoden 2019 tilinpäätöksessäkään. Kesäkuun 2019 kirjanpitotietojen
ja alustavan tilinpäätösennusteen perusteella ELY-keskuksen avustus hankkeelle
vuonna 2019 tulee olemaan noin 14 000 euroa. ELY-keskuksen avustus vuodelta 2019
kirjataan vuoden 2020 tilinpäätökseen ja kohdennetaan Järvenpään ja Tuusulan
yhteistoimintakorvauksia hyvittäväksi kuntien vuoden 2019 rahoitusosuuksien
suhteessa.
Tuusulanjärven kunnostushankkeelle budjetoidut asiantuntijapalvelut toteutuvat
takapainotteisesti, mikä on pyritty ottamaan huomioon hankkeen
tilinpäätösennusteessa. Jos Järvenpään ja Tuusulan hankkeelle maksamista
rahoitusosuuksista jää vuoden 2019 lopussa positiivista toimintakatetta, otetaan se
huomioon kyseisten sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmassa
siten, että hankkeelle liikaa maksetut korvaukset hyvittävät tarvittaessa asianomaisen
kunnan ympäristökeskukselta saamien muiden palveluiden lisämaksuja, tai liikaa
maksettu osuus palautetaan kunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
merkitä Tuusulanjärven kunnostushankkeen toteutumisesta ja taloudesta
annetun selvityksen tiedokseen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jaana Hietala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 65
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2024, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
TUUDno-2019-1568
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Ympäristötarkastajan virka (1)
2 Ympäristötarkastajan virka (2)
3 Ympäristösuunnitteljan virka
4 Palvelusuunnitelma 2020-2024
Talousarvion laadintaohje ja talousarviokehys
Tuusulan kunnan talousarvion 2020 laadintaohjeen (kunnanhallitus 17.6.2019 § 260)
mukaan talousarvioesitykset tulee olla käsiteltyinä lautakunnissa 27.9.2019 mennessä,
ja kunnanhallitus antaa esityksensä talousarviosta valtuustolle 18.11.2019. Valtuusto
päättää talousarviosta 9.12.2019, ja käyttötaloussuunnitelmien tulee olla
hyväksyttyinä lautakunnissa 31.12.2019. Tuusulan kunnanhallitus on 17.6.2019 § 260
antanut Tuusulan kunnan vuoden 2020 talousarviokehyksen. Sen lähtökohtana on,
että kunnan henkilöstömäärä ei kasva, ja että asiakasmäärien aiheuttamaan
kustannuspaineen kasvuun pystytään vastaamaan kevyemmillä ja ennaltaehkäisyyn
painottuvilla palveluilla.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan ulkoisten käyttötalousmenojen kasvuksi (kunta +
vesihuoltoliikelaitos) vuodelle 2020 esitetään kehyksessä +3,6 % talousarvioon 2019
verrattuna. Toimialueet ovat talousarvion laadintaohjeen mukaan toimintakatesitovia
valtuustoon nähden. Toimintakate vuodelle 2020 annetaan toimialueille erillisessä
kehyslaskelmassa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei Tuusulan kunnan
organisaatiossa kuulu mihinkään toimialueeseen, vaan se on suoraan Kuntatoimialan
alainen palvelualue. Kehyslaskelman vuotta 2019 koskevien talousarviotietojen
perusteella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on laskelmassa merkitty
Yleishallinnon ja johdon tuen alle ja sen toimintakatteeseen, joka on +3,3 %.
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 2020 talousarvioluonnokseen
pohjautuvia sopijakuntien yhteistoimintakorvauksia ja palvelusopimusluonnosta on
käsitelty ympäristökeskuksen ohjausryhmässä 23.5.2019.
Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksikkö
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Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksikkö on vuoden 2019 alussa menettänyt
yhtä henkilötyövuotta vastaavan palvelussuhteen kunnan Talouspalvelut-yksikölle,
johon on ollut tarkoitus keskittää kunnan ostolaskujen tiliöinti ja yleislaskutus.
Ympäristökeskus on arvioinut, että sen laskutustehtäviin käytetään vuosittain 0,8 htv:n
työpanos. Talouspalvelut-yksikkö ei ole vuoden 2019 aikana kyennyt siirtämään
ympäristökeskuksesta kuin osan ostolaskujen tiliöinnistä itselleen. Suurin osa
ostolaskujen käsittelystä ja koko yleislaskutus ovat toistaiseksi jääneet
Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksikön tehtäväksi, mikä yhdessä
henkilöstövähennyksen kanssa kuormittaa palveluyksikön työntekijöitä.
Ympäristökeskuksen yleislaskutusta ei nykyarvion mukaan saadakaan siirrettyä
Talouspalvelut-yksikköön. Terveysvalvonnan palveluyksikön yleislaskutus on sitä
vastoin tarkoitus siirtää Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksiköstä
Terveysvalvonnan palveluyksikön työntekijöiden tehtäväksi. Siirto edellyttää kuitenkin
tiedonsiirtomuuntimen rakentamista ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen
VATI-tietojärjestelmän ja Tuusulan kunnan käyttämän Sarastia Oy:n Kuntax-
talousjärjestelmän välille. Neuvottelut tiedonsiirtomuuntimen toteuttamisesta ja
kustannustenjaosta ovat kesken kunnan ja Sarastia Oy:n välillä.
Ympäristökeskus ei ole puuttuvan seurantatiedon vuoksi kyennyt vielä arvioimaan
vuoden 2020 talousarvioluonnokseen laskutustehtävien toteutumatta jäävän siirron
vaikutusta Ympäristökeskuksen hallinnon ja Terveysvalvonnan palveluyksiköiden
tehtävämäärään ja henkilöstömitoitukseen. Tarvittavat tarkistukset tehdään
viimeistään vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. Ympäristökeskuksen
laskutustehtävät saattavat kuitenkin edellyttää jo ennen sitä lisäresursointia.
Tuusulan kunnan tukipalveluiden kustannukset ympäristökeskukselle alenevat noin
16 800 euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Tukipalveluiden
kustannussäästö tulee lähes kokonaan keskitetyistä henkilöstöpalveluista.
Ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksikön toimintamenot ja sopijakuntien
yhteistoimintakorvaukset vuonna 2020 ovat hallinnollisten tukipalveluiden
kustannussäästöstä huolimatta kuitenkin vain noin 7 000 euroa pienemmät kuin
vuoden 2019 talousarviossa, sillä palveluyksikön henkilöstömenot kasvavat noin
11 000 euroa ilman henkilöstölisäyksiä ja -muutoksia.
Ympäristövalvonnan palveluyksikkö
Ympäristövalvonnan palveluyksikön palvelukyky on heikentynyt yksikön
lisääntyneiden tehtävien seurauksena. Esimerkiksi vuonna 2018 ympäristölupien
vireilläolon keskiarvo oli 23 kuukautta ja mediaani 16 kuukautta. Lisäksi ympäristö- ja
maa-aineslupia on vuodesta 2016 lähtien ollut vuoden lopussa vireillä enemmän kuin
vuoden aikana on kyetty ratkaisemaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on
ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa 2020 – 2023 asettanut
tavoitteeksi lyhentää ympäristö- ja maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika (so.
mediaani) nykyisestä 16 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen sekä kasvattaa
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisaste
suunnitelmakauden loppuun mennessä 90 %:iin, kun se vuonna 2018 oli 70 %.
Tuusulan tarkastuslautakunta on vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kiinnittänyt
huomiota Ympäristövalvonnan palveluyksikön heikentyneeseen palvelukykyyn ja
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esittänyt, että ympäristövalvonta tarvitsee lisää henkilökuntaa turvatakseen
lakisääteisen lupa- ja valvonta-asioiden viivytyksettömän käsittelyn sekä asianosaisten
oikeusturvan.
Ympäristökeskus on tehnyt Ympäristövalvonnan palveluyksiköstä resurssi- ja
mitoitusselvityksen. Sen perusteella edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ja
ympäristönsuojelun viranomaispalveluiden hyvän tason palauttaminen edellyttävät
yksikön palvelukyvyn oleellista parantamista, mikä ei puolestaan ole mahdollista ilman
lisäresursointia henkilöstöön. Ympäristövalvonnan palveluyksikön resurssi- ja
mitoitusselvitys 2019 on toimitettu esityslistan oheisaineistona ympäristölautakunnan
jäsenille.
Ympäristövalvonnan palveluyksikön toimintamenot kasvavat vuoden 2020
talousarvioluonnoksessa noin 158 000 euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.
Suurin osa (noin 141 000 euroa) kustannusnoususta aiheutuu henkilöstömenoista,
joita kasvattavat kahden uuden ympäristötarkastajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut
(noin 122 000 euroa). Ympäristövalvonnan maksutulot vuonna 2020 on henkilöstön
lisäresursoinnin perusteella arvioitu 85 000 euroa suuremmiksi kuin palveluyksikön
maksutulot vuoden 2019 talousarviossa. Talousarvioluonnoksen maksutulojen
johdosta toimintamenojen kasvusta jää sopijakuntien yhteistoimintakorvauksilla
katettavaksi noin 73 000 euroa.
Ympäristönsuojelun palveluyksikkö
Ympäristönsuojelun palveluyksikön toimintamenot ovat vuoden 2020
talousarvioluonnoksessa noin 23 500 euroa pienemmät kuin vuoden 2019
talousarviossa. Kustannussäästö tulee lähes kokonaan VILKKU Plus -hankkeen
asiantuntijapalveluksista hankkeen päättyessä huhtikuun 2020 lopussa.
Samanaikaisesti loppuu hankkeelle saatu tuki Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta, minkä johdosta palveluyksikön myyntitulot alenevat noin 41 000
euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.
Ympäristönsuojelun palveluyksikön vuoden 2020 talousarvioluonnokseen sisältyy
yhden uuden viran perustaminen muutettaessa määräaikainen, 30.4.2020 päättyvä
hankevastaavan työsuhde 1.5.2020 täytettäväksi, toistaiseksi voimassa olevaksi
ympäristösuunnittelijan viraksi. Uusi ympäristösuunnittelijan virka mahdollistaa VILKKU
- ja VILKKU Plus -hankkeissa menestyksellisesti aloitetun vesistöjen valuma-
aluekunnostuksen jatkamisen ja laajentamisen valtakunnallisten vesienhoidon
tavoitteiden saavuttamiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on
ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa 2020 – 2023 asettanut
tavoitteeksi, että Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila
saavutetaan vuonna 2027. Tämä edellyttää, että niiden ekologinen tila on vähintään
tyydyttävä suunnitelmakauden päättyessä. Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki
ovat Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtoa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymästä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle koskevassa
sopimuksessa (31.1.2019) sitoutuneet siihen, että ympäristökeskus kehittää
yhteistyössä kunnostushankkeen ohjausryhmän sekä Tuusulan ja Järvenpään kanssa
hankkeeseen kuuluvia vesiensuojelutoimia ja niiden resursointia.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on alustavasti neuvotellut
Luonnonvarakeskuksen kanssa osallistumisesta sen koordinoimaan ja
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ympäristöministeriön rahoittamaan Tuusulanjärven KUITU-hankkeeseen, jonka
tavoitteena on todentaa maanparannuskuitujen vesistövaikutuksia valuma-
aluetasoisilla tutkimuksilla. Tutkimushankkeen avulla toivotaan saatavan uusia,
valtakunnallisesti toimivia vesienhoitokäytäntöjä. Tuusulanjärven KUITU-hankkeen on
tarkoitus kestää syksystä 2019 vuoden 2021 loppuun. Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen tehtävänä hankkeessa on toimia yhteystahona valuma-alueen
viljelijöihin päin. VILKKU Plus -hankkeen päättymiseen saakka yhteydenpito hoituu
kyseisen hankkeen kautta, mutta sen jälkeen tehtävään tarvitaan
ympäristökeskuksessa lisäresurssia.
Toukokuun 2020 alussa täytettävästä uuden ympäristösuunnittelijan virasta aiheutuu
sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin noin 17 000 euron korotus
vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Mikäli esitetty lisäresursointi toteutuu ja
ympäristökeskus pääsee virallisesti sopimaan Luonnonvarakeskuksen kanssa KUITU-
hankkeeseen osallistumisesta, saadaan kyseinen yhteistoimintakorvausten korotus ja
todennäköisesti myös osa vuoden 2019 yhteistoimintakorvausten tasosta korvattua
Luonnonvarakeskuksen kautta ympäristöministeriön rahoituksella.
Ympäristöministeriön rahoitusosuutta ei kuitenkaan ympäristösuunnittelijan uuden
viran perustamispäätöksen puuttuessa ole vielä otettu huomioon
ympäristökeskuksen talousarvioluonnoksessa. Käytännössä uudesta
ympäristösuunnittelijasta aiheutuvat yhteistoimintakorvausten lisäkulut (noin 17 000
euroa) kohdistuvat talousarvioluonnoksessa Ympäristönsuojelun palveluyksikön
henkilöstömitoituksen kautta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille.
Terveysvalvonnan palveluyksikkö
Terveysvalvonnan palveluyksikön toimintamenot ja samalla sopijakuntien
yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat vuoden 2020
talousarvioluonnoksessa noin 72 000 euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.
Kustannusten noususta noin 88 % johtuu jo tapahtuneista, sopimuksenmukaisista
palkankorotuksista ja vuoden 2020 henkilöstöbudjettiin sisältyvästä 2,3 %:n palkkojen
korotusvarasta. Terveysvalvonnan palveluyksikölle kohdennettujen ICT-palveluiden
kustannuksia on vuoden 2018 tilinpäätöstietojen perusteella korotettu noin 6 000
eurolla, minkä lisäksi palveluyksikkö varautuu uuden melumittarin ja sitä tukevan
ohjelmiston hankkimiseen.
Terveysvalvonnan palveluyksikön vuoden 2020 maksutuloarvio (290 000 euroa) on 10
000 euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Terveysvalvonnan palveluyksiköllä ei ole talousarviovuodelle 2020 kohdistuvia
henkilöstölisäystarpeita, jotka arvioidaan tarkemmin vuoden 2021 talousarvion
laadinnan yhteydessä.
Eläinlääkintähuollon palveluyksikkö
Eläinlääkintähuollon palveluyksikön käyttötalousmenot ovat vuoden 2020
talousarvioluonnoksessa noin 24 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2019
talousarviossa. Koska palveluyksikön arvioidut maksu- ja myyntitulot vuonna 2020
ovat samansuuruiset (147 000 euroa) kuin vuoden 2019 talousarviossa, siirtyy
kustannusten nousu suoraan sopijakuntien yhteenlaskettuihin
yhteistoimintakorvauksiin. Menojen kasvusta 88 % johtuu sopimuksenmukaisista
palkankorotuksista ja vuoden 2020 henkilöstöbudjettiin sisältyvästä 2,3 %:n palkkojen
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korotusvarasta samalla tavalla kuin Terveysvalvonnan palveluyksikössäkin. Loput
käyttötalousmenojen kasvusta aiheutuu palveluyksikön käytössä olevien tilojen
vuokra- ja siivousmenojen kasvusta.
Eläinlääkintähuollon palveluyksiköllä ei ole talousarviovuodelle 2020 kohdistuvia
henkilöstölisäystarpeita, jotka arvioidaan tarkemmin vuoden 2021 talousarvion
laadinnan yhteydessä.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualueen talousarvio 2020
Ympäristökeskuksen vuoden 2020 talousarvioluonnoksessa palvelualuetasoiset
käyttötalousmenot ja -tulot ovat 5,71 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Ympäristökeskuksen yhteenlasketut maksu- ja myyntitulot (yhteistoimintakorvauksia
lukuun ottamatta) ovat 7,42 % vuoden 2019 talousarvion maksu- ja myyntituloja
suuremmat, minkä seurauksena menokehykseen rinnastuvat sopijakuntien
yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat 5,32 % vuoden 2019 talousarvion
tasosta. Tämä on 2,02 prosenttiyksikköä enemmän kuin Yleishallinnon ja johdon tuen
vuoden 2020 menokehys (3,3 %), johon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
palvelualue on laskettu mukaan. Toisaalta kyseinen yhteenlaskettu
yhteistoimintakorvausten lisäys (170 371 euroa) kasvattaa vain 0,15 % Yleishallinnon ja
johdon tuen vuoden 2019 talousarvion mukaisia ulkoisia toimintamenoja, josta edellä
mainittu 3,3 %:n menokehys on laskettu. Lisäksi Tuusulan kunnan
yhteistoimintakorvausten kasvu (70 513 euroa) on vain 0,05 % Yleishallinnon ja johdon
tuen vuoden 2019 talousarvion mukaisista ulkoisista toimintamenoista.
Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2019 talousarvioon
verrattuna ovat seuraavat:
Sopijakunta
Järvenpää
Kerava
Mäntsälä
Nurmijärvi
Tuusula
Yhteensä

2019, €
668 688
520 648
426 239
755 306
834 002
3 204 883

2020, €
704 629
533 374
440 597
808 822
887 832
3 375 255

Muutos-%
5,37
2,44
3,37
7,09
6,45
5,32

Taloussuunnitelma 2021 – 2024
Suunnitelmavuotta 2022 lukuun ottamatta ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen
ja -tulojen on talousarvion laadintaohjeen mukaisesti arvioitu kasvavan 3,6 %/vuosi.
Vuonna 2022 käyttötalousmenojen ja -tulojen kasvuksi on henkilöstölisäyksen vuoksi
arvioitu 5,1 % edellisvuoden meno- ja tuloarviosta. Ympäristökeskuksen
henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu kyseisenä vuonna edelleen kasvattamaan
ympäristövalvonnan palveluyksikön henkilöstöä yhdellä uudella
ympäristötarkastajalla. Tällöin Ympäristövalvonnan ja Ympäristönsuojelun
palveluyksiköiden yhteenlasketut henkilöstöresurssit vastaisivat ympäristökeskuksen
toiminta-alueen nykyisellä asukasmäärällä samaa mitoitusarvoa (so. yksi työntekijä
alkavaa 10 000 asukasta kohden) kuin Terveysvalvonnankin palveluyksikössä.
Palvelusuunnitelma 2020 – 2024
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Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen
tavoiteohjelman 2020 – 2023 varaan. Palvelusuunnitelmassa on esitetty
tavoiteohjelman suunnitelmakaudelle yhteensä kahdeksan hyvää ympäristön tilaa ja
hyvää palveluiden laatua tukevaa tavoitetta, joissa on pyritty ottamaan huomioon
ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategiat sekä
ympäristökeskuksen palveluyksiköiden perustehtävien edellyttämä palvelutaso.
Liitteinä ovat:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020 talousarvioluonnos ja
luonnos palvelusuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2024
Virkojen ja työsuhteiden perustamislomakkeet
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020
talousarvioluonnoksen ja luonnoksen palvelusuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2024
pyytää talousarvio- ja palvelusuunnitelmaluonnoksista Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2020
talousarvion ja palvelusuunnitelman vuosille 2020 - 2024 ottamalla
huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien niistä antamat lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 66
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2020-2022
TUUDno-2019-1569
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Palvelusopimus 2020-2022
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 2020 - 2022 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien
vuoden 2019 maksuosuuksia 23.5.2019 pitämässään kokouksessa.
Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2020 - 2022 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi
vuosille 2020 - 2022
pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
sopijakuntien lausunnot
ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto
päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen
vuosille 2020 - 2022 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen
sopijakuntien siitä antamat lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 161,05.11.2018
Tarkastuslautakunta, § 15,25.02.2019
Tarkastuslautakunta, § 26,01.04.2019
Tarkastuslautakunta, § 31,09.04.2019
Tarkastuslautakunta, § 36,23.04.2019
Tarkastuslautakunta, § 40,29.04.2019
Tarkastuslautakunta, § 44,06.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 48,15.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 52,20.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 56,22.05.2019
Valtuusto, § 80,10.06.2019
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 67, 20.08.2019
§ 67
Arviointikertomus 2018
TUUDno-2018-1441
Tarkastuslautakunta, 05.11.2018, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua seuraavissa kokouksissa.

Tarkastuslautakunta, 25.02.2019, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa suunnitellaan arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
Päätettiin miten edetään arviointikertomuksen työn kanssa.

Tarkastuslautakunta, 01.04.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Ehdotus
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Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 09.04.2019, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa 23.4 kello 18:00.

Tarkastuslautakunta, 23.04.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Janne Majoinen, tilintarkastaja
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
Päätettin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 29.04.2019, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Partanen
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
20.08.2019

6/2019

26 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 6.5.2019.

Tarkastuslautakunta, 06.05.2019, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Ehdotus
Tarkastuslautakunta jatkaa arvointikertomustyötä
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 15.5 kello
18:00.

Tarkastuslautakunta, 15.05.2019, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 20.5 kello
17:00.

Tarkastuslautakunta, 20.05.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja

Ehdotus
Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.
Päätös
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Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 22.5.

Tarkastuslautakunta, 22.05.2019, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Majoinen
tilintarkastaja
Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi
esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
toimialojen ja hallituksen selvitykset
että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun
mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.

Valtuusto, 10.06.2019, § 80
Liitteet

1 Arviointikertomus 2018, valt 10.6.2019
Ehdotus
Valtuusto päättää
merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja
kunnanhallituksen selvitykset
että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun
mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 20.08.2019, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
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ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus 2018, valt 10.6.2019
Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä
havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin,
että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10. Lisäksi valtuusto pyytää
selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta odottaa arviointikertomuksen mukaan vastauksia ensisijaisesti
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten toteuttamiseen. Lisäksi
tarkastuslautakunta rohkaisee toimialoja antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia
arviointikertomuksesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta.
Arviointikertomus koostuu arviointitekstistä ja sitä tukevasta materiaalista.
Vuositavoitteet on esitetty arviointikertomuksessa taulukkomuodossa, jossa
oikeanpuolimmaisen sarakkeen (”liikennevalon”) väri kertoo arviointikertomuksen
mukaan lautakunnan arvion tavoitteen toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää
arviointikertomuksessa, että toimialojen kummit kutsuttaisiin säännöllisesti
lautakuntien kokouksiin. Tarkastuslautakunta pitää tätä välttämätöntä oman
arviointityönsä kannalta. Tarkastuslautakunnan kummit (Tuija Riola ja Ulla Montell)
ovat osallistuneet vuonna 2018 yhteen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
kokoukseen (9.10.2018) sekä tutustuneet 26.4.2019 ympäristökeskuksen toimintaan.
Vuoden 2018 arviointikertomus muodostuu otsikkotasolla seuraavista
asiakokonaisuuksista:
Tarkastuslautakunnan toiminta
Edellisen vuoden arviointikertomuksen vaikutukset
Puheenjohtajan terveyhdys
Kunnan talouden tila
Konsernipalvelut
Henkilöstönäkökulma
Organisaatio uudistus hallinto- ja tukipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut
Sairaalapalvelut
Terveyspalvelut
Kasvatus- ja sivistystoimi
Kulttuuripalvelut
Vapaa-aikapalvelut
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa
arvioidessaan esittänyt arviointikertomuksessaan ympäristökeskuksen sopijakuntien
kuntakohtaiset menot, tulot ja yhteistoimintakorvaukset sekä niiden palautukset ja
lisämaksut vuodelta 2018. Lisäksi tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan antaman toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen mukaisesti
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nostanut arviointikertomuksessa ympäristökeskuksen osalta esiin eräitä keskeisiä
tapahtumia sekä ympäristökeskuksen vuositavoitteiden toteutumisen.
Johtopäätöksinä ympäristökeskuksen vuoden 2018 toiminnasta tarkastuslautakunta
toteaa seuraavaa:
Ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan palveluyksiköt tekevät lakisääteisesti
suunnitelmallista ja säännöllistä valvontaa, joka voidaan ennakoida. Lisäksi
valvottavaksi tulee vireillepanoasioita ja haittailmoituksia, joiden määrä on ollut
viime vuosina kasvussa.
Asiakastietojärjestelmän hankinta-asiakirjoja on valmisteltu. Hankinta on
keskeytynyt ja tavoitetta ei saavutettu ympäristövalvonnasta riippumattomista
syistä.
Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa:
Talousarvio ja tilinpäätös on laadittu toisiaan tukeviksi jonka perusteella voidaan
tehdä tarkastuskertomus, tämän lisäksi olemme saaneet hyvin vastuksia
kysymyksiimme ympäristövirastosta.
Ympäristövalvonta tarvitsee lisää henkilökuntaa turvatakseen lakisääteiset lupa-
ja valvonta-asioiden viivytyksettömän käsittelyn sekä turvatakseen asianosaisten
oikeusturvan.
Vuoden 2018 arviointikertomusa on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa vuoden 2018
arviointikertomuksesta seuraavan lausunnon:
Ympäristökeskuksen toiminnasta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja ympäristökeskus ovat tiedostaneet
ympäristövalvonnan puutteellista henkilöstöresursseista johtuvan palvelukyvyn
heikkenemisen. Ympäristökeskus esitti keväällä 2018 sopijakuntien etua
ympäristökeskuksessa valvovalle ohjausryhmälle Ympäristövalvonnan ja
Ympäristönsuojelun palveluyksiköiden henkilöstöresurssien lisäämistä yhteensä
yhdellä henkilötyövuodella. Tarkoituksena oli tuolloin perustaa vuoden 2019 alussa
yksi uusi ympäristötarkastajan virka ja siirtää puoliksi Ympäristövalvonnan ja puoliksi
Ympäristönsuojelun palveluyksiköissä työskentelevä ympäristösuunnittelija
työskentelemään kokonaan Ympäristönsuojelun palveluyksikössä. Ohjausryhmän
kuntaedustajat eivät kuitenkaan tuolloin pitäneet perusteltuna lisätä
ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilöresursseja yhdellä
ympäristötarkastajalla. Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta jättivät sopijakuntien
tuen puuttuessa tekemättä ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioon esityksen
ympäristövalvonnan lisäresursseista.
Ympäristökeskus on tehnyt resurssi- ja mitoitusselvityksen Ympäristövalvonnan
palveluyksiköstä, minkä lisäksi palveluyksikön resurssitilannetta on käsitelty
maaliskuussa 2019 järjestetyssä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan,
ympäristökeskuksen ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän yhteisessä
strategiaseminaarissa sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmän maalis- ja toukokuun
2019 kokouksissa. Ympäristölautakunta on kesäkuussa 2019 hyväksymässään
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ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa 2020 – 2023 asettanut
suunnitelmakauden tavoitteeksi lyhentää ympäristö- ja maa-aineslupien
keskimääräisen käsittelyajan kahdeksaan kuukauteen nykyisetä 16 kuukaudesta sekä
kasvattaa ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisaste 90
prosenttiin nykyisestä 70 prosentista. Molempien tavoitteiden toteutuminen
edellyttää henkilöstöresurssien uudelleenkohdentamisen lisäksi myös niiden
lisäämistä Ympäristövalvonnan palveluyksikössä. Ympäristökeskuksen vuoden 2020
talousarvioesitykseen sisältyy kahden uuden ympäristötarkastajan viran
perustaminen vuoden 2020 alussa. Ympäristövalvonnan palvelukyvyn korottamiseksi
ympäristökeskus on lisäksi jo vuoden 2019 osalta ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin:
Ympäristökeskus on hakenut ja saanut täyttöluvan määräaikaiselle
ympäristötarkastajalle ajalle 1.2. – 30.9.2019. Määräaikaisen viran
henkilöstömenot katetaan henkilöstöbudjettiin kokoaikaisina työntekijöinä
budjetoitujen, mutta osa-aikaisesti työskentelevien ympäristövalvonnan ja
ympäristönsuojelun työntekijöiden palkkamenoilla.
Ympäristökeskus on 19.3.2019 hakenut ja saanut 12.4.2019 täyttöluvan
ylimääräiselle ympäristötarkastajalle vuoden 2019 loppuun.
Ympäristökeskus muutti huhtikuun alusta alkaen yhden terveysvalvonnan
palveluyksikössä työskentelevän terveystarkastajan työnkuvaa elokuun
puoliväliin saakka siten, että hän teki 90 % ympäristövalvonnan palveluyksikön
valvontatehtäviä ja 10 % terveysvalvonnan palveluyksikön tehtäviä.
Tarkastuslautakunnan toiminnasta ja arviointikertomuksesta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta esittää tarkastuslautakunnan pyytämänä
palautteena arviointikertomuksesta, että sen rakennetta ja itse arviointimenettelyä
tulisi selkeyttää. Edellisen valtuustokauden arviointikertomukset noudattivat selkeätä
ja jäsentynyttä rakennetta, mikä helpotti erillisten vuosiarviointien vertailua ja
toiminnan kehittymisen seurantaa. Sen lisäksi, että vuosien 2017 ja 2018
arviointikertomukset poikkeavat rakenteeltaan edellisen valtuustokauden
arviointikertomuksista, ne ovat rakenteeltaan myös keskenään erilaisia.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissaan käyttämä, värikoodeihin perustuva,
arviointimenettely on näennäisesti selkeä ja havainnollinen. Sitä ei kuitenkaan ole
käytetty kattavasti ja johdonmukaisesti, minkä lisäksi tällaiseen liikennevaloarviointiin
liittyy asioiden yksinkertaistamisen ja arvioinnin karkeistamisen riski. Toiminnallisten
tavoitteiden arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota asetettujen tavoitteiden ja
tehtyjen toimenpiteiden merkitykseen toisaalta koko kunnan ja toisaalta arvioitavan
yksikön perustehtävän kannalta.
Ympäristölautakunta esittää, että tarkastuslautakunnan kummien osallistumisesta
muiden lautakuntien kokouksiin tehtäisiin kunnassa yksi yhtenäinen linjapäätös ja
tarvittaessa siihen pohjautuva hallintosäännön muutos niin, ettei eri lautakuntien
tarvitse erikseen päättää heidän osallistumisoikeudestaan kokouksiin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Pöytäkirja
20.08.2019

6/2019

31 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 68
Ilmoitusasiat
Ehdotus
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat
ilmoitusluontoiset asiat:
Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus antanut 17.6.2019 (nro 19/0150/2) päätöksen koskien
valituksia Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksestä
18.1.2017 § 6, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY, jätteen
ammattimainen ja laitosmainen käsittely, Vantaa. Hallinto-oikeus on jättänyt
osan valituksista tutkimatta, hylännyt osan valituksista ja muuttanut
ympäristölupamääräystä 7.
Vaasan hallinto-oikeus on antanut 26.6.2019 (nro 19/0317/3) päätöksen koskien
valituksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä
31.3.2017 (nro 71/2017/1), Finavia oyj, maankaatopaikkatoiminta Vantaan
kaupungissa ja Tuusulan kunnassa. Hallinto-oikeus on hylännyt Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksen ja muuttanut Finavia oyj:n
valituksen johdosta ympäristöluvan lupamääräyksiä 25 ja 26.
Vaasan hallinto-oikeus on antanut 26.6.2019 (nro 19/0316/3) päätöksen koskien
valituksia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöksestä
12.6.2018 § 62, Mäntsälän Biovoima oy, jätteen ammattimainen ja laitosmainen
käsittely, Mäntsälä. Hallinto-oikeus on jättänyt osan valituksista tutkimatta ja
muuten hylännyt valitukset.
Vaasan hallinto-oikeus on antanut 1.7.2019 (nro 19/0164/2) päätöksen koskien
valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä
21.12.2016 (nro 326/2016/1), Paketo oy, jätteen ammattimainen ja laitosmainen
käsittely, Tuusula. Hallinto-oikeus on valituksen enemmälti hyläten muuttanut
lupamääräyksiä 1, 25 ja 33.
Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin hallinto-oikeus on antanut 28.6.2019 (nro 19/0454/5) välipäätöksen
koskien Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöstä 11.12.2018 § 124,
vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys asuinrakennukselle, Tuusula. Hallinto-
oikeus on kieltänyt valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon siihen asti,
kun hallinto-oikeus on ratkaissut asiaa koskevan valituksen tai sitä ennen toisin
määrää.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 9.7.2019 (nro 287/2019)
lopettanut asfalttijätteen hyödyntämistä koskevan koetoimintailmoituksen ja
jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan hakemuksen käsittelyn, YIT Suomi oy,
Tuusula. Hakija on peruuttanut hakemuksensa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 28.6.2019 (UUDELY/9698/2017), Pirkanmaan
ELY-keskuksen hakemus maaperän kunnostamiseksi, ESKO-kohde 01900-17-
1306, Malakiaksenkatu 1, Nurmijärvi.
Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 7.8.2019 (UUDELY/7786/2019), Keravan
kaupungin hakemus maaperän kunnostamiseksi, Sementtikuja 1, Kerava
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus:
Tutkintapyyntö epäillussä rikosasiassa, joka koskee ympäristönsuojelulain
säännösten rikkomista, Tuusula, 2.7.2019.
Tutkintapyyntö epäillyssä rikosasiassa, joka koskee ympäristönsuojelulain
säännösten rikkomista, Tuusula, 14.6.2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 69
Muut asiat
Ei ollut
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Hallintovalitus
§62
Hallintovalitus
Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
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:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
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 valvontaviranomaisella ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Helsingin 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 Helsingin hallinto-oikeudelle)
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
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
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Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin 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.
Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Radanrakentajantie 5
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 - 15.00)
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 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
§59, §61
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 260 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
§60
Hallintovalitus
Valitusosoitus
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
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
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
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Helsingin 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 Helsingin hallinto-oikeudelle)
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
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
VALITUKSEN TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin 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.
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT
käyntiosoite:

Radanrakentajantie 5,

postiosoite:

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:
faksi:

029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)
029 56 42079

sähköposti:

helsinki.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 260 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
§57, §58, §64, §65, §66, §67, §68
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakukielto
§63
Muutoksenhakukielto
Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

