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§6
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin
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§7
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuulia Tahvonen ja Erkki Arvila.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 6,30.01.2019
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 8, 22.04.2020
§8
Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020
HOLDno-2019-88
Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 30.01.2019, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenna Kenttä
Liitteet

1 Hollolan ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2019
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten
suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen
ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä
olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava
valvonnan järjestämisen ja riskiarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien
viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkastettava
säännöllisesti. Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille
2017-2021 on hyväksytty valvontajaostossa 19.4.2017 § 24.
Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja
rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -
tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Luvanvaraisten ja
rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä
valvonnasta on laadittava ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelman
valvontajaosto hyväksyy vuosittain.
Liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019. Valvontaohjelmassa
on kuvattu myös vuoden 2018 valvontaohjelman toteutumista. Valvontaohjelmaa
päivitetään tarpeen mukaan lisäämällä siihen uudet laitokset ja poistamalla laitokset,
joiden toiminta on loppunut. Säännöllisestä valvonnasta laskutetaan laitosta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Maa-aineslain mukaan (555/1981) kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten
ottamista kunnassa. Laki ohjaa maa-ainesten ottamista lupamenettelyn kautta. Maa-
aineslupien valvonta sekä myös muun lainsäädännön mukainen valvonta on
sisällytetty valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Jätelain muutoksen (834/2017) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on on laadittava suunnitelma jätelain 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen
keräyksen sekä vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaa varten.
Suunnitelman voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuun
valvontaohjelmaan. Valvontajaosto tekee erillisen päätöksen Hollolan
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ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain valvontasuunnitelmasta. Jätelain
suunnitelmallisen valvonnan kohteet on sisällytetty liitteenä olevaan vuoden 2019
valvontaohjelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto hyväksyy liitteen mukaisen ympäristönsuojelun valvontaohjelman
vuodelle 2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 22.04.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Liitteet

1 Valvontaohjelma 2020
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten
suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen
ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä
olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava
valvonnan järjestämisen ja riskiarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien
viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkastettava säännöllisesti.
Hollolan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017-2021 on
hyväksytty valvontajaostossa 19.4.2017 § 24.
Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia,
ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti
määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien
arvioinnin perusteella. Luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen
määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava
ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelman valvontajaosto hyväksyy vuosittain.
Liitteenä on ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020. Valvontaohjelmassa
on kuvattu myös vuoden 2019 valvontaohjelman toteutumista. Valvontaohjelmaa
päivitetään tarpeen mukaan lisäämällä siihen uudet laitokset ja poistamalla laitokset,
joiden toiminta on loppunut. Lainsäädäntömuutokset aiheuttavat omalta osaltaan
päivitystarvetta. Säännöllisestä valvonnasta laskutetaan laitosta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
Maa-aineslain mukaan (555/1981) kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten
ottamista kunnassa. Laki ohjaa maa-ainesten ottamista lupamenettelyn kautta. Maa-
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aineslupien valvonta sekä myös muun lainsäädännön mukainen valvonta on
sisällytetty valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kokonaisuuden hahmottamiseksi.
Jätelain (646/2011) 124 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
laadittava suunnitelma jätelain 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen
keräyksen sekä vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaa varten. Hollolan
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt erillisen päätöksen jätelain
valvontasuunnitelmasta vuosille 2019-2021. Vuodesta 2022 eteenpäin jätelain
valvontasuunnitelma sisällytetään ympäristönsuojelulain valvontaa varten laadittuun
valvontasuunnitelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto hyväksyy liitteen mukaisen ympäristönsuojelun valvontaohjelman
vuodelle 2020.
Päätös
Valvontaohjelma hyväksyttiin.
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§9
Kirjallinen vireillepano koiratarhatoiminnan aiheuttamista haitoista
HOLDno-2019-247
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Järvinen
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
ympäristösihteeri
Vireilletulo
Hollolan kunnan ympäristövalvontaan on saapunut 1.3.2019 kirjallinen vireillepano
koskien kiinteistöllä 283-407-1-237 sijaitsevasta koiratarhasta aiheutuvia melu-, haju-
ja epäsiisteyshaittoja. Vireillepanoasiakirjan on allekirjoittanut 17 henkilöä.
Koiratarha sijaitsee asemakaava-alueella. Tontit on osoitettu omakotitaloasutukseen
(AO: erillispientalojen korttelialue). Alueella on vielä lukuisa määrä toteutumattomia
omakotitontteja.
Ympäristövalvonta on käsitellyt asiaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n
mukaisena kirjallisena vireillepanona. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
toimiva Hollolan valvontajaosto voi tarvittaessa antaa ympäristönsuojelulain 175 tai
180 §:n mukaisia määräyksiä.
Tarkastuksella 29.8.2019 saadut tiedot
Kiinteistö 283-407-1-237
Kohteessa on kaksiosainen koirien tarha, joissa kummassakin on yksi koira, rodultaan
alaskanmalamuutti. Tarha sijaitsee kiinteistön eteläosassa, pitkältä sivultaan kiinni
viereisen tyhjän tontin rajassa. Seinät ovat verkkoa. Kiinteistön rajan puoleisella sivulla
on näkösuojana sermiä. Koirien ulvontaa kuultiin paikalla tehdyllä tarkastuksella.
Koirat ovat tulleet kiinteistölle v. 2016.
Koirat ovat omistajansa mukaan pääosin ulkona rotunsa luonteen vuoksi. Koirat
ulvovat juoksuaikaan, joka on kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja syyskuussa.
Tarkastuksella ei havaittu roskaantumista. Muutama pieni luu nähtiin viereisen tyhjän
tontin metsässä.
Kiinteistön koko on 1235 m2. Kiinteistön kahdella sivulla kulkee katu ja kaksi sivua
rajautuu rakentamattomaan alueeseen.
Kiinteistö 283-407-1-236
Kiinteistö on lähin häiriintyvä kohde. Kun ympäristövalvonnan henkilöstö ja
vireillepanijat tulivat lähimmäs koiratarhaa, kuultiin voimakkaampaa ulvontaa
hetkellisesti. Ulvonnan ääntä voisi verrata kaukana soivaan paloaseman palosireeniin.
Koirien omistajan mukaan ulvontahetkellä perheenjäsen tuli koirien luo, mikä laukaisi
hetkellisen ulvonnan. Ulvonta päättyi nopeasti. Kohteen asukkaan mukaan kärpäs- ja
hajuongelma on aiheuttanut heille terveyshaittaa kesällä 2018. Myöhemmin ulosteista
johtuvaa kärpäs- ja hajuongelmaa ei ole ollut.
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Merkintä
Kiinteistö 283-407-1-236 on vaihtanut omistajaa asian selvittämisvaiheen jälkeen. Uusi
omistaja, joka on muuttanut kohteeseen 28.10.2019, ei ole ollut yhteydessä
ympäristövalvontaan.
Kiinteistö 283-407-1-233
Kohteen asukkaan mukaan pihassa koettu haitta on koirien ulvonnasta syntyvä
meluhaitta.
Haittapäiväkirjat
Melu- ja hajuhaitan suuruuden ja lisäselvitystarpeiden arvioimiseksi käytettiin
haittapäiväkirjaa. Sekä vireillepanijoita että koirien omistajaa pyydettiin pitämään
päiväkirjaa mahdollisista melu- ja hajuhaitoista ja niiden syistä. Mallipohjaan
perustuvaa raportointia pyydettiin kirjaamaan yhteisesti elokuun 2019 ajan. Elokuu ei
ole koirien omistajan mukaan juoksuaikaa, joten melutason osalta kuukauden pitäisi
vastata yleisesti vallitsevaa melutasoa.
Vireillepanijoilta meluhaittapäiväkirjoja saapui kolme kappaletta, kiinteistöiltä 283-407-
1-236, 283-407-1-233 ja 283-407-1-234. Nämä kiinteistöt sijaitsevat
koiratarhakiinteistön etelä- ja lounaispuolella.
Hajupäiväkirjoja ei saapunut.
Tulokset
Haittapäiväkirjojen perusteella haitallista melua koettiin kuukausitasolla noin yhden
tunnin aikana öisin (klo 22-7) ja 62 tunnin aikana päivisin (klo 7-22). Tuloksissa
keskiarvo ja mediaani vastasivat toisiaan. Päiväkirjapohjassa ei kysytty yksittäisen
melutapahtuman kestoa. Yhdessä päiväkirjassa yksittäisen melutapahtuman kestoksi
kuvattiin 1-3 minuuttia tunnin aikana.
Näin tulkiten meluhaittaa koettiin kuukauden aikana keskimäärin yhden kerran yöllä 1-
3 min ja päivällä 62 kertaa, kerrallaan 1-3 min. Joka päivä koettiin siis keskimäärin
kaksi 1-3 min kestoista meluhaittatapahtumaa.
Meluhaitan voimakkuus koettiin eri tavoin eri kiinteistöillä. Asteikolla 1-3 meluhaitan
voimakkuus koettiin seuraavasti:
- taso 1: yksittäinen merkintä havainnosta
- taso 2: keskiarvo 39 tuntia, mediaani 54 tuntia, osuus 63 %
- taso 3: keskiarvo 22 tuntia, mediaani 7 tuntia, osuus 36 %
Meluhaittaa kuvattiin muutoin ulvonnaksi, mutta yhdessä päiväkirjassa tasolla 2
ulvonnaksi ja tasolla 3 viiltäväksi.
Tulosten tulkintaa heikentäviä seikkoja ovat aineiston pieni koko suhteessa
vireillepanijoiden määrään ja se, että päiväkirjat ovat vain yhden ilmansuunnan
kiinteistöiltä. Koirien omistajien päiväkirja oli lisäksi eri ajanjaksolta kuin
haitankärsijöiden, joten sitä, missä tilanteessa haitallista ulvomista syntyy, ei pystytty
arviomaan.
Lausunnot
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Vireillepanokirjeessä esitettyjen seikkojen selvittämiseksi ympäristövalvonta pyysi
lausuntoa terveysvalvonnasta, valvontaeläinlääkäriltä, kaavoituksesta,
rakennusvalvonnasta sekä Hollolan kunnalta viereisen tyhjän tontin maanomistajan
roolissa. Lausuntopyyntöasiakirjana oli vireillepano. Lausunnon antoivat
terveysvalvonta, rakennusvalvonta ja maanomistaja.
Terveydensuojeluviranomaisen toimialaan kuuluu arvioida sisätiloissa esiintyvästä
kokonaismelusta mahdollisesti aiheutuvaa terveyshaittaa. Lausunnon (14.8.2019)
mukaan, ottamatta kantaa asiaan yksittäistapauksena, on epätodennäköistä, että
koirien haukkuminen ylittäisi asumisterveysasetuksessa asetetut melutasojen
ohjearvot, jolloin olisi aihetta epäillä terveyshaittaa.
Rakennusvalvonnan (lausunto 27.8.2019) mukaan kohteessa oleva koiratarha ei
edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa- tai ilmoitusmenettelyjä tai muita
rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä. Käytettävissä olevien tietojen
perusteella eläinten määrä ja eläintenpito toimintana ei ole laajuudeltaan sellaista,
joka olisi voimassa olevan asemakaavan vastaista.
Koiratarhan viereisen tontin maanomistajan edustajan Hollolan kunnan
maankäyttöinsinööri lausuu (21.8.2019), että hänen tietojensa mukaan kunta ei ole
antanut lupaa väitetyn jätteen sijoittamiseksi omistamalleen kiinteistölle.
Kuuleminen
Ympäristövalvonta varasi 5.7.2019 koirien omistajalle hallintolain 34 §:n ja
ympäristönsuojelulain 185 §:n mukaisesti tilaisuuden lausua mielipiteen asiassa sekä
antaa selityksen sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa
asian ratkaisuun.
Vastineessaan 14.8.2019 koirien omistaja tuo esille koirien käyttäytymiseen ja
tarhojen siivoamiseen liittyviä seikkoja sekä arvioi omasta näkökulmastaan
vireillepanokirjeessä esitettyjä haittoja.
Ympäristövalvonta varasi 13.9.2019 päivätyllä kuulemiskirjeellä ympäristönsuojelulain
(527/2014) 185 §:n ja hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti asianosaisille
mahdollisuuden lausua mielipide asiasta ja selitys asian käsittelyn aikana
muodostuneissa asiakirjoissa esitetyn johdosta sekä antaa selityksensä kaikista
sellaisista asioista, joiden he katsovat saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun.
Vastineessaan 5.10.2019 koirien omistaja kiistää vireillepanijoiden melupäiväkirjojen
oikeellisuuden. Vastineessa on myös päiväkirja koirien ominaisesta käytöksestä
aiheutuvasta melusta.
Muita kirjallisia vastauksia ei saapunut. Asian käsittelyn aikana vireillepanijoilta saapui
kirjelmiä, jotka on kirjattu asian asiakirjoihin. Niissä ei esitetä sellaisia
ympäristöhaittaan liittyviä seikkoja, jotka vaikuttaisivat asian ratkaisuun.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva elinvoimavaliokunnan
valvontajaosto päättää antaa ympäristönsuojelulain 180 §:n nojalla kiinteistöllä 283-
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407-1-237 tapahtuvaa alaskanmalamuuttikoirien pitoa koskevan seuraavan yksittäisen
määräyksen:
1. Koirien ulosteet ja ruoantähteet on kerättävä tarhoista ja ympäröivästä maastosta
päivittäin ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn noudattaen jätelainsäädäntöä ja
Hollolan kunnan jätehuoltomääräyksiä.
Muilta osin valvontajaosto päättää, että asiassa ei ole tarvetta jatkaa
ympäristönsuojelulain mukaisia valvontatoimia ja asian käsittely lopetetaan
ympäristönsuojeluviranomaisessa.
Valvontajaosto toteaa, että asiassa esitetty sisätiloissa koettu meluhaitta kuuluu
terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan.
Perustelut
Lainsäädäntö
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 186 §:n mukaan asianosaisella on oikeus panna
kirjallisesti vireille 135, 137, 175, 176,180 tai 181 §:ssä tarkoitettu asia. Asiassa on
annettava kirjallinen, valituskelpoinen hallintopäätös (hallintolaki 434/2003, 43 §; YSL
190 §).
Ympäristönsuojelulakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu
tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan,
jossa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. (YSL 2 §)
Päästöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun,
tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä
yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai
maaperään (YSL 5.1 § k.1). Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä,
jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:
-terveyshaittaa,
-haittaa luonnolle ja sen toiminnoille,
-luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista,
-ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä,
-ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä,
-vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai
-muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. (YSL 5.1 § k.2)
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan laitoksen
perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää
toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa
aiheutua ympäristön pilaantumista (YSL 5.1 § k.3). Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta (YSL 5.1 § k.8).
Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä
tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön
elinympäristön terveellisyyttä (YSL 5.1 § k.4).
Ympäristönsuojelulain 7.1 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä
toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos
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pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman
vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja
viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.
Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan
tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista.
Määräys ei voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää
toimintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja
ympäristön pilaantumisen merkittävyys.
Haju- ja epäsiisteyshaittojen arviointi
Asiassa saadun kirjallisen selvityksen ja Hollolan kunnan ympäristövalvonnan
29.8.2019 tarkastuksella tekemien aistinvaraisten havaintojen perusteella toiminnasta
on aiheutunut epäsiisteyshaittoja koirien ulosteiden ja ruoantähteiden ympäristöön
leviämisen muodossa. Ulosteiden ja ruoantähteiden siivoamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa ravinteiden pääsyä maaperään ja siten paikallista rehevöitymistä sekä haju-,
ja epäsiisteyshaittoja.
Määräys nro 1 annetaan haju- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi. Määräyksen
antaminen on tarpeellista eikä se ole kohtuuton. Määräys on annettu asianosaisten
vireillepanon johdosta.
Meluhaittojen arviointi
Alaskanmalamuutti on aktiivinen rotu ja yksilöstä riippuen voi vaatia paljonkin
liikuntaa ja muuta aktiviteettia ollakseen tyytyväinen. Rotu ei yleensä hauku, mutta voi
olla muuten kohtalaisen äänekäs monilla muilla ääntelytavoillaan.
Innostuneisuuttaan, yksinäisyyttään tai tyytymättömyyttään rotu voi ilmentää
ylimääräisellä ääntelyllä, vaikka ei yleisesti ääntele ilman syytä.
Tarkastuksella tehtyjen ääni- ja muiden havaintojen sekä asian asiakirjojen perusteella
on arvioitu, että melumittausten teettämisellä toiminnanharjoittajan lukuun ei ole
ollut kohteessa tarvetta. Vaikka melutunteja on haittapäiväkirjojen perusteella
suhteellisen paljon, niin yksittäisen melutapahtuman kesto on asiassa saadun
selvityksen perusteella varsin lyhyt. Ympäristövalvonta on asiaa selvittäessään
arvioinut, että koirien ulvonnan melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen
melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:n mukaan annettuja melutason ohjearvoja.
Esitetyn meluhaitan osalta valvontajaosto toteaa, että ympäristövalvonnan 29.8.2019
tarkastuksella tekemien aistinvaraisten havaintojen sekä asiassa saadun kirjallisen
selvityksen perusteella alaskanmalamuuttien ulvonta saattaa aiheuttaa melun osalta
viihtyisyyshaittaa alueella. Koirien ulvonnasta aiheutuvan melun tulkitaan olevan
laadultaan erityisen häiritsevää. Aistinvaraisten arvioiden ja asiassa saadun kirjallisen
selvityksen perusteella arvioidaan, että koirien ulvonnasta ei kuitenkaan aiheudu
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa. Asian käsittelyssä ei ole tullut
esille sellaisia määräysmahdollisuuksia mahdollisen viihtyisyyshaitan ehkäisemiseksi,
joiden voitaisi katsoa olevan asian laatu huomioon ottaen kohtuullisia. Harkinnassa on
otettu huomioon toiminnan harrastusluonne, koirien lajityypillinen käyttäytyminen,
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toiminnan asemakaavanmukaisuus, tontin koko ja sijoittelu tieverkostoon nähden,
meluhaitan esiintymisen tiheys, kellonajat ja voimakkuus, sekä se seikka, että
vireillepanon allekirjoittajia asuu jokaisessa ilmansuunnassa tontista nähden. Näin
ollen kyseeseen eivät tule esimerkiksi koirien sijoittaminen sisätiloihin yöksi, tarhan
sijoittaminen uudelleen tai meluesteiden rakentaminen. Koirien lajityypillistä
käyttäytymistä ei voi myöskään määräyksin estää.
Valvontajaosto katsoo, että koirien ulvonnasta syntyvä meluhaitta kuuluu
sietämisvelvollisuuden piiriin eikä kyse ole naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamasta
kohtuuttomasta rasituksesta. Häiriön sietämistä on pidettävä kohtuullisena, ottaen
muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön syntymiseen johtanut tilanne
kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin.
Lopuksi
Asiassa esille tulleet ympäristönsuojeluviranomaisen, muun
viranomaislainsäädännön, yksityisoikeuden ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat
seikat ovat sellaisia, jotka ovat omiaan luomaan ristiriitoja asuinalueella. Tässä
viranomaiskäsittelyssä on ratkaistu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
toimivallassa oleva riita-asia. Muiden viranomaisten toimivallassa olevien asioiden
osalta vireillepano on välitetty ko. viranomaisille hallintolain 21 §:n mukaisesti
lausuntopyyntöjen muodossa. Näitä viranomaistahoja ovat Hollolan kunnan
terveydensuojeluviranomainen, valvontaeläinlääkäri, kaavoitus ja rakennusvalvonta.
Asiassa on myös mahdollista nostaa yksityisoikeudellinen kanne naapuruussuhdelain
nojalla.
Valvontajaosto neuvoo asianosaisia ottamaan yhteyttä sovittelutoimistoon
riitatilanteen ratkaisemiseksi. Sovittelu on lakisääteinen palvelu, jonka Päijät-Hämeen
alueelle tuottaa Harjulan Setlementti (https://harjulan.fi/tyoikaiset/sovittelu/).
Maksu
Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta
vireillepannun asian käsittelystä (YSL 205.5 §).
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 6 §, 7 §,172 §, 180 §, 185 §, 186 §, 190 § ja 191 §;
Hallintolaki (434/2003) 11 §, 19 §, 20 §, 21 §, 31 §, 34 §, 36 §, 39 §, 43 §, 44 §, 45 §, 54 §,
55 §, 56 § ja 60 §;
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992);
Hollolan kunnan hallintosääntö (valtuusto 8.4.2019, voimaan 1.5.2019).
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Täytäntöönpano Päätösote + valitusosoitus saantitodistuksella (tiedoksisaannin
osoittaa saantitodistus) D.D Päätösote + valitusosoitus M. L (sisältäen saatekirjeen
päätöksen tiedoksi toimittamisesta myös asiakumppaneilleen) Päätösote tiedoksi
Terveysvalvonta Valvontaeläinlääkäri Rakennusvalvonta Maankäyttöinsinööri Päijät-
Hämeen sovittelutoimisto
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§ 10
Maa-aineslupahakemus Hollolan Sora Oy, Kukonkoivu, 98-409-4-76, 98-409-2-29, 98-409-10-4,
98-409-2-84 ja 98-409-4-66
HOLDno-2019-700
Valmistelija / lisätiedot:
Jenna Kenttä
jenna.kentta@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Päätösliite valjao 22.04.2020 maa-aineslupahakemus Hollolan Sora Oy
Hollolan Sora Oy on jättänyt Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-
aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Lisäksi on haettu maa-aineslain
21 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Hakemus koskee kiinteistöjä 98-409-4-76 (Kaukonkangas), 98-409-2-29 (Vaihtomaa),
98-409-10-4 (Mäntylä), 98-409-4-66 (Kankaansora) ja 98-449-2-84 (Pohjoisreuna)
Hollolan kunnan Jarvalan kylässä, Kukonkoivun teollisuusalueen yhteydessä.
Hollolan Sora Oy:llä on hakemuksen jättöhetkellä ollut kolme maa-ainestenottolupaa
Kukonkoivun teollisuusalueen yhteydessä. Yksi luvista on päättynyt 30.10.2019 ja
kaksi muuta ovat voimassa 14.6.2020 ja 15.3.2021 saakka. Nyt Hollolan Sora Oy hakee
uutta maa-ainestenottolupaa, joka koskee osittain alueita, joilla on tai on ollut
olemassa oleva lupa (kiinteistöt 98-409-4-76 Kaukonkangas ja 98-409-2-29 Vaihtomaa
sekä jälkihoidon osalta 98-409-4-66 Kankaansora) ja osittain uutta suunniteltua
ottoaluetta (kiinteistö 98-409-10-4 Mäntylä). Tukitoiminnan ja maa-ainesten
varastoinnin osalta lupahakemus koskee myös kiinteistöä 98-449-2-84 Pohjoisreuna.
Uusi lupapäätös korvaa voimaan tullessaan aiemmat maa-ainestenottoluvat.
Hakemuksen mukainen maa-ainesten (sora) kokonaisottomäärä on 600 000 m3,

arvioitu vuotuinen ottomäärä 40 000 m3 ja ottamisaika 15 vuotta. Ottamisalueen
pinta-ala on 27,1 ha ja ottoalueen eli varsinaisen kaivualueen pinta-ala 12,5 ha. Maa-
ainestenottoalue sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan I-luokan pohjavesialueella. Hollolan
strategisen yleiskaavan teemakartalla 'Ympäristövaikutuksia aiheuttavat
toiminnot' alue sijoittuu maa-ainestenottoalueeksi merkitylle alueelle.
Liitteessä on kuvattu hakemus ja asian käsittely sekä annettu ehdotus maa-
ainesluvasta perusteluineen.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri
Valvontajaosto päättää myöntää Hollolan Sora Oy:lle liitteen mukaisesti maa-
aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen kiinteistöille 98-409-4-76
(Kaukonkangas), 98-409-2-29 (Vaihtomaa), 98-409-10-4 (Mäntylä), 98-409-4-66
(Kankaansora) ja 98-449-2-84 (Pohjoisreuna). Lisäksi hakijalle myönnetään liitteen
mukaisesti maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen
muutoksenhausta huolimatta.
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Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Päätös: Hollolan Sora Oy, Hämeen ELY-keskus, Hollolan vesihuoltolaitos, Hollolan-
Lahden vesilaitoskuntayhtymä, Hollolan kunnan kehitys- ja kaavoituspalvelut
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§ 11
Vesijärvisäätiön toiminta Hollolassa vuonna 2019
HOLDno-2019-334
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö perustettiin vuonna 2007 edistämään Vesijärven ja
Lahden seudun muiden järvien hoitoa. Työtä ohjaa Vesijärvi-ohjelma, johon kuuluvat
järvissä ja niiden ympärillä tehtävät kunnostustoimenpiteet, järvien tilan ja
kuormituksen seuranta, tutkimus sekä viestintä. Säätiön rahoituksesta 70 % tulee
kunnilta ja 30 % yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi EU-rahoitusta
haetaan aktiivisesti. Kahdestoista toimintavuosi, 2019, sisälsi sekä uusien linjausten
hakemista että reagoimista olemassa oleviin vesienhoidon tarpeisiin.
Vesijärven kunnista Hollola on sitoutunut osallistumaan Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiön rahoitukseen vuosittain 70 000 €:n osuudella. Lisäksi Vähä-Tiilijärvellä
tehtäviä kunnostustoimia rahoitetaan vuosina 2019-2020 yhteensä 33 450 €:
n omarahoitusosuudella. Muita säätiön kuntarahoittajia ovat Lahden kaupunki ja
Asikkalan kunta. Näiden lisäksi kaupungin yhtiöt Lahti Aqua ja Lahti Energia ovat
keskeisiä rahoittajia. Vuonna 2019 Vesijärvisäätiön varsinaisen toiminnan tulorahoitus
oli 576 998,04 €. Lähinnä pienemmän hankerahoituskertymän vuoksi se oli jonkin
verran vähemmän kuin edellisenä vuonna (686 915,41 €). Tilikauden koko toiminnan
tulos oli 21 223,43 € ylijäämäinen.
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön toimintakertomus vuodelta 2019:
https://www.vesijarvi.fi/wp-content/uploads/TK_2019_netti.pdf
Vesijärvisäätiön toimitusjohtaja Heikki Mäkinen on tehnyt selvityksen, jossa on esitetty
Vesijärvi-ohjelmasta Hollolaan suunnattu rahoitus. Hollolan kunnan puolella tehtäviin
toimenpiteisiin kohdentui 209 900 €. Suurimmat taloudelliset panostukset
kohdistuivat hoitokalastukseen, palkkakuluihin, vesikasvillisuuden niittoihin ja
rantojen kunnostuksiin sekä Vähä-Tiilijärvi-hankkeeseen. Muita toimenpiteitä olivat
veden tilan ja kuormituksen seuranta Paimelanlahden, Purailanviepän ja Myllyojan
automaattiasemilla sekä joki- ja ojaseurannat; luontoselvitykset; hapetus sekä
kemialliset vesienhoidon menetelmät.

Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi Vesijärvisäätiön Hollolan kunnan alueelle
kohdistuneen toiminnan vuodelle 2019 ja lähettää asian tiedoksi
elinvoimavaliokunnalle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
elinvoimavaliokunta; Vesijärvisäätiö, Heikki Mäkinen
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§ 12
Lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnoksesta 2020
HOLDno-2020-137
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Lehtinen
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset 2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Jätehuoltomääräykset 2020, luonnos 20.2.2020
Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää lausuntoa (D/346/11.00.07.01/2020) Hollolan
kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnalta jätehuoltomääräysten
luonnoksesta 2020. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 23.4.2020 asti.
Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätehuoltomääräyksistä. Tarve
selkeyttää jätehuoltomääräyksiä nousi esille edellisten määräysten valmistelun
yhteydessä. Määräysten kieliasua on pyritty selkeyttämään.
Isoimpia sisältö muutoksia on tehty pykäliin 7 (aluekeräyspisteen käyttöoikeus), 9
(aluekeräyspistepalvelun keskeyttäminen), 15 (jätteiden polttaminen) ja 29
(lietekaivojen tyhjentämistä koskevat määräykset).
Aluekeräyspisteen käyttöoikeus ja aluekeräyspistepalvelun keskeyttäminen (7,
9 §)
Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voisi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle
jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa.
Aluekeräyspisteen käyttäjäksi ei olisi kuitenkaan pakko liittyä, jos jätteenkuljetuksen
voi järjestää jätekimpalla eli toisen käyttäjän kanssa yhteisellä jäteastialla. Muutoksen
tarkoituksena on vähentää aluekeräyspistekäyttäjien määrää erityisesti Sysmän ja
Heinolan haja-asutusalueella. Nykyisestä poiketen aluekeräyspistepalvelua ei
myöskään voisi keskeyttää, kun rakennusta ei käytetä. Jätteen kotinoutopalvelun voisi
edelleen keskeyttää. Hakemuksesta jätehuoltoviranomainen voisi kohtuullistaa tyhjän
rakennuksen aluekeräyspistemaksua.
Jätteen polttaminen (15 §)
Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty jo nykyisissä määräyksissä. Niiden
soveltamisessa muissa viranomaisissa on ollut kirjavuutta. Uudella muotoilulla on
tarkoitus helpottaa viestintää asukkaille ja muiden viranomaisten tulkintaa. Erityisesti
risun ja muun vastaavan hävittäminen haja-asutusalueella on saatettu tulkita sallituksi.
Lietekaivojen tyhjentämistä koskevat määräykset (29§)
Jätehuoltomääräyksissä ei ole aiemmin lietekaivojen tyhjentämisolosuhteisiin liittyviä
asioita. Kiinteistön haltijalle määrättäisiin kunnossapitoon ja merkitsemiseen liittyviä
vastuita. Kohta on valmisteltu yhdessä lietteenkuljetusyritysten kanssa ja sen
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tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja selkeyttää vastuita kiinteistön haltijan ja
jätteenkuljettajan välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
Hollolan kunnan valvontajaosto kunnan rakennusvalvonta- ja
ympäristösuojeluviranomaisen lausuu seuraavaa:
Valvontajaosto keskittyy tässä lausunnossaan vain määräysten tämän kertaisiin
isoimpiin muutoksiin, jotka ovat pykälissä 7, 9, 15 ja 29 eikä kommentoi määräyksiä
kokonaisuudessaan.
Lausuntopyynnön mukana ei toimitettu määräysluonnoksen perustelumuistiota. Mm.
Kuntaliitto suosittelee perustelumuistion laatimista määräysten yhteyteen. Perustelut
ovat apuna, kun määräyksiä sovelletaan käytännössä ja pohditaan määräysten
kohtuullisuutta, paikallisista olosuhteista johtuvia tarpeita sekä tarkoituksen
mukaisuutta. Perusteluita olisi tarvittu myös tätä lausuntoa annettaessa. Myös
Hollolan kunnan valvontajaosto suosittelee perustelumuistion laatimista määräysten
yhteyteen.
Jätteiden polton kielto (§ 15) on luonnoksessa muotoiltu selkeästi ja jätteiden polton
kielto on linjassa jätelain (646/2011) 8 §:n etusijajärjestystä. Se miksi kuivien risu-,
oksajätteiden poltto kielletään ja niiden kompostointiin, hakettamiseen tai muuhun
käsittelyyn kannustetaan paikallisesti, tulee perustella. Käytännössä risu- ja
oksajätteiden kuljettaminen haja-asutusalueelta jäteasemille ei välttämättä ole
järkevin ratkaisu ympäristönkään kannalta. Nykyisten jätehuoltomääräysten
perustelumuistiossa (Voimassa 1.7.2019 alkaen) perustellaan jätteiden polttokielto
seuraavasti: "Haja-asutusalueella voidaan sallia risujen, oksien, käsittelemättömän
puujätteen ja vastaavien polttaminen avopolttona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa
ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn
puujätteen polttamista ei voida sallia." Nyt jos polttokielto määräystä tarkennetaan,
tulee määräyksen perustelutkin tarkentaa. Jos määräykset hyväksytään luonnoksen
mukaisesti, tulee asiasta tiedottaa erityisesti keväisin ja syksyisin. Silloin puutarhoissa
ja pihoilla syntyvää risua ja puuta on tarve hävittää.
Myös pykälän 29 määräykset lietekaivojen tyhjentämisestä kaipaavat perusteluita.
Ilman kunnon perusteluita, jotka tuovat esiin paikalliset tarpeet, määräysten
kohtuullisuuden ja tarkoituksen mukaisuuden, määräys on liian tarkka ja
yksityiskohtainen. Käytännössä näin yksityiskohtaista määräystä on hyvin työlästä
jopa mahdotonta valvoa. Määräyksen perustarkoituksen eli että tyhjennys voidaan
suorittaa esteettä ja turvallisesti, voi toteuttaa teknisesti monella tavalla. Lisäksi tulee
muistaa, että määräykset ovat lainsäädäntöä eli ne velvoittavat eikä ole suosituksia.
Koska Hollolassa ei ole käytössä aluekeräyspisteitä, ei valvontajaostolla ole
lausuttavaa pykälistä 7 ja 9.
Kun jätehuoltomääräyksiä seuraavaksi päivitetään, tulee määräykset käydä läpi
kokonaisuudessaan ja tarkistaa määräysten tarkoituksen mukaisuus, kohtuullisuus ja
paikalliset erityistarpeet.
Päätös
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§ 13
Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakunnalle jätetaksan uudistamisesta 2020
HOLDno-2020-136
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Lehtinen
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Jätetaksan uudistaminen, Päijät-Hämeen jätelautakunta 20.2.2020 § 5
Päijät-Hämeen jätelautakunta pyytää lausuntoa (D/2238/02.05.00.00.00
/2019) Hollolan kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnalta
jätetaksan luonnoksesta 2020. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 23.4.2020
asti.
Päijät-Hämeen jätelautakunta päättää alueen jätetaksasta. Jätetaksan suurimmat
muutosesitykset koskevat jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun
kohdistumista. Taksassa on myös pyritty selkeyttämään kieliasua.
Perusmaksu (3 §)
Jätehuollon perusmaksu määräytyy nykyisellään rakennuksen käyttötilan tai todellisen
käytön mukaan. Saman ruokakunnan käytössä olevasta rakennus- tai
asuntokokonaisuudesta on peritty yksi perusmaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa
muutoksista suoraan maksun laskuttajalle PHJ:lle. Jätehuollon perusmaksu olisi
jatkossa edelleen huoneistokohtainen. Jatkossa perusmaksu määräytyisi rakennuksen
käyttötarkoituksen mukaan eli sen perusteella mihin käyttöön rakennus on
rakennettu. Maksuluokkia olisi 2. Kalliimmassa maksuluokassa (nykyinen vakituisen
asunnon perusmaksu) olisi yhden tai useamman asunnon talot. Halvemmassa
maksuluokassa (entinen vapaa-ajan asunnon perusmaksu) olisi vapaa-ajan
asuntokäyttöön tai pääkäyttötarkoitukseltaan ei-asumiskäyttöön rakennetut
rakennukset). Perusmaksussa ei otettaisi huomioon asunnon käyttöä eikä sitä
muodostavatko ne yhden käyttäjän käytössä olevia kokonaisuuksia joko muiden
asuntojen ja rakennusten kanssa. Perusmaksua koskeva muutos tulisi voimaan
1.1.2021.
Aluekeräyspistemaksu (8 §)
Aluekeräyspistemaksun kohdentumista ei ole määritelty tällä hetkellä jätetaksassa.
Käytännössä aluekeräyspistemaksun on tällä hetkellä velvollinen maksamaan jätteen
haltija eli rakennuksen asukas. Kun samalla ruokakunnalla on käytössä useampi
asunto samassa rakennus- tai asuntokokonaisuudessa, peritään yksi
aluekeräyspistemaksu. Asiakas on voinut ilmoittaa muutoksista suoraan maksun
laskuttajalle PHJ:lle. Aluekeräyspistemaksu määritettäisiin huoneistokohtaiseksi. Mikäli
samalla käyttäjällä on käytössä useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
pihapiirissä, se voidaan hakemuksesta kohtuullistaa koskemaan yhtä
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asuinhuoneistoa. Lisäksi hakemuksesta aluekeräyspistemaksua voidaan kohtuullistaa,
jos rakennus ei ole käytössä. Aluekeräyspistemaksua koskeva muutos tulisi voimaan
1.1.2021.
Toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden maksut (14 §)
Kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (TSV) maksuja on muutettu,
jotta maksuissa voisi paremmin ottaa huomioon vuoden alussa käyttöön tulleen
materiaalitorin aiheuttamat hallinnolliset kustannukset PHJ:lle. Kustannukset eivät saa
kohdistua kunnan vastuu jätteisiin. PHJ valmistelee parhaillaan TSV-taksaa, joka
saattaa aiheuttaa muutoksia pykälään lausuntoaikana.
Vaikutusten arviointi
Perusmaksun määräytymisperusteiden muutos nostaa jätemaksua niiden omistajien
osalta, joiden on katsottu tällä hetkellä muodostavan yhteisen ruokakunnan toisen
asunnon kanssa. Jätehuollon palvelut on suunniteltu ja rakennettu vastaamaan
käyttötarkoitukseltaan vakinaiseen käyttöön rakennettujen ja käyttötarkoitukseltaan
vapaa-ajan asuntokäyttöön rakennettujen asuntojen määrää. Palvelut ovat saatavilla
koko ajan kaikille alueemme asukkaille asuntojen käytöstä riippumatta.
Aluekeräyspisteiden osalta muutokset vähentävät PHJ:n hallinnollista taakkaa, kun
muutokset laskuihin tehdään viranhaltiapäätöksellä. Muutos lisää myös
aluekeräyspisteiden ylläpitoon käytettävissä olevaa rahoitusta.
Jätehuoltoviranomaiselle muutos aiheuttaa hallinnollista taakkaa rakennuksen
käyttämättömyyden ja yhteisen kokonaisuuden takia kohtuullistettavien
aluekeräyspistemaksujen käsittelyn takia. Toisaalta muutos lisää asukkaiden
yhdenvertaista kohtelua ja pihapiirit perustuvat jatkossa julkisista rekistereistä
todennettaviin tietoihin. Jätelain mukaan maksun tulee perustua tuotettuun
jätteeseen silloin, kun se on mahdollista.
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
Hollolan kunnan valvontajaosto rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena
lausuu Päijät-Hämeen jätetaksan pävittämisestä seuraavaa:
Uudessa taksassa esitetään rakennuksiin perustuvien maksujen
määräytymisperusteeksi rakennus- ja huoneistorekisteriin merkittyä rakennuksen
käyttötarkoitusta. Esitetty muutos edistäisi rakennustietojen
luotettavuutta, rakennusten omistajien tasapuolista kohtelua ja vähentäisi tietojen
ylläpitoon ja selvittämiseen liittyvää työtä.
Nykyisten maksuperusteiden mukaan rakennusten rekisteriin merkityn
käyttötarkoituksen sijaan maksun määräytyminen voi perustua omistajien
tapauskohtaisiin ilmoituksiin rakennusten sen hetkisestä käyttötilanteesta.
Käyttötilannetiedon ajantasaisuus ja luotettavuus perustuu ainoastaan rakennusten
omistajien aktiivisuuteen omien tietojensa ilmoittamisessa. Kyseinen tieto ei päivity
automaattisesti eikä esiinny samanlaisena muuhun käyttöön ylläpidettävissä
rakennustiedoissa.
Rakennustietojen luotettavuuden kannalta tietolähteenä olisi suositeltavaa käyttää
keskitetysti yhden viranomaisrekisterin mukaisia tietoja sen sijaan, että erilaiseen
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käyttöön ylläpidetään sisällöltään ja luotettavuudeltaan erilaisia rekistereitä, joihin
tehdään tapauskohtaisia yksittäisiä muutoksia välittämättä niitä edelleen muihin
rekistereihin. Rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot perustuvat rakentamisen
lupajärjestelmän kautta syntyneeseen tietoon ja sitä käytetään pääsääntöisesti
tietolähteenä muussakin rakennuksiin liittyvässä päätöksenteossa.
Vaikka luonnoksessa esitetyn muutoksen sijaan, jatkossakin huomioitaisiin nykyisen
taksan mukaisesti saman omistajan rakennuksia yhtenä kokonaisuutena, olisi tätäkin
käytäntöä mahdollista tarvittaessa jatkaa rakennusten omistajatietoa hyödyntämällä,
vaikka käyttötarkoituksen tietolähteenä käytettäisiinkin ainoastaan rakennus- ja
huoneistorekisteriin perustuvaa käyttötarkoitustietoa.
Muilta osin Hollolan kunnan valvontajaostolla ei ole rakennusvalvonta- ja
ympäristösuojeluviranomaisena lausuttavaa jätetaksan luonnoksesta.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Päijät-Hämeen jätelautakunta
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§ 14
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Lehtinen
ulla.tt.lehtinen@hollola.fi
ympäristötarkastaja
Saapuneet
31.12.2019 YSL 115a §:n mukaista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto
ELYkeskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (viisi eläinsuojaa ja yksi
sahalaitos), Hämeen ELY-keskus
21.1.2020 Lausuntopyyntö Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan
tarkistaminen
21.1.2020 Hollolan kuntatekniikka, Vaaksakuja 1, Hollola maaperän
pilaantuneisuustutkimus
23.1.2020 Eurofins Environment testing, Vesikansan kaatopaikan ja maankaatopaikan
jälkitarkkailu 2019
5.2.2020 Päijät-Hämeen liitto, SYKEn päästölaskennat kunnille, hiilineutraalisuomi.fi
3.2.2020 Kansallisarkiston päätös pysyvästi säilytettävistä kuntien ympäristönsuojelun
asiakirjatiedoista.
13.2.2020 A-kassi, Ympäristönsuojelun vuosiraportti 2019_11.2.2020, HOLDno-2019-
382
18.2.2020 Benviroc, Hollolan kasvihuonekaasupäästöt 2008–2018 ennakkotieto
vuodelta 2019
25.2.2020 Kuntaliitolta uusi säilytysaikaohjeistus ympäristönsuojelulle.
Kansallisarkiston päätös
26.2.2020 L&T Biowatti, ympäristöluvan mukainen L&T Biowatin Hämeenkosken
terminaalin vuosiraportti vuodelta 2019
27.2.2020 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Hälvälän ampumaradan
ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2019
27.2.2020 Muovijaloste, Vuosiyhteenveto 2019 Muovijaloste Oy, AX-raportti VOC sekä
liuottimien hallintasuunnitelma_2019 ja Pohjaveden tarkkailu 2019 Muovijaloste Oy
28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Selvitys Hälvälän haulikkoradan käytöstä
vuodelta 2019 ympäristölupapäätöksen HOL 307/2017 lupaehtojen kohtaan 18.
28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Ilmoitus kilpailuista 2020
28.2.2020 Lahden Ampumaseura ry, Meluntorjunnan rakennustoimet 2019
28.2.2020 Special Color oy, Pohjaveden tarkkailu 2019
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10.3.2020 Vesistötalkkari-hanke 2019 – 2021. Väliraportti vuodelta 2019. Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.
10.3.2020 Ympäristöministeriö, Päätös (kielteinen) harkinnanvaraisesta
valtionavustuksesta Kuntien ilmastohankkeet -avustushaussa
10.3.2020 Päätös valtionavustuksesta vesien- ja merenhoidon sekä
vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen. Varsaojan alueen vesitalouden riskien hallinta.
Myönteinen päätös. Hämeen ELY-keskus.
19.3.2020 Siikaniemen kurssikeskuksen jätevedenpuhdistamo, vuosiraportti 2019.
Lahden Seurakuntayhtymä.
23.3.2020 Salpakankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys. Jukka Ojalainen,
Tuire Valjus. Geologian tutkimuskeskus.
27.3.2020 Ympäristöministeriön COVID-19 poikkeusoloja koskeva ohje kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisille
1.4.2020 Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesitarkkailu vuonna 2019
/ Hämeen ELY-keskuksen alue.

Lähteneet
22.1.2020 Ympäristötarkastaja Kenttä: Kirje, betonijätteen hyödyntäminen
maarakentamisessa, kiinteistö 98-435-9-106
11.2.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Selvityspyynnöt kiinteistön
jätevesijärjestelmästä vedenottamoiden lähistöllä (viisi erillistä kiinteistöä)
4.2.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Rekisteröinti ympäristöhallinnon
tietojärjestelmään, Oy Teboil Ab, jakeluasema osoitteessa Tampereentie 636
3.3.2020 Ympäristötarkastaja Lehtinen: Ilmoitus jätelain valvonnasta, Vaarallisten
jätteiden valvonta Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueilla 2020, tiedote
4.3.2020 https://www.hollola.fi/jatelain-suunnitelmallinen-valvonta-alkaa

Viranhaltijapäätökset
6.2.2020 Ympäristösihteeri: § 1 Hollolan pienjärvien seuranta 2020, hankintapäätös
10.2.2020 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta:
murskaus, Lehtoranta, Virén-Yhtiöt Oy
Ehdotus
Esittelijä: Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja, Kirsi Järvinen ympäristösihteeri
Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat. Valvontajaosto
päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjoihin sisältyvissä
asioissa. Valvontajaosto päättää, että aluehallintoviraston ym. päätökset eivät anna
aihetta muutoksenhakuun.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Hallintovalitus
§9
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä pävänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamista
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
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Hallintovalitus
§10
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamista
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo@hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
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Muutoksenhakukielto
§8, §11, §12, §13
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

