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NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KUUMA-YMPÄRISTÖKESKUKSEEN
YMPLA § 47

Kunnanhallitus on 15.10.2007 § 301 päättänyt, että Nurmijärven kunta
osallistuu Keski-Uudenmaan seudullisen ympäristökeskus-hankkeen
selvitystyöhön sekä päättää selvityksen tulosten perusteella
myöhemmin erikseen, liittyykö kunta mukaan yhteiseen
ympäristökeskukseen.
Päätös edellytti selvitystä erilaisten toimintojen organisoinnin vaihtoehdoista niiden hyödyistä ja haitoista sekä eri vaihtoehtojen kustannuksista.
Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen KUUMA -hallitus on 18.12.2007
päättänyt, että ympäristökeskushanke toteutetaan isäntäkuntamallilla
(Tuusula isäntäkuntana). Hankkeelle on valittu projektipäällikkö sekä
ohjausryhmä kuntien edustajista. Hankkeen toiminta-ajatus on, että
ympäristökeskus huolehtii hankkeeseen osallistuvien kuntien sekä
ympäristönsuojelun että ympäristöterveydenhuollon
viranomaistehtävistä sekä muista kuntien sille osoittamista tehtävistä.
Hankeryhmän toimesta ei ole tarkasteltu muita toimintavaihtoehtoja
eikä ole ollut tarkoituksen mukaista kunnan omana työnä niitä
erikseen selvittää. Hanke on edennyt eteenpäin ja ympäristökeskukselle on saatu alustavat mallit perustamisvaiheen strategiasta
sekä yhteistoimintasopimuksesta että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosäännöstä (liitteet 1, 2 ja 3).
Ympäristöterveydenhuollon liittyminen ympäristökeskukseen liittyy
valtioneuvoston periaatepäätökseen, jonka tavoitteena on, että yhteistoiminta-alueen käytettävissä tulisi olla vähintään 10 henkilötyövuotta. Erityisistä syistä voidaan yksikkö muodostaa pienemmillä
henkilöresursseilla. Tällöin vähimmäishenkilöresurssi tarkoittaa käytännössä sitä, että myös puitelain 5 §:ssä mainittu perusterveydenhuollon vähimmäisväestöpohja 20 000 asukasta toteutuu myös ympäristöterveydenhuollossa.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan ”jos kunta ei ole 1.6.2009
mennessä tehnyt päätöstä kuulumisesta johonkin yhteistoiminta-alueeseen, valtioneuvosto voi päättää asianomaista kuntaa ja
lääninhallitusta kuultuaan kunnan kuulumisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen”. Ministeriöt ovat aloittaneet lainsäädäntötoimenpiteet, joilla valtioneuvostolle annettaisiin edellä mainittu päätöksentekovaltuutus.
Mikäli kunta aikoo jäädä pois Keski-Uudenmaan ympäristökeskushankkeesta, tulee kunnan vastata ministeriöiden kyselyyn (sähköisellä)
lomakkeella, joka lähetetään Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen (STTV) 15.5.2008 mennessä.
Ministeriöt (stm, mmm ja etm) pyytävät kuntia kuitenkin kiinnittämään
huomiota siihen, että esitettyjen yhteistoimintaratkaisujen tulee lisätä

Pöytäkirjan tarkastajat:

NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/2008

117

kustannustehokkuutta ja alueellisesti toiminnallisia kokonaisuuksia.
Yhteistyöalueen tulee muodostua esimerkiksi työssäkäyntialueesta tai
muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Kuntia
kannustetaan luomaan eheitä ympäristöterveydenhuollon ja siihen
mahdollisesti luontaisesti liittyvien muiden toimialueiden (esimerkiksi
ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja perusterveydenhuolto)
tehtävien kokonaisuuksia.
Nurmijärven kuntaan on oman organisaatiouudistuksen yhteydessä
perustettu ympäristökeskus, joka vastaa ministeriön tarkoittamaa toiminnallista kokonaisuutta ja jossa ovat mukana ympäristön- ja terveydensuojelun lisäksi rakennusvalvonta ja maaseututoimi.
Nurmijärven ympäristökeskus on pohtinut (SWOT –analyysi) mitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia liittyy, jos kunta liittyy
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Analyysi on liitteenä 4.
SWOT-analyysin perusteella Nurmijärven kannalta suurimpina vahvuuksina Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen liittymisessä ovat
paremmat seudulliset yhteistyövalmiudet, organisaation pienempi
haavoittuvuus ja suurempi painoarvo sekä laajempi asiantuntemus
sekä työn arvostus on suurempi. Lisäksi vahvuutena nähtiin päätösten
lainmukaisuuden valvonta ja juriidisemman organisaation.
Mahdollisuuksina voidaan nähdä seudullisesti yhtenäiset toimintatavat
ja laatukriteerit sekä helpompi laajojen seudullisten ongelmien
ratkaisu. Erikoistumisen myötä yksittäisen ympäristönsuojelun työntekijän työtaakka voi helpottua, mutta toisaalta se voi johtaa työn yksitoikkoistumiseen.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen liittymisen heikkouksia ovat
etenkin kuntalaisten kasvavat asioimisetäisyydet, yhteistyön
heikkeneminen kunnan muiden yksiköiden kanssa sekä kunnan vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen ympäristönsuojelun ja –terveydenhuollon asioissa. Uhkana voidaan pitää kunnan organisaatiouudistuksen myötä saavutetun kokonaisvaltaisuuden menettämistä
sekä pienempien kohteiden saaman palvelun huononemista.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskushankkeen myötä Nurmijärven
kunta ei saavuta merkittäviä taloudellisia säästöjä. Uhkana voidaan
pitää myös, että keskittämisen myötä suuren organisaation kustannukset kasvavat. Alustavan yhteistoimintasopimuksen mukaan seudulliset
ympäristöpalvelut tuotetaan nettokustannusperiaatteella siten, että
sopijakunnat vastaavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2009 toimintakatteesta (nettomenoista) kuntien vuoden 2008 talousarvioissa kyseisten palveluiden tuottamiseen varattuun toimintakatteeseen saakka ja sen yli menevästä osuudesta sopijakuntien
31.12.2007 asukasluvun suhteessa.
Sopimusmallin mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta keskitetään yhteen toimipaikkaan Tuusulaan kuitenkin niin, että
Nurmijärvelle ja Mäntsälään tulee osa-aikaiset toimipisteet. Eläinlääkintähuollon toimipisteet jäävät Nurmijärvelle, Mäntsälään, JärPöytäkirjan tarkastajat:
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venpäähän sekä Tuusulaan.
Kuuma -komissio on 2.5.2008 päättänyt että, ympäristökeskuksen
aloittamisen aikataulua ei muuteta sekä pyysi ohjausryhmältä
selvitystä siitä, miten toiminnat järjestetään kunnes saneerattavat tilat
ovat ympäristökeskuksen käytössä.
Ympäristöpäällikön esitys:
Ympäristölautakunta keskustelee asiasta ja tutustuu liitteinä oleviin
sopimus ym. asiakirjoihin.
Lisätietoja: Seija Peurala, ympäristöpäällikkö p.25003521 ja ympäristönsuojelupäällikkö Riita Heinonen
p.25002057

Päätös:

______

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lautakunta keskusteli KUUMA-ympäristökeskukseen liittymisestä.
Ympäristökeskukseen liittymisestä ei aiheudu merkittäviä taloudellisia
säästöjä. Kuntalaisten asiointietäisyydet myös kasvaisivat. KUUMA-ympäristökeskuksen selvitystyössä ei ole esitetty vaihtoehtoisia
yhteistyömuotoja, vaikka ympäristöyhteistyötä voidaan tehdä erilaisissa ympäristöhankkeissa ilman KUUMA-ympäristökeskukseen liittymistä.
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NUMMENPÄÄN JA LEPSÄMÄN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA
YMPLA § 48

Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueille on valmistunut suojelusuunnitelma. Vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet sijaitsevat
kunnan länsi-lounaisosassa. Nummenpään ja Lepsämän pohjavedenottamoilta pumpattava vesi johdetaan Nurmijärven vesilaitoksen
Klaukkalan toiminta-alueen käyttöön.
Suojelusuunnitelmassa tarkastellaan pohjavesialueiden hydrologisia
olosuhteita sekä pohjavesialueilla sijaitsevia pohjaveden laatua uhkaavia riskitoimintoja. Pohjavesialueiden rajaukset on tarkistettu.
Suojelusuunnitelma sisältää ohjeita maankäytön suunnittelulle, ja siinä
esitetään toimenpiteitä nykyisten pohjavesiriskien pienentämiseksi
sekä ohjeistetaan uusien toimintojen sijoittamista pohjavesialueille.
Suunnitelmaa käytetään viranomaisohjeena maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä
maa-aines- ja ympäristölupia myönnettäessä.
Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueet koostuvat suurimmaksi
osaksi haja-asutusalueista, joilla pohjaveteen kohdistuva riski on pieni.
Nummenpään pohjaveden laadulle suurimman riskin aiheuttavat
maatalous sekä asuinkiinteistöjen suojaamattomat öljysäiliöt. Käytöstä
poistunut vanha ampumarata sijaitsee pohjavesialueen läheisyydessä.
Lepsämän pohjavesialueella merkittävimmän riskin pohjavedelle
aiheuttaa maatalous. Lisäksi maaperään imeytettävät asuinjätevedet
vaarantavat pohjaveden laatua molemmilla pohjavesialueilla.
Suojelutoimenpiteinä on ehdotettu asuinjätevesistä aiheutuvan riskin
vähentämistä erityisesti Nummenkylän alueella, kiinteistöjen öljysäiliötietojen saattamista ajantasalle sekä suojaamattomien säiliöiden
poistamista. Nummenkylän vanhan ampumaradan kunnostustarve
tulee selvittää ja maataloudessa väkilannoitteiden käyttö tulee minimoida. Näin turvataan nurmijärveläisille hyvälaatuinen pohjavesi.
Suojelusuunnitelmatyön yhteydessä on tarkennettu pohjavedenottamoiden tarkkailuohjelmia ja niihin on ehdotettu jatkotoimenpiteenä
pohjaveden säännöllistä ennakkoseurantaa, joka kattaisi koko pohjavesialueen.

Lisätietoja:

Nurmijärven vesilaitos, Ilkka Ojansivu, 040 317 2038, ympäristönsuojelupäällikkö
Riitta Heinonen, puh. 2500 2057

Ympäristönsuojelupäällikön esitys:
Ympäristölautakunta merkitsee Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tiedoksi.
Päätös:
______
Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.

NURMIJÄRVEN KUNTA
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 49

7/2008

120

17.06.2008

LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA VANTAAN
RIIPILÄN KYLÄSSÄ TILALLA JÄPPILÄ
YMPLA § 49

Vantaan kaupunki, ympäristökeskus pyytää kirjeellään Dnro 1216/08,
24.4.2008 Nurmijärven kunnan lausuntoa Lemminkäinen Infra Oy:n
maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee kiviaineksen ottamista
Riipilän kylässä tilalla Jäppilä (RN:o 416-6-39). Mahdollinen lausunto
tulee antaa viimeistään 30.6.2008.
Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-ainelain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen. Ottoalue sijaitsee Luhtaanmäen
kaupunginosassa Vanhan Hämeenlinnantien länsipuolella lähellä
Nurmijärven kunnan rajaa. Lupahakemuksen mukaan kalliokiviainesta
otetaan noin 9 ha:n alueelta 930 000 m³ kymmenen vuoden ajan. Alue
louhitaan tasoon +45.00 ...+ 47.00 ja suunniteltu ottamissyvyys on
keskimäärin 10 metriä.
Alueesta on tehty luontoselvitys. Tarkistettujen lähtötietojen perusteella
selvitysalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, kaavojen suojelualueita,
Natura 2000-alueita, luonnonsuojelulailla rauhoitettuja suojelualueita,
valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisia alueita eikä
perinnemaisemaselvityksen, kallioinventoinnin tai pienvesiselvityksen
kohteita.
Lähin luonnonsuojelualue Lamminsuo sijoittuu noin 500 metriä selvitysalueesta pohjoiskoilliseen. Lamminsuo on kasvistoltaan ja eläimistöltään arvokasta aluetta.
Ottamisalueen rajaus on toteutettu luontoselvityksen mukaisesti siten,
että luonnonympäristön tärkeimmät kohteet säilyvät alueella myös
kiviainesten ottotoiminnan jälkeen.
Pohjavedet
Alueen vaikutuspiirissä ei ole tärkeitä luokiteltuja pohjavesiä eikä tiedossa olevia lähteitä.
Vaikutukset ympäristöön
Poltto- ja voiteluaineiden lisäksi louhinta- ja murskaustoiminnassa ei
käsitellä eikä synny haitta-aineita. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan
siten, että päästöjä maaperään ei aiheudu. Toiminnassa ei synny
jätevesiä eikä aiheudu haitta-aine- tai ravinnepitoisia päästöjä vesiin.
Pölyntorjunnassa käytettävä vesi sitoutuu tuotteisiin. Toiminta ei
vaikuta hakemuksen mukaan alueen pohjoisreunassa kulkevaan
puroon. Alue jää esitetyssä suunnitelmassa luonnontilaiseksi. Toiminta
ei lisää purossa virtaavaa vesimäärää.
Toiminnasta muodostuu pölypäästöjä. Pölyä syntyy porauksesta,
louheen käsittelystä, murskauksesta ja liikennöinnistä. Pölyn leviämistä
estetään poravaunun syklonilaitteistolla, murskauksessa ja liikennöinnissä syntyvää pölyä sidotaan vesikastelulla ja pakkaskautena
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suojapressuilla.
Toiminnassa merkittävimpiä melua aiheuttavia työvaiheita on poraus,
räjäytys, rikotus ja murskaus. Murskauslaitoksen ja porauksen
melutaso on n. 80-90dBA. Räjäytysmelua syntyy muutamia kertoja
murskausjaksoa kohden ja sen kesto on 1-2 sekuntia kerrallaan. Melun
ja pölyn leviämistä rajoittaa murskaustoiminnan sijoittuminen
alkuvaiheessa alueen keskiosassa olevaan painanteeseen tasolle
noin +52.00 tai sen alapuolelle, mistä melu kantautuu Vanha Hämeenlinnantien suuntaan. Jatkossa louhinta etenee hakemuksen liitekarttojen mukaisesti siten, että toiminta pysyy koko ajan ympärillä
olevien kallioiden suojassa. Lisäksi varastokasojen sijoittelulla ohjataan melun purkautumista alueen itäosaan teiden suuntaan, poispäin
asutuksesta.
Ottamisalueen rajauksessa on jätetty toiminnan ulkopuolelle kallioalueita etelä-, itä- ja länsireunoille sekä pohjoisosan puronvarsialueet,
mikä rajaa toiminnasta aiheutuvaa haittaa ulkopuolisille huomattavasti.
Louhinnan ja murskauksen vuotuinen toiminta-aika rajautuu pääosin
1,5 - 2 kuukauteen/vuosi, joten mahdollinen toiminnasta aiheutuva
häiriö ympäristölle rajautuu suhteellisen lyhyelle ajalle.
Alueen maisemointi ja jälkikäyttö
Jälkihoidon tarkoituksena on liittää ottoalue mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä ja palauttaa metsätalouskäyttöön. Pohja muotoillaan alimmillaan tasolle +45.00 lopputilannekartan mukaisesti.
Luiskat louhitaan leikkauspiirroksessa esitetyn mukaisesti 7:1. Pintavedet suotautuvat lopputilannekartassa esitetyn mukaisesti alueen
pohjoispuoleiseen maastoon.
Alueen reunojen muotoilu ja metsitys suoritetaan ottotoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun lopulliset pohjatasot saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuden. Maisemoinnin
edetessä reunoille ja pohjatasolle läjitetyt pintamaat ja muut alueelta
saatavat hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset levitetään
reunaterassille ja pohjatasolle paremman kasvukerroksen saavuttamiseksi.
Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Riitta Heinonen, puh. 2500 2057

Ympäristönsuojelupäällikön esitys:
Nurmijärven ympäristölautakunta päättää antaa Lemminkäinen Infra
Oy:n maa-ainestenottohakemuksesta Vantaan Riipilään tilalle Jäppilä
RN:O 416-6-39 seuraavan lausunnon. Ympäristölautakunnalla ei ole
huomautettavaa hakemuksesta.
Päätös:
______
Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE PERTTI LAINEEN
VALITUKSEN JOHDOSTA
YMPLA § 50

Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa Pertti Laineen valituksen johdosta, joka liittyy Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen
08/0356/5, joka on annettu 8.4.2008. Korkein hallinto-oikeus on
osoittanut selvityspyynnön kaavoituslautakunnalle. Nurmijärven ympäristölautakunta toimii kunnan maa-aineslupaviranomaisena
1.1.2008 alkaen, jonka johdosta ympäristölautakunta antaa asiasta
lausunnon. Lausunnon myöntämiselle on myönnetty jatkoaikaa
23.6.2008 saakka.
Kaavoituslautakunta myönsi 15.5.2007 § 112 Reijo Elgille soranottoluvan tilalle Ylämaa RN:o 11:60 Nurmijärven kunnan Nummenpään
kylässä. Kaavoituslautakunta myönsi Elgille soran ottamista koskevan
luvan noin 1,42 hehtaarin alueelle ja noin 20 000 k-m³ ottomäärälle.
Lupa myönnettiin 31.12.2010 saakka. Pertti Laine valitti kaavoituslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka
hylkäsi valituksen enemmälti täydentäen kuitenkin lupamääräystä 13.
Pertti Laineen valituksessa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, joka kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä, esitetään seuraavat vaatimukset:
1) Reijo Elgille myönnetty soranottolupa kumotaan kokonaisuudessaan
sekä palautetaan ratkaistavaksi uudelleen ja ottotoiminta on pysyvästi
päätettävä.
2) Toiminnanharjoittaja velvoitetaan suorittamaan ja päättämään kaikki
kaivu- ja jälkihoitotoimenpiteet metsänistutuksineen 6 kuukauden
kuluessa ottotoiminnan päättävän päätöksen antamisesta lukien.
3) Toiminnanharjoittajalle asetettuja lupamääräyksiä tarkennettava
siten, että luvansaaja velvoitetaan torjumaan toiminnasta aiheutuva
pöly sekä lentohiekka naapurustolle aiheutuvien haittojen vuoksi.
4) Toiminnanharjoittaja velvoitettava selvittämän kaivualueen pohjavesiolosuhteet puolueettomalla tutkimuksella sekä korvaamaan valittajan kaivon vedenpinnan laskusta aiheutunut pysyvä haitta.
5) Toiminnanharjoittaja ja valvontaviranomaiset saatettava vastuuseen
vuosikymmeniä voimassa olleiden lupapäätösten aikana tapahtuneista
luvanvastaisista toimista ja toimenpiteistä.
6) Toiminnanharjoittaja velvoitettava korvaamaan valittajalle valittajan
oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä aikaisemmin asian valituksista kertyneet kulut Helsingin hallinto-oikeudessa
laillisine korkoineen myöhemmin esitettävän laskun mukaan.
7) Korkein hallinto-oikeus keskeyttää soranoton ja määrää toiminta- ja
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täytäntöönpanokiellon soranotolle kunnes valitusasia on lainvoimaisesti ratkaistu.
Esitys:

Ympäristölautakunta päättää antaa valituksen johdosta Korkeimmalle
hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunta katsoo, että Pertti Laine ei ole esittänyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa mitään uusia
perusteita soranottoluvan kumoamiseksi, mitä Laine ei olisi esittänyt jo
Helsingin hallinto-oikeudelle.
Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan kaavoituslautakunnan
4.9.2007 § 174 Helsingin hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa
on esitetty yksityiskohtaisesti kunnan maa-aineslain (555/1981)
mukaisen lupa- ja valvontaviranomaisen näkemys valituksissa esitettyihin asioihin.
Ympäristölautakunta katsoo, että Helsingin hallinto-oikeus on 8.4.2008
tekemässään päätöksessä ottanut perustellusti huomioon valituksissa
esille tuodut seikat ja katsonut, että säädetyt edellytykset maa-ainesluvan myöntämiseksi ovat olemassa. Ympäristölautakunnan mukaan
syytä päätöksen kumoamiseen ei ole.
Uudenmaan ympäristökeskus on myös lausunnossaan todennut, että
hakemuksen tarkoittama hanke ei ennakkoon arvioiden aiheuta
vesilain 1:18 §:n tarkoittamia seurauksia. Edellytyksenä on, että pohjaveden korkeutta tarkkaillaan ja veden laatua seurataan. Ympäristökeskus on hakemuksessa antamassaan lausunnossa katsonut, että
koska ei ole muutakaan maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettua estettä
ottamishankkeen toteuttamiselle, edellytykset luvan myöntämiselle ovat
olemassa.
Ympäristölautakunnan mukaan alueen luiskaaminen ja maisemoinen
edellyttävät luvan mukaista toimintaa alueella.
Ympäristölautakunta lähettää Korkeimmalla hallinto-oikeudelle lausunnon liitteenä kunnan maa-aineslain mukaisen valvontaviranomaisen
pöytäkirjat tilalla Ylämaa RN:o 11:60 tehdyistä tarkastuksista, jotka on
tehty kaavoituslautakunnan 15.5.2007 § 112 myöntämän
soranottoluvan jälkeen. Tarkastukset on tehty 8.6.2007, 2.10.2007 ja
23.4.2008.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 2500 2355

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

______
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17.01.2006
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VAKUUKSIEN PALAUTTAMINEN REIJO ELGILLE TILALLA KUOPPAMÄKI RNRO 11:38
NUMMENPÄÄN KYLÄSSÄ PÄÄTTYNEEN MAA-AINESTEN OTON JOHDOSTA
YMPLA § 3

Kaavoituslautakunta on myöntänyt 14.3.2000 § 43 Reijo Elgille soranottoluvan Nummenpään kylässä tilalle Kuoppamäki Rnro 11:38.
Ympäristölautakunta on seurannut maa-ainesten oton ja jälkihoidon
etenemistä.
Kaavoituslautakunta päätti 21.8.2001 § 153, että Reijo Elgille tilalle
Kuoppamäki Rnro 11:38 Nummenpään kylässä 14.3.2000 myönnetyn
soranottoluvan lupamääräysten kohtaa 12 tarkennetaan siten, että
soranottoalueen etelärinteessä olevaa noin 60 metrin pituista
törmäpääskyjen pesimäaluetta ei tarvitse luiskata. Maa-ainesten ottoalueiden tarkastuksella 19.10.2005 on todettu, että tilalla Kuoppamäki etelärinteessä ei ole ollut törmäpääskyjä kahtena viime vuonna
2004 ja 2005. Tila Kuoppamäki on muilta osin maisemoitu ja istutettu.
Tilan havaintoputki on kuiva. Tarkastuspöytäkirja on hyväksytty
ympäristölautakunnan kokouksessa 22.11.2005 § 78.
Reijo Elg on pyytänyt tarkastuskäynnin yhteydessä 19.10.2005 ja
puhelimitse joulukuussa 2005, että Kuoppamäen osalta vakuus palautetaan siten, että vakuussummasta pieni osa, esim. 5 %, jää toistaiseksi palauttamatta.

Esitys:

Ympäristölautakunta päättää esittää Ympäristöpalvelualueen kiinteistöja mittaustoimelle, että Nummenpään kylässä tilalla Kuoppamäki Rnro
11:38 jälkihoidon suorittamisen vakuudeksi asetettu vakuus voidaan
palauttaa Reijo Elgille, koska alueen jälkihoito on tehty loppuun
lupaehtojen mukaisesti.

Lisätietoja: ympäristösihteeri Riitta Heinonen, puh. 2500 2057

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti esittää Ympäristöpalvelualueen kiinteistöja mittaustoimelle, että Nummenpään kylässä tilalla Kuoppamäki Rnro
11:38 jälkihoidon suorittamisen vakuudeksi asetettu vakuus voidaan
palauttaa Reijo Elgille hänen esittämällään tavalla, koska alueen jälkihoito on tehty loppuun lupaehtojen mukaisesti.

______

YMPLA § 51

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ympäristölautakunta päätti 17.1.2006 § 3 palauttaa Reijo Elgille tilalle
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Reijo Elg pyysi maa-ainesten oton valvontaviranomaiselta tilan Kuoppamäki RN:o 11:38 lopputarkastusta ja loppuvakuuden palauttamista
toukokuussa 2008. Tilalla tehtiin tarkastus 4.6.2008. Tarkastuksella
todettiin, että tilalla Kuoppamäki RN:o 11:38 sijainnut vanha
törmäpääskyjen pesimärinne oli luiskattu ja istutettu lupaehtojen mukaisesti. Tarkastuksesta kirjoitettiin pöytäkirja, joka on liitteenä.
Esitys:

Ympäristölautakunta päättää, että tilan Kuoppamäki RN:o 11:38 soranottoluvan jälkihoitotöiden suorittamiseksi asetettu vakuus voidaan
palauttaa toiminnaharjoittajalle kokonaan.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 2500 2355

Päätös:
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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ALUEELLISEN ILMANLAADUN SEURANNAN JATKAMINEN
YMPLA § 52

Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen kunnat ovat tarkkailleet
alueensa ilmanlaatua vuodesta 2004 alkaen. Seuranta perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava
paikallisten olojen edellyttämästä ympäristön tilan seurannasta.
Seuranta jakaantuu bioindikaattoriosaan ja mittausosaan. Seurannan
toteuttamisesta tehtiin aikanaan viiden vuoden sopimus, jonka viimeinen vuosi on nyt menossa.
Seurantaohjelma on päivitetty seuraavaa viisivuotiskautta varten,
vuosille 2009 - 2013. Ainoa oleellinen muutos on bioindikaattoriosan
supistaminen käsittämään vain jäkäläkartoituksen. Valmistelusta on
vastannut hankkeen käytännön järjestelyistä huolehtinut yhteistyöryhmä,
joka muodostuu maakunnan liittojen nimeämistä yhdyshenkilöistä.
Uudenmaan ympäristökeskus on toiminut ja toimii seurannan
koordinoijana. Sen edustaja huolehtii em. ryhmän kokousten järjestelystä ja sihteeritehtävistä. Bioindikaattoriosan tekijäksi on suunniteltu
tarjousten perusteella Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskusta. Mittausosan toteuttajaksi on vastaavasti suunniteltu YTV:a.
Ympäristölupavelvollisten laitosten ilmapäästöjen vaikutustarkkailu
voidaan sopeutuvin osin liittää osaksi tätä ilmanladun seurantaa. Kukin
kunta sopii suoraan luvanhaltijoiden kanssa niiden mahdollisesta
osallistumisesta ja kustannusten jaosta laitoksen ja kunnan kesken.
Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt 21.4.2008 päivätyn kirjeen,
Dnro UUS-2002-T-6-426, jossa esitetään, että kunta jatkaisi ilmanlaadun seurantaa seuraavat viisi vuotta. Kustannusosuudet on
esitetty kirjeen liitteessä. Seurantatutkimukseen osallistuvia kuntia on
30 ja kustannukset bioindikaattoriseurannasta ja mittauksista ovat
vuoden 2009 osalta noin 130 000 euroa yhteensä, kustannukset on
esitetty ilman arvonlisäveroa. Nurmijärven maksuosuus on 6134 euroa
vuodelle 2009. Seuraavina vuosina kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa. Yleiseen kustannustason nousuun on varauduttu niin, että
maksut nousevat 2 % vuodessa.
Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt ilmoittamaan toukokuun
2008 loppuun mennessä kunnan halukkuudesta ilmanlaadun seurannan jatkamiseen.
Ympäristönsuojelupäällikkö on keskustellut ympäristöpäällikön kanssa,
että asiantuntijamäärärahoihin varataan 6134 euroa ilmanlaatututkimusta varten. Kuuma -ympäristökeskuksen hankeselvityksessä on
oletettu, että kukin kunta varaa määrärahan ilmanlaatututkimuksia
varten kunnan omaan talousarvioon. Kaikki Kuuma -kunnat osallistuvat
ilmanlaadun seurantaan.

Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Riitta Heinonen, puh. 2500 2057

Ympäristönsuojelupäällikön esitys:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjeen ja pitää hyvänä ratkaisuna, että ilmanlaadun
seurantaa jatketaan kuntien yhteistyönä.
Päätös:
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
YMPLA § 53

Ympäristötarkastajan (§ 1 - 6), terveystarkastajien (§1 - 10) sekä ympäristöpäällikön (§ 1, 3, 4, 5) tekemien viranhaltijapäätösten luettelo
3.1.2008 - 11.6.2008 väliseltä ajalta ovat liitteenä.

Ympäristönsuojelupäällikön esitys:
Ympäristölautakunta merkitsee liitteenä olevat viranhaltijoiden päätökset tiedoksi.
Lisätietoja:ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 2500 2355, ympäristöpäällikkö Seija Peurala p,25003521

Päätös:
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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LAUSUNTO LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
YMPLA § 54

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus/yleiskaavoitus pyytää lausuntoa
Lepsämän osayleiskaavaluonnoksesta.
Lepsämän kylän osayleiskaavaa on laadittu yleiskaavoitusohjelman
mukaisesti.
Vuorovaikutus ja tiedottaminen:
Työn vireille tulosta on ilmoitettu toukokuussa 2004 sekä lehtikuulutuksella että kirjeellä maanomistajille ja asukkaille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnittelualueen alustava rajaus ovat olleet
nähtävillä 26.5.2004 alkaen.
Lepsämän koululla järjestettiin 8.6.2004 kaavan laatimista koskeva
yleisötilaisuus, jossa esiteltiin aluetta koskevia selvityksiä ja alueen
tilajaotushistoriaa. Tilaisuudesta tiedotettiin suunnittelualueelle sekä
niille suunnittelualueen ulkopuolella asuville maanomistajille, joiden
osoite on ollut tiedossa. Tiedottamisen yhteydessä sekä yleisötilaisuudessa asukkaille jaettiin suunnittelun lähtökohtia koskeva kysely,
johon saatiin 86 vastausta. Yhteenveto vastauksista on kaavaselostuksessa. Lisäksi materiaaliin on liitetty yhteenveto ennen luonnoksen
valmistumista jätetyistä mielipiteistä ja niihin annetuista vastauksista.
Kaavan laatiminen aloitettiin vuoden 2004 alussa konsulttityönä, mutta
sopimus purettiin syksyllä 2005 konsultin henkilövaihdosten takia.
Tämän jälkeen kaavaa on laadittu kunnan omana työnä. Lepsämän
osayleiskaavan laatimista koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 20.10.2005.
Osayleiskaavan periaatteita mm. emätilatarkasteluun perustuvaa mitoitusta sekä mitoitusvyöhykkeiden muodostamisperiaatteita esiteltiin
valtuustoryhmille touko-kesäkuussa 2007. Osayleiskaavaa on laadittu
ottaen huomioon näissä tilaisuuksissa annettu palaute.
Lähtökohdat:
Lepsämän osayleiskaava on ensimmäinen kyläalueiden maankäyttöja rakennuslain mukaisista uusista oikeusvaikutteisista osayleiskaavoista. Koska oikeusvaikutteinen kaava on aluerajauksiltaan sitova, on kaavan esitystavan oltava yleispiirteinen, jotta toteutusvaiheessa voidaan toimia kaavan puitteissa joustavasti. Rakentamismahdollisuuksien määrä tiloittain perustuu emätilakohtaiseen tarkasteluun mitoitusvyöhykkeittäin. Kaavakartalla osoitetaan asutuksen
painopistealueena kyläkeskusalue ja tuodaan selkeästi esille kyläkeskusta ympärivien alueiden haja-asutusmainen luonne. Samoin
Lepsämälle luonteenomainen jokilaakson kulttuurimaisema tuodaan
selkeästi esille kaavakartalla. Rakentamisen ohjaus perustuu por-
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rastettuun rakennuspaikkakokoon eri alueilla siten, että sijainniltaan
paremmilla alueilla rakennuspaikan koko voi olla pienempi.
Osayleiskaavaratkaisun keskeinen lähtökohta on kunnan strategian
2005-2015 päämäärien mukaan väestönkasvun pitäminen hallittuna.
Strategian mukaan kunnassa on viihtyisä elinympäristö ja monipuolisia
asumisvaihtoehtoja. Kasvua ohjataan taajamiin ja kyläkeskuksiin,
joiden rakennetta tiivistetään. Kyläkeskusten elävyys ja niitä
ympäröivien alueiden maaseutumainen luonne säilytetään osayleiskaavoituksella.
Suunnittelualueella on noin 1170 asukasta (tilanne 31.12.2006).
Asuntoja alueella on noin 450 kpl (tilanne 31.12.2005) pääosin omakotitaloissa, muutamia toimivia maatiloja, työpaikkoja alueella on noin
170 kpl (tilanne 31.12.2004). Kunnan v. 2007 hyväksytyn väestösuunnitteen mukaan Lepsämän väkiluku on noin 1450 vuoden 2017
lopussa, mikä on noin 3 % verran koko kunnan vuoden 2017
väkiluvusta. Tämä suhteellinen osuus on saman suuruinen kuin vuonna
2006.
Tavoitteita:
Osayleiskaavan merkittävänä tavoitteena on ohjata alueelle kohdistuva
rakentamispaine sekä sijainnin että kokonaismäärän osalta, jotta
alueen vetovoimatekijät ja maaseutumaisuus säilyisivät. Rakentamismahdollisuuksien arviointi tiloittain perustuu emätilakohtaiseen
tarkasteluun.
Osayleiskaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on ohjata rakentamista
yhdyskuntarakenteessa edullisesti sijaitseville alueille. Toisaalta
tavoitteena on kaavaratkaisun joustavuus erilaisissa tilanteissa.
Kaavaratkaisu:
Lepsämän osayleiskaava-alueelle kohdistuu rakentamispaine kuten
koko Nurmijärven kunnan alueelle. Toisaalta Lepsämänjokilaakso on
maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta ja maaseutua.
Suunnittelualueen ominaisuuksia on pyritty ilmentämään kaavakartalla.
Alueelle on osoitettu vanhojen kylien alueelle ja niiden välille kyläalue,
joka ulottuu Lepsämän asemakaavoitettuun alueeseen idässä.
Lepsämänjokilaakson viljelyalueet on osoitettu maanviljelysalueina ja
muut alueet maa- ja metsätalousalueina. Tällä on haluttu korostaa
kyläaluetta ja toisaalta maaseutumaisuutta, jolla haja-asutusluonteinen
rakentaminen on mahdollista lukuun ottamatta joitain erityisalueita
kuten luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet, keskeinen jokilaakso ja
arvokas kallioalue. Näillä alueilla on tiloittain voitu
rakentamismahdollisuus osoittaa tilan muille alueille.
Rakentamismahdollisuuksien arviointi perustuu emätilakohtaiseen
tarkasteluun mitoitusvyöhykkeittäin. Rakentamismahdollisuuksien siPöytäkirjan tarkastajat:
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jainti määräytyy kaavamerkintöjen- ja määräysten perusteella, niitä ei
ole osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti. Tämän joustavuuden
mahdollistaa rakennuspaikan vähimmäiskoon porrastaminen yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella, jotta sijoittumista voidaan
ohjata yhdyskuntarakenteessa edullisille alueille. Rakennuspaikkojen
vähimmäiskoot vaihtelevat 5 000 m²/3 000 m² ja 20 000 m² välillä.
Alueella on tällä hetkellä noin 490 rakennusta ja lisäksi näiden yhteydessä talousrakennuksia. Mitoitus mahdollistaa enintään noin 210
uuden rakennuspaikan muodostamisen. Lisäksi yli 5 000 m² suuruisilla
rakennuspaikoilla on ns. sivuasunnon rakentamismahdollisuus tarkemmin määritellyin edellytyksin.
Kyläalueena (AT) on osoitettu vanhojen kylien alueet ja niiden välinen
alue Lepsämäntien itäpuolella. Kyläalue ulottuu idässä Lepsämän
asemakaavoitettuun alueeseen. Myös Perkauksentien alue on
osoitettu kyläalueena. Pohjoisessa kyläalue ulottuu Yli-Lepsämäntielle
asti.
Kyläalue on tarkoitettu asuinrakentamiseen sekä kylän ja sitä ympäröivän alueen asutuksen tarvitsemaan palvelurakentamiseen.
Pääosin metsävaltaiset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina alueina ( M-1, M-2 ja M- 3). Nämä alueet on varattu maa- ja
metsätalouden harjoittamista varten ja niillä sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä haja-asutusluonteinen
asuinrakentaminen
Lepsämänjokilaakson keskeinen viljelyalue on osoitettu maatalousalueena MT-1, joka on maiseman kannalta tärkeä. Tämän alueen
säilyminen avoimena ja rakentamattomana on merkittävää kyläkuvan
kannalta. Muut keskeiset peltoalueet on osoitettu MT-2 –alueina, joilla
on merkitystä maiseman kannalta. Näille alueille on mahdollista
rakentaa haja-asutusmaisesti tietyin edellytyksin.
MY-1 –alueena on osoitettu Santapakanmäki, Huitunmäki etelä ja
Lallinsuo, joka on aiemmissa seutukaavoissa osoitettu suojelualueena
Lisäksi on ao. selvitysten perusteella osoitettu pohjavesialueet, luontosuhteiltaan arvokkaat alueet, muinaismuistot sekä rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet.
Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien sauma-alueen tieverkkoselvityksen (SAUMA) perusteella Kehä IV:n Vihtiin jatkamisen
Luhtaanmäen liittymästä yhtenä vaihtoehtona nousi esiin Nurmijärven
eteläosien kautta kulkeva yhteystarve. Osayleiskaavassa on osoitettu
tämä Kehä IV:n mahdollinen jatkaminen Nurmijärven eteläosien kautta
Vihtiin tieliikenteen yhteystarpeena.
Kaavaselostusta täydennetään vielä mm. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta. Samoin mitoituslaskelmat ja mitoitusta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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havainnollistava kartta tarkistetaan ennen kaava-aineiston nähtäville
asettamista.
Lepsämän osayleiskaava selostus on esityslistan oheisaineistona.
Esitys:

Esitys jaetaan kokouksessa.
Ympäristölautakunta antaa Lepsämän osayleiskaavasta seuraavan
lausunnon.
Pohjavesialueet
Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueille on valmistunut alkuvuonna 2008 suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman on laatinut FCG
Suunnittelukeskus Oy Uudenmaan ympäristökeskuksen, Nurmijärven
kunnan ja Nurmijärven vesilaitoksen toimeksiannosta. Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien vesivarojen käyttö myös tulevaisuudessa rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Selvitystyön perusteella on vedenottamoille määritelty suojavyöhykkeet, laadittu
suojelutoimenpideohjelma alueella todettuja pohjavettä uhkaavia riskitoimintoja koskien sekä laadittu ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueille.
Suojelusuunnitelmatyön yhteydessä on tarkistettu Nummenpään ja
Lepsämän pohjavesialueiden rajaukset. Samalla myös niiden välisen
Ali-Labbartin pohjavesialueen rajaus on tarkentunut. Uudenmaan
ympäristökeskus on lisäksi tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja
Ali-Labbartin pohjavesialueluokka on nykyisin II. Nämä tarkistukset
tulee huomioida Lepsämän osayleiskaavatyössä.
Vesihuolto
Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
mukaan asuinjätevesien käsittelytoimenpiteinä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla pohjavesialueilla tulevat kyseeseen joko jätevesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäviksi tai vaihtoehtoisesti
jätevesien johtaminen täyttymishälyttimillä varustettuihin umpisäiliöihin.
Määräyksiä jätevesien käsittelystä voidaan antaa myös kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä.
Ympäristölautakunta sekä terveys- että ympäristöviranomaisena pitää
tarkoituksenmukaisena, että osayleiskaava ja sen perusteluissa tulee
huomioida uusi Nummenpään, Lepsämän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja sitä tarkennetaan yllä esitetyin lisäyksin. Samoin
kohdassa yleiset määräykset ja suositukset (§ 13 ) vesihuoltoa tulee
tarkentaa pohjavesialueen osalta suojelusuunnitelman mukaiseksi.

Lisätietoja: ympäristösuojelupäällikkö Riitta Heinonen, puh. 2500 2057 ja ympäristöpäällikkö Seija Peurala, puh.
2500 3521

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.

NURMIJÄRVEN KUNTA
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA

7/2008

133

NURMIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Ympäristölautakunta

§ 55

KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT
YMPLA § 55
_______
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17.06.2008

ILMOITUSASIAT
YMPLA § 56

1. Kunnanhallitus päätti 12.5.2008 § 184, ettei se ota käsittelyynsä
ympäristölautakunnan 15.4.2008 kokouksen päätöksiä.
2. Kunnanhallitus on tehnyt Vihdin kunnan kanssa yhteistyösopimuksen maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisesta.
3. Valtuusto on hyväksynyt 26.3.2008 § 28 Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelman.
4. Valtuusto on hyväksynyt 21.5.2008 § 42 Nurmijärven kunnan torisäännön.
5. Vaasan hallinto-oikeuden päätös numero 08/0181/1, Diaarinumero
01957/07/5107, 5.6.2008, valitus ympäristölupa-asiassa. Nurmijärven
kunta valitti Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä, joka
koskee Metsä-Tuomelan jäteaseman ympäristöluvasta.

6. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt päätöksellään
UUS-2006-Y-475-124, No YS 652, 20.5.2008 loppuraportin, joka koskee pilaantuneen alueen kunnostusta Klaukkalan Metsäkyläntie 2:ssa.
Kunnostustyö toteutettiin jakeluaseman muutostöiden yhteydessä
22.11.-15.12.2006.
Ympäristöpäällikön esitys:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Ympäristölautakunnan kokouksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta seuraavasti:
A) Pykäliin

voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
VALITUSOIKEUS on:
· sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
· 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
· alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
· muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
·
·

Ympäristönsuojelulain perusteella käsiteltyä ympäristölupaa tai
vesilain perusteella käsiteltyä talousveden ottamista vesistöstä koskeva valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta päätöksen tehneelle Nurmijärven ympäristölautakunnalle.

·
·

Ympäristönsuojelulain perusteella käsiteltyä muuta päätöstä tai
vesilain perusteella käsiteltyä muuta asiaa kuin talousveden ottamista vesistöstä koskeva valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta päätöksen tehneelle Nurmijärven ympäristölautakunnalle.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
· valittajan nimi ja kotikunta
· päätös, johon haetaan muutosta
· miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
· perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä valitus on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, ellei toisin määrätä.
Nurmijärven ympäristölautakunnan osoite:
PL 37, 01901 Nurmijärvi
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
sähköposti: kunta@nurmijarvi.fi
Vaasan hallinto-oikeuden osoite:
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
sähköposti: vaasa.hao@om.fi
B) Pykäliin

voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nurmijärven kunnan ympäristölautakunnalta.
Oikaisua voi hakea asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä Nurmijärven kunnan jäsen sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee lautakunnan toimivaltaa ulommaksi tai on
muuten lain vastainen (kuntalaki 92 §).
Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää
Nurmijärven kunnan ympäristölautakunnan osoite:
PL 37, 01901 Nurmijärvi
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
sähköposti: kunta@nurmijarvi.fi
Milloin oikaisuvaatimus tehdään sillä perusteella, että päätös loukkaa muutoksen hakijan oikeutta,
oikaisuvaatimusaika luetaan päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saanen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa päätöksen kirjeenä lähettämisestä.
Jos Nurmijärven kunnan jäsen tekee oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka menee lautakunnan toimivaltaa ulommaksi tai muutoin on lain
vastainen, luetaan oikaisuvaatimusaika siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon päätöksestä tai jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräaikaan.

C) Pykäliin

voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristölautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen sekä jätelain, luonnonsuojelulain, maastoliikennelain, meluntorjuntalain tai muiden edellä mainitsemattomien erityislakien nojalla tekemään päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tai julkipanosta, sitä päivää lukuunottamatta.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää
Helsingin hallinto-oikeuden osoite:
PL 120, 00521 Helsinki
sähköposti: helsinki.hao@om.fi
D) Pykäliin

47-56
jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa EI SAA HAKEA MUUTOSTA OIKAISUVAATIMUKSELLA EIKÄ VALITTAMALLA (kuntalaki 91 § ja laki muutoksenhausta hallintoasioissa 3 §)

Pykäliin
joista voi tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen EI SAA HAKEA MUUTOSTA VALITTAMALLA
Pykäliin
jotka koskevat vesilain valvontaa EI SAA HAKEA MUUTOSTA VALITTAMALLA.

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TAI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OSOITETUN VALITUSKIRJELMÄN LAATIMISESTA
Ympäristölautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava vaatimus
perusteluineen. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Ympäristölautakunnan päätöksestä Helsingin Hallinto-oikeudelle tehtävässä valituskirjelmässä on
ilmoitettava:
·
·
·
·

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Maksut
Valitusviranomaiset perivät päätöksestään maksun.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa
82 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

