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Ympäristöterveysjaosto § 102 14.12.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YMPJAO 14.12.2021 § 102 

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

 Päätös:
 Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
 ja päätösvaltaiseksi.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 103 14.12.2021

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

YMPJAO 14.12.2021 § 103 

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 
 Päätös:
 Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi 
 Olli Willbergin ja Christoffer Hällforsin.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 104 14.12.2021

LISÄLISTA

YMPJAO 14.12.2021 § 104 

 Ympäristöterveysjaosto päättää käsitellä lisälistan.

 Päätös:
Ympäristöterveysjaosto päätti käsitellä lisälistan.
_______
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Ympäristöterveysjaosto § 62 24.08.2021
Ympäristöterveysjaosto § 105 14.12.2021

ASIAN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN /AS OY JOKIKATU 25

1594/35/2021

YMPJAO 24.08.2021 § 62
 
 Valmistelu: terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
 puh 040 723 4121 tai etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 Terveyshaitta asuinhuoneistossa osoitteessa Jokikatu 25 B 8,
Porvoo yöaikaisesta melusta johtuen on tullut vireille
ympäristöterveydenhuoltoon 29.6.2020.  Ympäristöterveydenhuolto
mittasi tarkastuksen yhteydessä 28.1.2021 makuuhuoneen
melutasot. Mittausten aikana huoneistossa oli havaittavissa
mahdollisesti lämmönjakeluhuoneesta peräisin oleva tasainen
taustaääni. Kahden mittauksen keskiäänitasot olivat 30,5 ja 30,6 dB
eli ne ylittivät toimenpiderajan lievästi. Asuinhuoneistossa
nukkumiseen tarkoitetussa tilassa yöaikainen kiinteistön teknisistä
laitteista aiheutuva keskiäänitason toimenpideraja
asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015 liite 2) on  LAeq 30 dB
klo 22–07. Lisäksi pienitaajuisessa melussa havaittiin selviä ylityksiä
kaikissa mittauksissa terssikaistalla 50 Hz. Ohjearvo 50 Hz kaistalle
on 44 Leq/1h/dB ja kaikissa mittauksissa kaistan mittaustulos oli yli
47 dB. Melualtistuminen asunnossa on jatkuvaa, eikä asukas voi
omilla toimillaan välttyä altistumiselta.

 Ympäristöterveydenhuolto on kehottanut taloyhtyötä As oy 
Jokikatu 25 selvittämään ja poistamaan melusta aiheutuvan
terveyshaitan, sekä kehottanut taloyhtiötä todentamaan
terveyshaitan poistumisen melumittauksin. Tarkastuskertomukset
ovat liitteenä. As Oy Jokikatu 25 on ryhtynyt tarkastuksilla
kehotettuihin toimenpiteisiin, mutta ei ole onnistunut yrityksistä
huolimatta poistamaan terveyshaittaa. Taloyhtiön teettämät
melumittausraportit ovat liitteenä. Taloyhtiön tilaamissa mittauksissa
käytetty melumittari ei täytä asumisterveysasetuksessa määriteltyjä
vaatimuksia, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

 Tarkastuksella 10.5.2021 kehotettiin taloyhtiötä selvittämään ja
poistamaan huoneistossa B 8 esiintyvä melusta aiheutuva
terveyshaitta 14.7.2021 mennessä. Lisäksi taloyhtiötä kehotettiin
todentamaan terveyshaittaa aiheuttavan epäkohdan poistuminen
melumittauksin niin ikään 14.7.2021 mennessä. Taloyhtiötä
kehotettiin käyttämään apuna akustiikan asiantuntijaa, jotta
korjaavat toimenpiteet kohdistetaan oikein ja mittauksissa
edellytettiin käytettävän mittauslaitteita, jotka täyttävät
asumisterveysasetuksessa määritellyt vaatimukset.
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Heinäkuussa 2021 taloyhtiö on ilmoittanut käyttäneensä akustiikan
asiantuntijaa meluhaitan aiheuttajan tunnistamisessa ja vaikuttavien
toimenpiteiden määrittämisessä. Taloyhtiö ilmoittaa, että
asiantuntijan mukaan ääni ei voi kantautua rakenteiden läpi vaan
kantautuu runkoäänenä kiertovesipumpusta, joka pitää irrottaa 
putkistosta vaimentimilla. Taloyhtiö on tilannut putkiliikkeeltä
akustiikan asiantuntijan suosittelemat muutostyöt, joiden se on
arvioinut toteutuvan 12.8.2021 mennessä.

 As Oy Jokikatu 25 ei ole toimittanut selvitystä toimenpiteistä
terveyshaitan poistamiseksi eikä mittaustuloksia toimenpiteiden
onnistumisen todentamiseksi annettuun määräaikaan 14.7.2021
mennessä. Koska huoneisto ei täytä kaikkia asunnolle
lainsäädännössä asetettuja terveydellisiä vaatimuksia ja annettuja
kehotuksia ei ole noudatettu määräajassa, on epäkohtien
poistamisen varmistamiseksi tarpeen antaa terveydensuojelulain 
27 §:ssä tarkoitettu määräys.

 Terveydensuojelulain 27 § mukaan, jos asunnossa tai muussa
oleskelutilassa esiintyy melua siten, että siitä voi aiheutua
terveyshaittaa asunnossa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja
siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai
rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu
asuinhuoneiston rakennuksen rakenteista, eristeistä tai
rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan
poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja. Kunnan
terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla
haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin
terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi,
poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Määräysten antamisen tulee
perustua terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen
sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin,
selvityksiin tai havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan
lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta.

 As Oy Jokikatu 25 on kuultu määräyksen sisällöstä ja perusteluista. 
Kuulemisesta ei toimitettu vastinetta määräaikaan 12.8.2021
mennessä.

 Sovelletut oikeusohjeet:
· Terveydensuojelulaki (763/1994) 26-27, 57 §
· Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 - 17 § 
· Asumisterveysasetus (545/2015) 3-4, 11-13 §
· Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet II (Valvira 2016)
· Hallintolaki (434/2003) 34 §

 Liitteet:
1. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 16.9.2020
2. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus ja melumittaus

28.1.2021
3. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 10.5.2021
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4. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 27.5.2020
(Polygon)

5. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 26.11.2020
(Polygon)

6. As Oy Jokikatu 25, tilojen melumittaus päivitys 30.3.2021
(Polygon)

 

YP:

 Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto päättää antaa
seuraavan terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen:

 Päävelvoitteet:

 1. As Oy Jokikatu 25 tulee poistaa huoneistossa Jokikatu 25 B 8
esiintyvä melusta aiheutuva terveyshaitta. Selvitys tehdyistä
toimenpiteistä ja niiden ajankohdasta tulee toimittaa
ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä.

 2. Terveyshaittaa aiheuttaneen epäkohdan poistuminen tulee
todentaa melumittauksin asuinhuoneistossa. Mittaustulokset ja
selvitys mittauksen suorittajan pätevyydestä tulee toimittaa
ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä.

 Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.

 
YMPJAO 14.12.2021 § 105 

 Valmistelu ja lisätiedot:
 terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
 puh. 040 7234121 tai maarit.lonnroth(a)porvoo.fi

 As Oy Jokikatu 25 toimitti osittaisen selvityksen tehdyistä
toimenpiteistä 18.10.2021 ja  pyysi lisäaikaa määräyksen
toimenpiteille 26.11.2021 asti. Lisäaikapyynnön käsittely on esitetty
liitteenä olevassa tarkastuskertomuksessa 26.10.2021. 

 As Oy Jokikatu 25 toimitti päivitetyn selvityksen tehdyistä
toimenpiteistä ja yöaikaisista melumittauksista 16.11.2021. 

 As Oy Porvoon Jokikatu 25 on toimittanut 16.11.2021 tiedoksi
selvityksen rakennuksen teknisessä tilassa tehdystä muutoksista
huoneistoon B 8 kantautuvan meluhaitan poistamiseksi ja
mittauspöytäkirjan yöaikaisista melumittauksista huoneistossa
toimenpiteiden jälkeen. Selvityksen mukaan rakennuksen
teknisessä tilassa teknisiä laitteita on eristetty runkomelusta
aiheutuvan meluhaitan poistamiseksi. Yöaikaisten
melumittaustulosten perusteella asunnon yöaikainen keskiäänitaso
on 22,5 dB (LAeq22-7), eikä se enää ylitä asumisterveysasetuksen
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toimenpiderajaa 30 dB (LAeq22-7). Myös pienitaajuinen meluhaitta on
poistunut. Suurin pienitaajuisen melutapahtuman aiheuttama
äänitaso LAmax oli 29,6 dB, joka alittaa asumisterveysasetuksen
pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat
nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Selvityksen ja melumittauksen
käsittely on esitetty liitteenä olevassa tarkastuskertomuksessa
19.11.2021.

 
 Asukas on 19.11.2021 puhelimitse vahvistanut, että asunnossa ei

enää ole havaittavissa häiritsevää melua.

 Annetun selvityksen, melumittaustulosten ja asukkaan ilmoituksen
perusteella melusta aiheutuva terveyshaitta huoneistossa 
Jokikatu B 8 on nyt poistunut.

 Liitteet:
 Tarkastuspöytäkirja 26.10.2021
 Kuuleminen 26.10.2021
 Tarkastuspöytäkirja 19.11.2021

 YP:

 Ympäristöterveysjaosto toteaa, että määräyksiä on noudatettu ja
asian käsittely päättyy.

 
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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Ympäristöterveysjaosto § 106 14.12.2021

VALVONTASUUNNITELMA 2022

YMPJAO 14.12.2021 § 106 

 Valmistelu ja lisätiedot: 
 I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, 
 puh. 040 723 4141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi  ja 
 III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Seija Heikkinen, 
 puh. 040 7139 894, seija.heikkinen(at)porvoo.fi
 Valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson, puh 040 489 5797 tai

petronella.jansson2(at)porvoo.fi

 Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki
edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta
valvontaa. 

 Vuoden 2022 valvontasuunnitelman laatimisessa on otettu
huomioon toimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö sekä EU-
lainsäädäntö, Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen
valvontasuunnitelma 2020–2024 samoin kuin
ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen
valvontaohjelma vuosille 2020–2024. Ympäristöterveydenhuollon
yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnalliset
terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat. Kunnan
valvontasuunnitelman sisällöstä säädetään Valtioneuvoston
asetuksessa (665/2006). Viranomaistoimielimen vahvistama
valvontasuunnitelma tulee lähettää tiedoksi Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon (ESAVI) 31.12.2021 mennessä. 

 Valvontasuunnitelmaehdotukseen on kirjattu terveydensuojelun
lakisääteiset tehtävät, tavoitteet sekä painopistealueet ja
priorisointiohjeet vuodelle 2022. Valvontasuunnitelma sisältää
suunnitelman maksullisesta valvonnasta ja näytteenotosta. 
Ehdotuksessa on esitetty arviot suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin
tarvittavista henkilöstöresursseista henkilötyövuosina.

 Valvonnan tuottavuutta pyritään parantamaan terveydensuojelulain
mukaisia valvonnan prosesseja sujuvoittamalla.

 
 Liitteenä olevaan valvontasuunnitelmatekstiin ei ole sisällytetty

valvontaan liittyvien suoritteiden määrittelyä, kuvauksia valvonnan
toimintatavoista ja sisällöstä eikä valvonnassa apuna käytettäviä
tarkastuslistoja, lomakkeita tai ohjeita. Ne on kuvattu
terveydensuojelun laatukäsikirjassa tai sen liitteissä. 

 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvontasuunnitelman
vireilläolosta on tiedotettu kaupungin internetsivuilla viikolla 46. 
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YP:

 Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa vuoden 2022
valvontasuunnitelman.

 
 Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 107 14.12.2021

TALVEN 2022 KOKOUSAJAT

YMPJAO 14.12.2021 § 107 

Valmistelu ja lisätiedot: 
 I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, 
 puh. 040 723 4141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

 
YP:

 Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa talven 2022 kokouspäivät
seuraavasti:

 25.1.2022 klo 17
 22.2.2022 klo 17

 Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.
 _______



PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2021 13

_________________________________________________________________________

Ympäristöterveysjaosto § 108 14.12.2021

NIVOS OY:N VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN 2022-2026 VAHVISTAMINEN
PORNAISTEN VEDENJAKELUALUEEN OSALTA

YMPJAO 14.12.2021 § 108 

 Valmistelu ja lisätiedot:
 terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth,
 puh. 040 723 4121 tai maarit.lonnroth(at)porvoo.fi

 Nivos Vesi & Lämpö Oy on tukkuvesilaitos, joka toimittaa vettä
Mäntsälään, Pukkilaan ja Pornaisiin. Nivos Oy hallinnoi
Nummenmaan ja Hyötinmäen vesilaitoksia Pornaisissa sekä
vedenjakelua Pornaisissa. Nivos Oy:n ja Pornaisten kunnan
vesilaitoksen riskinarviointi on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa
19.12.2019. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus vahvistaa
tahollaan Nivoksen valvontatutkimusohjelman Mäntsälän ja Pukkilan
osalta.

 Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan
vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä,
on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan
laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja kunnan
terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä.
Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen
tarkistusväli on enintään viisi vuotta. 

 Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat
· vesilaitosten yhteystiedot
· toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden

käyttäjien määrä
· vedentuotantoketju
· vedenjakelualueen sijainti kartalla
· veden laatu
· laitoksen henkilökunnan pätevyys
· vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai

aikataulu riskienhallinnan toimista
· laitoksen omavalvonta
· varautuminen häiriötilanteisiin
· viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta

 Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus pyysi
valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta lausuntoa Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta (AVI) ja Uudenmaan ELY-keskukselta. AVI:n
lausunto on liitteenä. Lausunnon perusteella
valvontatutkimusohjelmaan tehtiin korjauksia ja täydennyksiä.
Valvontatutkimusohjelma on esitetty liitteessä.
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Liitteet

· Nivos Oy:n valvontatutkimusohjelma 2022–2026 Mäntsälän,
Pukkilan ja Pornaisten vedenjakelualueille ja sen Pornaisten
vedenjakelualueeseen liittyvät liitteet

· AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta 30.11.2021

 
Liitteet eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon
kannalta arkaluonteisia tietoja (Julkisuuslaki 621/1999 24§ kohdat
7–8).

 YP:

 Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Nivos Oy:n 
valvontatutkimusohjelman aikajaksolle 2022–2026 Pornaisten
kunnan vedenjakelualueen osalta.

 Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 65 24.08.2021
Ympäristöterveysjaosto § 109 14.12.2021

UHKASAKON TUOMITSEMINEN / RUUKINTIE, LOVIISA

YMPJAO 24.08.2021 § 65
 

Valmistelu: terveystarkastaja Paula Hänninen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 746 3388

 Asuinhuoneistossa Ruukintie 10 as 3, 07970 Loviisa, on 8.3.2021
tehdyllä tarkastuksella, pöytäkirjan päiväys 19.3.2021, todettu
seuraavaa; kosteusvaurio huoneiston lattiassa sekä
rossialapohjassa. Asukkaalta saadun tiedon mukaan huoneistossa
on havaittu ulosteen hajua. Asunnon kohdalla on vuotava
viemäriputki. As. Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnaa kehotettiin,
tarkastuskertomus 7.5.2021, korjaamaan välittömästi vuotava
viemäriputki, jotta rakenteiden ja rakennuksen alapohjan
saastuminen viemärivedellä sekä lisäkosteuden pääseminen sitä
kautta rakenteisiin loppuu. Vuotava putki tuli korjata 21.5.2021
mennessä. Asunto Oy:n puheenjohtaja on ilmoittanut sähköpostilla
12.5.2021, etteivät pysty korjaamaan vuotavaa viemäriputkea
terveystarkastajan kehotuksessa antamassa määräajassa.

 Koska kiinteistön omistaja on laiminlyönyt kiinteistön jätevesien
johtamiseen liittyvän ja todennäköistä terveyshaittaa aiheuttavan
vian korjaamisen, on kiinteistön omistajaa tarpeen
terveydensuojelulain 53 §:n mukaisella määräyksellä velvoittaa
määräajassa oikaisemaan kyseinen laiminlyönti. Kunnan
terveydensuojeluviranomainen voi lisäksi tehostaa antamaansa
määräystä uhkasakolla.  

 Kiinteistön omistajaa Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnaa on
kuultu määräyksen sisällöstä ja perusteluista ja vastine saapui
2.8.2021. Yhtiö pitää päätöksessä vaadittua aikataulua
mahdottomana osakkaan vastustuksen vuoksi. Yhtiö viittaa lisäksi
rahoitusongelmiin ja vaikeuksiin löytää pätevä kuntotutkija.

 Sovelletut oikeusohjeet
· Terveydensuojelulaki (736/1994 & muut.) 22, 51, 53 ja 57 §
· Terveydensuojeluasetus (1280/1994 & muut.) 11, 15–17 § 
· Asumisterveysasetus (545/2015) 20 § 
· Valviran ohje asumisterveysasetuksen 20 §:n soveltamisesta 
· Hallintolaki (434/2003) 34 §

 Liitteet
1. Terveystarkastajan tarkastuskertomus/korjauskehotus

19.3.2021
2.  Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan vastine

terveystarkastajan selvityspyyntöön 13.4.2021
3. Terveystarkastajan tarkastuskertomus/korjauskehotus

7.5.2021
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4. Asunto Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan vastine
terveystarkastajan selvityspyyntöön 12.5.2021

5. As Oy:n vastine kuulemiseen 2.8.2021.

 YP:

 Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto päättää antaa
seuraavan terveydensuojelulain 53 §:n mukaisen määräyksen:

 Päävelvoitteet
 1. Ympäristöterveysjaosto määrää kiinteistön omistajaa välittömästi,

kuitenkin viimeistään 18.10.2021 mennessä korjaamaan osoitteessa
Ruukintie 10 as 3 07970 Loviisa sijaitsevan huoneiston vuotava
viemäriputki tai muutoin estämään viemäriveden valuminen
rakenteisiin ja alapohjaan. 

 2. Selvitys toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa Porvoon
ympäristöterveydenhuoltoon niin ikään 18.10.2021 mennessä.

 Ympäristöterveysjaosto tehostaa määräyksiä juoksevalla
uhkasakolla, jos jompaa kumpaa päävelvoitetta ei ole noudatettu
määräaikaan mennessä. Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä
päävelvoitteelle on 5000 € ja lisäerä jokaista uhkasakkojaksoa on
2000 €. 

 Uhkasakkolain 10 §:n nojalla uhkasakko voidaan tuomita
maksettavaksi, jos velvoitteita ei ole noudatettu eikä noudattamatta
jättämiselle ole pätevää syytä. Kiinteistön omistaja voidaan tuomita
maksamaan asetettu uhkasakon kiinteä peruserä määräajan
päätymisen jälkeen (5 000 euroa) ja lisäksi, jos samat päävelvoitteet
ovat edelleen myöhemmin täyttämättä, voidaan määrätä
maksamaan uhkasakon lisäerä (2 000 euroa). Lisäerien
määräämisen tarkastelujakso on kaksi kuukautta kerrallaan eli
jokaisesta kahden kuukauden jaksosta, jonka aikana kiinteistön
omistaja on rikkonut määräystä, voidaan sille tuomita uhkasakon
lisäerä. Lisäerän tarkastelujakso alkaa peruserän
tuomitsemispäätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 Määräystä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

YMPJAO 14.12.2021 § 109 

Valmistelu: 
 terveystarkastaja Paula Hänninen, 

etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 746 3388
 I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen,

etunimi.sukunimi@porvoo.fi p. 040 723 4141

 Ympäristöterveysjaosto määräsi 24.8.2021 (§ 65)  kiinteistön
omistajaa välittömästi, mutta kuitenkin 18.10.2021 mennessä,
korjaamaan vuotavan viemäriputken tai muutoin estämään vuotavan
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viemäriveden valumisen rakenteisiin ja alapohjaan. Vuoto voidaan
estää esimerkiksi katkaisemalla vesi ja tulppaamalla viemärit niistä
asunnoista, joiden viemärivesi johdetaan vuotavaan viemäriputkeen.
Selvitys toteutetuista toimenpiteistä tuli toimittaa Porvoon
ympäristöterveydenhuoltoon 18.10.2021 mennessä. Määräystä
tehostettiin juoksevalla uhkasakolla, jos jompaa kumpaa
päävelvoitetta (viemärivuodon estäminen ja selvityksen
toimittaminen) ei ole noudatettu määräaikaan mennessä.
Uhkasakon kiinteä peruserä on 5000 €. 

 Tarkastuksella 2.11.2021 hallituksen puheenjohtaja Joni Siikavirta
kertoi, että vedet on katkaistu rakennuksesta aamupäivällä 2.11.
Viemäriputkia ei ollut tulpattu. Tarkastuksella 9.11.2021 havaittiin,
että vedet oli kytketty päälle uudelleen. Pöytäkirja 10.11.2021,
1352248 on liitteenä.

 Koska taloyhtiö on laiminlyönyt uhkasakolla vahvistetun
velvoitteensa viemärivuodon estämisestä eikä ole esittänyt
perusteltua syytä velvoitteen noudattamatta jättämiselle, on
uhkasakko tuomittava.

 Asunto-osakeyhtiötä kuultiin uhkasakon tuomitsemisen perusteista
7.12.2021. Yhtiö esittää vastineessaan, että kiinteistön kaikki
viemäriputket kuvataan  9.12. alkaen ja kuvauksen perusteella
löydetyt mahdolliset vuotavat viemäriputket uusitaan akuuttina
toimenpiteenä. Kuulemiskirje ja yhtiön vastine ovat liitteenä.

 YP:

 Ympäristöterveysjaosto tuomitsee Asunto Oy Ruotsinpyhtään
Vaasanlinnan maksettavaksi päätöksessä 24.8.2021 § 65 asetetun
uhkasakon peruserän 5000 €.

 
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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Ympäristöterveysjaosto § 110 14.12.2021

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2022

YMPJAO 14.12.2021 § 110 

Valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson, puh 040 489 5797 
tai petronella.jansson2@porvoo.fi

 Eläinlääkintähuoltolain 10 §:n mukaan kunnan on laadittava
suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä laissa
tarkoitetusta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan
järjestämisestä alueellaan. Ohjelma on osa ympäristöterveyden-
huollon yhteistä suunnitelmaa, mutta Ruokavirasto on edellyttänyt
sen laatimista erillisenä kokonaisuutena. Suunnitelman tulee
sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta,
laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista,
näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta
suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäri-
palvelujen tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan
suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja
alueellinen suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkastettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. 

 Ruokavirasto päivitti eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman
vuosille 2015–2021 ja  Porvoon ympäristöterveydenhuollon ohjelma
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä
eläinlääkäripalveluista 2022 päivitettiin kansalliseen ohjelmaan
perustuen.  

 YP: 

 Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Porvoon
ympäristöterveydenhuollon ohjelman eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2022.

 
 Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 111 14.12.2021

TIEDOKSI

YMPJAO 14.12.2021 § 111 

 Sipoon kunta: Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos 
– ote pöytäkirjasta § 131

 Sipoon kunta: Massby laaditut vastineet

Sipoon kunta: Kuulutus M2 Massbyn ratsastuskeskuksen
asemakaavamuutoksesta 23.11.2021–

 Loviisan Vårdön jätevedenpuhdistamo, kalataloudellinen tarkkailu
vuonna 2020 ja vuosien 2006–2020 yhteenveto

 ELY-keskus: Koskenkylänjoen kalataloudellisen
yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen, kuulutus 20211116
tarkkailuohjelmapäätöksestä

ELY-keskus: Päätös 20211116_ Koskenkylänjoen kalataloudellinen
yhteistarkkailuohjelma

 Loviisan kaupunki: Päätöskuulutus Soilfood Oy 16.11.2021

Loviisan kaupunki: Soilfood
ptkote_§17_RAYML2-BYMIN2_20211104_ote hakemusliite

Loviisan kaupunki: Soilfood
ptkote_§17_RAYML2-BYMIN2_20211104_ote sis. lupapäätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta: Destia Oy, päätös
maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, KU-YL 23.11.2021

Destia sijaintikartta K-U ympla 23.11.2021

Destia pto -Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
– 23.11.2021, klo 17.00

 Todistukset marraskuu 2021

  Päätös:
 Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.
 _______
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Ympäristöterveysjaosto § 112 14.12.2021

RISTISILLAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS JA LAAJENNUS, LAUSUNTO
LAPINJÄRVEN KUNNALLE

YMPJAO 14.12.2021 § 112 

 Valmistelu ja lisätiedot:
 terveydensuojelusuunnittelija Maarit  Lönnroth,
 puh 040 7234121 tai maarit.lonnroth(at)porvoo.fi

 Lapinjärven kunta pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon
lausuntoa Ristisillan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta.
Lausunto pyydetään toimittamaan 10.1.2022 mennessä
osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi. Kaavaehdotusta koskevat aineistot
ovat nähtävillä Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä sekä
kunnan nettisivuilla osoitteessa http://www.lapinjarvi.fi
1.12.–31.12.2021 välisenä aikana. 

 Suunnittelukohteena on Lapinjärven Ristisillan alue, jota halutaan
voimakkaasti kehittää vetovoimaisena yritysalueena. Samassa
yhteydessä päivitetään alueelle jo vuonna 2009 valmistuneen
Ristisillantien asemakaava-alue. 

 Suunnittelualue, noin 75 ha, sijaitsee Lapinjärven kunnan
keskiosassa heti kirkonkylän taajaman eteläpuolella. Kiilamaista
aluetta rajaavat pohjoisessa 6-tie ja etelässä Loviisantie 176. Alue
on pääosin asumatonta viljely-, metsätalous- tai teollisuusaluetta.
Länsipuolella Parantolantien varressa on jonkin verran vakituista
asutusta. Noin yhden–kahden kilometrin päässä suunnittelualueesta
on Lapinjärven kirkonkylän taajama palveluineen. Pohjoislaidalla
Ristisillantien alueella on jonkin verran jo teollisuusrakentamista ja
varastointia. Ristisillantien ja Loviisantien vieressä kulkee jo
vesijohto ja paineviemäri, joihin alue voidaan liittää.

 Asemakaavalla muodostuvat korttelit 125–129 sekä liikenne-,
erityis-, katu-, sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu seuraavia alueita:
· Toimitilarakennusten korttelialueita (KTY ja KTY-1), joille

voidaan rakentaa toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden
yhdistelmiä.

· Teollisuusrakennusten korttelialue (TY), jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

· Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), jolle ei saa
sijoittaa biomassaterminaalia tms. toimintaa.

· Suojaviheralue (EV)
· Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue (ET)
· Jätteenkäsittelyalue (EJ)
· Maantien alue (LT)
· Maa- ja metsätalousalueita (M, MY ja MU)
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 Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon

radonturvallinen rakentaminen, ulkoa kantautuvan melun torjuminen
liike- ja toimistohuoneissa sekä hulevesien johtaminen.
Määräyksissä todetaan, että alueella olevien uomien mahdollinen
tulviminen on huomioitava rakennusten sijoittelussa ja
korkeusasemassa. 

 YP:

 Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:
 
 Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Ristisillan

asemakaavan muutosehdotuksesta ja laajennuksesta. 

 Pykälä tarkastetaan heti.

 
 Päätös:
 Ehdotus hyväksyttiin.
 _______

 Pykälä tarkastettiin heti.
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Ympäristöterveysjaosto                Kokouspäivämäärä
     14.12.2021
Muutoksenhakukiellot 
  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät 102-104, 107, 111, 112

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom. mukaan kirjal linen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät  105, 106, 108, 109, 110

 
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
6 § 2 mom.)
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 48 §:n nojalla hakea erikseen
muutosta valittamalla 
Pykälät

Seuraavista päätöksistä ei saa tupakkalain (693/1976) 21 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla
Pykälät

 
Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät  105, 106, 108, 109, 110

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

   Ympäristöterveysjaosto / Porvoon kaupunki
   Tekniikankaari 1 A
   06100 Porvoo

   sähköposti terveydensuojelu@porvoo.fi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14  tai 30 (riippuu minkä lain mukainen päätös kyseessä) päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi saattaa asian hakemuksella Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston (Valvira) käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tämän ohjeen tiedoksisaannista
Pykälät

Hallintovalitus ja kunnallisvalitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimusta koske-
van päätöksen johdosta muutosta saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
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Pykälät  109

Valitusviranomainen
 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle
 
Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 
    00520 HELSINKI 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42079
Puhelinnumero:   029 56 42000 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis-
tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Lisätietoja
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 

Valitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

  Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Pykälät 

Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 HELSINKI

sähköposti kirjaamo@tukes.fi 

Liitetään pöytäkirjaan

 


