HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JA HATTULAN KUNNAN TERVEYDENSUOJELUJÄRJESTYS
Johdanto
Terveydensuojelulain (763/1994) 51 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi.
Mikäli laissa tai sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään näistä määräyksistä
poikkeavasti, ovat nämä paikalliset terveydensuojelumääräykset lainsäädäntöön
nähden väistyviä. Terveydensuojelujärjestystä noudatetaan lainsäädännön tai muiden kunnallisten määräysten rinnalla.

1 § Soveltamisala ja tavoite
Terveydensuojelumääräykset koskevat eläintenpitoa, lintujen ruokintaa, vahinkoeläinten torjuntaa, yleisöä altistavaa melua.
Terveydensuojelujärjestyksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä
sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

2 § Terveydensuojelujärjestyksen noudattamisen valvonta
Terveydensuojelujärjestyksessä annettujen määräyksien noudattamista valvovat
Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaiset terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavat viranhaltijat.

3 § Eläintenpito
Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa terveyshaitan ehkäisemiseksi riittävän etäälle
naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Tilat tulee siivota jätteistä riittävän
usein.
4 § Lintujen ruokinta
Lintujen ruokinta on asemakaava-alueella sallittu kiinteistön tai alueen omistajan luvalla. Parvekkeilla tapahtuvaan lintujen ruokintaan tarvitaan taloyhtiön suostumus.
Ruokinta tulee järjestää siten, että vahinkoeläimet eivät pääse ruokintapaikalle. Mikäli
ruokinnasta todetaan aiheutuvan haittoja, esimerkiksi haittalintujen tai rottien lisääntymisen muodossa, tulee ruokinta lopettaa.

5 § Vahinkoeläinten torjunta
Kiinteistön on huolehdittava, ettei vahinkoeläimille ole saatavana ravintoa tai pesimispaikkoja.
Kiinteistön tai alueen omistajan on tehtävä tarvittaessa suunnitelma vahinkoeläinten
torjumiseksi sekä tarpeen tullen ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkoeläinten poistamiseksi.

Vahinkoeläinten myrkkysyötit tulee suojata ja sijoittaa siten, että muut eläimet ja lapset eivät pääse syöttiin käsiksi.

6 § Yleisöä altistava melu
Yleisöä altistavan melun, kuten ravintola- ja konserttimusiikin, kunto- ja liikuntasalien
musiikin, elokuvateattereiden äänten sekä tapahtumien kuulutusten ja väliaikamusiikin LAFmax-taso ei saa ylittää 115 dB(A) eikä LAeq,4h 100 dB(A). Jos tilaisuuden aikainen yleisön melualtistus tasoitettuna 8 tunnille, LAeq,8h, ylittää 85 dB(A) yleisön saatavilla tulee olla kuulosuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä.

7 § Seuraamukset terveydensuojelujärjestyksen rikkomisesta ja laiminlyönnistä
Terveydensuojelujärjestyksen valvontaan ja hallintopakkoon sovelletaan terveydensuojelulain 13 luvun säännöksiä. Rangaistuksesta vastoin terveydensuojelulakia tai
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä toiminnasta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä.

8 § Määräysten voimaantulo
Terveydensuojelujärjestys tulee voimaan 1.8.2010.
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