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Yleistä viranomaispalveluista
Lakisääteiset tehtävät
Viranomaispalvelut on yksi kaupunkirakenteen tulosalue. Monijäseninen toimielin on kaupunkirakennelautakunta. Viranomaispalveluihin kuuluu
seuraavat kunnan lakisääteiset tehtävät:
ˣ

ympäristönsuojelu

ˣ

terveysvalvonta

ˣ

eläinlääkintähuolto

ˣ

rakennusvalvonta

ˣ

pysäköinti- ja aluevalvonta

ˣ

jätehuoltoviranomainen

ˣ

infran lupa-asiat

ˣ

maaseutuasiat

ˣ

maatalouslomitus

Infran lupa-asiat, rakennusvalvonta sekä pysäköinti- ja aluevalvonta eivät ole ylikunnallisia tehtäviä. Kaikki muut tehtävät hoidetaan Hämeenlinnan
kaupunkia isommalla alueella. Toiminta-alueet (kunnat) on koottu taulukkoon liitteessä 1.
Virka-ajan ulkopuolista eläinlääkäripäivystystä ylläpidetään yhteistyössä usean eri kunnan kanssa. Hämeenlinnan ja Hattulan ohella
päivystysalueessa ovat Hausjärvi, Hyvinkää, Janakkala, Loppi ja Riihimäki.
Jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta Kolmenkierto, on kaupunkirakennelautakunnasta erillinen toimielin, joka toimi vuonna 2019
kolmentoista kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Toiminta-alueen kunnat ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala,
Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Samat kunnat ovat myös jätehuollon järjestäjän, eli Kiertokapula
Oy:n osakaskuntia. Hämeenlinnan kaupunki on jätelautakunnan vastuukunta kuntalaissa (51 §) tarkoitetulla tavalla. Henkilöstö on vastuukunnan
palveluksessa. Jätelautakunnan hyväksymä toimintakertomus 2019 on liitetty tähän viranomaispalveluiden toimintakertomukseen.
Jätehuoltoviranomainen on seurantaviranomainen, joka seuraa jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan.
Jätehuollon valvonta kuuluu jokaisessa kunnassa ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Hämeenlinnassa ja Hattulassa kaupunkirakennelautakunnalle.
Kaupunkirakennelautakunta päätti joulukuun kokouksessa hyväksyä hallintosäännön muutokset ja kaupunkirakennelautakunnan päätösvallan
delegoinnit lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Muutokset tulivat voimaan vuoden alusta 2020 lähtien ja ne perustuivat kaupunginvaltuuston
joulukuussa hyväksymään uuteen hallintosääntöön. Delegointien tarkoituksena on ollut vähentää lautakunnassa päätettävien asioiden määrää
lisäämällä viranhaltijoiden päätösvaltaa. Muutoksen yhteydessä lisättiin ympäristötarkastajalle, ympäristö- ja terveystarkastajalle sekä
ympäristöasiantuntijalle ympäristönsuojelulain mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa koskeva päätösvalta.
Uuden 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunnan toimivalta laeissa säädettynä viranomaisena,
valvontaviranomaisena ja kunnan määräämänä viranomaisena on seuraava. Kaupunkirakennelautakunta toimii:
ˣ

ympäristösuojelulain mukaisena ympäristösuojeluviranomaisena

ˣ

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena

ˣ

ulkoilulain mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena

ˣ

maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena

ˣ

elintarvikelain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena

ˣ

terveydensuojelulain mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena

ˣ

lääkelain tarkoittamana nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvontaviranomaisena

ˣ

tupakkalain tarkoittamana kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena

ˣ

maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kunnan määräämänä viranomaisena (ympäristönhoidon
viranomaisvalvonta)

ˣ

kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 § ja 16 §:ssä tarkoitettuna
valvontaviranomaisena

ˣ

luonnonsuojelulaissa tarkoitettuna kunnan toimivaltaisena viranomaisena

ˣ

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 12 §:ssä tarkoitettuna kunnan paikallisyksikkönä ja maatalouslomituspalveluiden
järjestäjänä Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Karkkilan, Lopen, Riihimäen ja Vihdin alueilla

ˣ

eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitettuna kunnan määräämänä viranomaisena sekä eläintautilaissa tarkoitettuna viranomaisena,
jonka alaisuudessa toimivat mm. kunnaneläinlääkärit

ˣ

maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ssä (veden johtaminen ja ojittaminen) tarkoitettuna kunnan määräämänä viranomaisena

ˣ

vesihuoltolaissa tarkoitettuna kunnan toimivaltaisena viranomaisena ja 4 §:ssä tarkoitettuna valvovana viranomaisena (kunnan
terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristösuojeluviranomainen)

ˣ

maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvussa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena (hulevesiä koskevat erityiset säännökset)
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maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:ssä tarkoitettuna kadunpitoviranomaisena ja tekee kadunpitopäätökset

Lisäksi hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunta toimii Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristötoimen sopimuksen
mukaisesti yhteistoimintalautakuntana. Hattulan kunnan asioita käsiteltäessä lautakuntaan kuuluu muiden jäsenten lisäksi kaksi Hattulan kunnan
nimeämää jäsentä. Hallintosäännön mukaan jätelautakunta on Kiertokapula Oy:n osakaskuntien alueellinen toimielin ja sen toiminnasta säädetään
sen omassa johtosäännössä ja kuntien välisessä sopimuksessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
Hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin yksi strateginen päämäärä. Hämeenlinnassa on laadittu laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jonka
toteutuminen raportoidaan vuosittain. Vuoden 2019 lopussa ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta valitsi yhteiset neljä painopistealuetta, joihin
hyte-työtä tullaan suuntaamaan. Painpisteiden valinta perustui toisaalta ajankohtaisuuteen, toisaalta yleiseen tietoon ympäristöaltisteiden
aiheuttamasta tautitaakasta. Valituiksi tulleet neljä painopistettä ovat talousvesi, hiukkaset ilmassa, radon ja ilmastoahdistus. Ympäristöterveyden
valvontaa ja ympäristönsuojelua tehdään vuosittaisten valvontasuunnitelmien perusteella. Valvontasuunnitelmien kokonaistoteutumasta laaditaan
erikseen yksityiskohtaisemmat arviointikertomukset, jotka käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa.

Toimipisteet
Viranomaispalveluiden henkilöstöä oli monessa eri toimipisteessä vuonna 2019. Muuttoja tapahtui vain yksi. Kanta-Hämeenlinnassa Jukolan
eläinlääkärivastaanotto muutti Kaurialaan alkaen 4.2.2019. Avajaiset avoimien ovien muodossa uudessa osoitteessa Parolantie 9 olivat iltapäivällä
23.5.2019. Avajaispäivänä rokotettiin kissoja ja koiria ilman ajanvarausta tunnin ajan. Toinen eläinlääkärivastaanotoista sijaitsee edelleen
Tuuloksessa osoitteessa Pannujärventie 12. Ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta sekä rakennusvalvonta ja jätehuoltoviranomainen toimivat
kaupungintalon toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Infran lupa-asiat toimi Palokunnankatu 16:n toimipisteessä. Pysäköinti- ja aluevalvonta oli
edelleen Kasarmikadulla ja maatalouslomitus Turuntiellä. Ympäristönsuojelun päivystystä Hattulan kunnanvirastolla osoitteessa Pappilanniementie
9 jatkettiin kerran viikossa torstaisin aikaisempien vuosien tapaan.

Henkilöstö
Viranomaispalveluiden henkilöstön kokonaismäärä on noin 95 henkilöä. Ympäristöjohtajan lisäksi virkavastuullisia esimiehiä ovat
rakennusvalvontapäällikkö sekä maatalous- ja lomituspäällikkö. Organisaatiokaavio on liitteenä 2.
Yhteisen jätelautakunnan henkilöstöön saatiin lisäresursseja huhtikuussa toisen jätehuoltosuunnittelijan aloittaessa työt. Infran lupapalveluihin
saatiin toinen viranhaltija, joka aloitti huhtikuun alussa. Elintarvikevalvonnassa pitkään kestäneet osa-aikaisuudet jatkuivat edelleen, mutta osaaikaisten työntekijöiden työaika piteni hieman edellisvuosista toisen siirtyessä tekemään täyttä työaikaa kesken vuoden ja toisen työajan
lisääntyessä edellisvuosista. Edellisvuoteen verrattuna elintarvikevalvonnan resurssit vähenivät 0,1 htv:ta eri toimialoille kohdistettujen resurssien
uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Terveydensuojeluun kohdistettua resurssia lisättiin edellisvuodesta 0,5 htv:lla. Asunnontarkastusten työllistävyyden
vuoksi uudessa tehtäväjaossa ei asunnontarkastuksia tekevälle rakennusterveysasiantuntijalle ole osoitettu suunnitelmallista valvontaa.
Virkaeläinlääkärin vakanssia hoiti pitkäaikainen sijainen.
Henkilöstölle tehdään vuosittain koulutussuunnitelmat. Tarkoituksena on kohdentaa koulutusta niille osa-alueille, joissa tarvitaan lisäosaamista.
Ympäristönsuojelussa koulutuspäiviä oli yhteensä 23 päivää eli keskimäärin noin 3,5 päivää/henkilö. Koulutusten sisältö painottui erityisesti
säädösmuutoksiin ja muihin ajankohtaisiin ympäristönsuojelun asioihin. Terveysvalvonnan viranhaltijat olivat koulutussuunnitelman mukaisissa
koulutuksissa yhteensä 29 päivää eli keskimäärin noin 3,2 päivää/henkilö. Eläinlääkintähuollon henkilökunta oli koulutuksessa yhteensä 32 päivää eli
noin 6,4 päivää/henkilö. Lisäksi järjestettiin sisäistä perehdytystä maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksiin. Ympäristöpalveluiden toteutuneista
koulutuspäivistä on kaavio. Ympäristöpalvelut käsittää ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon eli terveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon. Rakennusvalvonnassa uudistuva lainsäädäntö edellyttää viranhaltijoiden jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Rakennusvalvonnan
henkilöstö oli koulutuksissa yhteensä 27,5 päivää eli keskimäärin noin 3 päivää/henkilö.
Kaavio 1: Pylväskaaviossa on ympäristöpalveluissa toteutuneet koulutuspäivät vuosilta 2014-2019. Toteutuneiden koulutuspäivien määrä on ollut
laskussa.
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Talous viranomaispalveluiden tulosalueella
Viranomaispalvelujen tulosalueen toimintatuotot olivat alkuperäisessä talousarviossa 6,102 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 6,204 milj.
euroa. Toimintatuotot ylittyivät 203 000 euroa ja toteutuma oli 6,407 milj. euroa. Budjetoidut toimintamenot olivat alkuperäisessä talousarviossa
6,227 milj. euroa ja muutetussa 6,267 milj. euroa. Toimintamenojen toteutuma 5,877 milj. euroa oli käytännössä sama kuin vuonna 2018.
Toimintamenot alittuivat 391 000 euroa.
Viranomaispalveluissa toimintatuotot ylittyivät infran lupa-asioissa 149 000 euroa, pysäköinti- ja aluevalvonnassa 129 000 euroa ja
ympäristöpalveluissa 58 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuotot alittuivat 7 000 euroa ja maaseutupalveluiden sekä maatalouslomituksen
toimintatuotot yhteensä alittuivat 126 000 euroa. Maaseutupalveluiden ja maatalouslomituksen toimintamenot alittuivat 164 000 euroa,
pysäköinti- ja aluevalvonnan menot alittuivat 121 000 euroa, ympäristöpalveluiden (sisältäen ilmanlaadun tarkkailun ja talteen otettujen eläinten
huostaanoton) menot alittuivat 115 000 euroa ja rakennusvalvonnan menot alittuivat 2 500 euroa. Infran lupa-asioiden toimintamenot ylittyivät 12
000 euroa.
Maksutaksoihin ei tehty muutoksia vuonna 2019, muuta kuin infran lupapalveluiden osalta.
Taulukko 1: Koko tulosalueen talouden toteutuma vuonna 2019 ja vertailu edelliseen vuoteen.
Viranomaispalvelut

Tilinpäätös 2018

Tuloarviot ja määrärahat

Alkuperäinen
talousarvio 2019

Muutettu
talousarvio 2019

Tilinpäätös 2019

Poikkeama

Toimintatuotot

6 090 938

6 102 000

6 204 000

6 406 837

202 837

Toimintamenot

-5 881 137

-6 226 700

-6 267 300

-5 876 649

390 651

209 800

-124 700

-63 300

530 187

593 487

Toimintakate (netto)

Ympäristöterveydenhuollon tulojen kohdentuminen
Ympäristöterveydenhuollon maksut perustuvat pääsääntöisesti käytettyyn työaikaan lukuun ottamatta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyynnin valvontamaksuja, jotka tupakkalaki sallii perittävän veroluonteisina. Vuonna 2019 terveysvalvonnan maksutuotot olivat 180 400
euroa (176 000 euroa vuonna 2018). Tuloilla katettiin suorista toimintakuluista 41 % (43 % vuonna 2018) sisältäen virkaeläinlääkärin toiminnan tulot
ja menot. Valvonnasta saadut maksut on kohdennettu viranomaispalveluille. Vuonna 2019 eläinlääkintähuollon tuotot, yhteensä 18 300 euroa,
koostuivat eläinlääkärivastaanottojen klinikkamaksuista, valtion korvauksista eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä sekä maksullisesta
päivystyspuhelimesta. Vastaavat tuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 44 800 euroa. Tuloilla katettiin suorista eläinlääkintähuollon toimintakuluista 5
% (13 % vuonna 2018).

Ympäristön tilan seurannan kustannukset
Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuosittain ympäristön tilan seurantaohjelman ja sen toteutumisesta raportoidaan
lautakunnalle. Seurantaohjelman toteutumisesta vuonna 2019 on kerrottu erikseen omassa kappaleessaan. Pääosa seurannasta toteutuu
virkatyönä ja osallistumalla yhteistyöryhmiin, kuten pohjavesien tilan seurannan seudulliseen työryhmään. Lisäkustannuksia vuonna 2019 kirjattiin
vesistöjen tilan, vanhojen kaatopaikkojen seurannan sekä ilmanlaadun ja hiilidioksidipäästöjen raportoinnin osalta.
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelun toteuttaman vesistöjen tilan seurannan kustannukset olivat noin 2600 euroa. Sen lisäksi PAKKA2hankekokonaisuuteen osallistuttiin tuhannella eurolla. Hanke päättyi marraskuussa pidettyyn loppuseminaariin. Vanhojen kaatopaikkojen
seurannan kustannukset olivat Hämeenlinnan osalta noin 11 000 euroa. Summa sisältää Kantolanniemen tapahtumapuiston seurannat.
Ilmanlaadun seurannan kustannuksiin osallistuu Hämeenlinnan kaupungin lisäksi alueella toimivia yrityksiä ilmapäästöjensä mukaisilla
maksuosuuksilla. Hämeenlinnan kaupungin maksuosuus kertyy liikenteestä ja oli kertomusvuonna noin 2300 euroa. Hiilidioksidipäästöraportoinnin
kustannukset olivat noin 1 500 euroa.

Yhteisen jätelautakunnan talous
Yhteinen jätelautakunta on nettoyksikkö, jonka budjetin toimintakate on sitova erä. Lautakunta laskuttaa aiheutuneista kustannuksista sopimuksen
mukaisesti Kiertokapula Oy:tä. Tilausbudjetissa olleet toimintatulot ja toimintamenot olivat 339 000 euroa. Toteutuma oli noin 321 200 euroa sekä
tuotoissa että menoissa.
Yhteisen jätelautakunnan tehtävien hoidon kaikki kustannukset ja lautakunnan toimintaan liittyvät korvaus- ym. vastuut katettiin Kiertokapula Oy:n
perimillä jätteenkäsittelymaksuilla. Hämeenlinnan kaupunki ja Kiertokapula Oy sopivat erillisellä sopimuksella yhteisen jätelautakunnan tehtävien
hoidon kustannusten ja lautakuntaan liittyvien korvaus- ym. vastuiden kattamiseksi kerättävien varojen veloittamisesta, perinnästä ja lautakunnan
kulujen laskutuksesta.
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Taulukko 2: Yhteisen jätelautakunnan talouden toteutuma vuonna 2019 ja vertailu edelliseen vuoteen.
Yhteinen jätelautakunta

Tilinpäätös 2018

Alkuperäinen
talousarvio 2019

Tuloarviot ja määrärahat

Muutettu
talousarvio 2019

Tilinpäätös 2019

Poikkeama

Toimintatuotot

190 401

339 000

339 000

321 263

-17 737

Toimintamenot

-190 401

-339 000

-339 000

-321 263

17 737

0

0

0

0

0

Toimintakate (netto)

Sitovien tavoitteiden toteutuminen
Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 on esitetty taulukoina. Toisessa taulukossa ovat kaupunkirakenteen tavoitteiden toteutumasta ne,
jotka ovat viranomaispalveluiden tehtäväaluetta. Toisessa taulukossa ovat yhteisen jätelautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna
2019.
Taulukko 3: Taulukkoon on koottu vuoden 2019 sitovien tavoitteiden toteutuminen viranomaispalveluiden tehtävissä.
Tavoite

Mittari

Tavoitteen toteutuminen 2019

Nopeat ja sujuvat viranomaispalvelut

Lupaprosessien sujuvuus.

Toteutui.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika
3 viikkoa.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika
oli 3,3, viikkoa.

Ympäristö- ja maa-aineslupien
keskimääräinen käsittelyaika 5 kuukautta.

Ympäristö- ja maa-aineslupien
keskimääräinen käsittelyaika oli 5,2
kuukautta.

Katulupia viedään päätöksentekoon noin 400
kpl.
Tapahtumaan liittyviä lupia myönnetään noin
100 kpl.

Sijoittamis- ja katulupia 530 kpl.
Viranomaispäätöksiä 106 kpl.

Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen
lisääminen ja vaihtoehtoisten
energiamuotojen rakentamisen lisääminen

Selvitetään, miten saadaan määrät niistä
myönnetyistä rakennusluvista, joissa on
käytetty vaihtoehtoisia energiaratkaisuja.

Toteutui.

Kiinteistöjen kestävä ja tehokas käyttö

Myönnettyjen rakennuslupien määrä
energiatehokkaille rakennuksille.

Toteutui.

Selvityksen mukaan tiedot on saatavissa
käytössä olevasta tietojärjestelmästä.
Asuinrakennuksille myönnettyjä lupia oli 106
kpl, joista 33:ssa polttoaineena oli puu tai
maalämpö.

Rakennusluvan myöntämisen minimiedellytys
on, että rakennus on energiatehokas.

Taulukko 4: Taulukossa on yhteisen jätelautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019.
Tavoite

Mittari

Tavoitteen toteutuminen 2019

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja
aluekeräyspaikkojen saavutettavuuden
tarkastelu ja arviointi.

Tarkasteltujen kuntien määrä ja
aluerajauspäätökset.

Ei toteutunut.

100 toteutunutta tarkastusta.

Toteutui.

Huomioidaan jätelainsäädäntö ja sen nojalla
annetut asetukset ja määräysten velvoitteet.
Tarkastelu tehdään niissä kunnissa, joissa on
kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja joiden
hallinnoinnista vastaa Kiertokapula Oy.
Jätehuoltomääräysten noudattamisen
seuranta tarkastuksin vakituisilla ja vapaaajan asunnoilla. Tarkastetaan pidennettyjä
tyhjennysvälejä ja keskeytyksiä, joita on
haettu jätehuoltoviranomaiselta tai ilmoitettu
jäteyhtiön asiakaspalveluun.

Aluekeräyspisteiden osalta saavutettavuuden
tarkastelua on tehty Valkeakosken kaupungin
osalta. Tarkastelu ei ole vielä valmis. Asiaa
työstetään parhaan ratkaisun löytymiseksi.

Kesän 2019 aikana tehtiin 100
kompostoritarkastusta.
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Tavoite

Mittari

Tavoitteen toteutuminen 2019

Yhtenäinen ja tasapuolinen päätöksenteko
koko alueella.

Palvelut, kuten viranomaispäätökset,
toteutuvat tavoiteajassa 1,5 kuukautta.

Ei toteutunut.
Päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 2,5
kuukautta.

Viestintä
Vuonna 2019 päätettiin lopettaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja –julkaisusarjan julkaiseminen. Jatkossa kaikki julkaisut, kuten
toimintakertomukset ja erilaiset selvitykset julkaistaan pdf-versioina verkossa ilman julkaisunumeroa. Vuodenvaihteessa 2018-2019 toteutettiin
Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuston kokonaisuudistus, jossa parannettiin myöskin ympäristöasioiden löydettävyyttä ja tietosisältöjen
selkeyttä. Uusi sivusto julkaistiin ensin kokeiluversiona tammikuussa, ja sitten myöhemmin 13.3.2019 julkaistiin lopullinen sivusto. Vuoden lopussa
lisättiin verkkosivuille jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen hakemiseksi uusi lomakkeisto ympäristöhallinnon mallilomakkeiden pohjalta.
Mediatiedotteita julkaistiin yhteensä kahdeksan. Niistä kolme oli Velssissä sijaitsevan asfalttiaseman toimintaan liittyvää tiedottamista.
Asfalttiaseman toimintaan kohdistui iso valitusryöppy. Perinteiset tiedottamisaiheet aikaisempien vuosien tapaan olivat ympäristöpalkinto ja
uimavesien sinileväkukinnat. Lisäksi tiedotettiin eläinlääkärivastaanoton avointen ovien päivästä ja koirankakkaroskistarroista.
Kaupunkirakennelautakunta päätti toukokuun kokouksessaan antaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon Lammin Konnarin koulun 4Bluokan tyttöryhmälle Pihla Muuttola, Elsa Myyryläinen ja Peppi Korremäki. Tytöt ovat omatoimisesti ja itsenäisesti keränneet roskia ja lajitelleet
niitä ennen kuin ovat laittaneet ne asianmukaisiin roskiksiin. Ympäristöpalkinnon myöntämisen perusteluissa mainitaan, että tyttöjä on
hämmentänyt, miten varsinkin aikuiset ovat piittaamattomia omasta kylästään ja ympäristöstään. Erityisesti tässä asiassa lapset voivat kasvattaa ja
opettaa aikuisia sekä näyttää esimerkkiä kaikille.
Lisäksi kaupunkirakennelautakunta päätti antaa kunniamaininnan Pekka Honkalalle, joka on toiminut ansiokkaasti Kankaistenjärven
suojeluyhdistyksessä, Kankaistenjoen kunnostuksessa, yksityisen Honkalanrannan luonnonsuojelualueen rakentamisessa ja antanut neuvoja muille
yhdistyksille. Pekka Honkala on toiminut luonnonsuojeluasioissa pitkäjänteisesti jo 90-luvulta alkaen. Hän on ollut taustahenkilönä ja vaikuttajana
useissa loppuunsaatetuissa projekteissa.
Kaupunkirakennelautakunta antoi syyskuussa lisäselvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen. Kaupungin taholta tulisi
miettiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan maansisäisiin öljysäiliöihin liittyvän riskin minimoiminen. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta
muistuttaa, että vastuu öljysäiliön kunnosta ja aiheutetusta öljyvahingosta on aina säiliön omistajalla. Siksi viestintää ja tietoisuutta asiasta olisi
syytä lisätä.

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää ohjauksen, neuvonnan ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen,
ja ekologisesti kestävän ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa. Rakennusvalvonnan tehtävänä
on lisäksi yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa, kaavojen, rakennusjärjestyksen sekä lainsäädännön noudattamista. Rakennusvalvonta
huolehtii rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupien valmistelemisesta, päätöksenteosta sekä rakennusaikaisesta valvonnasta. Käsittelyn
yhteydessä tarkastellaan turvallisuutta, terveellisyyttä ja maisema- sekä kaupunkikuvan säilymistä kaupungin ja lainsäädännön asettamien
tavoitteiden kannalta. Rakentamisen sekä rakennetun ympäristön valvontaan liittyy rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen ylläpito ja niiden
välittäminen valtiolle.
Rakennusvalvonnassa hoidetaan lisäksi myös maa-aineslupien mukaista ottamistoiminnan valvontaa. Valvonta sisältää Hämeenlinnan lisäksi
Hattulan alueen ottamistoiminnan. Maa-ainesten ottamistoimintaa valvotaan noin 60 eri kohteessa voimassa olevien lupien osalta sekä erityisen
työllistävien noin 15 kohteen, joissa luvan voimassaolo on jo päättynyt, osalta. Vuoden 2019 aikana maa-ainesten ottamisen valvontaan liittyen
kohdekäyntejä tehtiin noin 50 kappaletta. Vuoden 2019 aikana jatkuvaan valvontaan liittyen kohdekäyntejä tehtiin noin 40 kappaletta ja näistä
seuranneita kehotuksia lähetettiin 10 kappaletta.
Rakennusvalvontaan saapui 802 hakemusta vuonna 2019 ja ratkaistuja hakemuksia ilman työnjohtajahakemuksia oli 742 kpl, työnjohtaja-asioita
käsiteltiin 721 kappaletta. Saapuneiden hakemusten määrä väheni noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käsitellyistä lupa-asioista rakennuslupia
oli 45 %, toimenpidelupia 44 % ja muita lupa- sekä ilmoitusasioita 11 %. Lupahakemuksista saapui 793 kappaletta sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun
kautta, mikä on 99 % hakemusten kokonaismäärästä.
Rakennusvalvonnassa aloitettiin vuosien 2009-2017 aikana ratkaistujen paperisten lupa-asioiden digitalisointihanke. Tavoitteena oli saada aineisto
sähköistettyä ennen muuttoa kaupungintalolta sekä Lupapiste-järjestelmän verkkokauppaan myytäviä asiakirjoja. Työtä oli tekemässä kaksi tuella
työllistettyä toimistotyöntekijää. Asiakirjoja saatiin digitoitua noin 2400 kappaletta.
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Kaavio 2: Pylväinä on kaaviossa esitetty kaikki rakennusvalvontaan saapuneet lupa-asiat yhteensä vuosina 2012-2019. Lupa-asiat ovat vähentyneet
yli tuhannesta hakemuksesta noin kahdeksaan sataan vuodessa. Viivakaaviona on esitetty rakennuslupien prosenttiosuus kaikista lupa-asioista
(asteikko oikealla).

Kaavio 3: Kaaviossa on Lupapiste.fi kautta saapuneiden hakemusten prosenttiosuus kaikista lupa-asioista vuosina 2014 – 2019.

Taulukko 5: Taulukossa ovat rakennusvalvontaan saapuneiden hakemusten lukumäärät vuosilta 2014 – 2019.
Saapuneet hakemukset (kpl)

Vuosi
2014

Vuosi
2015

Vuosi
2016

Vuosi
2017

Vuosi
2018

Vuosi
2019

YHTEENSÄ

1053

1015

892

750

824

802

Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uuden
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevat muutokset)

313

236

247

199

398

373

Rakennusluvat (muut)

197

186

194

188

48

44

Toimenpideluvat

272

328

229

252

327

312

Toimenpideilmoitukset

223

210

162

46

12

-

Purkamisluvat

22

25

16

20

32

29
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Saapuneet hakemukset (kpl)

Vuosi
2014

Vuosi
2015

Vuosi
2016

Vuosi
2017

Vuosi
2018

Vuosi
2019

Purkamisilmoitukset

4

9

12

11

10

-

Maisematyöluvat

20

12

17

31

32

28

Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset)

2

9

15

3

21

16

Taulukko 6: Taulukossa ovat rakennusvalvonnan käsittelemien hakemusten lukumäärät vuosilta 2014 – 2019.
Käsitellyt hakemukset (kpl)

Vuosi
2014

Vuosi
2015

Vuosi
2016

Vuosi
2017

Vuosi
2018

Vuosi
2019

YHTEENSÄ

1059

1014

823

644

776

742

Rakennusluvat (uudisrakennukset, laajennukset, uuden
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevat muutokset)

311

250

228

184

277

266

Rakennusluvat (muut)

204

180

176

169

131

125

Toimenpideluvat

273

314

207

209

290

277

Toimenpideilmoitukset

226

204

159

44

14

13

Purkamisluvat

20

31,
joista
lautakunnassa 2

15

20

25,
joista
lautakunnassa 1

24

Purkamisilmoitukset

4

8

12

7

14

13

Maisematyöluvat

19

14

17

8

17

16

Muut (vakuuspäätökset, kokoontumishuoneet, tilapäiset)

2

13

9

3

8

8

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 3,3 viikkoa ja muiden lupa-asioiden osalta käsittelyaika oli 2,8 viikkoa. Lupien käsittelyaika lyheni
selvästi edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2018 rakennusluvat 4,1 viikkoa ja muut luvat 4,5 viikkoa). Rakennusvalvonnan rakentamisen aikaisia
katselmuksia toimitettiin 1 162 kappaletta mikä on 21 % enemmän kuin vuonna 2018.
Taulukko 7: Taulukossa on rakennusvalvonnan käsittelemien rakennuslupien ja muiden lupien keskimääräiset käsittelyajat vuosilta 2014 – 2019.
Vuonna 2019 rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 3,3 viikkoa ja muiden lupa-asioiden 2,8 viikkoa.
Keskimääräinen käsittelyaika (vko)

Vuosi
2014

Vuosi
2015

Vuosi
2016

Vuosi
2017

Vuosi
2018

Vuosi
2019

Rakennusluvat

3,0

2,3

3,7

4,7

4,1

3,3

Muut luvat

2,8

2,4

3,0

4,5

4,5

2,8
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Kaavio 4: Kaaviossa on rakennusvalvonnan lupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat vuosilta 2009-2019. Tavoitteena on ollut kolmen viikon
käsittelyaika. Lupakäsittelyn nettokäsittelyaika on aika viimeisimmän täydennyksen saapumisesta päätöksentekopäivään. Bruttokäsittelyaika on
lupahakemuksen kokonaiskäsittelyaika vireille tulosta päätöksentekoon.

Taulukko 8: Taulukossa ovat rakennusvalvonnan pitämien katselmusten lukumäärät vuosilta 2014 – 2019.
Pidetyt katselmukset (kpl)

Vuosi 2014

Vuosi 2015

Vuosi 2016

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

YHTEENSÄ

1573

1055

883

756

962

1162

Aloituskokous

119

96

119

82

85

97

LVI –katselmus

90

60

79

106

73

101

Muu katselmus

335

108

67

38

229

205

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

65

130

145

155

122

151

Loppukatselmus

964

661

473

375

453

608

Ympäristönsuojelu
Tarkastukset, päätökset ja rekisteröinnit
Ympäristönsuojelun tehtävä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä edistää luonnon kestävää käyttöä ja kuntalaisten ympäristötietoutta sekä
seurata ympäristön tilaa ja raportoida siitä. Ympäristönsuojelun tarkastus- ja valvontakäyntejä kertyi yhteensä 139 kpl (189 kpl vuonna 2018), joista
suunnitelman mukaisia määräaikaistarkastuksia oli 33 ja muita tarkastuksia ja havainnointikäyntejä yhteensä 106. Vuosiraportteja tarkastettiin 53
kpl (94 kpl vuonna 2018). Määräaikaan sidottuja ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointeja tehtiin kuusi, joista kahdessa kohteessa luvan
muuttaminen todettiin ajankohtaiseksi, muissa tapauksissa luvan muuttaminen ei ollut tarpeen. Suunnitelmallisten määräaikaistarkastusten
yhteydessä tehtävät ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arvioinnit ovat korvanneet ympäristölupien tarkistamismenettelyn.
Vuonna 2019 tehtiin ensimmäiset kolme ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojan ilmoituspäätöstä. Ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyjen
rinnalle tuli vuoden alussa voimaan yleinen ilmoitusmenettely, joka koskee ympäristönsuojelulaissa erikseen säädettyjä toimintoja. Viranomainen
antaa valituskelpoisen päätöksen määräyksineen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitus on jätettävä viimeistään
120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista, jossa ajassa viranomaisen tulisi myös päätös antaa. Syyskuussa kaupunkirakennelautakunta
päätti ilmoituspäätösten tekemisen delegoinnista ympäristötarkastajalle, ympäristö- ja terveystarkastajalle ja ympäristöasiantuntijalle.
Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ilmoituspäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 2,3 kk.
Ensimmäiset ilmoituksenvaraisten kohteiden määräaikaistarkastukset ajoittuvat vuoteen 2022.
Päätöksiä erityisen häiritsevästä melusta tehtiin kaksi. Vesihuollon vapautuspäätöksiä tehtiin yhdeksän, jotka kaikki olivat myönteisiä. Jätevesien
käsittelyvaatimuksista poikkeamisen hakeminen tuli mahdolliseksi vuoden lopussa, ja näitä päätöksiä tehtiin kaksi. Poikkeamisen hakemiseksi
laadittiin verkkosivuille lomakkeisto ympäristöhallinnon mallilomakkeiden pohjalta. Asfalttiasemasta Velssissä tuli runsaasti hajuvalituksia, joiden
selvittely työllisti valvontaviranomaista.
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Taulukko 9: Taulukossa ovat tarkemmat tiedot ympäristönsuojelun lupapäätöksistä vuonna 2019.
Päätöspäivä

Toiminnan laatu

Lupatyyppi / lupataso

Kohteen sijaintikunta

30.4.2019

Eläinsuoja

Ympäristölupa / muutos

Hämeenlinna (Tuulos)

31.10.2019

Betoniasema

Ympäristölupa / lopettamispäätös

Hämeenlinna (Lammi)

20.3.2019

Eläinsuoja

Ilmoituspäätös / laajennus

Hämeenlinna (Lammi)

16.4.2019

Eläinsuoja

Ilmoituspäätös / muutos

Hämeenlinna (Lammi)

12.8.2019

Eläinsuoja

Ilmoituspäätös / laajennus

Hämeenlinna (Lammi)

15.2.2019

Soranotto

Maa-aineslupa / uusi

Hattula

28.2.2019

Soranotto

Maa-aineslupa / uusi

Hattula

28.3.2019

Soranotto

Maa-aineslupa / uusi

Hämeenlinna (Lammi)

30.1.2019

Maa-ainesotto ja
louhinta/murskaus

Yhteiskäsittelylupa (maa-aines- ja
ympäristöluvan yhteiskäsittely) / uusi

Hämeenlinna (Iittala)

19.9.2019

Maa-ainesotto ja
louhinta/murskaus

Yhteiskäsittelylupa (maa-aines- ja
ympäristöluvan yhteiskäsittely) / uusi

Hämeenlinna (Hauho)

4.11.2019

Sora

Yhteiskäsittelylupa (maa-aines- ja
ympäristöluvan yhteiskäsittely) / uusi

Hämeenlinna (Tuulos)

28.3.2019

Ajoharjoittelurata

Maastoliikennelupa / uusi

Hämeenlinna

Ympäristölupiin liittyviä päätöksiä tehtiin kaksi, joista toinen oli lopettamispäätös. Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteispäätöksiä tehtiin kolme, maaaineslupapäätöksiä kolme ja yksi maastoliikennelupapäätös. Lisäksi tehtiin yksi ympäristönsuojelulain mukainen päätös yksittäisen määräyksen
antamisesta pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelain mukaisia rekisteröintejä tehtiin yksi. Ympäristönsuojelulain mukaisia toiminnan rekisteröintejä
tehtiin seitsemän, joista neljä oli jakeluasemia, kaksi pesuloita ja yksi betonituotetehdas. Näytteenottoja oli 22 ja erilaisia lausuntoja annettiin 219.
Suoritetilastot useammalta vuodelta on koottu taulukkoon.
Taulukko 10: Ympäristönsuojelun suoritetilasto vuosilta 2015-2019. Tähdellä (*) on merkitty lakimuutoksesta johtuvat lupien raukeamiset vuonna
2017.
Suoritetilasto (kpl)

Vuosi 2015

Vuosi 2016

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Ympäristölupapäätökset

10

7

4

6

1

Ympäristölupien lopettamispäätökset

9

2

0 (3*)

1

1

Päätökset

Ilmoituspäätökset

3

Maastoliikennelain mukaiset lupapäätökset

1

1

3

3

1

Maa-aineslupapäätökset

6

4

6

3

3

1

3

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteispäätökset
Luonnonmuistomerkkipäätökset

0

5

6

0

0

Vesihuollon vapautuspäätökset

0

43

4

5

9

Jätevesien poikkeamispäätökset

2

Päätökset erityisen häiritsevästä melusta

2

5

5

2

2

Muut päätökset

8

0

4

4

1

Rekisteröinnit
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Suoritetilasto (kpl)

Vuosi 2015

Vuosi 2016

Vuosi 2017

Vuosi 2018

Vuosi 2019

Ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit

2

3

1

8

7

Jätelain mukaiset rekisteröinnit

7

0

3

0

1

Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastuskäynnit

33

30

27

38

33

Muut tarkastukset ja havainnointikäynnit

126

152

154

151

106

Lausunnot

264

256

250

191

219

Näytteenotto

51

20

38

44

22

Tarkastukset

Lausunnot ja näytteenotot

Kaupunkirakennelautakunta teki maaliskuussa omalta osaltaan päätöksen hulevesitulvariskien arvioinnista vuonna 2018. Ensimmäinen, alustava
hulevesitulvariskien arviointi tehtiin vuonna 2011, eikä silloin rajattu merkittävän hulevesitulvariskin alueita. Lautakunnan esityksessä toisella
arviointikierroksella ei myöskään rajattu merkittävän hulevesitulvariskin alueita Hämeenlinnassa. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä
pyritään vähentämään tulvariskejä, ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista.
Kaavio 5: Kaaviossa on esitetty ympäristönsuojelun toteutuneet tarkastukset vuosilta 2011-2019. Muita tarkastuksia ja havainnointikäyntejä
tehdään vuosittain noin nelinkertainen määrä suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin verrattuna. Tarkastuskäyntien lisäksi vuonna 2019 tarkastettiin
53 ympäristöluvan mukaista vuosiraporttia.

Lupien käsittelyajat
Ympäristöluvan keskimääräinen käsittelyaika oli 4,5 kk (3,8 kk vuonna 2018), maa-ainesluvan 4,8 kk (3,0 kk vuonna 2018) ja yhteiskäsittelyluvan 5,8
kk (4,0 kk vuonna 2018). Ilmoituspäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 2,3 kk. Käsittelyajoista eri vuosina on kaksi kaaviota. Maa-aines- ja
ympäristöluvan yhteispäätöksiä on tehty vasta kahtena vuotena. Niiden käsittelyajat ovat olleet 4 kk vuonna 2018 ja 5,8 kk vuonna 2019.
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Kaavio 6: Kaaviossa ovat ympäristölupien keskimääräiset brutto- ja nettokäsittelyajat. Tavoitteena on ollut viiden kuukauden käsittelyaika.
Lupakäsittelyn nettokäsittelyaika on aika viimeisimmän täydennyksen saapumisesta päätöksentekopäivään. Bruttokäsittelyaika on lupahakemuksen
kokonaiskäsittelyaika vireille tulosta päätöksentekoon.

Kaavio 7: Kaaviossa on maa-aineslupien keskimääräiset brutto- ja nettokäsittelyajat. Tavoitteena on ollut viiden kuukauden käsittelyaika.
Lupakäsittelyn nettokäsittelyaika on aika viimeisimmän täydennyksen saapumisesta päätöksentekopäivään. Bruttokäsittelyaika on lupahakemuksen
kokonaiskäsittelyaika vireille tulosta päätöksentekoon.

Valvontasuunnitelman toteutuminen
Vuonna 2019 tarkastettavaksi suunniteltuja valvontakohteita oli 37, joista 34 Hämeenlinnassa ja 3 Hattulassa. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia
luvanvaraisiin ja rekisteröityihin valvontakohteisiin tehtiin yhteensä 33. Tarkastamatta jäi neljä kohdetta, joista yhdessä ei ollut toimintaa ja kolme
kohdetta oli sellaisia, joissa toiminta oli jo loppunut tai loppumassa. Näistä yhdessä tapauksessa etsitään toiminnalle jatkajaa, joten kohde
tarkastetaan kun toiminta jatkuu. Tarkastamatta jääneistä kolme oli luvanvaraisia ja yksi rekisteröity kohde.
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Kaavio 8: Kaaviossa on esitetty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen vuosina 2011-2019. Toteutumis-% oli vuonna 2019 sata.
Neljä tarkastamatta jäänyttä kohdetta olivat sellaisia, joissa ei ollut toimintaa vuonna 2019 taikka toimina oli joko kokonaan loppunut tai
loppumassa. Kaaviossa on vuosittain suunnitellut tarkastukset esitetty pylväinä ja toteutumis-% viivakaaviona.

Maaliskuussa kaupunkirakennelautakunta päätti jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamista. Ympäristöpalkinto on myönnetty
vuodesta 2002 lähtien. Palkintona on valokuvaaja Marjukka Vainion taulu, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön.
Ympäristöpalkinnon saajalle päätettiin vuonna 2019 antaa kiertopalkinnon lisäksi 500 euroa. Ympäristöpalkinto luovutettiin Elomessuilla 10.8.2019.
Kaupunkirakennelautakunta valitsi palkinnon saajaksi Konnarin koulun 4B-luokan tyttöryhmän Pihla Muuttola, Elsa Myyryläinen ja Peppi Korremäki
sekä kunniamaininnan saajaksi Pekka Honkalan. Päätös oli yksimielinen.
Kuva: Ympäristöpalkinnon sai Lammin Konnarin koulun 4B-luokan tyttöryhmä. Kuvassa vasemmalla on Peppi Korremäki, keskellä Pihla Muuttola ja
oikealla Elsa Myyryläinen.
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Ympäristön tilan seuranta
Vesistöseuranta on osa Hämeenlinnan kaupungin toteuttamaa vuosittaista ympäristön tilan seurantaohjelmaa. Vesistöjen tilan lisäksi seurataan
pohjavesialueiden tilaa ja suojelutoimia seudullisessa työryhmässä. Vesistöseurantaan liittyy läheisesti pilaantuneiden maa-alueiden ja vanhojen
kaatopaikkojen seurannat. Niiden vaikutukset voivat näkyä sekä pinta- että pohjavesissä. Lisäksi Hämeenlinnassa seurataan ilmanlaatua
jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla ja raportoidaan hiilidioksidipäästöjä verkkoon. Ympäristön tilan seurantaan sisältyy myös luonnon
monimuotoisuuden seuranta. Siihen kuuluvat paitsi vieraslajit ja uhanalaiset lajit, myös luonnonmuistomerkit sekä luonnonsuojelualueet,
luontotyypit ja Natura-alueet. Ympäristön tilan seurannasta on laadittu erillinen yksityiskohtaisemmat tiedot sisältävä raportti
kaupunkirakennelautakunnalle. Ympäristön tilan seurannan tulokset on esitetty tiivistettynä kaupungin verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on esittänyt vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että kaupungin taholta tulisi miettiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan
maansisäisiin öljysäiliöihin liittyvän riskin minimoiminen. Kaupunkirakennelautakunta antoi syyskuussa lisäselvityksen arviointikertomukseen, ja
totesi siinä, että ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö on aloitettu. Tarkastuslautakunnan esitys öljysäiliöihin liittyvistä kiristyksistä on
mahdollista ottaa siinä huomioon. Luonnosvaiheessa olevien määräysten mukaan uusia säiliöitä ei pohjavesialueella saisi sijoittaa lainkaan maan
alle. Myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa öljysäiliöiden aiheuttamat riskit on huomioitu. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta
muistuttaa, että vastuu öljysäiliön kunnosta ja aiheutetusta öljyvahingosta on aina säiliön omistajalla. Siksi viestintää ja tietoisuutta asiasta on syytä
lisätä.

Vesistöt
Ympäristönsuojeluviranomainen tutki elo-syyskuun aikana kahdeksan eri järveä yhdeltätoista näytepisteeltä. Tutkimusten kohdejärvet kuuluvat
Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Tutkitut järvet olivat:
ˣ

Hattulassa Takajärvi

ˣ

Kanta-Hämeenlinnassa Aulangonjärvi, Pikku-Munakas ja Jänisjärvi

ˣ

Rengossa Ranninjärvi ja Mustalammi

ˣ

Lammilla Viipsjärvi

ˣ

Kalvolassa Kotkajärvi

Tutkimusten perusteella vesien ekologinen tila oli hyvällä tai erinomaisella tasolla suurimmalla osalla tutkituista järvistä. Tyydyttävällä tasolla oli
kaksi järveä. Ekologinen tila oli erinomaisella tasolla Takajärvellä ja Jänisjärvellä ja hyvällä tasolla Kotkajärvellä, Viipsjärvellä, Pikku-Munakkaalla ja
Aulangonjärvellä. Ekologiselta tilaltaan tyydyttävän tason saivat Mustalammi ja Ranninjärvi. Järvien ekologisen tilan arvioinnissa käytettiin
pääasiassa fysikaalis-kemiallisia muuttujia, joita olivat muun muassa lämpötila, a-klorofylli-, kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja happipitoisuus.
Ekologisen tilan tutkimustuloksista eri vuosina on koottu pylväskaavio.
Kaavio 9: Pylväskaaviona on esitetty järvien ekologisen tilan tutkimustulokset vuosina 2010-2019. Eri vuosina on tutkittu eri järviä ja myös
tutkittujen järvien kokonaismäärät vaihtelevat. Vuonna 2019 tutkimuksia tehtiin kahdeksalla järvellä.

Hämeenlinnan kaupunki niitti vesikasvillisuutta neljällä kohteella kantakaupungissa ja neljällä kohteella pitäjien alueella. Niittoja tehtiin seuraavilla
kohteilla:
ˣ

Katumajärven Idänpään uimarannan läheisellä venerannalla

ˣ

kolmella kohteella Vanajaveden rannalla
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Hauholla Akkijärven etelärannan uimapaikalla

ˣ

Lammin Ormajärvellä Untulan yleisellä uimarannalla ja venerannassa

ˣ

Rengon Kirkkojärven uimapaikalla

Vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen leväseuranta toteutui Hämeenlinnassa Alajärven Tervaniemen ja Pääjärven Juottimen rannoilla ja
Hattulassa Retulansaaressa Vanajanselän rannalla. Lisäksi viranomaisvalvonnassa oli 24 uimarannan veden laatu. Uimavesivalvonnasta on kerrottu
yksityiskohtaisemmin ympäristöterveydenhuollon kohdalla.
Hämeenlinnan kaupunki oli mukana Vanajavesikeskuksen vetämässä PAKKA 2-hankkeessa (2017-2019), jonka loppuseminaari pidettiin
marraskuussa 2019. Hankkeeseen kuului vesistökunnostusta, jossa hankittiin tietoa toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista sekä toteutettiin
sellaisia kunnostustoimia, joihin tarvittavat suunnittelutyöt oli jo tehty edeltävien hankkeiden aikana. Hankkeen vesistösuunnittelussa selvitettiin
järviin joutuvan kuormituksen määrää, veden laatua sekä järvien eliöstöä. Lisäksi suunniteltiin uusia kunnostustoimia järvien valuma-alueille.

Pohjavesi
Hämeenlinnassa on yhteensä 58 luokiteltua pohjavesialuetta ja Hattulan kunnan alueella 10. Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin
280 km², joka on noin 13 % valvonta-alueen maapinta-alasta. Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamistyö ELY-keskuksessa on aloitettu
vuonna 2015 ja se on Kanta-Hämeessä vielä joitain osin kesken. Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden tarkistamisen osalta työ on valmis.
Taulukko 11: Taulukossa ovat luokiteltujen pohjavesialueiden lukumäärät Hämeenlinnassa ja Hattulassa. E-luokkaan luokitellaan sellaiset
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Luokitusten tarkistuksen jälkeen ei Hämeenlinnassa ja
Hattulassa ole enää kolmannen luokan pohjavesialueita.
Pohjavesiluokka

Hämeenlinna

Hattula

1-luokka

19

4

1E-luokka

5

2-luokka

33

5

2E-luokka

1

1

Yhteensä

58

10

Toisella vesienhoidon suunnittelukaudella Hämeenlinnassa tai Hattulassa ei ollut yhtään huonossa tilassa olevaa pohjavesialuetta.
Riskipohjavesialueiksi on nimetty Hattulassa Parolan pohjavesialue, jossa ampumarata aiheuttaa nikkeliriskin. Hämeenlinnassa riskipohjavesialueiksi
on nimetty viisi pohjavesialuetta: Hattelmalanharjulla ja Rengon Isomäessä liikenne ja tienpito aiheuttavat kloridiriskin, Ruskeamullanharjun ja
Kiikkaran pohjavesialueilla maatalous aiheuttaa nitraattiriskin. Nummella vanhan kaatopaikan sijainnin on arvioitu muodostavan nitraattiriskin.
Merkittävimpiä pohjavesiriskejä Hämeenlinnan seudulla aiheuttavat pilaantuneet maa-alueet, liikenne, maa-ainesten otto sekä maatalous.
Ympäristö- ja maa-ainesluvat, viranomaisvalvonta ja maankäytön suunnittelu ovat merkittävässä osassa pohjavesien suojelussa. Pilaantumisriskiä
aiheuttava toiminta pyritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle, toiminnoille annetaan lupamääräyksiä, joilla onnettomuusriskiä
pienennetään ja toisaalta seurataan pohjaveden laadun säilymistä hyvänä. Hämeenlinnassa ja Hattulassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
toimivaltaan kuuluvista ympäristölupakohteista 28 sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, joista 22 tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella.
Ympäristölupien riskikartoituksessa, jonka pohjalta määräytyy valvonnan tiheys, huomioidaan sijaintiriskinä mm. sijoittuminen pohjavesialueelle.
Hämeenlinnan seudun pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämistyö on saatu päätökseen maaliskuussa 2016. Sen jälkeen on pohjavesien tilan
seurantaan perustettu seudullinen työryhmä, jossa mukana ovat Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan ja Janakkalan kuntien, Hämeen ELY-keskuksen,
palo- ja pelastustoimen, puolustusvoimien sekä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n edustajat. Valtaosa Hämeenlinnassa ja Hattulassa käytettävästä
juomavedestä on pohjavettä tai tekopohjavettä. Talousveden saannin kannalta pohjavesien suojelu on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä (HYTE). Ympäristönsuojelulailla on säädetty pohjaveden pilaamiskielto. Kiellettyjä ovat sellaiset toimet, joiden vuoksi pohjaveden
laadun muutos voi aiheuttaa vaara tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Myös pohjaveden laadun vaarantaminen on kiellettyä.
Pohjavettä voidaan suojella esimerkiksi riskikohteisiin rakennettavilla suojarakenteilla. Vanhoja kaatopaikkoja voidaan kunnostaa, teillä voidaan
käyttää pohjavedelle haitallisen tiesuolan sijaan kehittyneempää liukkauden torjuntaa (esim. kaliumformiaatti). Ympäristöystävällisten
lämmitysjärjestelmien suosiminen pohjavesialueella edesauttaa pohjavesien hyvän laadun ylläpitämistä. Maanalaisista öljysäiliöistä tulisi luopua
pohjavesialueella. Öljysäiliöt tulee tarkistaa säännöllisesti ja varustaa ylivuotoaltailla. Hämeenlinnassa on edelleen yli 500 käytössä olevaa
öljysäiliötä pohjavesialueella. Myös tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt tähän asiaan huomiota.
Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkailemalla saadaan tietoa pohjaveden tilasta ja osataan kohdentaa toimenpiteet oikein. Tärkeintä on varautua
ennalta pohjavesionnettomuuksiin, jotta vahingon sattuessa haitalliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.
HS-Vedellä on vedenottoon liittyvää pohjaveden seurantaa. Hämeen ELY-keskuksen pohjaveden seurantapaikkoja Hämeenlinnassa ovat määrällisen
ja perusseurannan piirissä olevat Hauskalankangas ja Tullinkangas sekä toiminnalliseen seurantaan pilaantumismerkkien vuoksi otetut
pohjavesiputket Hattelmalanharjun, Ruskeamullanharjun, Kiikkaran, Rengon Nummen ja Isomäen sekä Hattulan Parolan pohjavesialueilla.
Hämeenlinnan kaupunki selvitti vuonna 2019 pohjavesien laatua seuraavilla riskikohteilla: Tyryn entisellä akkupurkaamon kaatopaikalla ja
maankaatopaikalla, Ahveniston ja Vuorentaan vanhoilla kyläkaatopaikoilla sekä Rengon Kinttumäenharjun ja Vehmaisten kaatopaikoilla. Hattulassa
pohjavesitarkkailua tehtiin Kerälänharjun ja Rahkoilan kaatopaikoilla. Pohjaveden korkeutta selvitettiin Hämeenlinnan keskustassa, torin
tuntumassa.
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Pilaantuneet maa-alueet
Vanhojen kaatopaikkojen seurannat
Vuonna 2019 tutkittiin Hattulan Kerälänharjun ja Rahkoilan, Hämeenlinnan Sammon, Tyryn, Vuorentaan ja Ahveniston, Kalvolan Kontiomäen,
Rengon Kinttumäenharjun, Vehmaisten ja Muurilan suljettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesivaikutuksia. Lisäksi seurannassa ovat
Kantolanniemen tapahtumapuiston alueen suotovedet ja Kuuslahden maankaatopaikan pinta- ja pohjavesivaikutukset.
Kerälänharjun vanhat kaatopaikat
Vanhan kaatopaikan ja paristotehtaan kaatopaikan pohjavedet olivat hyvin rautapitoisia. Vanhan kaatopaikan pohjaveden seurantaputkessa
todettiin molemmilla näytteenottokerroilla ympäristönlaatunormin ylittävä pitoisuus nikkeliä ja keväällä ympäristölaatunormi ylittyi myös lyijyn
osalta. Suojapumppauskaivossa todettiin pohjaveden ympäristönlaatunormin ylittävä pitoisuus nikkeliä. Paristotehtaan kaatopaikan
pohjavesiputkissa todettiin ympäristönlaatunormin ylittävä kloridipitoisuus ja yhdessä putkessa myös normin ylittävä kadmiumpitoisuus.
Rahkoilan vanhat kaatopaikat
Vanhan kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailu tehtiin tarkkailuohjelman mukaan. Maankaatopaikka on perustettu Rahkoilan vanhan
yhdyskuntajätteen kaatopaikan päälle. Tarkkailuohjelmaa täydennettiin vuonna 2019 toiminnanharjoittajan lupamääräyksissä mainituilla
analyyseillä ja tarkkailu jatkuu sen mukaisena vuodesta 2020 lähtien.
Kaatopaikan vaikutus näkyi voimakkaana etelänpuoleisilla kahdella ojapisteellä. Kaatopaikan vaikutuksesta etenkin veden sähkönjohtavuus ja
typpiyhdisteiden pitoisuudet olivat korkeita. PAH-yhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä vedessä ei kuitenkaan ole esiintynyt. Kuormitus jäi
vuonna 2019 vähäiseksi pienten virtaamien vuoksi. Kaatopaikalta tuli lähinnä typpikuormitusta, joka vastasi keskimäärin kuuden asukkaan
käsittelemättömiä jätevesiä. Orgaanista kuormitusta kaatopaikalta ei juurikaan lähtenyt eikä fosforikuormitusta enää tule.
Kaatopaikan ulomman niskaojan vieressä oli vesilammikko, joka tulkittiin sisemmäksi niskaojaksi ja vuonna 2019 näytteet otettiin siitä. Vesi oli
väkevää kaatopaikan suotovettä. Vedessä ei todettu PCB-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä, mutta PAH-yhdisteitä todettiin pieniä määriä. Lammikolla ei
ole yhteyttä kaatopaikan ojiin, joten sen kautta ei lähde kuormittavia vesiä. Kaatopaikan pohjoispuolisella näytepisteellä oli kuivaa eikä näytteitä
saatu otettua kummallakaan havaintokerralla.
Rahkoilan maankaatopaikan pohjavesiputken vesi oli aiempaan tapaan kaatopaikan voimakkaasti likaamaa. Kaatopaikan vaikutuksesta mm. veden
sähkönjohtavuus, ammoniumtyppipitoisuus ja kemiallinen hapenkulutus olivat korkeat. Kloridi-, sulfaatti- ja ammoniumtyppipitoisuus ylittivät
pohjaveden ympäristönlaatunormit. Tutkitut raskasmetallipitoisuudet ovat olleet pieniä. Vedessä on todettu VOC-, PAH- ja fenolisia yhdisteitä.
Vuonna 2019 tutkittiin vain perustarkkailun mukaiset PAH-yhdisteet ja öljyhiilivedyt. Vedessä todettiin pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Öljyhiilivetyjä
ei todettu.
Kaatopaikan etelänpuoleisessa pohjavesiputkessa todettiin lieviä kaatopaikan vaikutuksia. Veden sähkönjohtavuus, ammoniumtyppi-, kloridi- ja
sulfaattipitoisuus olivat koholla yläpuolisen putken tasosta. Sulfaatti- ja ammoniumtyppipitoisuus ylittivät pohjaveden ympäristönlaatunormit.
Raskasmetalleista vain nikkeli- ja kobolttipitoisuus ovat olleet koholla ja ylittäneet pohjaveden pilaantumiselle asetetut ympäristönlaatunormit.
Vuonna 2019 raskasmetalleja ja haitallisia aineita ei tutkittu PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä lukuun ottamatta. Niitä ei tutkimuksissa todettu.
Sammon vanha kaatopaikka
Sammon suljetun kaatopaikan pohjavesiputken vedessä todettiin korkea sähkönjohtavuus. Ammonium- ja kloridipitoisuus ylittivät pohjaveden
ympäristönlaatunormit, joten kaatopaikan vaikutusta pohjaveteen on edelleen. Rauta- ja arseenipitoisuudet olivat myös korkeat ja orgaanisen
kokonaishiilen määrä oli koholla. Pohjaveden arseenipitoisuudessa on sen sijaan ollut suurta vaihtelua, ja se oli nyt tarkkailuvuosien 2013–2019
korkein. Arseenipitoisuus ylitti sekä talousveden että pohjaveden laatunormit. Toisen pohjavesiputken vesinäytteissä todettiin
ympäristönlaatunormeja korkeampia lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia. Metallipitoisuuksissa on todennäköisesti nähtävillä kaatopaikan vaikutusta,
mutta muita vaikutuksia ei todettu.
Tyryn akkupurkaamo
Hattelmalanharjun tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella sijaitseva Tyryn akkupurkaamo on merkitty Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesien
suojelusuunnitelmassa A-luokan riskikohteeksi. Alueen välittömässä vaikutuspiirissä on Kylmälahden pohjavedenottamo. Onneksi pohjaveden
virtaus suuntautuu Tyrystä kohti Vanajavettä eikä kohti pohjavedenottamoa. Tyryssä on ollut autonkorjaustoimintaa 1960-70 –luvuilla. Maaainesten otto alkoi samoihin aikoihin. Hämeenlinnan kaupungin maankaatopaikka on ollut kohteella vuodesta 1991 lähtien. Tutkimuksissa
pohjavesiputken vedenlaatu täytti tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja – suositukset pH-arvoa lukuun ottamatta. Kloridipitoisuus ylitti
pohjaveden ympäristönlaatunormin. Toisen pohjavesiputken vedenlaatu täytti tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset pHarvoa lukuun ottamatta. Kloridipitoisuus ylitti lievästi pohjaveden ympäristönlaatunormin.
Vuorentaan vanha kaatopaikka
Vuorentaan kyläkaatopaikan pohjaveden laatu oli molemmissa putkissa hyvä ja täytti talousveden laatuvaatimukset ja suositukset korkeaa
rautapitoisuutta ja toisen putken mangaanipitoisuutta lukuun ottamatta. Raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä ja alittivat pohjavettä pilaaville
aineille annetut ympäristönlaatunormit. Arseenipitoisuus oli molemmissa putkissa koholla, mutta se voi liittyä maaperän ominaisuuksiin. Myös
kloridipitoisuus oli koholla, mutta alle ympäristönlaatunormin. Orgaanisten halogenoitujen yhdisteiden määrä oli puhtaiden pohjavesien tasolla.
Liuottimia ja öljyhiilivetyjä ei todettu. Vesi oli hygieenisesti puhdasta ja hajutonta. Selviä kaatopaikasta johtuvia vaikutuksia ei todettu.
Kloridipitoisuutta voi nostaa tiesuolaus. Toisen putken vedessä on todettu aikaisemmin pohjaveden ympäristönlaatunormin ylittäviä raskasmetallija kloridipitoisuuksia, orgaanisia halogeeniyhdisteitä, kuten kloroformia. Pohjavettä pilaavien aineiden aikaisemman esiintymisen vuoksi tämän
putken veden laatua on hyvä tarkkailla ajoittain.
Ahveniston vanha kaatopaikka
Ahveniston suljetun kyläkaatopaikan tarkkailu tehtiin yhdestä pohjavesiputkesta. Kloridipitoisuus ylitti lievästi pohjavedelle luontaisena pidetyn
tason. Vedessä oli keväällä syksyä enemmän rautaa ja mangaania. Myös raskasmetallipitoisuudet olivat keväällä syksyä korkeampia. Nikkelipitoisuus
oli keväällä pohjaveden ympäristönlaatunormin rajalla ja lyijy- sekä kuparipitoisuus ylittivät ympäristönlaatunormit. Syksyllä raskasmetallien
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pitoisuudet olivat selvästi pienempiä ja alittivat laatunormit. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi tästä putkesta koholla olleiden raskasmetalli- ja AOXpitoisuuksien seuraamiseksi.
Kalvolan Kontionmäen vanhat kaatopaikat
Kalvolan Kontiomäen alueella tarkkailtiin vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja käytöstä poistetun maankaatopaikan vaikutuksia.
Yhdyskuntajätteen kaatopaikan vaikutusta pintavesiin todettiin vain kaatopaikkaa lähimmällä havaintopisteellä. Kaatopaikan vaikutus näkyi
korkeana kemiallisena hapenkulutuksena ja korkeina ravinnepitoisuuksina. Tutkitut raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. Muilla ojapisteillä veden
laatu vastasi alueelle tyypillistä tasoa. Pohjavesissä kaatopaikan vaikutus kohotti edelleen mm. sähkönjohtavuutta, kemiallista hapenkulutusta,
ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuuksia. Todettujen kaatopaikan vaikutusten vuoksi, tarkkailua tulisi jatkaa yhdeltä ojapisteeltä sekä pohjavesistä.
Muita ojapisteitä voidaan vähentää. Kaatopaikan lähimmiltä ojapisteiltä sekä pohjavesistä voisi kertaluonteisesti tutkia liuottimet (VOC) ja
öljyhiilivedyt.
Maankaatopaikan toisella ojapisteellä oli nähtävillä selvää, mutta melko lievää maankaatopaikan vaikutusta. Toisella pisteellä veden laatu oli hyvä
koholla olevaa typpipitoisuutta lukuun ottamatta. Maankaatopaikan pohjoispuolella sijaitseva putki ei ollut tarkkailuvuorossa vuonna 2019.
Rengon Kinttumäenharju
Kinttumäenharjulla pohjaveden laatu täytti talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset hieman matalampaa pH-arvoa ja ajoittain korkeampia
rauta- ja mangaanipitoisuuksia lukuun ottamatta. Lisäksi veden kemiallinen hapenkulutus oli syksyllä lievästi talousveden laatusuositusta suurempi,
mikä voi viitata kaatopaikan tai pintavesien vaikutukseen. Pohjaveden sähkönjohtavuus ja kemiallinen hapenkulutus ovat kohonneet vuosina 2016–
2019 tehdyn tarkkailun aikana. Kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuudet ovat kuitenkin olleet pieniä. Raskasmetallien pitoisuudet olivat pieniä syksyllä
pohjaveden ympäristönlaatunormin ylittävää sinkki- ja kuparipitoisuutta lukuun ottamatta. AOX-yhdisteiden pitoisuudet olivat ensimäistä kertaa
koholla pohjaveden taustapitoisuudesta. AOX-yhdisteiden esiintyminen viittaa kaatopaikan vaikutukseen. Vedessä ei todettu öljyä, liuottimia (VOC)
eikä fenolisia yhdisteitä. Lievää hygieenistä nuhraantumista oli todettavissa syksyn havaintokerralla.
Vehmaisten vanha kaatopaikka
Rengon Vehmaisten suljetun kaatopaikan pintavesivaikutuksista ei saatu tietoa, sillä näytteitä ei kuivuuden vuoksi saatu vuonna 2019. Pohjavesiä
on tutkittu ottamalla näytteitä lähikaivoista. Toisen tutkitun kaivon veden sähkönjohtavuus oli koholla, mutta pohjavedelle vielä normaali. Veden
pH-arvo oli normaali. Typpi esiintyy kaivossa lähes täysin nitraatteina. Nitraattitypen pitoisuus ylitti talousveden laatuvaatimuksen.
Ammoniumtypen määrä oli hyvin pieni ja kloridipitoisuus oli koholla luontaisena pidetystä tasosta, mutta alle pohjaveden ympäristönlaatunormin.
Veden rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat tällä kertaa pienet. Raskasmetallipitoisuudet olivat aiempaan tapaan pieniä. Vedessä ei todettu
liuottimia (VOC-yhdisteet) eikä öljyhiilivetyjä. Orgaanisten halogeeniyhdisteiden pitoisuus oli pohjavesien taustapitoisuutta pienempi. Kaivon veden
laatu oli heikentynyt kloridi- ja nitraattipitoisuuksien osalta, mutta kaatopaikan osuus siihen on kyseenalainen, sillä pohjavesien virtaussuunta on
alueella kaatopaikan suuntaan, kaakosta luoteeseen. Vaikutukset vedenlaadussa voivat olla peräisin peltoalueelta tai muusta toiminnasta. Toisesta
tutkitusta kaivosta ei saatu näytteitä vuonna 2019, koska kaivon pumppu oli rikki ja kun se saatiin loppukesällä kuntoon, kaivosta ei noussut
pumpatessa vettä. Kaivo sijaitsee pohjavesien virtaussuunnassa kaatopaikan alapuolella.
Muurilan vanha kaatopaikka
Muurilan kaatopaikalla tarkkailu suoritetaan joka toinen vuosi. Kaatopaikalta kulkeutuu kuormitusta kolmeen eri suuntaan: länteen, luoteeseen ja
etelään. Eniten kaatopaikalta on tullut orgaanista kuormitusta ja typpikuormitusta. Kaatopaikan kuormitus on ollut viime vuosina hyvin vähäistä tai
olematonta veden laadun parantumisen ja pienten virtaamien ansiosta eivätkä vaikutukset ole enää selvästi eriteltävissä suovalumien vuoksi.
Vuonna 2019 keskimääräinen ravinnekuormitus ja orgaaninen kuormitus oli aiempaa suurempaa, koska orgaanisen aineen ja typen pitoisuudet sekä
virtaamat olivat ajoittain pitkästä aikaa suurempia. Kaatopaikalta tuleva kuormitus on perinteisesti ollut suurinta etelän suuntaan. Keväällä suurin
kuormitus kohdistui länteen, jossa tutkimuspisteen veden laadussa on havaittu 2000-luvulla alkanutta pitoisuusnousua läheisen hevostallin
vaikutuksesta. Tälle pisteelle tulee kuormitusta myös maantieltä. Korvaavaa paikkaa pisteelle on yritetty etsiä tuloksetta. Sähkönjohtavuudet sekä
kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuudet olivat molemmilla havaintokerroilla tavanomaista korkeammat ojapisteellä, jolla kaatopaikkavesien
vaikutus on ollut vähäisintä. Syksyllä veden hygieeninen laatu oli selvästi heikentynyt kahdella pisteellä. Rengon tehtaiden entiseltä
sadetusvesialueelta Kiusamäestä alkavaan humusvetiseen ojaan tuleva kuormitus on vähentynyt selvästi jätevesien sadetuksen loputtua ja
kuormitus on ollut jo pitkään lähes olematonta. Vuonna 2019 typpipitoisuus oli syksyllä tavanomaista korkeampi, yli 5-kertainen luonnontasoon
verrattuna, ja hetkellinen typpikuormitus oli siten aiempaa suurempaa. Fosforipitoisuudet ovat olleet pitkään luonnontasoisia eikä
fosforikuormitusta ole siten aiheutunut. Orgaaninen kuormitus on myös jäänyt vähäiseksi. Veden hygieeninen laatu oli syksyllä selvästi heikentynyt.
Kantolanniemi
Kantolanniemen tapahtumapuiston alueelta lähtevä hulevesi oli kiintoainespitoista ja vedessä todettiin korkea kokonaispitoisuus arseenia. Vedessä
todettiin myös pitkäketjuisia dioksiineja ja furaaneja. Altaaseen tulevan vesimäärän vähyys jopa hyvin sateiseen aikaan on herättänyt epäilyksen
suotovesien keräysrakenteen toimivuudesta.
Kuuslahden maankaatopaikka
Käytössä olevan Kuuslahden maankaatopaikan pintavesiä tarkkaillaan kolmesta ojapisteestä, pohjavesiä kolmesta pohjavesiputkesta ja yhdestä
kaivosta. Vuoden 2019 näytteenotossa pohjavesinäytteiden laadussa ei havaittu heikkenemistä. Yhdestä pohjavesiputkesta näytettä ei otettu.
Maankaatopaikan alapuolisissa pintavesinäytteissä ei ollut havaittavissa maankaatopaikan vaikutusta.

Luonnon monimuotoisuus
Luonnonmuistomerkit
Vuonna 2019 ei tullut yhtään luonnonmuistomerkkihakemusta. Luonnonsuojelulain mukaan puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita
luonnonmuodostumia voidaan suojella luonnonmuistomerkkinä. Suojelun perusteena voi olla harvinaisuus, maisemallinen merkitys, tieteellinen
arvo, kauneus tai muu vastaava merkitys. Hämeenlinnassa on yhteensä 50 ja Hattulassa 32 rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. Yleisin
luonnonmuistomerkki on yksittäinen puu. Luonnonmuistomerkit löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivujen karttapalvelusta
kartta.hameenlinna.fi.
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Luonnonsuojelualueet, luontotyypit ja Natura-alueet
Hämeenlinnassa on kaikkiaan 214 luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on noin 2150 ha. Tämä on Hämeenlinnan
pinta-alasta noin 1,06 %. Hämeenlinnassa on luontotyyppeinä rauhoitettu 196 kohdetta ja rajattu kolme erityisesti suojeltavien lajien aluetta.
Vuonna 2019 Hämeenlinnaan perustettiin kuusi luonnonsuojelualuetta:
ˣ

Talvitien (0,4 ha) ja Hyystin (6,2 ha) luonnonsuojelualueet Renkoon

ˣ

Annalan (0,8 ha), Lassilan-Sakkilan (17,8 ha) ja Mäki-Lassilan (4,7 ha) luonnonsuojelualueet Kanta-Hämeenlinnaan

ˣ

Hepolähteen (3,3 ha) luonnonsuojelualue Hauholle

Kanta-Hämeenlinnassa luonnonsuojelualueita on perustettu suhteellisesti enemmän kuin muissa kaupunginosissa. Hämeenlinnan kaupungin
omistuksessa on rajojensa sisällä 259 ha luonnonsuojelualuetta.
Annalan luonnonsuojelualue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin mailla Katumajärven pohjoispäässä ja rajoittuu vuonna 2018 perustettuun
Honkalanrannan luonnonsuojelualueeseen. Suojelualueen perustamisen tavoitteena on ollut luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja
yhtenäisen kokonaisuuden muodostaminen Honkalanrannan kanssa. Uudelle suojelualueelle sijoittuu pääosin sekametsää ja märkää rantaluhtaa
Kihtersuonojan varressa.
Vuonna 2019 Hattulaan ei perustettu yhtään luonnonsuojelualuetta. Hattulassa on 55 luonnonsuojelualuetta ja niiden pinta-ala on noin 320 ha,
joka on Hattulan pinta-alasta 0,76 %. Hattulassa on rajattu kaksi erityisesti suojeltavien lajien aluetta ja luonnonsuojelulain mukaisina
luontotyyppeinä on rauhoitettu 35 kohdetta.
Uhanalaiset lajit
Kaikki Suomessa nykyisin tunnetut hämeenkylmänkukan esiintymät sijaitsevat Kanta-Hämeessä, ja esiintymistä suurin osa on nykyisin
luonnonsuojelualueilla. Hämeenkylmänkukka on rauhoitettu, erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, joka sisältyy myös EU:n
luontodirektiivin liitteisiin II ja IV. Parhaillaan käynnissä olevassa Paahde-Life-hankkeessa Matinsillan Natura-alueella Hämeenlinnassa ja
Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen Natura-alueella Hattulassa jatketaan hämeenkylmänkukan esiintymien hoitotöitä. Erilaisilla toimenpiteillä
parannetaan esiintymien lämpö- ja valo-olosuhteita. Tavoitteena on varmistaa kylmänkukan säilyminen ja lisääntyminen alueella. Hämeenlinnan
alueella on selvitetty hämeenkylmänkukan, kangasvuokon ja näiden risteymän, liilankylmänkukan esiintymistä, kukintaa ja hoitoa.
Vieraslajit
Jättiputkea tarkkailtiin yhteensä 65 eri kohteessa kantakaupungissa, kahdessa kohteessa Iittalassa, kahdessa kohteessa Rengossa sekä 12 kohteessa
Lammilla. Torjuntakertoja oli kaksi, joista ensimmäinen toukokuun lopulla ja tarkistuskierros heinä-elokuun vaihteessa. Kaikissa tarkkailtavissa
kohteissa ei kuluvana vuonna tavattu jättiputkea, mutta sitä saattaa vielä välivuoden jälkeenkin ilmaantua jo kertaalleen hävitetylle kasvupaikalle.
Jättipalsamia ja lupiinia torjuttiin Hämeenlinnan kaupungin järjestämässä talkoopäivässä useammasta kohteesta sekä kantakaupungista, että
pitäjistä. Talkoopäivän jälkeen kesän aikana jatkettiin torjuntaa kantakaupungin kohteilla niin, että jättipalsamikasvustot eivät enää päässeet
tekemään uusia siemeniä. Kaupunki on auttanut kaupunkilaisia kitkentätalkoissa syntyneen kasvijätteen poiskuljettamisessa ja samoin on toimittu
myös kummipuistosopimuksella sovitulla kohteella, jossa yhdistys kitkee kohdetta vuosittain, kunnes jättipalsamia ei enää alueella esiinny.
Kurtturuusun kohdalla on tehty kartoitusta esiintymistä ja niiden laajuudesta. Lupiinia torjuttiin talkoopäivän aikana Sairionrannan arvoniityltä.
Lupiinin torjunta perustuu niiton ajoitukseen ennen siemenen muodostumisvaihetta. Yleisesti on tärkeää, että haittakasvien leviäminen uusille
alueille pyritään estämään koneiden ja laitteiden hyvällä puhdistamiselle siirryttäessä niittämään alueelta toiselle.
Vieraslajitietoa jaettiin viranomaispalveluista ja ohjeistettiin yksityiskiinteistöjen omistajia ja haltijoita hävittämään haitallisia vieraslajeja tai
rajoittamaan niiden esiintymistä, mihin vuoden 2016 alussa voimaan astunut vieraslajilakikin velvoittaa.
Vieraslajien esiintymistä kerättiin tietoa aiempien vuosien tapaan. Tietoja vieraslajeista voi jatkossakin ilmoittaa kaupungin palautepalvelun kautta
verkko-osoitteessa kartta.hameenlinna.fi/eFeedback. Hyödyllistä tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnan tärkeydestä löytyy verkko-osoitteesta
www.hameenlinna.fi/vieraslajit.

Ilman laatu ja kasvihuonekaasupäästöt
Ilmanlaadun seurantamittaukset jatkuivat Niittykadun mittausasemalla. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna Hämeenlinnan ilmanlaatu oli suurimman
osan aikaa hyvää tai tyydyttävää.
Kanta-Hämeenlinnassa on seurattu ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla vuodesta 1993 lähtien. Laitteella mitataan typpidioksidia (NO2),
typpimonoksidia (NO) ja hengitettäviä hiukkasia (PM10). Mittausasema on sijainnut Niittykadulla vuodesta 2011, Helsinki-Tampere moottoritieltä
noin 150 metriä Linnasalmin suuntaan itään. Mittausaseman tulokset kuvaavat Hämeenlinnan keskustan ilmanlaatua.
Vuoden 2018 alusta PM10– mittauksissa on otettu käyttöön Ilmatieteenlaitoksen edellyttämä TEOM 1400 A –analysaattorin mittaustulosten
korjauskerroin (0.788). Tämä on otettava huomioon eri vuosien mittaustuloksia vertailtaessa, koska korjauskerroin alentaa PM10–mittaustuloksia
21.2 %:lla.
Valtioneuvoston ulkoilman epäpuhtauksille asettamat ohje- tai raja-arvot eivät ylittyneet Hämeenlinnassa vuonna 2019. Ilmanlaatuindeksillä
arvoituna Hämeenlinnan ilmanlaatu oli suurimman osan aikaa hyvää (91,2 % tunneista) tai tyydyttävää (7,1% tunneista). Välttävää ilmanlaatu oli 1,6
%, huonoa 0,1 % tunneista ja erittäin huonoa 13 tunnin ajan. Huonointa ilmanlaatu oli maaliskuun lopulla ja huhtikuun alkupuolella. Lyhytaikaisesti
ilmanlaatu oli heikompi myös pakkaspäivinä tammi- ja helmikuussa. Hämeenlinnan ilmanlaadusta löytyy kahden tunnin välein päivittyvää
tarkistamatonta tietoa seuraavasta verkko-osoitteesta www.ilmanlaatu.fi.
Hämeenlinnan kasvihuonekaasupäästöjä seurataan viikoittain toteutettavalla nettipohjaisella CO2-raportilla, joka julkaistaan verkko-osoitteessa
www.hameenlinna.fi/paastoraportti. Lisäksi vuosittain tulee raportti, jossa on kunnan tiedot kasvihuonepäästöistä. Hämeenlinnan
kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat 375,8 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Tämä tekee 5,6 t CO2-ekv/asukas ilman teollisuutta.
Ennakkoarvio vuodelle 2019 on hieman pienempi (359,4 t CO2-ekv. ja 5,3 t CO2-ekv. /asukas). Hämeenlinnan suurimmat kasvihuonekaasupäästöt
aiheutuivat vuonna 2018 tieliikenteestä (40 %) ja rakennusten lämmityksestä (kaukolämpö 15 %, erillislämmitys 12 % ja sähkölämmitys 5 %).
Kuluttajien sähkönkulutuksen osuus oli 11 %. Vuoteen 2017 verrattuna Hämeenlinnan vuoden 2018 CO2-ekvivalenttipäästöt ilman teollisuutta
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kasvoivat noin 3,0 %. Päästöjen kasvu oli saman suuruinen kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Hämeenlinna on käynnistänyt vuonna 2019
ohjelman hiilineutraalisuuden tavoitteen saavuttamiseksi ja tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hämeenlinnan kokonaispäästöt ilman
teollisuutta ovat pienentyneet 25 % aikavälillä 2004 – 2018. Suurimmat päästövähennykset on saavutettu kulutussähkössä, sähkölämmityksessä ja
kaukolämmössä.
Kaavio 10: Piirakkakaaviona on esitetty ilmanlaatuindeksin tuntiarvojen %-osuudet vuonna 2019. Eniten on ollut hyviä tunteja, yli 90 %. Tyydyttävän
ilmanlaadun tuntejakin on ollut 7,1 %. Välttävää tai huonoa/erittäin huonoa ilmanlaatu on ollut vain harvoin.

Kaavio 11: Palkkikaavio ilmanlaatuindeksin tuntiarvojen %-osuuksista havainnollistaa mittaustuloksia eri vuosina. Hyvien tuntiarvojen osuus on
kasvanut ajanjakson alkuvuosista ja on viime vuodet pysytellyt 90 % tuntumassa. Ilmanlaadultaan välttäviä tai huonoja/erittäin huonoja tuntiarvoja
on edelleen vain harvoin.

Ympäristöterveydenhuolto
Valvonnan toteutuminen kokonaisuutena
Ympäristöterveydenhuolto koostuu elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta, tupakan ja nikotiinivalmisteiden valvonnasta sekä
eläinlääkintähuollosta. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ylläpitää ja edistää sekä yksilön että koko väestön terveyttä. Tavoitteena on
elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvien haittojen ja vaarojen ennaltaehkäiseminen sekä olemassa olevien haittojen minimoiminen.
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Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalvelujen toteuttamisesta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat myös eläintautivalvonta, eläimistä saatavien
elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta sekä eläinsuojelu. Eläinlääkintähuollon toteutuminen on kerrottu omassa
kappaleessaan, vaikka sen voidaankin katsoa olevan osa ympäristöterveydenhuoltoa. Vuoden 2019 valvontasuunnitelman päivitys hyväksyttiin
kaupunkirakennelautakunnassa 11.12.2018 (186 §), ja se päätti ohjelmakauden 2015 – 2019. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu-,
tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinlääkintähuollon suunnitelman. Suunnitelman toteutumisesta on laadittu erikseen
yksityiskohtaisempi ja kaupunkirakennelautakunnan maaliskuussa 2020 käsittelemä toteutumisen arviointi.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki ympäristöterveydenhuoltoon arviointi- ja ohjauskäynnin syksyllä 2018. Elintarvikevalvonta oli arvioitu jo
vuonna 2016 ja syksyllä 2018 arvioitiin ympäristöterveydenhuollon yhteiset asiat, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta sekä eläinlääkintähuolto.
Loppuraportissa aluehallintovirasto totesi korjattavaa kahdessa asiassa, joista se pyysi selvitystä tammikuun loppuun 2019 mennessä. Selvitys
toimitettiin aluehallintovirastoon ja arvioinnin loppuraportti vietiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle helmikuussa. Aluehallintovirasto vastasi
saamiinsa selvityksiin, että korjaavat toimenpiteet on asianmukaisesti esitetty ja havaitut korjattavat asiat on jo korjattu tai tullaan korjaamaan,
joten asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.
Lain mukaan talousveden laadun viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja niiden
hallintaan. HS-Veden riskinarvioinnit hyväksyttiin keväällä ja niiden perusteella laadittu talousveden valvontatutkimusohjelma päivitettiin
joulukuussa. Riskinarviointiin perustuva talousveden valvonta on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (HYTE).
Terveysvalvonnan käyttöön tuli 21.1.2019 uusi valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä (VATI). Tietojärjestelmän muutoksesta johtuen myös
suoritteiden raportointitapaan tuli muutos vuodesta 2019 alkaen. Osa kertomusvuoden tunnusluvuista ei näin ollen ole vertailukelpoisia
aikaisempien vuosien lukujen kanssa. Vuoden alusta otettiin käyttöön uusi työnjako, jonka mukaan tarkastajien työpanos on kohdistettu joko
elintarvikevalvontaan tai terveydensuojeluun. Uudella työnjaolla saadaan tehostettua resurssien käyttöä ja vahvistettua ammatillista osaamista.
Päätöksiä ja ilmoituskäsittelyjä tehtiin yhteensä 159 kpl (109 kpl vuonna 2018). Terveysvalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin
yhteensä 513 kappaletta (407 tarkastusta vuonna 2018). Suunnitelman mukaiset tarkastukset sisältävät ennalta suunnitellut, riskinarviointiin
perustuvat tarkastukset sekä näiden johdosta tehdyt uusintatarkastukset. Valvontasuunnitelmassa suunniteltu tarkastusmäärä oli 707 tarkastusta
(665 vuonna 2018), joten suunnitelman kokonaistoteuma oli 72,6 % (61,2 % vuonna 2018).
Keskusvirastojen riskinarviointiohjeiden mukaan määritetty tarkastustarve, huomioiden ensimmäistä kertaa myös kasvisten alkutuotantopaikat, oli
yhteensä 854 tarkastusta, ja näistä saatiin tehtyä 513, joten riskinarvioinnin perusteella määritetyn tarkastustarpeen toteuma oli 60,1 % (53,5 %
vuonna 2018). Toteumaprosentti parani selvästi edellisvuodesta suuremman tarkastusmäärän vuoksi, vaikka suunniteltu tarkastusmäärä oli
edellisvuotta korkeampi ja kasvisten alkutuotantopaikkojen huomioiminen luvuissa laskee toteumaprosenttia. Laskettaessa toteumaprosentti
vertailukelpoisesti vuoden 2018 toteumaprosentin kanssa, olisi toteuma 71,3 %.
Kaavio 12: Kaaviossa ovat vuonna 2019 toteutuneet tarkastukset. Elintarvikevalvonnassa valtaosa tarkastuksista on valvontasuunnitelman mukaisia
OIVA-tarkastuksia. Terveydensuojelussa ja tupakkavalvonnassa suunnitelmalliset ja muut tarkastukset jakaantuvat noin puoliksi.
Nikotiinivalmisteiden valvontaa tehdään tupakkavalvonnan yhteydessä.

Elintarvike- ja vesiperäiset epidemiat
Vuoden aikana käsiteltiin yhteensä 16 ruokamyrkytysepäilyilmoitusta. Talousvesi- tai uimavesiperäisiä epäilyilmoituksia ei tullut. Epäilyilmoitusten
määrä vastaa keskiarvoa, kun taas edellisen vuoden seitsemän ilmoitusta, oli poikkeuksellisen alhainen. Ilmoitusten perusteella tehtiin yhdessä
tapauksessa epäilyilmoitus Ruokaviraston rymy-rekisteriin, mutta varsinaista epidemiaa ei todettu. Sairastuneita oli neljä. Ruoka- ja vesivälitteisten
epidemioiden selvitystyöryhmän vuosikokous pidettiin tammikuussa. Tavoitteena on ollut, että selvitystyöryhmä kokoontuisi vuosittain vaikka
epidemioita ei olisikaan. Vuosikokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita, muun muassa aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynnin tulokset.
Vuonna 2019 oli kuusi huomattavaa jäteveden aiheuttamaa häiriötilannetta, joista ei kuitenkaan muodostunut epidemiatilanteita. Häiriöitä oli
Lepaan, Lammin, Iittalan ja Hämeenlinnan kantakaupungin alueilla. Häiriötilanteiden jälkeen arvioitiin toimintatapoja ja selkeytettiin vastuunjakoa.
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Elintarvikevalvonta
Elintarvikelain mukaiset valvontakohteet kuuluvat pääsääntöisesti suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ja elintarvikevalvonnan tarkastuksista suurin
osa on suunnitelmallisia tarkastuksia. Usein myös muut tarkastukset, kuten ruokamyrkytysepäilytarkastukset ja valitusten johdosta tehdyt
tarkastukset, kohdistuvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluviin kohteisiin.
Aiemmin elintarvikevalvonnan raportoinnissa on erotettu elintarvikehuoneistot, kontaktimateriaalitoimijat ja alkutuotantopaikoista
maidontuotantotilat. Muut alkutuotantopaikat on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska tiedot kohteista ovat olleet puutteelliset, eikä niihin ole
kohdistettu resurssivajeen vuoksi suunnitelmallista valvontaa. Nykyisin myös alkutuotantopaikat ovat perustettuna valvontatietojärjestelmään.
Ruokavirasto on laatinut ohjeet alkutuotantopaikkojen valvontaan ja valvonta on resurssien puitteissa otettu yksikössä osaksi suunnitelmallista
valvontaa. Suunnitellut alkutuotannon tarkastusmäärät ovat tarpeeseen nähden vähäiset ja valvontasuunnitelmassa on käytetty laskennallista,
keskimääräistä tarkastustarvetta. Alkutuotannon valvontaan osoitetut resurssit eivät riitä riskinarvioinnin mukaisiin tarkastusmääriin.
Alkutuotantopaikat pyrittiin perustamaan vuoden 2018 loppuun mennessä mahdollisimman kattavasti vanhaan, valvontayksikön omaan
valvontatietojärjestelmään, jotta uuteen järjestelmään saataisiin siirrettyä ajantasainen valvontakohderekisteri. Alkutuotantopaikkoja perustettiin
eri rekistereistä ja lähteistä saatujen tietojen perusteella, ja todellisuudessa kohteita arvioidaan olevan vähemmän kuin järjestelmään on kirjattuna.
Kohdetiedot ovat useissa kohteissa edelleen puutteelliset, eivätkä tiedot ole ajan tasalla. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset ovat
kuuluneet muista alkutuotantopaikoista poiketen suunnitelmalliseen valvontaan. Tarkastukset ovat kuuluneet virkaeläinlääkärin tehtäväkenttään.
Eläinsuojelutehtävät ovat vieneet lähes koko työajan, ja tarkastuksista suuri osa on jäänyt tekemättä jo usean vuoden ajan. Tilannetta pyrittiin
helpottamaan osoittamalla tarkastusvastuuta vuonna 2019 myös praktikkoeläinlääkäreille.
Kokonaisuutena vuonna 2019 saatiin tehtyä selvästi enemmän tarkastuksia kuin vuonna 2018, mutta edelleen joitakin loppuvuoden tarkastuksia
jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Tarkastusten siirtyminen on toiminnan luonteen vuoksi osittain normaalia, koska kohteissa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat tarkastustarpeeseen, eikä muutoksia voida täysin ennakoida.
Suunnitelman mukaisia viranomaisnäytteitä otettiin kahdesta maitoalan laitoksesta yhteensä 51 kappaletta. Projektinäytteitä ja erilaisia
Ruokaviraston pyynnöstä otettavia seurantanäytteitä otettiin 6 kappaletta. Valmissalaattien patogeeniprojektin näytteenotto päästiin aloittamaan
loppuvuodesta, mutta se siirtyi pääosin vuodelle 2020, koska analyysit olivat saatavilla valvontayksikön käyttämässä laboratoriossa vasta vuoden
2019 lopulla.
Vati-järjestelmään kirjattiin 35 uusien elintarvikehuoneistojen ilmoituskäsittelyjä. Vuonna 2018 niitä oli 48. Käsiteltyjen ilmoitusten määrä on
laskenut useana vuotena peräkkäin. Toimijanvaihdosilmoituksia käsiteltiin 42. Hyväksymispäätöksen vaativia elintarvikelaitoshakemuksia ei tullut
käsiteltäväksi vuonna 2019. Hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin kolme kertaa, joista yksi oli laitettu alulle vuoden 2018 lopulla.
Valvonta-alueen elintarvikealan toimijoille järjestettiin helmikuussa info-, keskustelu- ja palautetilaisuus. Tilaisuuteen lähetettiin erillinen kutsu
alueen merkittävimmille toimijoille, mutta tilaisuus oli kaikille avoin. Tilaisuudessa oli puheenvuoroja sekä toimijoiden, keskusviraston että
elintarvikevalvonnan puolelta. Tilaisuudesta saatiin jälkikäteen positiivista palautetta, ja vastaavia tilaisuuksia päätettiin järjestää myös jatkossa.
Valvontayksikkö osallistui aktiivisesti myös Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämän toimijoille suunnatun näytteenottokoulutuksen
organisointiin. Kutsut toimijoille lähetetiin valvontayksikön toimesta, valvojat osallistuivat ohjelman suunnitteluun sekä toteutukseen. Tilaisuuden
jälkeen toimijoilla oli mahdollisuus kutsua opiskelijoita opastamaan näytteiden ottamisessa. Tilaisuuteen osallistui opiskelijoiden lisäksi useita
kymmeniä valvontakohteiden edustajia. Yhteistyötä tehtiin naapuriorganisaation kanssa, kun selviteltiin allergiaruokavaliossa havaittuja ongelmia.
Yksikön tunnettavuutta lisättiin myös vierailemalla yläasteen kotitaloustunnilla.
Valvontayksikkö osallistui elintarvikeparanteiden opastavaan käyntiin marraskuun lopussa. Ruokaviraston toteuttaman yksipäiväisen käynnin
tarkoituksena oli aitojen valvontatapausten esimerkkien valossa käydä läpi elintarvikeparanteiden valvontaa. Elintarvikeparanteita ovat lisäaineet,
aromit ja entsyymit. Opastavaan käyntiin ei sisältynyt tarkastuskäyntejä vaan asiakirjojen tarkastamista toimistolla. Valvontakohteet saivat
palautteen omista tapausesimerkeistään, joiden säännöstenmukaisuutta käynnin yhteydessä arvioitiin.
Kaavio 13: Vuonna 2019 elintarvikevalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia oli 96 % kaikista toteutuneista elintarvikevalvonnan tarkastuksista.
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Kaavio 14: Kaaviossa on elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina. Vuonna 2019 suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan
toteutuminen oli 70,3 %.

Uimavesien valvonta rannoilla ja altaissa
Uimavesien valvonnassa oli Hämeenlinnassa ja Hattulassa kahdeksan yleistä uimarantaa ja 16 pientä yleistä uimarantaa. Yleisten uimarantojen
uimavesi luokitellaan neljän uimakauden mikrobiologisen laadun perusteella. Viimeisimmän luokittelun mukaan kaikki uimavesi oli erinomaista.
Luokittelu tehtiin seitsemälle rannalle. Uimahallin rannan luokitus puuttuu kesältä 2019, koska luokitteluun tarvittavia vesinäytetuloksia oli liian
vähän.
Uimakaudella 15.6.-31.8.2019 syanobakteeriesiintymiä eli sinileväkukintaa havaittiin 11 uimarannalla. Niille rannoille, joilla oli runsas kukinta, vietiin
tiedote, jossa varoitettiin havaitusta syanobakteeriesiintymästä. Valvontaa tehostettiin lisäämällä tarkastuskäyntejä, kun uimavedessä havaittiin
vähän syanobakteereita.
Uimavesivalvonnassa huolehditaan siitä, että uimarantaveden ja allasveden tulokset ovat uimareiden nähtävillä. Uimarantojen vedenlaadusta on
myös laadittu tiedote medialle ja näytetulokset ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Asukkaiden terveitä elintapoja tuetaan varmistamalla
valvontanäytteiden tulosten saanti. Näin on annettu signaalia, että uiminen uimarannoilla ja uima-altaissa on turvallista. Epidemioiden ehkäisy on
säännöksiin perustuva velvoite, mutta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (HYTE).
Taulukko 12: Taulukossa on esitetty symbolein yleisten uimarantojen uimavesiluokka vuosina 2011-2019. Kolme tähteä () tarkoittaa
erinomaista, kaksi tähteä () hyvää ja yksi tähti () tyydyttävää uimaveden laatua. Toistaiseksi yksikään uimaranta ei ole saanut
uimavesiluokitusta huono. Yleisten uimarantojen uimavesien laatu luokiteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 uimakauden jälkeen. Vuonna 2019
kaikkien luokiteltujen uimarantojen uimavesiluokka oli erinomainen. Uimahallin rannan luokitus puuttuu koska luokitteluun tarvittavia
vesinäytetuloksia oli liian vähän.
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Talousveden valvonta
HS-Vesi Oy:n riskinarvioinnit hyväksyttiin keväällä kolmella päätöksellä ja niiden perusteella laadittu talousveden valvontatutkimusohjelma
päivitettiin joulukuussa. Päivitetyn valvontatutkimusohjelman mukainen, riskinarviointiin perustuva valvonta aloitettiin vuoden 2020 alusta alkaen.
Muiden laitosten laitoskohtaiset riskinarvioinnit ovat parhaillaan tekeillä. Lain mukaan talousveden laadun viranomaisvalvonnan on perustuttava
veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja niiden hallintaan. Lakisääteinen riskinarviointiin perustuva talousvesivalvonta on osa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (HYTE). Vesi on ihmiselle elinehto. Talousvesivalvonta tukee terveiden elintapojen edistämistä, ja hyvä vesi
kelpaa juotavaksi liikunnan jälkeen. Valtaosa Hämeenlinnassa ja Hattulassa käytettävästä juomavedestä on pohjavettä tai tekopohjavettä. Vuonna
2019 Hämeenlinnan, Hattulan, Kalvolan ja Akaan vedenjakelualueelle HS-Vesi toimitti vettä noin 14 420 m3 päivässä, josta noin 4 910 m3 oli
pohjavettä ja noin 9 510 m3 tekopohjavettä. Hauhon, Lammin ja Tuuloksen alueelle toimitettiin pohjavettä noin 1 210 m3 päivässä sekä Rengon
alueelle noin 240 m3 päivässä.
Kaupunkirakennelautakunta käsitteli huhtikuussa talousvesinäytetulokset vuodelta 2018. Ahveniston ja Kylmälahden vedenkäsittelylaitoksilla
käytetään veden desinfiointiin klooriamiinia. HS-Vesi on seurannut desinfioinnin vaikutuksia näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti.
Vesinäytteiden perusteella veteen ei ole muodostunut terveyshaittaa aiheuttavia aineita tai yhdisteitä klooriamiinidesinfioinnin aloittamisen
jälkeen. Vedestä seurataan erityisesti trihalometaaneja ja nitriittipitoisuutta. Vuoden 2019 talousvesinäytetulokset on käsitelty
kaupunkirakennelautakunnassa kesäkuussa 2020. Kaikki raportoidut tulokset täyttivät talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet kahta
Hämeenlinnan kantakaupungin länsipuolella ja yhtä Hattulan Parolassa mitattua rautapitoisuutta lukuun ottamatta. Verkoston tehostettujen
huuhtelujen jälkeen rautapitoisuudet laskivat alle laatutavoitearvon. Vuonna 2019 otettiin Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaan verkostoalueelta
seitsemän, Hauho-Lammi-Tuulos verkostoalueelta kolme ja Rengon verkostosta kaksi näytettä veden radioaktiivisuusmäärityksiä varten. Näytteistä
mitattiin radon ja kokonaisalfa-aktiivisuus. Niille asetetut laatuvaatimukset ja –tavoitteet täyttyivät. Radioaktiivisuuden valvontatiedot raportoitiin
säteilyturvakeskuksen (STUK) järjestelmään. Radioaktiivisuustutkimukset kuuluvat lakisääteiseen talousvesivalvontaan.

Terveydensuojeluvalvonta
Terveydensuojelussa olivat merkittävässä roolissa asumisterveysasiat. Asumisterveyden valvonta on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä
(HYTE). Vuonna 2019 annettiin aikaisempien vuosien tapaan asumisterveyteen liittyvää ohjausta ja opastusta, sekä on käytännössä edistetty uuden
asunnon saamista, kun vanhassa on epäilty terveyshaittaa. Asuntojen siivottomuustapausten hoitamisella on varmistettu paitsi asukkaan, myös
naapuruston asumisympäristön terveellisyyttä (mm. hajuhaitat).
Terveyshaittaepäilyn johdosta kirjattuja yhteydenottoja oli yhteensä 110 kappaletta. Näistä 69 liittyi asunnon terveyshaittaepäilyyn, mikä on saman
verran kuin edellisvuonna. Muiden yhteydenottojen lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin, koska kirjaamisperusteet
muuttuivat uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.
Terveydensuojeluun varatusta työpanoksesta kuluu muita ympäristöterveydenhuollon osa-alueita enemmän aikaa muuhun kuin suunnitelmalliseen
valvontaan. Esimerkiksi näytteenottoihin, neuvontaan, lausuntoihin, asiantuntijana toimimiseen ja asunnontarkastuksiin kuluu merkittävä työpanos.
Terveydensuojelulain mukaisista tarkastuksista osa on myös laajempia ja vaativat enemmän ennalta valmistautumista kuin muiden toimialojen
tarkastukset.
Terveydensuojelulain mukaiset muut tarkastukset (147 kpl) koostuvat pääasiassa terveyshaittaepäilyyn perustuvista tarkastuksista (93 kpl) ja
näytteenoton perusteella tehdyistä tarkastuksista (39 kpl). Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 28 kappaletta.
Terveydensuojelulain mukaisia lausuntoja kirjattiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Vuonna 2018 lausuntoja oli kirjattu 50 kappaletta.
Radonmittaus tulee tehdä terveydensuojelulain mukaisissa ilmoitusvelvollisissa kohteissa. STUK, Valvira ja AVI kohdistivat vuonna 2019 yhteisen
radonvalvontakampanjansa sosiaalihuollon laitoksiin. Kampanjassa kunnan terveydensuojeluviranomaisen tuli ohjeistaa laitoksia tekemään mittaus
niissä kohteissa, joissa sitä ei vielä ollut tehty. Kohteet saatiin STUK:n kansallisesta radontietokannasta. Valvontakampanja jatkuu vuoden 2020
puolelle. Lisäksi osallistuttiin Euroopan radonpäivään marraskuussa jakamalla tietoa sosiaalisessa mediassa.
Elintarvikehuoneistojen ja -laitosten vedenlaatua ja talousvettä, jota käytetään tai toimitetaan käytettäväksi talousvetenä osana julkista tai
kaupallista toimintaa, valvotaan talousvesiasetuksen mukaan, jos toiminnanharjoittajalla on oma vedenottamo tai omaa vedenkäsittelyä vaikka ne
eivät kuuluisi muun suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Valvontasuunnitelmaan kuulumattomien, mutta näytteenottosuunnitelman piiriin
kuuluvien, talousvesinäytteiden perusteella tehtiin 10 tarkastusta kohteissa, joiden veden laatu ei täyttänyt talousvedelle asetettuja
laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Näytetulosten perusteella tehdyt tarkastukset olivat lähinnä asiakirjatarkastuksia.
Viranomaisvalvontana talous- ja uimavesinäytteitä otettiin yhteensä 252 näytettä (260 näytettä vuonna 2018). Näytteenottosuunnitelmaan oli
kirjattu 266 näytettä. Valvontakentällä tapahtuneet muutokset selittävät kohteittain suunnitelmaa vähäisemmän tai suuremman näytemäärän.
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Kaavio 15: Vuonna 2019 terveydensuojelun suunnitelmallisia tarkastuksia oli 45 % kaikista toteutuneista terveydensuojelun tarkastuksista.

Kaavio 16: Kaaviossa on terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina. Vuonna 2019 suunnitelmallisen
terveydensuojeluvalvonnan toteutuminen oli 78,3 %.

Tupakkavalvonta
Lakisääteisellä tupakkavalvonnalla tähdätään tupakkalain tavoitteeseen, eli tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön
loppumiseen. Tupakkalaissa säädetty tavoite on omiaan edistämään myös kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia (HYTE). Suunnitelmallinen ja muu
tupakkavalvonta on tupakkalain noudattamisen valvontaa niissä kohteissa, joita tupakkalaki koskee. Tupakkalain mukaisista säännöllisen valvonnan
kohteista suurin osa on tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkoja, joita on yhteensä 112 kappaletta. Myös tupakointitilat ja
tukkumyynti kuuluvat säännöllisen valvonnan piiriin. Savuttomat tilat, kuten päiväkotien ja koulujen alueet, eivät kuulu enää suunnitelmallisen
valvonnan piiriin, mutta niitä valvontaan muun valvonnan ohessa, ja tarkastus tehdään tarvittaessa.
Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 55, niistä 51 oli vähittäismyynnin tarkastuksia, yksi tukkumyynnin tarkastus sekä kolme
tupakointitilatarkastusta. Muita tarkastuksia (suunnitelman ulkopuolisia) tehtiin 36. Muihin tarkastuksiin lukeutuu pääasiassa päiväkotien, koulujen
ja muiden vastaavien kohteiden terveydellisten olojen tarkastusten yhteydessä tehdyt savuttomien tilojen tarkastukset, jotka eivät kuulu enää
suunnitelmallisiin tarkastuksiin.
Tupakkavalvonnassa annettiin opastusta ja ohjausta toimijoille osallistuen tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönottoon.
Jäljitettävyysjärjestelmän mukaisten tunnistekoodien haku alkoi toukokuussa 2019. Toimijoiden tehtävänä oli hakea koodit sähköisestä
järjestelmästä ja ilmoittaa ne terveysvalvontaan tupakan vähittäismyyntirekisteriin vietäväksi. Järjestelmän ensimmäinen vaihe tuli voimaan kesällä
ja se koskee savukkeita ja kääretupakkaa. Myöhemmin toisessa vaiheessa vuodesta 2024 alkaen se tulee koskemaan kaikkia muitakin
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tupakkatuotteita. Jäljitettävyysjärjestelmä mahdollistaa tuotteen liikkeiden seuraamisen koko toimitusketjussa valmistuksesta ensimmäiseen
vähittäismyyntipaikkaan saakka.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksia käsiteltiin 19 kappaletta (15 kappaletta vuonna 2018). Lisäksi tehtiin kaksi
parveketupakoinnin kieltopäätöstä. Vuoden 2017 alusta voimaan tullut taksamuutos nosti tupakan vähittäismyynnin valvontamaksuja
huomattavasti, minkä arvioitiin johtavan tupakan vähittäismyyntipaikkojen selvään vähenemiseen. Muutos on kuitenkin tapahtunut melko
maltillisesti, ja vuonna 2019 voimassa olevia tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupia oli kahdeksan vähemmän kuin vuonna
2018.
Kaavio 17: Kaaviossa on tupakkavalvonnan valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina. Vuonna 2019 suunnitelmallisen tupakkavalvonnan
toteutuminen oli 101,9 %.

Valvontayksiköstä osallistui kaksi tarkastajaa ehkäisevän päihdetyön Pakka -työryhmän kokoukseen joulukuussa. Työryhmän kokouksiin ei olla
osallistuttu aiemmin, mutta jatkossa kokouksiin on tarkoitus osallistua työtilanteen salliessa. Työryhmään osallistuminen luo yhteistyöverkostoja eri
toimijatahojen välillä ja tiivistää viranomaisyhteistyötä aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa. Ehkäisevä päihdetyö on kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (HYTE).

Nikotiinivalmisteiden valvonta
Nikotiinivalmisteita ovat tupakan vieroituksessa käytettävät nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut valmisteet, kuten nikotiinipurukumit. Lääkelain
mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa ohjaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Nikotiinivalmisteiden
vähittäismyynnin valvonnalle ei ole omaa valvontaohjelmaa, vaan valvontaa toteutetaan tupakkatuotteiden vähittäismyynnin valvonnan yhteydessä
ja suunnitellut tarkastusmäärät on mukautettu tupakkatuotteiden vähittäismyynnin tarkastuksiin.
Nikotiinivalmisteiden myyntilupa voidaan myöntää vain kohteeseen, missä on myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa.
Vuonna 2019 tehtiin kuusi nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätöstä.
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Kaavio 18: Kaaviossa on nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutumis-% eri vuosina. Kaikki tarkastukset olivat suunnitelman mukaisia tarkastuksia.
Toteutumisprosentti oli 82,4 % vuonna 2019.

Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu
Kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottoja on kaksi, toinen on Kanta-Hämeenlinnassa ja toinen Tuuloksessa. Kanta-Hämeenlinnan vastaanotto
muutti Jukolasta uusiin tiloihin Kaurialaan helmikuun alussa. Molemmat vastaanotot palvelevat Hämeenlinnan ja Hattulan asiakkaita. Ajan voi
varata kummalle tahansa vastaanotolle ja siellä kummalle tahansa kahdesta eläinlääkäristä. Ei-kiireellisissä tapauksissa vastaanottoaika pyritään
järjestämään valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti enintään viikon sisällä tilauksesta. Tähän ei kaikkien toimenpiteiden osalta ole päästy.
Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotot mahdollistavat paremmin töiden järjestelyt kuin yhden eläinlääkärin vastaanotto. Virka-aikana myös akuutit
tapaukset hoidetaan yhteisvastaanotoilta käsin. Erityisesti terveydenhuoltokäynnit edellyttävät kuitenkin mahdollisuutta varata käynnille riittävästi
aikaa ja että siksi ajaksi voi irrottautua akuutista praktiikkatyöstä. Vuonna 2019 Tuuloksen vastaanotolla oli yksi eläinlääkäriharjoittelija ja yksi TETharjoittelija. Kaurialassa oli yksi eläinlääkäriharjoittelija, yksi klinikkaeläinhoitajaharjoittelija Tarton yliopistosta sekä kolme TET-harjoittelijaa.
Eläinlääkintähuollossa vastaanottokäyntejä oli 5 390 kpl (4 676 kpl vuonna 2018), käyntejä asiakkaan luona 1 012 kpl (976 kpl vuonna 2018) ja
eläinsuojelukäyntejä 95 kpl (95 kpl vuonna 2018). Praktikkoeläinlääkäreille järjestettiin perehdytystä maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksiin.
Tarkastukset aloitettiin vuonna 2019 ja niitä tehtiin yhdeksän. Ne on tilastoissa sisällytetty elintarvikevalvonnan lukumääriin.
Taulukko 13: Taulukossa on eläinlääkintähuollon suoritetilasto kertomusvuodelta. Suoritteiden kokonaismäärä yhteensä-sarakkeessa sisältää myös
päivystysaikaiset suoritteet, jotka ovat erikseen omana sarakkeenaan.
Suoritetilasto

Yhteensä

Päivystysaikana

Käynnit potilaan luona

1012

179

Potilaskäynnit eläinlääkärin vastaanotolla

5390

158

Muut käynnit ja tarkastukset
- terveydenhuoltokäynnit

73

- eläinsuojelukäynnit

95

- eläintautikäynnit

15

- muut viranomaistehtävät

0

Käynnit yhteensä

6585

337
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Kaavio 19: Kaaviossa on kunnaneläinlääkäreiden käyntimäärätilasto vuosilta 2013-2019. Käyntimäärät ovat pysyneet suhteellisen vakiintuneina eri
vuosina. Eläinsuojelukäynnit sisältyvät muihin käynteihin ja tarkastuksiin.

Eläinlääkäripäivystyksen saatavuus ja laatu
Virka-ajan ulkopuolella eläinlääkäripäivystys on järjestetty isomman alueen yhteistyönä. Päivystyksen keskitetty yhteydenottopalvelu on hieman
laajempi kuin seudullinen. Hämeenlinnan ja Hattulan lisäksi siihen kuuluvat Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Hyvinkää ja Janakkala. Pien- ja
suureläinpäivystystä ei ole eriytetty, koska resurssit huomioon ottaen pyritään hyödyntämään yksityisen sektorin palvelutarjontaa nimenomaan
pieneläinten osalta. Tuotantoeläimillä täyttyy vaatimus palvelun saatavuudesta kolmen tunnin sisällä yhteydenotosta. Sen sijaan pieneläimiä
voidaan joutua ohjaamaan yksityisille vastaanotoille, joita alueella on hyvin saatavilla. Yksityisten ammatinharjoittajien lisäksi on noin kymmenen
eläinklinikkaa.
Kaavio 20: Kaaviossa on esitetty kunnaneläinlääkäreiden käynnit päivystysaikana ja normaaliaikana sekä Kaurialan että Tuuloksen
eläinlääkärivastaanotoilla.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
Vuonna 2019 eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta oli järjestetty siten, että virkaeläinlääkärin työajasta keskimäärin noin 90 % oli suunniteltu
eläinsuojelutehtävien hoitamiseen. Käytännössä tehtävät painottuivat 100-prosenttisesti eläinsuojeluun. Praktiikkaa tekevät kunnaneläinlääkärit
hoitivat eläintautilain mukaiset tehtävät sekä tarvittaessa eläinsuojeluvalvontaa.
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Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutehtävät pystyttiin hoitamaan. Resurssit eivät mahdollistaneet luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan (esim.
eläinkaupat, pieneläinhoitolat, ravi- ja ratsastustallit) ilman epäilyä kohdistuvia tarkastuksia. Eläinsuojelutarkastusten kokonaismäärä on edellä
taulukossa 13.
Eläinsuojeluilmoituksista iso osa on todettu perusteettomiksi. Tarkastuksissa on yleisimmin todettu puutteita eläinten pito-olosuhteissa.
Tarkastusten loppuunsaattaminen on onnistunut pääosin hyvin toimijoille annettujen määräysten ja uusintatarkastusten muodossa. Vuonna 2019
tehtiin 38 eläinsuojelupäätöstä.

Infran lupapalvelut
Infran lupa-asioina käsitellään kaupungin maalle asennettavan uuden putken tai muun rakenteen sijoittamissopimuksia, lupia kaivu- tai nostotöiden
tekemiseen tai työmaa-alueen perustamiseen katualueelle tai yleisille alueille sekä tapahtumalupia kaupungin maa-alueille. Lisäksi kaupungin
katualueiden ja yleisten alueiden vuokraaminen esimerkiksi terassien ja kioskien sijoittamiseen tapahtuu kyseisessä yksikössä. Viranomaispäätöksiä
tehtiin 106 kpl vuonna 2019 (134 kpl vuonna 2018), sijoittamislupia 166 kpl (187 kpl vuonna 2018) ja katulupia 364 kpl (388 kpl vuonna 2018).
Toinen viranhaltija aloitti virassaan 1.4.2019 ja Hämeenlinna jaettiin kahteen osa-alueeseen tehtävien hoitamiseksi. Sijoittamis- ja katuluvat
käsiteltiin 99 prosenttisesti sähköisesti. Alkuvuodesta saatiin uusi taksa Hämeenlinnan kaupungin katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä ja
alueiden vuokrista perittävistä maksuista voimaan. Taksa katu- ja muilla yleisillä alueilla olevista tapahtumista, mainoksista ja rakenteista
valmisteltiin lautakuntakäsittelyyn.
Kaavio 21: Kaaviossa ovat infran viranomaispäätösten lukumäärät vuosilta 2016-2019.

Kaavio 22: Kaaviossa on katu- ja sijoittamislupien vuositilasto vuosilta 2016-2019. Lupien yhteismäärä on ollut hieman alle 600 päätöstä vuosittain.
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Maatalouslomitus
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut ja niihin liittyvät hallinnolliset
toimenpiteet Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan, Riihimäen, Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen ja Vihdin alueilla. Lomituspäiviä kertyi
vuonna 2019 yhteensä 11 935 päivää. Lomituspäivät koostuivat maatalousyrittäjien vuosilomapäivistä (7 036) sekä sijaisapupäivistä (3 197) ja
maksullisesta lomituksesta (1 702).
Lomituksesta hoidettiin omalla henkilöstöllä noin 88 % ja ostopalveluna noin 12 %. Lomituspäivissä oli vähennystä vuoteen 2018 verrattuna 1 393
päivää eli noin 10 %. Tämä on kohtuullisen paljon, koska useampana vuonna vähennys on ollut noin 7 % luokkaa ja vuonna 2018 vain 2 %.
Sijaisapulomituksen käyttö on ollut huomattavasti vähäisempää kuin edellisenä vuonna.
Vuoden 2019 lopussa toiminta-alueella oli 187 asiakastilaa, joilla 283 lomituspalveluihin oikeutettua maatalousyrittäjää. Vähennystä on vuoden
2018 loppuun verrattuna neljä tilaa ja neljä maatalousyrittäjää. Lomituspalveluiden piirissä olevien tilojen määrä vähenee vuosittain, mutta toisaalta
asiakastilat ovat entistä suurempia ja erittäin pitkälle koneellistettuja. Tämä asettaa lisää vaatimuksia myös maatalouslomittajien ammattitaidolle.
Henkilöstön ammattitaidosta on huolehdittu järjestämällä heille asiantuntevaa ja ajantasaista koulutusta. Myös henkilöstön työturvallisuuteen on
kiinnitetty erityisen paljon huomioita pitkin vuotta ja järjestetty erilaisia koulutustapahtumia asiasta. Vuoden 2019 lopussa maatalouslomittajia oli
43, joista viisi määräaikaisella työsopimuksella, kun vuoden alussa luku oli 49 maatalouslomittajaa. Maatalouslomituksen hallinnossa on neljä
lomituspalveluohjaajaa ja maatalous- ja lomituspäällikkö.
Kaavio 23: Viivakaaviona on esitetty kaikkien lomituspäivien lukumäärä vuosina 2009-2019, jolloin Hämeenlinnan kaupunki on vastannut lomituksen
järjestämisestä. Lomituspäivistä ja asiakkaiden lukumääristä kertovia kaavioita tulkittaessa on huomioitava toiminta-alueen muutokset. Vuosina
2009-2010 toiminta-alueen muodosti kolme kuntaa, 2011-2013 kymmenen kuntaa ja 2014 lähtien yhdeksän kuntaa.

VIRANOMAISPALVELUT - Toimintakertomus 2019

31

Kaavio 24: Kaaviossa on esitetty asiakkaiden eli lomituspalveluun oikeuttavien maatalousyrittäijen lukumäärän kehitys vuosina 2009-2019.
Lomituspäivistä ja asiakkaiden lukumääristä kertovia kaavioita tulkittaessa on huomioitava toiminta-alueen muutokset. Vuosina 2009-2010
toiminta-alueen muodosti kolme kuntaa, 2011-2013 kymmenen kuntaa ja 2014 lähtien yhdeksän kuntaa.

Maaseutuasiat
Janakkalan kunnan hallinnoima Maaseutupalveluyksikkö Häme toimii Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan
ja Lopen kuntien alueella. Maaseutupalveluyksikön päätoimipiste on Turengissa. Hämeenlinnassa on yksi toimipiste, joka sijaitsee Tuuloksessa
kauppakeskus Tuulosessa. Hämeenlinnassa on noin 500 maatilaa, joille maksetaan erilaisia viljelijätukia noin 16,6 miljoonaa euroa.

Pysäköinti- ja aluevalvonta
Pysäköinti- ja aluevalvonnan tehtäviin pysäköinnin valvonnan lisäksi sisältyvät myös kaupunki-infran havainnointiin ja raportointiin liittyvä
seurantavelvoite sekä hylättyjen ja romutettavien ajoneuvojen viranomaistehtävät. Pysäköintivirhemaksujen määrä vuonna 2019 oli yhteensä 11
358 kpl (7 794 kpl vuonna 2018). Pysäköintivirhemaksujen määrässä on ollut laskua vuodesta 2015 alkaen, mutta vuonna 2019 palattiin vuoden
2015 tasolle. Pysäköintivirhemaksutuotot olivat 535 095,56 euroa, ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes 140 000 euroa.
Pysäköintimaksuista saadut tulot olivat 666 258,46 euroa sisältäen pysäköintialueesta saadun vuokratulon.
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Kaavio 25: Pylväinä on esitetty pysäköintivirhemaksuista kertyneet tulot vuosittain euroina. Viivakaaviona on esitetty pysäköintivirhemaksujen
lukumäärät vuodessa. Varsinaisten pysäköintivirhemaksujen lisäksi kirjoitettiin huomautuksia 815 kpl vuonna 2019. Poliisin antamien
pysäköintivirhemaksujen lukumäärä on viime vuosina ollut alle 50 kpl/v.

Kaavio 26: Kaaviossa on pylväinä pysäköintimaksuista ja pysäköintialueen vuokrauksesta saadut maksutulot euroina vuosilta 2011-2019.

Yhteinen jätelautakunta
Yhteinen jätelautakunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2019 aikana. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirryttiin eteläisessä ja itäisessä
Hämeenlinnassa 1.5.2019.
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja aluekeräyspaikkojen saavutettavuuden tarkastelua ja arviointia on suunniteltu ja aloitettu vuonna 2019.
Työtä jatketaan sopivan toteuttamistavan kehittämiseksi.
Vuonna 2019 jätelautakunta vastaanotti 534 hakemusta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 464 kappaletta, joista suurin osa oli jätehuoltomääräyksistä
poikkeamisia. Päätöksiä tehtiin vuoteen 2018 verrattuna yli puolet enemmän (noin 65 %). Päätökset tehtiin keskimäärin 2,5 kuukaudessa, joten 1,5
kuukauden tavoiteaika ei toteutunut. Syy tavoitteen toteutumattomuuteen oli alkuvuoden vaje henkilöstöresursseissa (vain yksi työntekijä töissä ja
kaksi virkaa auki).
Jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta toteutui suunnitellun mukaan. Vuonna 2019 tehtiin 100 tarkastusta kiinteistöille, joilla oli
kompostoinnin perusteella pidennetty jäteastian tyhjennysväli. Tarkastukset kohdistuivat Hausjärvelle, Hyvinkäälle, Lopelle ja Riihimäelle.
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Kaavio 27: Kaaviossa on saapuneiden ja käsiteltyjen hakemusten lukumäärät. Määrät ovat olleet kasvussa. Vuonna 2019 saapui 534 hakemusta ja
tehtiin 464 päätöstä.

Kaavio 28: Kaaviossa on käsitellyt hakemukset hakemustyypeittäin vuosilta 2016—2019. Jätehuollon keskeytystä määräajaksi (yli 6 kk) voidaan
hakea esimerkiksi, jos asunto on tyhjillään matkan, remontin, myynnin tms. takia. Jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä voidaan hakea, kun
halutaan jätehuoltomääräyksistä poikkeava tyhjennysväli.

Kaavio 29: Kaaviossa on viranhaltijapäätösten käsittelyajat vuosilta 2016-2019. Hakemusten käsittelylle asetettu tavoiteaika oli vuonna 2019 1,5 kk
eli 45 vrk.
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Liite 1: Toiminta-alueet tehtävittäin
Tehtävä

Vastuukunta

Toiminta-alue (kunnat)

Ympäristönsuojelu

Hämeenlinna

Hattula, Hämeenlinna

Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto

Hämeenlinna

Hattula, Hämeenlinna

Virka-ajan ulkopuolisen
eläinlääkäripäivystyksen päivystysalue

Hämeenlinna

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi,
Riihimäki

Yhteinen jätehuoltoviranomainen
(jätelautakunta Kolmenkierto)

Hämeenlinna

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,
Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula,
Valkeakoski

Rakennusvalvonta

Hämeenlinna

Hämeenlinna
Maa-aineslupien osalta valvonta sisältää Hattulan ja
Hämeenlinnan alueen ottamistoiminnan valvonnan.

Infran lupa-asiat

Hämeenlinna

Pysäköinti- ja aluevalvonta

Hämeenlinna

Maatalouslomitus

Hämeenlinna

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Karkkila,
Loppi, Riihimäki, Vihti

Maaseutupalveluyksikkö Häme

Janakkala

Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi, Riihimäki

Liite 2: Organisaatiokaavio

.

