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Viranomaispalvelut
Lakisääteiset tehtävät
Viranomaispalvelut on yksi kaupunkirakenteen tulosalue. Monijäseninen toimielin on
kaupunkirakennelautakunta. Viranomaispalvelut hoitaa seuraavia kunnan lakisääteisiä tehtäviä:
ˣ

ympäristönsuojelu

ˣ

terveysvalvonta

ˣ

eläinlääkintähuolto

ˣ

rakennusvalvonta

ˣ

pysäköinti- ja aluevalvonta

ˣ

jätehuoltoviranomainen

ˣ

infran lupa-asiat

ˣ

maaseutuasiat

ˣ

maatalouslomitus

Infran lupa-asioissa, rakennusvalvonnassa sekä pysäköinti- ja aluevalvonnassa toimialueena on
Hämeenlinnan kaupunki. 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 lisäksi päivystysalueessa ovat Hausjärvi, Hyvinkää, Janakkala, Loppi ja
Riihimäki.
Jätehuoltoviranomainen, eli jätelautakunta Kolmenkierto, on kaupunkirakennelautakunnasta
erillinen toimielin, joka toimii kolmentoista kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Toimintaalueen 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 säädetyllä tavalla. Henkilöstö on vastuukunnan
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palveluksessa. Jätelautakunnan hyväksymät toimintakertomukset vuosilta 2020 ja 2021 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 Hämeenlinnan
kaupunkirakennelautakunnalle.
Hallintosäännön mukaan 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
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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)

ˣ

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.

Toimipisteet
Vuoden 2020 aikana suuri osa viranomaispalveluista muutti Wetterille. Uusittuihin tiloihin
muuttivat kaupungintalolta ympäristönsuojelu, terveysvalvonta, rakennusvalvonta ja
jätehuoltoviranomainen sekä maatalouslomitus Turuntieltä ja infran lupa-asiat
Palokunnankadulta. Pysäköinti- ja aluevalvonta oli edelleen Kasarmikadulla. Muuton yhteydessä
siirryttiin kohti paperitonta toimistoa hävittämällä suuri osa paperiarkistosta. Tarkoituksena oli
myös säilyttää toimiston sisäilma puhtaana kun papereita ei muutettu Wetterille. Arkistojen läpi
käyminen muun työn ohella oli merkittävä ja aikaavievä ponnistus. Ympäristönsuojelun päivystys
Hattulan kunnanvirastolla kerran viikossa oli koronan vuoksi keskeytetty vuosina 2020-2021.
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Marraskuussa 2021 päivystyksestä päätettiin luopua mm. sähköisen asioinnin lisääntymisen
vuoksi. Kaurialan eläinlääkärivastaanotto lopetti toimintansa kahden eläinlääkärin irtisanouduttua
lokakuussa 2020. Hämeenlinnan uusi vastaanotto avattiin Suomen Kasarmilla maaliskuussa 2021.

Henkilöstö
Viranomaispalveluiden henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 2021 noin 95 henkilöä.
Ympäristöjohtajan lisäksi virkavastuullisia esimiehiä olivat rakennusvalvontapäällikkö sekä
maatalous- ja lomituspäällikkö. Organisaatiokaavio on liitteessä 2. Hämeenlinnan kaupunki toimi
maatalouslomituksen vastuukuntana vuoden 2021 loppuun saakka. Vuoden 2022 alusta lomitus
siirtyi Sysmän kunnan hoidettavaksi, jolloin viranomaispalveluissa henkilöstömäärä pieneni
merkittävästi. Virkavastuullisia esimiehiä ovat edelleen ympäristöjohtaja ja
rakennusvalvontapäällikkö.
Vuonna 2021 ympäristöjohtaja irtisanoutui ja jäi vuosilomalle huhtikuussa, ja ympäristöjohtajan
tehtäviä hoidettiin sijaistuksin kesän yli. Uusi ympäristöjohtaja aloitti työt elokuussa 2021.
Eläinlääkäriresursseihin aiheutti vajetta sijaisena toimineen virkaeläinlääkärin irtisanoutuminen
maaliskuussa 2020 sekä kahden praktikkoeläinlääkärin irtisanoutuminen 1.10.2020 lukien.
Praktikkoeläinlääkärien virat laitettiin hakuun, ja toinen virka saatiin täytettyä vuoden 2021 alusta
lukien, mutta toiseen virkaan hakijoita oli vain vähän, eikä virkaan ollut tehty valintaa vuoden 2020
loppuun mennessä. Virkaeläinlääkärille ei saatu sijaista, mutta vakituinen virkaeläinlääkäri palasi
töihin osa-aikaisena joulukuussa 2020.
Virkaeläinlääkärin nimike muutettiin maaliskuun alusta 2021 lukien valvontaeläinlääkäriksi.
Valvontaeläinlääkäri on valtakunnallisesti vakiintunut nimike valvontatehtäviä hoitavasta
eläinlääkäristä.
Vuonna 2020 asunnontarkastuksista vastannut tarkastaja irtisanoutui lokakuussa, eikä virkaa saatu
täytettyä loppuvuoden kuluessa. Aiemmin asunnontarkastuksia tehnyt tarkastaja hoiti muiden
tehtävien ohella akuuteimmat terveyshaittaepäilyt loppuvuoden ajan. Lisäksi
ympäristönsuojelussa vuonna 2021 meluasioita hoitanut ympäristötarkastaja irtisanoutui. Tehtävä
saatiin täytettyä vuoden lopussa. Lisäksi pitkäaikainen sijaisuus päättyi.

Viranomaispalvelut – toimintakertomus vuosilta 2020 ja 2021

7

Talous
Vuosi 2020
Viranomaispalvelujen tulosalueen toimintatuotot olivat talousarviossa 5,736 milj. euroa ja
toteutuma oli 5,484 milj. euroa. Toimintatuotot alittuivat noin 252 000 euroa. Budjetoidut
toimintakulut olivat alkuperäisessä talousarviossa 5,829 milj. euroa ja muutetussa 5,847 milj.
euroa. Toimintamenojen toteutuma oli 5,628 milj. euroa ja toimintakulut alittuivat noin 219 000
euroa. Toimintakate oli –144 000 euroa. Viranomaispalveluissa toimintatuotot ylittyivät infran
lupa-asioissa 39 000 euroa, pysäköinti- ja aluevalvonnassa 33 000 euroa, ympäristöpalveluissa 3
000 euroa sekä maaseutupalveluissa ja maatalouslomituksessa 1 600 euroa. Rakennusvalvonnan
toimintatuotot alittuivat 329 000 euroa ja toteutuma oli noin 302 000 euroa alempi kuin vuonna
2019, vaikka lupamäärissä ei tapahtunut oleellista muutosta. Tulovajetta selittää luvitettujen
hankkeiden edellistä vuotta pienempi koko. Maaseutupalveluiden ja maatalouslomituksen
toimintakulut ylittyivät 39 000 euroa, pysäköinti- ja aluevalvonnan menot ylittyivät 14 000 euroa,
ympäristöpalveluiden (sisältäen ilmanlaadun tarkkailun ja talteen otettujen eläinten
huostaanoton) menot alittuivat 173 000 euroa ja rakennusvalvonnan menot alittuivat 65 000
euroa. Infran lupa-asioiden toimintakulut alittuivat 34 000 euroa. Rakennusvalvonnan tuotot
alittuivat vuoteen 2019 verrattuna 302 000 euroa, vaikka lupamäärät olivat samalla tasolla.

Taulukko 1. Viranomaispalveluiden talous vuonna 2020.
Tuloarviot ja

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu

määrärahat

2019

talousarvio

muutokset

2020
6 406 837

5 736 000

Toimintamenot

-5 876 649

-5 829 000

530 187

-93 000

(netto)

talousarvio 2020
2020

Toimintatuotot

Toimintakate

Tilinpäätös Poikkeama

5 736 000

5 484 315

-251 685

-18 100

-5 847 100

-5 628 327

218 773

-18 100

-111 100

-144 011

-32 911
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Vuosi 2021
Viranomaispalvelujen tulosalueen toimintatuotot olivat talousarviossa 5,969 milj. euroa ja
toteutuma oli 5,867 milj. euroa. Toimintatuotot alittuivat noin 102 000 euroa. Budjetoidut
toimintakulut olivat alkuperäisessä talousarviossa 5,739 milj. euroa ja muutetussa 5,691 milj.
euroa. Toimintamenojen toteutuma oli 5,536 milj. euroa ja toimintakulut alittuivat noin 155 000
euroa. Toimintakate oli 33 000 euroa. Viranomaispalveluissa toimintatuotot alittuivat infran lupaasioissa 39 000 euroa, pysäköinti- ja aluevalvonnassa 174 000 euroa, ympäristöpalveluissa
ylittyivät 3 000 euroa sekä maaseutupalveluissa ja maatalouslomituksessa alittuivat 19 900 euroa.
Rakennusvalvonnan toimintatuotot ylittyivät 173 000 euroa ja toteutuma oli noin 503 000 euroa
enemmän kuin vuonna 2020, vaikka lupamäärissä ei tapahtunut oleellista muutosta. Ylitystä
selittää megahankkeiden merkittävät lupamaksut. Maaseutupalveluiden ja maatalouslomituksen
toimintakulut ylittyivät 44 000 euroa, pysäköinti- ja aluevalvonnan menot alittuivat 20 000 euroa,
ympäristöpalveluiden (sisältäen ilmanlaadun tarkkailun ja talteen otettujen eläinten
huostaanoton) menot alittuivat 184 000 euroa ja rakennusvalvonnan menot alittuivat 23 000
euroa. Infran lupa-asioiden toimintakulut ylittyivät 28 000 euroa.

Taulukko 2. Viranomaispalveluiden talous vuonna 2021.
Tuloarviot ja

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu

määrärahat

2020

talousarvio

muutokset

2021
5 484 315

5 969 000

Toimintamenot

-5 628 327

-5 739 000

-144 011

230 000

(netto)

talousarvio 2021
2021

Toimintatuotot

Toimintakate

Tilinpäätös Poikkeama

5 969 000

5 866 662

-102 338

47 600

-5 691 400

-5 536 324

155 076

47 600

277 600

330 338

52 738
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Sitovat tavoitteet
Toteutuminen vuonna 2020

Taulukko 3. Päämäärä elinvoimainen asumiskaupunki
Kaupunkistrategian tavoite

Kaupunkirakenteen

Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Kaupungin, elinkeinoyhtiön,

Nopeat ja sujuvat

yritysten ja oppilaitosten

viranomaispalvelut

yhteistyö tuottaa työpaikkoja,
verotuloja ja hyvää
yritysilmapiiriä.

Tavoitteet: Rakennusluvat 3

Toteutui.
Rakennusluvat 2,6 viikkoa.
Toteutui osittain.

viikkoa, ympäristö- ja maaainesluvat 5 kk, katuluvat 400

Ympäristöluvat 4,8 kk ja maa-

kpl/vuosi, tapahtumaluvat

ainesluvat 6,1 kk.

100/vuosi

Toteutui.
Katulupia 423 kpl.
Toteutui.
Viranomaispäätöksiä 183 kpl.

Taulukko 4. Päämäärä resurssiviisas kaupunki
Kaupunkistrategian tavoite

Kaupunkirakenteen

Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Lisääntynyt jalankulku,
pyöräily ja joukkoliikenteen
käyttö

Toteutui.
Mittauspisteessä kävelyn ja
pyöräilyn määrät olivat
kasvavat. Joukkoliikenteen
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Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
suosio kasvoi, jonkin verran
2020 vuoteen saakka.
Hiilineutraali Hämeenlinna –

Toteutui.

ohjelman edistäminen:
Laaditaan
energiatehokkuuden
toimintasuunnitelma.
Kiinteistöt ovat terveitä,

Vaihtoehtoisia

turvallisia ja energiatehokkaita energiamuotoja otetaan
sekä tehokkaassa käytössä.

enenevässä määrin käyttöön
rakentamisessa ja

Toteutui.
Maalämpökohteet ja
aurinkosähkökohteet
lisääntyivät.

liikenteessä.

Kiinteistöjen kestävä ja

Liityttiin energiatehokkuus-

tehokas käyttö.

sopimukseen.

Hyvä pyöräilyverkosto.

Toteutui. Pyöräilyn viitoitusta
parannettiin. Vuosittain
tehtiin pyöräilyverkostoa

Viheromaisuuden hyvä
hallinta.

parantava investointi.
Toteutui.
Kansallista kaupunkipuistoa

Maa-ainesten ja

kehitettiin. Leikkipaikkoja

purkumateriaalien

peruskorjattiin 2-3 vuosittain.

hyödyntäminen.
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Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Toteutui osittain.
Maamassojen kierrätykseen
kiinnitettiin erityistä
huomiota. Moreeniin on tehty
tasaussuunnitelma.
Kiinteistöjen purkukohteissa
tehtiin purkumateriaalien
lajittelua.
Kaupunkirakenteen prosesseja Toteutui.
on yksinkertaistettu ja
palveluja on digitalisoitu.

Maan myyntiin ja
vuokraukseen otettiin
sähköinen järjestelmä
käyttöön. Sähköinen
virkistyspaikkojen
varausjärjestelmä on otettu
käyttöön. Infrassa työtsovellus otettiin käyttöön.
Aineistoja digitalisoitiin ja
liitettiin
paikkatietojärjestelmään.
Maaomaisuuden aineistot
digitalisoitiin.
Kiinteistönmuodostusprosessi
kehitettiin asiakaslähtöiseksi.

Henkilöstö on osaavaa,
hyvinvoivaa ja motivoitunutta.

Turvallinen työympäristö.

Toteutui.
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Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Työturvallisuuteen
kiinnitettiin erityistä
huomiota. Työtapaturmien
määrää pyrittiin
vähentämään.

Taulukko 5. Päämäärä hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset
Kaupunkistrategian tavoite

Kaupunkirakenteen

Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Hämeenlinnalaisten

Houkuttelevat kevyen

hyvinvointi- ja terveyserot

liikenteen reitit,

pienenevät.

lähiliikuntapaikat sekä
virkistys- ja retkeilyolosuhteet.

Toteutui.
Kevyen liikenteen reittejä on
kehitetty pyöräilyohjelman
mukaisesti, keskustan
nopeusrajoituksia on laskettu.
Retkeilykohteiden käyttö on
lisääntynyt. Retkeilykohteissa
olevien tulipaikkojen
polttopuiden määrä on
kasvanut.

Aktiiviset ja osallistuvat

Asukkaiden talkootoiminta

hämeenlinnalaiset edistävät

viheralueilla, retkeilyalueilla ja

yhteistä hyvinvointia ja

ulkoliikuntapaikoilla.

kuntalaisten terveyttä.

Toteutui.
Alueiden hoidossa tehdään
yhteistyötä asukkaiden ja
urheiluseurojen kanssa.
Järjestettiin vieraslajien
poistotalkoot.
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Tavoitteen toteutuminen

valtuustokauden tavoitteet
Hanke- ja lupaprosessit
toimivat hyvin.

Toteutui.
Lupaprosessit ovat sujuvia ja
toimivat rakennusvalvonnan
osalta sähköisesti.

Toteutuminen vuonna 2021

Taulukko 6. Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021.
Tavoite

Mittarit

Asiakaslähtöinen

Lupaprosessien sujuvuus

palvelukulttuuri

• Rakennusluvat

Toteutumisen arviointi

Toteutui. Käsittelyaika 2,3

keskimääräinen käsittelyaika 3 viikkoa.
viikkoa
• Ympäristö- ja maa-

Ei toteutunut. Keskimääräinen

ainesluvat keskimääräinen
käsittelyaika 5 kk

käsittelyaika ympäristöluvat
9,5 kk ja maa-ainesluvat 6 kk

• Sijoittamis- ja katulupia
noin 400 kpl

Toteutui. Sijoittamis- ja
katulupia 609.

• Viranhaltijapäätöksiä noin
100 kpl

Toteutui. Päätöksiä 93.

Infran

Asetettu tavoite ei ollut

asiakaspalvelurakennetta

realistinen eikä oleellisin
kehityskohde. Palautteisiin
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Mittarit

Toteutumisen arviointi

kehitetään ja

vastaamisprosessia on

vastaamisprosessia

kehitetty ja palautteisiin

nopeutetaan. Tavoite on, että

vastaamista parannettu.

70 % palautejärjestelmän
kautta tulevista palautteista
vastataan saman päivän
aikana.
Turvallinen työympäristö

Kaupunkirakenteessa

Toteutettiin voimavarakysely

toteutetaan
työhyvinvointikysely, jossa
selvitetään kokemuksia
etätöistä ja uudesta
työntekomallista.

Viestintä
Vuonna 2020 julkaistiin 25 mediatiedotetta ja vuonna 2021 niitä julkaistiin 12. Vakiintuneeksi
muodostuneet tiedottamisaiheet olivat sinilevät ja uimarantojen veden laatu sekä
ympäristöpalkinnon haku ja saajat. Vuonna 2021 tiedotettiin juomaveden keittokehotuksesta
Rengossa. Juomavesi oli keitettävä Sahantien ja Lunkaankulmantien alueella. Keittokehotus
annettiin juomaveden mahdollisen saastumisen varalta ja se oli voimassa noin viikon. Vuonna
2021 tiedotettiin myös rottien ja muiden haittaeläinten torjunnasta, koska kyselyjä ja havaintoja
aiheesta oli tullut paljon. Vuonna 2020 puolestaan tiedotettiin kaksi kertaa viemärivuodosta ja sen
johdosta tehdyistä toimista. Vuonna 2020 oli myös koronaepidemiaan liittyvää tiedottamista.
Tiedottamista tehostettiin entisestään avaamalla joulukuun alussa 2021 viranomaispalveluiden
Twitter-tili.
Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2020 ympäristöpalkinto annettiin Porkkalan kartanolle, jonka
väki Anja, Antti ja Anniina Rikala ovat tehneet sukupolvien yli työtä maatalous‐ ja rakennetun
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kulttuuriympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Ympäristöpalkinto
luovutettiin lauantaina 8.8.2020 Aulangon puistometsän näköalapaikalla aurinkoisessa säässä.
Palkinnon vastaanottivat Anja ja Antti Rikala Porkkalan kartanosta. Paikalla oli myös Juha Kovero,
jolle kaupunkirakennelautakunta antoi kunniamaininnan. Juha Kovero on vuosien ajan tehnyt
työtä supikoirakannan vähentämiseksi niin Hattulassa kuin ympäristökunnissakin.
Ympäristöpalkinnon luovutti kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesala.

Kuva 1. Kuvassa ovat vasemmalta katsoen Juha Kovero, Antti Rikala, Anja Rikala ja Pasi Vesala.

Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa vuoden 2021 Hämeenlinnan kaupungin
ympäristöpalkinnon Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykselle. Yhdistys on kuusivuotisen
toimintansa aikana osoittanut olevansa aktiivinen, innovatiivinen ja poikkeuksellisen asiantunteva
yhdistys, joka saa paljon aikaan. Vuoden 2021 kunniamaininta annettiin Petri Yrjö-Koskiselle, joka
on esimerkillisellä tavalla edistänyt kestävän kehityksen toteutumista kunnostamalla ja
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elävöittämällä Hämeenlinnassa kahta valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä: Suomen kasarmeja ja Perttulan kartanoa.

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. Maaainesten ottamistoimintaa valvotaan noin 50 eri kohteessa voimassa olevien lupien osalta sekä
erityisen työllistävien noin 15 kohteen, joissa luvan voimassaolo on jo päättynyt, osalta. Maaainesten ottamisen valvontaan liittyen kohdekäyntejä tehtiin 23 kappaletta vuonna 2020 ja noin
30 kappaletta vuonna 2021. Vuonna 2020 jatkuvaan valvontaan liittyen kohdekäyntejä tehtiin 61
kappaletta ja näistä seuranneita kehotuksia lähetettiin 23 kappaletta. Vuonna 2021 kohdekäyntejä
tehtiin 63 kappaletta ja näistä seuranneita kehotuksia lähetettiin 21 kappaletta.

Vuosi 2020
Rakennusvalvontaan saapui 855 hakemusta ja ratkaistuja hakemuksia ilman
työnjohtajahakemuksia oli 783 kpl, työnjohtaja-asioita käsiteltiin 743 kpl. Saapuneiden
hakemusten määrä kasvoi noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käsitellyistä lupa-asioista
rakennuslupia oli 53 %, toimenpidelupia 39 % ja muita lupa- sekä ilmoitusasioita 8 %.
Lupahakemuksista saapui 780 kappaletta sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennuslupien
keskimääräinen käsittelyaika oli 2,6 viikkoa ja muiden lupa-asioiden osalta 2,9 viikkoa.
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Rakennuslupien käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusvalvonnan
rakentamisen aikaisia katselmuksia toimitettiin 1 090 kappaletta mikä on 6 % vähemmän kuin
vuonna 2019.

Vuosi 2021
Rakennusvalvontaan saapui 890 hakemusta ja ratkaistuja hakemuksia ilman
työnjohtajahakemuksia oli 800 kpl, työnjohtaja-asioita käsiteltiin 890 kpl. Saapuneiden
hakemusten määrä kasvoi noin 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käsitellyistä lupa-asioista
rakennuslupia oli 54 %, toimenpidelupia 36 % ja muita lupa- sekä ilmoitusasioita 10 %.
Lupahakemuksista saapui 888 kappaletta sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennuslupien
keskimääräinen käsittelyaika oli 2,3 viikkoa ja muiden lupa-asioiden osalta 2,6 viikkoa.
Rakennuslupien käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusvalvonnan
rakentamisen aikaisia katselmuksia toimitettiin 1 211 kappaletta mikä on 11 % enemmän kuin
vuonna 2020.

Taulukko 7. Taulukossa ovat rakennusvalvontaan saapuneiden hakemusten lukumäärät vuosilta
2016 – 2021.
Saapuneet hakemukset (kpl)

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

YHTEENSÄ

892

750

824

802

885

890

Rakennusluvat (uudisrakennukset,

247

199

398

373

355

361

Rakennusluvat (muut)

194

188

48

44

76

78

Toimenpideluvat

229

252

327

312

321

339

laajennukset, uuden rakennuksen
rakentamiseen verrattavissa olevat
muutokset)
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Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toimenpideilmoitukset

162

46

12

-

-

-

Purkamisluvat

16

20

32

29

35

34

Purkamisilmoitukset

12

11

10

-

13

12

Maisematyöluvat

17

31

32

28

38

58

Muut (vakuuspäätökset,

15

3

21

16

47

8

kokoontumishuoneet, tilapäiset)

Taulukko 8. Taulukossa ovat rakennusvalvonnan käsittelemien hakemusten lukumäärät vuosilta
2016 – 2021.
Käsitellyt hakemukset (kpl)

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

YHTEENSÄ

823

644

776

742

783

800

Rakennusluvat (uudisrakennukset,

228

184

277

266

282

288

Rakennusluvat (muut)

176

169

131

125

138

141

Toimenpideluvat

207

209

290

277

305

291

Toimenpideilmoitukset

159

44

14

13

-

-

laajennukset, uuden rakennuksen
rakentamiseen verrattavissa olevat
muutokset)
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Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15

20

25,

24

27

30

joista
lautakunna
ssa 1
Purkamisilmoitukset

12

7

14

13

13

15

Maisematyöluvat

17

8

17

16

21

30

Muut (vakuuspäätökset,

9

3

8

8

2

5

kokoontumishuoneet, tilapäiset)

Taulukko 9. Taulukossa ovat rakennusvalvonnan käsittelemien rakennuslupien ja muiden lupien
keskimääräiset käsittelyajat vuosilta 2016 – 2021.
Keskimääräinen käsittelyaika (vko)

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rakennusluvat

3,7

4,7

4,1

3,3

2,6

2,3

Muut luvat

3,0

4,5

4,5

2,8

2,9

2,6
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Kaavio 1. Kaaviossa on rakennusvalvonnan lupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat vuosilta
2009-2021. Tavoitteena on ollut kolmen viikon käsittelyaika.

Taulukko 10. Taulukossa ovat rakennusvalvonnan pitämien katselmusten lukumäärät vuosilta
2016 – 2021.
Pidetyt katselmukset (kpl)

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

YHTEENSÄ

883

756

962

1162

1090

1211

Aloituskokous

119

82

85

97

91

110

LVI –katselmus

79

106

73

101

95

58

Muu katselmus

67

38

229

205

191

119

Osittainen loppukatselmus

145

155

122

151

141

164

473

375

453

608

572

760

(käyttöönotto)
Loppukatselmus
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Ympäristönsuojelu
Ympäristön tilan seuranta
Ympäristön tilan seurannasta vuosina 2020 ja 2021 on laadittu erillinen yksityiskohtaisemmat
tiedot sisältävä raportti. Tähän toimintakertomukseen on koottu lyhyt yhteenveto kaikista
ympäristön tilan seurannan osa-alueista.

Vesistöt
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelu tutki vuoden 2020 aikana syys-lokakuussa seitsemän
eri järveä yhteensä 12 näytepisteeltä. Tutkimusten perusteella vesien ekologinen tila oli hyvällä tai
erinomaisella tasolla yli puolessa tutkituista järvistä. Ekologinen tila oli erinomaisella tasolla
Keihäsjärvellä ja Särkemällä ja hyvällä tasolla Vinjalammilla, Luijasella ja Oksjärvellä. Kyynäröjärvi
oli ekologiselta tilaltaan tyydyttävä ja Kahtoilampi välttävä. Myllyojan ravinnepitoisuus todettiin
korkeaksi.
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelu tutki vuoden 2021 aikana elokuussa viisi eri järveä.
Lisäksi tutkittiin marraskuussa Pannujärveen laskevaa Veitsijärvenojaa. Tutkimusten perusteella
Takasen, Kiikkaran ja Mustalammin ekologinen tila arvioitiin tyydyttäväksi. Myös Pannujärven tila
lienee edelleen tyydyttävä, vaikka ravinnepitoisuudet olivat matalammat, verrattuna edelliseen
kaupungin suorittamaan näytteenottoon vuonna 2019. Veitsijärvenojan veden todettiin edelleen
olevan ravinteikasta. Pursunjärven ekologinen tila arvioitiin tutkimuksessa hyväksi.
Valtakunnallinen leväseuranta toteutui vuoden 2020 kesä-syyskuussa Hattulassa Retulansaaressa
Vanajanselän rannalla, Hämeenlinnassa Alajärven Tervaniemen rannalla ja Pääjärven Juottimen
rannoilla. Pääjärvellä ei havaittu sinilevää seuranta-aikana. Retulansaaressa sekä Alajärvellä
havaittiin hieman sinilevää.
Hämeenlinnan kaupunki niitti vesikasvillisuutta vuonna 2020 Katumajärven Idänpään- ja
Kipinäniemen uimarannoilla ja kuudella eri kohteella Vanajaniemen rannalla. Niittoja suoritettiin
myös Aulangonjärven Kihtersuon venepaikalla, Hauhon Pappilanaron uimarannalla ja Rengon
Kirkkojärven yleisellä uimarannalla. Vuonna 2021 Hämeenlinnan kaupunki niitti vesikasvillisuutta
Katumajärven Idänpään uimarannalla ja Valkamatien pään venepaikkojen edustalta sekä kuudella
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eri kohteella Vanajaniemen rannalla. Niittoja suoritettiin myös Aulangonjärven Kihtersuon
venepaikalla, Hauhon Pappilanaron uimarannalla, Lammin Ormajärven Untulan vene- ja
uimarannalla ja Rengon Kirkkojärven yleisellä uimarannalla.
Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelun toteuttaman vesistöjen tilan seurannan
kustannukset vuonna 2020 olivat noin 3 270 € (alv 0%) ja vuonna 2021 noin 2 100 € (alv 0%).

Pohjavesi
Hämeenlinnan kaupunki selvitti vuonna 2020 pohjavesien laatua seuraavilla pohjaveden
riskikohteilla: Sammon vanha kaatopaikka, Vuorentaan ja Ahveniston kyläkaatopaikat, Rengon
Kinttumäenharjun ja Vehmaisten suljetut kaatopaikat, Kalvolan Kontiomäen suljettu
yhdyskuntajätteen kaatopaikka ja maankaatopaikka, Tyryn entinen akkupurkaamo ja
maankaatopaikka sekä Kuuslahden maankaatopaikka. Vuonna 2021 Hämeenlinnan kaupunki
selvitti pohjavesien laatua seuraavilla pohjaveden riskikohteilla: Vuorentaan ja Ahveniston
kyläkaatopaikat, Rengon Kinttumäenharjun vanha kaatopaikka, Tyryn entinen akkupurkaamo ja
maankaatopaikka sekä Kuuslahden maankaatopaikka. Hattulassa pohjavesitarkkailua tehtiin
molempina vuosina Kerälänharjun ja Rahkoilan kaatopaikoilla.
Lupavelvolliset toiminnanharjoittajat seurasivat vuonna 2020 pohjavesien laatua ja
pinnankorkeutta maa-aineslupiin ja ympäristölupiin liittyvien velvoitteiden pohjalta. Lisäksi
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy tekee vuosittain vedenottoon liittyvää pohjaveden seurantaa 11
vedenottamolla.
Pohjavesien tilan seurannan seudullinen työryhmä ei kokoontunut vuonna 2020 koronatilanteen ja
ympäristönsuojelun henkilöstötilanteen vuoksi. Seudullisessa työryhmässä ovat mukana
Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan ja Janakkalan kuntien, Hämeen ELY-keskuksen, palo- ja
pelastustoimen, puolustusvoimien sekä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n edustajat.
Pohjavesialueiden seurantatyöryhmä kokoontui 28.9.2021. Kokouksessa käytiin läpi Hämeen
vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 Hämeenlinnan ja Hattulan alueille
esitettyjä pohjavesialueiden toimenpiteitä, kaupungin tekemiä pohjavesiseurantoja Hämeenlinnan
ja Hattulan alueella sekä HS-Veden pohjavesiseurantoja.
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Hämeen pohjavesien tilaa ja ihmistoiminnasta aiheutuvia riskejä on arvioitu kolmannen
vesienhoidon suunnittelukauden 2022-2027 valmistelussa. Tulokset on esitetty Hämeen ELYkeskuksen laatimassa ”Vesien tila hyväksi yhdessä – Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma
vuosille 2022 – 2027” –raportissa. Arvion mukaan Hämeenlinnassa tai Hattulassa ei ole yhtään
huonossa tilassa olevaa pohjavesialuetta.
Keväällä 2021 Ahveniston ja Hattelmalanharjun pohjavesialueille tehtiin selvitys pohjaveden
yhteistarkkailun mahdollisuuksista. Selvitys toteutettiin opiskelijaprojektina yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun, Hämeenlinnan kaupungin, HS-Veden ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.

Pilaantuneet maa-alueet
Vuonna 2020 kaupunki tutki Hattulan Kerälänharjun ja Rahkoilan, Hämeenlinnan Sammon, Tyryn,
Vuorentaan ja Ahveniston, Kalvolan Kontiomäen, Rengon Kinttumäenharjun ja Vehmaisten
suljettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesivaikutuksia. Vuonna 2021 tutkittiin Hämeenlinnan
Vuorentaan vanhan kaatopaikan, Ahveniston kyläkaatopaikan, Rengon Kinttumäenharjun
kaatopaikan, Tyryn maankaatopaikan ja Kauppilan soranottoalueen pohjavesiä. Lisäksi tutkittiin
Muurilan vanhan kaatopaikan, Kantolan tapahtumapuiston ja Moreenin välivarastointialueen
valumavesiä.
Vanhojen kaatopaikkojen seurannan kustannukset (sisältäen Kantolanniemen tapahtumapuiston)
olivat Hämeenlinnan osalta vuonna 2020 n. 11 000 €.

Kerälänharjun vanhat kaatopaikat
Vuonna 2020 vanhan kaatopaikan ja paristotehtaan kaatopaikan pohjavedet olivat hyvin
rautapitoisia. Nikkelin ja lyijyn ylityksiä todettiin ja tri- ja tetrakloorieteeniä havaittiin pohjaveden
seurannan näytteissä. Paristotehtaan kaatopaikan pohjavesiputkesta todettiin lievästi normin
ylittävä kloridipitoisuus ja enimmäispitoisuutta suurempi rautapitoisuus.

Rahkoilan vanhat kaatopaikat
Kaatopaikan vaikutus näkyi voimakkaana etelänpuoleisilla ojapisteillä. Kuormitus jäi vuonna 2020
melko vähäiseksi pienten virtaamien vuoksi. Kaatopaikalta tuli lähinnä typpikuormitusta.
Orgaanista kuormitusta kaatopaikalta ei juurikaan lähtenyt eikä fosforikuormitusta enää tule.
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Rahkoilan maankaatopaikan pohjavesiputkessa vesi oli aikaisempien vuosien tapaan kaatopaikan
voimakkaasti likaamaa. Kaatopaikan etelänpuoleisessa pohjavesiputkessa todettiin lieviä
kaatopaikan vaikutuksia.

Sammon vanha kaatopaikka
Vuonna 2020 pohjavesiputkesta otetuissa näytteissä pitoisuudet olivat edelleen korkeat kertoen
voimakkaasta kaatopaikan vaikutuksesta. Myös rauta- ja alumiinipitoisuuksissa oli todennäköisesti
nähtävillä kaatopaikan vaikutusta.

Tyryn akkupurkaamo ja maankaatopaikka
Vuonna 2020 pohjavesiputkesta otetuista näytteistä todettiin kummallakin havaintokerralla
aikaisemmista tarkkailuvuosista poiketen polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). Vedenlaatu
täytti tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja – suositukset pH-arvoa lukuun ottamatta.
Kloridipitoisuus ylitti pohjaveden ympäristönlaatunormin.
Toisen tutkitun pohjavesiputken vedenlaatu täytti tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja
-suositukset happamampaa pH-arvoa lukuun ottamatta. Kloridipitoisuus ylitti lievästi pohjaveden
ympäristönlaatunormin.
Vuoden 2021 seurantatulokset vastaavat vuoden 2020 seurantatuloksia, lukuun ottamatta toisen
pohjavesiputken alhaisempaa AOX-pitoisuutta. Pohjavesiputkista otetuissa näytteissä ei todettu
ammoniumtyppeä, öljy- tai bensiinihiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä tai muita haihtuvia hiilivetyjä.
Vesinäytteen pH-arvot, sähkönjohtavuus ja AOX-pitoisuudet vastaavat luonnollisia Suomen
pohjavesissä havaittavia arvoja. Todetut nitraattitypen, PAH-yhdisteiden, raskasmetallien ja
arseenin pitoisuudet alittavat pohjaveden laadun vertailuarvot sekä talousveden laatuvaatimukset
ja -suositukset.
Pintavesinäytteissä sähkönjohtavuus, kiintoaineksen määrä ja sameus olivat korkeampia kuin
vuoden 2020 seurantanäytteenotossa. Näytteissä todettiin myös korkeampia ammoniumtypen,
kokonaisfosforin, kokonaisraudan ja kloridin pitoisuuksia. Myös fekaalisia enterokokkeja oli
enemmän.
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Vuorentaan vanha kaatopaikka
Vuonna 2020 pohjavesissä ei todettu selviä kaatopaikasta johtuvia vaikutuksia orgaanisten
halogeeniyhdisteiden esiintymistä lukuun ottamatta. Kloridipitoisuutta voi nostaa tiesuolaus.
Vuoden 2021 pohjavesiseurannan pitoisuudet vastasivat aiempien vuosien seurantatuloksia.

Kalvolan Kontionmäen vanhat kaatopaikat
Yhdyskuntajätteen kaatopaikan vaikutusta pintavesiin todettiin vain kaatopaikkaa lähimmällä
pisteellä. Pohjavesissä kaatopaikan vaikutus kohotti edelleen muun muassa sähkönjohtavuutta,
kemiallista hapenkulutusta, ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuuksia. Maankaatopaikan toiselta
ojapisteeltä ei saatu näytteitä vuoden 2020 tarkkailukerralla, koska oja oli kuiva. Toisellakin
ojapisteellä virtaama oli pieni.
Kalvolan Kontionmäen maankaatopaikan vesinäytteitä ei vuoden 2021 näytteenotossa saatu
otettua ojapisteistä kuivan kevään ja kesän vuoksi, jonka takia seuranta suoritetaan vuonna 2022.

Rengon Kinttumäenharju
Kinttumäenharjulla pohjaveden laatu täytti vuonna 2020 talousveden laatuvaatimukset ja suositukset hieman matalampaa pH-arvoa ja korkeampaa rautapitoisuutta lukuun ottamatta.
Lisäksi veden kemiallinen hapenkulutus oli syksyllä talousveden laatusuosituksen rajalla, mikä voi
viitata kaatopaikan tai pintavesien vaikutukseen. Lievää hygieenistä nuhraantumista oli
todettavissa syksyn havaintokerralla.
Vuonna 2021 Kinttumäenharjulla pohjaveden laatu täytti talousveden laatuvaatimukset ja suositukset hieman matalampaa pH-arvoa lukuun ottamatta. Kloridi- ja
ammoniumtyppipitoisuudet sekä raskasmetallipitoisuudet ovat pieniä. Vuonna 2020
halogenoitujen orgaanisten yhdisteiden (AOX-yhdisteiden) pitoisuudet olivat korkeita, mutta
joulukuussa 2021 otetussa näytteessä AOX-pitoisuus oli laskenut lähemmäs pohjavesien
taustatasoa.

Vehmaisten vanha kaatopaikka
Vuonna 2020 kaivo K1 jätettiin tarkkailusta pois ja näytteenottoa yritettiin ojasta sekä kaivosta K3.
Näytteet saatiin otettua vain kaivosta, koska oja oli kuiva, kuten oli ollut myös 2019
näytteenotossa. Kaivon näytteessä vesi täytti korkeaa rauta- ja mangaanipitoisuutta lukuun
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ottamatta talousveden laatuvaatimukset, eikä viitteitä kaatopaikan vaikutukseen ollut
todettavissa.

Ahveniston vanha kaatopaikka
Ahveniston suljetun kyläkaatopaikan tarkkailu tehdään vuonna 2017 kaatopaikan läheisyyteen
asennetusta pohjavesiputkesta. Putkesta otetuissa vesinäytteissä oli runsaasti typpeä, joka esiintyi
nitraatteina. Ammoniumtyppeä todettiin kesäkuussa hyvin vähäisesti. Kemiallinen hapenkulutus
oli molemmilla havaintokerroilla alle määritysrajan, joten vedessä ei ollut juurikaan orgaanista
ainesta. Kloridipitoisuus ylitti lievästi pohjavedelle luontaisena pidetyn tason. Vedessä oli keväällä
syksyä enemmän rautaa ja mangaania. Myös raskasmetallipitoisuudet olivat keväällä syksyä
korkeampia, mutta alittivat pohjaveden ympäristönlaatunormit. AOX-yhdisteiden pitoisuus alitti
pohjavesien taustapitoisuutena pidetyn tason. Haihtuvia hiilivetyjä (VOC) ja öljyhiilivetyjä (HVI) ei
todettu.
Vuonna 2021 pohjavesiputkista otetuissa näytteissä ei todettu öljy- tai bensiinihiilivetyjä, haihtuvia
hiilivetyjä tai BTEX-yhdisteitä. Otettujen vesinäytteiden pH-arvot ja sähkönjohtavuudet vastasivat
Suomen pohjavesissä keskimäärin mitattuja arvoja. Vuoden 2021 pohjavesiseurannassa todetut
raskasmetallipitoisuudet olivat hieman alhaisemmat kuin vuosien 2017-2020 seurantatuloksissa.

Kantolanniemen tapahtumapuisto
Vuonna 2020 vesinäytteet saatiin otettua vain sulamisvalumien aikaan maaliskuussa ja useita
päiviä kestäneen sadejakson aikaan marraskuussa. Keväällä otetussa vesinäytteessä oli vain vähän
kiintoainesta, syksyllä otetussa näytteessä kiintoaineen määrä oli hieman suurempi. Veden
arseenipitoisuus oli aikaisempiin vuosiin verrattuna vähäinen. Vesinäytteistä ei todettu dioksiineja
eikä furaaneja.
Vuonna 2021 näytteet saatiin marraskuussa sateisten jaksojen aikana. Vesinäyte oli hapanta, pH
oli 6,14, mikä alittaa ympäristöluvassa määrätyn raja-arvon alarajan. Vesinäytteen
arseenipitoisuus oli 25 µg/l mikä ylittää ympäristölupamääräyksen raja-arvon.

Kuuslahden maankaatopaikka
Pohjaveden laatu oli vuoden 2020 näytteenotossa pohjavedelle tyypillisellä tasolla eikä laadun
heikkenemistä ollut havaittavissa. Pintavesien laadussa verrattaessa maankaatopaikan yläpuolisen
pisteen tuloksia alapuolisiin ei näy merkittäviä laadun muutoksia. Vuoden 2020 syksyn
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näytteenottokerralla ojissa oli vähän vettä, jonka vuoksi näytteitä ei saatu kahdesta näytepisteestä
lainkaan ja kahden muun näytepisteen näytteet olivat huonolaatuisia.

Muurilan kaatopaikka
Vuoden 2021 marraskuussa vesinäytteet otettiin neljästä näytepisteestä. Vesinäytteiden tulosten
perusteella kaatopaikan kuormitus alueen ojiin on pysynyt edellisvuosien tasolla. Alueelta
otettujen vesinäytteiden sähkönjohtavuus on korkeampi kuin luonnonvesillä. Alueelta otettujen
vesinäytteiden kokonaistypen ja ammoniumtypen määrät ovat myös luonnonvesiä korkeammat.
Alueen vesinäytteiden kokonaisfosfori ja fosfaattifosforipitoisuudet ovat pysyneet alhaisina.

Moreenin välivarastoalue
Välivarastointialueelta tulevan veden laadussa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia
tarkkailujakson aikana. Vuonna 2021 otettujen näytteiden kiintoainepitoisuus oli alle 5 mg/l, pH
neutraali tai lievästi hapan ja sähkönjohtavuus neutraalilla tasolla linjassa aiempien tulosten
kanssa. Vedessä ei todettu öljyhiilivetyjä eikä veden sulfaattipitoisuus ollut koholla.

Luonnon monimuotoisuuden seuranta
Vuosina 2020 ja 2021 ei perustettu uusia luonnonmuistomerkkejä.
Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2020 yhdeksän luonnonsuojelualuetta. Tuulokseen
Vuohikallion luonnonsuojelualue (5,2 ha), Lammille Evoniemen (6,7 ha), Silmisuon (5,0 ha),
Tuohikarpionharjun (40 ha), Kiuasjärvien 1 (9,9 ha) ja Kiuasjärvien 2 (2,2 ha) luonnonsuojelualueet.
Hauholle perustettiin Sikosaaren (1,4 ha), Soverin (2,3 ha) ja Mäntyrannan (9,4 ha)
luonnonsuojelualueet. Hämeenlinnan kaupungin omistamalle maalle ei perustettu
luonnonsuojelualueita vuonna 2020.
Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2021 kuusi luonnonsuojelualuetta. Hauholle Veittijärven
luonnonsuojelualue (6,45 ha) ja Utterinvuoren luonnonsuojelualue (47,5 ha), Lammille Lepoleirin
(8,2 ha) ja Kiuasjärvien (2,5 ha) luonnonsuojelualueet, Renkoon Pillisuon (8,4 ha) sekä Ali-Laurilan
(7 ha) luonnonsuojelualueet.
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Vuonna 2020 Hattulaan ei perustettu luonnonsuojelualueita. Vuonna 2021 Hattulaan perustettiin
Korkeekallion (4,1 ha) ja Hyrvälän sora-alue (2,1 ha) luonnonsuojelualueet sekä Pähkinämäen (4,6
ha) luonnonsuojelualue.
Metsähallituksen nelivuotisessa Paahde-LIFE-hankkeessa (v. 2016-2020) kunnostettiin
Hämeenkylmänkukan kasvupaikkoja Matinsillan Natura-alueella Hämeenlinnassa ja
Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen Natura-alueella Hattulassa. Hoitotoimiin kuului mm. puuston,
pensaiden ja kuntan poistoa sekä maanpinnan rikkomista parantaen esiintymien lämpö- ja valoolosuhteita. Jokaiselle alueelle tehtiin myös onnistuneesti siirtoistutuksia.
Hämeenlinnan kaupungilla meneillään olevassa kaksivuotisessa Kunta-Helmi-hankkeessa (v. 20212022) kartoitettiin kaakko-luoteissuuntaisesti kulkevan harjujakson harjukasvillisuutta, arvokkaita
paahdeympäristöjä ja muita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Hankkeen
tarkoituksena on parantaa uhanalaisten hämeenkylmänkukan, vanakelton sekä muun
harjukasvillisuuden elinolosuhteita niiden elinympäristöjä kunnostamalla.
Hämeenlinnan kaupunki tarkkaili jättiputkikasvustoja vuonna 2020 yhteensä 69 eri kohteessa
kaupungin alueella. Jättiputkea torjuttiin 18 eri kohteella ja torjuntakertoja kohteille tehtiin kaksi,
joista ensimmäinen toukokuun lopulla ja tarkistuskierros heinä-elokuun vaihteessa. Hämeenlinnan
kaupunki tarkkaili jättiputkikasvustoja vuonna 2021 yhteensä 84 eri kohteessa kaupungin alueella.
Jättiputkea torjuttiin 26 eri kohteella ja torjuntakertoja kohteille tehtiin kaksi, joista ensimmäinen
toukokuun lopulla ja tarkistuskierros heinä-elokuun vaihteessa. Tarkkailua jatketaan edelleen
kaikissa kohteissa, koska yksi jättiputki saattaa levittää ympäristöön tuhansia siemeniä, jotka
säilyvät itämiskelpoisina useita vuosia.
Kaupunki torjui vuonna 2020 jättipalsamia Karnaalipuistosta ja Myllymäen puistokohteista
vapaaehtoisvoimin sekä myös vankityövoimalla. Karnaalinpuistossa jatkettiin edellisvuoden
talkoilla aloitettujen alueiden puhdistamista ja Myllymäellä jättipalsamin torjuntaa tehtiin
ensimmäistä kertaa. Lupiinia pyrittiin torjumaan niittämällä kasvustoja ennen kukintaa.
Kurtturuusu hävitettiin Iittalan taajamasta kaupungin omistuksessa olevista kolmesta kohteesta.
Kantakaupungin alueella kurtturuusuistutus poistettiin Vuorentaanpuistosta siellä tehdyn
leikkipaikkasaneerauksen yhteydessä. Kaikki kaupungin omistamilla alueilla esiintyvät
kurtturuusukasvustot on saatu kartoitettua.
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Vuonna 2021 kaupunki torjui jättipalsamia Karnaalipuistosta ja Myllymäen puistokohteista
vapaaehtoisvoimin sekä myös vankityövoimalla. Torjuntatyössä käytettiin myös lampaita
Hämeenlinnan Ojoisille perustetulla kahden hehtaarin laidunalueella. Kurtturuusukasvustoja
hävitettiin pinta-alaltaan 2600 m2 kokoiselta alueelta kaupungin keskustan Paasikiventien isoista
istutuksista, sekä myös Jukolan alueen istutuksista.
Vuonna 2020 isosorsimokasvustoa poistettiin ensimmäistä kertaa kaivinkoneella juurineen
Vanajaveden rannalta Vaakunan edustalta. Vuonna 2021 isosorsimokasvustoa poistettiin
useammasta eri paikasta Vanajaveden rannoilta. Kasvustoja poistettiin muun muassa
Kenraalinrannalta, Vaakunan- ja Tekosaaren edustalta.
Espanjansiruetanahavainnot ovat kasvaneet viime vuosina Hämeenlinnassa. Vuonna 2021
kaupunki panosti espanjansiruetanan hävittämiseen kansalaisia tiedottamalla ja asentamalla
kaupunkialueelle viisi etanoiden keräyslaatikkoa.
Vieraslajitietoa jaettiin viranomaispalveluista ja ohjeistettiin yksityiskiinteistöjen omistajia ja
haltijoita hävittämään haitallisia vieraslajeja tai rajoittamaan niiden esiintymistä, mihin
vieraslajilakikin velvoittaa. Vieraslajien esiintymistä kerättiin tietoa aiempien vuosien tapaan.
Tietoja vieraslajeista voi jatkossakin ilmoittaa kaupungin palautepalvelun kautta.
Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämä Lajitietokeskus avasi viranomaistiedolle oman
portaalin marraskuussa 2020. Viranomaisportaali tarjoaa viranomaistehtävissään tarvitseville
suoran pääsyn tarkkaan lajitietoon. Lajitietokeskukseen aineistoja jakavat Suomen
ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon
Luomuksen kanssa. Yksi tärkeimmistä keinoista monimuotoisuuden huomioimiseksi entistä
paremmin kunnissa on luotettavan lajitiedon saattaminen tehokkaasti kuntien
ympäristösuojeluviranomaisten ja maankäytön suunnittelusta vastaavien käyttöön. Hämeenlinnan
kaupunki liittyi Viranomaisportaalin käyttäjäksi maaliskuussa vuonna 2021.

Ilman laatu ja kasvihuonekaasupäästöt
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 alkaen. Valtatie E 12 läheisyyden
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vuoksi Niittykadun mittausasema luokitellaan liikenneasemaksi, mutta se kuvastaa ensisijaisesti
Hämeenlinnan keskustan taustailmanlaatua.
Valtioneuvoston ulkoilman epäpuhtauksille asettamat ohje- tai raja-arvot eivät ylittyneet
Hämeenlinnassa vuosina 2020 tai 2021.
Ilmanlaatuindeksillä arvioituna Hämeenlinnan ilmanlaatu oli vuonna 2020 suurimman osan aikaa
hyvää (92,7 % tunneista) tai tyydyttävää (6,7 % tunneista). Välttävää ilmanlaatu oli 0,4 % ja huonoa
0,1 % tunneista tai erittäin huonoa 1 tunnin ajan. Huonointa ilmanlaatu oli helmikuun lopulla.
Lyhytaikaisesti ilmanlaatu oli heikompi myös pakkaspäivinä tammi- ja maaliskuussa.
Ilmanlaatuindeksillä arvioituna Hämeenlinnan ilmanlaatu oli vuonna 2021 suurimman osan aikaa
hyvää (93,07 % tunneista) tai tyydyttävää (5,83 % tunneista). Välttävää ilmanlaatu oli 0,96 % ja
huonoa 0,14 % tunneista (taulukko 2). Ilmanlaatu oli huonoa yhteensä 12 tunnin ajan vuonna
2021.
Vuosi 2020 oli Suomen mittaushistorian lämpimin. Vuonna 2020 ilmanlaatuun vaikutti jossain
määrin myös Covid-19 -pandemia, koska liikennemäärät olivat alhaisempia kuin edeltävinä
vuosina. Erityisesti typpidioksidin pitoisuudet olivat selvästi alhaisempia keväällä ja alkukesästä
verrattuna vuosiin 2016-2019.
Ilmanlaadun seuranta Niittykadun mittausasemalla toteutetaan yhteistarkkailuna, johon
osallistuvat ympäristölupavelvolliset ja rekisteröidyt toiminnanharjoittajat, joilla velvoite on
määritelty lupapäätöksessä tai rekisteröinnin yhteydessä. Ilmanlaadun seurannan
yhteistarkkailusopimus uusittiin loppuvuodesta 2020 toimintakaudelle 2021-2025. Ilmanlaadun
seurannan kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 13714 € (alv 0 %), mistä Hämeenlinnan
kaupungin liikenteen päästöihin perustuva maksuosuus oli 17 % (2335 €, alv 0 %). Ilmanlaadun
seurannan kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 13434 € (alv 0 %), mistä Hämeenlinnan
kaupungin liikenteen päästöihin perustuva maksuosuus oli 21 % (2834,76 €, alv 0 %).
Hämeenlinnan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 olivat ennakkoarvion mukaan 327,7 kt
CO2-ekv ilman teollisuutta. Tämä tekee 4,8 t CO2-ekv/asukas ilman teollisuutta. Vuonna 2019
päästöt olivat jonkin verran suuremmat. Hiilidioksidipäästöraportoinnin kustannukset vuonna
2020 olivat 1440 € (alv 0 %).
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Hämeenlinnan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2021 olivat ennakkoarvion mukaan 314 kt
CO2- ekv ilman teollisuutta (4,6 t CO2-ekv/asukas). Hämeenlinnan suurimmat
kasvihuonekaasupäästöt aiheutuivat CO2-raportin ennakkotiedon mukaan vuonna 2021
tieliikenteestä (41 %) ja rakennusten lämmityksestä (kaukolämpö 12 %, erillislämmitys 15 % ja
sähkölämmitys 4 %). Kuluttajien sähkönkulutuksen osuus oli 8 %. Hiilidioksidipäästöraportoinnin
kustannukset vuonna 2021 olivat 1440 € (alv 0 %).

Valvontasuunnitelman toteutuminen
Ympäristönsuojelun tehtävä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä edistää luonnon kestävää
käyttöä ja kuntalaisten ympäristötietoutta sekä seurata ympäristön tilaa ja raportoida siitä.
Ympäristön tilan seurannasta vuosina 2020 ja 2021 laadittiin kaupunkirakennelautakunnalle
erillinen yksityiskohtaisemmat tiedot sisältävä raportti.
Kaupunkirakennelautakunta käsitteli päivitetyn ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
toukokuussa 2020 ja esitti sen hyväksymistä kaupunginvaltuustossa. Taksa tuli voimaan 1.8.2020.
Vuonna 2020 ympäristönsuojelun tarkastus- ja valvontakäyntejä kertyi 112 kpl ja vuosiraportteja
tarkastettiin 66 kpl. Ympäristölupiin liittyviä päätöksiä tehtiin neljä, ilmoituspäätöksiä kaksi, maaaineslupapäätöksiä neljä ja muita päätöksiä 17 kpl. Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä
tehtiin viisi. Erilaisia lausuntoja annettiin 160 kpl. Vesihuollon vapautuspäätöksiä tehtiin kahdeksan
ja jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisia käsiteltiin neljä.
Vuonna 2021 ympäristönsuojelun tarkastus- ja valvontakäyntejä kertyi 109 kpl ja vuosiraportteja
tarkastettiin 57 kpl. Ympäristölupiin liittyviä päätöksiä tehtiin yksi, ilmoituspäätöksiä kaksi, maaaineslupapäätöksiä kaksi ja muita päätöksiä 24 kpl. Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä
tehtiin yksi ja jätelain mukaisia kaksi. Erilaisia lausuntoja annettiin 107 kpl. Vesihuollon
vapautuspäätöksiä tehtiin yhdeksän, joista kahdeksan oli myönteisiä ja yksi kielteinen, ja
jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisia käsiteltiin yksi.
Asfalttiasemasta Velssissä on koko sen toiminnan ajan tullut runsaasti hajuvalituksia, minkä
johdosta valvontaviranomainen edellytti toiminnanharjoittajaa hakemaan ympäristölupaa
toiminnalle. Asfalttiaseman terveysvaikutuksista tiedotettiin kesäkuussa 2021. Lähialueen
asukkaat olivat epäilleet, että asfalttiasema voi vaikuttaa heidän terveyteensä. Vireillä olevaan
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ympäristölupahakemukseen liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) pyydettiin
arvioimaan, aiheuttavatko päästöt terveyshaittaa. THL:n lausunnon mukaan asukkaat voivat
altistua asfalttiaseman päästöille hengitysteiden kautta. Altistumisen ei kuitenkaan arvioida
aiheuttavan suoraa terveyshaittaa kuten keuhkosyöpää. Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet
ovat hetkittäin mahdollisia. Lisäksi asukkaille voi aiheutua viihtyvyyshaittaa ja pitkittyessään siitä
voi seurata välillistä terveyshaittaa kuten stressiä ja unihäiriöitä.
Sibeliuksen metsässä on sallittua liikkua jalan, hiihtäen ja erikseen merkityllä reitillä ratsain.
Maastopyöräily kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta luonnonsuojelualueilla pyöräily on
useimmiten kielletty, kuten myös Sibeliuksen metsässä. Kyselyjen vuoksi asiasta laadittiin
mediatiedote toukokuussa 2020. Sibeliuksen metsässä maaperä on paikoin herkkää kasvillisuuden
kulumiselle. Maastopyöräily voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa maaston rapautumista ja myös puiden
juuret voivat vaurioitua.
Lokkiongelmasta tiedotettiin helmikuussa 2021 kun Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ja
Kiinteistöliitto yhdessä Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksen ja kaupungin viranhaltijoiden
kanssa ryhtyivät toimiin asiassa. Hämeenlinna palkkasi lokkitarkkailijan, joka teki havaintoja
keskusta-alueella lokkien liikkeistä ja mahdollisista pesimäaikeista. Ennen pesinnän aloittamista
lintuja voi häiritä siten, että pesäpaikkaa valitsevat linnut siirtyvät muualle. Mutta pesinnän alettua
pesimärauha koskee kaikkia lintulajeja.
Taulukko 11. Taulukossa ovat tarkemmat tiedot ympäristönsuojelun lupapäätöksistä vuosina 2020
ja 2021
Päätöspäivä

Toiminnan laatu

Lupatyyppi / lupataso

Kohteen sijaintikunta

2.7.2020

Jätteenkäsittely

Ympäristölupa / uusi

Hämeenlinna

21.8.2020

Ampumarata

Ympäristölupa / uusi

Hämeenlinna

17.9.2020

Perunankuorimo

Ympäristölupa /

Hämeenlinna

lopettaminen
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Päätöspäivä

Toiminnan laatu

Lupatyyppi / lupataso

Kohteen sijaintikunta

17.9.2020

Perunankuorimo

Ympäristölupa /

Hämeenlinna

lopettaminen
29.11.2021

Elintarviketuotanto

Ympäristölupa / uusi

Hämeenlinna

24.1.2020

Maa-ainestenotto

Maa-aineslupa / siirto

Hämeenlinna

24.1.2020

Maa-ainestenotto

Maa-aineslupa / siirto

Hämeenlinna

6.3.2020

Maa-ainestenotto

Maa-aineslupa / uusi

Hämeenlinna

21.8.2020

Sora

Maa-aineslupa /

Hattula

muutos
12.3.2021

Maa-ainestenotto

Maa-aineslupa / siirto

Hämeenlinna

22.12.2021

Maa-ainestenotto

Maa-aineslupa / uusi

Hattula

17.3.2020

Kilpailu

Maastoliikennelupa

Hattula

15.3.2021

Kilpailu

Maastoliikennelupa

Hämeenlinna

17.12.2021

Jäärata

Maastoliikennelupa

Hattula
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Taulukko 12. Ympäristönsuojelun suoritetilasto vuosilta 2018-2021.
Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2018

2019

2020

2021

Ympäristölupapäätökset

6

1

2

1

Ympäristölupien lopettamispäätökset

1

1

2

0

3

2

2

Suoritetilasto (kpl)

Päätökset

Ilmoituspäätökset
Maastoliikennelain mukaiset lupapäätökset

3

1

1

2

Maa-aineslupapäätökset

3

3

4

2

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteispäätökset 1

3

0

0

Luonnonmuistomerkkipäätökset

0

0

1

1

Vesihuollon vapautuspäätökset

5

9

8

9

2

4

1

Jätevesien poikkeamispäätökset
Päätökset erityisen häiritsevästä melusta

2

2

1

8

Päätökset koeluonteisesta toiminnasta

0

0

2

0

Muut päätökset

4

1

0

3

Ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit 8

7

5

1

Jätelain mukaiset rekisteröinnit

1

0

2

Rekisteröinnit

0
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Vuosi

Vuosi

Vuosi

Vuosi

2018

2019

2020

2021

38

33

21

25

151

106

91

84

Lausunnot

191

219

160

107

Näytteenotto

44

22

8

9

Suoritetilasto (kpl)

Tarkastukset
Valvontasuunnitelman mukaiset
tarkastuskäynnit
Muut tarkastukset ja havainnointikäynnit
Lausunnot ja näytteenotot

Kaavio 2. Kaaviossa on esitetty ympäristönsuojelun toteutuneet tarkastukset vuosilta 2011-2021.
Muita tarkastuksia ja havainnointikäyntejä tehdään vuosittain noin nelinkertainen määrä
suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin verrattuna.
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Vuonna 2020 ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika oli 4,8 kk ja maa-aineslupien 6,1 kk.
Ilmoituspäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 2,0 kk. Lupien käsittelyaikojen kasvu johtui
henkilövaihdoksista ja toimitilamuutosta aiheutuneista resurssivajeista varsinaisessa toiminnassa.
Henkilövaihdoksista johtuva henkilöstövaje vuonna 2020 oli 11 htkk ja toimitilamuuttoon liittyviin
toimenpiteisiin sitoutui yhteensä noin 4,5 htkk. Vuonna 2021 ympäristölupien keskimääräinen
käsittelyaika piteni entisestään ollen 9,5 kk ja maa-aineslupien 6 kk. Lupien käsittelyn tavoiteajaksi
on asetettu 5 kuukautta. Ilmoituspäätösten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2021 oli 3,5 kk.

Kaavio 3. 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.
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Kaavio 4. 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.

Kaavio 5. Kaaviossa on esitetty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen vuosina
2011-2021. Vuosittain suunnitellut tarkastukset on esitetty pylväinä ja toteutumis-% viivana.
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Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi tammikuussa 2020 toimenpiteet Hiilineutraali Hämeenlinna
-ohjelmalle. Ohjelmaluonnoksessa tavoitevuodeksi on valittu vuosi 2035, jolloin Hämeenlinnan
olisi mahdollista saavuttaa hiilineutraalius. Hiilineutraalissa Hämeenlinnassa kaikki Hämeenlinnan
CO2-raportin mukaiset kasvihuonekaasupäästöt on joko vähennetty, sidottu hiilinieluihin tai
kompensoitu. Liikkumisessa kaupungin toimenpiteet kohdistuvat kestävän liikennejärjestelmän
kehittämiseen, kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamiseen sekä kaupunkilaisten
liikkumistarpeen vähentämiseen. Liikennejärjestelmää kehitetään siten, että mahdollistetaan
uudenlaisten kulkumuotojen käyttöönotto. Myös liikkumistarpeen vähentämistä edistetään.
Asumisen ja kiinteistöjen osalta kaupunkirakennelautakunta on vuonna 2019 päättänyt, että
Hämeenlinnan kaupunki liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen. Erityisesti lämmitykseen
käytettävän öljyn vähentäminen on tavoitteena. Maanrakentamisessa pyritään kuljetusten
karsimiseen, jolla saavutetaan myös kustannussäästöjä. Kaupunkirakenne edistää hiilinielujen
kasvattamista sekä metsissä että rakennetussa ympäristössä. Myös rakentamisen kiertotaloutta
edistetään. Jätehuollon toimenpiteenä sitoudutaan yhdessä jätelautakunnan ja Kiertokapulan
kanssa kehittämään jätteiden lajittelua, laajentamaan keräyspisteiden verkkoa, vähentämään
jätteenkuljetuksen päästöjä, tekemään yhteistyötä neuvonnassa ja viestinnässä sekä lisäämään
mahdollisuuksia puutarhajätteiden keräykseen. Kaupunkirakenteen hankinnoissa otetaan
huomioon koko kaupunkia sitovat hankintojen päästötavoitteet.

Ympäristöterveydenhuolto
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. Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalvelujen
toteuttamisesta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat myös eläintautivalvonta, eläimistä saatavien
elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta sekä eläinsuojelu.
Terveysvalvonnan tarkastusmäärä vuonna 2020 oli yhteensä 508 tarkastusta ja päätöksiä sekä
ilmoituskäsittelyjä tehtiin yhteensä 89 kpl. Terveysvalvonnan tarkastustoimintaan vaikutti
pandemiasta johtuneet rajoitukset niin toiminnanharjoittajien kuin valvontaviranomaisten osalta.
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Keväällä 2020 keskusvirastot antoivat suosituksen, että fyysisiä tarkastuksia tehdään vain
välttämättömistä syistä ja muita tarkastuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä. Yksikössä
siirryttiin pääsääntöisesti etätyöhön ja palaverit pidettiin virtuaalisesti. Valvontakohteissa tapahtui
myös muutoksia, koska osassa kohteista toiminta oli ainakin väliaikaisesti loppunut ja toimintaan
tuli ilmoitusmenettelyä edellyttäviä muutoksia sekä tarkastuksia vältettiin viranomaisohjeiden
mukaisesti kohteissa, joissa oli riskiryhmään kuuluvia. Tilanne rauhoittui kesän jälkeen ja syksystä
alkaen tarkastustoiminta alkoi palautua ennen Covid-19-pandemiaa vallinneeseen tilanteeseen,
joskin tarkastuksilla piti huomioida aikaisempien ohjeiden lisäksi myös valtakunnalliset
hygieniaohjeet. Covid-19-pandemia lisäsi myös raportointivelvoitteita. Lisäksi vuoden 2020
toimitilamuutto terveysvalvonnassa sitoi yli 3 htkk resurssin ja henkilövaihdoksesta aiheutui 2 htkk
vaje.
Vuonna 2021 terveysvalvonnan tarkastusmäärä oli yhteensä 445 tarkastusta ja päätöksiä sekä
ilmoituskäsittelyjä tehtiin yhteensä 136 kpl. Terveysvalvonnan tarkastustoimintaan vaikuttivat
pandemiasta johtuneet rajoitukset niin toiminnanharjoittajien kuin valvontaviranomaisten osalta.
Vuoden 2021 alussa tuli voimaan tartuntatautilakiin lisätyt pykälät, joilla valvontavastuuta
osoitettiin tiettyjen koronasäädösten osalta kunnan terveydensuojelu- ja
elintarvikevalvontaviranomaiselle heidän suorittamansa muun valvonnan yhteydessä sekä
aluehallintoviraston pyynnöstä myös muissa kohteissa. Tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia
tehtiin yhteensä yhdeksäntoista, joista 17 tehtiin terveydensuojelulain mukaan valvottaviin
kohteisiin ja kaksi elintarvikelain mukaisiin valvontakohteisiin. Tehdyt tarkastukset raportoitiin
aluehallintovirastolle viikoittain.
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2020 yhteensä 328
kappaletta, joista seurantatarkastuksia oli 9 kpl (3 %). Valvontasuunnitelman mukaisten
tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 64,6 %. Edellisvuotta alhaisempi prosenttiosuus
selittyy osittain sillä, että valvontasuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia, kuten
terveyshaittaepäilyn vuoksi tehtyjä tarkastuksia tehtiin pääosin kuten normaalitilanteessa, ja
koronan aiheuttamat rajoitukset koskivat nimenomaan suunnitelmallisia tarkastuksia.
Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 308
kappaletta, joista seurantatarkastuksia oli 8 kpl (3 %). Valvontasuunnitelman mukaisten
tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 69,2 %.
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Vuoden 2021 valvontasuunnitelman toteuma, erityisesti elintarvikevalvonnassa ja sen
vaikutuksesta myös tupakkavalvonnassa jäi toistamiseen selvästi alle tavoitteen. Tilannetta
pyrittiin korjaamaan pitämällä tarkastukset lyhyinä, mutta tarkastusmäärää ei silti saatu nostettua.

Kaavio 6. Kaaviossa ovat vuonna 2020 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 suunnitelmallisesti.
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Kaavio 7. Kaaviossa ovat vuonna 2021 toteutuneet tarkastukset. Elintarvikevalvonnassa valtaosa
tarkastuksista on valvontasuunnitelman mukaisia OIVA-tarkastuksia. Terveydensuojelussa
suunnitelmalliset ja muut tarkastukset jakaantuvat noin puoliksi. Nikotiinivalmisteiden valvontaa
tehdään tupakkavalvonnan yhteydessä suunnitelmallisesti.

Valtakunnallinen sähköinen asiointipalvelu Ilppa otettiin käyttöön marraskuussa 2020. Ilppa on osa
vati-järjestelmää (valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä), ja sähköinen ilmoitus helpottaa
hieman kohteiden perustamista, mutta muilta osin ilmoituksen käsittely tapahtuu kuten ennekin.
Toimijat näkevät omat tietonsa järjestelmästä, mikä saattaa helpottaa vuosilaskutukseen
siirtymisen vaatimaa valvontakohteiden tietojen ajantasaisuuden tarkistamista. Vati-sovellusta on
kehitetty vuoden 2020 kuluessa myös muilta osin, ja esimerkiksi terveydensuojelun
valvontalomakkeet on uudistettu.
Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden välinen seudullinen yhteistyö on vakiintunut tapa
yhtenäistää lähialueiden valvontaa ja toteuttaa projekteja. Valvontayksiköiden johto tapasi
vuoden 2020 aikana neljä kertaa Teams-yhteydellä ja vuoden 2021 aikana kolme kertaa. Vuosina
2020 ja 2021 ei toteutettu alueellisia projekteja.
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Elintarvikevalvonta
Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten toimijan vaihtumista koskevien ilmoitusten
käsittely muuttui maksulliseksi 1.7.2020 lukien. Maksut määräytyvät ilmoituskäsittelyyn kuluvan
ajan mukaan ja perustuvat ympäristöterveydenhuollon taksaan. Aikaisemmin näiden ilmoitusten
käsittely oli ollut toimijalle maksutonta.
Vuonna 2020 elintarvikelain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 52 kpl. Käsiteltyjen ilmoitusten määrä
on laskenut useana vuotena peräkkäin. Aiemmin uusien elintarvikehuoneistojen ilmoitukset ja
olemassa olevien elintarvikehuoneistojen toimijanvaihdosilmoitukset eroteltiin toisistaan. Niitä ei
enää erotella, koska molemmat ovat maksullisia ja työmäärältään samanarvoisia, eikä niitä
tietojärjestelmästä kohtuudella saa eroteltua. Kontaktimateriaalikohteiden luokittelutapaa
muutettiin vuonna 2020, mikä aiheutti päivitystarvetta kyseisten kohteiden tietoihin
valvontatietojärjestelmässä. Suunnitelmat laaditaan jatkossa uuden luokituksen mukaisesti.
Vuonna 2021 elintarvikelain mukaisia, uuden toiminnan aloitusilmoituksia käsiteltiin 88
kappaletta. Ilmoitusten määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta, mikä saattanee johtua
osittain koronatilanteesta: vuonna 2020 ilmoitusten käsittelymäärä oli alhaisin useaan vuoteen.
Aiemmin Ruokaviraston vastuulla ollut ensisaapumisvalvonta siirtyi kuntien vastuulle vuoden 2020
alussa, ja muutoksen yhteydessä ensisaapumisvalvonta-termistä luovuttiin ja se korvattiin
käsitteellä sisämarkkinatuonti. Sen valvonta on sisällytetty määrätyn Oiva-rivin arviointiin.
Vuonna 2020 ei käsitelty hyväksyntään johtavia elintarvikelain mukaisia huoneistohakemuksia.
Päätökseen johtaneita hallinnollisia pakkokeinoja ei käytetty vuonna 2020, mutta yhdessä
tapauksessa hallinnolliset pakkokeinot aloitettiin toimijan kuulemisella. Toimija korjasi epäkohdat
kuulemisen jälkeen ja pakkokeinoprosessi keskeytettiin. Vuonna 2021 käsiteltiin yksi maitoalan
toimintaa koskeva huoneistohakemus, josta tehtiin hyväksymispäätös. Hallinnollisia pakkokeinoja
ei käytetty vuonna 2021.
Vuonna 2020 ruokamyrkytysepäilyilmoituksia käsiteltiin yhteensä 24 kpl. Ruokamyrkytysepäilyissä
on tyypillisesti yksi tai kaksi sairastunutta, mutta vuonna 2020 oli poikkeuksellisesti myös kaksi
epidemiaa, joissa sairastuneita oli useampia, ja joista tehtiin epäilyilmoitus
ruokamyrkytysepidemiarekisteriin (rymy). Kummassakin tapauksessa epidemian lähde jäi
epäselväksi. Vuonna 2020 elintarvikevalvonnan tarkastajat osallistuivat valtakunnalliseen
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ruokamyrkytysepidemiaharjoitukseen, joka toteutettiin sähköpostilla toimitettujen tilannekuvien
ja netissä annettavan palautteen avulla. Harjoituksesta järjestettiin myös palautetilaisuus, ja
harjoitus koettiin hyödylliseksi.
Vuonna 2021 ruokamyrkytysepäilyilmoituksia käsiteltiin yhteensä 17 kappaletta.
Ruokamyrkytysepäilyissä on tyypillisesti yksi tai kaksi sairastunutta. Useampia sairastumisia
aiheuttavia epidemioita, joista tehtiin ilmoitus Ruokamyrkytysepidemiarekisteriin (RYMY), oli yksi.
Epidemia todettiin päiväkodissa, ja vatsatautioireisiin sairastui yhteensä 22 lasta ja aikuista.
Oireiden yhteyttä elintarvikkeeseen ei voitu osoittaa. Ruokamyrkytysepidemiailmoituksia tehdään
RYMYyn vuosittain tyypillisesti 0−2 kappaletta.
Yhdessä hunajan alkutuotantopaikassa jouduttiin takaisinvetoon loppukesällä 2020
vierasainenäytteessä todetun lyijy-ylityksen vuoksi. Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri
käynnisti ylityksen syyn selvittämisen ja lisänäytteenoton. Yhteistyössä tehtyjen selvitysten
tuloksena ylityksen todennäköisimmäksi syyksi vahvistui vanhat hunajan käsittelyvälineet. Vuoden
lopussa jouduttiin takaisinvetoon myös yhdessä elintarvikehuoneistossa intialaista alkuperää
olevien seesaminsiemenien vuoksi. Paikalliset selvitykset käynnistettiin Ruokaviraston
valvontapyynnön pohjalta. Seesaminsiemenissä oli käytetty EU-säännösten vastaisesti
etyleenioksidia salmonellan torjuntaan. Toimijoita neuvottiin selvittämään hankkimiensa
seesaminsiementen alkuperä ja turvallisuus etyleenioksidin suhteen.
Vuonna 2021 alueen suuri toimija toteutti takaisinvedon, mikä aiheutti valvojalle paljon
yhteydenpito- ja neuvomistarvetta. Yhteen ravintolakohteeseen tehtiin lisäksi
takaisinvetotarkastus.
Vuonna 2020 suunnitelman mukaisia viranomaisnäytteitä otettiin kahdesta maitoalan laitoksesta
neljällä eri näytteenottokerralla yhteensä 46 kappaletta. Valtakunnallisista projekteista vuonna
2020 jatkui vuonna 2018 alkanut valmissalaattien patogeeniprojekti. Salaattinäytteitä otettiin
vuonna 2020 yhteensä viisi kappaletta.
Vuonna 2021 suunnitelman mukaisia viranomaisnäytteitä otettiin kahdesta maitoalan laitoksesta
viidellä eri näytteenottokerralla yhteensä 47 kappaletta, joista 28 oli elintarvikenäytteitä ja 19
pintahygienianäytteitä. Lisäksi otettiin yksi kontaktimateriaalinäyte Tukesin ja Ruokaviraston
näytteenottoprojektiin. Ruokaviraston pyynnöstä otettavia vierasainevalvontanäytteitä oli kirjattu
järjestelmään viisi, joista kolme oli otettu reittimaidosta, yksi kananmunista ja yksi hunajasta.
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Uusi elintarvikelaki tuli voimaan 21.4.2021. Voimassa olevassa laissa on merkittäviä valvontaan
liittyviä muutoksia, kuten seuraamusmaksu ja toimijan luotettavuuden selvittäminen, mutta
ohjeistuksen puuttuessa näitä ei ole vielä sovellettu valvonnassa. Uudesta elintarvikelain
mukaisesta valvonnan perusmaksusta tiedotettiin laatimalla mediatiedote joulukuussa 2021.
Perusmaksu tulee kaikille elintarvikekohteille vuoden 2022 alusta alkaen. Sen suuruus on 150
euroa vuodessa. Valvonnan perusmaksun lisäksi toiminnan lopetusilmoitus tulisi olla hallituksen
esityksen mukaan maksullinen. Lopetusilmoituksen maksullisuutta edellyttävää taksamuutosta ei
tehty vielä vuonna 2021.
Syyskuussa 2020 toteutettiin elintarvikealan toimijoille asiakaskysely opiskelijatyönä. Kyselyllä
selvitettiin asiakastyytyväisyyttä sekä toimijoiden opastuksen ja koulutuksen tarvetta. Kyselyn
avulla pyrittiin myös kehittämään tarkastajien ja toimijoiden välistä tiedon kulkua. Kysely
toteutettiin verkossa ja sen tulokset julkistettiin lokakuussa. Vastauksia saatiin 72. Yhdeksi
elintarvikevalvonnan kehityskohteeksi nousi tarkastajien toiminnan tasapuolisuus, niin
toimijoiden, yksiköiden kuin kuntienkin välillä. Toimijat myös kokivat, että elintarvikevalvonnan
tulisi lisätä ohjausta ja tiedotusta elintarvikevalvonnan toiminnasta ja siihen liittyvistä
vaatimuksista.
Valvontayksikön alueella on kaksi elintarvikehuoneistoksi ilmoitettua lahtivajaa. Hyvinvointia
Riistasta -hanke järjesti vuonna 2020 tutustumiskäynnin Lopella sijaitsevaan lahtivajaan, johon
valvontayksikön lahtivajoja valvova tarkastaja osallistui.
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Kaavio 8. Kaaviossa on elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina.
Vuonna 2021 suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan toteutuminen oli 44,1 %.

Kaavio 9. Vuonna 2021 elintarvikevalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia oli 93 % kaikista
toteutuneista tarkastuksista.
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Uimaveden valvonta
Uimavesien valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia yleisten uimarantojen
uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta sekä pienten yleisten uimarantojen uimaveden
laatuvaatimuksista ja valvonnasta sekä näiden asetusten muutoksia.
Uimakaudella 2020 uimavesien valvonnassa oli Hämeenlinnassa ja Hattulassa kahdeksan yleistä
uimarantaa ja 16 pientä yleistä uimarantaa. Kaikilta uimarannoilta otettiin vähintään kolme
vesinäytettä uimakaudella eli 15.6.-31.8.2020. Yleisiltä uimarannoilta otettiin asetuksen mukaisesti
myös yksi näyte ennen uimakauden alkua. Vesinäytetulokset alittivat valvontatutkimustuloksille
asetetut toimenpiderajat, joka ovat Escherichia coli-bakteereille 1000 pmy/100ml ja
suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100ml. Yleisiä uimarantoja koskevan uimavesiluokittelun
mukaisesti kaikkien kahdeksan yleisen uimarannan uimavesi luokiteltiin erinomaiseksi.
Vanajaveden Sairion pienelle yleiselle uimarannalle annettiin kesäkuussa 2020 varmuuden vuoksi
lyhyt uintirajoitus (uiminen ei suositeltavaa), koska HS-Veden verkostossa havaittiin viemärin
ylivuoto Kaupunginpuiston pumppaamolla. Ylivuodon syynä oli ukkoskuuron aiheuttama
rankkasade. Jätevesivuoto päättyi rankkasateen loputtua. Uintirajoitus poistui heti
bakteeritulosten valmistuttua.
Viranomaisvalvontanäytteiden lisäksi kesällä 2020 kartoitettiin Hämeenlinnan kaupungin
ylläpitämien uimapaikkojen vedenlaatua. Projektissa selvitettiin kertaluontoisesti uimaveden
hygieeninen laatu seitsemällä uimapaikalla kaupungin 16 uimapaikasta. Näytetulosten perusteella
projektissa otettujen uimapaikkojen vesi oli hyvää uimavettä. Projektissa saatujen tulosten
perusteella lisänäytteenotolle ei katsota olevan tarvetta. Hämeenlinnan viranomaispalvelut valvoo
uimapaikkojen vedenlaatua jatkossa riskiperusteisesti.
Uimakaudella 2021 uimavesien valvonnassa oli Hämeenlinnassa ja Hattulassa kahdeksan yleistä
uimarantaa ja 16 pientä yleistä uimarantaa. Hämeenlinnassa Teuronjärven ja Vanajaveden
Lepaanrannan pienet uimarannat muuttuivat uimapaikoiksi ja tilalle tulivat Rengossa sijaitsevat
Alimmaisen ja Pursunjärven pienet yleiset uimarannat. Kaikilta uimarannoilta otettiin kolme
vesinäytettä uimakaudella 15.6.-31.8.2021. Yleisiltä uimarannoilta otettiin asetuksen mukaisesti
myös yksi näyte ennen uimakauden alkua kesäkuun alussa. Kaikkien uimarantojen
vesinäytetulokset alittivat valvontatutkimustuloksille asetetut toimenpiderajat. Ormajärven
Sankolan uimarannan veden laatua varmistettiin lisänäytteellä. Yleisiä uimarantoja koskevan
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uimavesiluokittelun mukaisesti kaikkien kahdeksan yleisen uimarannan uimavesi luokiteltiin
erinomaiseksi.
Yleisten uimarantojen uimaveden laatu luokitellaan vuosittain asetuksen mukaisiin luokkiin, katso
taulukko 13. Toistaiseksi yksikään uimaranta ei ole saanut uimavesiluokitusta huono. Yleisten
uimarantojen uimavesien laatu luokiteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 uimakauden jälkeen.
Lainsäädäntö ei edellytä pienten yleisten uimarantojen uimaveden luokittelua.
Taulukko 13. Taulukossa on esitetty symbolein yleisten uimarantojen uimavesiluokka vuosina
2014-2021. Kolme tähteä () tarkoittaa erinomaista, kaksi tähteä () hyvää ja yksi tähti
() tyydyttävää uimaveden laatua. Vuonna 2019 uimahallin rannan luokitus puuttuu koska
luokitteluun tarvittavia vesinäytetuloksia oli liian vähän. Vuosien 2020 ja 2021 luokitteluissa kaikki
yleiset uimarannat olivat erinomaisia.
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Vuonna 2020 viranomaispalvelut tiedotti uimaveden laadusta mediatiedotteella uimakauden
alussa ja kahdella tiedotteella heinäkuussa. Lisäksi juhannuksen aikaan tiedotettiin Sairion rannan
uintirajoituksesta ja sen päättymisestä. Vuonna 2021 tiedotettiin uimaveden laadusta kahdella
mediatiedotteella. Uimaveden laatua pystyi seuraamaan kaupungin verkkosivuilta ja
tutkimustulokset toimitettiin uimarannoille. Vuonna 2021 verkkosivuilla kerrottiin sanallisesti
uimaveden laadussa tapahtuneet muutokset uimavesitulosten päivityksen yhteydessä.
Yleisten uimarantojen valvontatutkimustulokset raportoitiin sähköisen VATI-tietojärjestelmän
kautta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pääsevät
tarkastelemaan raportteja suoraan tietojärjestelmän kautta ja toimittamaan tarvittavat raportit
Euroopan komissiolle.

Syanobakteerit kesällä 2020
Kesällä 2020 ensimmäiset vähäiset syanobakteeriesiintymät eli sinileväesiintymät havaittiin
juhannusviikolla Kankaistenjärven, Matkolammin ja Untulan uimarannoilla. Heinäkuun puolivälissä
vähäisiä sinilevähavaintoja tehtiin Matkolammilla ja Ormajärvellä sekä Untulan ja Sankolan
rannoilla. Elokuun alun näytteenotossa sinilevää havaittiin kymmenellä valvonnassa olevalla
uimarannalla. Erittäin runsas syanobakteeriesiintymä oli Teuronjärven uimarannalla, muut
havainnot olivat vähäisiä. Uimakaudella 2020 sinilevähavaintoja tehtiin yhteensä 12 uimarannalla.
Uimarannoille, joilla on runsaasti sinilevää, viedään tiedote, jossa varoitetaan rannalla havaitusta
syanobakteeriesiintymästä. Valvontaa tehostetaan lisäämällä tarkastuskäyntejä, kun uimavedessä
havaitaan vähän syanobakteereita.

Syanobakteerit kesällä 2021
Kesällä 2021 ensimmäiset vähäiset syanobakteeriesiintymät eli sinileväesiintymät havaittiin 16.6.
Kankaistenjärven ja Ormajärven Untulan uimarannoilla. Juhannusviikolla vähäisiä havaintoja
tehtiin Vanajavedellä Herniäisissä ja uimahallin rannassa sekä Ormajärvellä Sankolassa ja
Alajärvellä Tervaniemellä. Sankolan rannalla syanobakteereita havaittiin runsaasti tehostetun
valvonnan käynnillä kesäkuun lopulla. Heinäkuun puolivälissä vähäisiä sinilevähavaintoja tehtiin
Matkolammilla sekä Vanajavedellä Eerolan ja Pappilanniemen uimarannoilla Sankolan,

Viranomaispalvelut – toimintakertomus vuosilta 2020 ja 2021

49

Tervanimen ja Untulan lisäksi. Elokuun alun näytteenotossa sinilevää havaittiin kymmenellä
valvonnassa olevalla uimarannalla. Erittäin runsaita syanobakteeriesiintymiä oli elokuussa
Alimmaisella, Eerolassa, Herniäisissä, Pappilanniemessä, Pursunjärvellä, Tervaniemellä, Untulassa
ja Sankolassa. Uimakaudella 2021 Sankolan rannalla havaittiin poikkeuksellisen usein sinilevää
verrattuna saman rannan edellisien vuosien tarkkailuun. Uimakaudella 2021 sinilevähavaintoja
tehtiin yhteensä 11 uimarannalla.
Uimarannoille, joilla on runsaasti sinilevää, viedään tiedote, jossa varoitetaan rannalla havaitusta
syanobakteeriesiintymästä. Valvontaa tehostetaan lisäämällä tarkastuskäyntejä, kun uimavedessä
havaitaan vähän syanobakteereita. Ormajärven Sankolan rannan valuma-aluetta tullaan
tarkastelemaan ennen uimakautta 2022, koska halutaan selvittää, löytyykö valuma-alueelta
tekijöitä, jotka selittävät syanobakteeriesiintymisen yleistymisen ja lähellä toimenpiderajaa
käyneen bakteeripitoisuuden.

Talousveden valvonta
Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on säännöllisesti valvottava
talousvettä toimittavan laitoksen talousveden laatua.
Lain mukaan talousveden laadun viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen
laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja niiden hallintaan. HS-Veden talousveden valvonta
aloitettiin riskinarvioinnin perusteella päivitetyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti vuoden
2020 alussa. Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikkö jätti talousveden riskinarvioinnin
hyväksyttäväksi joulukuussa 2020. Vesinäytteiden ottamineen onnistui näytteenottosuunnitelmien
mukaisesti kohteissa, joissa oli toimintaa. Vesilaitosten toimintaedellytyksiä Covid-19pandemiatilanteessa selvitettiin keväällä 2020 valtakunnallisesti ja seurantaa jatkettiin kesän
jälkeen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.
STM:n asetuksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimitettava yli 1000 m³
päivässä tai vähintään 5000 käyttäjälle talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusten
tulokset aluehallintovirastolle. Tulokset raportoidaan edelleen Euroopan komissiolle.
Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon raportoitiin Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaa ja Lammi-Tuulos-Hauho
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vedenjakelualueilta vuonna 2020 ja 2021 otettujen valvontatutkimusten tulokset. Hämeenlinnan
viranomaispalvelut raportoi myös Akaan alueen tutkimustulokset, koska HS-Veden toimipiste
sijaitsee Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan terveysvalvonta vastaa Hämeenlinnan ja Hattulan
vedenjakelualueiden veden laadun valvonnasta. Tampereen terveysvalvonta vastaa Akaan
verkostoalueen talousveden valvonnasta.
Viranomaisvalvontanäytteet on jaettu jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan näytteisiin.
Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia tietoa talousveden aistinvaraisesta ja
mikrobiologisesta laadusta sekä talousveden käsittelyn ja etenkin desinfioinnin tehokkuudesta.
Jaksottaisen seurannan avulla selvitetään, täyttääkö talousvesi sille asetetut laatuvaatimukset.
Talousvedelle on asetettu terveydellisiä enimmäispitoisuuksia eli laatuvaatimuksia. Sen sijaan
laatutavoitteiden tehtävänä on välillisesti osoittaa veden terveydellistä laatua eikä niitä ole
asetettu terveydellisin perustein. Laatutavoitteiden raja-arvojen rikkoutuessa selvitetään, onko
vedessä terveyshaittaa aiheuttavia aineita tai taudinaiheuttajia.

Vuonna 2020
Talousveden valvonta suoritetaan laitoskohtaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vuoden
2020 talousveden valvonta suoritettiin 13.12.2019 päivitetyn HS-Veden valvontatutkimusohjelman
mukaisesti. Päivitetty valvontatutkimusohjelma perustuu HS-Veden huhtikuussa 2019
hyväksyttyyn riskinarviointiin.
Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaan vedenjakelualueelle HS-Vesi toimitti vettä vuonna 2020 noin
72 000 henkilölle noin 15 100 m³ vuorokaudessa, josta noin 6 600 m³ oli pohjavettä ja noin 8 500
m³ tekopohjavettä. Lammi-Tuulos-Hauho alueelle toimitettiin pohjavettä noin 6 000 henkilölle
noin 1 170 m³ vuorokaudessa sekä Rengon alueelle noin 240 m³ vuorokaudessa.
Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaa verkostoalueelta raportoitiin Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon 48 jatkuvan valvonnan ja 7 jaksottaisen seurannan näytettä sekä LammiTuulos-Hauho alueelta 7 jatkuvan valvonnan ja 3 jaksottaisen seurannan näytettä. Kaikki
raportoidut tulokset täyttivät STM:n asetuksessa asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet lukuun
ottamatta yhtä Hämeenlinnan kantakaupungin länsipuolella mitattua rautapitoisuutta (249 µg/l).
Raudan laatutavoitearvo on 200 µg/l. Todennäköinen syy kohonneelle rautapitoisuudelle oli se,
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että putkistoon kertynyt rautasakka oli paineenvaihteluiden vuoksi lähtenyt liikkeelle. HS-Vesi
huuhteli verkostoa tehostetusti ja rautapitoisuus laski alle laatutavoitearvon huuhtelujen jälkeen.
Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaan verkostoalueelta otettiin 7, Hauho-Lammi-Tuulos 3 ja Rengon
2 näytettä veden radioaktiivisuusmäärityksiä varten. Näytteistä mitattiin radon ja kokonaisalfaaktiivisuus. Säteilyturvakeskus laski mittausten perustella viitteellisen kokonaisannoksen. Kaikki
radioaktiivisuusmittaukset ja -laskennat täyttivät niille asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
Radioaktiivisuuden valvontatiedot raportoitiin säteilyturvakeskuksen (STUK) järjestelmään.
Torjunta-aineita havaittiin seitsemässä näytteessä, joita yksi on otettu Rengosta ja kuusi
Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaa verkostoalueelta. Mitattujen torjunta-ainepitoisuuksien ei
voida katsoa aiheuttavan terveyshaittaa, koska mitatut pitoisuudet olivat selvästi alle
talousvesiasetuksessa säädetyn enimmäispitoisuuden. HS-Veden talousveden
valvontatutkimusohjelman näytteenottosuunnitelmaan sisältyy torjunta-aineiden tutkiminen,
koska riskinarvioinnin mukaan torjunta-aineita käytetään kaikilla vedenottoon käytettävillä
pohjavesialueilla.
HS-Veden Ahveniston ja Kylmälahden vedenkäsittelylaitoksilla sekä Akaaseen vaikuttavassa
verkostopisteessä 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. Kaikki
Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta vuonna 2020 otetut trihalometaanimittaukset olivat alle
määritysrajan. Verkostoveden nitriittipitoisuudet olivat alle 0,06 mg/l kaikissa 48 näytteessä.
Nitriitille asetettu enimmäispitoisuus on 0,50 mg/l.
Vuonna 2020 aloitettiin yhden talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman
päivitys. Valvontatutkimusohjelmat tulee päivittää vähintään viiden vuoden välein.
Vuonna 2020 yksi laitos jätti hyväksymishakemuksen laitoskohtaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä. Riskinarviointiin perustuva talousveden laadun varmistaminen tarkoittaa
periaatteellista muutosta valvontatutkimusohjelmaan. Lopputuotteen eli veden käyttäjän hanasta
tutkitun veden valvonnan sijasta on tunnistettava veden laatua uhkaavia vaaroja systemaattisesti
ja määrittävä näille riskeille hallintakeinoja koko vedenjakeluketjun osalta.
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Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Sosiaali- ja
terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö kehottivat 7.4.2020
kuntien terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisia sekä ELY-keskusten vesihuollon
valvontaviranomaisia (ml. puhdistamovalvojat) pitämään yllä ajantasaista vesihuollon tilannekuvaa
käynnissä olevan koronavirusepidemian vuoksi. Vesihuollon toimijoilta kerätyn tiedon mukaan
koronapandemia ei vaikuttanut vuonna 2020 vesihuollon toimintavarmuuteen.

Vuonna 2021
Talousveden valvonta suoritetaan laitoskohtaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vuoden
2021 talousveden valvonta suoritettiin 13.12.2019 päivitetyn HS-Veden valvontatutkimusohjelman
mukaisesti. Päivitetty valvontatutkimusohjelma perustuu HS-Veden huhtikuussa 2019
hyväksyttyihin riskinarviointeihin.
HS-Vesi toimitti vuonna 2021 Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaan vedenjakelualueelle vettä noin
72 000 henkilölle noin 15 000 m³ vuorokaudessa, josta noin 5800 m³ oli pohjavettä ja noin 9200
m³ tekopohjavettä. Lammi-Tuulos-Hauho alueelle toimitettiin pohjavettä noin 6 000 henkilölle
noin 1 150 m³ vuorokaudessa sekä Rengon alueelle noin 250 m³ vuorokaudessa.
Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaa verkostoalueelta raportoitiin Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon 49 jatkuvan valvonnan ja 7 jaksottaisen seurannan näytettä sekä LammiTuulos-Hauho alueelta 7 jatkuvan valvonnan ja 3 jaksottaisen seurannan näytettä. Kaikki
raportoidut tulokset täyttivät STM:n asetuksessa asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet lukuun
ottamatta kahta rautapitoisuutta 470 µg/l ja 200 µg/l ja yhtä laatutavoitteen ylittänyttä veden
lämpötilaa 24 °C. Rautapitoisuuden laatutavoitearvo on 200 µg/l ja lämpötilan 20 °C.
Rautaylitykset mitattiin Hattulassa ja Hämeenlinnan kantakaupungin länsipuolella. Todennäköinen
syy kohonneelle rautapitoisuudelle oli, että putkistoon kertynyt rautasakka oli
paineenvaihteluiden vuoksi lähtenyt liikkeelle. HS-Vesi huuhteli verkostoa tehostetusti ja
rautapitoisuus laski alle laatutavoitearvon huuhtelujen jälkeen. Lämpötilaylitys mitattiin suuressa
kiinteistössä, josta on vain osa käytössä. Vesi ehti lämmetä kiinteistön putkistossa.
Kiinteistönomistaja juoksutti vettä ja teki teknisiä muutoksia. Toimenpiteillä veden lämpötila laski
alle 20 °C lämpötilaan.
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Hyvin vähäisiä torjunta-ainepitoisuuksia havaittiin neljässä näytteessä, joita yksi on otettu LammiTuulos-Hauho ja kolme Hämeenlinna-Hattula-Kalvola-Akaa verkostoalueilta. Havaitut torjuntaaineet olivat kaikki 2,6-diklooribentsamidia (BAM). Pitoisuudet olivat hyvin pieniä välillä 0,0030,004 µg/l. Mitattujen torjunta-ainepitoisuuksien ei voida katsoa aiheuttavan terveyshaittaa, koska
mitatut pitoisuudet olivat selvästi alle talousvesiasetuksessa säädetyn enimmäispitoisuuden 0,50
µg/l. HS-Veden talousveden valvontatutkimusohjelman näytteenottosuunnitelmaan sisältyy
torjunta-aineiden tutkiminen, koska riskinarvioinnin perusteella torjunta-aineita käytetään kaikilla
vedenottoon käytettävillä pohjavesialueilla.
HS-Veden Ahveniston ja Kylmälahden vedenkäsittelylaitoksilla sekä Akaaseen vaikuttavassa
verkostopisteessä 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. Kaikki
Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta vuonna 2021 otetut trihalometaanimittaukset olivat alle
määritysrajan. Verkostoveden nitriittipitoisuudet olivat korkeintaan 0,05 mg/l kaikissa 49
näytteessä. Nitriitille asetettu enimmäispitoisuus on 0,50 mg/l.
Vuonna 2021 talousvettä toimittavien laitosten talousvesinäytteet pystyttiin ottamaan
suunnitelman mukaan ja suunnitelman mukaisista näytepisteistä. Talousvettä toimittavan
laitoksen kohdalla näytemäärää tarkistettiin vuonna 2021 ja tarkistuksen perusteella suurimmalle
vedenjakelualueelle lisättiin yksi näyte. Tämä johtui vedenjakelualueelle toimitetavan vesimäärän
lisääntymisestä vuonna 2020.
Vuonna 2021 yhden talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi hyväksyttiin ja
valvontatutkimusohjelma päivitettiin riskinarviointiin perustuvaksi.
Kuntien terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisia sekä ELY-keskusten vesihuollon
valvontaviranomaisia on kehotettu pitämään yllä ajantasaista vesihuollon tilannekuvaa käynnissä
olevan koronavirusepidemian vuoksi. Vesihuollon toimijoilta kerätyn tiedon mukaan
koronapandemia ei vaikuttanut vuonna 2021 vesihuollon toimintavarmuuteen. Toimintaa piti
kuitenkin kaikilla laitoksilla tarkastella uudelleen, jotta valtakunnallisia hygieniaohjeistuksia
pystytiin noudattamaan. Koronatilanteen vaikusta vesihuoltoon seurataan edelleen vuonna 2022.
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Terveydensuojeluvalvonta
Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten toimijan vaihtumista koskevien ilmoitusten
käsittely muuttui maksulliseksi 1.7.2020 lukien. Maksut määräytyvät ilmoituskäsittelyyn kuluvan
ajan mukaan ja perustuvat ympäristöterveydenhuollon taksaan. Aikaisemmin näiden ilmoitusten
käsittely oli ollut toimijalle maksutonta.
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. Vuonna 2020
terveydensuojelulain mukaiset muut tarkastukset (141 kpl) koostuivat pääasiassa
terveyshaittaepäilyyn perustuvista tarkastuksista (88 kpl) ja näytteenoton perusteella tehdyistä
tarkastuksista (31 kpl). Vuonna 2021 terveydensuojelulain mukaiset muut, valvontasuunnitelman
ulkopuoliset tarkastukset (119 kpl) koostuivat pääasiassa terveyshaittaepäilyyn perustuvista
tarkastuksista (49 kpl) ja näytteenoton perusteella tehdyistä asiakirjatarkastuksista (54 kpl). Uusi
asunnontarkastuksista vastaava tarkastaja aloitti virassa vuoden 2021 alussa. Perehdytysaikana
tarkastuksia pääsi jonoutumaan.
Terveyshaittaepäilyn johdosta kirjattuja yhteydenottoja oli vuonna 2021 yhteensä 84 kappaletta.
Vuonna 2020 niitä oli 89 kappaletta. Näistä 47 vuonna 2021 ja 52 vuonna 2020 liittyi asunnon
terveyshaittaepäilyyn, ja loput jakaantuivat allasveteen, talousveteen, uimaveteen ja muihin
terveyshaittaepäilyihin. Vuonna 2021 uimaveteen liittyvät yhteydenotot vähenivät, mutta
vastaavasti talousveteen liittyvät yhteydenotot lisääntyivät edellisvuodesta.
Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin vuonna 2020 yhteensä 21 kappaletta.
Terveydensuojelulain mukaisia lausuntoja kirjattiin yhteensä kuusi kappaletta. Lausuntojen määrä
on lausuntokäytäntöjen muuttumisen vuoksi laskenut huomattavasti aiemmista vuosista. Vielä
vuonna 2018 lausuntoja on kirjattu 50 kappaletta. Vuonna 2021 terveydensuojelulain mukaisia
ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 27 kappaletta. Terveydensuojelulain mukaisia lausuntoja kirjattiin
yhteensä 20 kappaletta.
Varuskuntien majoitustiloja on aiemmin valvottu asumisterveysasetuksen mukaisesti, mutta
uuden valtakunnallisen linjauksen mukaan ne kuuluvat terveydensuojelulain mukaiseen

Viranomaispalvelut – toimintakertomus vuosilta 2020 ja 2021

55

valvontaan. Vuonna 2020 kasarmeille tehtiin kaksi toiminnan aloittamiseen liittyvää tarkastusta,
joten uusi linjaus on huomioitu valvonnassa.
Viranomaisvalvontana talous- ja uimavesinäytteitä otettiin vuonna 2020 yhteensä 207 kpl.
Näytteenottosuunnitelmaan oli vuodelle 2020 kirjattu 265 näytettä. Viranomaisvalvontana talousja uimavesinäytteitä otettiin vuonna 2021 yhteensä 218 kpl. Näytteenottosuunnitelmaan oli
vuodelle 2021 kirjattu 271 näytettä. Valvontakentällä tapahtuneet muutokset ja koronapandemian
aiheuttamat rajoitukset selittävät suunnitelmaa vähäisemmän näytemäärän. Vuosina 2020 ja 2021
valvontakohteita joko lopetettiin tai koronarajoitusten vuoksi toiminta oli keskeytyneenä.
Allasveden kohdalla kaupungin omistamien uimahallien sulkemiset olivat merkittävin syy
toteutuneiden näytemäärien vähenemiseen. Uimarannoille ei ollut asetettu rajoituksia.
Vuonna 2019 alkanut Säteilyturvakeskuksen (STUK), Valviran ja Aluehallintovirastojen yhteinen
sosiaalialan toimintayksikköjen radonvalvontakampanja jatkui vielä vuosina 2020 ja 2021.
Terveysvalvonta ohjeisti saamansa toimipaikkalistauksen perusteella valvontakohteita tekemään
radonmittaukset tai toimittamaan tulokset tai mahdolliset selvitykset valtakunnallisen linkin
kautta. Radonvalvonta on osa suunnitelmallista valvontaa. Tarkastusten yhteydessä on
tarvittaessa edellytetty radonmittauksen suorittamista.
Koulujen ja päiväkotien sisäilmaepäilytapauksissa kokoontuu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.
Vuonna 2020 sisäilmatyöryhmä kokoontui käsittelemään kuuden eri koulun ja kahden päiväkodin
sisäilma-asioita. Vuonna 2021 sisäilmatyöryhmä kokoontui käsittelemään neljän eri koulun ja
kolmen päiväkodin sisäilma-asioita.
Käytännön sidosryhmätyötä tehtiin Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen
ympäristönsuojelun kanssa jätevesivuotojen aiheuttamien häiriötilanteiden hoitamisessa. Vuonna
2020 oli kuusi huomattavaa jäteveden aiheuttamaa häiriötilannetta, joista ei kuitenkaan
muodostunut epidemiatilanteita. Häiriöitä oli Hauhon, Iittalan ja Hämeenlinnan kantakaupungin
alueilla. Vuonna 2021 oli kuusi jäteveden aiheuttamaa häiriötilannetta, joista yhdessä maaperään
päässeen jätevedenmäärä oli yli 100 m3. Jätevesivuodot eivät aiheuttaneet epidemiatilanteita.
Häiriöistä neljä oli Hämeenlinnan kantakaupungin alueella sekä yhdet Lammilla ja Rengossa.
Vuonna 2021 aloitettiin ylimaakunnallinen yhteistyö Kanta- ja Päijät-Hämeen talousveden
valvontaa tekevien terveystarkastajien kesken. Tapaamisia oli viisi. Tapaamisissa käsiteltiin laajasti
talousveden valvontaan liittyviä asioita muun muassa riskinarviointia, vaaratiedotteen antamista,
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talousveden valvontatutkimusohjelmia, terveydensuojelulain mukaista perusmaksua,
näytteenottoa ja Vati-valvontatietojärjestelmän käyttöä.
Terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta tiedotettiin laatimalla mediatiedote
joulukuussa 2021. Perusmaksu tulee laissa määritellyille toimipaikoille ja toiminnoille vuoden 2022
alusta alkaen. Veroluontoisen maksun suuruus on 150 euroa vuodessa.

Kaavio 10. Kaaviossa on terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina.
Vuonna 2021 suunnitelmallisen terveydensuojeluvalvonnan toteutuminen oli 67,9 %.
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Kaavio 11. Vuonna 2021 terveydensuojelun suunnitelmallisia tarkastuksia oli 48 % kaikista
toteutuneista tarkastuksista.

Tupakkavalvonta
Tupakkalain mukaisista säännöllisen valvonnan kohteista suurin osa on tupakkatuotteiden ja
nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkoja: 103 kpl vuonna 2020 ja 94 kpl vuonna 2021. Myös
tupakointitilat ja tukkumyynti kuuluvat säännöllisen valvonnan piiriin. Savuttomat tilat, kuten
päiväkotien ja koulujen alueet, eivät kuulu suunnitelmallisen valvonnan piiriin, mutta niitä
valvotaan muun valvonnan ohessa, ja tarkastus tehdään tarvittaessa, mikäli toiminnassa havaitaan
puutteita.
Valvonta-alueella sijaitsevaan sähkösavukemyymälään vuonna 2018 asetetun nikotiinittomien
makunesteiden myyntikiellon käsittelyprosessissa odotettiin hallinto-oikeuden päätöstä vuonna
2020. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut noudattanut EU:lle tehtävää ilmoitusmenettelyä, ja
menettelytapavirheen vuoksi makunesteitä koskeviin säädöksiin ei katsottu voitavan vedota.
Hallinto-oikeus kumosi päätöksen korkeimman hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaisesti.
Tupakkalain 25 §:n notifiointi vietiin loppuun kesäkuussa 2020, ja makunesteiden kiellon valvontaa
voitiin jatkaa kunnissa. Asiasta tehtiin uusi kieltopäätös huhtikuussa 2021 kun
kaupunkirakennelautakunta päätti tupakkalain nojalla kieltää yritystä myymästä tai muutoin
luovuttamasta sähkösavuketuotteiden erikoisliikkeessään Hämeenlinnassa erilaisia tunnusomaisen
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maun sisältäviä nesteitä, joita voidaan käyttää höyrystämällä sähkösavukkeen avulla, joko
sellaisenaan tai muihin nesteisiin sekoitettuna. Kieltoa oli noudatettava välittömästi.
Kaupunkirakennelautakunta asetti kiellon tehosteeksi 8 000 euron suuruisen uhkasakon. Hallintooikeus antoi asiassa välipäätöksen toukokuussa, millä kiellettiin kieltopäätöksen täytäntöönpano.
Hallinto-oikeudelta tuli lausuntopyyntö asiasta kesäkuussa ja siihen vastattiin elokuussa. Asiaan ei
saatu hallinto-oikeuden ratkaisua vuoden 2021 kuluessa.
Vuonna 2020 suunnitelman mukaisista tarkastuksista 24 oli vähittäismyynnin tarkastuksia ja yksi
tukkumyynnin tarkastus. Tupakointitiloihin oli suunniteltu kolme tarkastusta, mutta tarkastukset
jäivät tekemättä.
Vuonna 2021 suunnitelman mukaisista tarkastuksista kaikki 14 kappaletta olivat vähittäismyynnin
tarkastuksia. Elintarvikelain mukaisten tarkastusten alhainen toteuma heijastuu myös tupakkalain
mukaisiin tarkastuksiin, koska ne tehdään tyypillisesti muiden tarkastusten ohessa.
Tupakointitiloihin oli suunniteltu kolme tarkastusta, mutta niitä ei saatu tehtyä.
Vuonna 2020 tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksia käsiteltiin 6
kpl ja ilmoituksia käsiteltiin 9 kpl. Ilmoitukset koskivat sellaisia tupakkatuotteiden
vähittäismyyntipaikkoja, jotka ilmoittivat aloittavansa nikotiininesteiden myynnin. Vuonna 2020 ei
tehty parveketupakoinnin kieltopäätöksiä.
Vuonna 2021 tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksia käsiteltiin
11 kpl ja lopetusilmoituksia kirjattiin järjestelmään 2 kpl. Vuonna 2021 tehtiin kaksi
parveketupakoinnin kieltopäätöstä.
Tupakkavalvonnan valtakunnallisiksi painopistealueiksi oli asetettu vuodelle 2020 laittoman
kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö sekä koko ohjelmakaudelle omavalvonnan
tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa. Valvontayksikkö on osallistunut vuonna
2020 ehkäisevän päihdetyön järjestämiin PAKKA-työryhmän kokouksiin. Vuonna 2021 ehkäisevä
päihdetyö järjesti kaksi Savuttomuus- ja nikotiinittomuus –verkoston kokousta, joista
valvontayksiköstä osallistuttiin toiseen. Kokouksiin osallistuminen edistää myös
viranomaisyhteistyötä. Muut painopisteet on huomioitu normaalin valvonnan yhteydessä.
Vuoden 2017 alusta voimaan tullut taksamuutos nosti tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyynnin valvontamaksuja huomattavasti, mikä on todennäköinen syy asteittaiselle
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tupakan vähittäismyyntilupien vähenemiselle. Vuonna 2021 vähittäismyyntilupa oli 94 kohteessa,
ja vuoden 2020 lopussa myyntilupia oli 103 kohteessa. Suuntaus on pysynyt saman tyyppisenä
vuodesta 2017 lukien.

Kaavio 12. Kaaviossa on tupakkavalvonnan valvontasuunnitelman toteutumis-% eri vuosina.
Vuonna 2021 suunnitelmallisen tupakkavalvonnan toteutuminen oli 25,9 %.

Nikotiinivalmisteiden valvonta
Lääkelain mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa ohjaa Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnalle ei ole omaa
valvontaohjelmaa, vaan valvontaa toteutetaan tupakkatuotteiden vähittäismyynnin valvonnan
yhteydessä ja tarkastusmäärät on mukautettu tupakkatuotteiden vähittäismyynnin tarkastuksiin.
Nikotiinivalmisteiden myyntilupa voidaan myöntää vain kohteeseen, missä on myös
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa. Vuonna 2020 tehtiin yksi lääkelain
mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätös. Vuonna 2021 käsiteltiin seitsemän
nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemusta.
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Kaavio 13. Kaaviossa on nikotiinivalmisteiden valvonnan toteutumis-% eri vuosina. Kaikki
tarkastukset olivat suunnitelman mukaisia tarkastuksia. Toteutumisprosentti oli 26,9 % vuonna
2021.

Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu
Vuonna 2020 eläinlääkintähuollossa oli vastaanottokäyntejä 4 350 kpl, käyntejä asiakkaan luona 1
025 kpl ja eläinsuojelukäyntejä 84 kpl. Vuonna 2021 vastaanottokäyntejä oli 1808 kpl, käyntejä
asiakkaan luona 1146 kpl ja eläinsuojelukäyntejä 186 kpl. Eläinlääkintähuollossa kahden
eläinlääkärin yhtäaikainen irtisanoutuminen lokakuun alusta 2020 vaikutti voimakkaasti
toimintaan ja kuormitti merkittävästi henkilöstöä. Lisäksi valvontaa suorittavan virkaeläinlääkärin
tehtäviä jouduttiin viransijaisen irtisanoutumisesta johtuen hoitamaan praktikkojen toimesta
suurimman osan vuotta 2020.
Kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottoja oli syyskuun 2020 loppuun asti kaksi. Lokakuun alusta
eläinlääkintäpalveluita tuotettiin vain Tuuloksen vastaanotolta kahden kunnaneläinlääkärin voimin
kunnes uusi Hämeenlinnan vastaanotto avattiin. Eläinlääkintähuollon resurssien supistuessa
pieneläinpotilaita ohjattiin yksityisille klinikoille. Tämä oli myös vallitsevassa pandemiatilanteessa
Ruokaviraston ohjeistus, jolla päivystävien kunnaneläinlääkärien työssä kohtaamiaan kontakteja
pyrittiin vähentämään. Tuotantoeläinkäynnit ja tuotantoeläinten terveydenhuoltotyö pystyttiin

Viranomaispalvelut – toimintakertomus vuosilta 2020 ja 2021

61

järjestämään edellisten vuosien tapaan. Resurssipula ei vaarantanut palveluiden saatavuutta
vuonna 2020. Maaliskuussa 2021 tiedotettiin Hämeenlinnan kantakaupungin
eläinlääkärinvastaanoton avautumisesta. Uusi vastaanotto avattiin osoitteessa Suomen Kasarmi
20. Eläinlääkäreinä toimivat Sanna Pasma ja Nina Koskinen. Vastaanotolla työskentelee
praktikkoeläinlääkäreiden lisäksi valvontaeläinlääkäri. Potilaiden vastaanottokäyntien määrä
kantakaupungin vastaanotolla romahti vuonna 2021. Tuotantoeläinkäynnit ja tuotantoeläinten
terveydenhuoltotyö pystyttiin järjestämään edellisten vuosien tapaan vuonna 2021.

Kaavio 14. Kaaviossa on kunnaneläinlääkäreiden käyntimäärätilasto vuosilta 2013-2021.
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. Eläinlääkintähuollon
resurssien supistuessa syksyllä 2020 päivystys kyettiin järjestämään, mutta
kunnaneläinlääkäreiden päivystysmäärät kasvoivat.

Viranomaispalvelut – toimintakertomus vuosilta 2020 ja 2021

62

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 15. Kaaviossa on esitetty kunnaneläinlääkäreiden käynnit päivystysaikana ja
normaaliaikana sekä Kaurialan (HML) että Tuuloksen eläinlääkärivastaanotoilla. Hämeenlinnan
eläinlääkärivastaanotto Kaurialassa lopetti toimintansa lokakuussa 2020.

Kaavio 16. Kaaviossa on esitetty kunnaneläinlääkäreiden käynnit päivystysaikana ja
normaaliaikana sekä Hämeenlinnan (HML) että Tuuloksen eläinlääkärivastaanotoilla.
Hämeenlinnan uusi vastaanotto aloitti toimintansa Suomen Kasarmilla maaliskuussa 2021.
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Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
Vuonna 2020 maaliskuun jälkeen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa hoiti johtava
kunnaneläinlääkäri, sekä satunnaisesti muut kunnaneläinlääkärit, muun toimensa ohessa.
Praktiikkaa tekevät kunnaneläinlääkärit hoitivat myös eläintautilain mukaiset tehtävät. Lokakuun
alusta viiden eläinlääkärin tehtäviä hoiti vain kaksi eläinlääkäriä.
Vuonna 2021 valvontaeläinlääkärin virkaa hoiti kaksi eläinlääkäriä jaetulla työajalla. Lisäksi
kantakaupungin yhteisvastaanoton kunnaneläinlääkärin työajasta puolet oli ohjattu valvontaan.
Valvontatehtäviin oli näin ollen käytettävissä 1,5 htv, ja tästä suurin osa käytettiin
eläinsuojeluvalvontaan. Myös kaikki praktikkoeläinlääkärit tekevät jonkin verran valvontatehtäviä,
erityisesti eläintautilain mukaisia tehtäviä.
Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutehtävät pystyttiin pääsääntöisesti hoitamaan. Resurssit eivät
mahdollistaneet luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan (esim. eläinkaupat, pieneläinhoitolat,
ravi- ja ratsastustallit) ilman epäilyä kohdistuvia tarkastuksia, eikä em. kohteiden valvontaan ole
tehty suunnitelmaa. Vuonna 2020 tehtiin 29 eläinsuojelupäätöstä. Vuonna 2021 tehtiin yhteensä
52 eläinsuojelupäätöstä. Eläinsuojeluvalvonnassa aloitettiin parityöskentely, ja
eläinsuojelutarkastukset tehtiin pääasiassa pareittain. Poliisilta saatava virka-apu ja muu apu
eläinsuojeluasioiden hoitamiseen oli merkittävästi vähentynyt. Valvonnan resurssit ovat edellisiä
vuosia suuremmat sekä paremmin työsuojeluolosuhteet huomioon ottavat.

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 ko. yksikössä. Viranomaispäätöksiä tehtiin 97 kpl vuonna 2020, sijoittamislupia 173 kpl ja
katulupia 423 kpl. Viranomaispäätöksiä tehtiin 93 kpl vuonna 2021, sijoittamislupia 187 kpl ja
katulupia 422 kpl.
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Maatalouslomitus ja maaseutuasiat
Maatalouslomitus
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään maatalousyrittäjien lakisääteiset
lomituspalvelut ja niihin liittyvät hallinnolliset toimenpiteet Hämeenlinnan, Hyvinkään, Karkkilan,
Riihimäen, Hausjärven, Hattulan, Janakkalan, Lopen ja Vihdin alueilla.

Vuosi 2020
Lomituspäiviä kertyi vuonna 2020 yhteensä 11 665 päivää. Lomituspäivät koostuivat
maatalousyrittäjien vuosilomapäivistä (6 652) sekä sijaisapupäivistä (3 428) ja maksullisesta
lomituksesta (1 585). Kunnallisen lomituksen päivistä hoidettiin omalla henkilöstöllä noin 89 % ja
ostopalveluna noin 11 %. Itsejärjestetyssä lomituksessa on noin 25 % asiakastiloista ja heidän
lomituksensa hoidetaan yritysten kautta. Lomituspäivissä oli vähennystä vuoteen 2019 verrattuna
270 päivää eli noin 2,2 %. Lomituspäivät vähenevät edelleen, mutta ei niin paljoa kuin edellisinä
vuosina. Vaikka vuosilomapäivät sekä maksullinen lomitus ovat vähentyneet on huomioitavaa, että
sijaisapupäivien määrä on lisääntynyt vuodesta 2019 noin 7 %. Vuoden 2020 lopussa toimintaalueella oli 173 asiakastilaa, joilla 260 lomituspalveluihin oikeutettua maatalousyrittäjää.
Vähennystä vuoden 2019 loppuun verrattuna on 14 tilaa ja 23 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. Covid19-pandemiasta johtuen koulutuksia ja
kokoontumisia ei voitu järjestää normaaliin tapaan. Lomitukset kuitenkin pystyttiin järjestämään
normaalisti noudattaen tilanteen vaatimia turvatoimia.
Lomituspalveluiden vakituiseen henkilöstöön kuului 45 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, 4
lomituspalveluohjaajaa sekä maatalous- ja lomituspäällikkö. Vakituisen henkilöstön lisäksi
lomituspalveluiden järjestämisessä käytettiin määräaikaisia maatalouslomittajia ja ostopalveluita
alueen lomituspalveluja tuottavilta yrityksiltä.
Maatalouslomituksen toimeenpanoa ollaan valtakunnallisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
(Mela) toimesta kehittämässä ja lomituksen paikallisyksiköitä suurentamassa. Tästä johtuen Mela
irtisanoi joulukuussa 2020 maatalouslomituksen toimeksiantosopimuksen Hämeenlinnan
kaupungin kanssa.
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Vuosi 2021
Lomituspäiviä kertyi vuonna 2021 yhteensä 10362 päivää. Lomituspäivät koostuivat
maatalousyrittäjien vuosilomapäivistä (6 262) sekä sijaisapupäivistä (2945) ja maksullisesta
lomituksesta (1155). Kunnallisen lomituksen päivistä hoidettiin omalla henkilöstöllä noin 88 % ja
ostopalveluna noin 12 %. Itsejärjestetyssä lomituksessa on noin 25 % asiakastiloista ja heidän
lomituksensa hoidetaan yritysten kautta. Lomituspäivissä oli vähennystä vuoteen 2020 verrattuna
1303 päivää eli noin 11,0 %. Lomituspäivät vähenevät maatalouden rakennemuutoksen johdosta
yhä edelleen.
Vuoden 2021 lopussa toiminta-alueella oli 170 asiakastilaa, joilla 251 lomituspalveluihin
oikeutettua maatalousyrittäjää. Vähennystä vuoden 2020 loppuun verrattuna on 3 tilaa ja 9
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. Covid-19-pandemiasta johtuen
koulutuksia ja kokoontumisia ei ole voitu järjestää normaaliin tapaan. Lomitukset on kuitenkin
pystytty järjestämään normaalisti noudattaen tilanteen vaatimia turvatoimia.
Maatalouslomituksen toimeenpanoa ollaan valtakunnallisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
(Mela) toimesta kehittämässä ja lomituksen paikallisyksiköitä suurentamassa. Etelä-Suomeen on
muodostettu uusi lomitusyksikkö, joka kattaa entisten Hämeenlinnan, Kouvolan, Loviisan ja
Sysmän hallinnoimat lomitusalueet. Vuoden 2021 aikana uuden Sysmän kunnan hallinnoiman
Etelä-Suomen lomituspalvelut yksikön toiminnan suunnittelu ja kehittäminen työllistivät
lomituksen esimiehiä merkittävästi. Koko henkilöstölle pidettiin YT-lain mukaiset
tiedotustilaisuudet ja kokoukset loppuvuoden aikana. Lomituspalveluiden henkilöstö on aloittanut
uudessa Sysmän kunnan hallinnoimassa Etelä-Suomen lomitusyksikössä 1.1.2022 vanhoina
työntekijöinä. Toimeksiantosopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa päättyi 31.12.2021 ja sen
jälkeen vastuu lomituksen järjestämisestä alueella on siirtynyt Sysmän kunnalle.
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Kaavio 19. Viivakaaviona on esitetty kaikkien lomituspäivien lukumäärä vuosina 2009-2021, 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.

Kaavio 20. Kaaviossa on esitetty asiakkaiden eli lomituspalveluun oikeuttavien maatalousyrittäjien
lukumäärän kehitys vuosina 2009-2021. Lomituspäivistä ja asiakkaiden lukumääristä kertovia
kaavioita tulkittaessa on huomioitava toiminta-alueen muutokset. Vuosina 2009-2010 toimintaalueen muodosti kolme kuntaa, 2011-2013 kymmenen kuntaa ja 2014 lähtien yhdeksän kuntaa.
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Maaseutuasiat
Janakkalan kunnan hallinnoima Maaseutupalveluyksikkö Häme toimii Hämeenlinnan ja Riihimäen
kaupunkien sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan ja Lopen kuntien alueella. Hämeenlinnassa on
yksi toimipiste, joka sijaitsee Tuuloksessa kauppakeskus Tuulosessa. Hämeenlinnassa oli
vuonna 2021 468 maatilaa (478 maatilaa vuonna 2020), joille maksetaan erilaisia viljelijätukia noin
16 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Pysäköinti- ja aluevalvonta
Pysäköinti- ja aluevalvonnan tehtäviin pysäköinnin valvonnan lisäksi kuuluvat myös kaupunkiinfran havainnointi ja raportointi, ajoneuvojen siirrot sekä hylättyjen ja romutettavien ajoneuvojen
viranomaistehtävät. Pysäköinninvalvonta sisältää pysäköintivirhemaksujen määräämisen,
huomautukset ja niihin liittyvät oikaisuvaatimukset, maksujen perintätoimet maksumääräyksillä ja
ulosottotoimin sekä erilaiset pysäköintiin liittyvät neuvontatehtävät.

Vuosi 2020
Pysäköintivirhemaksujen ja huomausten määrä oli vuonna 2020 yhteensä 13 240 kpl, joista poliisin
määräämiä pysäköintivirhemaksuja oli 18 kpl. Määrä on kasvanut aikaisemmista vuosista ja
vuoteen 2019 verrattuna pysäköintivirhemaksuja ja huomautuksia annettiin yhteensä noin 17 %
enemmän. Ajoneuvojen siirtokehotuksia annettiin 155 kpl ja jätehuoltoon toimitettiin 63
ajoneuvoa. Toimintavuotena 2020 aloitettiin alustava selvitys valvonnan tietojärjestelmien
nykyaikaistamiseksi mukaan lukien kaupungin toimivallassa olevien pysäköintilupien hallinnoinnin
kehittäminen. Yhteistoiminta kaupunkirakenteen infran suunnittelun ja kunnossapidon sekä
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa on ollut sujuvaa.
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Vuosi 2021
Pysäköintivirhemaksujen ja huomausten määrä oli vuonna 2021 yhteensä 10 024 kpl, joista poliisin
määräämiä pysäköintivirhemaksuja oli 4 kpl. Määrissä on vähennystä kahteen edeltävään vuoteen
verrattuna. Tämän arvioidaan johtuvan koronapandemian aiheuttamasta laajentuneesta etätyöstä
ja siitä, ettei suurehkoja uusia liikenteenohjausjärjestelyjä ollut. Hallinto-oikeuteen tehdyt
valitukset ratkaistiin kaikki kaupungin eduksi. Maksamattomista pysäköintivirhemaksuista
annettiin 2839 maksumääräystä ja 996 maksamatonta virhemaksua johti ulosottotoimiin.
Ajoneuvojen siirtokehotuksia annettiin 150 kpl ja jätehuoltoon toimitettiin 41 ajoneuvoa.
Toimintavuotena selvitettiin mahdollisuuksia valvonnan tietojärjestelmien nykyaikaistamiseksi
sekä markkinoilla olevien järjestelmien että rahoituksen osalta. Yhteistoiminta kaupunkirakenteen
infran suunnittelun ja kunnossapidon sekä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa on ollut sujuvaa.

Kaavio 21. Pylväinä on esitetty pysäköintivirhemaksuista kertyneet tulot vuosittain euroina.
Viivakaaviona on esitetty pysäköintivirhemaksujen lukumäärät vuodessa.
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Kaavio 22. Kaaviossa ovat poliisin antamat pysäköintivirhemaksut vuosilta 2012 – 2021.

Kaavio 23. Kaaviossa ovat annettujen huomautusten määrät vuosina 2019 – 2021.
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Kaavio 24. Kaaviossa on pylväinä pysäköintimaksuista ja pysäköintialueen vuokrauksesta saadut
maksutulot euroina vuosilta 2011-2021.

Yhteinen jätelautakunta
Yhteinen jätelautakunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2020 aikana. Henkilöstöresurssit
säilyivät ennallaan. Vuoden 2021 aikana yhteinen jätelautakunta kokoontui seitsemän kertaa.
Henkilöstöresurssit paranivat vuoden aikana, kun jätelautakunnassa aloitti uusi määräaikainen
jätehuoltosuunnittelija.

Lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ja aluekeräyspaikkojen saavutettavuutta on tarkasteltu, mutta
tarkastelun perusteella ei ole ollut tarpeen tehdä aluerajauspäätöksiä vuonna 2020. Vuonna 2020
jätelautakunta vastaanotti 433 hakemusta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 474 kappaletta, joista
suurin osa oli jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia. Päätöksiä tehtiin vuoteen 2019 verrattuna
suurin piirtein saman verran. Päätökset tehtiin keskimäärin 1,5 kuukaudessa, joten tavoitteeksi
asetettu käsittelyaika toteutui. Jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta ei toteutunut
suunnitellun mukaan. COVID-19 – epidemian takia ei saatu kesäksi harjoittelijaa aputyövoimaksi.
Työtilanne oli sellainen, että vakituisen henkilöstön työaika ei riittänyt tarkastuksiin muun muassa
perusmaksuun ja rekisterin parannustoimiin liittyvien töiden ohella.
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Taulukko 14. Yhteisen jätelautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020.
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Kiinteistöittäisen

Tarkasteltujen kuntien määrä

Toteutui osittain.

jätteenkuljetuksen ja

ja aluerajauspäätökset.

aluekeräyspaikkojen

Aluekeräyspisteiden
saavutettavuutta on

saavutettavuuden tarkastelu

tarkasteltu Hämeenlinnan,

ja arviointi.

Riihimäen ja Valkeakosken

Huomioidaan jätelainsäädäntö

kaupunkien alueilla.

ja sen nojalla annetut

Aluerajauspäätöksiä ei ole

asetukset ja määräysten

ollut tarpeen tehdä.

velvoitteet. Tarkastelu
tehdään niissä kunnissa, joissa
on kunnan järjestämä
jätteenkuljetus ja joiden
hallinnoinnista vastaa
Kiertokapula Oy.
Jätehuoltomääräysten
noudattamisen seuranta
tarkastuksin vakituisilla ja
vapaa-ajan asunnoilla.

100 toteutunutta tarkastusta.

Ei toteutunut.
Vuonna 2020 ei tehty
tarkastuksia, koska
suunniteltua toimintaa ei

Tarkastetaan pidennettyjä

pystytty toteuttamaan

tyhjennysvälejä ja

vallitsevan epidemiatilanteen

keskeytyksiä, joita on haettu

takia.

jätehuoltoviranomaiselta tai
ilmoitettu jäteyhtiön
asiakaspalveluun.
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Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Yhtenäinen ja tasapuolinen

Palvelut, kuten

Toteutui.

päätöksenteko koko alueella.

viranomaispäätökset,
toteutuvat tavoiteajassa 1,5

Päätösten keskimääräinen
käsittelyaika oli 1,5 kuukautta.

kk.

Vuonna 2021 jätehuoltoon liittymättömille asuinkiinteistöille lähetettiin 325 kehotuskirjettä, joissa
kiinteistön haltijaa neuvottiin järjestämään jätteenkuljetus. Jätehuoltomääräysten noudattamista
seurattiin suorittamalla 164 tarkastusta asuinkiinteistöillä. Kotikompostoreja tarkastettiin
Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Jätelautakunta vastaanotti
yhteensä 319 hakemusta. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 294 kappaletta, joista suurin osa oli
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia. Päätöksiä tehtiin vuoteen 2020 verrattuna selvästi
vähemmän. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 32 päivää.

Taulukko 15. Yhteisen jätelautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021.
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Jätehuoltoon liittymättömien

Lähetetyt kehotuskirjeet,

Toteutui. Jätehuoltoon

vakituisten ja vapaa-ajan

liittymättömien määrä.

liittymättömille lähetettiin 325

asuntojen tavoittaminen ja

kehotuskirjettä.

liittäminen jätehuollon piiriin.
Jätehuoltomääräysten

Toteutuneiden tarkastusten

Toteutui. Kesän 2021 aikana

noudattamisen seuranta

määrä, määräysten

tehtiin 164

tarkastuksin vakituisilla ja

noudattaminen /

kompostoritarkastusta.

vapaa-ajan asunnoilla.

noudattamattomuus

Tarkastetaan pidennettyjä
tyhjennysvälejä ja

tarkastetuissa kohteissa.
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Mittari

Toteutuminen

Yhtenäinen ja tasapuolinen

Palvelut, kuten

Toteutui. Hakemukset

päätöksenteko koko alueella.

viranomaispäätökset,

käsiteltiin keskimäärin 1 kk

toteutuvat tavoiteajassa 1,5

kuluessa.

keskeytyksiä, joita on haettu
jätehuoltoviranomaiselta tai
ilmoitettu jäteyhtiön
asiakaspalveluun.

kk.

Yhteisen jätelautakunnan talous
Yhteinen jätelautakunta on nettoyksikkö, jonka budjetin toimintakate on sitova erä. Lautakunta
laskuttaa aiheutuneista kustannuksista sopimuksen mukaisesti Kiertokapula Oy:tä. Vuonna 2020
tilausbudjetissa olleet toimintatulot ja toimintamenot olivat 413 000 euroa. Toteutuma oli noin
357 400 euroa sekä tuotoissa että menoissa. Vuonna 2021 talousarviossa olleet toimintatulot ja
toimintamenot olivat 431 000 euroa. Toteutuma oli noin 412 600 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.
Vuonna 2020 yhteisen jätelautakunnan toimintamenot olivat 357 412 euroa ja toimintatuotot
olivat saman suuruiset. Toimintakate oli 0 euroa. Vuonna 2021 yhteisen jätelautakunnan
toimintamenot olivat 412 643 euroa ja toimintatuotot olivat saman suuruiset. Toimintakate oli 0
euroa.
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Liite 1 Toiminta-alueet tehtävittäin
Tehtävä

Vastuukunta

Toiminta-alue (kunnat)

Ympäristönsuojelu

Hämeenlinna Hattula, Hämeenlinna

Terveysvalvonta,

Hämeenlinna Hattula, Hämeenlinna

eläinlääkintähuolto
Virka-ajan ulkopuolisen

Hämeenlinna Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna,

eläinlääkäripäivystyksen

Janakkala, Loppi, Riihimäki

päivystysalue
Yhteinen

Hämeenlinna Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna,

jätehuoltoviranomainen

Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi,

(jätelautakunta

Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula,

Kolmenkierto)

Valkeakoski

Rakennusvalvonta

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

Infran lupa-asiat

Hämeenlinna

Pysäköinti- ja

Hämeenlinna

aluevalvonta
Maatalouslomitus

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

Maaseutupalveluyksikkö Janakkala

Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala,

Häme

Loppi, Riihimäki
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