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Viranomaistoimiin määrääminen 

Lupalautakunta määrää ympäristösihteerin suorittamaan seuraavia viranomaistoimia: 

Säädös Sisältö 
Ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) 

 

172 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

182 § Kiireellisessä tapauksessa määräyksen antaminen 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi tai 
päätöksen antaminen toiminnan keskeyttämiseksi 

Jätelaki (646/2011)  

122 § Tiedonsaantioikeus 

123 § Tarkastusoikeus 

126 §  Kiireellisessä tapauksessa määräyksen antaminen 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi 

133 § Määrää jätelain mukaisen laiminlyöntimaksun 

Vesilaki (587/2001)  

14 luku 3 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

14 luku 11 § Määräyksen antaminen toiminnan keskeyttämiseksi 

Ulkoilulaki (606/1973)  

23.2 § Oikeus tarkastaa leirintäalue ja saada valvontaa varten 
tarvittavat tiedot alueesta 

Kemikaalilaki (599/2013)  

48 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

49 § Näytteensaanti- ja tutkimusoikeus 

52 § Oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 
valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja toisilta 
valvontaviranomaisilta ja käyttää toisen hankkimia 
näytteitä sekä luovuttaa valvonnassa saatuja tietoja 
toisille viranomaisille, syyttäjälle ja poliisille 

Maa-aineslaki (555/1981)  

14.1. § Oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa 
näytteitä ottamispaikalla 

15.1.§ Ottamisen keskeyttäminen 

 

Toimivallan siirtäminen  

Lupalautakunta siirtää toimivaltaansa ympäristösihteerille sekä hänen varahenkilöille ja 

mahdolliselle viransijaiselle alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi lautakunta antaa 

valtuudet em. viranhaltijalle ilmoitusten käsittelyyn ja lausunnon antamiseen ympäristö- ja 

terveysvaikutuksiltaan vähäisissä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.  

Säädös  Sisältö 
Laki kuntien 
ympäristösuojelun hallinnosta 
(64/1986) 

 

6 § kohta 5 Lausuntojen, esitysten ja aloitteiden antaminen muille 
viranomaisille ympäristösuojeluun liittyvistä asioista 

11 § Tiedonsaantioikeus: oikeus saada kunnan ja valtion 
viranomaisilta tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia 
tietoja 
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Ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) 

 

22 § Toimii kunnalle kuuluvissa lainmukaisissa lupa-, yleisissä 
ja kertaluontoista toimintaa koskevissa 
ilmoitusmenettelyissä, rekisteröintimenettelyissä, sekä 
valvontatehtävissä toimivaltaisena viranomaisena 

36 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvaltaan 
kuuluvien lupa-asian siirtäminen valtion 
ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi 

39 a § Hakijan neuvonta 

61 § Ympäristölupaan asetetun vakuuden vapauttaminen, kun 
toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa 

64 § Ympäristöluvassa velvoitetun seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelman tai yhteistarkkailusuunnitelman 
hyväksyminen 

65 § Tarkkailumääräysten tai suunnitelman muuttaminen 

88 § Ympäristöluvan raukeamisesta päättäminen 

91 § Ympäristöluvan määräajan pidentäminen 

92 § Kirjallisen lausuman antaminen ympäristöluvan tietojen 
ajalle saattamiseksi 

115 a § Toimii kunnan toimivaltaisena viranomaisena YSL 10 
luvun mukaisessa ilmoitusmenettelyssä 

116 § ja 117 § Ilmoittaminen toiminnan rekisteröinnistä 
toiminnanharjoittajalle 

118 § Päätöksen tekeminen melua ja tärinää aiheuttavasta 
tilapäisestä toiminnasta tehdyistä ilmoituksista (118 §) 

119 ja 120 § Päätöksen tekeminen koeluontoisesta toiminnasta (119 
§) ja poikkeuksellisista tilanteista muussa kuin 
luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa (120 §) 
tehdyistä ilmoituksista 

122 § Oikeus antaa tarpeellisia määräyksiä poikkeuksellisten 
tilanteiden sekä tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavan 
toimenpiteen tai tapahtuman johdosta 

156 d § Poikkeuksen myöntäminen talousjätevesien 
käsittelyvaatimuksista 

166.1 § Ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 159 §:n 
mukaisen pätevyysvaatimusten puuttumisesta 

179 § Viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn johdosta 

180 § Määräyksen antaminen ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, silloin kun sitä ei tehosteta 
hallintopakolla 

188 § Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten 

199 § Lain voimaa vailla olevan ympäristölupapäätöksen 
vakuuden vapauttaminen kun päätös on saanut 
lainvoiman 

202 § Poikkeuksen myöntäminen kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksistä 

205 § Ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun 
periminen asian käsittelystä ja tehdyistä tarkastuksista 

  

Jätelaki (646/2011)  

75 § Siivousmääräyksen antaminen silloin kuin sitä ei 
tehosteta hallintopakolla 
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100 § Toiminnan rekisteröinti jätehuoltorekisteriin ja 
rekisteröinnistä ilmoittaminen toiminnanharjoittajalle 

125 § ja 126 § Määräyksen antaminen roskaantumisen ehkäisemiseksi 
tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä 
rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaisemiseksi silloin kun 
sitä ei tehosteta hallintopakolla 

136 § Ilmoituksen tekeminen poliisille tai tulliviranomaiselle 
esitutkintaa varten 

144 § Ympäristösuojeluviranomaisen takan mukaisen maksun 
periminen asian käsittelystä ja tehdyistä tarkastuksista 

Vesilaki (487/2011)  

5 luku 5 § Ojitusta koskevien erimielisyyksien käsittely kohdat 1-4 

14 luku 2 § Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten 

Vesihuoltolaki (681/2014)  

11 § Vapautuspäätöksen tekeminen liittämisvelvollisuudesta 

17 c,b § Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin 
liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen 

Ulkoilulaki (606/1973)  

21§ Antaa leirintäalueilmoitusten johdosta annettavat 
määräykset 

24 § Antaa huomautuksen leirintäalueen pitäjälle 

25 § Päätöksen tekeminen tilapäisestä leirintäalueesta 

Maastoliikennelaki 
(1710/1995) 

 

22 § Reitin siirtäminen tilapäisesti tai vähäisiltä osin 

30.2 § Luvan myöntäminen kilpailuihin, harjoituksiin ja 
tapahtumiin 

32 § Valvonta 

Vesiliikennelaki (782/2019)  

106 § Luvan myöntäminen kilpailuihin, harjoituksiin ja 
tapahtumiin 

Merenkulun 
ympäristönsuojelulaki 
(1672/2009) 

 

9 luku 4 § Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen 
ja ilmoittaminen jätehuoltosuunnitelman rekisteröinnistä 
tekijälle 

Luonnonsuojelulaki 
(1096/1996) 

 

26 ja 28 § Päätöksen tekeminen luonnonmuistomerkin 
rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta 
yksityismaalla 

VNa maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) ja 
VNa muutos (1261/2015) 

 

8, 9 ja 10 § Lannan varastointi aumassa, varastointitilan 
poikkeamisesta sekä lannan levittämisen kieltoajasta 
poikkeamisesta tehtyjen ilmoitusten käsittely 

  

VNa eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä 
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maarakentamisessa 
(843/2017) 

 Antaa lausunnon pienimuotoisesta (100 -500 t) 
mukaisesta jätteen hyötykäytöstä suunnitelmallisessa 
maarakentamisessa 

Kemikaalilaki (599/2013)  

46 § Määräyksen antaminen lainvastaisen toiminnan 
jatkamisesta ja toistamisen kieltämiseksi tai laissa 
säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi 

Maa-aineslaki (555/1981)  

4 § Päättäminen maa-aineslupahakemuksen 
hyväksymisestä 

4 a § Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten 
yhteiskäsittelyluvan hyväksyminen 

14 § Toimii maa-aineslupavalvontaviranomaisena 

10 § Päättäminen luvan voimaassa olon jatkamisesta 

13 a § Luvan siirron hyväksyminen, lupavelvoitteesta 
vapauttaminen ja uuden vakuuden hyväksyminen 

12 ja 21 § Päättäminen vakuuden hyväksymisestä, muuttamisesta 
ja palauttamisesta 

15 § Ottamisen keskeyttäminen lainvastaisen toiminnan 
seurauksena 

16.2 § Suostumus vähäiseen poikkeamiseen lupapäätöksestä 
hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista 
lupamääräyksistä 

18 § 17 §:ssä tarkoitetusta teosta tai laiminlyönnistä 
ilmoittaminen syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista 
varten (tutkintapyynnön jättäminen) 

23 § Ympäristösuojeluviranomaisen maa-ainestaksan 
mukaisen maksun periminen asian käsittelystä ja 
tehdyistä tarkastuksista 

23 b.3 § Oikeus saada salassapitosäännösten estämättä 
maksutta käyttöön tietojärjestelmästä valvonnan ja 
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

 

128 § Käsittelee ja päättää maisematyöluvasta 130.1 § 
perusteella 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 
(1673/2009) 

 

9 § , 10, kohta 5. § torjuntavastuu öljyvahingon jälkitorjunnassa 

21 § Jälkitorjunnan johtamisvastuu/yhdyshenkilö 

 




