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I LUKU   
Toiminta-ajatus ja päämäärä  
  
1 § Toiminta-ajatus  
  

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta huolehtii yhteistoiminta-
sopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan 
kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristön-
suojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista 
johtosäännön 5 §:ssä mainituista tehtävistä.  
  
Ympäristölautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa ja taloutta sekä 
koordinoida jäsenkuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöter-
veydenhuollon kehittämistyötä.   
  
Lautakunnan tulee seurata, että yhteistoimintasopimukseen 
kuuluvien kuntien palvelut tuotetaan laadultaan ja sisällöltään 
tasapuolisesti.  

 



 2 
 
2 § Toiminnalliset päämäärät  
  

Ympäristölautakunnan toiminnan päämääränä on seudullisesti 
terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä monipuolinen 
ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.  

  
II LUKU   
Organisaatio  
  
3 § Luottamushenkilöorganisaatio  
  

Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kuuluu viisitoista (15) 
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kukin sopi-
jakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilö-
kohtaiset varajäsenet.  
  
Lautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät 
kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun 
mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuoros-
sa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toi-
siksi suurin kunta varapuheenjohtajan.  

  
4 § Palveluorganisaatio  
  

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka Tuusulan kunnan pal-
veluorganisaatiossa sijoittuu tulosalueena yleisjohtoon ja kon-
sernipalveluihin.   
  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus jakautuu sen toimintasään-
nössä määriteltyihin tulosyksiköihin. Ympäristökeskuksen esi-
miehenä toimii ympäristökeskuksen johtaja, jonka valitsee Tuu-
sulan kunnanhallitus. Muut viranhaltijat ja työsopimussuhteiset 
valitaan Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaisesti.  
  

III LUKU   
Päätös- ja toimivalta  
  
5 § Lautakunnan päätös- ja toimivalta  
  

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta käyttää seuraavien 
kunnallisten viranomaisten päätös- ja toimivaltaa:  
  
– kunnan ympäristönsuojeluviranomainen   
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– kunnan terveydensuojeluviranomainen  
– kunnan kemikaalivalvontaviranomainen  
– elintarvikelain tarkoittama kunnan valvontaviranomai-

nen  
– lääkelain tarkoittama nikotiinivalmisteiden myynnin 

lupa- ja valvontaviranomainen  
– kuluttajaturvallisuuslain tarkoittama kunnan valvonta-

viranomainen 
– toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun 

lain tarkoittama kunnan viranomainen  
– eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta 

huolehtiva viranomainen  
– kunnalle kuuluvat tehtävät irrallaan tavattujen seura- 

ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämiseksi   
– leirintäalueviranomainen  
– maa-ainesten oton lupa- ja valvontaviranomainen 
– ympäristönsuojelulain 27d §:n 2 mom. tarkoittama 

kunnan toimivaltainen viranomainen.  
  
Tämän lisäksi ympäristölautakunta:  
  
1.  päättää luonnonsuojelulain 26 §:ssä säädetystä luon-

nonmuistomerkin rauhoittamisesta ja 28 §:ssä sääde-
tystä luonnonmuistomerkin rauhoittamisen lakkautta-
misesta.  

  
2.  päättää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen stra-

tegisista päämääristä ja tavoitteista.  
  
3.  hyväksyy lautakunnan toimialaan kuuluvat maksutak-

sat kunnanvaltuuston vahvistamin perustein.  
  
4.  antaa lausunnot yhteistoimintasopimukseen kuulu-

vien kuntien ympäristönsuojeluun ja ympäristötervey-
denhuoltoon kuuluvissa asioissa.  

  
6 § Delegointi  
  

Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa päätösvaltaa alaiselleen vi-
ranhaltijalle ja oikeuttaa tämän siirtämään hänelle delegoitua 
päätösvaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille, mikäli laista, 
asetuksista tai muista määräyksistä ei muuta johdu.  
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7 § Otto-oikeus  
  

Tuusulan kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin 
kuntalain 51 §:n 5 momentin 1) ja 2) kohdassa tarkoitettuja asi-
oita vain silloin, kun lautakunnan päätös on yhteistyösopimuk-
sen, lainsäädännön tai kunnan hallintoa koskevien määräysten 
vastainen. Otto-oikeutta ei ole päätösten sisältökysymyksiin.  

  
8 § Esittely  
  

Asiat ratkaistaan lautakunnassa ympäristökeskuksen johtajan 
esittelystä, ellei Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimin-
tasäännössä tai sen nojalla ole toisin päätetty.  
  
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 
hänen toiminnallinen sijaisensa.  
  

9 § Erinäiset määräykset  
  

Sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puolesta 
ympäristökeskuksen johtaja.  


