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1 § Toimintasääntö 
 

Tuusulan kunnan hallintosäännön (Tuusulan kunnanvaltuusto 
10.12.2018 § 150) 25 §:n 10 kohdan mukaan lautakunnat päättävät toi-
mialuettaan/palvelualueitaan koskevista toimintasäännöistä, joissa 
määrätään viranhaltijoiden toimi- ja ratkaisuvallasta. Hallintosäännön 
29 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voi siirtää sille tässä säännössä 
määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toi-
mivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta siirtää tällä toimintasäännöllä 
Tuusulan hallintosäännön 25.5 §:n perusteella sille kuuluvaa toimi- ja 
ratkaisuvaltaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoille. 
 
Toimintasäännöllä määrätään lisäksi ympäristökeskuksen ohjausryh-
män toiminnasta sekä ympäristölautakunnan sihteerinä toimivan hal-
lintosihteerin läsnäolo- ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksessa.   
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2 § Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan toimi- ja ratkaisuvalta 
 

Hallintosäännön 25.5 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölauta-
kunta käyttää seuraavien kunnallisten viranomaisten päätös- ja toimi-
valtaa: 
 
 kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 kunnan terveydensuojeluviranomainen 
 elintarvikelain tarkoittama kunnan valvontaviranomainen 
 lääkelain tarkoittama nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvon-

taviranomainen 
 tupakkalain tarkoittama kunnan viranomainen 
 eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta huolehtiva vi-

ranomainen 
 kunnalle kuuluvat tehtävät irrallaan tavattujen seura- ja harrastus-

eläinten tilapäisen hoidon järjestämiseksi 
 leirintäalueviranomainen 
 ympäristönsuojelulain 156 d §:n 1 mom. tarkoittama kunnan toimi-

valtainen viranomainen. 
 
Ympäristölautakunta päättää lisäksi luonnonsuojelulain 26 §:ssä sääde-
tystä luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja 28 §:ssä säädetystä 
luonnonmuistomerkin rauhoittamisen lakkauttamisesta.  
 

3 § Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden päätösvalta 
 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden päätösvalta on 
osoitettu liitteessä 1. 
 

4 § Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden toimivalta 
 

Ympäristökeskuksen viranhaltijat vastaavat hallintosäännön 25.5 §:n 
perusteella ympäristölautakunnalle kuuluvista tarkastuksista, tutki-
muksista, mittauksista ja näytteenotosta sekä neuvonnasta ja ohjauk-
sesta.  He antavat myös lausuntoja muille viranomaisille vastaavista 
asioista, joissa heille on delegoitu lautakunnan päätösvaltaa. Viranhal-
tijoiden tehtävät osoitetaan tarkemmin henkilökohtaisissa tulostoi-
menkuvissa. 
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Ympäristökeskuksen johtaja 
 tekee ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa eläinsuo-

jeluasioita lukuun ottamatta ilmoituksen poliisille esitutkintaa var-
ten. 

 
Terveysvalvonnan päällikkö ja terveysvalvonnan tulosyksikön viran-
haltijat  
 vastaavat elintarvikelain mukaisesta elintarvikehuoneiston ilmoi-

tuskäsittelystä ja terveydensuojelulain 15 §:n mukaisesta ilmoitus-
käsittelystä 

 antavat valvontaan liittyvät lausunnot toisille viranomaisille. 
 

Ympäristönsuojelupäällikkö  
 antaa lausunnot sopijakuntien vähäisistä asemakaavaluonnoksista 

ja -ehdotuksista, sopijakuntien maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sista poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskevista hake-
muksista sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmista. 

 
Ympäristönsuojelun tulosyksikön viranhaltijat  
 antavat lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista maise-

matyölupahakemuksista. 
 
Ympäristövalvonnan tulosyksikön viranhaltijat  
 antavat lausunnot vesilain 2 luvun 15 §:n mukaisesti ilmoitusvelvol-

lisista hankkeista, vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisen luvan 
tarpeesta, sopijakuntien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lu-
paa tai suunnittelutarveratkaisua koskevista hakemuksista 

 tekevät ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen valvontaviranomai-
sen vireillepanon ympäristöluvan muuttamiseksi 

 antavat ympäristönsuojelulain 179 §:n mukaisen valvontaviran-
omaisen kehotuksen. 
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5 § Ohjausryhmä 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa ja yhteistoimintaso-
pimuksen toteutumista valvoo ohjausryhmä, johon sopijakunnat ja 
kuntien henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajansa. Ympäristökeskuk-
sen johtaja edustaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta ohjausryh-
mässä. 
 
Ohjausryhmällä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan 
ohjausryhmän sopijakuntien edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä asukasluvul-
taan pienimmästä kunnasta alkaen. 
 
Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain hyväksymänsä aikataulun mukai-
sesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Asiat ohjausryhmän 
kokouksissa käsitellään ympäristökeskuksen johtajan esittelystä. 
 
Ohjausryhmä ei tee Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta tai ympäris-
tölautakuntaa sitovia ratkaisuja, vaan sen päätökset ovat sopijakuntien 
edunvalvontaan liittyvää ohjeistusta. 

 
6 § Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa 
 
Sen lisäksi, mitä Tuusulan kunnan hallintosäännössä määrätään läsnä-
olo- ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksessa, Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunnan kokouksiin osallistuu pöytäkirjanpitäjänä toi-
miva ympäristökeskuksen hallintosihteeri. 



Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52  

Voimaantulopäivä 17.5.2021 
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 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN  

YMPÄRISTÖKESKUKSEN VIRANHALTIJOILLE DELEGOIMA PÄÄTÖSVALTA 
(KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄTÖ 4 §) 

  
Viranhaltijat, joille päätösvalta on delegoitu: 
 
ympäristökeskuksen johtaja  Ykj 
ympäristövalvontapäällikkö  Yvp 
ympäristönsuojelupäällikkö  Ysp 
terveysvalvonnan päällikkö  Tvp 
eläinlääkintähuollon päällikkö  Elp 
hygieenikkoeläinlääkäri  Hel  
ympäristötarkastaja  Yt 
terveystarkastaja  Tt 
elintarviketarkastaja  Et 

 

Päätösvalta 
Viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu (X) 

Ykj Yvp Ysp Tvp Elp Hel Yt Tt Et 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 36 § 2 mom. 
- siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 

päätösvaltaan kuuluvan lupa-asian yksittäista-
pauksessa valtion ympäristölupaviranomaisen rat-
kaistavaksi, jos asia vaatii sellaista asiantunte-
musta, jota kunnassa ei voi saada tai jos asian kä-
sittely valtion ympäristölupaviranomaisessa on tar-
koituksenmukaista toiminnan sijaintiin tai luontee-
seen liittyvästä erityisestä syystä. 

X X        

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 § ja 65 § 
- hyväksyy ympäristöluvassa velvoitetun tarkkailu-

suunnitelman 
- päättää ympäristöluvan tarkkailumääräysten muut-

tamisesta, silloin kun lupaa ei muulta osin tarvitse 
muuttaa 

- päättää asian käsittelystä perittävästä maksusta 
ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukai-
sesti 

 X        

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 115 d § 
- päättää ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä tarkoi-

tetusta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaa toimintaa koskevasta ilmoituksesta. 

- päättää ilmoituksen käsittelystä perittävästä mak-
susta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan 
mukaisesti 

 X        

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 § ja 117 § 
- tarkastaa rekisteröinti-ilmoituksen ja tekee rekiste-

röintimerkinnän ympäristönsuojelutietojärjestel-
mään 

- päättää rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä perit-
tävästä maksusta ympäristölautakunnan hyväksy-
män taksan mukaisesti 

 X     X   
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Päätösvalta 
Viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu (X) 

Ykj Yvp Ysp Tvp Elp Hel Yt Tt Et 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 122 § 
- päättää ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tarkoite-

tusta melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toi-
mintaa koskevasta ilmoituksesta, 119 §:ssä tarkoi-
tetusta koeluontoisesta toiminnasta sekä ympäris-
tönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitetusta poikkeuksel-
lista tilannetta koskevasta ilmoituksesta 

- päättää ilmoituksen käsittelystä perittävästä mak-
susta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan 
mukaisesti 

 X     X   

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 123 § 
- päättää luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toi-

minnassa tapahtunutta poikkeuksellista tilannetta 
koskevasta ilmoituksesta 

- päättää ilmoituksen käsittelystä perittävästä mak-
susta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan 
mukaisesti 

 X     X   

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 d § 
- päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeamisesta 
- päättää asian käsittelystä perittävästä maksusta 

ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukai-
sesti 

 X        

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 182 § 
- päättää kiireellisessä tilanteessa ympäristönsuoje-

lulain 175 §:ssä tarkoitetusta kiellosta tai määräyk-
sen antamisesta sekä ympäristönsuojelulain 181 
§:ssä tarkoitetusta toiminnan keskeyttämisestä 

X X        

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 205 § 
- päättää valvontaohjelmaan perustuvista luvanva-

raisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toi-
minnan määräaikaistarkastuksista ja niiden 
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä 
valvonnasta perittävistä maksuista 

 X     X   

Maa-aineslaki (555/1981) 15 § 
- keskeyttää maa-ainesten ottaminen, jos siihen on 

ryhdytty vastoin maa-aineslain tai sen nojalla an-
nettuja säännöksiä taikka laiminlyödään niiden 
noudattaminen 

X X        

Maa-aineslaki (555/1981) 23 § 
- päättää maa-aineslupien valvonnasta perittävästä 

maksusta ympäristölautakunnan hyväksymän tak-
san mukaisesti 

 X        

Jätelaki (646/2011) 100 § 
- tarkastaa rekisteröinti-ilmoituksen ja tekee rekiste-

röintimerkinnän jätehuoltorekisteriin 
- päättää rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä perit-

tävästä maksusta ympäristölautakunnan hyväksy-
män taksan mukaisesti 

 X     X   

Vesilaki (587/2011) 14 luvun 11 § 
- keskeyttää vesilain 2 luvun 15 §:ssä tarkoitetun 

toiminnan, jos se on ilmeisen lainvastaista 
X X        

Vesihuoltolaki 11 § 
- päättää liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta  X        

Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 § 
- päättää luvasta kilpailujen ja harjoitusten järjestä-

miseen 
 X        
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Päätösvalta 
Viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu (X) 

Ykj Yvp Ysp Tvp Elp Hel Yt Tt Et 
Vesiliikennelaki (463/1996) 21 § 
- päättää luvasta kilpailujen ja harjoitusten järjestä-

miseen 
 X        

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin ole-
vien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 
(931/2000) 4 §:n 3 mom. 
- tarkistaa poikkeamisilmoitukset  

 X     X   

Sopijakuntien ympäristönsuojelumääräykset 
- myöntää oikeuden poikkeamiseen määräyksistä 
- päättää asian käsittelystä perittävästä maksusta 

ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukai-
sesti 

 X     X   

Elintarvikelaki (297/2021) 7 § 
- pyytää toimijasta Harmaan talouden selvitysyksi-

köstä annetun lain (1207/2010) 5§:ssä tarkoitetun 
velvoitteidenhoitoselvityksen 

   X X X  x x 

Elintarvikelaki (297/2021) 9 § 
- hyväksyy itujen alkutuotantopaikan ennen sen toi-

minnan aloittamista tai toiminnan olennaista muut-
tamista 

   X X X    

Elintarvikelaki (297/2021) 11 § 
- tekee päätöksen elintarvikehuoneiston hyväksymi-

sestä ennen sen toiminnan aloittamista tai olen-
naista muuttamista 

   X X X    

Elintarvikelaki (297/2021) 40,41,43 § 
- käyttää tarkastus-,näytteenotto- ja tiedonsaantioi-

keutta 
   X X X  x x 

Elintarvikelaki (297/2021) 51 § 
- antaa elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mu-

kaisuutta koskevia vientitodistuksia 
   X X X    

Elintarvikelaki (297/2021) 55-59 §  
- päättää hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, jos 

päätökseen ei liitetä 68§:n mukaista sanktion uh-
kaa 

   X X X    

Elintarvikelaki (297/2021) 67 § 
- määrää seuraamusmaksun    X X X    

Terveydensuojelulaki (763/94) 20 § 
- asettaa toiminnanharjoittajalle veden laatua kos-

kevia tarkkailuvelvoitteita, määrätä talousveden 
desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi, jos sitä 
on pidettävä veden laadun kannalta tarpeellisena, 
antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveys-
haitan ehkäisemiseksi. 
 

   X      

Terveydensuojelulaki (763/94) 20 a § 
- ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin talousveden väli-

tyksellä leviävän epidemian vuoksi 
   x      

Terveydensuojelulaki (763/94) 24 § 
- osoittaa paikan tai tavan kuolleiden eläinten hau-

taamiseen ja hävittämiseen 
   x      

Terveydensuojelulaki (763/94) 27 § 
- tekee päätökset asunnossa tai muussa oleskeluti-

lassa olevan terveyshaitan vuoksi, jos päätökseen 
ei liitetä 53 §:n mukaista sanktion uhkaa 

   x      

Terveydensuojelulaki (763/94) 29 § 
- kieltää käyttämästä yleistä allasta tai uimarantaa 

tarkoitukseensa, jos vesi ei täytä terveydellisiä laa-
tuvaatimuksia 

   x      
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Päätösvalta 
Viranhaltija, jolle päätösvalta on delegoitu (X) 

Ykj Yvp Ysp Tvp Elp Hel Yt Tt Et 
Terveydensuojelulaki (763/94) 30 § 
- määrää yleiselle alueelle rakennettavasta käymä-

lästä 
   x    x  

Terveydensuojelulaki (763/94) 31 § 1 mom. 
- päättää kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle 

tai haltijalle annettavista mikrobien ja vahin-
koeläinten hävittämisvelvoitteista 

   X    X  

Terveydensuojelulaki (763/94) 42 § 
- tekee päätöksen asiassa, joka koskee haudatun 

ruumiin siirtoa 
   x      

Terveydensuojelulaki (763/94) 46 § 
- määrää asunnon tarkastuksesta    X X X    

Terveydensuojelulaki (763/94) 51.1 § 
- antaa sellaiset yksittäiset kiellot ja määräykset, 

jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poista-
miseksi tai ehkäisemiseksi, jos päätökseen ei lii-
tetä 53 §:n mukaista sanktion uhkaa 

   x      

Terveydensuojelulaki (763/94) 51.2 §  
- tekee viipymättä ratkaisun 51.2 §:n mukaisesta vi-

ranhaltijan päätöksestä (sen voimassa pitämi-
sestä, muuttamisesta tai kumoamisesta) 

   x      

Terveydensuojeluasetus (1280/94) 9 § 
- määrää talousveden laaduntarkkailusta    x      

Lääkelaki (395/1987) 54d § 
- päättää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan 

hakijalta vähittäismyyntiluvasta perittävästä mak-
susta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan 
mukaisesti 

       X X 

Tupakkalaki (549/21016) 44 § 
- päättää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vä-

hittäismyyntiluvan myöntämisestä 
       X X 

Tupakkalaki (549/2016) 79 § Tupakointikiellon mää-
rääminen asuntoyhteisöön    X    X  
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