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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVIEN TEHTÄVIEN
SIIRTÄMINEN ERÄISSÄ ASIOISSA VIRANHALTIJOILLE

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 129
 Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7

§:n mu kaan kunnanvaltuusto voi antaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle oi keu den siirtää toimivaltaansa
edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei lais sa erikseen toisin
säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää vi ran hal ti jal le
asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Ym pä ris tö-
lau ta kun ta on edellisen kerran 19.3.2013 §:ssä 27 päättänyt ym pä-
ris tön suo je lun toimialaan kuuluvien tehtävien siirtämisestä
viranhaltijoille.

 Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014,
jolloin lain ra ken ne ja pykälöinti muuttuivat kokonaisuudessaan.
Maa-aineslakiin (555/1981) on tehty 1.7.2016 voimaan tuleva
muutos, jonka mukaan maa-ai nes ten ottamista koskevat lupa-asiat
ratkaisee kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen ja se toimii
myös maa-aineslain val von ta vi ran omai se na. Lain muutoksen
johdosta myös Juupajoen maa-ainesluvat siirtyvät 1.7.2016
ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi ja valvottavaksi.

 Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin
hallintosäännön 26.1.2015 ja se on tullut voimaan 1.3.2015.
Hallintosäännön 55 §:n mu kaan lautakunnilla on oikeus siirtää
ratkaisuvaltaansa alaiselleen hen ki lös töl le, ellei lainsäädännöstä
muuta johdu. Ratkaisuvallan siirtopäätöksistä pidetään
toimialoittain luetteloa, joka annetaan tiedoksi valtuustolle, kau-
pun gin hal li tuk sel le ja tarkastuslautakunnalle.

 Juupajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.1.2015 voimaan
tulleen Juu pa joen kunnan hallintosäännön 15.12.2014.

 Oriveden kaupunginvaltuusto on 17.6.2013 antanut Oriveden
kaupungin ym pä ris tön suo je lu mää räyk set. Juupajoen
kunnanvaltuusto on 2.9.2013 an ta nut Juupajoen kunnan
ympäristönsuojelumääräykset. Määräysten 2 §:n mu kaan
ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille määräyksissä kuu-
lu vaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kunnalliset jä te-
huol to mää räyk set on antanut alueellinen jätehuoltojaosto
14.5.2014. Niitä koskevat poik keuk set päättää pääosin alueellinen
jätehuoltojaosto, mutta jä te huol to mää räyk set sisältävät myös
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä.

 Delegoinnin tavoitteena on joustavoittaa ja nopeuttaa
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päätöksentekoa.

Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää
siirtää sille kuu lu vaa toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille
liitteenä olevan ehdotuksen mu kai ses ti. Tämä päätös korvaa
ympäristölautakunnan päätöksen 19.3.2013 § 27.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 Merkittiin, että ympäristölautakunnan jäsen (Juupajoki) Pekka Rae
saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.04.
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