Kaupunkirakennepalveluiden viranhaltijoiden päätösvalta 1.3.2021 lukien
Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2019 § 523
muutettu 5.5.2020 § 80
muutettu 16.2.2021 § 17

Kaupunkirakennepalveluiden organisaatio muodostuu seuraavista tulosalueista, joita johtavat tulosaluejohtajat:


Maankäytön suunnittelu – maankäytön suunnittelujohtaja
Maankäytön suunnittelun tulosalue jakautuu kaavoitukseen, infran suunnitteluun sekä
tontti- ja mittauspalveluihin.
Kaavoitus vastaa Hämeenlinnan kaupunkisuunnittelusta, johon kuuluu yleis- ja asemakaavoitus sekä eri hankkeisiin liittyvä yleissuunnittelu. Kaavoitus vastaa myös poikkeuslupa- ja
suunnittelutarveharkintaan liittyvien päätösten valmistelusta.
Infran suunnittelun tehtävänä on varmistaa maarakentamisen investointien toteutusedellytykset. Tähän liittyy suunnittelun tarvitsemien tietojen tuottaminen, mm. maaperätutkimukset ja mittaukset sekä investointien tarvitsemien yleis- ja rakennussuunnitelmien tuottaminen. Suunnitteluun sisältyy väylien ja verkostojen suunnittelua sekä liikenne- ja viher- aluesuunnittelua.
Kiinteistö- ja mittauspalvelut ylläpitää kiinteistörekisteriä ja tekee tonttijaot sekä kiinteistötoimitukset omalla rekisterinpitoalueellaan. Lisäksi se vastaa maaomaisuuden hallinnasta
sekä paikkatietojärjestelmän ja -ohjelmiston kehittämisestä, kantakartan tietojen keräämisestä ja ylläpidosta sekä erilaisten karttojen tuotannosta, maastomittauspalveluista.



Infra – yhdyskuntajohtaja
Infrapalvelut -tulosalue tuottaa omana työnä tai ostaa palveluna infran uudisrakennus- ja
peruskorjauspalveluita, katujen, teiden ja yleisten alueiden, rakennettujen puistojen ja leikkipaikkojen, ulkoliikunta-alueiden kunnossapitopalveluita sekä kaluston korjaamopalveluita,
metsäalueiden hoitoa, sekä virkistysalueiden, kuten venerantojen, reittien ja vuokrattavien
kohteiden kunnossapitopalveluita



Viranomaispalvelut – ympäristöjohtaja
Viranomaispalveluihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, pysäköintija aluevalvonta, rakennusvalvonta, infran lupa-asiat sekä maaseutu- ja maatalouslomituspalvelut. Lisäksi hallinnollisesti yhteisen jätehuoltoviranomaisen henkilöstö sisältyy viranomaispalveluihin.
Ympäristöterveydenhuolto koostuu elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta, tupakan ja
nikotiinivalmisteiden valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta. Peruseläinlääkäripalveluihin
sisältyy kotieläinten perustason terveyden ja sairauksien hoito sekä eläinlääkäripäivystys.
Eläintautivalvonnan tavoitteena on tiettyjen eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen tarttuvien tautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen. Eläinsuojeluvalvonnan tavoitteena on
suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja edistää
eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Ympäristönsuojelun tehtävä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä edistää luonnon kestävää käyttöä ja kuntalaisten ympäristötietoutta sekä seurata ympäristön tilaa ja raportoida
siitä.
Pysäköinti- ja aluevalvonnan tehtäviin pysäköinnin valvonnan lisäksi sisältyy myös kaupunkiinfran havainnointiin ja raportointiin liittyvä seurantavelvoite sekä hylättyjen ja romutettavien ajoneuvojen viranomaistehtävät.
Rakennusvalvonta 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 yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa, kaavojen, rakennusjärjestyksen
sekä lainsäädännön noudattamista.
Rakennusvalvonta huolehtii rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien valmistelemisesta,
päätöksenteosta sekä rakennusaikaisesta valvonnasta. Lupakäsittelyn yhteydessä tarkastellaan maisema- sekä kaupunkikuvan säilymistä kaupungin ja lainsäädännön asettamien tavoitteiden kannalta.
Rakentamisen sekä rakennetun ympäristön valvontaan liittyy rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitoon liittyvä tietojen välitys valtiolle. Rekisteritietojen oikeellisuuden parantamiseen
kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän myös kiinteistöverotuksen näkökulmasta. Lisäksi
hoidetaan maa-aineslupien mukaista ottamistoiminnan valvontaa. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu koko tehtäväkentän osalta yleinen ohjaus sekä neuvonta.
Infran lupa-asioina käsitellään kaupungin maalle asennettavan uuden putken, johdon, kaapelin, muuntamon jne. sijoittamissopimuksia, lupia kaivu- tai nostotöiden tekemiseen tai
työmaa-alueen perustamiseen katualueelle tai yleisille alueille sekä tapahtumalupia kaupungin maa-alueille. Lisäksi tehtävänä on kaupungin katualueiden ja yleisten alueiden vuokraaminen esimerkiksi terassien ja kioskien sijoittamiseen.
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut ja niihin liittyvät hallinnolliset toimenpiteet


Tilapalvelut – kiinteistöjohtaja
Tilapalvelut-tulosalue vastaa kaupungin toimitilahallinnosta, tilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, isännöinnistä ja kiinteistökehityksestä. Tilapalvelut vuokraa toimitilat ensisijaisesti kaupungin omille hallinto- ja palveluyksiköille sekä hankkii tiloihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistöpalvelut. Tilapalvelut-tulosalue koordinoi kaupungin tilojen käyttöä ja palveluyksiköt vuokraavat tilat tilapalvelun kautta.

Viranhaltijoiden päätösvalta:

1. Kaupunkirakennepalveluiden toimialajohtaja
Kaupunkirakennepalveluiden toimialaa johtaa kaupunkirakennejohtaja.
Kaupunkirakennejohtaja antaa lausuntoja, selvityksiä ja vastineita sekä käyttää lautakunnan puhevaltaa.
Muilta osin toimialajohtajien yleisestä ratkaisuvallasta ja kaupunkirakennejohtajan erityisestä päätösvallasta on säädetty hallintosäännössä.

2. Kaupunkirakennepalveluiden tulosaluejohtajat
Kaupunkirakennepalveluiden tulosalueita johtavat tulosaluejohtajat. Tulosaluejohtajilla on seuraava
päätösvalta sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty:

Maankäytön suunnittelujohtaja
1. päättää poikkeamislupien myöntämisestä ja suunnittelutarveratkaisuista, kun kyse ei ole hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä rakentamisesta
2. päättää poikkeamislupien myöntämisestä ja suunnittelutarveratkaisuista silloin, kun aiempi päätös on vanhentunut ja uusi hakemus on pääpiirteissään aiemmin myönnetyn päätöksen mukainen.

Ympäristöjohtaja
1. antaa terveydensuojelulain 46 §:n mukaisen kirjallisen määräyksen asukkaan tahdon vastaisesta
tarkastuksesta
2. antaa kunnan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisilta pyydetyt lausunnot
3. on oikeutettu tekemään poliisille ilmoituksia ja tutkintapyyntöjä viranomaispalvelujen toimialaan
kuuluvissa asioissa,
4. päättää ympäristö- ja maa-ainesluvista sekä maastoliikennelain 30 § ja vesiliikennelain 21 § mukaisista luvista

3. Kaupunkirakennepalveluiden tulosaluepäälliköt
Kaupunkirakennepalveluiden yksiköitä johtavat tulosaluepäälliköt. Tulosaluepäälliköillä on seuraava päätösvalta sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on määrätty:

Asemakaava-arkkitehti
1. tekee yksittäistä pientalotonttia tai muuten vaikutuksiltaan vähäistä kaavamuutosta koskevat
käynnistämis- ja muuttamispäätökset

Infran suunnittelupäällikkö
1. päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja hyväksyy liikennejärjestelyt
2. antaa suostumuksen liikenteenohjauslaitteiden asentamiseen, jos tienpitäjä on muu kuin kaupunki
3. hyväksyy julkisessa pysäköinninvalvonnassa olevien yksityisten alueiden liikenteenohjaussuunnitelmat

Tonttipäällikkö
1. hyväksyy tonttijaon silloin, kun tonttijakoehdotusta vastaan ei ole jätetty muistutuksia

Kunnossapitopäällikkö
1. päättää ajoneuvojen siirrosta annetun lain 6 § mukaisista ajoneuvojen lähisiirroista

Rakennusvalvontapäällikkö
1. päättää rakennusluvista ja toimenpideluvista silloin, kun kyseessä ei ole arvorakennuksen olennainen muuttaminen eikä muutoin tavanomaista huomattavasti merkittävämpi rakentaminen

2. päättää rakennuksen purkamisluvasta ja purkuilmoituksen käsittelystä, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta
3. päättää maisematyöluvasta, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen
merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta
4. myöntää vähäisen poikkeamisen luvan yhteydessä, päättää luvan voimassaolon pidentämisestä,
myöntää aloitusoikeuden ja hyväksyy vakuuden sekä sopii aloituskokouksen ajankohdasta ja tavasta, hyväksyy rakennustyön ja erityisalojen vastaavat työnjohtajat ja tekee työmaakatselmukset ja työmaatarkastukset
5. päättää rakennusrasitteiden perustamisesta (MRL 158 § ja 159 §), muuttamisesta ja poistamisesta (rasitejärjestely MRL 160 §) sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 §)
6. päättää yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL
161 § ja 162 §) sekä veden johtamisesta ja ojittamisesta (MRL 161 a §)
7. päättää kokoontumishuoneluvat ja vahvistaa kokoontumishuoneiden ja -alueiden sallitut väkimäärät (MRL 117 k §)
8. päättää rakennusvalvontamaksun oikaisemisesta ja taksan tulkinnasta
9. osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi
tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen
liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)
10. antaa määräyksen hulevesistä aiheutuvat haitan poistamiseksi (MRL 103 k §)

Maatalous- ja lomituspäällikkö
1. päättää lomituspalvelulain mukaisista lomituspalveluiden myöntämisestä
2. antaa lomituspalvelulain mukaiset selvitykset
3. tekee lomituspalvelulain mukaiset päätökset

4. Kaupunkirakennepalveluiden muut viranhaltijat
Geodeetti
Geodeetin päätösvallasta on säädetty myös hallintosäännössä. Lisäksi on kaupunginhallituksen delegointipäätös 27.5.2019 § 243 koskien kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä ja etuostolaissa mainitun kaupungin ilmoituksen ja todistuksen antamista.
1. hyväksyy kaavan käynnistämistä koskevan sopimuksen
2. päättää katualueen haltuunotosta ja haltuunottokorvauksista 30.000 euroon asti

Infran lupatarkastaja ja lupavalvoja
Infran lupatarkastajan ja lupavalvojan päätösvallasta on säädetty myös hallintosäännössä.
1. myöntää katuluvan kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin, sekä hyväksyy niihin liittyvät liikennejärjestelyt
2. päättää lyhytaikaisesta tapahtumasta johtuvasta liikenteenohjauslaitteen asentamisesta tai
liikennejärjestelyn hyväksymisestä

Rakennustarkastaja
1. päättää rakennusluvasta ja toimenpideluvasta, kun rakennuksen uutta tai muutettavaa kerrosalaa on enintään 4000 m2 tai kyseessä on maatalouden harjoittamiseen liittyvä rakennus,
mutta kyseessä ei kuitenkaan ole arvorakennuksen olennainen muutos eikä muutoin tavanomaista huomattavasti merkittävämpi rakentaminen
2. päättää rakennuksen purkamisluvasta ja purkuilmoituksen käsittelystä, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta
3. päättää maisematyöluvasta, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen
merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta

4. myöntää vähäisen poikkeamisen luvan yhteydessä, päättää luvan voimassaolon pidentämisestä,
myöntää aloitusoikeuden ja hyväksyy vakuuden sekä sopii aloituskokouksen ajankohdasta ja tavasta, hyväksyy rakennustyön ja erityisalojen vastaavat työnjohtajat ja tekee työmaakatselmukset ja työmaatarkastukset
5. päättää rakennusrasitteiden perustamisesta (MRL 158 § ja 159 §), muuttamisesta ja poistamisesta (rasitejärjestely MRL 160 §) sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 §)
6. päättää yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 161 § ja 162 §) sekä veden johtamisesta ja ojittamisesta (MRL 161 a §)
7. päättää kokoontumishuoneluvat ja vahvistaa kokoontumishuoneiden ja -alueiden sallitut väkimäärät (MRL 117 k §)
8. valvoo maa-aineslain mukaista ottamistoimintaa, keskeyttää maa-ainesten ottamisen (15 §), antaa suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai
annetuista lupamääräyksistä (16 § 2. mom)

Lupa-arkkitehti
1. päättää rakennusluvasta ja toimenpideluvasta, kun rakennuksen uutta tai muutettavaa kerrosalaa on enintään 4000 m2, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole arvorakennuksen olennainen muutos eikä muutoin tavanomaista huomattavasti merkittävämpi rakentaminen
2. päättää rakennuksen purkamisluvasta ja purkuilmoituksen käsittelystä, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta
3. päättää maisematyöluvasta, kun ei ole kyse kaupunkikuvallisesti tai muuten poikkeuksellisen
merkittävästä kohteesta, jolloin päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta
4. myöntää vähäisen poikkeamisen rakennusluvan yhteydessä, päättää rakennusluvan voimassaolon pidentämisestä, myöntää aloitusoikeuden ja myöntää vakuuden sekä sopii aloituskokouksen ajankohdasta ja tavasta, hyväksyy rakennustyön ja erityisalojen vastaavat työnjohtajat ja
tekee työmaakatselmukset ja työmaatarkastukset
5. päättää rakennusrasitteiden perustamisesta (MRL 158 § ja 159 §), muuttamisesta ja poistamisesta (rasitejärjestely MRL 160 §) sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 §)
6. päättää yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 161 § ja 162 §) sekä veden johtamisesta ja ojittamisesta (MRL 161 a§)
7. päättää kokoontumishuoneluvat ja vahvistaa kokoontumishuoneiden ja -alueiden sallitut väkimäärät (MRL 117 k §)

Lvi-tarkastusinsinööri
1. päättää rakennusluvasta ja toimenpideluvasta, kun lupa koskee taloteknisten järjestelmien
rakentamista tai uudistamista
2. myöntää vähäisen poikkeamisen taloteknisten lupien yhteydessä, päättää luvan voimassaolon
pidentämisestä, myöntää aloitusoikeuden ja hyväksyy vakuuden sekä sopii aloituskokouksen
ajankohdasta ja tavasta, hyväksyy rakennustyön ja erityisalojen vastaavat työnjohtajat, tekee
LVI-asioiden valvontaan liittyvät työmaakatselmukset ja työmaatarkastukset
3. osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi
tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen
liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)
4. antaa määräyksen hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi (MRL 103 k §)

Terveystarkastaja
1. tekee terveydensuojelulain 15 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn ja terveydensuojelulain 18 § ja
20 § mukaiset hyväksynnät
2. tekee elintarvikelain 14 § mukaisen ilmoitusten käsittelyn ja 15 § n mukaisen laitoshyväksynnän
3. antaa yksittäisiä terveydensuojelu- ja elintarvikelaissa annettuja velvoitteita, määräyksiä, kieltoja
ja rajoituksia, lukuun ottamatta terveydensuojelulain 46 § mukaista kirjallisen määräyksen antamista asukkaan tahdon vastaisesta tarkastuksesta

4. päättää elintarvikelain 55 – 60 § mukaisista pakkokeinoista
5. käsittelee lainsäädännön toiminnanharjoittajilta edellyttämät ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa päätökset
6. on oikeutettu tekemään tai teettämään tarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia sekä oikeutettu
näytteenottoon ja tarvittavien tietojen saantiin
7. myöntää lääkelain 54 a § mukaiset luvat, tekee 54 c § mukaisen kiellon, asettaa määräajan sekä
peruuttaa vähittäismyyntiluvan
8. antaa tupakkalain 96 § mukaisen kiellon sekä myöntää lain 44 § mukaisen vähittäismyyntiluvan,
sekä peruuttaa vähittäismyyntiluvan lain 97 § mukaisesti, sekä määrää ja peruuttaa 79 § mukaisen tupakointikiellon
9. antaa lausuntoja ja selvityksiä tehtäväkuvien mukaisesti

Ympäristö- ja terveystarkastaja
1. tekee terveydensuojelulain 15 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn ja terveydensuojelulain 18 § ja
20 § mukaiset hyväksynnät
2. tekee elintarvikelain 14 § mukaisen ilmoitusten käsittelyn ja 15 § mukaisen laitoshyväksynnän
3. antaa yksittäisiä terveydensuojelu- ja elintarvikelaissa annettuja velvoitteita, määräyksiä, kieltoja
ja rajoituksia, lukuun ottamatta terveydensuojelulain 46 § mukaista kirjallisen määräyksen antamista asukkaan tahdon vastaisesta tarkastuksesta
4. päättää elintarvikelain 55 – 60 § mukaisista pakkokeinoista
5. käsittelee lainsäädännön toiminnanharjoittajilta edellyttämät ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa päätökset
6. on oikeutettu tekemään tai teettämään tarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia sekä oikeutettu
näytteenottoon ja tarvittavien tietojen saantiin
7. myöntää lääkelain 54 a § mukaiset luvat, tekee 54 c § mukaisen kiellon, asettaa määräajan sekä
peruuttaa vähittäismyyntiluvan
8. antaa tupakkalain 96 § mukaisen kiellon sekä myöntää lain 44 § mukaisen vähittäismyyntiluvan,
sekä peruuttaa vähittäismyyntiluvan lain 97 § mukaisesti, sekä määrää ja peruuttaa 79 § mukaisen tupakointikiellon
9. tekee ympäristönsuojelulain 122 § ja 115 d § mukaisia päätöksiä ja määräyksiä ilmoituksista,
jotka koskevat ilmoituksenvaraista toimintaa (115 a §), melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä
toimintaa (118 §), koeluonteista toimintaa (119 §) ja kiireellisissä tapauksissa poikkeuksellisia tilanteita (120 §) sekä ympäristönsuojelulain 116 § mukaisen toiminnan rekisteröinnin
10. antaa ympäristönsuojelulain 182 § perusteella 175 § mukaisia määräyksiä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta ja tekee 181 § tarkoitettuja päätöksiä toiminnan keskeyttämisestä
kiireellisissä tapauksissa. Asiat on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäviksi
11. myöntää vesihuoltolain 11 § mukaisia vapautuksia liittymisvelvollisuudesta viemäri- ja vesijohtoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
12. päättää kunnalle luonnonsuojelulaissa määrätyistä tehtävistä
13. päättää kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta
14. valvoo ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä
15. on oikeutettu ympäristönsuojelulain 172 § ja vesilain 14 luvun 3 § mukaiseen tiedonsaantiin ja
tarkastukseen, jätelain 122 § mukaiseen valvontaviranomaisen tiedonsaantiin sekä jätelain 123 §
ja 124 § mukaisiin valvontaviranomaisen tarkastuksiin
16. antaa lausuntoja ja selvityksiä tehtäväkuvien mukaisesti
17. antaa ulkoilulain 24 § mukaisen huomautuksen
18. tekee jätelain 100 § mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen ilmoituksista jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta
19. tekee päätöksen jätelain 120 § mukaisen jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä
koskevan suunnitelman hyväksymisestä, kun suunnitelma koskee jo olemassa olevaa ympäristöluvanvaraista jätteen käsittelytoimintaa

20. tekee merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 § mukaisen huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymisen ja rekisteröinnin
21. antaa ympäristönsuojelulain 92 § mukaisen kirjallisen lausuman ympäristöluvan selventämiseksi
22. tekee ympäristönsuojelulain 168 § mukaisen laitoskohtaisen valvontaohjelman
23. tekee kiireellisissä tapauksissa vesilain 14 luvun 10 § mukaisia toimenpiteitä haitan tai vaaran
poistamiseksi sekä antaa vesilain 14 luvun 11 § tarkoitetun määräyksen toiminnan keskeyttämisestä
24. myöntää ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen
25. myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § ja vesihuoltolain 17 c § mukaisen vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään
26. antaa ympäristönsuojelulain 180 § mukaisen yksittäisen määräyksen
27. valvoo maa-aineslain mukaista ottamistoimintaa, hyväksyy luvan haltijan vaihtumisen ja määrää
uuden haltijan vakuuden (13 a §), keskeyttää maa-ainesten ottamisen (15 §), antaa suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä (16 § 2. mom)
28. antaa ulkoilulain 21 § mukaisesti ulkoilulain 20 § mukaisen ilmoituksen johdosta määräyksiä tai
kieltää aiotun toiminnan kyseisessä paikassa
29. kieltää ulkoilulain 25 § mukaiset tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä

Ympäristötarkastaja, ympäristöasiantuntija
1. tekee ympäristönsuojelulain 122 § ja 115 d § mukaisia päätöksiä ja määräyksiä ilmoituksista,
jotka koskevat ilmoituksenvaraista toimintaa (115 a §), melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä
toimintaa (118 §), koeluonteista toimintaa (119 §) ja kiireellisissä tapauksissa poikkeuksellisia tilanteita (120 §) sekä ympäristönsuojelulain 116 § mukaisen toiminnan rekisteröinnin
2. antaa ympäristönsuojelulain 182 § perusteella 175 § mukaisia määräyksiä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta ja tekee 181 § tarkoitettuja päätöksiä toiminnan keskeyttämisestä
kiireellisissä tapauksissa. Asiat on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäviksi
3. myöntää vesihuoltolain 11 § mukaisia vapautuksia liittymisvelvollisuudesta viemäri- ja vesijohtoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
4. päättää kunnalle luonnonsuojelulaissa määrätyistä tehtävistä
5. päättää kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta
6. valvoo ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä
7. on oikeutettu ympäristönsuojelulain 172 § ja vesilain 14 luvun 3 § mukaiseen tiedonsaantiin ja
tarkastukseen, jätelain 122 § mukaiseen valvontaviranomaisen tiedonsaantiin sekä jätelain 123
ja 124 § mukaisiin valvontaviranomaisen tarkastuksiin
8. antaa lausuntoja ja selvityksiä tehtäväkuvien mukaisesti
9. antaa ulkoilulain 24 § mukaisen huomautuksen
10. tekee jätelain 100 § mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen ilmoituksista jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta
11. tekee päätöksen jätelain 120 § mukaisen jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä
koskevan suunnitelman hyväksymisestä, kun suunnitelma koskee jo olemassa olevaa ympäristöluvanvaraista jätteen käsittelytoimintaa
12. tekee merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 § mukaisen huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymisen ja rekisteröinnin
13. antaa ympäristönsuojelulain 92 § mukaisen kirjallisen lausuman ympäristöluvan selventämiseksi
14. tekee ympäristönsuojelulain 168 § mukaisen laitoskohtaisen valvontaohjelman
15. tekee kiireellisissä tapauksissa vesilain 14 luvun 10 § mukaisia toimenpiteitä haitan tai vaaran
poistamiseksi sekä antaa vesilain 14 luvun 11 § tarkoitetun määräyksen toiminnan keskeyttämisestä

16. myöntää ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisen
17. myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § ja vesihuoltolain 17 c § mukaisen vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään
18. antaa ympäristönsuojelulain 180 § mukaisen yksittäisen määräyksen
19. valvoo maa-aineslain mukaista ottamistoimintaa, hyväksyy luvan haltijan vaihtumisen ja määrää
uuden haltijan vakuuden (13 a §), keskeyttää maa-ainesten ottamisen (15 §), antaa suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä (16 § 2. mom)
20. antaa ulkoilulain 21 § mukaisesti ulkoilulain 20 § mukaisen ilmoituksen johdosta määräyksiä tai
kieltää aiotun toiminnan kyseisessä paikassa
21. kieltää ulkoilulain 25 § mukaiset tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä

Virkaeläinlääkäri, valvonta eläinlääkäri, johtava kunnaneläinlääkäri, kunnan eläinlääkäri
1. tekee terveydensuojelulain 15 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn ja terveydensuojelulain 18 §
mukaiset hyväksynnät
2. tekee elintarvikelain 14 § mukaisen ilmoitusten käsittelyn ja 15 § mukaisen laitoshyväksynnän
3. antaa yksittäisiä terveydensuojelu- ja elintarvikelaissa annettuja velvoitteita, määräyksiä, kieltoja
ja rajoituksia, lukuun ottamatta terveydensuojelulain 46 § mukaista kirjallisen määräyksen antamista asukkaan tahdon vastaisesta tarkastuksesta
4. päättää elintarvikelain 55 – 60 § mukaisista pakkokeinoista
5. käsittelee lainsäädännön toiminnanharjoittajilta edellyttämät ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa päätökset
6. on oikeutettu tekemään tai teettämään tarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia sekä oikeutettu
näytteenottoon ja tarvittavien tietojen saantiin
7. antaa lausuntoja ja selvityksiä tehtäväkuvien mukaisesti

Vastaava pysäköinti- ja aluetarkastaja
1. päättää ajoneuvojen siirrosta annetun lain 4 §, 5 §, 7 § ja 8 § mukaisista ajoneuvojen siirroista

