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Kaupunkikehityspalvelut, rakennusvalvonta ja ympäristö, ympäristönsuojelupääl-
likkö Raimo Tuohisaari:

Kaupunginvaltuusto voi kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annetun lain
(64/1986) 7 §:n mukaan antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeu-
den siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen
toisin säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka
sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edel-
lyttämä pätevyys.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen voi siirtää tässä laissa tarkoitettua toimivaltaansa siten kuin kuntien
ympäristönsuojelulain hallinnosta annetussa laissa säädetään.

Nokian kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan lautakunta voi siirtää toimival-
taansa lautakunnan alaiselle toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä
muuta johdu.

Hallintosäännön 36 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä
on mm. käsitellä ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaiset hakemukset poiketa
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Samassa pykälässä on toistettu lautakun-
nan mahdollisuus delegoida tehtäviä ja toimivaltaansa edelleen, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukaan talousjätevedet on puhdistet-
tava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen
osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia
ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuor-
mitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen
(perustason puhdistusvaatimus).
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Ympäristönsuojelulain 156 a § mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava
siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alu-
eella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella
ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuk-
siin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä
täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Em. jätevesien käsittelyjärjestelmä
tuli saattaa lain 154 b §:ssä säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa
perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään vii-
den vuoden määräajaksi kerrallaan.

Tämä ensimmäinen vuosi siirtymäajan jälkeen on osoittanut, että ilman aktiivisia
valvontatoimia kiinteistöjen omistajat eivät tule hakemaan lain vaatimaa poik-
keusta. Ympäristönsuojeluyksikön varovaisen arvion mukaan kiinteistöjä, jotka
sijaitsevat alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä ja joiden jätevesien käsittelyjär-
jestelmä ei täytä lain vaatimuksia on satoja. Aktiivista valvontaa tullaan resurs-
sien puitteissa lisäämään varsinkin ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla. Sa-
mankaltaisten päätösten käsittely lautakunnassa ei kuitenkaan ole tarkoituksen-
mukaista. Poikkeusten delegointi viranhaltijalle myös vapauttaa resursseja itse
valvontaan.

Toimivalta
Hallintosääntö 36 §

Oheismateriaali
Hakemusten käsittelyperiaatteet

Johtavan rakennustarkastajan ehdotus
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa toimivaltaa alai-
silleen viranhaltijoille seuraavasti:

Ympäristönsuojelutarkastajalle:

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisten poikkeushakemusten käsittely (ta-
lousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen).

Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Rakennusvalvonta ja ympäristö

Tiedoksi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo

Lisätiedot
Ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaari, puh. 040 7799287
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
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