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Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n sekä Espoon
kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 23 §:n nojalla ympäristölautakunta
on siirtänyt toimivaltaansa seuraavasti:
1 § Ympäristöjohtaja päättää
1) ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisista päätöksistä ja lausunnoista
ympäristönsuojelulain 119 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta sekä
tapauksessa, että 119 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty,
2) viranhaltijoista, joilla on vesilain 14 luvun 3 §:ssä, jätelain 122 ja 123 §:ssä,
ympäristönsuojelulain 172 §:ssä sekä maa-aineslain 14 §:ssä tarkoitettu
tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
tämä oikeus on myös ympäristöjohtajalla,
3) muista kuin aluehallintovirastolle annettavista ympäristönsuojelulain 42
§:ssä tarkoitetuista lausunnoista,
4) ympäristönsuojelulain 182 §:ssä tarkoitetun viranhaltijan väliaikaisen
määräyksen antamisesta,
5) ympäristönsuojelulain 196 §:ssä tarkoitetun viranomaisen lausunnon
antamisesta ympäristölautakunnan päätöstä koskevan valituksen johdosta,
mikäli katsoo voivansa yhtyä lautakunnan päätöksen lopputulokseen,
6) maastoliikennelain 30 §:n sekä vesiliikennelain 106 §:n mukaisista kilpailuja harjoitusluvista,
7) vesihuoltolain 11 ja 17 c §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta,
8) ilmoituksen tekemisestä esitutkintaviranomaiselle ympäristönsuojelulain,
jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain ja maa-aineslain
mukaisissa asioissa,
9) Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n mukaisesta
poikkeuksesta, joka koskee käytöstä poistetun öljy- ym. kemikaalisäiliön
poistamista maaperästä,
10) vesilain 14 luvun 11 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämismääräyksen
antamisesta,
11) jätelain 126 §:ssä tarkoitetun määräyksen antamisesta kiireellisessä
tapauksessa,

12) ympäristönsuojelulain 92 §:ssä tarkoitetun ympäristölupaa tai
ilmoituspäätöstä selventävän kirjallisen lausuman antamisesta,
13) Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 5 §:ssä tarkoitetuista
talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta,
14) ympäristönsuojelulain 88 §:ssä tarkoitetusta luvan tai ilmoituspäätöksen
raukeamisesta, kun toimintaa ei ole aloitettu tai sitä ei aloiteta,
15) lainsäädäntöhankkeisiin liittyvistä lausunnoista,
16) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon, vastineen tai
vastaselityksen antamisesta ja muutoksen hakemisesta päätökseen
kiireellisessä tapauksessa, ellei puheenjohtaja kutsu kokousta koolle
käsittelemään asiaa,
17) ympäristönsuojelulain 64 §:ssä tarkoitetun seurantaa ja tarkkailua
koskevan suunnitelman hyväksymisestä,
18) maa-aineslain 13 a §:n mukaisesta luvan siirtämisestä ja siihen liittyvästä
vakuudesta,
19) maa-aineslain 15 §:ssä tarkoitetusta maa-ainesten ottamisen
keskeyttämisestä,
20) maa-aineslain 16 §:ssä tarkoitetusta vähäisestä poikkeamisesta
lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista
lupamääräyksistä.

2 § Valvontapäällikkö päättää
ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisista päätöksistä ja lausunnoista
ympäristönsuojelulain 118 ja 120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta sekä
tapauksessa, että 118 ja 120 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty.

