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IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  
  
 1 §   Tehtävät  

 
 Imatran seudun ympäristölautakunta vastaa ympäristönsuojelun ja ympäristötervey- 
denhuollon tehtävistä ja muista sen hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä Lautakunnan  
toiminta-alue on erillisessä kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa määritelty.    

  
2  §    Lautakunnan kokoonpano ja toiminta  
   
  Imatran seudun ympäristölautakuntaan kuuluu 6 kuntien valtuustojen toimikaudek- 

seen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  
  
Imatran kaupunki valitsee 3 jäsentä, Parikkalan kunta 1 jäsentä, Rautjärvi 1 jäsentä  
ja Ruokolahti 1 jäsentä. Jokainen kunta valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtai- 
set varajäsenet.  
  
Imatran kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan valituista henkilöistä puheenjohta- 
jan ja varapuheenjohtajan siten, että he ovat eri kuntien edustajia.     
 
Lautakunnan kokous- ja hallintomenettelyjen osalta sovelletaan Imatran kaupungin  
hallintosääntöä.   
  
Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja.  
   

3  §    Lautakunnan toimivalta  
  
   Imatran seudun ympäristölautakunta päättää Imatran seudun ympäristöviranomaisen  

 osalta  
    
   1) toimialallaan seutukunnan kunnille kuuluvista asioista, ellei niitä ole tällä johto- 

säännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi  
   2) esityksestä vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  
   3) sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista, joiden arvo ylittää 100.000 euroa   
  4) avustuksista  
   5) maksuista ja myyntituloista maksut ja myyntitulot –ohjelman mukaisesti  
  6) helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä saatavasta  
   7) ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä sen alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle   
  8) tulosaluejaosta vastuualueellaan 



4  §    Lautakunnan erityislakien mukainen toimivalta  
  
   Imatran seudun ympäristölautakunta  

  
 1) toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan  

ympäristönsuojeluviranomaisena, ja huolehtii sen hoidettaviksi lainsäädännössä  
annetuista tehtävistä; 

 2) toimii ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristölupaviranomaisena  
 3) edistää luonnonsuojelulain tarkoittamaa luonnon- ja maisemansuojelua toiminta- 

alueellaan;  
 4) toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaise- 

na, ja vastaa laissa ja muissa säädöksissä terveydensuojeluun kuuluvista tehtä- 
vistä;  

 5) toimii elintarvikevalvontaviranomaisena, ja vastaa laissa ja muissa säädöksissä  
elintarvikevalvontaan liittyvistä tehtävistä;  

 6) toimii kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena;  
 7) toimii kemikaalilain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena;  
 8) vastaa laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi kunnalle kuuluvien teh- 

tävien hoidosta;  
 9) toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee niko- 

tiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat asiat;  
 10) vastaa eläinlääkintähuoltolaissa mainittujen kunnalle kuuluvien tehtävien hoidos- 

ta;  
 11) vastaa kunnaneläinlääkärille ja/tai tarkastuseläinlääkärille eläinsuojelulaissa ja  

eläintautilaissa asetettujen tehtävien hoidon järjestämisestä  
 12)  toimii ulkoilulain mukaisena leirintäviranomaisena;  
  

5  §    Asiakirjojen allekirjoittaminen  
  
   Lautakunnan pöytäkirjojen ja asiakirjojen allekirjoittamisesta, sekä pöytäkirjojen näh- 

 tävillä olosta säädetään Imatran kaupungin hallintosäännössä.  
  
   
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN  
  
1  §    Soveltamisala  
  

 Imatran seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa Imatran kaupungin organisaati- 
 ossa toimii Imatran seudun ympäristöviranomainen, jonka toimintaan sovelletaan  
 tämän johtosäännön määräyksiä, ellei muualla ole toisin säädetty. Jos asiaa ei ole  
 säädetty tässä tai muualla, asiasta voi päättää ympäristöjohtaja.  

  
2  §    Johtaminen  
  

 Imatran seudun ympäristöviranomaisen operatiivisesta toiminnasta vastaa ympäristö- 
 johtaja.   

  
  



3  §    Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta  
  
   Imatran seudun ympäristöviranomaisen alaisten virkojen toimivaltaan kuuluu ratkais- 

 ta  ne asiat, jotka heille tehtävänsä luonteen perusteella kuuluvat.  
   
   Jos syntyy epäselvyyttä, kuka asian ratkaisee, ympäristöjohtaja määrää ratkaisijan.   
  
4 §   Ympäristöjohtajan yleinen ratkaisuvalta  
  
   Ympäristöjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu:  
  

 1) käyttää Imatran kaupungin ja Imatran seutukunnan kuntien puhevaltaa toimi- 
 alaansa koskevissa asioissa 
 2) määrätä joku viran- tai toimenhaltijoista sijaisekseen ollessaan poissa tai tilapäi- 
 sesti estyneenä 
 3) tehdä koko Imatran seudun ympäristötoimea koskevat sopimukset ja sitoumukset  
 ja päättää hankinnoista siltä osin, kun ne eivät ylitä 100.000 euroa 
 4) käyttää ratkaisuvaltaa alaistensa yksiköiden välisessä voimavarojen jaossa  
  
 Ympäristöjohtaja voi delegoida edellä mainittua ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhalti- 
 joille. 

  
5  §    Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta  
  
   Viranhaltijoilla on sellainen erityislakien antama ratkaisuvalta, jonka Imatran seudun 
   ympäristölautakunta on erillisellä päätöksellään antanut, tai joka erityislakien perus- 

 teella kyseiselle viranhaltijalle kuuluu.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 


