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HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 9 p:nä 2001

1 §
Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin

kaupungin ympäristökeskus huolehtivat kaupungin ympäristötoi-
mesta, kuluttajaneuvonnasta ja eläinlääkintähuollosta kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mu-
kaisesti.

Lautakunta toimii, ellei toisin ole määrätty, ympäristönsuojeluvi-
ranomaisena, terveydensuojeluviranomaisena, leirintäalueviran-
omaisena, kemikaalivalvonta- ja elintarvikevalvontaviranomaise-
na, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta an-
netussa laissa, vesihuoltolaissa, toimenpiteistä tupakoinnin vä-
hentämiseksi annetussa laissa, yksityisestä terveydenhuollosta
annetussa laissa ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta
lääkelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. (16.11.2005)
(19.4.2006)

Lautakunta ja virasto edistävät osaltaan ympäristövaikutusten
selvittämistä ja arviointia kaupunginhallinnossa, luonnon- ja mai-
semansuojelua sekä luonnon virkistyskäyttöä yhteistyössä kau-
pungin muiden hallintokuntien kanssa.

2 §
Lautakunta Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on hen-

kilökohtainen varajäsen.

3 §
Esittely Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa ko-

konaisuudessaan, hallintoyksikköä sekä useampaa kuin yhtä
osastotasoista yksikköä koskevat asiat. (10.10.2007)

Ympäristövalvontapäällikkö, ympäristöterveyspäällikkö ja ympäris-
tötutkimuspäällikkö esittelevät yksikkönsä toimialaan kuuluvat
asiat.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian
esiteltäväkseen.

4 § Kumottu. (18.3.2009)

5 § Kumottu. (18.3.2009)
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6 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhal-
lituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti

2 asettaa osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata nii-
den toteutumista

3 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksis-
ta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhalti-
ja päättää mainituista asioista

4 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista (9.6.2004)

5 päättää hankinnoista sekä vahvistaa rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää hankinnoista

6 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, ti-
lojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta
käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden
vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuok-
rasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta, sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

7 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
ottamisesta

8 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omai-
suuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ot-
tamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

10 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on vi-
rastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka
vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä
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vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää
vahingonkorvauksen

11 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston hen-
kilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan kor-
vata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko,
ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai
törkeällä tuottamuksella, sekä vahvistaa rajat, joiden
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

12 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korva-
uksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväk-
syä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää
vapautuksen

13 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää,
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto,
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta
on määrätty

14 päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetuista luonnon-
muistomerkkejä koskevista asioista

15 tehdä esitykset ja antaa kaupungin lausunnot maas-
toliikennelain 8 ja 9 §:ssä sekä vesiliikennelain 15 ja
16 §:ssä säädetyissä alueellisissa rajoitus- ja kielto-
asioissa

16 antaa kaupungin lausunnot alueelliselle ympäristö-
keskukselle luonnonsuojelulain mukaisista rauhoitus-
hakemuksista ja suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan
alueen rajoista, lukuun ottamatta periaatteellisesti tai
taloudellisesti merkittäviä asioita, joista lausunnot an-
taa kaupunginhallitus

17 huolehtia ympäristön tilan seurannasta

18 huolehtia yhteistyössä yleisten töiden lautakunnan
kanssa kaupungin omistamien luonnonsuojelualuei-
den ja -kohteiden hoidon suunnittelusta

19 huolehtia eläinsuojeluvalvonnan järjestämisestä

20 huolehtia osaltaan tartuntatautilaissa säädetyistä tar-
tuntatautien ehkäisyyn liittyvistä tehtävistä sekä siitä,
että terveyslautakunnalle ilmoitetaan, milloin tarttuvi-
en tautien leviämisen ehkäisy vaatii yksilöön kohdis-
tuvia toimenpiteitä.
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7 §
Toimivallan edelleen siirtäminen

Lautakunta voi siirtää ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuolto-
lain, kemikaalilain, terveydensuojelulain, maastoliikennelain, vesilii-
kennelain, ulkoilulain, elintarvikelain, kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain, toimenpiteistä tupakoin-
nin vähentämiseksi annetun lain, tartuntatautilain, yksityisestä ter-
veydenhuollosta annetun lain, lääkelain sekä näiden säädösten no-
jalla annetun asetuksen tai päätöksen perusteella lautakunnalle
annetun tehtävän lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, jollei laissa
erikseen toisin ole säädetty. (16.11.2005) (19.4.2006)

8 §
Organisaatio Virastossa on seuraavat osastotasoiset yksiköt:

ympäristövalvontayksikkö
ympäristöterveysyksikkö
ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö
hallintoyksikkö. (10.10.2007)

Osastotasoisen yksikön yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on ympäristöjohtaja. Ympäristövalvontayksi-
kön päällikkönä on ympäristövalvontapäällikkö, ympäristöterveys-
yksikön päällikkönä ympäristöterveyspäällikkö, ympäristönsuojelu-
ja tutkimusyksikön päällikkönä ympäristötutkimuspäällikkö ja hal-
lintoyksikön päällikkönä hallintopäällikkö. (10.10.2007)

Virastossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

9 §
Johtaminen Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että

hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Yksikön päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että hy-
väksytyt tavoitteet saavutetaan.

10 §
Yksiköiden toimiala Ympäristövalvontayksikkö huolehtii ympäristönsuojeluun ja ter-

veydensuojeluun, vesi- ja maastoliikenteeseen sekä kemikaalival-
vontaan liittyvistä lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtävistä hyväksytty-
jen tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöterveysyksikkö huolehtii terveydensuojelusta siltä osin
kuin tehtäviä ei ole osoitettu muulle yksikölle, elintarvikevalvon-
nasta, eläinlääkintähuollosta, eläinsuojeluvalvonnasta ja kulutta-
janeuvonnasta ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvon-
nasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. (19.4.2006)
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Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö huolehtii lautakunnan toi-
mialaan kuuluvasta vesistö- ja muusta ympäristötutkimuksesta
sekä ympäristön tilan seurannasta, ympäristövaikutusten arvioin-
tiin, luonnonsuojeluun, luonnonvarojen käyttöön, luonnon virkis-
tyskäyttöön, maankäytön suunnitteluun, muuhun yhdyskunta-
suunnitteluun sekä ympäristönsuojelun valistukseen ja -kasvatuk-
seen liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Li-
säksi ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö huolehtii ilman laadun
turvaamiseksi tarvittavien suositusten ja varoitusten antamisesta
sekä tiedottamisesta kaupunginhallituksen ja muiden viranomais-
ten hyväksymien ilmanlaadun turvaamista koskevien päätösten
perusteella. (16.11.2005)

4 mom. kumottu. (10.10.2007)

Hallintoyksikkö huolehtii keskitetyistä hallinto-, asiakaspalvelu- ja
muista palvelutehtävistä sekä välillisten pakkokeinojen täytän-
töönpanoon liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukai-
sesti.

11 §
Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vas-
taava virka tai toimi viraston yksiköstä toiseen asian-
omaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän
sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huo-
mioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosään-
nössä on määrätty

4 kumottu (17.5.2006)

5 kumottu (17.5.2006)

6 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-
pan Unionin rahoitusta, ympäristötoimen toimialaan
kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin
verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kau-
pungin puhevaltaa
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7 määrätä kaupungineläinlääkäreiden keskinäisestä
tehtäväjaosta

8 määrätä siirtymisestä perus- ja tehostettuun valmiu-
teen ilmanlaadun heiketessä ja tarpeellisiin toimiin
ryhtymisestä kuten suositusten ja varoitusten antami-
sesta ja tiedottamisesta ilmanlaadun turvaamiseksi,
sekä tehdä kaupunginjohtajalle esityksiä ympäristön-
suojelulain edellyttämiin ilmanlaadun turvaamista
koskeviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. (16.11.2005)

Lisäksi viraston päällikkö

1 kumottu (16.11.2005)

2 suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulais-
kaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut
tehtävät. (18.6.2003)

12 §
Osastotasoisen yksikön päällikön tehtävät

Osastotasoisen yksikön päällikön tehtävänä on suorittaa kaupun-
ginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan
ja viraston päällikön määräämät tehtävät. (18.6.2003)

13 §
Estyneenä oleminen Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lau-

takunnan määräämä osastotasoisen yksikön päällikkö.

Osastotasoisen yksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtä-
viään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

14 §
Pätevyysvaatimukset Viraston päällikön ja osastotasoisen yksikön päällikön pätevyys-

vaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamisteh-
tävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan
suorittaja.

15 §
Henkilökunnan valinta Viraston päällikön valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan an-

nettua hakijoista lausuntonsa.

Osastotasoisen yksikön päällikön valitsee kaupunginhallitus lau-
takunnan annettua hakijoista lausuntonsa.
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Toimistotasoisen yksikön päällikön valitsee lautakunta.

Muun henkilökunnan valitsee viraston päällikkö tai hänen mää-
räämänsä.

16 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulko-
puolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei
tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen
johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lauta-
kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puheval-
taa käyttää kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä
viranhaltija, jos hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

17 §
Päätösluetteloiden pitäminen

Kumottu. (16.11.2005)

Johtosääntö on voimassa 1.6.2001 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi kaupunginvaltuuston
14.11.1990 hyväksymän Helsingin kaupungin ympäristölautakun-
nan ja ympäristökeskuksen johtosäännön siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen 1.6.2001 lukien.


