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sivu 2

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL) 
(24.1.1986/64)

3 § Kunnan tehtävät 

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että 
luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä 
turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä 
luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö
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KYHL 5 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

• Kunnan määräämä toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus 

• Tampereella yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, 9 
jäsentä

• Itsenäisessä asemassa päätöksiä tehdessään

• Kunnanhallituksella ei otto-oikeutta, ei myöskään ylalla

• Päätökset voivat kohdistua myös kunnan omaan toimintaan

• Yleisen edun puhevalta ympäristönsuojelua koskevissa asioissa, osin 
päällekkäinen ELY-keskuksen kanssa

• Lupaviranomainen 

• Valvontaviranomainen
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1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai 

määrätyistä tehtävistä;

2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä; 

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja 

tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan 

järjestämiseen; 

5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä 

asioista muille viranomaisille; 

6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, 

valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 

ympäristönsuojeluasiassa 

8) sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. 

KYHL 6§ Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on



YSL 3 luku: Viranomaiset ja niiden tehtävät

23 § Yleiset valvontaviranomaiset
Tämän lain mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (valtion valvontaviranomainen) sekä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

sivu 5

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

34 § Toimivaltainen lupaviranomainen
Valtion ympäristölupaviranomainen = Aluehallintovirasto
Kunnan ympäristölupaviranomainen = kunnan ympäristönsuojeluviranomainen



YSL 18 luku: Valvonta ja hallintopakko

175§ Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

180§ Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi

181§ Toiminnan keskeyttäminen

182§ Viranhaltijan väliaikainen määräys -> 175§, 181§

184§ Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka



• Maankäyttö- ja rakennuslaki 13a luku  

-> Tampereella rakennusvalvonta
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Hulevesisääntely

Liittyminen verkostoon ja hulevesistä aiheutuvat 
vettymishaitat

Hulevesistä aiheutuva pilaantuminen

• Ympäristönsuojelulaki 7 §: Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa 
ympäristön pilaantumista

-> merkittävä vaikutus vesistöön: Ely

-> muut: kunnan ysviranomainen



sivu 8

Kaukajärven alueen ympsuojelun valvontakohteet ja tapahtumat

Kaukajärven valuma-alue



YSL 202 § KUNNAN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

• Kunnanvaltuusto voi antaa YSL:n täytäntöön panemiseksi

• Tampere, uudet määräykset voimaan 1.4.2019. 
Paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa 
koskevia yleisiä määräyksiä

2 LUKU – JÄTEVEDET
➢ 5 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen 

ulkopuolella

➢ 6 § Mattojen ja muiden tekstiilien pesu

➢ 7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien 
laitteiden pesu ja huolto

➢ 8 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja 
käyttö

➢ 9 § Työmaavesi



sivu 10

1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai 
määrätyistä tehtävistä;

2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja 
kehittämisestä; 

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä 
ja tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen 
ja neuvonnan järjestämiseen; 

5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun 
liittyvistä asioista muille viranomaisille; 

6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta 
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
ympäristönsuojeluasiassa 

8) sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. 

KYHL 6§ Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on
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Vesistöjen tila Tampereella

Kaukajärven tila
(vesienhoito.kvvy.fi)

https://vesienhoito.kvvy.fi/vesientila/#havaintopaikka/66279
https://vesienhoito.kvvy.fi/vesientila/#havaintopaikka/66279
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1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai 
määrätyistä tehtävistä;

2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja 
kehittämisestä; 

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä 
ja tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen 
ja neuvonnan järjestämiseen; 

5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun 
liittyvistä asioista muille viranomaisille; 

6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta 
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
ympäristönsuojeluasiassa 

8) sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. 

KYHL 6§ Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on



• Pieniä kannustusrahoja (n. 100 – 1000 €/myönnetty avustus) vuosittain

• Avustusmääräraha on tarkoitettu yhteisöille tai yksityisille henkilöille 
omaehtoisesti toteutettaviin hankkeisiin, jotka edistävät 
ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta, lisäävät 
ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. v. 2021 avustusmääräraha 
kohdennettiin kokonaisuudessaan vieraslajeihin liittyvään toimintaan

• v. 2021 hakemuksia 20 kpl, haettu määrä yhteensä 15159,15 €. Myönnettiin 
6500 €.
o Scubado-yhdistykselle avustus vieraslajikoulutukseen ja vesiruttokartoituslinjojen 

tekemiseen Kaukajärvellä.
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Ympäristönsuojeluavustukset



YSL 6 §Selvilläolovelvollisuus

HE 214/2013: Selvilläolovelvollisuus on osa huolellisuusperiaatetta ja se koskisi

laajasti toiminnan ympäristövaikutuksia, jotka aiheutuvat päästöistä 

taikka kemikaalien tai muiden aineiden käytöstä, käsittelystä tai säilytyksestä

toiminnassa, ja näihin liittyviä riskejä sekä riskien hallintaa ja vaikutusten 

vähentämismahdollisuuksia

Aiempi YSL: Yleiset velvollisuudet (YSL 5 §)

• Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 

HUOM! Koskee kaikkia toiminnanharjoittajia riippumatta toiminnan laadusta, 

laajuus määritellään yksittäistapauksittain !


