MALLI HALLINTOPAKON VIREILLEPANOSTA
Tämä on malli asioista, joita voit sisällyttää hallintopakon vireillepanoon. Täytä tarvittavat
kohdat ja jätä pois ne, joita et tiedä. Vireillepano on mahdollista tehdä viiden ympäristölain
osalta. Kirjeen perusteella viranomainen voi keskeyttää toiminnan tai vaatia lainvastaisen tilan
korjaamista. Ilmoituksen sisällöstä ei ole laissa tarkempia säännöksiä, joten voit tehdä sen
vapaamuotoisesti. Keskeistä ilmoituksessa on lainvastaisen tilan kuvaus (mitä, missä, milloin,
mitä vaikutuksia havaittavissa). Ilmoitukseen liitetään olemassa olevat keskeiset dokumentit.
Vireillepanokirje lähetetään valvontaviranomaiselle, jolla on oikeus käyttää hallintopakkoa. Voit
myös soittaa ja kertoa asian suullisesti.
Huom!
1. Jos et tiedä mitä lakia on rikottu, voit jättää lain kohdat kirjoittamatta.
2. Hakemus lähetetään eri lakeja rikottaessa eri valvontaviranomaisille. Jos toimitat
vireillepanon väärälle viranomaiselle, on hänen toimitettava asia eteenpäin.
• Ympäristönsuojelulaki: ELY-keskukset; kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset
• Luonnonsuojelulaki: ELY-keskukset
• Vesilaki: ”isot asiat” ELY-keskukset; ”pienet asiat” kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiset
• Jätelaki: ELY-keskukset
• Kaivoslaki: TUKES
3. Voit myös kirjoittaa vapaamuotoisen kirjeen käyttäen otsikoita.
HALLINTOPAKON VIREILLEPANOPYYNTÖ
Asia
Ympäristönsuojelulain 92 §:n/Luonnonsuojelulain 57 §:n/Vesilain 14 luvun 14 §:n/Jätelain 134
§:n/Kaivoslain 159 §:n mukainen hallintopakon vireillepanohakemus, joka koskee
...(tapahtumatiedot)
Hallintopakon vireillepano
Ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi ympäristönsuojelulain 84 §:n, 84a §:n ja 88
§:n/luonnonsuojelulain 57 §:n/vesilain 14 luvun 2 §:n/jätelain 126 §:n ja 129 §:n/kaivoslain 156 §:n,
157 §:n ja 158 §:n... mukaan velvoittaa uhkasakkoa/teettämisuhkaa/keskeyttämisuhkaa käyttäen
• saattamaan toiminta lupamääräysten mukaiseksi
• lopettamaan ympäristönsuojelulain/luonnonsuojelulain/vesilain/jätelain/kaivoslain... vastainen
toiminta
• hakemaan toiminnalle ympäristönsuojelulain/vesilain mukaista lupaa
• antamaan määräys vesistön merkittävän pilaantumisen tai luontovahinkojen korjaamiseen
Toiminnanharjoittaja
Toiminnanharjoittajan nimi, yhteystiedot ja toiminnan sijaintipaikka
Asian ilmitulo
Asia on tullut ilmi omasta/(henkilön) havainnosta....
Asia on tullut tietoon....valituksen johdosta (pvm)/...:n puhelinilmoituksesta (pvm).
Asia on tullut ilmi....(paikka).
Havaittu lainvastaisuus
Asiassa on toimittu vastoin
ympäristönsuojelulakia/luonnonsuojelulakia/vesilakia/jätelakia/kaivoslakia...
Toiminnan yhteydessä on laiminlyöty...

Toimenpiteellä on aiheutettu vahinkoa.../teolla on vaarannettu.../teko on ollut omiaan aiheuttamaan
vaaraa...
Todetut ympäristö- ja terveyshaitat
Havaitsemasi haitat ympäristöön ja terveyteen
Pilaantuneen alueen laajuus/mahdolliset vahingonkärsijät
Asianomistajien ja vahingonkärsijöiden nimet ja vaatimukset (jos tiedossa)
Liitteet
• yleisöilmoitukset
• asiaa havainnollistavat liitteet, kuten kartat, piirrokset, valokuvat, videonauhat, jne.
• näytteet (maaperä, vesi ym.), ne ovat saatavilla...
• muut mahdolliset tiedot ja selvitykset tai luettelo niistä
Yhteystiedot
Omat yhteystiedot ja allekirjoitus

