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1 Johdanto 
Ympäristönsuojeluun liittyvän valvonnan tavoitteena on  

 ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen,  
 terveellisen, viihtyisän ja monimuotoisen ympäristön turvaami-

nen 
 jätteiden synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen sekä 
 luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen.  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelu-
lain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvonta-
suunnitelma) sekä luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen mää-
räaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta 
ohjelma (valvontaohjelma). Valvonnan suunnitteluvelvollisuus koskee 
säännöllistä valvontaa eli ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvarai-
sia ja rekisteröitäviä toimintoja.  
 
Humppilan valvontasuunnitelmaan on pyritty kuitenkin kokoamaan 
kuvaus koko ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakentästä, joka 
on laajempi kuin pelkkä luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen 
valvonta. Laajempi valvontasuunnitelma edesauttaa käytettävissä 
olevien valvontaresurssien oikein kohdentamista ja varmistaa, että 
kaikki valvontatarpeet on tunnistettu.  
 
Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on luettavissa mm. 
kunnan internetsivuilla. Valvontaohjelma on valvontasuunnitelmaa 
yksityiskohtaisempi ja siinä esitetään laitoskohtaiset valvontatoimet 
ohjelmakauden aikana. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska yksi-
tyiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa 
heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. 
 
Humppilan valvontasuunnitelma on laadittu vuodelle 2019. Suunni-
telma tarkastetaan jatkossa valtuustokausittain neljän vuoden välein. 

 

2 Ympäristöolosuhteet 

2.1 Valvonta-alueen kuvaus 

Humppilan asukasmäärä 2018 on 2253. Humppilan maapinta-ala on 
yhteensä147,61 km2 ja vesipinta-ala 0,63 km2. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristöluvanvaraisia ja 
rekisteröityjä toimintoja on yhteensä 27, joista ympäristöluvanvaraisia 
toimintoja 24 ja rekisteröityjä toimintoja 3.  

2.2 Ympäristön pilaantumisen riskit  

 
Ympäristön pilaantumisen kannalta herkkiä alueita ovat muun muas-
sa vesistöt, pohjavesialueet sekä luonnonsuojelualeet. Kunnassa on 
kolme vesistöä; Kiipunjärvi, Koivistonlammi ja Venäjänlammi. Kiipun-
järvi on melko pahoin rehevöitynyt ja madaltunut. 
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Humppilan maisemaa hallitsevat laajat viljelyaukeat, kunnan reuna-
alueilla metsäiset mäkiseudut sekä kuntaa kaakkois-
luoteissuunnassa halkova harjujakso. Laajoja, tasaisia savikoita on 
etenkin kunnan keskiosassa. Savikkoaluetta ympäröivät lounaassa ja 
luoteessa metsäiset moreeniselänteet, ja moreenia on myös peltoja 
pirstovilla kumpareilla. Laajin yhtenäinen metsäalue on kunnan koil-
lisosassa. Merkittävimmät suot ovat turvetuotantoon otettu Kaitasuo, 
luonnonsuojelullisesti arvokas Rautasuo ja Koivistonsuo kunnan kes-
kustan tuntumassa. 
 
Humppilan maisemallinen selkäranka on kunnan kahtia jakava harju-
jakso. Huhtaan, kirkonkylän, Venäjän ja Murron kautta kulkeva harju-
jakso on tärkeä soranottoalue sekä pohjaveden keräytymisalue. 
Myös harjun virkistyskäyttö on lisääntymässä. Harjujaksoa on kuiten-
kin koko matkaltaan monin paikoin maisemallisesti pahoin tuhottu lii-
allisella soranotolla. 

 
Humppilassa on neljä kokonaan Humppilan alueella sijaitsevaa poh-
javesialuetta, joista kolme 1lk ja yksi 2 lk, ja lisäksi yksi osittain 
Humppilassa sijaitseva 2lk pohjavesialue. Pohjavesialueiden koko-
naispinta-ala on yhteensä noin 6,85 km². Merkittävintä pohjavesiris-
kiä aiheuttavat liikenne, asutus, yritystoiminta, pilaantuneet maa-
alueet, maa-ainestenotto sekä maatalous. Forssan seudun pohjave-
sialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2017.  
 
Yli puolet kunnan ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröitävistä toimin-
noista on eläinsuojia ja polttonesteiden jakeluasemia. Näiden jälkeen 
eniten on kivenlouhinta- ja murskauspaikkoja sekä mineraalituottei-
den valmistusta. Näiden toimintojen aiheuttamat ympäristöriskit liitty-
vät erityisesti vesistöjen, pohjavesien sekä maaperän pilaantumi-
seen. Humppilassa on voimassa kuusi maa-ainesten ottolupaa, jois-
sa kaikissa on määrätty pohjaveden laadun seurantavelvoite. 
 
Humppilassa on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta, Haukkavuori 
ja Lahnajärvi. Kiinteitä muinaisjäännöksiä Humppilan alueella on 18 
 

 

3 Valvonnan voimavarat 

3.1 Henkilöstöresurssit 

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen 
lautakunta. Teknisessä toimessa työskentelevät tekninen johtaja, 
tekninen sihteeri ja rakennusmestari, jonka tehtäviin kuuluvat ympä-
ristösihteerin tehtävät. 
 

Humppila liittyy tammikuussa 2019 seudulliseen rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva sopimukseen. Tällöin 
Forssan kaupungin henkilökunta, joka on sijoitettu teknisen ja ympä-
ristötoimen toimialan rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen pal-
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velualueelle, joka hoitaa lakisääteiset tehtävät lukuun ottamatta toi-
mielimelle kuuluvia tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat 

- luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoi-
tuspäätösten käsittely yksityismaalla 

- YVA-lain mukaisten kunnan lausuntojen antaminen arviointioh-
jelmasta ja –selostuksesta 

- kunnalle tulevat muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuoje-
lun toimialoihin liittyvien lausuntojen antaminen 

- MRL161 a §:n mukaiset (27.5.2011/589) veden johtamis- ja 
ojittamisasiat 

- YSL 156 d §:n mukaiset (13.1.2017/19) talousjätevesien käsit-
telyvaatimuksista poikkeamisasioiden käsittelyt  

- MRL:n mukaiset maisematyöluvat 

- MRL:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut, lukuun ottamatta 
toimielimen ratkaistavaksi määrättyjä päätöksiä 

- Rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjes-
telmään 

 

3.2 Valvontayhteistyö 
 

Yhteistyötä tehdään seuraavien tahojen kanssa ja esim. seuraavissa 
tilanteissa: 

 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 
o Osallistutaan tarvittaessa ELY-keskuksen valvomien 

laitosten tarkastuskäynneille. 
o Pilaantuneiden maiden puhdistamisasiat  
o Ympäristöonnettomuustilanteet 
o Jätehuollon valvonta 
o Vesilain mukaiset tehtävät 
o Kansalaispalaute 

 Pelastuslaitos ja poliisi 
o Ympäristöonnettomuustilanteet 
o Ympäristörikosasiat (myös syyttäjä mukana)  
o Hankalissa valvontatehtävissä voidaan tarvittaessa 

käyttää poliisin virka-apua. 
 Ympäristöterveydenhuolto (Forssan seudun hyvinvointikun-

tayhtymä) 
o Yhteiset tarkastukset tarvittaessa 
o Vesihuoltoon liittyvät tehtävät 
o Uimavesien ja vesistöjen tilan seuranta 
o Pyydetään lausunto kaikista ympäristölupahakemuksis-

ta. 
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o Kansalaispalaute, savuhaitta ja roskaantuminen ym. 
ympäristön pilaantuminen 

 Rakennusvalvonta 
o Rakennetun ympäristön epäsiisteyden ja roskaantumi-

sen valvonta  
o Rakennusvalvontaan tulleista lupahakemuksista lausu-

taan pyydettäessä. Eniten yhteistyötä on mm. maaläm-
pöön ja jätevesienkäsittelyyn liittyen. 

 Jätehuoltoviranomainen 
o Forssan jätelautakunta, joka toimii 16 kunnan yhteislau-

takuntana. 
o Jätehuollossa toimii yhteistyössä kaikkiaan kolme eri 

toimijaa, jotka ovat kuntien yhteinen jätelautakunta (vi-
ranomaistehtävät), kuntien omistama jäteyhtiö Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy (palvelutehtävät) ja kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen (jätehuollon valvonta). 

 
 

4 Valvontakohteet 
 
Ympäristönsuojelun valvonta suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, 
joissa ympäristön pilaantumisen vaaran arvioidaan olevan suurin. 
Huomioon otetaan toiminnan mahdollinen poikkeaminen säädösten 
ja päätösten vaatimuksista. Myös asukkaiden yhteydenotot, aiemmat 
viranomaishuomautukset tai ympäristövahingot vaikuttavat valvon-
nan suuntaamiseen.  

 

4.1 Luvanvaraiset ja rekisteröitävät kohteet 
 

Ympäristöluvanvaraisten valvontakohteiden lukumäärät toimialoittain:  
Taulukossa on eritelty kunnan ja valtionhallinnon kohteet erikseen. 
tilanne 12/2018 
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai  
toiminta (YSA 2 §) 

Kunta 
kpl 

AVI 
kpl 

Metsä- ja metalliteollisuuden laitokset  
1 mom. 1 ja 2 kohta 

 1 

Energiatuotanto ja orgaanisten liuottimien käyttö 
1 mom. 3 ja 5 kohta 

1  

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai  
käsittely 1 mom. 4 kohta 

  

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän 
ainesten otto; 1 mom. 6 kohta 

2 1 

Mineraalituotteiden valmistus; 1 mom. 7 kohta   
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai  
käsittely; 1 mom. 8 kohta 

  

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus;  
1 mom. 9 kohta 

  

Eläinsuojat ja kalankasvatus; 1 mom. 10 kohta 11 5 
Liikenne; 1 mom.11 kohta   
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Jätteiden käsittely ja jätevesien käsittely;  
1 mom. 12 kohta 

1  

Muu toiminta; 1 mom. 13 kohta 2  
Rekisteröidyt toiminnot :jakeluasema 
(kaksi jakeluasemaa ei vielä rekisterissä) 

1  

yhteensä 18 7 
 
 

Tietyistä toiminnoista, joihin ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä il-
moitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 116 §): 

 Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat  
 Asfalttiasemat 
 Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköt se-

kä 
 Tietyt kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät lai-

tokset.  
 

Rekisteröitävät toiminnot tullaan rekisteröimään ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään toimialakohtaisten asetusten siirtymäsäännösten 
mukaisesti. Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaati-
muksia koskeva asetus 444/2010 tulee sovellettavaksi viimeistään 
1.1.2020. Tietyissä tilanteissa, kuten luokitelluilla pohjavesialueilla, 
em. toiminnot vaativat edelleen ympäristöluvan. Rekisteröinnissä siir-
rytään ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan. Rekisteröitävien toimin-
tojen valvonta jakautuu toimialakohtaisen asetuksen mukaisuuden 
valvontaan, määräaikaistarkastuksiin ja toimitettujen seurantatietojen 
tarkastukseen.  

4.2 Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnot 
 

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toi-
minnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le (YSL 118 §). Ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty milloin 
ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ilmoitukset koskevat pääasiassa raken-
tamista tai erilaisia ulkoilmatapahtumia. Ilmoitusten johdosta tehdään 
tarvittaessa tarkastus.  

 
Muita ilmoituksia ovat:  
- Koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus 

(YSL 119 §)  
- Poikkeuksellinen tilanne (YSL 120 ja 123 §) 
- Poikkeuksellinen jätehuoltotilanne (YSL 120 ja 123 §):  

esim. purkaminen tai rakentaminen 

 

4.3 Ympäristönsuojelulain mukaiset muut valvontakohteet 
 

Ympäristönsuojelulain luvussa 16 asetetaan jätevesien yleinen puh-
distamisvelvollisuus ja annetaan kriteerit puhdistamisvelvollisuudesta 
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poikkeamiselle.  Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsit-
telystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (517/2017) määrä-
tään, että kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset 
31.10.2019 mennessä, jollei kiinteistölle ole haettu vapautusta puh-
distusvaatimuksesta.  
 
Valvontatarkastuksia kohteille tehdään tarpeen ja resurssien mu-
kaan. Hajajätevesivalvonta ja -neuvonta kohdistetaan ensisijaisesti 
asutuskeskittymiin, joissa on vesihuoltoon liittyviä ongelmia sekä 
pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitseviin kiinteistöihin. 

 
Eläinsuojien valvontaa toteutetaan ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) 
mukaisesti. Valvonta koskee kaikkia eläinsuojia sekä mm. lannan ja 
lannoitevalmisteiden aumavarastointia. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuk-
sen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toi-
mintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantu-
misen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toi-
minnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellis-
ten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista tai rekis-
teröitävää toimintaa (YSL 180 §). Määräyksen antamisen tulee aina 
perustua viranomaisen paikalla tekemään tarkastukseen. Myös mää-
räyksen noudattamista valvotaan. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten mukaisia valvonta-asioita ovat jäteve-
sien käsittely, maalämpökaivojen sijoittaminen sekä jätteiden oma-
toiminen käsittely (betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakenta-
misessa). Poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä myöntää 
tekninen lautakunta.  
 

4.4 Muut valvottavat kohteet ja toiminnot 
 

Vesilain (587/2011) mukaiseen valvontaan liittyvät mm. ojitusasiat, 
vesirakentaminen, jäteveden johtaminen toisen ojaan sekä viemärin 
kunnossapidosta määrääminen. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen ja ELY-keskuksen toimivalta on pääosin vesilaissa jakama-
tonta ja valvonnan järjestämisestä on siksi tarpeen sopia ELY-
keskuksen kanssa. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii vesihuoltolain 
(119/2001) mukaisena valvontaviranomaisena. Tehtävänä on valvoa 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen liittymis-
tä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja vesijohtoon ja käsitellä lain 
11 §:n ja 17 c §:n mukaisia vapautushakemuksia koskien liittymistä 
vesihuoltolaitoksen verkostoon tai hulevesiviemäriin. Vapautushake-
musten käsittelyn yhteydessä kohteeseen tehdään tarvittaessa tar-
kastus. 
 
Jätelain (646/2011) mukaiseen valvontaan kuuluu mm.: 
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- jätehuoltomääräysten (voimaan 1.9.2018) noudattamisen valvon-
ta 

- laitokset ja toiminnat, joissa syntyy vaarallisia jätteitä (JL 124 §). 
- rakennetun ympäristön epäsiisteyden ja roskaantumisen valvon-

ta, pois lukien Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ympäris-
tönhoito (167 §) 

- jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitse-
mistä varten (JL 100§). Tällainen keräystoiminta tarkastetaan vii-
den vuoden välein. 

 
Maa-aineslain (555/1981) noudattamista valvoo kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen. Humppilassa on tällä hetkellä seitsemän maa-
aineslupaan perustuvaa ottopaikkaa, jotka tulee tarkastaa vuosittain.  
 
Erityislainsäädännön, kuten maasto- ja vesiliikennelain, ulkoilulain tai 
luonnonsuojelulain tai merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 
mukaisia kohteita ei tällä hetkellä ole. 

 
 

5 Riskinarviointi ja valvontaohjelma 
 

Ympäristönsuojelulain 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on jär-
jestettävä valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja teho-
kasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen 
voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä 
tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Akuutteihin valvontatapah-
tumiin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

5.1 Ympäristöriskien arviointi ja valvonnan kohdentaminen 

 
Ympäristönsuojeluasetuksen 29 §:n mukaan määräaikaistarkastus-
ten tiheys on määritettävä ympäristöriskien järjestelmällisen arvioin-
nin perusteella. Ympäristöriskien arviointi tehtiin tammikuussa 2019 
laitoskohtaisesti viranhaltijoiden yhteistyönä ammattitaitoon ja koke-
mukseen perustuen. Riskinarvioinnissa otettiin huomioon sekä lai-
toksen toiminnasta että sijainnista aiheutuvat riskit sekä valvontahis-
toria. Arvioinnissa käytettiin seuraavia perusteita: 
- sijaintiriski: kohteen sijainti luokitellulla pohjavesialueella sekä 

pintavesien, luonnonsuojelualueiden ja häiriintyvien kohteiden 
läheisyys 

- päästöriski: melu, haju, päästöt ilmaan, vaikutus luonnonympäris-
töön, päästöt veteen, päästöt maaperään ja jätteiden synty 

- valvontahistoria: mm. säädösten ja määräysten noudattaminen, 
havaitut puutteet ja riskit, tarkkailutulokset, valitukset 
 

 
Riskinarvioinnin perusteella laitoksille määritettiin valvontaluokka ja 
tarkastustiheys seuraavasti: 
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Valvontaluokka Määräaikaistarkastus  
vähintään 

Laitoksia 
kpl 

2 kerran kahdessa vuodessa  
3 kerran kolmessa vuodessa  
5 kerran viidessä vuodessa  

 
Ympäristöriskien arvioinnin laitoskohtaiset päivitykset tehdään tarvit-
taessa, mikäli toiminta tai sen ympäristöolosuhteet muuttuvat olen-
naisesti. Muuttunut valvontaluokka perusteluineen kirjataan valvon-
taohjelmaan. Uusille kohteille tehdään ympäristöriskien arviointi ja 
määritetään valvontaluokka lupaprosessin tai rekisteröinnin yhtey-
dessä. 

 

5.2 Valvontaohjelma 
 

Valvontaohjelma muodostuu laitosluettelosta, joka sisältää laitoskoh-
taisen, riskinarviointiin perustuvan suunnitelman tarkastuksista. Val-
vontaohjelmaan merkitään toteutuneet tarkastukset ja mahdolliset 
muut suunnitelmalliset valvontatoimenpiteet.  
 
Valvontaohjelmassa määrättyä määräaikaistarkastusten tiheyttä voi-
daan tarvittaessa muuttaa viranhaltijan tekemän harkinnan perusteel-
la. Lisäksi valvontaviranomaisen on riskinarvioinnin mukaisesta tar-
kastusvälistä huolimatta tarkastettava kaikki ympäristöluvanvaraiset 
kohteet viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan 
tarkistamista koskeva hakemus olisi ollut määrä jättää lupaviran-
omaiselle, ja arvioitava kohteen luvan muuttamisen tarve.  
 
Valvontaohjelman mukaisia ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitä-
vien kohteiden määräaikaistarkastuksia tehdään vuonna 2019 laitok-
sille tehdyn riskinarvioinnin mukaan 25 kpl. Valvontaohjelman mukai-
nen luvanvaraisten ja rekisteröitävien kohteiden valvonta on maksul-
lista. 
 
Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla mm. päivittämällä 
uudet ja poistuvat toiminnat. Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain 
seuraavan vuoden valvontaohjelman sekä valvoo sen toteutumista 
puolivuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 
Valvontaohjelman toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, jo-
ka viedään tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Laitoskohtainen valvon-
taohjelma on ainoastaan yksikön sisäisessä käytössä (ei-julkinen 
asiakirja), koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon jul-
kistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. 
Toiminnanharjoittajalla on kuitenkin oikeus saada tietää kohteensa 
valvontaluokka ja perusteet sen määräytymiselle. 
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6 Valvonnan toteuttaminen 
 

Valvontatyötä ovat muun muassa tarkastusten suorittaminen, raport-
tien tarkistaminen, selvitysten ja suunnitelmien hyväksyminen, pro-
jektiluonteinen valvonta sekä valituksiin ja akuutteihin tilanteisiin rea-
goiminen.  

 
Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten tarkastaminen 
valvontakeinona soveltuu pääsääntöisesti vain viranhaltijoiden käy-
tettäväksi. Suunnitelmaan on otettu myös muita valvontatapoja, jotka 
sopivat myös esimerkiksi harjoittelijoiden tehtäviksi, kuten projekti-
luonteiset valvontakyselyt ja selvitykset. 

 

6.1 Valvontatarkastukset 
 
Määräaikaistarkastukset 
 

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä 
toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet 
ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien arvioinnin perusteella (ks. 
Luku 5). Määräaikaistarkastuksen suorittamisesta peritään maksu 
taksan mukaisesti. 

 
Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan paikan päällä suoritettua val-
vontakäyntiä. Jos toiminnan ympäristöluvan myöntäminen kuuluu 
valtion ympäristölupaviranomaiselle, tarkastuksen suorittaa ELY-
keskus. Toiminnanharjoittajan edustajan on oltava paikalla ja käyn-
nistä on yleensä pitänyt sopia etukäteen. Tarkastuksesta on laaditta-
va tarkastuskertomus, joka toimitetaan toiminnanharjoittajalle. Mää-
räaikaistarkastukseen sisältyy tarvittaessa uusintatarkastus. Rekiste-
röitävien kohteiden tarkastuksilla voidaan käyttää toimialakohtaisten 
asetusten pohjalta laadittuja tarkastuslistoja.  

 
Tutustumiskäyntejä laitoksella, määräaikais- tai häiriöraporttien tai 
erilaisten selvitysten tarkastamista ei pidetä tarkastuksena, ellei sii-
hen liity käyntiä toiminnan sijaintipaikalla. 
 

Tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa 
 

Tarkastus on suoritettava myös, jos onnettomuuden, poikkeustilan-
teen, haitasta tehdyn ilmoituksen, luvan noudattamatta jättämisen tai 
muun seikan vuoksi on aihetta olettaa, että toiminnasta aiheutuu ter-
veyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa. Asia voidaan tarkastuksen sijaan selvittää myös muulla asi-
anmukaisella tavalla. Jos samanaikaisesti on vireillä toimintaa kos-
keva lupa-asia, on tarkastus tai selvitys tehtävä mahdollisuuksien 
mukaan ennen lupa-asian ratkaisemista. (YSL 169 §) 
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Erilaisten akuuttien tilanteiden arvioinnissa ja jälkihoidossa voi olla 
mukana useita viranomaisia. Ilmoituksen saadessaan viranomaisen 
on selvitettävä muun muassa seuraavat asiat: 
- tapahtumien kulku yleispiirteisesti 
- aiheutuneiden päästöjen laatu ja määrä 
- havaitut päästöjen vaikutukset ja laajuus 
- kenelle muille viranomaisille on ilmoitettu 
 
Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan luvanvaraisesta tai rekisteröi-
tävästä toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava vii-
pymättä valvontaviranomaiselle poikkeuksellisista tilanteista, joista 
voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Myös ympäristöluvis-
sa tulisi olla lupamääräykset erityistilanteisiin varautumisesta ja il-
moittamisesta. 
 

Tarkastusten maksullisuus 
 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen voi periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perus-
tuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkas-
tuksista. Valvontamaksua voidaan periä myös rikkomuspohjaisesti, 
jolloin maksullisuus koskee kaikkea toimintaa. Maksullisia ovat tällöin 
hallintopakkomääräyksen noudattamisen (YSL 175–176 §) tai toi-
minnan keskeyttämisen (YSL 181 §) valvomiseksi tehty tarkastus. 
Maksun suuruus ja sen perusteet määrätään kunnan hyväksymässä 
taksassa 

 
 

6.2 Muut valvontatavat 

 
Raporttien tarkastaminen 
 

Toiminnanharjoittajilta saadut raportit (vuosiyhteenvedot, velvoite-
tarkkailut, häiriötilanneraportit ym.) tarkistetaan. Tarpeen mukaan 
otetaan yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja pyydetään lisäselvitystä. 
Ympäristölupapäätöksiin kirjattujen tarkkailumääräysten valvonta on 
tärkeää tarkkailun suorittamisen ja toiminnan vaikutusten seuraa-
miseksi. Tarkkailuraportteihin perustuen valvontaviranomainen voi 
päättää ympäristöluvan tarkkailumääräysten mahdollisesta muutta-
misesta.  

 
Suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen 

 
Ympäristölupapäätöksissä edellytetyistä suunnitelmista ja selvityksis-
tä tekee päätöksen pääsääntöisesti ympäristönsuojelusta vastaava 
viranhaltija. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman hyväk-
syy tekninen lautakunta, joka voi tarvittaessa antaa lopettamista kos-
kevia määräyksiä. Suunnitelmien, kuten tarkkailusuunnitelman, käsit-
telystä ja hyväksymisestä peritään maksu taksan mukaisesti. 
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Projektiluonteinen valvonta 
 

Laitoksia ja toimintoja, jotka eivät säännöllisesti raportoi ympäristön-
suojeluun liittyvistä asioista, voidaan valvoa ajoittain toteutettavilla 
projekteilla. Valvontakyselyt ja selvitykset voidaan kohdistaa esimer-
kiksi tiettyyn toimialaan (esim. korjaamot, eläinsuojat tai biojätteen 
suurtuottajat), alueeseen (esim. pohjavesi-, ranta- tai teollisuusalue) 
tai toimintoon (esim. kemikaalien varastointi, jätevesien käsittely tai 
jätehuolto). Myös ympäristöluvanvaraisia tai rekisteröitäviä laitoksia 
voidaan tarkastaa projektiluonteisesti esimerkiksi silloin, kun lainsää-
dännössä annetaan uusia, tiettyä toimialaa koskevia määräyksiä tai 
tällaisten määräysten toimeenpanoaika lähestyy. 
 
Projektista on hyvä tiedottaa yleisesti etukäteen. Toiminnanharjoitta-
jien tasavertaisen kohtelun vuoksi projektiin valittavien kohteiden ra-
jaus on mietittävä tarkasti. Tiedotus projektista toimii välillisesti laa-
jemmin myös muiden toiminnanharjoittajien herättelemisessä ympä-
ristönsuojeluasioihin.  
 
Toimintaa koskevia tietoja voidaan pyytää kirjallisesti lomakkeilla, 
sähköpostilla tai puhelimitse suoritetulla kyselyllä. Lomake voi olla 
täytettävissä myös internet-sivuilla. Tietoja joudutaan pyytämään to-
dennäköisesti monta kertaa, joten tietojen keräämiseen on varattava 
aikaa. Tietojen pyytäminen ja tarkastaminen voidaan antaa harjoitteli-
jan tehtäväksi, mutta jatkotoimenpiteistä päättäminen ja määräämi-
nen kuuluvat tekniselle lautakunnalle.  

 
Valitukset 

Asianosaisilla, yhdistyksillä, kunnalla sekä viranomaisilla on oikeus 
kirjallisesti panna jokin ympäristön pilaantumista tai luontovahinkoa 
koskeva asia vireille. Nimettömiin ilmoituksiin reagoiminen on viran-
omaisen omassa harkinnassa, mutta yleisen edun vastaista toimin-
taa koskevat ilmoitukset on syytä aina tarkistaa. Asianosaista voi 
pyytää panemaan asia vireille kirjallisesti, esimerkiksi jos valitukset 
samasta asiasta jatkuvat. Kirjallisesti vireille tullut asia on käsiteltävä 
ja siitä on annettava valituksenalainen päätös. Ennen päätöstä on 
valituksen kohteelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa sekä 
usein myös tarkastus tilanteen toteamiseksi on tarpeen. 
Asianosaisen nimeä ei aina tarvitse ilmoittaa toiminnanharjoittajalle 
vaan viranhaltijan oma havainto riittää haitan toteamiseksi. Valvonta-
käynnistä ei tarvitse ilmoittaa ennakolta toiminnanharjoittajalle, jos 
käynnin tarkoituksen voidaan olettaa vaarantuvan. Käynnin aikana 
tehdyt havainnot on ilmoitettava käynnin jälkeen toiminnanharjoitta-
jalle.  
 
Haitan (esim. haju tai melu) todentaminen voi joskus olla vaikeaa sen 
ajoittaisuuden vuoksi. Usein yhteydenotto toiminnanharjoittajaan ja 
asian tutkiminen yhteistyössä on helpoin ja tehokkain tapa edetä asi-
an selvittämisessä. Monesti tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat pie-
niä ja niistä voidaan sopia toiminnanharjoittajan kanssa ja kirjata so-
vitut asiat neuvottelu- tai tarkastusmuistioon. Viimeistään asian rat-
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kettua ilmoituksen tekijälle annetaan palautetta viranomaisen toimista 
ja niiden vaikutuksesta ja merkitään asia käsitellyksi.  
 
Mikäli asiat eivät etene neuvottelemalla, tekninen lautakunta voi an-
taa tarvittavat määräykset ympäristönsuojelulain 175 §:n perusteella. 
Kiireellisissä tapauksissa määräyksen voi antaa ympäristönsuojelu-
lain 182 §:n perusteella viranomainen, jolle tehtävä on delegoitu. 
Asia on tuotava viivytyksettä teknisen lautakunnan käsittelyyn. 

7 Tietojärjestelmät 
 

Kaikki ympäristösuojelun asiakirjat arkistoidaan paperisena sekä tal-
lennetaan sähköisesti asiakkaittain ja/tai kohteittain. Valvontaohjelma 
on excel-muotoinen tiedosto ja se tarkoitettu vain yksikön sisäiseen 
käyttöön.  

 

8 Koulutus 
Henkilöstön jatkuvalla ja monipuolisella koulutuksella on tärkeä mer-
kitys tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan valvonnan suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on tuntea ja osata 
soveltaa keskeistä lainsäädäntöä valvonnan eri osa-alueilla sekä ke-
hittää taitoja muuttuvassa hallintokentässä mukaan lukien atk-taidot 
sekä vuorovaikutustaidot.  

 

9 Asiakaspalvelu, viestintä ja tiedotus 
 

Viranomaispalveluille on laadittu viestintäohje. 
 
Lainsäädännössä olevien, kaikkia hallintoaloja koskevien yleisten 
vaatimusten lisäksi, on ympäristösäädöksiin sisällytetty myös erityisiä 
tiedottamisvaatimuksia. Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu ym-
päristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus, ympä-
ristönsuojelua koskevaan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuminen 
sekä yhteistyön edistäminen. Ympäristönsuojelulaki puolestaan vaatii 
kuntaa huolehtimaan ympäristön tilan seurannasta.  

 
Uudessa ympäristönsuojelulaissa on paitsi ympäristölupahakemus-
ten ja -päätösten kuuluttamista koskevat säännökset myös pykälät 
sähköisen tiedonsaannin edistämiseen. Nykyaikainen verkkoviestintä 
on muutoinkin korostunut viestinnän suunnittelussa ja se on osaltaan 
monella tapaa parantanut kuntalaisten osallistumis- ja tiedonsaanti-
mahdollisuuksia.  

 
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on julkinen ympäristölupa-
lautakunnassa hyväksytty asiakirja, joka pidetään koko sen voimas-
saoloajan toiminnanharjoittajien ja kaupunkilaisten saatavilla kau-
pungin verkkopalvelussa. Sen lisäksi viranomaisella on yksityiskoh-
taisempi laitoskohtainen valvontaohjelma sisäiseen käyttöön. Sen to-
teutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, joka viedään lautakun-
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nalle tiedoksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on myös julki-
nen ja saatavilla kaupungin verkkosivuilla. 

 
Valvontasuunnitelman yhtenä tavoitteena on edistää säännöllistä yh-
teydenpitoa valvontaviranomaisen ja valvontakohteen välillä. 
 

10 Valvontasuunnitelman tarkistus ja valvontaohjelman toteutumisen 
arviointi 
 

Valvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran 
valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein. Valvontasuunnitelma 
tarkistetaan lisäksi aina, jos valvontaan vaikuttavissa olosuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti 
ajan tasalla ja sen toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, 
jossa tarkastellaan toteutunutta valvontaa verrattuna suunnitelman 
mukaiseen valvontaan. Yhteenvedossa tarkastellaan myös valvon-
nan tarpeen mahdollisia muutoksia sekä suunnitelman päivitystarvet-
ta valvontakohteiden muuttuessa. Yhteenveto saatetaan tekniselle 
lautakunnalle tiedoksi.  
 
Arvioinnissa voidaan esittää, kuinka asianmukaisia asetetut tavoitteet 
ovat olleet, ottaen huomioon alueen ympäristönsuojelun tilanteen ja 
valvontaan osoitetut resurssit ja tulisiko valvontaohjelmassa olevia 
tavoitteita muuttaa sekä se paljonko jatkossa varataan resursseja 
valvontaan. Arviossa voi olla myös arvio neuvonnan, koulutuksen ja 
tiedottamisen riittävyydestä sekä arvio kehittämistarpeista. Myös val-
vontayhteistyön onnistumista muiden viranomaisten kanssa voidaan 
arvioida. 
 
 
 
 
 
 
 
 


