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Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2017 

 
1. Johdanto 
 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja 

rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä 

valvonnasta valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista 

kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma 

on pidettävä ajan tasalla. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 168 §).  

Valvontaohjelman sisällöstä on säädetty tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksessa 

(713/2014 30 §). Sen mukaan valvontaohjelmassa on oltava 

1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja 

rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista, 

2) tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä, 

3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta. 

Valvontaohjelman laatimismenettely tulee kuvata ympäristönsuojeluasetuksen 28 §:n 

mukaisesti valvontasuunnitelmassa. Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on 

vahvistanut valvontasuunnitelman päätöksellään 29.12.2015 § 89. 

 

2. Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten valvonta 

Säännöllisen valvonnan piirissä olevia ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä 

laitoksia oli 1.1.2017 yhteensä 86 kpl (Loviisa 62, Lapinjärvi 24).  

Laitosten valvonta perustuu laitoskohtaisesti tehtyyn riskinarviointiin. Riskinarvioinnin 

perusteella laitokset on jaoteltu kolmeen valvontaluokkaan. Vuonna 2017 

ympäristölupien ja rekisteröityjen laitosten valvonta tulee keskittymään 

määräaikaistarkastusten tekemiseen sekä vuosiraporttien ja tarkkailutulosten 

tarkastamiseen.  

Taulukko 1. Luvanvaraisten ja rekisteröitävien laitosten säännöllinen valvonta vuonna 

2017 

 Loviisa Lapinjärvi Yhteensä 

Määräaikaistarkastukset 15 3 15 

Vuosiraportit ja 
tarkkailutulokset 

32 4 36 

          

Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valvontavastuulla olevien laitosten valvontaan. 

ELY-keskuksen valvontavastuulla olevia laitoksia on Loviisasssa 29 ja Lapinjärvellä 

16 kpl. 
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3. Maa-aineslain säännöllinen valvonta 

Maa-aineslain valvonta koostuu määräaikaistarkastuksista ja vuosiraporttien ja 

tarkkailutulosten tarkastamisesta. Luvanvaraiset maa-ainesten ottoalueet 

tarkastetaan vuosittain.  

Taulukko 2. Maa-aineslain mukaiset valvontakohteiden tarkastukset vuonna 2017 

 Loviisa Lapinjärvi Yhteensä 

Määräaikaistarkastukset 19 3 22 

Vuosiraportit ja 
tarkkailutulokset 

19 3 22 

 

4. Jätelain säännöllinen valvonta 

Niiden toimintojen, joissa syntyy vaarallista jätettä, tarkastaminen ja kartoittaminen 

jatkuu projektiluontoisena valvontana. Vuoden 2017 aikana tarkastetaan Loviisassa 

ja Lapinjärvellä yhteensä noin 10 kpl jätelain (646/2011) 124 §:n mukaista toimijaa.  

 

5. Muu valvonta 

Projektiluonteista valvontaa suoritetaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa 

mainituissa riskikohteissa sekä Loviisassa että Lapinjärvellä. Osa kohteista on 

jätelain mukaisia toimijoita, jotka tarkastetaan jätelain nojalla ja osa kohteista 

tarkastetaan maa-aineslain nojalla.  

Loviisassa sijaitsevien huvivenesatamien rekisteröiminen ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään jatkuu ja kohteisiin tehdään tarvittaessa tarkastus ennen 

jätehuoltosuunnitelmien hyväksymistä ja rekisteröintiä. 

Vesilain mukaisia kohteita tarkastetaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan 

yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. 

 

6. Valvonnan toteutumisen arviointi   

Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset valvonnat ovat lupavelvollisten laitosten ja 

maa-ainestenottoalueiden osalta pääosin toteutuneet. Sellaisissa maa-

ainestenottokohteissa, joissa maa-ainesten ottoa ei vielä ole aloitettu tai 

ottamistoimintaa ei vuoden 2016 aikana ole ollut, ei ole suoritettu 

määräaikaistarkastusta jossa toiminnanharjoittaja on ollut läsnä.   

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on tehty kuusi yhteistä valvontakäyntiä 

lupavelvollisiin kohteisiin.  

Yhdeksän jätelain 124 §:n mukaista toimijaa on tarkastettu vuoden 2016 aikana. 

Jotkut toiminnoista ovat pohjavesialueella sijaitsevia riskikohteita. 
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Huvivenesatamia ei ole tarkastettu vuoden 2016 aikana kartoitustyön ollessa vielä 

kesken. 

Vesilain valvontaa on suoritettu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, kohteita on 

tarkastettu yhteensä 12. 

Valvonnan toteutumista vuonna 2016 on arvioitu tarkemmin valvontakertomuksessa. 


