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Suunnitelmallinen valvonta on 1.9.2014 voimaan tulleen uuden ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) myötä kaikille kunnille lakisääteistä. Ympäris-
tönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä
valvontaa varten valvontasuunnitelma sekä luvanvaraisten ja rekisteröi-
tävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännölli-
sestä valvonnasta valvontaohjelma. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on laadittava valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma kolmen
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Hämeenlinnassa suunnitelmallista
valvontaa on tehty vuodesta 2005 alkaen.

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristönsuojelun val-
vontasuunnitelma ja valvontaohjelma on päivitetty kokonaisuudessaan
uuden ympäristönsuojelulain asettamien vaatimusten mukaiseksi. Ym-
päristönsuojelulain 168 §:n mukaan valvontasuunnitelmassa on oltava
tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista
toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja kei-
noista. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattava valvonnan järjestämisen ja
riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten
yhteistyö. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma
ei ole julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon
julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista.

Ympäristöriskien arviointi tehtiin valvonta-alueen ympäristöluvanvaraisil-
le ja rekisteröitäville toiminnoille laitoskohtaisesti siten, että kunkin lai-
toksen riskit arvioi kohteen vastuuvalvoja. Riskiperusteet ja riskipisteytys
määriteltiin etukäteen ympäristönsuojeluyksikön yhteisissä palavereissa.
Laitoksille määritettiin valvontaluokka ja tarkastustiheys riskinarvioinnin
perusteella seuraavasti:

luokka 1: määräaikaistarkastus vähintään kerran kahdessa vuodessa,
luokka 2: määräaikaistarkastus vähintään kerran kolmessa vuodessa,
luokka 3: määräaikaistarkastus vähintään kerran viidessä vuodessa.

Valvontaohjelman mukaisia luvanvaraisten ja rekisteröitävien toiminto-
jen määräaikaistarkastuksia on laitoksille tehdyn riskinarvioinnin mu-
kaan vuosina 2016–2019 keskimäärin 35 kpl vuodessa. Valvontaohjel-
maan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräai-
kaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännölli-
sestä valvonnasta, kuten vuosiraporttien tarkastuksista, voidaan periä
maksu. Maksun suuruus ja sen perusteet määritetään kunnan hyväk-
symässä taksassa.

Edellinen viisivuotinen valvontasuunnitelmakausi päättyy vuoden 2015
lopussa ja uusi valvontasuunnitelma on laadittu nelivuotiseksi vuosille
2016–2019. Valvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa tai vähintään
kerran valtuustokaudessa eli neljän vuoden välein. Valvontasuunnitelma



tarkistetaan lisäksi aina, jos valvontaan vaikuttavissa olosuhteissa ta-
pahtuu merkittäviä muutoksia. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajan
tasalla ja sen toteutumisesta laaditaan vuosittain yhteenveto, joka saa-
tetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi.

Liite 1 / Ymrala 8.12.2015: Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016–2019

Vs. tilaajajohtajan ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää
hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristönsuo-
jelun valvontasuunnitelman vuosille 2016–2019.

Päätös: Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että Mari Monto saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo
17.04.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antavat ympäristötarkastaja Anna Koskinen, p. 03 621 3762
ja ympäristöjohtaja Juha Lahti, p. 03 621 3777.


