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1 OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, Orimattilassa ympäristövaliokunnan, on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä
valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.
Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA,713/2014) 30 §:ssä on säädetty tarkemmin valvontasuunnitelman sisällöstä. Sen mukaan valvontaohjelmassa on oltava:
1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista eri tyyppisten 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. Orimattilan ympäristövaliokunta on vahvistanut
valvontasuunnitelman päätöksellään 2.8.2017 § 17.

2 REKISTERÖITÄVIEN TOIMINTOJEN VALVONTA
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesti rekisteröitäviä toimintoja on Orimattilan
alueella yhteensä 3 kappaletta.
Rekisteröitäville toiminnoille on tehty sama riskinarviointi kuin luvanvaraisille toiminnoille ja ne on jaettu samalla periaatteella neljään luokkaan. Valvonta kohdistetaan
vuonna 2018 näiden toimintojen vuosiraporttien ja tarkkailujen seurantaan.
Rekisteröitävien toimintojen valvonta vuonna 2018
Valvontatoimenpide
Määräaikaistarkastus
Vuosiraportti

Määrä yhteensä
0
3

3 YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTA
Orimattilassa on voimassa olevia ympäristölupia yhteensä 67 kappaletta.
Ympäristölupalaitoksien valvonta perustuu laitoskohtaisesti tehtyyn riskinarviointiin.
Riskinarvioinnin perusteella laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan. Valvonta
kohdistetaan vuonna 2018 määräaikaistarkastusten tekemiseen. Lisäksi tarkastetaan
laitosten toimittamat vuosiraportit ja tarkkailutulokset.
Valvontatoimenpide
Määräaikaistarkastus
Vuosiraportit

Määrä yhteensä
16
67

4 YHDISTETTYJEN YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN JA MAA-AINESLUPIEN
SÄÄNNÖLLINEN VALVONTA
Orimattilassa on voimassa olevia yhdistelmälupia 2 kpl.
Yhdistelmäluvat tarkastetaan maastossa vuosittain. Lisäksi tarkastetaan laitosten
toimittamat vuosiraportit ja tarkkailutulokset. Vuonna 2018 mitataan lisäksi maa-ainesten ottoalueiden nykyiset korkotasot ja ottosuunnitelmien mukaiset ottoaluerajaukset.
5 MAA-AINESLUPIEN VALVONTA
Orimattilassa voimassa olevia maa-aineslupia on 22 kpl.
Luvanvaraiset, aloitetut maa-ainesten ottoalueet tarkastetaan vuosittain. Tarkastus
käsittää maastokäynnin ja Notto-vuosiraporttien ja tarkkailutulosten tarkastamisen.
Vuonna 2018 mitataan lisäksi maa-ainesten ottoalueiden nykyiset korkotasot ja ottosuunnitelmien mukaiset ottoaluerajaukset.

6 JÄTELAIN MUKAINEN VALVONTA
Jätelain säännöllinen valvonta painottuu tuleville vuosille. Tarkastuksia tehdään
vuonna 2018 ainoastaan toimenpidepyyntöjen ja kirjallisten vireillepanojen perusteella.

7 VESILAIN JA VESIHUOLTOLAIN MUKAINEN VALVONTA
Vesihuoltolain siirtymäsäännöksen määräajan umpeutuminen 31.12.2018 lisää todennäköisesti valvonnan tarvetta toiminta-aleilla sijaitsevien liittymättömien kiinteistöjen
osalta. Valvontaa tehdään vesilaitosten toimenpidepyyntöjen sekä ympäristönsuojelulle ilmoitettujen valitusten perusteella.
Vesilain mukaisia kohteita tarkastetaan vuonna 2018 toimenpidepyyntöjen ja kirjallisten vireillepanojen perusteella.

8 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN VALVONTA
Maastoliikennelain mukaisia lupia on Orimattilassa myönnetty kaksi. Tarkastuksia tehdään ainoastaan toimenpidepyyntöjen ja kirjallisten vireillepanojen perusteella.
Maastoliikennelain mukaisessa valvonnassa ja asennekasvatuksessa tehdään viranomaisyhteistyötä poliisin, pelastusviranomaisen, terveydensuojeluviranviranomaisen,
Hämeen ELY-keskuksen ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

9 MUU VALVONTA
Orimattilan alueella on neljä TUKES:in luvittamaa kohdetta. Osallistutaan tarvittaessa
näiden kohteiden yhteisvalvontaan.
Orimattila osallistuu valtakunnalliseen sinileväseurantaan yhteistyössä Hämeen elykeskuksen kanssa. Tarkkailuun kuuluu Mallusjärvi ja Villikkalanjärvi. Lisäksi voidaan
tarvittaessa ja henkilöresurssit huomioiden havainnoida levätilannetta Pyhäjärvellä,
Kylänjärvellä ja muilla pienemmillä järvillä.
Muuten ympäristön tilaa seurataan
-

osallistumalla valtakunnalliseen CO2 -seurantaan (ilmansuojelu),
Mallusjärven vesinäytteenotolla
niiden Mallusjärveen laskevien purojen vesinäytteenotolla, joihin on rakennettu
laskeutusallas
asukkaiden tekemien jättiputki- ja jättibalsamihavaintojen pohjalta.

Ympäristönsuojelu antaa muille viranomaisille virka-apua tarvittaessa. Kemikaaliasioissa ja onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa. Vesiensuojelun, melun, riskijätehuollon, hajupäästöjen, kuolleiden eläinten ja terveysvaaran osalta tehdään yhteistyötä terveydensuojelun kanssa. Työturvallisuusasioissa
ja ympäristö/lupavalvonnassa tehdään yhteistyötä poliisin kanssa.

10 VALVONNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
Kaupungin tilinpäätökseen kirjataan tärkeimmät ympäristöriskit.
Riskienhallinnassa keskitytään ensisijaisesti sijaintiriskiin (pohjavesi, vesistön läheisyys, erityinen häiriintyvä kohde kuten terveyskeskus, koulu, päiväkoti, vanhainkoti
yms.).
Valvontaohjelman toteutumista seurataan tulevien vuosien suunnittelua varten. Lisäksi valvonnan laatua ja vaikuttavuutta seurataan käytettävissä olevat resurssit huomioiden.
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