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1 JOHDANTO  
 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalveluiden perustehtäväksi on 
määritelty viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elin- ja toimintaympäristön turvaaminen sekä 
ihmiselle että eläimille luonnonarvoja kunnioittaen, asiantuntevasti, laadukkaasti ja lainmu-
kaisesti. Ympäristönsuojelu pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan tätä perustehtävää valvo-
malla, että ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia lupia 
ja määräyksiä noudatetaan. Lisäksi valvontaa on myös toimintojen ympäristövaikutusten 
seuraaminen. Valvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa 
ympäristön pilaantumista ja elinympäristön laadun heikkenemistä.  
 
Valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita viranomainen tekee lakien ja niiden 
nojalla annettujen säädösten noudattamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi. Valvontaan 
liittyvät lupien ja ilmoitusten käsittely ja lausuntojen antaminen, joilla varmistetaan, että toi-
minta ennakolta täyttää sitä koskevat vaatimukset. Varsinainen valvonta kohdistuu toiminnan 
harjoittamiseen ja toiminnan päättymisen jälkeisiin töihin ja seurantaan. 
 
1.9.2014 voimaan astunut uudistettu ympäristönsuojelulaki (527/2014) edellyttää, että val-
vontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu 
ympäristöriskien arviointiin. Säännöllistä valvontaa varten on valvontaviranomaisella oltava 
valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman laatimiselle kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisessa annettiin kolmen vuoden siirtymäaika, joka päättyi 1.9.2017. Tä-
hän valvontasuunnitelmaan on otettu mukaan myös maa-ainesten ottamisen valvonta sekä 
jätehuollon valvonta. Jätehuollon valvontakohteiden valvontasuunnitelma tuli laatia 30.6.2018 
mennessä. 
 
 

 

2 TOIMINTA-ALUE JA ALUEEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

2.1 Väestö ja asutus 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta-alueella on neljä kuntaa Kauhajoki, 
Teuva, Isojoki ja Karijoki, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 21 700 asukasta 
(1.1.2018).  
 
Taulukko. Asukasmäärät 31.12.2018 :  
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 
Väkiluku  
Väestön jakaantu-
minen kunnittain, % 

1 976 
 

9 

1 274 
 

6 

13 375 
 

61 

5 158 
 

24 

 
Taulukko. Taajamissa asuva alueen väestö vuonna 2016: 
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 
Taajama-aste, % 38,8 38,2 67,6 65,9 

 

2.2 Elinkeinot 

Suupohjan alueella teollisuus on keskittynyt elintarviketuotantoon, huonekalu- ja puusepän-
teollisuuteen, metalli-, muovi- ja talonrakennusalaan sekä logistiikka-automaatioalaan. Alue 
on myös vahva maatalousalue, jossa kotieläintalous on hyvin keskittynyt maidontuotantoon 
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sekä kasvavasti myös lihakarjan kasvatukseen. Alueella on myös jonkin verran sianlihan tuo-
tantoa, mutta siipikarjataloutta harjoitetaan vain muutamilla tiloilla, samoin kuin turkiseläintuo-
tantoa. Maanviljelyssä keskitytään lähinnä nurmen ja rehuviljan viljelyyn, mutta etenkin alu-
een länsi- ja eteläosassa on perunan ja juurikkaiden viljely tärkeässä osassa. Alueella on 
myös keskittynyttä kasvihuoneviljelyä.   
 
Taulukko:Työpaikkojen jakaantuminen  (Tilastokeskus 2015): 
 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 
Alkutuotanto, % 24,1 29,7 9,3 17,3 
Jalostus, % 22,5 24,0 25,3 26,8 
Palvelut, % 50,8 45,3 64,4 54,5 
     

 

2.3 Vesistöt 

Alueen vesistöt sijaitsevat Kyrönjoen, Lapväärtinjoen (Isojoen), Karvianjoen, Teuvanjoen ja 
Närpiönjoen vesistöalueilla. Alue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-
hoitoalueeseen. 
 
Alueen vesipinta-ala on pieni, sillä järviä on vähän ja virtavedet kapeita. Alueella sijaitsevat 
järvet ovat Isojoen Kangasjärveä lukuun ottamatta, hyvin matalia sekä humus- ja ravinnepi-
toisia.  

 
Taulukko: Suupohjan kuntien pinta-alat ja vesistöpinta-alat (Maanmittauslaitos 2016): 

 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 
Pinta-ala yhteensä, km2 647,43  186,54 1 315,55 556,05 
josta vesistöä, km2 5,05 0,78 16,57 1,35 

 
Taulukko: Alueen suurimmat järvet ja mihin vesistöön ne kuuluvat (Lähde: Järviwiki, SYKE):  
 

Järven nimi Pinta-ala, 
km2 

Sijainti-
kunta 

Päävesistö Järven ekologi-
nen tila 
 

Nummijärvi 4,78  Kauhajoki Karvianjoki Tyydyttävä 
Ikkeläjärvi 3,54  Kauhajoki Kyrönjoki Tyydyttävä 
Säkkijärvi 1,89  Kauhajoki Karvianjoki Hyvä 
Kauhajärvi 1,02 Kauhajoki Kyrönjoki Ei tietoa 
Kodesjärvi 0,99 Isojoki Karvianjoki Ei tietoa 
Ylimysjärvi 0,64 Kauhajoki Karvianjoki Ei tietoa 
Haapajärvi 0,52 Isojoki Lapväärtinjoki (Isojoki) Hyvä 
Kangasjärvi 0,47 Isojoki Lapväärtinjoki (Isojoki) Erinomainen 
Tönijärvi 0,41 Isojoki  

(osaksi 
KRS) 

Selkämeren rannikkoalue Ei tietoa 

Kivijärvi 0,38 Isojoki Lapväärtinjoki (Isojoki) Ei tietoa 
Sarvijärvi 0,33 Isojoki Karvianjoki Ei tietoa 

 
Alueella on useita jokia ja niihin liittyviä sivupuroja eli luomia. Maanviljely ja myös asutus on 
keskittynyttä jokilaaksojen alueille. Jokivesistöt ovat alueella laadultaan hyvin erilaisia. Tyypil-
listä kaikille alueen jokivesistöille on hyvin suuret sääoloista johtuvat vuosittaiset virtaaman-
vaihtelut.  Tämä johtuu osaksi järvien vähäisestä määrästä. Myös tehokas maankuivatus on 
lisännyt virtaamien vaihteluita.  
 
Jokiluonnon ekologinen tila on pysynyt ihmistoiminnasta huolimatta hyvänä niillä alueilla, joil-
la vesistö kulkee metsäisillä alueilla. Alueen runsaiden pohjavesipurkaumien myönteinen 
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vaikutus virtavesistöjen laatuun näkyy monin paikoin monimuotoisena vesiluontona. Pelto-
alueilla jokien virtaama hidastuu ja myös kasvava ravinnekuormitus tulee näkyviin joen eko-
logisen tilan huonontumisena.  
 

 
Taulukko: Jokivesistöjen laatu (ekologinen tila) vuonna 2013 (lähde: SYKE,  Vesikartta -
palvelu): 

 

Kunta Jokivesistö Ekologisen tilan luokitus 
Isojoki Isojoki (pääuoma) Hyvä 
 Heikkilänjoki Hyvä 
 Pajuluoma Hyvä 
 Kärjenjoki  Tyydyttävä 
   
Karijoki Karijoki Hyvä 
 Metsäjoki Hyvä 
 Peninluoma Hyvä 
 Teuvanjoki Tyydyttävä 
   
Kauhajoki Hyypänjoki (Kauhajärvestä 

Kauhajoen keskustaan) 
Hyvä 

 Ikkeläjoki Hyvä 
 Uuronluoma Hyvä 
 Kauhajoki (Kyrönjoki) Tyydyttävä 
 Nummijoki Välttävä 
 Kainastonjoki Välttävä 
 Paholuoma Ei luokiteltu 
   
Teuva Itäjoki Hyvä 
 Peninluoma Hyvä 
 Teuvanjoki Tyydyttävä 
 Riipinluoma Välttävä 

 
 

2.4 Pohjavesialueet 

Suupohja sijaitsee lähinnä itäosiltaan Suomenselän vedenjakaja-alueella ja siihen liittyvistä 
vanhoista harjumuodostelmista johtuen alueella on runsaita pohjavesivaroja.   Erityisesti 
Kauhajoen pohjavesivarantoja käytetään huomattavia määriä yhdyskuntien talousvesitarpei-
siin Suupohjan lisäksi Seinäjoen ja Närpiön suunnilla. 
 
Taulukko: Alueella kokonaan sijaitsevat pohjavesialueet (lähde: Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskus, pohjavesialueiden uudelleenluokitus- ja rajausaineisto 2019) 

 Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva 
Pohjavesialueiden luku-
määrä, kpl 

 
19 

 
6 

 
28 

 
13 

- joista 1 lk:n alueita, kpl 
 
Kokonaispinta-ala, km2 

5 
 
62,63 

5 
 
2,48 

22 
 
213,63 

11 
 
26,47 

Muodostumisaluetta, 
km2 

 
35,43 

 
1,44 

 
77,24 

 
15,75 
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Kuva: Pohjavesialueiden sijainti: 
 

 
 

 
Vuonna 2013 tehdyssä valtakunnallisessa pohjavesialueiden riskiluokittelussa on lähes kaik-
ki alueen pohjavesialueet luokiteltu tilaltaan hyviksi. Riskialueita ovat Isojoen Vesijärven poh-
javesialue kohonneiden nitraattipitoisuuksien vuoksi ja Kauhajoen Keltamäen pohjavesialue 
vanhalla taimitarhalla käytettyjen torjunta-aineiden vuoksi.  Kauhajoen Hyypänmäki, Paha-
lähde ja Isojoen Rimpikangas B – pohjavesialueet on luokiteltu selvityskohteiksi, joiden poh-
javeden laatutietojen selvittämistä on esitetty. 
 
Taulukko: Vesilaitosten ottama pohjavesi vuonna 2013. (Lähde: Etelä-Pohjamaan ELY-
keskuksen alueen pohjavesien toimenpideohjelma 2016-2021) 
 

Kunta Vedenottamoita Otettava vesimäärä 
vuonna 2013, m3 

Vesimäärä vuorokaudessa, 
m3 

Isojoki 8 117 650 322 
Karijoki 4 45 226 124 
Kauhajoki 31 5372 831 14 720 
Teuva 18 1096 986 3 005 
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2.5 Suojelualueet: 

Suupohjassa sijaitsee kaksi kansallispuistoa, jotka ovat Lauhanvuoren ja Kauhanevan-
Pohjankankaan kansallispuistot alueen kaakkoisosassa. Pinta-alaltaan suurimmat luonnon-
suojelualueet ovat keskittyneet suoluonnon suojelemiseen sekä jokiluonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseen.  Alueella on myös arvokasta harjuluontoa, jota säilytetään lähinnä maa-
aineslain avulla ja harjujensuojeluohjelmalla. Vanhojen metsien ja lehtojen suojelukohteet 
ovat pienialaisia. 
 
Kuva: Suojelualueet Suupohjassa 
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Taulukko: Alueella sijaitsevat Natura 2000 –suojeluverkoston kohteet:  
 

Alueen nimi Sijaintikunnat pinta-ala, 
km2 

toteuttamistapa 

Haapakeidas Isojoki (Honkajoki, 
Siikainen 

 
57,79 

 
LsL 

Lapväärtinjokilaakso Kauhajoki, Isojoki, 
Krs, Karijoki 

 
2,34 

 
LsL, VL 

Lassinharju Isojoki 0,67 LsL 
Kodesjärvi Isojoki 1,40 LsL 
Hanhikeidas Isojoki 9,34 LsL 
Lauhanvuori Isojoki, Kauhajoki, 

Honkajoki 
 

49,92 
 
LsL 

Karvian luomat Kauhajoki (Karvia)  ML, VL 
Karvianjoen kosket Kauhajoki (Honkajo-

ki) 
  

LsL, ML, VL 
Ylimysjärvi Kauhajoki 1,25 LsL 
Iso Koihnanneva Kauhajoki 13,90 LsL 
Iso Kaivoneva Kauhajoki 5,84 LsL 
Mustasaarenneva Kauhajoki, Jalasjärvi 7,24 LsL 
Kauhaneva-
Pohjankangas 

Kauhajoki (Karvia, 
Honkajoki) 

68,65  
LsL, MRL, MaL, ML, VL 

Pässinrämäkkä Teuva 0,60 LsL 
Kurpanneva Teuva, Kurikka 3,95 LsL 
Varisneva Teuva 2,78 LsL 
Lutakkoneva Teuva 4,55 LsL 
Harjaisneva-
Pilkoonneva 

 
Teuva 

 
6,91 

 
LsL 

 
LsL=Luonnonsuojelulaki, VL=Vesilaki, MRL=Maankäyttö- ja rakennuslaki, ML=Metsälaki, 
MaL=maa-aineslaki 
     
Natura2000 –kohteiden lisäksi alueella on yksityismaille sekä myös valtion maille perustet-
tuja luonnonsuojelualueita sekä vapaa-ehtoiseen suojeluun perustuvia Metso-kohteita. Li-
säksi voidaan myös mainita Hyypänjokilaakso, joka on valtakunnallisesti merkittävä mai-
sema-alue. 

 

3 PILAANTUMISEN VAARAA AIHEUTTAVAT TOIMINNOT JA YMPÄRISTÖN PILAANTU-
MISRISKIT 

 
Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan lainsäädännössä sellaista päästöä, jonka seurauk-
sena aiheutuu 1) terveyshaittaa, 2) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, 3) luonnonvarojen 
käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 4) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai 
erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, 5) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltu-
vuuden vähentymistä, 6) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai 7) muu 
näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Päästö voi olla ihmistoiminnasta 
aiheutuva aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon tai hajun päästämistä tai johta-
mista veteen, ilmaan tai maaperään. 
 
Ympäristönsuojelulaissa on lueteltu sellaiset ammattimaiset tai laitosmaiset toiminnot, joi-
den tiedetään voivan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja näiltä toiminnoilta edel-
lytetään toimintaansa sen vuoksi ympäristölupaa. Lisäksi myös muut vähäisemmät tai mai-
nitsemattomat toiminnot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja näiltä toimin-
noilta voidaan edellyttää ympäristölupaa harkintaperusteisesti silloin kun kyseisestä toimin-
nasta voi aiheutua pohjaveden tai pintavesien pilaantumista tai naapureille kohtuutonta ra-
situsta tai haittaa. 



9 
 

 
Keskeiset ympäristön pilaantumisen riskit liittyvät alueella maaperään sekä pinta- ja pohja-
vesiin sekä asutuksen osalta viihtyisyyden vähenemiseen sekä myös luonnonympäristön ti-
lan heikkenemiseen.  

 

3.1 Toiminta pohjavesialueella 

 
Suupohjan alueella merkittävin pilaantumisen riskiä kasvattava tekijä on pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavan toiminnan sijaitseminen pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain pohjave-
den pilaamis- ja muuttamiskielto on ehdoton.   
 
Pohjavesialueilla pilaantumisriskiä voivat aiheuttaa, jos toiminta ei ole hallittua: 
 
Asutus 

- jätevedet, maanalaiset öljysäiliöt, lämpökaivot ja -putkistot 
Maa-ainestenotto 

- luvaton tai hallitsematon otto, kotitarveotto 
- vanhat maisemoimattomat ottoalueet, pohjavesilammikot 
- öljytuotteiden käsittely tai säilytys ja konerikot 
- jätteet ja varastointi 
- ilkivalta 
- alueelle soveltumaton toiminta, kuten moottori- ja ammuntaharrasteet 

Maatalous 
- kemialliset lannoitteet ja karjanlannan käyttö lannoitteena 
- torjunta-aineiden käyttö 
- lannan varastointi 
- jätevedet, kuten maitohuonevedet, puristenesteet 
- kemikaalien ja polttoaineiden säilytys, käsittely ja kuljetus 
- peltojen raivaaminen ja kuivatus 

Liikenne 
- vaarallisten aineiden kuljetus ja onnettomuudet 
- tiesuola 
- teiden rakentaminen 
- hallitsematon maastoliikenne 
Yritystoiminta 

- päättyneet toiminnot, kuten entiset polttonesteiden myyntipaikat, romulat 
- olemassa oleva yritystoiminta, kuten polttonesteiden jakelu, työkonevarikot, turvetuo-

tanto, maalaamot, korjaamot, tuulivoimalat ym. 
 
Muu toiminta 

- ampumaradat 
- muuntamot 
- hautausmaat 
- pohjavedenotto 
- entiset kaatopaikat 
- roskaantuneet alueet 
- ojitukset, maanrakennus 
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Taulukko: Pohjavesialueet, joilla peltopinta-ala on yli 100 ha tai peltoalan osuus pohjavesi-
alueen pinta-alasta on yli 50 %. (Lähde: Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen alueen pohjave-
sien toimenpideohjelma 2016-2021) 

 

Kunta Pohjavesialue Pohjavesialueen 
pinta-ala, ha 

Peltoa pohjavesi-
alueella, ha 

Peltoalan osuus 
pohjavesialueesta, 
% 

Isojoki Kortesmäki 53,63 37,19 69,35 
Isojoki Kärjenkoski B 80,19 42,06 51,85 
Teuva Itäneva 21,44 11,06 51,60 
Isojoki Hurttakangas 485,00 199,63 41,16 
Kauhajoki Hyypänmäki 2514,50 992,25 39,46 
Isojoki Vesijärvi 329,81 123,75 37,52 
Kauhajoki Pahalähde 2854,31 803,25 28,14 
Teuva Horonkylä 758,00 210,25 27,74 
Kauhajoki Lumikangas 3401,63 305,25 8,97 
Kauhajoki Harrinkangas 1214,75 108,69 8,95 

 
 

Kaikki pohjavesialueilla tapahtuva toiminta ei edellytä ympäristö- tai vesitalouslupaa. Asu-
tuksen aiheuttamia pohjavesiriskejä hallitaan rakennusluvilla ja kaavoituksella. Maa-
ainestenoton vaikutukset huomioidaan maa-ainesluvissa. Liikenteeseen liittyviä riskejä halli-
taan liikenteeseen liittyvillä luvilla, katsastuksilla, suunnittelulla ja pohjavesien suojaustoi-
menpiteillä. Eläinsuojien osalta ja osaan yritystoimintaa voidaan soveltaa ympäristölupa-
menettelyä. Ojitukset edellyttävät vähintäänkin ojitusilmoitusta, jonka perusteella voidaan 
harkita vesitalousluvan tarvetta.  
 

3.2 Vesistöjen tilaan vaikuttava toiminta 

 
Vesistöjen tilaan vaikuttavia toimintoja ovat sellaiset toiminnot, joista on mahdollista päästä 
ympäristöön vesistöissä haitallisesti vaikuttavia aine- tai energiapäästöjä. Tyypillisesti vesis-
töihin haitallisesti vaikuttavia ovat ravinnevalumat, kemikaali- ja öljypäästöt, jätevedet, kiinto-
aine- ja humuskuormitus, pohjavesipurkaumien väheneminen sekä vesistöjen muuttaminen, 
kuten ruoppaukset, patoaminen ym.  
 
Suupohjan alue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, 
jolle vuosiksi 2016-2021 laaditun vesienhoitosuunnitelman tavoitteena on estää pinta- ja poh-
javesien tilan heikkeneminen  sekä pyrkiä kaikkien vesien osalta vähintään hyvään tilaan. 
Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Lisäksi vesienhoitoalueel-
lamme on laadittu vesistökohtaiset toimenpideohjelmat vuosille 2016-2021, joiden tavoitteet 
tulee myös viranomaistoiminnassa huomioida. Suupohjan alueella huomioitavia toimenpide-
ohjelmia ovat ainakin: 

- Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 
- Isojoen-Teuvanjoen vesistöalueiden vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 
- Närpiönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesien toimenpideohjelma 2016-

2021 
- Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 
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4 VALVONTAKOHTEET 

4.1 Ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraiset sekä ympäristösuojelulain mukaan re-
kisteröitävät valvontakohteet 

 
Suunnitelmallisen valvonnan ensisijaisia kohteita on ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-
heuttava toiminta, joka on ympäristöluvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai ympäristönsuojelu-
lain mukaisesti rekisteröitävää toimintaa. Ympäristöluvanvarainen toiminta on määritelty ym-
päristönsuojelulain 27, 28 ja 30 §:issä, ilmoituksenvarainen toiminta ympäristönsuojelulain 
115a§:ssä ja rekisteröitävä toiminta ympäristönsuojelulain 116 §:ssä. Toimivaltajaottelusta 
valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen välillä on säädetty asetuksessa ympäris-
tönsuojelusta ja sen muutoksessa (584/2017). Vuonna 2019 voimaan astunut ilmoitusmenet-
tely siirtää ympäristölupamenettelyn piiristä useita toimintoja ilmoitusmenettelyn piiriin, kuten 
eläinsuojat, sahat, varikot, kemikaalivarastot, viemäriverkoston alueella sijaitsevat rehu- ja 
elintarviketeollisuuslaitokset ja vähäiset ampumaradat, joissa ei ole haulikkoammuntaa. 
 
Taulukko: Arvio kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvottavien ympäristöluvanvarais-
ten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien valvontakohteiden määristä LLKY:n alueella 
2019 
 

 
 
 
 

 
S
Suurin valvontakohteiden ryhmä on eläinsuojat ja niistä valtaosa on maidontuotantotiloja. 
Myös nautakasvattamoja ja sikaloita löytyy, mutta siipikarjan ammattimainen pito on vähäis-
tä.  
 
Muissa kohteissa suurimmat ryhmät muodostavat kallionlouhinta ja kivenmurskaus, ammat-
timainen tai laitosmainen jätteenkäsittely ja polttonesteiden jakeluasemat. Lisäksi alueel-
tamme löytyy valvottavia elintarvikkeiden jalostuslaitoksia (perunankäsittely), ampumaratoja, 
moottoriurheiluratoja, ulkona olevia suihkupuhalluspaikkoja, 5-25 MW:n energiantuotantolai-
toksia, naapuruussuhdelain perusteella luvan saaneita kohteita, betonituotetehdas, sahalai-
tos ja pieneläinten polttolaitos. 
 

4.2 Maa-ainestenoton valvontakohteet 

Maa-ainestenoton valvonta siirtyi maa-aineslain muutoksen vuoksi 1.7.2016 alkaen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi  
 

4.2.1 Maa-ainesten ottamislupien valvonta 

Maa-ainestenottoa säädellään maa-aineslain mukaisella lupamenettelyllä. Kalliokiviainesten 
ottamisalueille lisäksi käsitellään ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaustoiminnalle, 
jos ne yhdessä tai erikseen kestävät yli 50 päivää. Kivenmurskaus pohjavesialueella edellyt-
tää ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain muutos mahdollistaa maa-ainesluvan ja ympäris-
töluvan käsittelyn yhteismenettelyllä silloin, kun lupa-asiat tulevat vireille yhtä aikaa. Laki-
muutoksen myötä maa-ainestenottamislupia ja samalle alueelle sijoittuvia louhinnan ja murs-
kauksen ympäristölupia voidaan valvoa samanaikaisesti, jolloin vältytään useilta tarkastuksil-
ta ja valvonnan päällekkäisyyksiltä.  
 
Maa-ainesten ottamislupia valvotaan maastossa tehdyillä aloituskokouksilla, valvontatarkas-
tuksilla ja -käynneillä sekä lopputarkastuksilla. Lupavalvontaa ovat myös vuosi-ilmoitusten 
käsittely, vakuuksien ja pohjaveden pinnan- ja laaduntarkkailutulosten käsittely.  

Kohteet Isojoki 
 

Karijoki Kauha-
joki 

Teuva Yht. 

Eläinsuojat 13 8 73 39 133 
Muut  7 5 46 27   85 

218 
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Taulukko:  Vuonna 2019 voimassa olevat maa-ainesluvat ja niiden mahdollistamat ottomää-
rät: 

 Lupia yhteensä, joista ympäristöluvalli-
sia 

Lupien sallima ottomäärä 
m3/vuosi 

Isojoki 10 2   93 800 
Karijoki 3 1   38 000 
Kauhajoki 53 4 725 300 
Teuva 12 7 134 300 
Yhteensä 78 14 991 400 

 
Maa-ainesten ottamistoiminta vaihtelee rakentamisen tarpeiden mukaan. Nykyaikainen ra-
kentamistapa suosii enenevässä määrin kalliokiviainesten käyttöä.  

4.2.2 Maa-ainestenoton yleinen valvonta 

Maa-ainesten oton valvontaan liittyy myös luvattoman maa-ainestenottotoiminnan tai kotitar-
veottamisen valvontaa. Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus silloin, kun maa-ainesta tai on 
otettu tai on tarkoitus ottaa 500 m3. Kotitarveotossa tulee huomioida samat asiat kuin luvan-
varaisessa otossa eli maa-ainestenotolta suojellut alueet, pohjavesien suojelu, suojaetäisyy-
det naapuritiloihin ja teihin, ottamisen maisemointi ja metsitys, ottamisen turvallisuus, öljy-
tuotteiden, jätteiden ja ylijäämämaiden käsittely ym. Maa-ainesten ottaminen, joka ei ole koti-
tarveottoa tai siihen ei ole haettu lupaa, on luvatonta ottoa, joka ei ole laillisessa tilassa. 
 
Kotitarveottoa ja luvatonta ottoa valvotaan luvallisen maa-ainestenoton valvonnan ja muun 
valvonnan yhteydessä. Maa-ainestenottopaikkoja kartoitetaan ja valvotaan mm. ilmakuvien 
avulla. Valvonnan helpottamiseksi kartoitetaan kotitarveoton sijaintipaikat. 
 

4.3  Jätelain mukaiset rekisteröitävät jätehuollon valvontakohteet 

 
Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta, jolta ei edellytetä ympäristölupaa, on tehtävä 
ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. 
Keräystoiminnalla tarkoitetaan mm. keräyspisteiden ja vastaanottopaikkojen sijoittamista. 
Jätteiden ammattimainen kuljetustoiminta edellyttää ilmoitusta valtion viranomaiselle.  
 
Jätteiden keräystoimintaa on valvottava määräajoin asianmukaisilla tarkastuksilla. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tuli laatia jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten 
suunnitelma 30.6.2018 mennessä. Suunnitelma on laadittava myös sellaisen kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvan toiminnan valvonnasta, johon liittyy tai 
voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Jätehuollon valvonta-
suunnitelma voidaan sisällyttää ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan.  
 
Taulukko: Jätteen keräystoiminta LLKY:n alueella: 
 

Toimija kerättävät jätejakeet 
Kuntien jäteyhtiön ylläpi-
tämät keräyspisteet 
(ekopisteet) 

Lasi- ja metallipakkauk-
set (pienmetalli), paperi 

 
Tuottajayhteisöjen ylläpi-
tämät keräyspaikat (mm. 
Rinki-ekopisteet) 

 
Paperi, kartonki, metalli- 
ja lasipakkaukset, pak-
kausmuovi  
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4.4 Jätehuollon yleinen valvonta 

4.4.1 Jätelain 124 §:n vaarallista jätettä tuottavat laitokset ja yritykset 

 
Jätelain 124 §:n mukaisesti jätehuollon valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti 
tarkastettava sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa syntyy vaarallista jätettä. Osa 
näistä toimijoista on ympäristöluvanvaraisia tai rekisteröinnin piirissä, jolloin niiden vaarallis-
ten jätteiden jätehuolto tulee valvotuksi osana ympäristölupa- tai rekisteröinnin valvontaa. 
Sama koskee myös sellaisia toimijoita joilla on valtion viranomaisen käsittelemä ja valvoma 
ympäristölupa tai jotka on rekisteröity ELY-keskuksen taholta jätehuoltorekisteriin jätteen 
ammattimaisena kuljetus- tai välitystoimintana. 
 
Ympäristöluvan ja rekisteröinnin ulkopuolella on joukko pienempiä toimintoja, joissa syntyy 
vaarallista jätettä. Näitä toimijoita ei ole kartoitettu LLKY:n alueella. Jätelaki ei edellytä, että 
vaarallista jätettä tuottavien laitosten tai yritysten valvonta sisällytetään jätehuollon valvonta-
suunnitelmaan, mutta toisaalta ne pitäisi lain mukaan määräajoin asianmukaisesti tarkastaa.  
 
Mahdollisuuksien mukaan pyritään kartoittamaan toimintoja, joissa muodostuu vaarallista jä-
tettä ja laatimaan niistä valvontarekisteri.  
 

4.4.2 Rakennus- ja purkutöiden jätteiden valvonta 

 
Rakennuksen purkamiselta edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista purkamislu-
paa tai ilmoitusta, jonka käsittelee rakennusvalvontaviranomainen. Yleensä purkuilmoituksen 
tai -lupahakemuksen yhteydessä täytetään lomake, jossa on suunnitelma, mitä jätettä muo-
dostuu ja miten ne käsitellään. Halutessaan rakennusvalvontaviranomainen konsultoi ympä-
ristönsuojelua.  
 
Rakennusten purkamiset eivät tule ympäristösuojeluviranomaisen tietoon erikseen, ellei niis-
tä ole pyydetty esim. lausuntoa. Jos kyseessä on yksityishenkilö, joka purkaa tai remontoi 
oman rakennuksensa, jätteet ovat kunnan vastuulle kuuluvaa yhdyskuntajätettä ja ne tulee 
toimittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön osoittamaan 
vastaanottopaikkaan. Jos purkaminen tai remontti on yrityksen vastuulla ja jätteet on luovu-
tettu yritykselle, on yrityksen huolehdittava jätteistä. Yritys voi toimittaa jätteet haluamaansa 
ympäristöluvalliseen paikkaan, mutta kuljettamisessa on käytettävä kyseisen jätteen osalta 
jätetiedostoon merkittyä kuljetusyritystä.  
 
Rakennusten purkutöiden jätteiden valvontaa suoritetaan muun valvonnan yhteydessä ja 
haittailmoitusten perusteella. Valitettavasti vuosittain tulee haittailmoituksia maastoon vie-
dyistä rakennus- ja purkujätteistä.  
 

4.4.3 Jätteiden hyödyntämisen valvonta maanrakentamisessa 

 
Eräiden jätteiden, kuten betonin, tiilen ja tuhkien, hyödyntäminen maanrakentamisessa on 
mahdollista, mikä se tehdään valtioneuvoston asetuksen eli ns. MaRa-asetuksen mukaisesti. 
Jätteiden hyötykäyttö edellyttää, että hyödyntämispaikalla on laissa säädetty suunnitelma tai 
rakentamislupa ja tehty ilmoitus hyötykäytöstä ELY-keskukseen. ELY-keskus merkitsee ns. 
MaRa-ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos ilmoitus täyttää asetuksen vaa-
timukset ja merkitseminen annetaan tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ma-
Ra-kohteita valvotaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimesta muun valvonnan yh-
teydessä ja havaituista poikkeamista ilmoitetaan ELY-keskukselle. ELY-keskus valvoo myös 
myös jätteiden kuljetuksia . Kuljetusyritysten, jotka kuljettavat jätteitä, tulee rekisteröityä ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmään/ jäterekisteriin. 
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4.4.4 Jätehuoltomääräysten valvonta ja jätehuoltoon liittymisen valvonta 

 
Jätehuollon valvonta kunnassa pitää sisällään jätehuoltomääräysten ja roskaantumisen val-
vontaa.  
Roskaantuneille alueille tehdään tarkastuksia yleensä yleisöilmoitusten perusteella. Jos 
maanomistajan kanssa ei saada sovittua alueen siivoamisesta, voidaan hänelle antaa sii-
vouskehotus ja sen jälkeen voidaan antaa määräys alueen siistimisestä.  
 
Merkittävä osa jätehuoltomääräysten valvonnasta on jätehuoltoon liittymisen valvontaa. Kiin-
teistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jääneitä kotitalouksia on pystytty valvomaan 
vain lähinnä haittailmoitusten perusteella, esim. jos naapuri tai joku muu on ilmoittanut, että 
roskapusseja kerääntyy tontille.  
 
Kotitalouden jätehuollon laiminlyöntejä koskevia asioita tulee vireille myös jäteasiamiehen 
kautta. Hän siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimenpiteitä varten jätehuolto-
määräysten rikkomistapaukset, eli lähinnä niiden yhteystiedot, jotka eivät ole kehoituksista 
huolimatta liittyneet asianmukaisesti jätehuoltoon. 
 

4.5 Muu ympäristönsuojelun valvonta 

4.5.1 Suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle jäävät toiminnat 

 
Luvanvaraisuuden ja rekisteröinnin ulkopuolelle ja siten myös suunnitelmallisen valvonnan 
ulkopuolelle jää joukko pienempiä toimintoja, joihin voi liittyä ympäristön pilaantumisen vaa-
raa. Toiminnoissa voi muodostua vaarallisia jätteitä, jolloin niitä tulisi tarkastaa jätelain mu-
kaisesti tai toiminnassa saatetaan käyttää kemikaaleja, jolloin sovelletaan kemikaalilakia se-
kä REACH-, biosidi- ja POP-asetuksia. Toimivalta kemikaalien osalta määräytyy kunnan ja 
ELY-keskuksen välillä ympäristönsuojelulain mukaisesti.  
 
Lupa- ja rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle jääviä pieniä ammattimaisia tai laitosmaisia 
toimintoja, joissa mahdollisesti käsitellään vaarallisia jätteitä, vaarallisia kemikaaleja, poltto-
aineita tai niistä voi aiheutua päästöjä vesiin tai maaperään, ovat mm: 

- eläinsuojat, joiden eläinmäärä on alle lupa- tai ilmoitusrajan 
- auto- ja konekorjaamot 
- kone- ja metallipajat 
- maalaamot 
- auto- ja työkonevarikot 
- jätevesien yhteispuhdistamot 
- pienet polttolaitokset  
- turpeen kotitarveotto 

 
Toimintoja voidaan ottaa tarvittaessa riskinarvioinnin perusteella suunnitelmallisen valvonnan 
valvontakohteiksi. Näiden valvonnasta ei voida periä maksua samalla tavalla kuin ympäristö-
lupa- ja ilmoitus/rekisteröintivelvollisista kohteista.  Myös voidaan tarpeen mukaan joinain 
vuosina ottaa valvontakampanjaksi jokin kohderyhmä. 
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4.5.2 Ympäristönsuojelulain kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely ja muu kuin ym-
päristönsuojelulain tai maa-aineslain mukainen lupamenettely 

 
Taulukko:  Toimintoja, joille edellytetään ennakkovalvontana ympäristönsuojelulakiin perus-
tuva kertaluonteinen ilmoitus tai muu kuin ympäristönsuojelulain tai maa-aineslain mukainen 
lupa: 
 

Toiminta Ilmoitus tai lupa 
Häiritsevää, tilapäistä melua 
tai tärinää tuottava toiminta 
 

Meluilmoitus 

Määräaikainen koetoiminta  Koetoimintailmoitus 
 
Maa-ja puutarhatalouden il-
moitukset  

 
Aumausilmoitus 
Ilmoitus lannanlevityksestä 
marraskuussa poikkeusti-
lanteessa 

 
Poikkeuksellinen tilanne toi-
minnassa päästöjen ja jättei-
den muodostumisen kannalta 
 

 
Poikkeuksellisen tilanteen 
ilmoitus 

 
Määräaikaisen vapautuksen 
hakeminen jätevesien käsitte-
lyvaatimuksista ranta- tai poh-
javesialueella 
 

 
Poikkeamishakemus 

 
Moottoriajoneuvojen tai moot-
torikäyttöisten vesikulkuneu-
vojen harjoittelu tai kilpailu 
maastossa tai vesialueella 

 
Maastoliikennelain mukai-
nen lupahakemus, vesilii-
kennelain mukainen lupa-
hakemus 

 
Tilapäinen tai pysyvä leirintä-
alue 
 

 
Leirintäaluelupa 

Luonnonmuistomerkin rauhoit-
taminen tai rauhoituksen lak-
kauttaminen 

Hakemus luonnonmuisto-
merkin rauhoittamiseksi tai 
rauhoituksen lakkautta-
miseksi 

 
Vuosittain eniten ilmoitetaan lannan varastoinnista aumassa (aumausilmoitukset). Niitä tulee 
marras-maaliskuussa vuosittain noin 35-40 kpl. Meluilmoituksia tulee muutamia kesäisin, lä-
hinnä äänentoistolaitteiden käytöstä ulkosalla (konsertit ym. tapahtumat). Muita lupia ja ilmoi-
tuksia käsitellään vuosittain yhteensä 1-5 kpl. 
 
Ilmoitukseen tai lupaan liittyviä tarkastuksia tehdään muun valvonnan yhteydessä tai jos niis-
tä tulee haittailmoituksia. 
 

4.5.3 Ympäristönsuojelun haittailmoitukset  

 
Kehotuksia ja yksittäisiä määräyksiä annetaan tietoon tulleissa tapauksissa mm. savu, haju- 
ja meluhaittojen vähentämiseksi, asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi sekä pinta- ja 
pohjavesien sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi.  
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Haittailmoituksen voi tehdä haitankärsijä, muu henkilö tai toinen viranomainen suullisesti, 
puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Tarkastaminen on ympäristönsuojeluviranomaiselle 
keskeinen asian selvittämisen keino. Tarkastus on pääsääntöisesti tarpeen tehdä ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan onnettomuuden, haitasta tehdyn ilmoituksen, lupamää-
räysten noudattamatta jättämisen tai muun vastaavan seikan vuoksi.  
 
Kehotuksen tai määräyksen antaminen edellyttää, että viranomainen myös valvoo kehotuk-
sen tai määräyksen noudattamista.  
 

4.5.4 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonta 

 
Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen mukaan ennen vuotta 2004 rakennettujen 
kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset siir-
tymäaikojen puitteissa. Luokitelluilla pohjavesialueilla tai alle 100 m:n etäisyydellä vesistöistä 
sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. 
Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on saatettava puhdistusvaatimuk-
set täyttävään kuntoon muun remontin yhteydessä. Automaattisesti vapautettuja korjausvel-
vollisuudesta ovat kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 edellyttä-
en, että jätevesijärjestelmästä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, tai jos kiinteistöl-
lä muodostuu jätevesiä erittäin vähän (kantovesi). Muilla on mahdollisuus hakea määräai-
kaista vapautusta esim. korkean iän tai sosiaalisen suoritusesteen perusteella, jos kuormitus 
on muutoin vähäistä. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmän uudistaminen edellyttää kunnan rakennusviranomaiselta ha-
ettavaa toimenpidelupaa. Järjestelmän rakentamisen valvonta on siten rakennusvalvontavi-
ranomaisella. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätevesijärjestelmien jätevesipäästöjä 
muun valvonnan yhteydessä silloin, kun tarkastuksia tehdään haja-asutusalueella sijaitseviin 
yrityksiin. Kotitalouksien jätevesijärjestelmien ympäristövaikutusten valvonta voi tulla vireille 
haittailmoitusten kautta tai muun valvonnan yhteydessä, jos havaitaan jätevesistä ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä valvotaan riskiperusteisesti. Val-
vontaa voidaan kohdistaa tietyille, valituille alueille riskiperusteisesti. Korkeimman riskin 
muodostavat pohjaveden muodostumisalueella sijaitseva asutus tai arvokkaan, pilaantumis-
herkän vesistön tuntumassa oleva asutus. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kehotuksen 
jälkeen käynnistää asiassa hallinnolliset pakkotoimet laiminlyönnin oikaisemiseksi.  
 
Puhdistamisvelvollisuuksista poikkeamiseen voi hakea määräaikaista vapautusta. Hakemuk-
set käsitellään ja niistä tehdään hallintopäätös. Päätöksistä voidaan periä maksua. 

4.6 Vesilain valvonta 

 
Vesilain mukaisista asioissa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ratkaistavaksi tulevat 
lähinnä ojituksiin liittyvät erimielisyydet. Kunnan ympäristönsuojelussa ojaerimielisyyksiä rat-
kotaan silloin kun hyödynsaajia on alle kolme. Muussa tapauksessa oja-asia ratkaistaan oji-
tustoimituksessa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa tehtyihin ojituspäätöksiin ja so-
pimuksiin liittyy myös siten valvontaa. Tapauksia on käsiteltävänä verrattain harvoin, johtuen 
siitä, että hyödynsaajia on usein kolme tai enemmän, jolloin asia kannattaa neuvotella ilman 
hallintopäätöstä. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi toimia neuvottelussa sovit-
telijana ja muistion laatijana.  
 
Vesilain yleisiä valvontaviranomaisia ovat valtion valvontaviranomainen (ELY-keskus) ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontavastuu on vesilaissa jakamaton. Valtion 
valvontaviranomainen valvoo valtion viranomaisen (Aluehallintoviraston) antamia vesitalous-
lupia ja päätöksiä sekä ELY-keskukseen tehtyjä pohjavedenotto- ja ojitusilmoituksia. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle tai sen määräämälle viranhaltijalle on annettu vesilain mu-
kaiset oikeudet saada tietoja, tehdä tarkastuksia, kulkea toisen alueella, ottaa näytteitä, 
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päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan sekä tarkkailla toiminnan vaikutuksia. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella on myös oikeus antaa kehotuksia, joissa kehotetaan lopet-
tamaan vesilain säännösten tai määräysten vastainen menettely, ja laittaa vireille hallinto-
pakkoasia valtion viranomaisessa tai tehdä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Käytännössä 
kunnassa vesilain mukaista valvontaa suoritetaan muiden tehtävien ohessa havainnoimalla. 
Vesilain mukaisia kohteita ovat pohjavedenottamot, vesirakennuskohteet ja ojitus. Näistä 
kohteista ei ole tarkempaa tilastoa. Ojitusilmoituksista tehdyt lausunnot tulevat ELY-
keskuksesta tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

4.7 Vesihuoltolain valvonta 

 
Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia toimialoillaan ovat ELY-keskus, kunnan ter-
veydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen valvoo, että vesihuoltolaitoksen hyväksytyllä toiminta-alueella oleva liit-
tymisvelvollisuuden omaava kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa ole-
van tai määräaikaisen vapautuksen liittymisvelvollisuudesta siihen oikeutetuille. Vapautus-
päätökseen liittyy valvontaa.  
 
Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnissa ei ole viime vuosina viemäriver-
kostoa juurikaan laajennettu kaava-alueiden ulkopuolelle, jolloin liittymisen valvonta on ollut 
vähäistä. Liittymisen valvonta tulee vireille lähinnä vesihuoltolaitoksen tai kunnan aloitteesta 
tai haittailmoituksen kautta.  
 

4.8 Valtion viranomaisen ympäristönsuojelun valvontakohteet 

 
Alueellinen ELY-keskus valvoo alueella valtion viranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvia 
toimintoja ja laitoksia. Valtion viranomaisen valvottavia ympäristölupakohteita alueellamme 
ovat turvetuotantoalueet, joita on kymmeniä. Seuraavaksi eniten on eläinsuojia, mutta suurin 
osa ELY:n valvomista eläinsuojista siirtyy kuntien valvottavaksi vuoden 2020 alusta lainsää-
däntöön tehdyn tehtäväjaon muutoksen myötä. ELY-keskuksen valvontaan jäävät enää suu-
rimmat ns. direktiivilaitokset. Muita ELY-keskuksen valvontaan kuuluvia ympäristölupakohtei-
ta alueellamme ovat kuntien jätevedenpuhdistamot ja suurimmat teollisuuslaitokset ja jät-
teenkäsittelylaitokset.  
 
Muita ELY-keskuksen valvomia ympäristönsuojelulakiin perustuvia kohteita ovat jätteiden 
hyödyntäminen maanrakentamisessa sekä pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvä valvonta.  
 
 

5 VALVONNAN VOIMAVARAT JA KEINOT 

5.1 Valvonnan henkilöstövoimavarat 

 
Kauhajoen kaupungin, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien ympäristönsuojelun valvontavi-
ranomaisen toimii luottamushenkilöistä valittu 10 jäseninen LLKY:n ympäristölautakunta: Jä-
senkunnat ovat nimenneet ympäristölautakuntaan jäsenet seuraavasti: Kauhajoki 5 jäsentä, 
Isojoki 1 jäsen, Karijoki 1 jäsen ja Teuva 3 jäsentä. Ympäristölautakunta kokoontuu noin 5 
kertaa vuodessa tarvittaessa. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii ympäristösihteeri. 
Ympäristölautakunnalle kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelu- ja elin-
tarvikeviranomaiselle kuuluvaa päätösvaltaa.  Ympäristölautakunta on delegoinut ympäris-
tönsuojelun tehtäviään ympäristönsuojelun viranhaltijoille ja työntekijöille. Ympäristönsuoje-
lun henkilöstö on 3 vakituista viranhaltijaa.   
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Taulukko: LLKY:n ympäristönsuojelutehtävissä toimiva henkilöstö 2019 ja suuntaa-antava 
arvio suunnitelmalliseen valvontaan käytettävissä olevasta työajasta: 
 

Tehtävänimeke Virkojen/ 
toimien 
määrä, kpl 

Suunnitelmalliseen 
valontaan käytettävissä 
oleva työaika htv 

Ympäristösiteeri  
(virka) 

2 0,05 

Ympäristötarkastaja 
(virka)  

1 0,05 

Yht. 3 0,1 

 
Ympäristösihteerien työajasta suurin osa 70 % on laillisuusvalvontaa, joka pitää sisällään lu-
pa- ja ilmoitusasioiden käsittelyn sekä yleisöilmoitusten ja asiakkaiden vireille laittamien vali-
tusasioiden ja esille tulleiden ympäristönsuojelun ja jätehuollon rikkomistapausten käsittelyn.  
 
Muu ympäristösihteerien työaika elin noin 25 % kuluu lausuntojen antamiseen, neuvontaan, 
ohjeistukseen, hallintoon, kehittämiseen, suunnitteluun ja vähäiseen ympäristön tilan seuran-
taan, kouluttautumiseen ja tiedonhankintaan. Ympäristösihteerien työajasta säännölliseen 
valvontaan käytettävissä olevaa työaikaa on vain 20 htp, mikä on 5 % yhteenlasketusta työ-
ajasta.  
 
Ympäristötarkastajan pääasialliset tehtävät liittyvät maa-aineslain mukaisiin lupa- ja valvonta-
tehtäviin ja ympäristönsuojelulain ja jätelain valvontaan on käytettävissä pieni osuus työajas-
ta. Ympäristötarkastajalla on mahdollisuus suorittaa kallionlouhinnan ja kivenmurskauksen 
ympäristölupien valvontaa maa-aineslupien valvonnan yhteydessä. Arvioitu työpanos louhin-
nan ja murskauksen ympäristölupien valvontaan on 10 htp eli 5 % työajasta.  
 

5.2 Valvonnan keinot  

 
Valvonnan keinoja ovat ennen toiminnan aloittamista haettavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoi-
tusmenettelyt (ns. ennakkovalvonta). Valvontaa on myös se, että valvotaan, että luvat ja il-
moitukset tehdään ennen toiminnan aloittamista. Tietoa uusista toimijoista saadaan muilta vi-
ranomaisilta, päättäjiltä ja tiedotusvälineistä kuten sanomalehdistä ja internetistä sekä sosi-
aalisesta mediasta. Oleellisena osana valvonnan keinona on neuvonta ja ohjaus.  
 
Varsinaista toiminnan valvomista (eli jälkivalvontaa) on lupien, lupavelvollisten ja rekisteröity-
jen ja ilmoitusmenettelyiden valvonta. Niitä varten tulee olla ajan tasalla oleva kohderekisteri. 
Toimintoja valvotaan tarkastuskäynneillä ja toiminnanharjoittajien tekemistä raportoinneista 
kuten vuosi-ilmoituksista ja päästötarkkailuista (vesinäytteet, ilmapäästömittaukset, melumit-
taukset). 
 
Ympäristön tilan valvomiseksi ympäristöviranomaisella on myös oikeus itse ottaa näytteitä, 
päästä laitoksiin ja toisen alueelle sekä tehdä tarkkailua sekä saada tietoja salassapitosään-
nösten estämättä toiminnanharjoittajilta ja muilta viranomaisilta.  
 
Ympäristölautakunnan delegointipäätös on tehty 10.11.2016 § 17.  Viranhaltijoille on annettu 
asioiden valmisteluvastuu sekä oikeudet tarkastusten tekemiseen ja tiedonsaantiin. Myös 
päätösasioita on siirretty viranhaltijoille mm. toiminnan rekisteröinti, ilmoitusasiat ja yksittäis-
ten määräysten antaminen. Delegointien tarkoitus on joustavoittaa ja nopeuttaa asioiden kä-
sittelyä. Lautakunnan päätösasioita ovat mm. ympäristölupapäätökset, kaavalausunnot, 
maastoliikennelain tai vesiliikennelain mukaiset kilpailu- ja harjoitusluvat sekä hallintopakko-
asiat ja muut tehtävät, joita ei ole delegoitu.  
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Taulukko: Ympäristönsuojelussa viranhaltijoille delegoidut tehtävät: 
 

Tehtävä Laki, johon tehtävä pe-
rustuu 

Päätösasioiden valmistelu ja lausuntojen antaminen 
 

L kuntien ympäristönsuo-
jelun hallinnosta, YsL, 
JäteL, MaL, LsL, VesiL, 
maastoliikennelaki, vesilii-
kennelaki, ulkoilulaki, ve-
sihuoltolaki 

tiedonsaanti-, tarkkailu ja tarkastustehtävät YsL, JäteL, VesiL, MaL 

avustavan henkilön valtuuttaminen tiedonsaanti-, 
tarkkailu- ja tarkastustehtäviin 

YsL, VesiL 

Maa-aineluvan tai ympäristöluvan vakuuden, ympä-
ristöluvan tarkkailusuunnitelman sekä määräajan 
noudattamisen pidentämisen hyväksyminen 

MaL, YsL,  

ympäristölupa-asian siirtäminen tarvittaessa valtion 
viranomaiselle 

YsL 

ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arviointi, jos 
luvassa määrätty lupamääräysten tarkistamisesta 

YsL 

hyväksyminen poiketa vähäisesti maa-ainesten ot-
tamissuunnitelmasta tai lupamääräyksestä 

MaL 

ympäristönsuojelun ja jätehuollon rekisteröinti-
ilmoitusten käsitteleminen 

YsL, JäteL 

erityisen häiritsevää melua tai tärinää tai koeluon-
teista toimintaa koskevan ilmoituksesta päättäminen 

YsL 

määräaikaisen vapautuksen myöntäminen viemäri-
verkoston ulkopuolisilla alueilla talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista 

YsL 

leirintäalueilmoituksen käsittelemien ja määräysten 
anto 

UlkoiluL 

kehoitusten antaminen ja hallintopakkoasian vireille-
laitto 

YsL, VesiL, MaL, JäteL 

yksittäisen määräyksen antaminen muulle kuin ym-
päristöluvanvaraiselle toiminnalle 

YsL, JäteL 

kiireellisessä tapauksessa väliaikaisen kiellon tai 
määräyksen antaminen 

YsL, JäteL, VesiL 

lain- ja määräysten vastaisen maa-ainesten ottami-
sen keskeyttäminen 

MaL 

tutkintapyynnön tekeminen YsL, VesiL, JäteL, MaL 

maksujen määrääminen taksan mukaisesti  YsL, JäteL, MaL 

mittauksesta ja tutkimuksista aiheutuneiden kohtuul-
listen kustannusten maksajasta määrääminen silloin 
kun määrättävä on tarkastetun paikan tai tuotteen 
haltija 

JäteL 

Jätehuoltomääräysten mukaisen poikkeamisen hy-
väksyminen maanalaisia käytöstä poistettuja öljysäi-
liöitä koskevassa asiassa 
 

JäteL 

viranomaisen asiakirjan antamisesta päättäminen 
 

L viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta 

 
Käytetyt lyhenteet:  L = laki, YsL = ympäristönsuojelulaki, MaL = maa-aineslaki, LsL = luon-
nonsuojelulaki 
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5.2.1 Suunnitelmallinen valvonta 

Suunnitelmallinen valvonta perustuu valvontasuunnitelmaan ja sen tarkoituksena on ehkäistä 
lain ja määräysten vastaista toimintaa ja haittojen syntymistä. Valvonta on pitkälti toiminnan-
harjoittajien kanssa keskustelua ja ohjausta. Valvontasuunnitelman tavoitteena on voimava-
rojen kohdentaminen riskiperusteisesti.  
 
Taulukko: Suunnitelmallisen valvonnan keinoja ja niiden kehittämistoimenpiteitä:  
 

Luvat ja määräykset 
Lupapäätösten ja määräysten kehittäminen, niin että määräykset ovat selkeitä ja 
ymmärrettäviä  

Neuvonta ja ohjaus 
Luvanhakijoiden, -haltijoiden ja ilmoitus/rekisteröintivelvollisten opastaminen ja 
ohjeistaminen niin, että heidän suunnitelmansa ovat selkeitä ja asiantuntevia, ja 
toiminnanharjoittajat ymmärtävät vastuunsa ja velvollisuutensa.  

Tarkastukset 
Tarkastukset ovat säännönmukaisia, huolellista ja asiantuntevaa 

Raportointi ja velvoitetarkkailu 
Toiminnanharjoittajilta edellytetään raportointia ja velvoitetarkkailujen hoitamista. 
Raportit ja velvoitetarkkailut tarkastetaan. 

Valvonnan maksullisuus 
Valvonnan maksuissa kannustetaan toimimaan lain- ja määräysten mukaisesti. 
Laiminlyöntien valvonta ja niiden johdosta tehdyt ylimääräiset tarkastukset ovat 
maksullisia 

Valvonnasta tiedottaminen 
Valvontasuunnitelman julkistamisella lisätään valvonnan läpinäkyvyyttä ja hy-
väksyttävyyttä.  
Valvontakampanjasta voidaan tiedottaa toimijoita ennakkoon. Tiedottamisella on 
laiminlyöntien ja rikkomusten osalta ennaltaehkäisevää vaikutusta. 

 
 

5.2.2 Ennakoimaton valvonta 

Ennakoimattomassa valvonnassa lain tai määräyksen vastainen ei-toivottu tilanne on jo 
yleensä tapahtunut tai vaarassa tapahtua ja valvonta kohdistuu tilanteen korjaamiseen ja oh-
jaamiseen oikeaan suuntaan. Hyvällä suunnitelmallisella valvonnalla voidaan vähentää en-
nakoimattoman valvonnan tarvetta, mutta ennakoimatonta valvontaa ei voida suunnitelmalli-
sen valvonnan avulla kokonaan välttää.  Osa toimijoista ei ole lupa/ilmoitusvelvollisuuden pii-
rissä, niin että ennakkovalvonta olisi mahdollista.  
 
Ympäristönsuojelulain 169  §:n mukaan jos onnettomuuden, haitasta tehdyn ilmoituksen, lu-
van noudattamatta jättämisen tai muun seikan vuoksi on aihetta olettaa, että toiminnasta ai-
heutuu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, valvontavi-
ranomaisen on tarkastettava toiminta tai selvitettävä asia muulla asianmukaisella tavalla. 
 
Ennakoimaton valvonta-asia voi tulla vireille viranomaisen omasta havainnosta, yleisöilmoi-
tuksena tai toiselta viranomaiselta. Valvonnan keinoja ovat tällöin tilanteen selvittäminen, tar-
kastukset, neuvonta ja ohjaus sekä kehotukset ja määräykset. Jos tilanne on vakava ja toi-
minnasta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmiselle tai uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia 
haittavaikutuksia ympäristölle eikä toiminnanharjoittaja ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, 
voi viranhaltija ryhtyä välittömiin keskeyttämistoimiin ja saada siihen virka-apua poliisilta.  
Viimeisenä keinona laillisen tilanteen palauttamiseen ovat hallinnolliset pakkokeinot kuten 
uhkasakko, keskeyttämisuhka ja teettämisuhka, joista päättää ympäristölautakunta.  
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6 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKINARVIOINTI 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojelun valvontaviranomaisen on järjestettävä 
ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että 
se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvon-
taviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien 
hoitamiseksi asianmukaisesti. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmassa on kuvattava val-
vonnan järjestäminen ja riskinarviointi  

6.1 Ympäristölupa- ja ympäristönsuojelun rekisteröintivelvollisten valvonta 

6.1.1 Suunnitelmallisen valvonnan tarpeen määrittäminen riskinarvioinnin perusteella 

 
Ympäristöriski on ei-toivottu tapahtuma, jonka seurauksena ympäristö voi pilaantua. Riskin 
toteutuminen voi tapahtua onnettomuuden ja vahingon kautta tai puutteiden ja laiminlyöntien 
kautta. Riskin merkittävyyteen vaikuttaa riskin toteutumisen todennäköisyys ja siitä aiheutu-
van seurauksen vakavuus. Mitä suuremman riskin toiminta ympäristölle aiheuttaa, sitä tii-
viimmin sitä on valvottava. Riski voi myös toteutua, niin että siihen ei ole osattu varautua tai 
siitä ei olla oltu lainkaan tietoisia. 
 
Valvontatoimet ja tarkastukset kohdistetaan ensisijaisesti toimintoihin, joiden arvioidaan ai-
heuttavan suurimman ympäristöriskin. 
 
 Taulukko: Ympäristöriskin arviointiin vaikuttavat tekijät  

Toiminnan luonne 
- Toiminnan luonne kertoo millaisia riskejä kyseiseen toimialaan liittyy ja niiden 

merkittävyyden.  
- Riskejä ovat mm. melu-, haju-, tärinä- ja ainepäästöt, kemikaalien käyttö sekä jät-

teet erityisesti häiriö- tai onnettomuustilanteessa.  

Toiminnan sijainti 
- Sijaitseeko toiminta pohjavesialueella, häiriintyvän kohteen tai vesistön läheisyy-

dessä tai viemäriverkon ulottumattomissa. Sijainnilla on tärkeä merkitys päästön 
leviämiseen ja vaikuttavuuteen.  

Toiminnan järjestäminen 
- Riskiin vaikuttaa myös miten toiminta on järjestetty. Onko toimijalla käytettävissä 

riittävä asiantuntemus ja resurssit varautumisessa ympäristöriskeihin? Onko ai-
kaisemmassa valvonnassa havaittu puutteita? Onko toiminnassa käytössä paras 
käyttökelpoinen teknologia?  

 
Alkuvaiheessa suunnitelmallisen valvontaan kuuluville kohteille määritetään valvontatarkas-
tuksille toimialakohtainen valvontaluokka. 
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Taulukko: Suunnitelmallisen valvonnan alustavat valvontaluokat: 
 

Valvontaluokka 
 

Tarkastustiheys 

Valvontaluokka 1 
- Jätteiden käsittely 

 

Tarkastetaan 1-2 vuoden 
välein 

Valvontaluokka 2 
- riskinarvioinnin perusteella luokasta 3 tai  

luokasta 1 siirretty toiminta 
 

Tarkastetaan 3 vuoden 
välein 

Valvontaluokka 3 
- eläinsuojat ja turkistarhat 
- polttonesteiden jakeluasemat 
- elintarviketeollisuus 
- energiantuotantolaitokset 
- kallionlouhinta ja -murskaus 
- muut 

 

Tarkastetaan 5 vuoden 
välein 

- Valvontaluokka 4 
- määräaikainen kertaluonteinen toiminta, 

kuten jätteiden sijoittaminen maarakenteisiin 
 

Tarkastetaan kerran luvan 
voimassaoloaikana 
 

 
Määräaikaistarkastusten tarkastusväli määräytyy kohteen riskinarvioinnin mukaan. Riskinar-
vioinnin edellytys on, että kohteessa on tehty ainakin yksi suunnitelmalliseen valvontaan kuu-
luva valvontatarkastus. Toimialakohtainen valvontaluokka toimii lähtökohtana määräaikais-
tarkastusten aloittamiselle ja alustavana tarkastusvälinä. Tarvittaessa kohteen tarkastusväliä 
voidaan muuttaa riskinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon edellä esi-
tetyssä taulukossa olevat tekijät. 

6.1.2 Suunnitelmalliset tarkastukset 

 
Suunnitelmallinen valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontaohjelmaan, johon on kir-
jattu tulevan vuoden määräaikaistarkastukset ja valvontakohteet. Valvontakohteita ovat lupa-
, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset kohteet, huolimatta siitä onko toiminnalle käsitelty ympä-
ristölupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä. Toiminta on voitu aloittaa aikana, jolloin ei vielä ole ol-
lut ympäristölupia tai lupaa ei ole edellytetty.  Valvontaohjelman mukaisesta tarkastuksesta 
peritään taksassa määritelty maksu. 
 
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksen ajankohdasta sovitaan toiminnanharjoittajan 
kanssa etukäteen niin, että toiminnanharjoittajalla on riittävästi aikaa varata tarkastukselle 
vaadittavat dokumentit. Tarkastus sovitaan mielellään vähintään viikkoa ennen. Toiminnan-
harjoittajalle ilmoitetaan yhteydenotossa tarkastettavat asiat ja miten hänen tulee varautua 
tarkastukseen. 
 
Tarkastus suoritetaan hallintolain 39 §:n edellyttämällä tavalla:  

”Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta 
asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tar-
koituksen toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastukses-
sa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Tarkastuksen 
kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suo-
rittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen koh-
teelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa. 
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Tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee 
käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus 

on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.” 

Tarkastuksessa käydään läpi luvan ja lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet. Tarkastus pi-
tää sisällään asiakirjojen tarkastuksen sekä laitos- tai toiminta-alueella tehtävän tarkastuk-
sen. Jos tarkastuksella havaitaan puutteita tai laiminlyöntejä, annetaan toiminnanharjoittajalle 
määräaika puutteiden tai laiminlyöntien korjaamiselle. Puutteiden tai laiminlyöntien korjaami-
sen suorittamista valvotaan. Uusintatarkastus on maksullinen, jos taksassa on näin määrätty. 
 
Mikäli uudelleen todetaan puutteita korjauskehotuksen noudattamisessa, voidaan asiassa 
ryhtyä tarvittaessa hallinnollisiin paikkokeinoihin. Jos määräyksiä on huomautuksista huoli-
matta toistuvasti rikottu ja toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan 
lupa peruuttaa. Jos laiminlyönti ei ole vähäinen, on valvontaviranomaisen ilmoitettava asia 
esitutkintaviranomaisille. 
 

6.1.3 Toiminnan raportointi ja tarkkailutulokset 

 
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluu myös toiminnanharjoittajien vuosiraporttien tarkasta-
minen ja velvoitetarkkailutulosten vastaanotto ja tarkastaminen. Ympäristölupien lupamäärä-
yksissä ja rekisteröityjen toimintoja koskevissa asetuksissa määrätään toiminnan valvonta- ja 
seurantatietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle. Valvontatietoja ovat mm. vuosira-
portit, joissa on tietoja toiminnan tuotantomääristä, jätteistä, päästöistä ja häiriötilanteista. 
Seurantatietoja ovat velvoitetarkkailut, jotka ovat yleensä ulkopuolisen näytteenottajan otta-
mia ympäristönäytteitä, kuten vesinäytteitä. Toimijoiden maksamalla velvoitetarkkailulla seu-
rataan toiminnan ympäristövaikutuksia.  
 
 

6.2 Jätehuollon valvontakohteiden suunnitelmallinen valvonta 

 
Jätehuollon valvontakohteita, joille tulee olla valvontasuunnitelma, ovat jätteen keräystoimin-
ta ja toiminta, jossa tehdään jätteiden kansainvälisiä siirtoja, tai jossa voidaan perustellusti 
olettaa olevan jätteiden kansainvälistä siirtoja.  
 
Taulukko: Jätteiden keräystoiminnan tarkastukset 
 

Valvontaluokka 1  
Toiminta, johon liittyy jätteen kansainvä-
lisiä siirtoja 
 

Tarkastetaan kerran vuodessa 

Valvontaluokka 2  
Jätteen keräyspaikat Tarkastetaan tarvittaessa 

 
Jätteiden keräyspaikoilla tehdään tarkastuksia tarvittaessa haittailmoitusten perusteella. Tar-
kastuksia voidaan tehdä keräyspaikoilla myös muun valvonnan yhteydessä.  
 

6.3 Maa-aineslupien suunnitelmallinen valvonta 

 
Maa-ainesten ottamisalueille, joilla on voimassa oleva maa-aineslainmukainen lupa ja otta-
mistoimintaa, pyritään tekemään valvontakäynti kerran vuodessa. Valvontakäynnin kustan-
nus sisältyy maa-ainesluvan haltijoilta perittävään vuosimaksuun. Valvontakäynnit ajoitetaan 
maastokaudelle, eikä niistä erikseen ilmoiteta luvan haltijalle. Käynnillä tarkastetaan päällisin 
puolin vastaako maa-ainesten ottaminen myönnettyä lupaa ja tehtyjä vuosi-ilmoituksia. 
Käynnillä voidaan tehdä esim. korkeusmittauksia tai ottaa näytteitä ja valokuvia. Käynnistä 
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tehdään merkinnät valvontaviranomaisen omaan tietojärjestelmään. Jos maastokäynnillä ha-
vaitaan poikkeamia luvan suunnitelmasta tai lupamääräyksistä, laaditaan poikkeamista tar-
kastuspöytäkirja, joka toimitetaan luvanhaltijalle. Samalla voidaan pyytää selvitystä toimin-
nasta ja/tai kehotetaan korjaamaan havaitut puutteet ja poikkeamat.  
 
Jos ottamisen valvonta edellyttää katselmusta, sovitaan siitä maa-ainesten ottajan kanssa 
etukäteen. Suoritettavia katselmuksia ovat ainakin alkukatselmukset, joissa käydään lävitse 
ottaminen ja sen keskeiset ehdot sekä loppukatselmukset, joissa tarkastetaan maisemointi-
työt. 
 

6.3.1 Maa-ainesten ottamisen vuosi-ilmoitukset 

 
Maa-ainesten ottajien tulee ilmoittaa lupa-kohteilta otetun maa-aineksen määrätiedot vuosit-
tain ympäristöhallinnon ylläpitämään NOTTO-tietokantaan. Maa-ainestenottoa valvova kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen saa valvontaansa varten tarvittavat ottomäärät kysei-
sestä tietokannasta. Jos tietoja ei ole toimitettu NOTTO-tietokantaan, lähetetään siitä huo-
mautus luvanhaltijalle. Muistutuskirjeiden lähettäminen NOTTO-tietojen ilmoittamisesta on 
vuodesta 2019 lähtien siirretty ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 

6.4 Muun suunnitelmallinen valvonnan järjestäminen 

 
Valvontaohjelmaan kirjataan myös sellaisia tarkastuskohteita, joiden tiedetään vaativan tar-
kastusta määräyksen, kehotuksen, ilmoituksen tai muun päätöksen tai tiedon perusteella.  
Lisäksi suunnitelmaan voidaan ottaa projekteja, joissa valvontaa kohdistetaan toimintaan jo-
ka ei ole lupa- tai rekisteröintivelvollista, mutta toimintaan liittyy ympäristöriskejä.  
 
 
Muun suunnitelmallisen valvonnan tarkastuskohteita voivat olla esimerkiksi 
 

- pohjavesien suojelusuunnitelmassa kartoitetut riskikohteet  
- jätelain mukaiset vaarallista jätettä tuottavat toimijat 
- meluilmoituskohteet 
- maastoliikennelain mukainen harjoitus- tai kilpailualue 
- toiminta, jolle on annettu yksittäinen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
- haja-asutusalueen jätevesienkäsittelykohteet riskialueilla 

 

6.5 Ennakoimaton valvonta 

 
Häiriötilanteen, haittailmoituksen tai muun havaitun asian perusteella tehdään tarvittaessa 
tarkastuksia. Asiallinen ilmoitus tai havainto tulee selvittää ja tarkastus on keskeinen asian 
selvittämisen keino. Tarkastuksesta ei välttämättä ilmoiteta etukäteen toiminnanharjoittajalle, 
jos siihen ei ole aikaa tai vastuullinen ei ole tiedossa tai tarkastuksen ilmoittaminen vaaran-
taisi muuten tarkastuksen tarkoituksen esim. rikkomus- tai rikosepäilytapauksessa. 
 
Suullisesti tai puutteellisin tiedoin sähköpostilla tai kirjeellä tullut haittailmoitus kirjataan ylös 
ja selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Tällainen ilmoitus ei ole hallintolain mukaisesti vi-
reillä oleva asia eikä siitä tehdä valituskelpoista päätöstä. Viranomainen voi itse tarvittaessa 
ottaa tällaisen asian vireille, jos se katsoo yleisen ympäristönsuojelun edun niin vaativan.  
 
Kirjalliset toimenpidepyynnöt, joista ilmenee asiakirjan lähettäjän nimi, yhteystiedot sekä vaa-
timukset perusteluineen käsitellään hallintolain mukaisena vireillepanona.   
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7 VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
 
Kunnallisten ympäristölupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisten kohteiden valvonnan päävas-
tuu on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. Viranomaisten välisiä yhteistyömuotoja ovat  
lausunnot sekä yhteistarkastukset. Yhteistyö korostuu ei-luvanvaraisten toimintojen ja vireille 
tulevien valitusasioiden valvonnassa. Näissä toimivalta tai toimintaa koskeva lainsäädäntö 
saattaa olla viranomaisten kesken päällekkäistä. 
 
Taulukko: Yhteistyöviranomaiset ja niihin liittyvät asiat: 
 

Yhteistyöviranomainen Valvontayhteistyön asiat 

Kunnan terveydensuojeluvi-
ranomainen 

lausuntojen pyytäminen ympäristö- ja maa-
aineslupahakemuksiin ja muihin asioihin, yhteistyö ja yhteis-
tarkastukset ympäristöhaittaa koskevissa valituksissa, vesi-
huoltolain mukaiset tehtävät ja talousvesiasiat, jätehuoltoon 
liittyvät terveyshaittakysymykset, suuret yleisötilaisuudet, 
lausuntoyhteistyö esim. kaavoituksessa (mm. tuulivoima-
kaavat) 

 
Kunnan rakennusvalvonta rakennuslupa- ja purkamislupalausunnot, haja-asutusalueen 

jätevesien käsittely, roskaamiskohteet rakennetulla alueella 
 

Kunnan kaavoitus kaavalausunnot ja maankäytön suunnittelu 
 

Kunnan jätehuoltoviran-
omainen ( jätelautakunta ja 
jäteasiamies) 

 
lausunnot jätelautakunnalle, järjestetyn jätehuollon liittymi-
sen valvonta, muu jätehuoltomääräysten valvonta 

 
Kunnallinen valvontaeläin-
lääkäri 

eläinsuojat, haaskat ja eläinjätteen käsittely 
 

ELY-keskus lausuntojen pyytäminen ympäristö- ja maa-
aineslupahakemuksiin ym., pilaantuneet maat 
MaRa-ilmoitusten valvonta, jätteiden kuljettamisen valvonta, 
vesienhoito ja vesilain valvonta, maatalous, luonnonsuojelu 
ja vieraslajien torjunta, rikosasiat 
 

Aluehallintovirasto lausunnot ympäristölupa- ja vesitalouslupa-asioissa, hallin-
topakko 

Palo- ja pelastuslaitos öljyntorjunta, öljy- ja kemikaalisäiliöt, onnettomuudet, joista 
päästöjä, paloturvallisuusasiat,  varautuminen, poikkeusti-
lanteet, 

 
Kunnan tekninen toimi kunnan alueet ja infran ylläpito ja rakentaminen, öljypäästön 

jälkitorjunta, roskaantuminen ja vieraslajien torjunta 
 

Kunnallinen maaseututoimi Eläinsuojat ja lannoitteiden levitys 

Vesihuolto- ja jätehuoltolai-
tokset 

vesi- ja jätehuollon valvonta 

Naapurikuntien viranomai-
set 

vaikutuksiltaan kunnan rajat ylittävä toiminta, esim. melu, 
vesipäästöt 

TUKES kemikaalien varastointi ja käyttäminen, öljysäiliöiden tarkas-
tajarekisteri, kemikaalirekisteri  
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Poliisi rikkomus- ja rikosasiat, virka-apu 

Ruokavirasto lannoitusvalmisterekisteri, maatalous, eläinjätteen käsittely 

 
 

8 VALVONTAOHJELMA 
 

Valvontaohjelma koostuu julkisesta yhteenveto-osasta ja valvontaorganisaation sisäi-
seen käyttöön tarkoitetusta kohde- ja toimenpidetaulukosta. 
 

Valvontaohjelmaan kuvataan suunnitellut valvontatoimenpiteet tulevalle kaudelle. Val-
vontaohjelma on suunnitelma toteutettavista luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen 
määräaikaistarkastuksista ja niiden muista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä. Val-
vonta-ohjelmaa on tarpeen päivittää vuosittain, sillä valvontakohteet muuttuvat uusien 
lupien ja päättyvien toimintojen osalta jatkuvasti. Tiedot valvontakohteista saadaan ym-
päristönsuojelussa käytössä olevista tietojärjestelmistä, joiden tietoja valvontaa suoritta-
vat työntekijät ylläpitävät työnsä ohessa jatkuvasti.  

9 TIETOJÄRJESTELMÄT 
 
Tietojärjestelmissä ylläpidetään ajankohtaista tarvittavaa tietoa. 
 
Taulukko: Ympäristönsuojelussa tietoja saadaan seuraavista järjestelmistä: 
 

Tietojär-
jestelmän 
nimi 

Asiat Tietojen ylläpitäjä 

 
TerveKuu 

 
Ympäristönsuojelun valvontakohteet ja haittailmoituk-
set lukuunottamatta maa-ainestenottokohteita 

 

 
LLKY:n ympäris-
tönsuojelu 

Facta- 
ympäristö 

Ympäristönsuojelun valvontakohteet, valvonnan suun-
nittelu ja paikkatieto. Tulee korvaamaan Tervekuun  

 

LLKY:n ympäris-
tönsuojelu 

Facta 
 

Nykyisestä kuntien ylläpitämästä osiosta mahdollisuus 
saada tietoja rakennuksista ja niiden rakennuslupatie-
toja sekä väestötietoja ja tarkastella näitä karttasovel-
luksessa 

 

Suupohjan kunnat, 
väestötietojärjes-
telmä 

TWeb Asianhallintajärjestelmä  
mm. kokousasiat ja viranhaltijapäätösasiat 

LLKY 

YLVA Valtion ympäristöhallinnon tietojärjestelmä, jossa tie-
dot ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisista sekä 
tarkkailutuloksista 2018 alkaen 

 

Valtio, kuntien ym-
päristönsuojelu 

NOTTO Valtion ympäristöhallinnon tietojärjestelmä maa-
ainesten ottamisluvista 

Valtio, kuntien ym-
päristönsuojelu 

 

KTJ, YTJ, 
ym. 

Valtion ylläpitämät tietojärjestelmät, kuten kiinteistötie-
tojärjestelmä, jossa tiedot maakiinteistöistä ja yritystie-
tojärjestelmä, jossa tiedot yrityksistä 

Valtion organisaa-
tiot 
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10 VALVONNAN TOTEUTUMISEN SEURANTA  
 
Valvontatarkastusten määrää seurataan vuosittain ja pidetään tilastoa kaikista toteutuneista 
valvontatoimenpiteistä. Valvonnan seurantatietojen tilastointi on tärkeää uuden valvontaoh-
jelman laatimisen kannalta ja toiminnan seuraamiseksi. Toiminnan kehittäminen edellyttää, 
että valvonnan kohdentuminen ja tehdyt toimenpiteet on tiedossa. 
 

11  VALVONTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 
 
Suunnitelma on tarpeen tarkistaa määräajoin tai kun se katsotaan muuten tarpeelliseksi. 
 

12 VALVONNAN MAKSULLISUUS 
 
Lupa-asioiden ja muihin asioihin liittyvä neuvonta on maksutonta. Lupa-, rekisteröinti ja ilmoi-
tusasioiden käsittelystä peritään ympäristönsuojelun ja maa-ainestenoton taksan mukainen 
asian käsittelymaksu, jos laissa on annettu siihen mahdollisuus. 
 
Ympäristölupa- ja ilmoitusvelvollisten sekä rekisteröityjen toimintojen valvontaohjelmassa 
määritetyistä suunnitelluista tarkastuksista ja valvonnasta peritään maksua. Valvontamaksuil-
la on tarkoitus kattaa osa valvonnasta aiheutuvista kustannuksista.  
 
Myös suunnitelmallisen valvontaan kuulumattomien toimintojen tarkastuksista ja valvonnasta 
voidaan periä maksua silloin, kun valvonnassa todetut asiat johtavat kehotuksen, määräyk-
sen tai kiellon antamiseen.  Haitta-, rikkomis- tai onnettomuustapauksissa valvonnasta voi-
daan periä maksua toimijalta kehotuksen tai määräyksen noudattamisen valvomisesta aiheu-
tuneiden kustannusten kattamiseksi. Haitankärsijältä ei peritä maksua asian vireillepanosta 
ja käsittelystä. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla ai-
noastaan sellaista maksua, joka kattaa suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuneen kus-
tannuksen. Maksujen on oltava kohtuullisia ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne.  
 
Maa-ainesten ottamisen valvonnassa perittävistä maksuista säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa. Maksujen perusteet määrätään taksassa. 
 
Valvonnan maksuja voidaan periä, kun niitä koskeva maksutaksa on tullut voimaan. Mak-
suista päättää LLKY:n johtokunta. 


