1(2)
Tiedote
Ympäristötoimi
Ympäristövalvonta

Päivämäärä/Datum
6.4.2016

Yhtiö
Yhteyshenkilö
Osoite
00000 KUNTA

Ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan valvonnan
muuttuminen maksulliseksi 1.6.2015 alkaen
Ympäristölupavelvollisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset muuttuvat
maksulliseksi 1.6.2015 alkaen. Lisäksi maksullisiksi tulevat ympäristöluvassa tai valtioneuvoston
asetuksissa määrätyt raportit. Valvonnasta peritään voimassaolevan taksan mukainen maksu uuden
ympäristösuojelulain (527/2014) 205 §:n ja 206 §:n mukaisesti.
Taulukko 1. Lohjan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen taksa 1.1.2016 alkaen (Lohjan ympäristö- ja
rakennuslautakunta 10.12.2015 § 110, kohta E)

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEEN VALVONTAOHJELMAAN PERUSTUVA
VALVONTA
ympäristöluvanvaraisen tai rekisteröitävän laitoksen määräaikaistarkastus
toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastus
toiminnanharjoittajan osavuosiraportin tai tarkkailutulosten tarkastus

€
286
87
61

Mikroyritysten on mahdollista saada 30 % alennuksia maksuista, mikäli mikroyritys omatoimisesti
toimittaa valvontaviranomaiselle tarvittavat työntekijä-, liikevaihto- ja tasetiedot. Mikäli tarvittavia
tietoja ei ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana (Lohjan kaupungin
ympäristöviranomaisen taksa, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 § 110, kohta 5.6).
Ympäristönsuojelulain 206 § 2. mom määritellään mikroyritys: Mikroyrityksellä tarkoitetaan
taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on
vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2
miljoonaa euroa.
Valvonnan
muuttuminen
maksulliseksi
perustuu
syyskuussa
2014
voimaan
tulleen
ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n, jonka mukaan maksua voidaan periä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen
valvontavastuulle
kuuluvien
rekisteröitävien
ja
ympäristöluvanvaraisten toimintojen valvonnasta, joka on esitetty valvontaohjelmassa.
Valvontaohjelma on ympäristönsuojelulain 168 §:n 3 momentin edellyttämä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen laatima suunnitelma luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen
määräaikaistarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan luvanvaraista ja rekisteröitäviä toimintoja on
valvottava säännöllisin määräaikatarkastuksin. Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan määräajoin
tehtävää
ympäristöluvantai
rekisteröitävän
laitoksen
tai
toiminnan
maksullista
valvontatarkastusta. Määräaikaistarkastuksessa käydään läpi valvontakohteen toimintaa,
ympäristöriskejä, päästöjä ja ympäristövaikutuksia toiminnan luonne huomioiden. Tarkastuksella
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varmistetaan, että toiminta on ympäristöluvan mukaista, määräysten tai ilmoituksen mukaista, ja että
siinä muutoin noudatetaan ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Ympäristölupalaitosten ja
rekisteröitävien laitosten määräaikaistarkastusten tiheys perustuu riskinarviointiin, jossa huomioidaan
ympäristöluvanvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan sijainti-, päästö- ja toiminnallinen riski.
Määräaikaistarkastuksia tehdään riskinarvion perusteella 3-7 vuoden välein.

Ympäristölupamääräysten tarkistamismenettelystä luovutaan
Mikäli voimassa olevan ympäristöluvan mukaan lupamääräysten tarkistaminen on määrätty tehtäväksi
1.5.2015 jälkeen, tarkistamishakemuksia ei enää tehdä. Kunnan ympäristöviranomainen tekee
tarkastuksen vuoden kuluessa määrätystä tarkastamisajankohdasta ja tarvittaessa ympäristölupaa
muutetaan (YSL 527/2014 89 §). Mikäli lupamääräysten tarkistaminen on tullut vireille tai se olisi
pitänyt laittaa vireille ennen 1.5.2015, lupamääräysten tarkistamiset käsitellään.

Auli Kokkonen
050–548 1157
Johtava ympäristötarkastaja
auli.kokkonen@lohja.fi
Vastuualueet: energiantuotanto,
metallituoteteollisuus/ pintakäsittelylaitokset
Lisätietoja voi tiedustella lisäksi seuraavilta henkilöiltä:
Susanna Komulainen
Ympäristötarkastaja
044–374 0773
susanna.komulainen@lohja.fi
Vastuualueet: betoni- ja jakeluasemat, maankaatopaikat, jätehuolto

Saara Koivumäki
(Eija Kannisen sijainen)
Vs. ympäristötarkastaja
050–593 0758
saara.koivumäki@lohja.fi
Vastuualueet: louhinta, murskaus, ampuma- ja moottoriurheiluradat

Tanja Ruusuvaara-Koskinen
Ympäristösuunnittelija
044–3744467
tanja.ruusuvaara-koskinen@lohja.fi
Vastuualueet: eläinsuojat
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