
Maskun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
valvontaohjelma 2017-2021 
 
 
Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on 
laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja 
niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava 
tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. 
Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla. 
 

1. Suunnitelma vuosina 2017-2021 toteutettavista määräaikaistarkastuksista 

 

Luvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnot ja niiden tarkastustiheys on esitetty liitteessä 

1. Määräaikaistarkastuksia on näissä toimipaikoissa tarkoitus tehdä seuraavasti: 

 

2017: 5 tarkastusta 

2018: 5 tarkastusta 

2019: 4 tarkastusta 

2020: 5 tarkastusta 

2021: 4 tarkastusta 

 

Maskun säännöllisesti valvottavissa kohteissa on kaksi joka vuosi tarkastettavaa 

kohdetta. Koska kyseessä on ensimmäinen valvontaohjelma, on sen aikana tarkoitus 

tehdä vähintään yksi valvontatarkastus kaikissa kohteissa. Valvontakohteet on valittu 

vuosittain sen perusteella, miten kauan on edellisestä tarkastuskäynnistä. Louhinta- 

ja murskauslaitoksia tarkastetaan sen mukaan miten ne ovat käynnissä. Eläinsuojia 

tarkastetaan tasaisesti koko ohjelmakauden ajan. Vuonna 2021 tarkastetaan 

viimeisetkin kohteet, joita ei ole ohjelmakaudella tarkastettu. Seuraavalla 

ohjelmakaudella päästään paremmin toteuttamaan riskinarvioon perustuvia 

tarkastusvälejä.  

 

2. Jätelain mukaan tehtävät tarkastukset 

 

Jätelain 124 §:n mukaan on tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy 

vaarallista jätettä, jotka harjoittavat jätteen ammattimaista keräystä tai kuljetusta, jotka 

toimivat jätteen välittäjinä tai toteuttavat jätteen kansainvälisiä siirtoja.  

 

Ohjelmakaudelle 2017-2021 otetaan mukaan valvontaan vaarallista jätettä tuottavina 

toimintoina korjaamot, koska ne ovat selkeästi lain mukaan valvottavia kohteita. 

Valvontaohjelmaa päivitettäessä mukaan voidaan lisätä muitakin kohteita, jos sellaisia 

tulee ilmi.  

 

Maskussa on korjaamoiksi laskettavia toimijoita 16 kpl ja jätteen ammattimaista 

keräystä tai kuljetusta harjoittavia toimijoita 7 kpl. Ohjelmakaudella on tarkoitus käydä 



3-4 jätelain mukaan tarkastettavassa korjaamokohteessa per vuosi. Jätteenkuljettajat 

tarkastetaan pääosin paperivalvontana, eli toiminnanharjoittajia pyydetään 

toimittamaan tietoja valvontaviranomaiselle kirjallisesti. 

 

Myös jätelain mukaan tehtävä valvonta tarkentuu sitä mukaa, kun 

tarkastustoiminnasta saadaan ohjelmakaudella enemmän kokemusta. 

 

3. Muut säännöllisen valvonnan toimenpiteet 

 

Vuosiraportit tarkastetaan niiltä toimijoilta, joiden ympäristöluvassa on määräys 

säännöllisestä vuosiraportoinnista. Vuosiraportointia vastaavaa vuosiyhteenvetoa 

voidaan lisäksi pyytää muilta toimijoilta, jos se katsotaan valvonnan kannalta 

tarpeelliseksi. 

 

4. Edellisen kauden valvontaohjelman toteutuminen 

 

Maskun kunnalla ei ole ollut aikaisempaa valvontaohjelmaa, joten toteutumista ei voi 

vielä arvioida.  

 

Liite 1  Valvottavat kohteet ja niiden tarkastustiheys 

 

 


