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Ympäristövalvonta  

 Lähinnä ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset toteuttavat 

 Mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki ja vesilaki 

 Lainvastaisissa tilanteissa aiheuttajalla ennallistamisvelvoite 

 Valvontatoimia edellyttävien tilanteiden ilmitulo 
 ns. suunniteltu (laitos)valvonta 

 luvanhaltijoiden omat ilmoitukset 

 yleisöilmoitukset 

 valvontakampanjat 

 viranomaisten keskinäinen tietojenvaihto 

 Valvonnan toimet:  
 Kehotus 

 Hallintopakko 

 Tutkintapyyntö poliisille 
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Vastuun kohdentaminen valvontatoimissa 

 Aiheuttajan vastuu pääsääntö 

 Ympäristönsuojelulaissa pilaantuneiden maiden kunnostamisasioissa  
 kiinteistön haltijan toissijainen vastuu tietyin edellytyksin 

 kunnan viimesijainen vastuu 

 Jätelaissa roskaamisasioissa toissijainen vastuu tietyin edellytyksin 
 alueen haltija 

 viimesijainen kunta  

 Jätelaissa vastuu ”jätehuoltoketjussa” voi kuulua useammalle taholle: 
 alkuperäinen jätteen haltija  

 luovutuksen saaja/vastaanottaja 

 kuljettaja 

 Ympäristölupa-asioissa ei ole toissijaista vastuutahoa 
 kuitenkin jätevakuus ja alueen haltijan ympäristövaikutusten tarkkailuvelvollisuus YSL 94 § 
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Ongelmat hallintopakossa 

 Hallintopakkomääräys tai uhkasakon määrääminen maksuun jne. ei aina johda 

toivottuun lopputulokseen 
 Syynä esim. maksukyvyttömyys, vastuutahon henkilökohtainen tilanne, konkurssi 

 Hallintopakkomääräystä ja teettämisuhkaa ei käytetä usein 
 Viranomaisen määrärahatilanne 

 Sisältää riskin, että viranomainen ”jalostaa” aiheuttajan/ulkopuolisen kiinteistön 

arvokkaammaksi ja ei välttämättä saa kulujaan perittyä aiheuttajalta  

 Jos ennallistamisella ei ole kiire, voidaan odottaa, jos löytyisi vapaaehtoisuuteen 

perustuva ratkaisu 
– Esim. jonkun tahon on taloudellisesti kannattavaa/hyödyllistä hoitaa ennallistaminen 

 Jätevakuus 
– Riittävyys luvan mukaisen toiminnan ennallistamiseen, menettelykysymykset 
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Hankalimmat tilanteet 

 ”normaali” kehotus- ja hallintopakkomenettely ei toimi/ole mahdollinen 
 Kiireelliset/kiireettömät, merkittävät/pienemmät ympäristöongelmat 

 Viranomaisharkinnan ongelmia: pitääkö kaikki pienemmätkin lainvastaisuudet/epäkohdat 

poistaa viime kädessä yhteiskunnan/TOVAn kustannuksella? Haitankärsijöiden asema? 

 YSL 182 a §: valtion valvontaviranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos 

ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu tai uhkaa 

aiheutua vakavaa vaaraa tai vakavaa haittaa terveydelle tai ympäristölle… 
 pelastusviranomaisen toimiala erikseen 

 kustannusten perintä aiheuttajalta 
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Valvojan näkökulmasta tarvitaan 

 Tarkemmat kriteerit/rutiinit tilanteille, joissa valvontaviranomaisen tulee ryhtyä 

ennallistamistoimiin 
 Millaisissa tilanteissa ryhdytään toimiin ja mistä rahoitus tulee 

 YM:n määräraha/valtion budjetti ehkä sopivin tähän 

 Haitankärsijöiden/asianosaisten tukeminen 
 Esim. rahastot, vakuutukset 

 Riittävän suuret jätevakuudet 

 Valvontatoiminnan tehostaminen 
 On mahdollista mm. lisäresursseilla ja viranomaisten kouluttamisella 

 Millaista ympäristövalvontaa yhteiskunta haluaa? Lainsäädännön kehittäminen? 

 Kuitenkin otettava huomioon, että kaikkia ympäristövahinkoja/lainvastaisia menettelyjä 

tehostetumpikaan ympäristövalvonta ei voi ennakoida tai estää 

 Valvontaviranomaisen, poliisin ja syyttäjän yhteistyö 
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