Uudenmaan ELY-keskus valvoo suunnitelmallisesti ympäristölupien noudattamista
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on yksi viranomaisista, jotka valvovat,
että Kiilan alueen toiminnanharjoittajat pitävät toiminnan ympäristövaikutukset myönnettyjen
lupien mukaisina. Alueen toiminnoista ELYn valvottavia ovat tällä hetkellä Kuusakoski Oy,
Circulation Oy, Paperinkeräys Oy ja Seepsula Oy.
Uudenmaan ELY valvoo toimintaa, joka on saanut ympäristöluvan ja joka perustuu joko
ympäristönsuojelu-, vesi tai jätelakiin. Valvonta pohjautuu paljon toimijoiden omalle
raportoinnille. Valvontakäyntejä laitoksilla tai toimijoilla tehdään riskikartoitukseen perustuvan
suunnitelman mukaisesti. Laitokset ovat jaoteltu luokkiin sen mukaan tehdäänkö niihin tarkastus
vähintään kerran vuodessa, kerran kahdessa tai kerran kolmessa vuodessa. Näiden lisäksi on vielä
neljäs luokka, johon kuuluvat laitokset tarkastetaan 5-10 vuoden välein. Vuosittaista
valvontaohjelmaa päivitetään tarvittaessa laitosten lupatilanteessa tai toiminnassa tapahtuneiden
muutosten perusteella.
Ympäristölupaan liittyvissä tarkastuksissa selvitetään, toimiiko laitos luvassa kuvatulla tavalla.
Samoin selvitetään, onko päästöjä tarkkailtu lupamääräysten mukaisesti ja edellyttävätkö
tarkkailutulokset jatkotoimenpiteitä. Lisäksi tarkastetaan, onko laitoksella suunnitteilla
toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista. Valvonnasta tehdään Uudenmaan
ELYssä vuosiraportti ja samalla laaditaan suunnitelma seuraavalle vuodelle. Raportoinnin ansiosta
valvonta on systemaattisempaa ja organisoidumpaa.
Ympäristölupa luo puitteet toiminnalle
Toiminnanharjoittajan saama ympäristölupa määrittelee selkeästi ne puitteet, joissa toiminnan
pitää pysytellä. Lupa on myös toiminnan vahva suoja. Jos laitoksen melutaso pysyy ympäristöluvan
sallimissa rajoissa, ei valvoja voi vaatia laitosta toimimaan hiljaisemmin, vaikka osa asukkaista
kokisi melun siitä huolimatta häiritseväksi. Lisäksi monella haitalle, esimerkiksi juuri melulle, on
luvassa laskettu pitkän aikavälin keskiarvo. Yksittäiset melupiikit menevät näin ollen useimmiten
keskiarvon sisälle
Valvojat saavat paljon suoria yhteydenottoja
Kansalaisten yhteydenottoja tulee Uudenmaan ELYn valvojille vuosittain noin satakunta, koskien
kaikkia Uudenmaan alueen toimijoita. Ne kuitenkin ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.
Yhteydenoton perusteella Uudenmaan ELY-keskuksen valvoja kysyy toiminnanharjoittajalta
selvitystä asiasta; onko laitoksessa ollut esimerkiksi jokin erityistilanne, joka on aiheuttanut
vaikkapa melupiikin. Mistä se on johtunut ja miten se voitaisiin vastaisuudessa estää?
Uudenmaan ELY-keskus toivoo, että yhteydenotot sen valvomien laitosten toiminnasta ohjattaisiin
joko Uudenmaan ELYn kirjaamoon tai sitten ympäristöasioiden asiakaspalveluun.
•

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

•

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, p. 0295 020 900
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