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Ympäristöluvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän
toiminnan valvonnan maksullisuus
Ympäristölupavelvollisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset ja
määräaikaistarkastuksiin liittyvät uusintatarkastukset ovat maksullisia. Lisäksi maksullisia ovat
ympäristöluvissa, ilmoituspäätöksissä tai valtioneuvoston asetuksissa määrättyjen raporttien
tarkastamiset. Valvonnasta peritään voimassaolevan Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.
Lohjan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen taksa 1.1.2021 alkaen (Lohjan vetovoimalautakunnan
lupajaosto 10.12.2021 § 112, taksan liite kohta F)

VALVONTAOHJELMAN MUKAISEN SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN MAKSUT

ympäristöluvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen tai rekisteröitävän laitoksen
määräaikaistarkastus
suunnitelmalliseen tarkastukseen liittyvä uusintatarkastus
toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastus
toiminnanharjoittajan osavuosiraportin tai tarkkailutulosten tarkastus

€
315
158
92
71

Mikroyritysten on mahdollista saada 30 % alennusta valvontamaksuista, mikäli mikroyritys
omatoimisesti toimittaa valvontaviranomaiselle tarvittavat työntekijä-, liikevaihto- ja tasetiedot. Mikäli
tarvittavia tietoja ei ilmoiteta, maksu voidaan määrätä alentamattomana (Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 10.12.2021 § 112,
kohta 5.6).
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 206 § 2. mom määritellään mikroyritys seuraavasti: 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 maksullisuus perustuu ympäristönsuojelulain 205 §:än, jonka mukaan maksua voidaan
periä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvien ympäristöluvanvaraisten,
ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta, joka on esitetty
valvontaohjelmassa. Valvontaohjelma on ympäristönsuojelulain edellyttämä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen laatima suunnitelma määräaikaistarkastuksista ja muusta
säännöllisestä valvonnasta.
Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä
toimintoja on valvottava säännöllisin määräaikatarkastuksin. Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan
määräajoin tehtävää toiminnan maksullista valvontatarkastusta. Määräaikaistarkastuksessa
käydään läpi valvontakohteen toimintaa, ympäristöriskejä, päästöjä ja ympäristövaikutuksia toiminnan
luonne huomioiden. Tarkastuksella varmistetaan, että toiminta on ympäristöluvan tai
ilmoituspäätöksen mukaista, määräysten tai ilmoituksen mukaista, ja että siinä muutoin noudatetaan
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ympäristölainsäädännön vaatimuksia. Määräaikaistarkastusten tiheys perustuu riskinarviointiin, jossa
huomioidaan toiminnan sijainti-, päästö- ja toiminnallinen riski. Määräaikaistarkastuksia tehdään
riskinarvion perusteella 3-7 vuoden välein.

Ympäristölupamääräysten tarkistamismenettelystä luovuttu
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.
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