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TEHTÄVÄTEura, Säkylä Ympäristönsuojelun hallinto RakennusvalvontaEura, Säkylä, Huittinen, Kokemäki Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä
HENKILÖKUNTA Ympäristönsuojelu: Ympäristöpäällikkö (40 %), ympäristötarkastaja ja 0,5 ympäristötarkastajaa Rakennusvalvonta: Kaksi rakennustarkastajaa Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöpäällikkö (60%), valvontaeläinlääkäri ja 4,5 terveystarkastajaa Eläinlääkintä: Kolme eläinlääkäriä Kaksi hallintopalvelusihteeriä
TOIMIPAIKAT Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268, 27800 Säkylä Terveystarkastajat myös: Huittinen, Kokemäki Eläinlääkärit: Eurassa, Kokemäellä ja Huittisissa

PYHÄJÄRVISEUDUNYMPÄRISTÖTOIMISTO



 JÄTEYHTIÖ /Loimi-Hämeen jätehuolto Oy
 JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN/Forssan jätelautakunta
 JÄTEHUOLLON VALVONTAVIRANOMAINEN/Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Eurassa ja Säkylässä Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta

YHTEISTYÖTAHOT



 Jätelaki
 Ympäristönsuojelulaki
 Näiden nojalla annetut asetukset
 Euran, Huittisten ja Säkylän jätehuoltomääräykset
 Euran ja Säkylän ympäristönsuojelumääräykset

LAINSÄÄDÄNTÖ



Tarkoitus tunnistaa ja minimoida ympäristöön kohdistuvat riskit
 Luvanvaraisten toimintojen säännölliset valvontakäynnit Tarkkailu- ja seurantaraporttien tarkastaminen  Luvanvaraisen toiminnan tarpeenmukainen valvonta Ei luvanvaraisen toiminnan valvonta (ilmoitukset, rekisteröinnit) Ilmiantojen  ja epäkohtien perusteella tapahtuva valvonta Valvontaprojektit

YMPÄRISTÖNSUOJELUNVALVONTA



 Kaikissa ympäristöluvissa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä Ympäristölupamääräysten noudattamista valvotaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti olemassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää myös varsinaisesti jätehuoltoon liittyviä lupia kuten  jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn, kun jätteitä käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa.  Eurassa ja Säkylässä näitä lupia on n.15 kpl. Kompostointilaitoksia, rakennusjätteen sekä asfaltti- ja betonijätteen käsittelyä, autopurkamoita, maankaatopaikkoja sekä muita pienehköjä jätteenkäsittelylaitoksia.

LAITOSVALVONTA/ JÄTEHUOLTO OSANA YMPÄRISTÖLUPAVALVONTAA



 Jätelain mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä (esim. autokorjaamot) jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä harjoittavat laitokset ja jätteen välittäjänä toimivat laitokset.
 Projektiluonteisesti pyritään käymään läpi myös erilaisia toimintoja missä syntyy joko määrältään tai laadultaan erityisiä jätteitä. Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa on projektiluonteisesti valvottu mm. isot päivittäistavarakaupan yksiköt, terveyspalveluja tuottavat yksiköt, sekä vanhat kaatopaikat.

EI LUPAVELVOLLISET LAITOKSET JA TOIMINNOT



 työllistävin jätehuollon valvontatehtävä
 erilaisia ja eriasteisia tapauksia 20-30 kpl vuosittain
 vaihtelevat turhista ilmiannoista vakaviin ympäristön turmeltumisen riskiä aiheuttaviin tapauksiin 
 tapauksen käsittely riippuu paljon sen vakavuuden lisäksi myös siitä missä roskaantumista esiintyy 
 piha-alueilla roskaaja tiedossa, luvattomien kaatopaikkojen osalta yleensä ei
 valvontatoimet kohdistetaan ensisijaisesti roskaajaan, toissijaisesti maanomistajaan ja kolmanneksi kuntaan

ROSKAANTUMINEN



 roskaamisasiat tulevat vireille lähes aina kuntalaisten suullisen tai kirjallisen ilmiannon perusteella ensin selvitetään kenen vastuulla roskaantuneen alueen siivoaminen on  (Viranhaltija kehottaa suullisesti roskaajaa tai alueen haltijaa puhdistamaan roskaantuneen alueen.) viranhaltija lähettää kirjallisen kehotuksen alueen siistimiseksi. (Kirje I) viranhaltija lähettää vastinepyynnön (kuuleminen) hallintopakon asettamiseksi. (Kirje II) ympäristölautakunta määrää alueen puhdistettavaksi ja asettaa uhkasakon tai teettämisuhan. (Lista-asia I) viranhaltija lähettää vastinepyynnön (kuuleminen) hallintopakon tuomitsemisesta. (Kirje III) ympäristölautakunta tuomitsee uhkasakon tai panee teettämisuhan täytäntöön. (Lista-asia II)

Roskaamisasian käsittely



 Euran ja Säkylän alueilla järjestetään vuosittain ympäristökatselmus
 katselmuksia on järjestetty vuodesta 2005
 katselmukseen osallistuu viranhaltijoiden lisäksi Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan jäseniä 
 kierroksen aikana käydään läpi ilmitulleita roskaamistapauksia sekä huonokuntoisia rakennuksia 
 tapaukset esitellään lautakunnassa ja lautakunta antaa määräyksiä epäkohtien poistamiseksi

Ympäristökatselmus



 Jos kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen järjestelmään se tulee yleensä esiin valvonnassa: oman kiinteistön roskaantuminen, luvattomat kaatopaikat, toisten astioiden luvaton käyttö, jätteiden polttamisesta aiheutuvat savuhaitat tai muu jätteiden omatoimisen ”käsittelyn” ongelmat  Jätehuoltoviranomainen ylläpitää liittymisestä rekisteriä. Jos kiinteistö ei ole liittynyt, jätehuoltoviranomainen lähettää ensimmäisen kirjeen ja kehottaa liittymään, jos ei liity, valvontaviranomainen määrää liittymään ja asettaa määräyksensä tehosteeksi uhkasakon.

KIINTEISTÖITTÄISEEN JÄTEHUOLTOON LIITTYMISEN VALVONTA



 purettavien rakennusten purkuluvan yhteydessä esittämän ”selvitys purkumateriaalien ja rakennusjätteen käsittelystä” tarkistaminen,  maa-ainestenotto lupien yhteydessä tehtävien kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen maa-ainestenottoluvan yhteydessä käsitellään valvontailmoituksia jätteiden käyttämisessä maarakentamisessa vuosittain valvontakäynti jätelaitoksella eli Hallavaaran jätekeskuksessa, yleensä ympäristölupatarkastuksen yhteydessä yhdessä luvan valvojan eli Ely-keskuksen kanssa

MUUTA JÄTEHUOLLON VALVONTAA



 Yhteystiedot
 Tutustumiskäynti
 Tiedonkulku
 Yhteiset toimintamallit ja vuosittainen  tapaaminen alueen jätehuoltoviranomaisen ja jätehuollon valvontaviranomaisten kesken  
 Yhteistyössä toteutettavat tempaukset esim. siivoustalkoot kuntalaisten aktivoimiseksi

YHTEISTYÖ



KIITOS !


