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584/2017

Valtioneuvoston asetus 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 ja

2 § seuraavasti:

1§

Valtion ympäristölupaviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

Valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain (527/2014) liit-
teen 1 taulukossa 1 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat.

Lisäksi valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat:

1) metsäteollisuus:
a) sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa;
b) kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa samanaikaisesti vä-

hintään 20 000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, jossa on suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä;
c) suurlastulevyä, lastulevyä tai kuitulevyä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteet-

ti on vähintään 10 000 m3 vuodessa taikka vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pin-
noittava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 m3 vuodessa;

d) puun kyllästämö, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 75 m3 vuorokaudessa; 
2) metalliteollisuus:
a) rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas;
b) muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö, ei kuitenkaan kylmäpro-

sessit langanveto, valssaus ja syväveto;
c) rautametallivalimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa,
d) muu kuin c alakohdassa tarkoitettu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti on vä-

hintään 200 tonnia vuodessa, sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia enintään 4 tonnia vuoro-
kaudessa;

e) rautametallien jalostus suojakäsittelemällä sulalla metallilla;
f) rautametallien kuumavalssaamo tai takomo;
g) laivatelakka;
h) akkutehdas;
3) energian tuotanto:
ydinvoimalaitos;
4) kemianteollisuus:
a) pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuo-

dessa;
b) kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai mastisointiprosessi;
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c) mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään
10 000 tonnia vuodessa;

d) tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas;
5) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsit-

tely:
a) muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitoksissa,

joiden polttoaineteho on alle 20 megawattia ja joissa valmistetaan polttoainetta vähin-
tään 3 000 tonnia vuodessa;

b) kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmiste-
taan polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristustoi-
minta;

c) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemi-
kaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 1000 m3, ei kuiten-
kaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen
polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankinta-
käyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuottei-
den kappaletavaravarasto;

6) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta:
a) pintojen puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340,

H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuotti-
mien kulutus on yli 1 tonni vuodessa,  mutta enintään 200 tonnia vuodessa;

b) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 50 tonnia vuodessa mutta
enintään 200 tonnia vuodessa:

– muu kuin a alakohdassa tarkoitettu pintojen puhdistus;
– ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella;
– metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus;
– puupintojen maalaus;
– nahan viimeistely;
– lankalakkaus;
– jalkineiden valmistus;
– puun ja muovin laminointi;
– liimaus;
– seuraavat painatustoiminnat: heatset-rainaoffset -painatus, julkaisusyväpainot, muu

syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatio-
seripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt

– kumin jalostus;
c) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 25 tonnia vuodessa, mutta

enintään 200 tonnia vuodessa:
– jatkuvatoiminen nauhapinnoitus;
– puun kyllästäminen; 
d) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 50 tonnia vuodessa:
– kylmäoffset- painatustoiminta
– kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat;
– maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien valmistus;
– lääketeollisuus;
e) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vä-

hennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippu-
kulutus vähintään 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta;

7) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
a) kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu;
b) malmin tai mineraalin rikastamo;
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c) turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus;
8) mineraalituotteiden valmistus:
a) sementtitehdas;
b) kalkin tuotanto;
c) mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapasiteetti on yli 6 000 tonnia vuodessa;
d) lasia tai lasikuitua valmistava tehdas, jonka sulatuskapasiteetti on yli 6 000 tonnia

vuodessa;
e) kipsilevytehdas;
9) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
a) tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä tai värjäystä suorittava laitos, jonka käsit-

telykapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa;
b) nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi kä-

sitellyistä nahoista;
c) kuitukangastehdas;
10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
a) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 miljoonaa litraa vuodessa;
b) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 10

miljoonaa litraa vuodessa;
c) margariinia tai muita kasvi- ja eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava laitos, jonka

valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa;
d) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden

tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 22500 tonnia vuodessa;
e) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähin-

tään 30000 tonnia vuodessa;
f) liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja luista;
11) eläinsuojat tai kalankasvatus:
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 380 emolehmälle, 300

lihanaudalle, 300 täysikasvuiselle emakolle, 1 200 lihasialle, 30 000 munituskanalle tai
40 000 broilerille;

b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 2800 siitosnaarasminkille tai -hillerille
taikka 1 400 siitosnaarasketulle tai -supille;

c) muun kuin a tai b alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka
eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla
laskettuna on vähintään 1200;

d) eläinsuoja tai turkistarha, jonka luvanvaraisuus määräytyy ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdan d perusteella ja jonka tuotantoeläimien yhteen-
laskettu eläinyksikkömäärä mainitun alakohdan mukaan laskettuna on vähintään sama tai
suurempi kuin sen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettu a tai b alakohdan
eläinmäärä tai c kohdan eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojassa tai turkistarhassa muodos-
tuu suurimmaksi, huomioimatta tilan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä tuotanto-
käytön ulkopuolisia eläimiä, jos niiden eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen
3 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on enintään 10; 

e) kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa
kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisä-
kasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnon-
ravintolammikko tai lammikkoryhmä; 

12) liikenne:
a) pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitettu ja yli 1350 tonnin vetoisille aluksille

soveltuva satama tai lastaus- taikka purkulaituri;
b) lentopaikka, joka on lentoasema;
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c) kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaaral-
lisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusväli-
neeseen, ei kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen;

13) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristön-

suojelulain 108–110 §:ää sekä mainitun lain 107 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 2 kohdan c,
f ja g alakohdan mukainen toiminta; 

b) muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 c alakohdassa tar-
koitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään mainitun liitteen
taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen prosessijätevesiä;

c) yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan
vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä;

d) kaivannaisjätteen jätealue;
e) kaatopaikka, mukaan lukien vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoi-

tettu maankaatopaikka;
f) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jät-

teen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on vähintään
50 000 tonnia vuodessa;

g) laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä, ei kuitenkaan
2 §:n 12 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu toiminta;

h) muu kuin a ja d–g alakohdassa tai 2 §:n 12 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettu jäte-
lain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai lai-
tosmaista ja jossa käsitellään jätettä vähintään 20 000 tonnia vuodessa;

14) muu toiminta:
a) muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitettu lannoi-

tetehdas;
b) öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä

toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.

2 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallasta käsitellä muut kuin laissa val-
tion ympäristölupaviranomaiselle erikseen säädetyt lupa-asiat säädetään ympäristönsuo-
jelulain 34 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupahakemukset, jollei ympä-
ristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta:

1) metsäteollisuus:
muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos kuin puun kyllästämö, kun laitoksessa käy-

tetään puunsuojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa;
2) metalliteollisuus:
metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyt-

täen käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3;
3) energian tuotanto:
polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan

vähintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö ja laitos-
alueen kaikkien energiantuotantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 me-
gawattia;

4) polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsit-
tely:
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a) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vä-
hintään 3000 tonnia vuodessa;

b) muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaa-
lin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 ja alle 1 000 m3, ei
kuitenkaan ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 1 mukaisen rekisteröitävän energiantuo-
tantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun ve-
denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattu-
jen tuotteiden kappaletavaravarasto;

c) kivihiilivarasto;
5) orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta: 
laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähen-

netään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava
huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-
aineesta;

6) malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
a) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhin-

ta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
b) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava

siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään
50 päivää;

7) mineraalituotteiden valmistus:
seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on

enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapa-
siteetti enintään 300 kg/m3 uunia kohden:

– keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia
vuodessa;

– kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa;
8) nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa ja jonka

jätevesiä ei johdeta kunnalliselle yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle tai muu kuin ympä-
ristönsuojelulain liitteen 2 kohdan 4 mukainen rekisteröitävä kemiallinen pesula;

9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja

vuorokaudessa;
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-

aineita vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti
on enintään 75 tonnia vuorokaudessa;

c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä
raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapa-
siteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa;

d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kas-
viperäisiä raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden
tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa;

e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita ja-
lostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei
kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos;

f) muu kuin d ja e kohdassa tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä
tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia
vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuoro-
kaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo;
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g) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 5 miljoonaa litraa
vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään
750 000 mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokau-
dessa;

i) muu kuin g ja h kohdassa tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos,
kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa
litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden
tuotteiden tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15, mutta enin-
tään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen
raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300–(22,5 x A) ton-
nia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus pai-
noprosentteina;

k) jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on
vähintään 1 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden
tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 pai-
noprosenttia taikka muuten 300–(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden
tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;

l) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähin-
tään 5 000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään
10 painoprosenttia taikka muuten 300–(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 ton-
nia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painopro-
sentteina;

m) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon
määrä on vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa;

n) makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa;
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vä-

hintään 50 miljoonaa litraa vuodessa;
10) eläinsuojat tai kalankasvatus:
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 150 lypsylehmälle, vähintään 100

ja alle 300 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 380 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai
ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja alle 300 täysikasvuiselle
emakolle, vähintään 250 ja alle 1 200 lihasialle, vähintään 4 000 ja alle 30 000 munitus-
kanalle tai vähintään 10 000 ja alle 40 000 broilerille;

b) turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 ja alle 2800 siitosnaarasminkille tai -
hillerille taikka vähintään 250 ja alle 1 400 siitosnaarasketulle tai -supille;

c) muun kuin a tai b alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka
eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla
laskettuna on vähintään 250 ja alle 1 200;

d) eläinsuoja tai turkistarha, jonka luvanvaraisuus määräytyy ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 alakohdan d perusteella ja jonka tuotantoeläimien yhteen-
laskettu eläinyksikkömäärä mainitun alakohdan mukaan laskettuna on vähintään sama tai
suurempi kuin sen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettu a tai b alakohdan
eläinmäärä tai c kohdan eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojassa tai turkistarhassa muodos-
tuu suurimmaksi, huomioimatta tilan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä tuotanto-
käytön ulkopuolisia eläimiä, jos niiden eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen
3 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on enintään 10; 

11) liikenne:
a) muu lentopaikka kuin lentoasema, ei kuitenkaan pelastustoiminnan helikopterilento-

paikka;
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b) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko;
c) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata;
12) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka;
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jät-

teen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000
tonnia vuodessa;

c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen
varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasi-
teetti on enintään 50 tonnia;

d) autopurkamo;
e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 ton-

nia vuorokaudessa;
f) muu kuin a–e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jä-

telain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista
ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa;

13) muu toiminta:
a) ulkona sijaitseva ampumarata;
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka;
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto;
d) krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee myös ympäristönsuojelulain 27 §:n

2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun jätevesien johtamista koskevan lupa-asian ja 3 kohdas-
sa tarkoitetun kohtuutonta haittaa naapuruussuhteissa aiheuttavan toiminnan lupa-asian
sekä 28 §:ssä tarkoitetun pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan lupa-asian, jollei ympä-
ristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.
Tämän asetuksen voimaantulohetkellä voimassa ollutta 2 §:n 1 momentin 4 kohdan b

alakohtaa, joka koskee nestemäisten polttoaineiden jakeluasemaa, jonka polttoainesäiliöi-
den kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, mutta joka ei ole moottorikäyttöisessä ajoneu-
vossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasema, sekä
2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohtaa, joka koskee kiinteää betoniasemaa ja betoniteh-
dasta, sovelletaan kuitenkin edelleen siihen saakka, kunnes kyseisten toimintojen rekiste-
röinnin edellytyksenä olevat ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevat valtioneuvoston
asetukset tulevat sovellettaviksi.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi
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