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1166/2018

Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 8, 9, 12, 15, 19, 21, 22, 28, 29, 51, 67, 70

ja 116 §, 12 luvun otsikko, 120, 123, 168–172, 175, 180, 181, 189, 202, 205, 223 ja 225 §
sekä liitteet 1 ja 3,

sellaisina kuin niistä ovat 21 § osaksi laissa 384/2016, 28 § laissa 437/2017, 29 § ja liite
3 laissa 423/2015, 116 § laissa 1064/2017, 170 § laissa 327/2016, 205 § laissa 833/2017,
225 § osaksi laissa 758/2018 ja liite 1 laeissa 437/2017 ja 1064/2017, sekä

lisätään lakiin uusi 29 a §, uusi 10 a luku ja uusi liite 4 seuraavasti:

8 §

Luvanvaraisesta, ilmoituksenvaraisesta ja rekisteröitävästä toiminnasta aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

Jos toimintaan 4 luvun mukaan tarvitaan lupa (luvanvarainen toiminta) tai siitä on
115 a §:n mukaan tehtävä ilmoitus (ilmoituksenvarainen toiminta) taikka toiminta 11 lu-
vun mukaan on rekisteröitävä (rekisteröitävä toiminta), toiminnanharjoittajan on sen li-
säksi, mitä 7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja
varmistuttava siitä, että:

1) toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa;
2) energiankäyttö toiminnassa on tehokasta;
3) toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja niistä sekä toiminnas-

sa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toiminnassa synty-
vistä jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitetaan viranomaiselle tarpeellisia
tietoja;

4) toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä asiantuntemus.

9 §

Valtioneuvoston asetukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 7 ja 8 §:ssä säädettyjen ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemistä koskevien velvollisuuksien täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä:

1) päästöistä ympäristöön ja viemäriverkostoon, päästöjen ja niiden haitallisten vaiku-
tusten ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöjen kieltämisestä;

2) luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen päästöjen ja
päästöraja-arvojen tarkkailusta;
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3) luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen harjoittajien
velvollisuudesta toimittaa päästöjä ja niiden vaikutuksia koskevia tietoja valtioneuvoston
asetuksessa säädettävälle viranomaiselle;

4) luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen harjoittajien
velvollisuudesta toimittaa tietoja valtioneuvoston asetuksessa säädettävälle viranomaisel-
le toiminnassa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toimin-
nassa syntyvistä jätteistä sekä toiminnassa käsitellyistä jätteistä;

5) vaadittavasta asiantuntemuksesta eri luvanvaraisissa, ilmoituksenvaraisissa ja rekis-
teröitävissä toiminnoissa;

6) lietteen ympäristöön päästämisen tai sijoittamisen rajoittamisesta taikka ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan lietteen ympäristöön päästämisen tai sijoittamisen kiel-
tämisestä.

12 §

Oikeusvaikutteinen kaava toiminnan sijoittamisessa

Luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asema-
kaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä
kaavassa varattuun tarkoitukseen.

15 §

Ennaltavarautumisvelvollisuus

Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varaudutta-
va toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden
terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Ennalta varautumista varten toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää val-
tion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma,
varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet
ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita
varten (ennaltavarautumisvelvollisuus). Suunnitelman sisältö, laajuus ja tarkkuus määräy-
tyvät toiminnan luonteen perusteella. Varautumissuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laa-
tia, jos valvontaviranomainen arvioi, että toiminta, sen vaikutukset ja riskit eivät edellytä
suunnitelman laatimista. Suunnitelmaa ei myöskään ole tarpeen tehdä siltä osin kuin vas-
taava suunnitelma on laadittu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta annetun lain (390/2005), pelastuslain (379/2011), kaivoslain (621/2011) tai
muun lain nojalla eikä eläinsuojan toiminnasta.

Varautumissuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvos-
ton asetuksella.

19 §

Kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet

Kemikaalia ei luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa
saa käyttää siten, että siitä aiheutuu tässä laissa tarkoitettua merkittävää ympäristön pi-
laantumisen vaaraa. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta säädetään 14
luvussa.

Kemikaalista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi luvanvaraisen, il-
moituksenvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan harjoittajan on, silloin kun se on kohtuu-
della mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai me-
netelmä, josta aiheutuu vähiten ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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Kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa sekä kuluttajatuotteiden turvalli-
suudesta kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011).

21 §

Valtion viranomaiset

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ym-
päristöministeriölle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää tässä laissa ja sen nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden sään-
nösten noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa
tämän lain mukaisessa päätöksenteossa siten kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista annetussa laissa (897/2009) ja sen nojalla säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuu-
luvissa asioissa.

Aluehallintovirasto toimii valtion ympäristölupaviranomaisena siten kuin aluehallinto-
virastoista annetussa laissa (896/2009) ja sen nojalla säädetään. Lisäksi aluehallintovirasto
käsittelee toimivaltaansa kuuluvat ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat asiat. Aluehal-
lintovirasto tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuulu-
vissa asioissa.

Suomen ympäristökeskus toimii otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, jäljempänä otsoniasetus,
sekä fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) 842/2006 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014, jäljempänä F-kaasua-
setus, mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Lisäksi Suomen ympäristökeskus ylläpi-
tää ja kehittää parhaan käyttökelpoisen tekniikan tiedonvaihtoa, seuraa parhaan käyttökel-
poisen tekniikan kehittymistä ja tiedottaa siitä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maa-
leissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY mukaisena toimival-
taisena viranomaisena.

22 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä sekä ilmoitusme-
nettelyistä huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986)
tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka käyttää osaltaan ympäristönsuo-
jelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen oikeudesta siirtää tässä laissa tarkoitettua toi-
mivaltaansa viranhaltijalle säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain
7 §:ssä.

28 §

Luvanvaraisuus pohjavesialueilla

Liitteessä 2 tarkoitetun energiantuotantolaitoksen, asfalttiaseman, jakeluaseman, beto-
niaseman, betonituotetehtaan ja liitteen 2 kohdassa 5–7 mainittuun toimintaan, kun orgaa-
nisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 10 tonnia vuodessa sekä liitteessä 4 tarkoitet-
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tuun toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle ve-
denhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

Lisäksi liitteessä 1, liitteen 2 kohdassa 1 ja 3 sekä liitteessä 4 tarkoitettuun, mutta niitä
vähäisempään toimintaan ja liitteen 2 kohdassa 4 tarkoitetun kemiallisen pesulan toimin-
taan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankinta-
käyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa.

29 §

Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muu-
hun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muu-
toksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina olennainen, jos toiminta
sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen toiminnaksi.

Luvan ja toiminnan 1 momentissa tarkoitettua muuttamista koskevaan hakemukseen
sovelletaan 39 §:ää ja asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Direktiivi-
laitoksen toiminnan muuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan kuitenkin 5 ja 8
lukua, jos muuttamisesta saattaa aiheutua merkittäviä ihmisten terveyteen tai ympäristöön
kohdistuvia haittavaikutuksia.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä olennaisen muutok-
sen määrittelemisestä.

29 a §

Ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus

Liitteen 4 mukaiseen ilmoituksenvaraiseen toimintaan tarvitaan ympäristölupa, jos
1) toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa;
2) toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus;
3) toiminta on luvanvaraista 28 §:n perusteella;
4) toimintaan sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenette-

lystä annetun lain (252/2017) 3 §:n 2 momentin perusteella.
Jos toimintaan tarvitaan ympäristölupa 1 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla, ympäristö-

luvan käsittelee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu 115 a §:n nojalla käsitellä
toimintaa koskeva ilmoitus. Jos toimintaan tarvitaan ympäristölupa 1 momentin 1 tai 4
kohdan nojalla, ympäristöluvan käsittelee valtion ympäristölupaviranomainen.

Lupaviranomaisen on siirrettävä sille jätetty lupahakemus, joka tulee käsitellä ilmoituk-
senvaraista toimintaa koskevassa menettelyssä, toimivaltaiselle viranomaiselle.

51 §

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus

Ympäristöluvassa ja 115 d §:ssä tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on 49 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa ja 115 d §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä
arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä anne-
tun lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmas-
sa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liitty-
vistä seikoista. Luvassa ja 115 d §:ssä tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on toiminnan si-
joituspaikan soveltuvuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnettomuuk-
sien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä ja ilmoituspäätöksen määräyksiä annet-
taessa otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta koskevassa
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tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuunni-
telmassa esitetään. Luvassa ja ilmoituspäätöksessä on lisäksi otettava huomioon tarvitta-
vissa määrin tämän lain 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat.

Luvanvaraisen jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan luvassa on otettava huomioon jäte-
lain 88 §:ssä tarkoitetut alueelliset jätesuunnitelmat.

67 §

Määräykset viemäriin johdettavista jätevesistä

Jos teollisuusjätevettä johdetaan yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle, ympäristölu-
vassa ja 115 d §:ssä tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on tarvittaessa määrättävä jäteve-
sien esikäsittelystä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jätevedenpuhdistamon
toimintakyvyn turvaamiseksi.

70 §

Määräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde

Lupamääräys ja 115 d §:ssä tarkoitettuun ilmoituspäätökseen sisältyvä määräys voi olla
tämän lain tai jätelain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää yksilöityä
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi, jos se on tarpeen:

1) luvan myöntämisen tai toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen antamisen edellytys-
ten täyttämiseksi;

2) valtioneuvoston asetuksella säädetyn ympäristönlaatuvaatimuksen turvaamiseksi;
3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamiseksi.
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn

luvan tai 115 d §:ssä tarkoitetun ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai
näistä poikkeavia säännöksiä luvan tai ilmoituspäätöksen voimassaolosta tai tarkistami-
sesta, asetusta on luvan tai ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava.

10 a luku

Yleinen ilmoitusmenettely

115 a §

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavasta toiminnasta, josta säädetään tämän lain liitteessä 4.

Ilmoitus tehdään sille 3 ja 4 momentissa säädetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, jon-
ka toimialueelle toiminta sijoitetaan. Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen
toiminnan aloittamista. Ilmoitus on lisäksi tehtävä 89 §:n mukaisesta muuttamisesta ja il-
moituksenvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toimin-
nan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos muutos ei li-
sää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä ilmoituspäätöstä toiminnan muu-
toksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Valtion ympäristölupaviranomainen käsittelee ilmoituksen liitteen 4 kohdan 2 alakoh-
dassa b ja kohdassa 3 tarkoitetuista toiminnoista sekä muista liitteen 4 toiminnoista, jos
niissä on kyse sotilaskäyttöön tarkoitetusta toiminnasta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee muun kuin 3 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen.

Toiminnan muuttamista koskeva ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, jonka toimival-
taan kuuluu käsitellä vastaavaa uutta toimintaa koskeva ilmoitus.
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115 b §

Ilmoituksen sisältö ja täydentäminen

Ilmoituksessa on oltava ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja sitovat tiedot toi-
minnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Tarkem-
pia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja tekemisestä sekä siihen liitettävistä ilmoituksen
käsittelyn kannalta tarpeellisista selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Ilmoituksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Ilmoituksesta on käytävä tarvit-
taessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tie-
dot perustuvat.

Jos ilmoitus on puutteellinen, hakijalle on varattava tilaisuus täydentää ilmoitusta viran-
omaisen asettamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai
ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeenkin, ilmoitus jätetään tutkimatta
eikä toimintaa saa aloittaa.

115 c §

Toiminnan aloittaminen

Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on ku-
lunut 120 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen
johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toiminnan aloittamisen mainittua määräaikaa aikai-
semmin.

Toimintaa ei saa aloittaa, jos ilmoitus on 29 a §:n perusteella ohjattu lupakäsittelyssä
ratkaistavaksi tai jos viranomainen tekee päätöksen tutkimatta jättämisestä 115 b §:n no-
jalla. Toimintaa ei myöskään voi aloittaa, jos viranomainen tekee ilmoituksen johdosta
toiminnan kieltävän päätöksen.

115 d §

Viranomaisen päätös ilmoitusasiassa

Viranomaisen on tehtävä 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätös (ilmoitus-
päätös). Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vi-
ranomaisen on ilmoituspäätöstä tehdessään varmistettava, että toiminnassa noudatetaan,
mitä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään toiminnan sijoittumisesta,
päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jätteistä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tark-
kailusta.

Toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat
määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä
muiden toimintojen kanssa:

1) terveyshaittaa;
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaa-

raa;
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;
5) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perin-

teisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka
olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalais-
sa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

Pilaantumisen ehkäisemisestä ilmoituspäätöksessä annettaviin määräyksiin sovelle-
taan, mitä 52 §:ssä säädetään lupamääräyksistä. Päästöjen tarkkailusta sekä niiden tulos-
ten ja muiden valvontaa varten annettavien tietojen toimittamisesta valvontaviranomaisel-
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le annettaviin määräyksiin sovelletaan, mitä 62 §:ssä säädetään seuranta- ja tarkkailumää-
räyksistä.

115 e §

Hallintomenettely ilmoitusasioissa

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituspäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä:
1) hakijan neuvonnasta säädetään 39 a §:ssä;
2) lausunnon pyytämisestä säädetään 42 §:ssä, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvit-

tämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi;
3) asianosaisten kuulemisesta säädetään 43 §:ssä;
4) lupahakemuksesta tiedottamisesta säädetään 44 §:ssä, jollei asia ole merkityksel-

tään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto ilmoituksesta voidaan antaa
asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin ilmoituksen tekijän oikeu-
teen tai etuun, tiedottamista ei tarvita;

5) lupapäätöksen sisällöstä säädetään 83 §:n 1 momentissa;
6) lupapäätöksen antamisesta säädetään 84 §:ssä;
7) lupapäätöksen lähettämisestä ja päätöksestä ilmoittamisesta säädetään 85 §:n 1 mo-

mentissa;
8) lupapäätöksen julkaisemisesta säädetään 85 §:n 2 ja 3 momentissa, jollei asia ole

merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto päätöksestä voidaan antaa
asianosaiselle muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun,
ilmoituspäätöstä ei tarvitse julkaista.

Ilmoituspäätökseen sovelletaan lisäksi, mitä 87 §:ssä säädetään luvan voimassaolosta,
88 §:ssä luvan raukeamisesta, 89 §:ssä luvan muuttamisesta, 92 §:ssä luvan selventämi-
sestä ja 93 §:ssä luvan peruuttamisesta. Ilmoituksenvaraisen toiminnan lopettamiseen so-
velletaan, mitä 94 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään toiminnan lopettamisesta, ja toiminnan
lopettamisen varalta annettaviin määräyksiin, mitä 94 §:n 3 momentissa säädetään mää-
räysten antamisesta.

Ilmoituspäätöksen sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella.

116 §

Ilmoitus toiminnasta rekisteröintiä varten

Tämän lain liitteessä 2 säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toi-
minnasta on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Rekisteröinti-ilmoituksen sisäl-
tövaatimuksista sekä rekisteröitävää toimintaa koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksis-
ta säädetään 10 §:n nojalla.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä mainitun liitteen 1 kohdassa tarkoitetun keskisuuren
energiantuotantolaitoksen toiminnasta viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamis-
ta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä keskisuuri energiantuotan-
tolaitos 30 päivän kuluessa rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä. Muusta mainitussa liit-
teessä tarkoitetusta toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 60 päivää en-
nen toiminnan aloittamista ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä
toiminta 60 päivän kuluessa rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä.

Jos rekisteröinti-ilmoitus on puutteellinen, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
pyydettävä toiminnanharjoittajaa täydentämään sitä. Tällöin 2 momentissa säädetyt rekis-
teröintiä koskevat määräajat lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoitus täyttää
10 §:n nojalla säädetyt sisältövaatimukset.
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Edellä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jätteen käsittelystä on tehtävä rekisteröinti-il-
moitus valtion valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ympä-
ristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Jos rekisteröitävällä toiminnalla on
ympäristölupa ja lupa raukeaa 32 §:n 2 momentin nojalla, rekisteröinti-ilmoitusta ei kui-
tenkaan tarvitse tehdä, vaan viranomainen rekisteröi toiminnan omasta aloitteestaan ja il-
moittaa siitä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Jos rekisteröitävä toiminta on luonteeltaan sekä 2 että 4 momentissa tarkoitettua, rekis-
teröinti- ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 päi-
vää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä, ilmoituksenva-
raisesta eikä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta.

12 luku

Kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

120 §

Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai 
rekisteröitävässä toiminnassa

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastet-
tavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka raken-
nelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole luvanvarainen, ilmoituksenvarai-
nen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä
voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai
ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta
vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle.

123 §

Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa ja rekisteröitävässä 
toiminnassa

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastet-
tavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka raken-
nelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitä-
vässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka
vuoksi ympäristölupaa, ilmoituspäätöstä tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuk-
sen vaatimuksia ei voida noudattaa tai tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ym-
päristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaises-
ta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitet-
tava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, taikka valtion
valvontaviranomaiselle, jos valtion ympäristölupaviranomainen myöntää toimintaan ym-
päristöluvan tai antaa ilmoituspäätöksen taikka 116 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus on
tehty valtion valvontaviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on viipy-
mättä ilmoituksen tekemisen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mu-
kaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voi-
daan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Viranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava tarpeelliset määräyk-
set toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mu-
kaiseksi sekä tilanteesta aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja samalla asetettava
määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä. Lisäksi on tarvittaessa annettava toiminnan
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harjoittajan suunnitelman ja muun tiedon perusteella väliaikaiset määräykset ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka il-
moitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.

Määräyksiä annettaessa noudatetaan 18 luvun hallintopakkoa koskevia säännöksiä.
Määräyksistä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamiseksi säädetään 14 luvus-
sa ja määräyksistä vesistön merkittävän pilaantumisen tai luontovahingon korjaamiseksi
176 §:ssä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai valtion valvontaviranomaisen on poikke-
uksellisen tilanteen sitä edellyttäessä pantava omasta aloitteestaan vireille 89 §:ssä tarkoi-
tettu menettely lupamääräysten muuttamiseksi tai 93 §:ssä tarkoitettu menettely luvan pe-
ruuttamiseksi.

168 §

Säännöllinen valvonta

Valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava
alueelleen tämän lain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuun-
nitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista
ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin pe-
rusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkis-
tettava säännöllisesti.

Valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava
ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti
määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien ar-
vioinnin perusteella.

Direktiivilaitoksen määräaikaistarkastus on tehtävä toiminnan riskitason mukaisesti vä-
hintään yhden ja enintään kolmen vuoden välein. Tällaisella laitoksella on tehtävä kuuden
kuukauden kuluessa ylimääräinen tarkastus, jos valvonnassa havaitaan, että laitokselle
tässä laissa taikka sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia on huomattavasti ri-
kottu.

Valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava
luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkas-
tuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvon-
taohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännölli-
sistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimisesta ja sisäl-
löstä, määräaikaistarkastuksista, ympäristöriskien arvioinnista sekä muusta säännöllisen
valvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella.

169 §

Tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa

Jos onnettomuuden, haitasta tehdyn ilmoituksen, luvan tai ilmoituspäätöksen noudatta-
matta jättämisen tai muun seikan vuoksi on aihetta olettaa, että toiminnasta aiheutuu ter-
veyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai
sen vaaraa, valvontaviranomaisen on tarkastettava toiminta tai selvitettävä asia muulla
asianmukaisella tavalla. Jos samanaikaisesti on vireillä toimintaa koskeva lupa- tai ilmoi-
tuspäätösasia, on tarkastus tai selvitys tehtävä mahdollisuuksien mukaan ennen lupa-asian
ratkaisemista tai ilmoituspäätöksen antamista.
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170 §

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta sekä toiminnan muutoksista ja toiminnanharjoittajan 
vaihtumisesta

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen
toiminnan aloittamisesta, jos aloitusajankohta ei käy ilmi lupahakemuksesta tai lupapää-
töksestä taikka jos se muuttuu etukäteen ilmoitetusta.

Ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ilmoitettava tämän pykälän mukaisesti
valvontaviranomaiselle, jos 115 a §:n mukaisessa ilmoituksessa tarkoitetun toiminnan
aloittaminen siirtyy tai peruuntuu.

Luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan harjoittajan on viipy-
mättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle:

1) toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä;
2) toiminnan lopettamisesta;
3) muista toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi

olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten, ilmoituspäätöksen tai luvan
noudattamiseen.

Luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan harjoittajan vaihtues-
sa uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle.

Luvanvaraista toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle,
jos ympäristöluvan myöntää valtion ympäristölupaviranomainen, ja muutoin kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksenvaraista toimintaa koskeva tämän pykälän mu-
kainen ilmoitus on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle, jos ilmoituksen on käsitellyt
valtion ympäristölupaviranomainen, ja muutoin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le. Rekisteröitävää toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, jollei kysymys ole 32 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jätteen käsittelystä,
jolloin ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle.

171 §

Tarkkailu toisen alueella

Valtion valvontaviranomainen, luvan myöntämisen yhteydessä lupaviranomainen lu-
papäätöksessään tai ilmoituksenvaraisen toiminnan osalta toimivaltainen viranomainen il-
moituspäätöksessään voi myöntää toiminnanharjoittajalle oikeuden tarkkailla toimintansa
ympäristövaikutuksia ja ympäristön laatua toisen alueella, jollei alueen omistaja tai haltija
ole antanut suostumustaan tähän. Oikeus tarkkailuun koskee mittalaitteiden asentamista ja
mittausten tekemistä sekä muuta vastaavaa toiminnan havainnointia ja seurantaa, samoin
kuin tätä varten välttämätöntä liikkumista ja oleskelua alueella. Oikeus voidaan myöntää
edellyttäen, että tarkkailu on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja
ettei siitä aiheudu sanottavaa haittaa.

Alueen omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
Tarkkailu on järjestettävä niin, ettei se vaaranna alueen omistajan tai haltijan kotirauhaa

tai yksityisyyden suojaa.

172 §

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Valvonta- ja lupaviranomaisella, 115 a §:ssä tarkoitetulla toimivaltaisella viranomai-
sella ja 26 §:ssä tarkoitetulla tyyppihyväksynnästä huolehtivalla viranomaisella tai näiden
määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on oikeus tehtävänsä suorittamista varten:

1) saada salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja viranomaisilta ja
toiminnanharjoittajilta;
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2) kulkea toisen alueella;
3) saada tarpeelliset tiedot tuotteen valmistuksesta ja siinä käytettävistä aineista sekä

valmistettavista, maahan tuotavista tai muutoin markkinoille saatettavista tuotteista tuot-
teen valmistajalta, maahantuojalta tai muulta markkinoille saattajalta;

4) suorittaa mittauksia sekä ottaa näytteitä ja tallentaa ääntä tai kuvaa;
5) päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan;
6) tarkkailla toimintaa sekä sen päästöjä ja ympäristövaikutuksia;
7) tehdä tarkastuksia 1–6 kohdan mukaisia keinoja käyttäen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen

käytettävässä tilassa vain, jos se on välttämätöntä hengen, terveyden, omaisuuden tai ym-
päristön suojelemiseksi.

Tarkastettavan toiminnan harjoittajan taikka tarkastettavan tuotteen valmistajan, mark-
kinoille saattajan tai haltijan on vaadittaessa esitettävä tarkastusta toimittavalle viranomai-
selle taikka virkamiehelle tai viranhaltijalle kirjallisina tai sähköisessä muodossa tarkas-
tusta varten asiakirjat, joilla voi olla merkitystä tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta toimittavalla virkamiehellä tai viranhalti-
jalla on oikeus saada jäljennöksiä tarkastettavista asiakirjoista ja tulosteita tietojärjestel-
missä olevista tallenteista.

175 §

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Valvontaviranomainen voi:
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräys-

tä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka mää-
rätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennal-
leen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta;

3) määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä määrin selvittämään toiminnan ympäristö-
vaikutukset, jos on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista
ympäristön pilaantumista.

Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan osalta määräyksen antaa valtion val-
vontaviranomainen, jos ympäristöluvan myöntää tai ilmoituspäätöksen antaa valtion ym-
päristölupaviranomainen, ja muutoin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jos määräys koskee luvanvaraista toimintaa, jonka lupa-asia on käsiteltävä 47 §:n mu-
kaisesti yhteiskäsittelyssä, määräys annetaan siten kuin hallintopakkoasiasta säädetään
vesilain 14 luvussa. Jos määräys koskee ainoastaan tässä laissa tai sen nojalla säädetyn
velvoitteen noudattamista, se annetaan kuitenkin tämän lain mukaisesti.

Määräystä ei voida antaa välittömästi 11 ja 20 §:ssä säädetyn täytäntöönpanemiseksi.

180 §

Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen,
joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta,
toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen anta-
mista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää toi-
mintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympä-
ristön pilaantumisen merkittävyys.
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181 §

Toiminnan keskeyttäminen

Jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä vaa-
raa ihmisten terveydelle tai siitä uhkaa aiheutua välittömiä ja huomattavia haittavaikutuk-
sia ympäristölle, valvontaviranomaisen on keskeytettävä toiminta siltä osin kuin se on
välttämätöntä terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, jos toiminnanharjoittaja ei itse ole
ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin.

Toiminnanharjoittajaa on kuultava mahdollisuuksien mukaan ennen keskeyttämistä.
Keskeyttämistoimenpiteestä on laadittava pöytäkirja ja keskeyttämisestä on viivytyksettä
tehtävä päätös. Viranomaisen on lisäksi annettava tieto siitä, miten toiminnan jatkamiseksi
menetellään.

Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan keskeyttää valtion valvontaviran-
omainen, jos ympäristöluvan myöntää tai ilmoituspäätöksen antaa valtion ympäristölupa-
viranomainen, ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos se myöntää luvan tai antaa
ilmoituspäätöksen.

189 §

Valvontaviranomaisten vastuunjako luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja 
rekisteröitävien toimintojen valvonnassa

Vastuu luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan 168 ja 169 §:n mukaisesta val-
vonnasta kuuluu valtion valvontaviranomaiselle, jos toiminnan ympäristöluvan myöntää
tai ilmoituspäätöksen tekee valtion ympäristölupaviranomainen ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle, jos se myöntää toiminnan ympäristöluvan tai tekee ilmoituspäätöksen.

Vastuu rekisteröitävän toiminnan 168 ja 169 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta on kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella. Vastuu 116 §:n 2 momentin nojalla rekisteröitävän toi-
minnan valvonnasta on kuitenkin valtion valvontaviranomaisella. Rekisteröitävän ja il-
moituksenvaraisen toiminnan valvonta voidaan suorittaa osana samalla alueella sijaitse-
van luvanvaraisen toiminnan valvontaa, jos se on valvonnan asianmukaiseksi ja tehok-
kaaksi järjestämiseksi tarpeen. Luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toi-
minnan harjoittajaa ja viranomaista, jolle valvonta siirretään, on kuultava, jos valvonnasta
vastaava viranomainen tämän vuoksi vaihtuu.

202 §

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista
johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumää-
räykset).

Määräykset eivät voi koskea:
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdista-

mista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.
Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia

vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
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3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen
ulkopuolella;

4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi
on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolam-
mikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;

5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä
maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;

6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoi-

don ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai
merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuk-
sen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

205 §

Maksut

Sen lisäksi, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään valtion viranomais-
ten suoritteiden maksullisuudesta, valtion valvontaviranomainen voi periä maksun:

1) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja
rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustu-
vasta säännöllisestä valvonnasta;

2) 169 §:n mukaisista tarkastuksista;
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyk-

sen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen
valvomiseksi;

4) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
noudattamisen varmistamiseksi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun:
1) tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja

rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustu-
vasta säännöllisestä valvonnasta;

3) 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon
antamiseen sekä niistä toimenpiteistä jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiel-
lon noudattamisen valvomiseksi;

4) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyk-
sen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen
valvomiseksi;

5) valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle 138 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tämän lain 47 a §:n mukaisten lupahakemusten käsittelystä ja valvonnasta kunnalle pe-
rittävistä maksusta säädetään maa-aineslain 23 §:ssä.

Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheu-
tuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksy-
mässä taksassa.

Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille-
pannun asian käsittelystä, ellei 1 tai 2 momentista muuta johdu tai kysymys ole 89 §:ssä
tarkoitetusta luvan tai ilmoituspäätöksen muuttamisesta, joka on tullut vireille viranomai-
sen hakemuksesta. Edellä 89 §:n mukaisesta luvan tai ilmoituspäätöksen muuttamisesta
13
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maksu peritään toiminnanharjoittajalta, vaikka asia on tullut vireille viranomaisen hake-
muksesta.

Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireillepan-
nun asian käsittelystä saadaan periä vireillepanijalta maksu, jos vireillepanoa on pidettävä
ilmeisen perusteettomana.

Julkisten saatavien suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

223 §

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään talletettavat tiedot

Valtion ympäristölupaviranomaisen on talletettava tietojärjestelmään tämän lain nojal-
la antamansa päätökset sekä tiedot niihin liittyvistä Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöksistä.

Valtion valvontaviranomaisen on talletettava tietojärjestelmään:
1) tämän lain nojalla antamansa päätökset sekä tiedot niihin liittyvistä Vaasan hallinto-

oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä;
2) valtion valvontaviranomaiselle tehtäviin rekisteröinti-ilmoituksiin perustuvat tiedot

rekisteröitävistä toiminnoista;
3) tämän lain mukaiseen valvontaan liittyvät tarkastuskertomukset ja muut valvonta-

toimia koskevat tiedot;
4) 105 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot laitoksen toiminnasta ja päästöistä;
5) 151 §:n 1 momentin 2–4 kohtien perusteella laaditut meluselvitykset ja meluntor-

junnan toimintasuunnitelmat;
6) 168 §:ssä tarkoitetut valtion valvontaviranomaisen laatimat valvontasuunnitelmat ja

valvontaohjelmat;
7) valtion valvontaviranomaisen valvontavastuulle kuuluvan luvanvaraisen, ilmoituk-

senvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan seuranta- ja tarkkailutiedot ja muut vastaavat tie-
dot, jotka toiminnanharjoittaja on velvollinen toimittamaan valvontaviranomaiselle.

Kunnan tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on talletettava tietojärjestelmään:
1) tämän lain mukaisiin lupa- ja valvontatehtäviin liittyvät kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaisen antamat päätökset sekä tiedot niiden muutoksenhaun johdosta tehdyistä
Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä;

2) kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtäviin rekisteröinti-ilmoituksiin perus-
tuvat tiedot rekisteröitävistä toiminnoista;

3) 145 §:ssä tarkoitetut ilmansuojelusuunnitelmat ja 146 §:ssä tarkoitetut lyhyen aika-
välin toimintasuunnitelmat;

4) 151 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella laaditut meluselvitykset ja meluntorjun-
nan toimintasuunnitelmat;

5) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvan ympäristölu-
vanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan seuranta- ja tarkkailutiedot
ja muut vastaavat tiedot, jotka toiminnanharjoittaja on velvollinen toimittamaan valvonta-
viranomaiselle.

Viranomaisen, joka hyväksyy 65 §:ssä tarkoitetut seurantaa ja tarkkailua koskevat
suunnitelmat, on myös talletettava ne tietojärjestelmään.

Ympäristön tilan seurannasta vastaavien viranomaisten sekä asiantuntija- ja tutkimus-
laitosten on talletettava 143 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot tietojärjestelmään. Seuranta-
tietoja voivat tallettaa myös kyseisten viranomaisten sekä asiantuntija- ja tutkimuslaitos-
ten hyväksymät muut tahot.

Kunta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voivat toimittaa edellä säädetyt tiedot
valtion valvontaviranomaiselle talletettavaksi tietojärjestelmään, jos niillä ei ole mahdol-
lisuutta tallettaa tietoja itse.
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225 §

Ympäristönsuojelulain rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 99, 115 a, 116, 118–120, 123, 136 tai 178 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvol-

lisuuden,
2) laiminlyö ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisen velvollisuutensa tai ilmoitus-

päätökseen perustuvan velvollisuutensa tai viranomaisen 80 §:n 3 momentin, 94 §:n 3 mo-
mentin, 95 §:n 1 momentin, 99 tai 136 §:n nojalla antamaan määräykseen perustuvan vel-
vollisuutensa,

3) rikkoo 16–18 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai 9, 10, 17, 156, 216 tai 217 §:n nojalla an-
nettua valtioneuvoston asetusta,

4) laiminlyö 94 §:n 1 ja 2 momentin, 114, 115, 133, 134, 139 tai 155 §:n mukaisen vel-
vollisuutensa tai rikkoo 213 §:n nojalla annettuun ympäristöministeriön päätökseen sisäl-
tyviä ehtoja,

5) aloittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan ennen 115 c §:ssä säädettyä määräaikaa,
6) ryhtyy 118 §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen tai aloittaa siinä tarkoitetun toimin-

nan ennen 118 §:n 3 momentin mukaisen ajan kulumista,
7) laiminlyö otsoniasetuksen 4–8, 10–13, 15–17, 20, 22–24 tai 27 artiklan mukaisen

velvollisuutensa tai F-kaasuasetuksen 3–8, 10–17 tai 19 artiklan tai 165 §:n mukaisen vel-
vollisuutensa tai toimii epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekis-
terin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/20065 tai 6 artiklassa
taikka 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn velvollisuutensa vastaisesti taikka toimii 159 §:n 1
momentin tai 161 §:n vastaisesti taikka 17 luvun nojalla annetun valtioneuvoston asetuk-
sen tai F-kaasuasetuksen vastaisesti,

8) laiminlyö pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/20047 artiklan
mukaisen velvollisuutensa tai

9) saattaa markkinoille työkoneisiin tarkoitetun polttomoottorin tai työkoneen, johon
on asennettu polttomoottori, vastoin työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetuksen 8,
9, 11–15 tai 31–33 artiklassa säädettyä, jättää ilmoittamatta sellaisia tietoja tyyppihyväk-
syntäviranomaiselle, jotka saattaisivat johtaa työkonemoottorien tyyppihyväksyntäase-
tuksessa tarkoitetun tyyppihyväksynnän epäämiseen, peruuttamiseen tai 40 artiklassa tar-
koitettuun palauttamismenettelyyn taikka käyttää työkonemoottoreiden tyyppihyväksyn-
täasetuksen 18 artiklan vastaisesti 3 artiklan 63 kohdassa tarkoitettua estostrategiaa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ympäris-
tönsuojelulain rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus 210 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu-
kaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon rikkomisesta voidaan
määrätä pysäköintivirhemaksu siten kuin pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa sääde-
tään.

Joka rikkoo uhkasakolla tehostettua tässä laissa tarkoitettua kieltoa tai velvoitetta, voi-
daan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta, jos uhkasakko on tuomittu mak-
settavaksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
Lupahakemukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Lupapäätökset, jotka koskevat liitteen 4 mukaisia toimintoja, jäävät voimaan tämän lain
tullessa voimaan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen perus-
teella tai 89 §:ssä säädetystä syystä tämän lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan 10 a lu-
vussa säädettyä menettelyä niin, että asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa
olevan luvan.

Tämän lain voimaan tullessa voimaan jäävien liitteen 4 mukaisia toimintoja koskevien
lupien valvonta siirtyy ilmoituksenvaraisen toiminnan valvontaviranomaisille 1 päivästä
tammikuuta 2020.

Tätä lakia sovelletaan liitteen 4 kohdassa 2 tarkoitettuun terveydelle tai ympäristölle
vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoon, joka on maanpuolustuksen kannalta eri-
tyissuojattava kohde, vasta 1 päivästä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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Liite 1

LUVANVARAISET TOIMINNAT

TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset TAULUKKO 2 Muut laitokset

1. Metsäteollisuus 1. Metsäteollisuus

a) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan 
massaa puusta tai muista kuitumateri-
aaleista

b) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan 
paperia tai kartonkia, kapasiteetin ylit-
täessä 20 tonnia vuorokaudessa

a) Kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa 
pidetään puutavaraa samanaikaisesti vähin-
tään 20000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, 
jossa on suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä

c) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan 
yhtä tai useampia seuraavista puule-
vyistä: suurlastulevy, lastulevy tai kui-
tulevy kapasiteetin ylittäessä 600 m3 
vuorokaudessa

b) Suurlastulevyä, lastulevyä tai kuitulevyä 
valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteet-
ti on vähintään 10 000 m3 vuodessa ja enin-
tään 600 m3 vuorokaudessa taikka vaneria 
tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoitta-
va tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vä-
hintään 10 000 m3 vuodessa

d) Puun ja puutuotteiden suojaus kemi-
kaaleilla tuotantokapasiteetin ylittäessä 
75 m3 vuorokaudessa lukuun ottamatta 
pelkkää sinistäjäsienen torjuntakäsitte-
lyä

c) Puun kyllästämö, jonka tuotantokapasi-
teetti on enintään 75 m3 vuorokaudessa taik-
ka sellainen muu puunsuojakemikaaleja 
käyttävä laitos, jossa käytetään suojakemi-
kaaleja yli 1 tonni vuodessa

2. Metalliteollisuus 2. Metalliteollisuus

a) Malmien, mukaan lukien sulfidimal-
mit, pasutus ja sintraus

b) Raakaraudan tai teräksen tuotanto 
(primääri- tai sekundäärisulatus), mu-
kaan lukien jatkuva valu, kapasiteetin 
ylittäessä 2,5 tonnia tunnissa

a) Rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerin-
kejä valmistava tehdas, jonka tuotantokapa-
siteetti on enintään 2,5 tonnia tunnissa
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c) Muiden kuin rautametallien tuotanto 
malmista, rikasteista tai sekundaarisis-
ta raaka-aineista metallurgisilla, kemi-
allisilla tai elektrolyysimenetelmillä

b) Muiden kuin rautametallien valssaamo, 
takomo tai vetämö, ei kuitenkaan kylmäpro-
sessit langanveto, valssaus ja syväveto

d) Rautametallivalimo, jonka tuotanto-
kapasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokau-
dessa

c) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapa-
siteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, 
mutta vähintään 200 tonnia vuodessa

e) Muu valimo tai sulatto, jonka sula-
tuskapasiteetti ylittää 4 tonnia vuoro-
kaudessa lyijyn ja kadmiumin osalta ja 
20 tonnia vuorokaudessa muiden kuin 
rauta-metallien osalta

d) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuska-
pasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokau-
dessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; 
sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia enintään 4 
tonnia vuorokaudessa

f) Rautametallien jalostus suojakäsitte-
lemällä sulalla metallilla käsittelykapa-
siteetin ylittäessä 2 tonnia raakaterästä 
tunnissa

e) Rautametallien jalostus suojakäsittele-
mällä sulalla metallilla, kun käsittelykapasi-
teetti on enintään 2 tonnia raakaterästä tun-
nissa

g) Rautametallien kuumavalssaamo, 
jonka kapasiteetti ylittää 20 tonnia tun-
nissa tai takomo, jossa vasaroiden isku-
työ ylittää 50 kilojoulea vasaraa kohti 
ja lämmitysteho ylittää 20 megawattia

f) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka 
kapasiteetti on enintään 20 tonnia tunnissa 
tai takomo, jossa vasaroiden iskutyö on enin-
tään 50 kilojoulea vasaraa kohti tai lämmi-
tysteho on enintään 20 megawattia

h) Metallien tai muovien pintakäsittely 
elektrolyyttistä tai kemiallista menetel-
mää käyttäen käsittelyaltaiden yhteen-
lasketun tilavuuden ollessa yli 30 m3

g) Metallien tai muovien pintakäsittely 
elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää 
käyttäen käsittelyaltaiden yhteenlasketun ti-
lavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 
m3

h) Laivatelakka

i) Akkutehdas

3. Energian tuotanto 3. Energian tuotanto
18



1166/2018  
a) Polttoaineiden polttaminen laitok-
sessa, jonka polttoaineteho on 50 me-
gawattia tai enemmän; 
laitoksen polttoainetehoa määritettäes-
sä lasketaan yhteen kaikki samalla lai-
tosalueella sijaitsevat energiantuotan-
toyksiköt

a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, 
jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan 
vähintään 20 megawatin kiinteää polttoai-
netta polttava energiantuotantoyksikkö ja 
laitosalueen kaikkien energiantuotantoyksi-
köiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 
50 megawattia; energiantuotantolaitoksen 
polttoainetehoa määritettäessä lasketaan yh-
teen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat 
vähintään 1 megawatin mutta alle 50 me-
gawatin energiantuotantoyksiköt.

b) Taulukon 1 soveltamisalaan kuulu-
vista laitoksista tulevien hiilidioksidi-
virtojen talteenotto 
geologista varastointia varten hiili-
dioksidin geologisesta varastoinnista ja 
neuvoston direktiivin 85/337/ETY 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivien 2000/60/EY, 
2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY 
ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2009/31/EY nojalla

b) Ydinvoimalaitos

4. Kemianteollisuus;
teollisessa mittakaavassa tapahtuva, 
alla mainittujen aineiden tai aineryhmi-
en kemiallinen tai biologinen jalosta-
minen

4. Kemianteollisuus
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a) Epäorgaanisten kemikaalien valmis-
tus, kuten:
– kaasut, kuten ammoniakki, kloori tai 
kloorivety, fluori tai fluorivety, hiilen 
oksidit, rikkiyhdisteet, typen oksidit, ve-
ty, rikkidioksidi, karbonyylikloridi
– hapot, kuten kromihappo, fluorivety-
happo, fosforihappo, typpihappo, kloo-
rivetyhappo, rikkihappo, oleum, rikki-
hapokkeet
– emäkset, kuten ammoniumhydroksidi, 
kaliumhydroksidi, natriumhydroksidi
– suolat, kuten ammoniumkloridi, kaliu-
mkloraatti, kaliumkarbonaatti, natrium-
karbonaatti, perboraatti, hopeanitraatti
– epämetallit, metallioksidit tai muut 
epäorgaaniset yhdisteet, kuten kalsium-
karbidi, pii, piikarbidi

b) Orgaanisten kemikaalien valmistus, 
kuten:
– yksinkertaiset hiilivedyt (suoraketjui-
set tai rengasrakenteiset, tyydyttyneet 
tai tyydyttämättömät, alifaattiset tai 
aromaattiset)
– happea sisältävät hiilivedyt, erityises-
ti alkoholit, aldehydit, ketonit, karbok-
syylihapot, esterit ja esterien seokset, 
asetaatit, eetterit, peroksidit ja epoksi-
hartsit
– rikin hiilivedyt
– typen hiilivedyt, erityisesti amiinit, 
amidit, typpipitoiset yhdisteet tai nit-
raatit, nitriilit, syanaatit, isosyanaatit
– fosforia sisältävät hiilivedyt
– halogenoidut hiilivedyt
– organometalliyhdisteet
– muovit (polymeerit, synteettiset kui-
dut, selluloosapohjaiset kuidut)
– synteettiset kumit
– väriaineet ja pigmentit
– pinta-aktiiviset aineet

c) Öljyn- tai kaasunjalostamo

d) Kasvinsuojeluaineiden tai biosidien 
tuotanto

e) Räjähteiden tuotanto
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f) Fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisiin 
raaka-aineisiin perustuvien lannoittei-
den (lannoitteet sisältävät joko yhtä ai-
netta tai niiden seosta) valmistus

g) Lääkeaineita sisältävien tuotteiden, 
myös välituotteiden, tuotanto

a) Pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuo-
tantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia 
vuodessa

b) Kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai 
mastisointiprosessi

c) Mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas, 
jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 
10 000 tonnia vuodessa

d) Tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas

f) Entsyymitehdas

5. Polttoaineiden valmistus taikka 
kemikaalien tai polttoaineiden va-
rastointi tai käsittely

5. Polttoaineiden valmistus taikka kemi-
kaalien tai polttoaineiden varastointi tai 
käsittely

a) Hiilen kaasuttaminen tai nesteyttä-
minen tai muiden polttoaineiden kuin 
hiilen kaasuttaminen tai nesteyttämi-
nen laitoksissa, joiden polttoaineteho 
on vähintään 20 megawattia

a) Muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasut-
taminen tai nesteyttäminen laitoksissa, joi-
den polttoaineteho on alle 20 megawattia ja 
joissa valmistetaan polttoainetta vähintään 
3 000 tonnia vuodessa

b) Kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotan-
to polttamalla tai hiilettämällä

c) Koksin tuotanto

b) Kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polt-
toaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan 
polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa, 
ei kuitenkaan pellettien puristustoiminta

c) Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen 
valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vä-
hintään 3 000 tonnia vuodessa
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d) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 2 tarkoitettu 
ilmoituksenvarainen polttonesteiden tai terve-
ydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäi-
sen kemikaalin varasto, jossa voidaan varas-
toida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, ei 
kuitenkaan liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän 
energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, 
voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tär-
keän tai muun vedenhankintakäyttöön sovel-
tuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva 
valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavara-
varasto

e) Kivihiilivarasto

6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toi-
minta

6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toimin-
ta

a) Aineiden, esineiden ja tuotteiden 
pintakäsittely, erityisesti kiillotus, pai-
natus, pinnoittaminen, rasvanpoisto, 
vedenpitäviksi käsittely, liimaus, maa-
laus, puhdistaminen tai kyllästys käy-
tettäessä orgaanisia liuottimia liuotti-
men kulutuskapasiteetin ylittäessä 150 
kg tunnissa tai 200 tonnia vuodessa

a1) Pintojen puhdistus orgaanisilla liuotti-
milla, jotka sisältävät vaaralausekkeella 
H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai 
H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun 
liuottimien kulutus on yli 1 tonni vuodessa, 
mutta enintään 200 tonnia vuodessa
a2) Toiminnat, joissa orgaanisten liuotti-
mien kulutus on yli 50 tonnia vuodessa, mut-
ta enintään 200 tonnia vuodessa:
– muu kuin kohdassa a1 tarkoitettu pintojen 
puhdistus
– ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä 
tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella
– metallin, muovin, tekstiilien, folion ja pa-
perin pinnoitus tai maalaus
– puupintojen maalaus
– nahan viimeistely
– lankalakkaus
– jalkineiden valmistus
– puun ja muovin laminointi
– liimaus
– seuraavat painatustoiminnat: heatset-rai-
naoffset-painatus, julkaisusyväpainot, muu 
syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino 
mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaa-
tioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt
– kumin jalostus
a3) Toiminnat, joissa orgaanisten liuotti-
mien kulutus on yli 25 tonnia vuodessa, mut-
ta enintään 200 tonnia vuodessa
– jatkuvatoiminen nauhapinnoitus
– puun kyllästäminen
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b) 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

c) Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuotti-
mia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vä-
hennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, vä-
hintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava 
huippukulutus vähintään 20 kg tunnissa, mu-
kaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia or-
gaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden 
sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta

7. Malmien tai mineraalien kaivami-
nen tai maaperän ainesten otto

7. Malmien tai mineraalien kaivaminen 
tai maaperän ainesten otto

a) Kaivostoiminta ja muu kuin liitteen 4 koh-
dassa 3 tarkoitettu ilmoituksenvarainen ko-
neellinen kullankaivuu

b) Malmin tai mineraalin rikastamo

c) Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin 
maarakennustoimintaan liittyvä kivenlou-
hinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää

d) Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus

e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauha-
tus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava 
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauha-
tus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähin-
tään 50 päivää

8. Mineraalituotteiden valmistus 8. Mineraalituotteiden valmistus

a) Sementtiklinkkerin tuotanto kierto-
uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 500 tonnia vuorokaudessa, tai 
muun tyyppisissä uuneissa, joiden tuo-
tantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuo-
rokaudessa

a) Sementtitehdas, jonka tuotantokapasiteet-
ti kiertouuneissa on enintään 500 tonnia vuo-
rokaudessa ja muun tyyppisissä uuneissa 
enintään 50 tonnia vuorokaudessa
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b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden tuo-
tantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuo-
rokaudessa

b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden yhteen-
laskettu tuotantokapasiteetti on enintään 50 
tonnia vuorokaudessa

c) Mineraalien sulatus, mukaan lukien 
mineraalikuidut, kun sulatuskapasiteet-
ti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa

c) Mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapasi-
teetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, 
mutta yli 6 000 tonnia vuodessa

d) Lasin valmistus, mukaan lukien lasi-
kuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 
20 tonnia vuorokaudessa

d) Lasia tai lasikuitua valmistava tehdas, 
jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 ton-
nia vuorokaudessa, mutta yli 6000 tonnia 
vuodessa

e) Asbestin tai asbestipohjaisten tuot-
teiden valmistus

f) Keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, 
tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun tuotantoka-
pasiteetti ylittää 75 tonnia vuorokau-
dessa ja/tai uunikapasiteetti ylittää 4 m3 
ja lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m3 
uunia kohden

Seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enin-
tään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunika-
pasiteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapasi-
teetti enintään 300 kg/m3 uunia kohden:
e1) keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuo-
tantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia 
vuodessa
e2) kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasi-
teetti on yli 3 000 tonnia vuodessa

g) Magnesiumoksidin tuotanto uuneis-
sa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 
50 tonnia vuorokaudessa

f) Kipsilevytehdas

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen 
tuotanto tai käsittely

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuo-
tanto tai käsittely

a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikä-
sittely (kuten pesu, valkaisu, merse-
rointi) tai värjäys käsittelykapasiteetin 
ylittäessä 10 tonnia vuorokaudessa

a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsitte-
lyä tai värjäystä suorittava laitos, jonka kä-
sittelykapasiteetti on vähintään 1 ja enintään 
10 tonnia vuorokaudessa

b) Nahanparkitus käsittelykapasiteetin 
ylittäessä 12 tonnia valmiita tuotteita 
vuorokaudessa

b) Nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei 
kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi 
käsitellyistä nahoista

c) Kuitukangastehdas
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d) Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti 
on vähintään 1 tonni vuorokaudessa ja jonka 
jätevesiä ei 
johdeta ympäristöluvanvaraiselle jäteveden-
puhdistamolle tai muu kuin 2 liitteen mukai-
nen rekisteröitävä kemiallinen pesula

10. Elintarvikkeiden tai rehujen val-
mistus

10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

a) Teurastamotoiminta tuotantokapasi-
teetin ylittäessä 50 tonnia ruhoja vuo-
rokaudessa

a) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 a tarkoitet-
tu ilmoituksenvarainen teurastamo, jonka 
tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enin-
tään 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon 
tarkoitettujen seuraavien raaka-ainei-
den käsittely ja jalostus, riippumatta 
siitä, onko niitä aikaisemmin jalostettu 
vai ei, pelkkää pakkaamista lukuun ot-
tamatta:
b) Pelkästään eläinperäiset raaka-ai-
neet (paitsi pelkkä maito) valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetin ylit-
täessä 75 tonnia vuorokaudessa

b1) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 b tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen lihaa tai lihatuot-
teita käsittelevä tai jalostava laitos, joka 
käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 
1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 
75 tonnia vuorokaudessa
b2) 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
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Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon 
tarkoitettujen seuraavien raaka-ainei-
den käsittely ja jalostus, riippumatta 
siitä, onko niitä aikaisemmin jalostettu 
vai ei, pelkkää pakkaamista lukuun ot-
tamatta:
c) Pelkästään kasviperäiset raaka-ai-
neet valmiiden tuotteiden tuotantoka-
pasiteetin ylittäessä 300 tonnia vuoro-
kaudessa tai 600 tonnia vuorokaudessa, 
jos laitos toimii kaikkina vuosina enin-
tään 90 peräkkäisenä vuorokautena

c1) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 c tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen perunaa tai juu-
reksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava 
laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-ai-
neita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jon-
ka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti 
on enintään 300 tonnia vuorokaudessa
c2) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 d tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen vihanneksia, öljy-
kasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä 
tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyt-
tää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 
5000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 
300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan 
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava lai-
tos
c3) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 e tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen ja muu kuin koh-
dissa c1 ja c2 tarkoitettu kasviperäisiä raaka-
aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalosta-
va laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-ai-
neita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasi-
teetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, 
ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä 
valmistava laitos tai leipomo
c4) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 f tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen panimo, jonka 
tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 
litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa 
vuorokaudessa
c5) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 g tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen siiderin ja viinin 
valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasi-
teetti on vähintään 750 000 litraa vuodessa ja 
enintään 300000 litraa vuorokaudessa
c6) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 h tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen ja muu kuin koh-
dissa c4 ja c5 tarkoitettu virvoitus- tai alko-
holijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- 
ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on 
yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa vuo-
dessa ja enintään 300 000 litraa vuorokau-
dessa
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Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon 
tarkoitettujen seuraavien raaka-ainei-
den käsittely ja jalostus, riippumatta 
siitä, onko niitä aikaisemmin jalostettu 
vai ei, pelkkää pakkaamista lukuun ot-
tamatta:
d) Eläin- ja kasviperäiset raaka-aineet 
sekä yhdistettyinä että erillisinä tuottei-
na valmiiden tuotteiden tuotantokapa-
siteetin ylittäessä vuorokaudessa:
75 tonnia, jos A yhtä suuri tai suurempi 
kuin 10 tai
300 - (22,5 A), jos A on pienempi kuin 
10
joissa "A" on valmiiden tuotteiden tuo-
tantokapasiteetin eläinperäisen raaka-
aineen osuus painoprosentteina.
Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää 
tuotteen lopulliseen painoon. Tätä koh-
taa ei sovelleta tapauksiin, joissa ainoa 
raaka-aine on maito.
Kohtaan liittyvä kuva on taulukon jäl-
keen1

d1) Margariinia tai muita kasvi- ja eläinpe-
räisiä rasvoja tai öljyjä valmistava laitos, 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasi-
teetti on vähintään 15, mutta enintään 75 
tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuottei-
den tuotantokapasiteetin eläinperäisen raa-
ka-aineen osuus on vähintään 10 painopro-
senttia; muuten enintään 300 - (22,5 x A) 
tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden 
tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus 
painoprosentteina
d2) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 i tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen rehua tai rehuval-
kuaista valmistava tai sekoittava teollinen 
laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotanto-
kapasiteetti on vähintään 15, mutta enintään 
75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuot-
teiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen 
raaka-aineen osuus on vähintään 10 pai-
noprosenttia; muuten enintään 300 - (22,5 x 
A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmii-
den tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen 
osuus painoprosentteina
d3) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 j tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen jäätelötehdas tai 
juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden 
tuotantokapasiteetti on vähintään 1000 ton-
nia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuo-
rokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen 
osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muu-
ten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, 
kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen 
raaka-aineen osuus painoprosentteina
d4) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 k tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen eineksiä valmista-
va laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetti on vähintään 5000 tonnia vuo-
dessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokau-
dessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantoka-
pasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus 
on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 
300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun 
A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raa-
ka-aineen osuus painoprosentteina

e) Pelkän maidon käsittely ja jalostus 
vastaanotetun maidon määrän ylittäes-
sä 200 tonnia vuorokaudessa (vuosit-
tain laskettavan keskiarvon perusteel-
la)

e) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 l tarkoitet-
tu ilmoituksenvarainen pelkän maidon keräi-
ly-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vas-
taanotetun maidon määrä on vähintään 100 
ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa
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f) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 m tarkoi-
tettu ilmoituksenvarainen makeistehdas, 
jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 
tonnia vuorokaudessa

g) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 4 n tarkoitet-
tu ilmoituksenvarainen mallas-, alkoholi- tai 
virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotanto-
kapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa 
vuodessa

h) Liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja 
luista

11. Eläinsuojat tai kalankasvatus 11. Eläinsuojat tai kalankasvatus

a) Siipikarjakasvattamot, kun siipikar-
japaikkoja on yli 40 000 ja sikalat, kun 
tuotantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) 
paikkoja on yli 2 000 tai kun emakko-
paikkoja on yli 750; siipikarjalla tar-
koitetaan kanoja, kalkkunoita, helmi-
kanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäi-
siä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä ja 
muita lintuja

a) Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 
300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle tai 600 
emolehmälle taikka muu eläinsuoja, jonka 
kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulu-
kon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on 
vähintään 3 000

b) Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 
500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka 
vähintään 250 siitosnaarasketulle tai -supi-
koiralle taikka muu turkistarha, jonka koko-
naiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 
eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähin-
tään 250

c) Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jos-
sa 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, taik-
ka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnon-
ravintolammikko tai lammikkoryhmä

12. Liikenne 12. Liikenne

a) Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tar-
koitettu ja kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin 
aluksille soveltuva satama tai lastaus- taikka 
purkulaituri
28



1166/2018  
b) Lentopaikka, ei kuitenkaan pelastustoi-
mintaan tarkoitettu helikopterilentopaikka

c) Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

d) Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa 
siirretään terveydelle tai ympäristölle vaaral-
lisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen 
tai varastoon taikka varastosta kuljetusväli-
neeseen, ei kuitenkaan kappaletavaran siirtä-
minen

13. Jätteiden ammattimainen tai lai-
tosmainen käsittely sekä jätevesien 
käsittely

13. Jätteiden ammattimainen tai laitos-
mainen käsittely sekä jätevesien käsittely

a) Jätteiden käsittely jätteenpolttolai-
toksissa tai jätteen rinnakkaispolttolai-
toksissa, joiden kapasiteetti muiden 
kuin vaarallisten jätteiden osalta ylittää 
3 tonnia tunnissa ja vaarallisten jättei-
den osalta ylittää 10 tonnia vuorokau-
dessa

a) Kiinteää tai nestemäistä jätettä polttava 
jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolt-
tolaitos, jonka kapasiteetti muiden kuin vaa-
rallisten jätteiden osalta on enintään 3 tonnia 
tunnissa ja vaarallisten jätteiden osalta enin-
tään 10 tonnia vuorokaudessa

b) Ruhojen tai eläinperäisen jätteen 
loppukäsittely tai kierrätys käsittelyka-
pasiteetin ylittäessä 10 tonnia vuoro-
kaudessa

b) Laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jät-
teen käsittelykapasiteetti on enintään 10 ton-
nia vuorokaudessa

c) Taulukon 1 mukaisen laitoksen jäte-
vesien erillinen jätevedenpuhdistamo, 
joka ei kuulu yhdyskuntajätevesien kä-
sittelystä annetun neuvoston direktiivin 
91/271/ETY soveltamisalaan

c) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 13 c tar-
koitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuh-
distamo, jossa käsitellään taulukossa 2 tar-
koitettujen toimintojen prosessijätevesiä
29



1166/2018  
d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun 
kapasiteetti ylittää 10 tonnia vuorokau-
dessa ja joka sisältää yhden tai useam-
man seuraavista toiminnoista:
– biologinen käsittely
– fysikaalis-kemiallinen käsittely
– yhdistäminen tai sekoittaminen en-
nen taulukon 1 kohdissa 13 a ja d lue-
teltuja muita toimintoja
– uudelleenpakkaaminen ennen taulu-
kon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja mui-
ta toimintoja
– liuottimien talteenotto tai regeneroin-
ti
– muun epäorgaanisen materiaalin kuin 
metallien tai metalliyhdisteiden kierrä-
tys tai talteenotto
– happojen tai emästen regenerointi
– pilaantumisen torjumiseksi käytetty-
jen aineiden hyödyntäminen
– katalyyttien ainesosien hyödyntämi-
nen
– öljyn uudelleenjalostaminen tai muu 
uudelleenkäyttö
– maanvarainen allastaminen

e) Muiden kuin vaarallisten jätteiden 
loppukäsittely, kun kapasiteetti ylittää 
50 tonnia vuorokaudessa, mukaan luet-
tuna yksi tai useampi seuraavista toi-
minnoista ja lukuun ottamatta yhdys-
kuntajätevesien käsittelystä annettuun 
neuvoston direktiiviin 91/271/ETY 
kuuluvia toimintoja:
– biologinen käsittely
– fysikaalis-kemiallinen käsittely
– jätteen esikäsittely polttoa tai rinnak-
kaispolttoa varten
– kuonan ja tuhkan käsittely
– metallijätteen käsittely leikkureilla, 
mukaan lukien sähkö- ja elektroniikka-
laiteromu sekä romuajoneuvot ja nii-
den osat
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f) Muiden kuin vaarallisten jätteiden 
hyödyntäminen tai hyödyntämisen ja 
loppukäsittelyn yhdistelmä, kun kapa-
siteetti ylittää 75 tonnia vuorokaudes-
sa, mukaan luettuna yksi tai useampi 
seuraavista toiminnoista ja lukuun otta-
matta yhdyskuntajätevesien käsittelys-
tä annettuun neuvoston direktiiviin 
91/271/ETY kuuluvia toimintoja:
– biologinen käsittely
– jätteen esikäsittely polttoa tai rinnak-
kaispolttoa varten
– kuonan ja tuhkan käsittely
– metallijätteen käsittely leikkureilla, 
mukaan lukien sähkö- ja elektroniikka-
laiteromu sekä romuajoneuvot ja nii-
den osat
Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminta on 
anaerobinen käsittely (mädätys), tämän 
toiminnan kapasiteettia koskeva raja-
arvo on 100 tonnia vuorokaudessa

g) Kaatopaikat, joihin tuodaan enem-
män kuin 10 tonnia jätettä vuorokau-
dessa tai joiden kokonaiskapasiteetti on 
enemmän kuin 25 000 tonnia, lukuun 
ottamatta pysyvän jätteen kaatopaikko-
ja

h) Vaarallisen jätteen, johon taulukon 1 
kohtaa 13 g ei sovelleta, väliaikainen 
varastointi ennen taulukon 1 kohdissa 
13 a, d, g ja i lueteltua toimintaa, kun 
kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 
50 tonnia, lukuun ottamatta väliaikaista 
varastointia keräilyn aikana paikassa, 
jossa jäte tuotetaan

i) Vaarallisen jätteen maanalainen va-
rastointi, kun kokonaiskapasiteetti on 
enemmän kuin 50 tonnia

d) Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johta-
minen, kun kyse on asukasvastineluvultaan 
vähintään 100 henkilön jätevesien käsittele-
misestä

e) Kaivannaisjätteen jätealue
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Kuva: Taulukko 1 (direktiivilaitokset) kohta 10 d, elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

(A) Eläinperäisen raaka-aineen osuus (% valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetista)

f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e 
tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuulu-
van jätteen käsittely, joka on ammattimaista 
tai laitosmaista

14. Muu toiminta 14. Muu toiminta

a) Muu kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu 
ilmoituksenvarainen ulkona sijaitseva am-
pumarata

b) Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen 
suihkupuhalluspaikka

c) Krematorio tai lemmikkieläinten poltto-
laitos

d) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoi-
tettu lannoitetehdas

e) Öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiinty-
män hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä 
toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyö-
hykkeellä
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Liite 3

ELÄINSUOJAN JA TURKISTARHAN LUPA- JA TOIMIVALTARAJAN 
SEKÄ ELÄINSUOJAN ILMOITUKSENVARAISUUSRAJAN LASKEMISES-
SA KÄYTETTÄVÄT ELÄINYKSIKKÖKERTOIMET

Taulukko 1. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskemiseen käytet-
tävät eläinyksikkökertoimet. Eläinsuojan kokonaiseläinyksikkömäärä saadaan kertomalla
eläinsuojan eläinlajien lukumäärät niiden eläinyksikkökertoimilla ja laskemalla saadut
eläinyksikkömäärät yhteen. Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä vuotuiselta typene-
ritykseltään lähinnä vastaavan eläimen eläinyksikkökerrointa.

Eläin Eläinyksikkökerroin

Lypsylehmä 10,8

Emolehmä 4,3

Hieho (12–24 kk) 4

Lihanauta (sonni 12–24 kk) 5,7

Siitossonni (sonni > 2 v) 8,1

Vasikka 6–12 kk 3,4

Vasikka < 6 kk 1,7

Emakko porsaineen 2,6

Lihasika* 1,00

Karju 1,8

Joutilas emakko ydinsikalassa 1,8

Vieroitettu porsas, 5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita* 0,24

Hevonen 2v– 3,9

Poni** 2v–, hevonen 1v 2,8

Pienponi** 2v–, poni** 1v, hevonen <1v 2,0

Pienponi **1–2v, poni** <1v 1,2

Pienponi** <1v 0,8

Aasi (ponin ja pienponin tavoin säkäkorkeuden ja iän mukaan) 0,8–2,8

Lammas (uuhi karitsoineen, pässi) 0,6

Vuohi (kuttu kileineen, pukki) 0,6

Munituskana 0,07
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Broileriemo 0,07

Kukko 0,1

Emokalkkuna 0,14

Lihakalkkuna* 0,12

Broileri* 0,03

Kananuorikko* 0,04

Emoankka, liha-ankka*, emohanhi, lihahanhi*, emofasaani,
lihafasaani*

0,07

Emosorsa, lihasorsa* 0,06

Viiriäinen, helmikana 0,04

Kaninaaras poikasineen*** 0,19

Strutsi 0,9

Biisoni 2,5

Villisika 0,9

Minkki ja hilleri, siitosnaaras pentuineen 0,18

Minkki ja hilleri, pentu

Minkki ja hilleri, siitosuros

Kettu ja supikoira, siitosnaaras pentuineen 0,41

Kettu ja supikoira, pentu

Kettu ja supikoira, siitosuros

* eläinpaikkaa kohti
** poni: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena 120–140 cm; pienponi: eläimen säkäkor-
keus täysikasvuisena <120 cm
*** Kaninaaraan elopaino noin 5 kg. Poikasien lisäksi kaniuros sisältyy naaraan eläinyk-
sikkökertoimeen.
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Liite 4

ILMOITUKSENVARAISET TOIMINNAT

1. Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa.

2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan
varastoida tällaista kemikaalia

a) vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3, ei kuitenkaan nestemäisten polttoaineiden jake-
luaseman tai liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäi-
liö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön so-
veltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappale-
tavaravarasto taikka kalliovarasto.

b) vähintään 1 000 m3 mutta alle 50 000 m3, ei kuitenkaan nestemäisten polttoaineiden ja-
keluaseman tai liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttoneste-
säiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön so-
veltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappale-
tavaravarasto taikka kalliovarasto.

3. Koneellinen kullankaivuu, kun kaivettavien maamassojen määrä on alle 500 m3vuodes-
sa pintamaat mukaan lukien ja työskentelyaika enintään 50 vuorokautta vuodessa eikä toi-
mintaan tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta.

4. Seuraavat elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympä-
ristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle:

a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja vuo-
rokaudessa;

b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-ai-
neita vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti
on enintään 75 tonnia vuorokaudessa;

c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasvi-
peräisiä raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuo-
tantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa;

d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalos-
tava 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;

e) muu kuin kohdissa c) ja d) 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;

f) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 5 miljoonaa litraa
vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 750 000
mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;
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h) muu kuin kohdissa f) ja g) tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos,
kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa
litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

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

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

k) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään
5 000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmii-
den tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 pai-
noprosenttia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia vuodes-
sa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;

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

m) makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa;

n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähin-
tään 50 miljoonaa litraa vuodessa.

5. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

a) vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähin-
tään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhel-
le tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja
enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään
10 000 ja enintään 40 000 broilerille;

b) usealle a kohdassa tai liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkö-
määrä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle
3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen
eläinmäärän perusteella.

6. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko.

7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 lau-
kausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

8. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto.
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