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TIIVISTELMÄ

Yritysten  hallinnollisen  taakan  keventäminen  on  nostettu  tavoitteeksi  valtioneuvoston  hyväksymällä
periaatepäätöksellä  kansalliseksi  toimintaohjelmaksi:  vuoden  2012  loppuun  mennessä  pyrkimyksenä  oli
keventää taakkaa neljänneksellä. Hallinnollista taakkaa syntyy yrityksille esim. lainsäädännön velvoitteiden
täyttämisestä.  Tässä  selvityksessä  arvioidaan  ympäristösuojelulainsäädännön  vaikutusta  yritysten
hallinnolliseen taakkaan.

Tämän Teknologiateollisuus ry:n vuoden 2013 ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen
elinkaaren  aikana”  -projektin  osaprojektin  tavoitteena  oli  selvittää  ympäristönsuojelulainsäädännön
aiheuttamia  kustannuksia  yrityksille  sekä  siihen  liittyviä  taakkoja,  sekä  eri  lakien  päällekkäisyyksistä
aiheutuvia  kustannuksia.  Tietoa  kerättiin  säädöksistä  ja  niiden  valmisteluasiakirjoista  sekä  muusta
kirjallisesta materiaalista sekä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja
tarkemmissa haastatteluissa. 

Ympäristölainsäädännön keskeisimmät säädökset ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) sekä sitä tarkentava
ympäristönsuojeluasetus  (YSA  169/2000)  tulevat  muuttumaan  kokonaisuudistuksen  myötä.  Hallituksen
esityksessä uudeksi  ympäristönsuojelulaiksi  tavoitteena on ajanmukaistaa nykyinen ympäristönsuojelulaki
vastaamaan  Euroopan  unionin  uudistunutta  lainsäädäntöä  sekä  Suomen  perustuslain  säännösten
kehittynyttä tulkintaa.  Ympäristönsuojelulain uudistuksessa saatetaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi  (IED,
2010/75/EU)  osaksi  kansallista  lainsäädäntöä.  Uudistuksella  on  tarkoitus  parantaa  ympäristönsuojelulain
lupa-  ja  ilmoitusjärjestelmän  toimivuutta.  Asetus  tullee  muuttumaan  etenkin  teollisuuspäästödirektiivin
toimeenpanon tuomien lisäysten ja YSL:n tai hallintolain kanssa päällekkäisten velvoitteiden poistamisten
johdosta. Asetuksesta ollaan siirtämässä luvanvaraiset toiminnot ympäristönsuojelulakiin.

Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa, joihin osallistui yhteensä 113 yritystä, kysyttiin mikä on yritysten
mielestä  suurin  ympäristölainsäädännöllinen  taakka  joko  yksittäisenä  säädöksenä  tai  lainsäädännön
aihealueena.  Sähköiseen  kyselyyn  vastanneista  yhdeksän  ja  haastatelluista  yhdeksän  yritystä  ilmoitti
ympäristöluvan ja siihen liittyvien prosessien olevan suuri  työllistävä tekijä tai  suurin taakka. Joka neljäs
vastaaja  piti  tuotantoon  liittyviä  ympäristökustannuksia  merkittävinä.  Toimialoittain  tuotannon
ympäristökustannukset olivat merkittävin taakka metallinjalostajille ja joka neljännelle kone- ja metallituotteita
valmistavalle yrityksille. Yrityksen kokoluokan huomioiden mikroyritykset  poikkesivat pk- ja suuryrityksistä
merkittävyyden osalta.  Tosin  johtuen  mikroyritysten pienestä  otoksesta  ei  syvällisiä  johtopäätöksiä  voida
eroavaisuudesta  tehdä.  Metallinjalostajien  henkilö-,  investointi-  ja  jatkuvaluonteiset  kustannukset  ovat
keskimäärin  suuremmat  kuin  muilla  toimialoilla,  mutta  tämä  selittyy  osittain  jo  yritysten  suuremman
liikevaihdon perusteella. Yrityksen kokoluokan huomioiden suuret yritykset poikkesivat pk- ja mikroyrityksistä
investointikustannusten osalta (itseään selittävä yhteys).

Sähköiseen  kyselyyn  ja  haastatteluihin  vastanneilta  pyydettiin  kommentteja  ympäristölupaan  ja  siihen
liittyviin menettelyihin. Vaikka ympäristölupa itsessään koettiin erittäin kuormittavana ja raskaana taakkana
yrityksissä, pidettiin sitä kuitenkin tarkoituksenmukaisena järjestelmänä. Toimiva ympäristölupa edellyttäisi
kuitenkin,  että toimintarajat  ja  vaatimukset ovat  järkevällä  tasolla.  Suurimpina ongelmina nähtiin se,  että
lupaa tulkitaan eri tavalla kuin se on kirjoitettu ja etteivät samanlaiset laitokset ole tasavertaisia keskenään
eri  puolilla  Suomea.  Lupaehdot  eivät  ole  tasapuolisia,  vaan  ne  poikkeavat  kuntien  välillä  ja
aluehallintovirastojen (AVI) välillä toisistaan. Tämän korjaamiseksi useampi vastaaja ehdotti, että vain yksi
aluehallintovirasto ja yksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaisi ja valvoisi tietyn teollisuussektorin
lupia, mikä voisi olla kaikkien toimijoiden etu. 

Ympäristöluvan  ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin  (YVA)  kesken  on  päällekkäisyyttä  ja  ristiriitaa,  kun
kummassakin  käydään  kaikki  ympäristövaikutukset  läpi.  Tämän  korjaamiseksi  ehdotettiin
ympäristölupaprosessin  ja  YVA:n yhdistämistä  siten,  että  tarvittava YVA olisi  osa ympäristölupaa,  ei  siis
erillinen dokumentti. Lisäksi päällekkäisyyttä on havaittu yleisen ympäristölainsäädännön ja kuntien omien
ympäristönsuojelumääräysten  kesken,  kun  kummassakin  määritellään  samoja  asioita.  YVA:ssa  tulisi
tarkastella  vain  erilaisia  todellisia  vaihtoehtoja  keskenään,  kuten  sijoituspaikkoja.  Haastatteluissa  kävi
kuitenkin ilmi, että YVAa käytetään muutoinkin kuin todellisten vaihtoehtojen punnitsemiseen. 



Kaikki kommentoineet yritykset pitivät ympäristölupaan liittyvää prosessia raskaana ja liian hitaana. Vastaajat
kaipasivat  lupaprosessien  nopeuttamista,  selkeämpiä  ohjeita  ja  selkeitä  päästörajoja  sekä tarpeettomien
tehtävien karsimista tarkkailuista ja päällekkäisistä raportoinneista. Jokaisessa lupaprosessissa tulisi arvioida
tilannetta  kokonaisvaltaisemmin  ympäristön  tai  riskien  kannalta  ja  asettaa  velvoitteet,  kuten  esimerkiksi
tarkkailuvelvoitteet päästöille ja ympäristön tilalle, kohtuullisiksi suhteessa todelliseen riskiin.

Eräs  lupaprosessin  pituuteen  vaikuttava  tekijä  on valitusoikeus.  Vastaajien  mielestä  valitusoikeutta  tulisi
rajata siten, ettei valituksia voisi tehdä kevein perustein, ja etenkin ettei lupaprosessi päätyisi aina hallinto-
oikeuden tai  korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.  Luvitusprosessi  etenkin  lupien  tarkistamisessa
tulisi tehdä kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Lupa-  ja  valvontaviranomaiset  tulisi  perehdyttää  erityisesti  suurempien  laitosten  toimintaan  siten,  että
laitoksen  asioita  hoitavilla  viranomaistahoilla  olisi  selkeä  kokonaiskuva  laitoksen  toiminnasta,  ja  että  he
tuntisivat toiminnan ja historian. Nykyisin päätökset tehdään usein hakemuksen perusteella perehtymättä tai
tutustumatta laitoksen toimintaan riittävästi.

Lupa-  ja  valvontaviranomaisen  yhteistyötä  on  lisättävä.  Tästä  kertoo  muun  muassa  se,  että  useissa
päätöksissä eräällä alueella on valituksen jättänyt ainoastaan valvontaviranomainen. Valvonta kohdistuu vain
luvanvaraisiin  toimijoihin,  ei  luvattomiin,  ja  tätä  perustellaan  resurssipulalla.  Luvaton  toimija  voi  pilata
ympäristöä  rauhassa  useita  vuosia  ilman  kiinnijäämisen  pelkoa  tai  rangaistusta.  Viranomaisvalvonnan
rinnalle tulisikin miettiä ympäristöluvallisten yritysten omavalvontamenettelyjen kehittämistä.

Viranomaistoimintojen koordinointia tulisi parantaa. Sama laitos voi olla usean viranomaisen toiminta-aluetta,
ja jokainen käy tarkastamassa laitoksen eri aikaan. Paremmalla koordinoinnilla  ja viranomaisten välisellä
tietojen  vaihdolla  voitaisiin  kohdentaa  vähäisiä  resursseja  tarpeellisempiin  kohtiin.  Tässäkin  on  kaikkien
käytössä oleva tietojärjestelmä avainasemassa. 

Tietotekniikan hyödyntämistä tulisi  viranomaispuolella  kehittää.  Tätä tulee parantaa ottamalla esimerkiksi
TYVI/Vahti-järjestelmät  kaikkien  viranomaisten,  myös kuntien,  käyttöön.  Ympäristöluvan  hakemisen  tulee
tapahtua sähköisesti ja päivitetyillä lomakkeilla. 
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1. JOHDANTO

1.1 Tausta

Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuksia, kun ne keräävät, muokkaavat ja toimittavat tietoa viranomaisille
ja  esimerkiksi  työntekijöille.  Lakisääteisiä  tiedonantovelvoitteita  ovat  esimerkiksi  erilaiset  ilmoitukset  ja
raportoinnit, tuotemerkinnät, lupamenettelyt ja tukihaut. Velvoitteita aiheutuu yrityksille eri säädöksistä ja ne
voivat olla päällekkäisiä.

Euroopan unioni on edelläkävijä ympäristösääntelyssä sekä säädösten määrän että tiukkojen vaatimusten
suhteen. Kääntöpuolena on, että yrityksiä kuormittava ja resursseja vaativa sääntely voi aiheuttaa tuotannon
siirtymistä  EU-alueen  ulkopuolelle  löyhemmän  sääntelyn  maihin.  Lisäksi  tiukka  sääntely  voi  vaikeuttaa
tuotteiden vapaata liikkuvuutta maailmanmarkkinoilla.

Tässä osaprojektissa tarkastellaan ympäristölainsäädännön aiheuttamia kustannuksia yrityksille sekä siihen
liittyviä taakkoja.  Osaprojekti on itsenäinen osa Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2013 toteuttamaa projektia
”Ympäristölainsäädännön  velvoitteiden  kustannukset  tuotteen  elinkaaren  aikana”,  jossa  arvioidaan  EU:n
nykyisen lainsäädännön velvoitteiden täyttämisen ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yrityksille  aiheuttamia
kustannuksia. Lisäksi projektissa tarkastellaan case-säädöksiä kolmessa erillisessä osaprojektissa..

Tässä  osaprojektissa  tarkastellaan  päästöihin  liittyvien  eri  lainsäädäntöjen  aiheuttamia  kustannuksia  ja
taakkoja,  sekä  eri  lakien  päällekkäisyyksistä  aiheutuvia  kustannuksia.  Tarkastelu  rajataan  tuotantoon,
käyttövaiheeseen ja käytöstä poistoon. 

Raportin  ovat  koonneet  Technetium Consultingin  Mika Kapanen ja  Heli  Rimppi  Teknologiateollisuus ry:n
toimeksiannosta. 

1.2 Tavoitteet

Tällä osaprojektilla on neljä päätavoitetta: 

1) Ympäristöluvan ja ympäristövaikutusten arvioinnin prosessit ja niiden keskinäinen suhde 
2) Lupahierarkia; mihin asioihin ja keille viranomaisille teollisessa tuotannossa tarvitaan lupia
3) Eri  lupien  päällekkäisyydet  ja  erilaiset  raportointivelvollisuudet;  luvista  aiheutuvat  päästöjen

seurantavelvoitteet  sekä  niistä  johtuvien  raporttien  määrä  ja  päällekkäisyydet  ja  syntyvä
hallinnollinen taakka

4) Lupien tarkistaminen ja/tai uudelleenhakeminen

Lisäksi erityistapauksina selvitetään mahdollisia esimerkkejä, joissa samanlaisiin laitoksiin eri kuntien, ELY-
keskusten tai aluehallintovirastojen alueella kohdistuvat lupavelvoitteet poikkeavat toisistaan. 

1.3 Rajaukset

Selvitystyössä tarkastelu on rajattu yrityksen toiminnoista pääasiassa tuotantoon, mutta tarvittaessa myös
käyttöön ja käytöstä poistoon (jätevaihe). Ympäristönsuojelulaki (YSL), ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
ja  ympäristölupaprosessi  kohdistuvat  teknologiateollisuuden  toimialoista  vahvimmin  metallinjalostajiin,
valimoihin ja pintakäsittelijöihin ja kaivosteollisuuteen.

1.4 Toteutus

Selvitykseen on koottu tietoa perehtymällä lainsäädäntöön ja sen tausta-aineistoon sekä tutkimuksiin. Lisäksi
Teknologiateollisuus  ry:n  jäsenyrityksille  toteutettiin  sähköinen  kysely  ja  valikoidut  yritykset  haastateltiin
osana ympäristölainsäädännön yleisten velvoitteiden kustannusten selvitystä.



1.5 Raportin rakenne

Raportin luvussa 2 on käyty lyhyesti läpi tiedonkeruumenetelmät. Luvuissa 3-5 on esitetty kirjallisuudesta
löydetyt tiedot. Luvussa 6 on esitetty yritysten vastaukset haastattelujen ja sähköisen kyselyn kysymyksiin,
sekä muut yritysten esittämät näkemykset. Lopussa on esitetty kerätyn kirjallisen aineiston sekä kysely- ja
haastatteluaineiston  perusteella  tehdyt  johtopäätökset  ja  yhteenveto.  Raportti  sisältää  lisäksi
englanninkielisen yhteenvedon (luku 8).

2. MENETELMÄT

Raporttia varten kerättiin tietoa sekä lainsäädäntöön ja sen taustapapereihin ja tutkimuksiin perehtymällä että
yrityskyselyllä ja -haastatteluilla.

2.1 Tiedonkeruumenetelmät

Tiedonkeruu  aloitettiin  etsimällä  kirjallista  tietoa  (esim.  lainsäädännöstä  ja  tutkimuksista)  selvityksen
aihealueista.  Löydetyn  kirjallisen  aineiston  perusteella  tunnistettiin  kuhunkin  aihealueeseen  liittyvät
tärkeimmät haasteet. Tunnistettujen haasteiden perusteella muotoiltiin yrityskyselyä ja -haastatteluja varten
kysymyksiä,  joiden  avulla  yrityksiltä  pyrittiin  saamaan  lisätietoa  ja  käytännön näkemyksiä  tunnistettuihin
haasteisiin. Kyselyssä yrityksille  annettiin  mahdollisuus nostaa esille myös muita ympäristönsuojelulakiin,
ympäristövaikutusten  arviointiin,  ympäristölupaprosessiin ja  eri  säädöksiin  liittyviä  näkemyksiä,
ongelmakohtia ja havaintoja.

2.1.1 Teoreettinen tieto: katsaus lainsäädäntöön ja kirjallisuuteen

Tämä selvitys perustuu Suomessa voimassaolevaan lainsäädäntöön ja sen keskeisinä lähteinä ovat olleet
ympäristönsuojeluun, jätteisiin,  maankäyttöön ja rakentamiseen, vaarallisten kemikaalien käsittelyyn sekä
luonnonsuojeluun liittyvät lait ja asetukset.  

Kirjallista tietoa haettiin seuraavista lähteistä:
- säädöstekstit (EU ja kansallinen toimeenpano)
- säädösehdotukset perusteluineen (EU ja kansallisesti hallituksen esitykset lakeja annettaessa)
- säädösten valmisteluasiakirjat, esimerkiksi komission vaikutustenarvioinnit ja komiteoiden lausunnot,

kansallisesti U-kirjelmät
- muut tutkimukset ja selvitykset

2.1.2 Käytännön tieto: yrityskysely ja -haastattelut

Käytännön tietoa on kerätty Teknologiateollisuus ry:n jäsenistölle suunnatulla sähköisellä kyselylomakkeella
sekä valittujen yritysten haastatteluilla. Sähköinen kyselylomake lähetettiin n. 650 yritykselle ja vastauksia
saatiin 98 yritykseltä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 25 yrityksessä. Osa haastatelluista yrityksistä vastasi
myös sähköiseen  kyselyyn,  joten  vastauksia  saatiin  kaikkiaan  113  yritykseltä.  Haastateltaviksi  oli  valittu
edustajia  metallinjalostajista  ja  pintakäsittely-yrityksistä  sekä  kone-  ja  metallituotteita  ja  sähkö-  ja
elektroniikkatuotteita valmistavista yrityksistä

Kyselyssä  ja  haastatteluissa  tiedusteltiin  yritysten  kokemuksia  YSL-  ja  YVA-prosessien  velvoitteiden
kuormittavuudesta ajallisesti, taloudellisesti ja mahdollisten muiden resurssien suhteen. Samassa yhteydessä
kysyttiin  yrityksiltä kehitysehdotuksia kyseisten prosessien mahdollisten päällekkäisyyksien poistamiseksi.
Yrityksiltä pyydettiin sekä määrällisiä että laadullisia arvioita.

Yrityksillä oli mahdollisuus arvioida säädösten vaikutuksia omaan toimintaansa ja lainsäädännön mahdollisia
kehityssuuntia.   Yrityksiltä  pyydettiin  käytännön  kokemuksia  siitä,  ovatko  säädösten  vaatimukset  joskus
edistäneet  tai  haitanneet  esimerkiksi  yritysten  toimintaa  suhteessa  kilpailijoiden  tuotteisiin
maailmanmarkkinoilla.



2.2 Tiedonkäsittelymenetelmät

Tilastollisia  analyysimenetelmiä  ei  käytetty,  koska  otos,  sekä  eri  vastausten  ja  alaryhmien  sisäisten
vastausten lukumäärä olivat liian pieniä tilastollisesti luotettavaan analyysiin. Näin ollen tiedonkäsittelyssä
keskityttiin ryhmiä ja alaryhmiä kuvaaviin tunnuslukuihin. Keskiarvoa ja mediaania ei lasketa tilastolliseksi
analyysiksi.

3. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Ympäristölainsäädännön  tavoitteena  on  ennaltaehkäistä  ympäristön  pilaantumista.  Siinä  tarkastellaan
ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavien  toimintojen  tuottamia  ympäristöhaittoja  sekä  niiden
ehkäisemistä  ottaen  huomioon  koko  ympäristön.  Ympäristölainsäädännön  keskeisimmät  säädökset  ovat
ympäristönsuojelulaki  (YSL  86/2000)  sekä  sitä  tarkentava  ympäristönsuojeluasetus  (YSA  169/2000).
Ympäristönsuojelulaki  tulee  kuitenkin  muuttumaan,  joten  tekstissä  on  myös huomioitu  hallituksen  esitys
uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Näiden lisäksi ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa
tulee huomioida muun muassa ympäristövaikutusten arviointiin, maankäyttöön ja rakentamiseen, vaarallisten
kemikaalien  käsittelyyn  ja  varastointiin,  jätteisiin,  vesivaroihin  ja  vesiympäristöön,  pelastustoimeen  sekä
luonnonsuojeluun liittyvä lainsäädäntö.

Keskeinen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan liittyvä lainsäädäntö on esitetty alla
olevassa taulukossa 1.

Taulukko 1.  Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö

Laki tai asetus Keskeinen sisältö

Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi:

 Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (HE 
YSL)

 Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(468/1994)
 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä (713/2006) 
 Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioi-

den hallinta- ja auditointijärjestelmään (121/2011)

 ympäristönsuojeluun liittyvät yleiset peri-
aatteet, velvollisuudet sekä kiellot

 ympäristöluvanvarainen toiminta
 rekisteröintimenettely ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään
 ympäristölupaviranomaiset
 ympäristölupaprosessi
 ympäristölupahakemuksen sisältö
 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

soveltaminen
 EMAS-järjestelmä (ympäristöasioiden hal-

linta- ja auditointijärjestelmä, asetus (EY) 
N:o 1221/2009)

Maankäyttö ja rakentaminen:

 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

 kaavoitus- ja kaavamääräykset
 rakentamisen luvanvaraisuus ja lupame-

nettely
 rakennusten olennaiset tekniset vaati-

mukset, kuten energiatehokkuus

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi:

 Kemikaalilaki (744/1989)
 Kemikaaliasetus (675/1993)
 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta (390/2005)

 toiminnanharjoittajan yleiset turvallisuus-
periaatteet

 toiminnan järjestäminen tuotantolaitokses-
sa



 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teolli-
sen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 
(856/2012)

 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsitte-
lyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)

 luontokohteiden ja pohjavesialueiden vai-
kutus tuotantolaitoksen sijoitukseen

 toiminnan jaottelu ja luvanvaraisuus
 sisäinen pelastussuunnitelma, toiminta-

periaateasiakirja, turvallisuusselvitys
 räjähdyssuojausasiakirja ja tilaluokitukset

Jätteet:

 Jätelaki (646/2011) 
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
 Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteis-

tä (962/1997)
 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaitero-

musta (852/2004)

 jätteen määritelmät
 yleinen etusijajärjestys
 tuottajavastuu
 pakkausten materiaalikohtaiset kierrätys-

vaatimukset
 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitte-

lu ja valmistus

Vesivarat ja vesiympäristö:

 Vesilaki (587/2011)
 Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)

 pinta- ja pohjaveden ottamiseen liittyvä il-
moitusvelvollisuus ja luvanvaraisuus

 pinta- ja pohjaveden ottamiseen liittyvän 
luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset 
lupamääräykset

 valmistelulupa
 tarkkailuvelvoite

Pelastuslainsäädäntö:

 Pelastuslaki (379/2011)
 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

 toiminnanharjoittajan velvollisuudet
 rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus
 pelastussuunnitelman laadintavelvoite ja 

suunnitelman sisältö

Luonnonsuojelulainsäädäntö:

 Luonnonsuojelulaki (1096/1996)  luontovahingot sekä niiden ehkäiseminen 
ja korjaaminen

 Natura 2000 -verkostoon vaikuttavien 
hakkeiden ja suunnitelmien arviointi

3.1 Ympäristönsuojelu

3.1.1 Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (HE YSL)

Hallituksen  esityksessä  uudeksi  ympäristönsuojelulaiksi  tavoitteena  on  ajanmukaistaa  nykyinen
ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä sekä Suomen perustuslain
säännösten  kehittynyttä  tulkintaa.  Ympäristönsuojelulain  uudistuksessa  saatetaan  EU:n
teollisuuspäästödirektiivi  (IED)  osaksi  kansallista  lainsäädäntöä.   Uudistuksella  on  tarkoitus  parantaa
ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta. Uudistus täsmentää parasta käyttökelpoista
tekniikkaa koskevaa säätelyä.

Esityksen tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä
sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä
sekä  luonnontaloudellisesti  kestävä  ja  monimuotoinen  ympäristö,  tukea  kestävää  kehitystä  sekä  torjua
ilmastonmuutosta. Lakiesityksen tarkoituksena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää
jätteiden  määrää  ja  haitallisuutta  ja  ehkäistä  jätteistä  aiheutuvia  haitallisia  vaikutuksia  sekä  tehostaa
ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena sekä parantaa
kansalaisten  mahdollisuuksia  vaikuttaa  ympäristöä  koskevaan  päätöksentekoon.  Uutta



ympäristönsuojelulakia  sovelletaan  hallituksen  esityksen  mukaan  teolliseen  ja  muuhun  toimintaan,  josta
aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista; sekä toimintaan, josta syntyy jätteitä; sekä jätteen
käsittelyyn. (HE YSL: 1 §, 2 §)

Lakiesitys  määrittelee  ympäristönsuojeluun  liittyvät  yleiset  velvollisuudet,  periaatteet  sekä  kiellot.
Toiminnanharjoittajan  on  oltava  selvillä  toimintansa  ympäristövaikutuksista,  ympäristöriskeistä  ja  niiden
hallinnasta  sekä  haitallisten  vaikutusten  vähentämismahdollisuuksista.  Toiminnanharjoittajalla  on  lisäksi
velvollisuus  ehkäistä  ja  rajoittaa ympäristön pilaantumista  järjestämällä  toimintansa  niin,  että  ympäristön
pilaantuminen  voidaan  ehkäistä  ennakolta  tai  jos  sitä  ei  voida  kokonaan  ehkäistä,  pilaantuminen  on
rajoitettava  mahdollisimman  vähäiseksi.  Toiminnanharjoittajan  on  rajoitettava  toimintansa  päästöt
ympäristöön  ja  viemäriverkostoon  mahdollisimman  vähäisiksi.  Toiminnanharjoittajan  on  lisäksi
luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja
varmistuttava  siitä,  että  toiminnassa  käytetään  parasta  käyttökelpoista  tekniikkaa;  että  energiankäyttö
toiminnassa on tehokasta, ja että toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan. Toiminnassa
käytettävistä  raaka-aineista,  polttoaineista  ja  muista  kemikaaleista,  toiminnasta  syntyvistä  jätteistä  ja
toiminnassa  käsitellyistä  jätteistä  on  toimitettava  viranomaisille  tarpeellisia  tietoja.  Lisäksi
toiminnanharjoittajan  on  huolehdittava  ja  varmistettava,  että  hänellä  on  toiminnan  laatuun  ja  laajuuteen
nähden riittävä asiantuntemus. (HE YSL: 6-8 §)

Lakiesityksen  mukaan toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai
sen  vaaran  ehkäisemiseksi  tai  sen  rajoittamiseksi  mahdollisimman vähäiseksi,  jos  toiminnasta  aiheutuu
ympäristön pilaantumista siten, että se aiheuttaa tai uhkaa välittömästi aiheuttaa terveyshaittaa tai muuta
merkittävää seurausta. (HE YSL: 14 §)

Eräänä  muutoksena  lakiehdotukseen  on  lisätty  ennaltavarautumisvelvollisuus,  jota  varten
toiminnanharjoittajan  olisi  laadittava  riskinarviointiin  perustuva  varautumissuunnitelma  sekä  varattava
tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava
toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten. Varautumissuunnitelmaa ei tarvitsisi tehdä
siltä  osin,  kun  vastaava  suunnitelma  on  laadittu  vaarallisten  kemikaalien  ja  räjähteiden  turvallisuudesta
annetun lain (390/2005), pelastuslain (379/2011) tai muun lain nojalla. (HE YSL: 15 §) 

Esitykseen  uudeksi  ympäristönsuojelulaiksi sisältyvät  erityiset  pilaamiskiellot  maaperälle,  pohjavedelle  ja
merille. Maaperän pilaamiskiellon mukaan maahan ei saa päästää jätettä tai muuta ainetta eikä eliöitä tai
pieneliöitä,  jos sen seurauksena voi  aiheutua vaaraa tai  haittaa terveydelle tai  ympäristölle.  Pohjaveden
pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laadun muutos
voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai että pohjavesi voisi muutoksen myötä käydä
käyttöön  kelpaamattomaksi.  Merta  koskevilla  erityiskielloilla  tarkoitetaan  toimia,  jotka  voivat  aiheuttaa
merensuojelulaissa  tarkoitettua  meren  pilaantumista.  Suomen  aluevesille  tai  talousvyöhykkeelle  ei  saa
laskea jätettä tai muuta ainetta. (HE YSL: 16-18 §)

Parasta  käyttökelpoista  tekniikkaa  kuvaavat  päätelmädokumentit  (”BAT-päätelmät”)  tulevat  hallituksen
esityksessä uudeksi ympäristönsuojelulaiksi sitoviksi. Tämä sitovuus koskee vain direktiivilaitoksia ja niiden
ympäristölupaa.  Direktiivilaitoksen  päästöraja-arvojen,  tarkkailun  ja  muiden  lupamääräysten  on  parhaan
käyttökelpoisen  tekniikan  vaatimuksen  toteuttamiseksi  perustuttava  ko.  päätelmiin.  Päästöille  on
ympäristöluvassa  määrättävä  päästöraja-arvot  siten,  että  päätelmien  päästötasoja  ei  ylitetä  laitoksen
normaaleissa  toimintaolosuhteissa.  Jos  komissio  ei  ole  hyväksynyt  direktiivilaitoksen  lupahakemuksessa
tarkoitettua  toimintaa  koskevia  BAT-päätelmiä,  sovelletaan  lupaharkinnassa  komission  ennen  7.1.2011
hyväksymien vertailuasiakirjojen (”BREF-asiakirjat”) vastaavia osia. Niitä sovelletaan kuten BAT-päätelmiä,
lukuun ottamatta päästötasojen noudattamista. (HE YSL: 7 luku 72-81 §)

Eräissä  tapauksissa  toiminnanharjoittajan  velvollisuudeksi  tulisi  laatia  maaperän  ja  pohjaveden
perustilaselvitys, jos laitoksen toiminnassa käytetään erikseen mainittuja merkityksellisiä vaarallisia aineita.
Perustilaselvityksessä tulisi esittää: 1) tiedot toiminnan sijaintipaikan käytöstä selvityksen laatimishetkellä ja
sitä  aikaisemmin,  2)  riittävät  tiedot  mittauksista,  jotka  kuvastavat  maaperän  ja  pohjaveden  tilaa
perustilaselvityksen laatimisen ajankohtana sekä 3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella
laadittu arvio maaperän ja pohjaveden tilasta alueella. Selvitys tulisi liittää ympäristölupahakemukseen. (HE
YSL: 82 §)

Lakiesityksessä  määritellään  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavan  luvanvaraisen  toiminnan
rekisteröinnistä sekä velvoitetaan  tekemään  kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle  ilmoitus  toiminnan
rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (HE YSL: 27 §, 116 §).



ympäris-tön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavasta  toi-minnasta  on  tehtävä  ilmoitus  kunnan  ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuoje-lun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

Valtion viranomaisten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten suoritteiden maksullisuudesta määritellään
hallituksen  esityksessä  uudeksi  ympäristösuojelulaiksi.  Valtion  valvontaviranomainen  voi  periä  maksun
valvontaohjelmaan  perustuvista  luvanvaraisen  ja  rekisteröitävän  toiminnan  määräaikaistarkastuksista  ja
muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta, tai tarkastuksesta onnettomuus-, haitta-
ja  rikkomustilanteissa.  Kunnan  ympäristönsuojeluviranomainen  voi  periä  maksun  lain  mukaisen  luvan,
ilmoituksen  tai  muun  asian  käsittelystä,  laatimaansa  valvontaohjelmaan  perustuvista  luvanvaraisen  ja
rekisteröitävän  toiminnan  määräaikaistarkastuksista  ja  muusta  ohjelmaan  perustuvasta  säännöllisestä
valvonnasta; tai tarkastuksista, jotka ovat tarpeen kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka
tarkoitetun  toiminnan  keskeyttämisen  valvomiseksi.  Erikseen  on  määrätty,  että  pieniltä  yrityksiltä  ja
kotitalouksilta perittäviksi tarkoitettujen maksujen on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja
luonne. (HE YSL: 205-206 §)

3.1.2 Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Tällä hetkellä  voimassa oleva ympäristönsuojelulaki  (86/2000) kumotaan, kun edellä  mainittu  hallituksen
esitys uudeksi ympäristösuojelulaiksi astuu voimaan.

Ympäristönsuojelulakia  sovelletaan  kaikkeen toimintaan,  joka  aiheuttaa  tai  saattaa  aiheuttaa  ympäristön
pilaantumista;  sekä  toimintaan,  josta  syntyy  jätettä;  sekä  jätteen  käsittelyyn.  Ympäristönsuojelulain
tavoitteena  on  ehkäistä  ympäristön  pilaantumista  sekä  poistaa  ja  vähentää  pilaantumisesta  aiheutuvia
vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö,
ehkäistä  jätteiden  syntyä  ja  haitallisia  vaikutuksia,  tehostaa  ympäristöä  pilaavan  toiminnan  vaikutusten
arviointia  ja  huomioon  ottamista  kokonaisuutena,  parantaa  kansalaisten  mahdollisuuksia  vaikuttaa
ympäristöä  koskevaan  päätöksentekoon,  edistää  luonnonvarojen  kestävää  käyttöä  sekä  torjua
ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. (86/2000: 1 §, 2 §)

Ympäristönsuojelulaissa määritellään keskeiset ympäristönsuojelun periaatteet,  jotka koskevat ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa (86/2000: 4 §):

1) Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate.  Haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään
ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne
mahdollisimman vähäisiksi. 

2) Varovaisuus-  ja  huolellisuusperiaate.  Menetellään  toiminnan  laadun  edellyttämällä
huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon
toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet
onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.

3) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate
4) Ympäristön  kannalta  parhaan  käytännön  periaate.  Toiminnassa  noudatetaan  ympäristön

pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä,
kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja.

5) Aiheuttamisperiaate.  Toiminnanharjoittaja  vastaa  vaikutuksien  ennaltaehkäisystä  sekä
ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi.

Ympäristönsuojelulaki määrittelee toiminnanharjoittajille yleisen selvilläolovelvollisuuden sekä pilaantumisen
torjuntavelvollisuuden.  Selvilläolovelvollisuuden  mukaan  toiminnanharjoittajan  on  oltava  riittävästi  selvillä
toimintansa  ympäristövaikutuksista,  ympäristöriskeistä  ja  haitallisten  vaikutusten
vähentämismahdollisuuksista.  Pilaantumisen  torjuntavelvollisuuden  mukaan,  jos  toiminnasta  aiheutuu  tai
uhkaa  välittömästi  aiheutua  ympäristön  pilaantumista,  toiminnanharjoittajan  on  viipymättä  ryhdyttävä
tarpeellisiin  toimenpiteisiin  pilaantumisen  ehkäisemiseksi;  tai  jos  pilaantuminen  on  jo  aiheutunut,  sen
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. (86/2000: 5 §)

Ympäristönsuojelulakiin  sisältyvät  erityiset  pilaamiskiellot  maaperälle,  pohjavedelle  ja  merille.  Maaperän
pilaamiskiellon mukaan maahan ei saa päästää jätettä tai muuta ainetta, jos sen seurauksena voi aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan ainetta tai energiaa ei saa
käsitellä  siten,  että  pohjavesi  voi  käydä  terveydelle  vaaralliseksi  tai  käyttöön  kelpaamattomaksi.  Merta
koskevilla  erityiskielloilla  tarkoitetaan toimia,  jotka voivat  aiheuttaa merensuojelulaissa tarkoitettua meren
pilaantumista. Suomen aluevesille tai talousvyöhykkeelle ei saa laskea jätettä tai muuta ainetta. (86/2000: 7



§, 8 §, 9 §)

Ympäristönsuojelulaki  määrittelee  myös  ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavan  toiminnan
luvanvaraisuuden  sekä  kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle  tehtävän  ilmoitusvelvoitteen  toiminnan
rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmää varten (86/2000: 28 §, 65 §). 

3.1.3 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Tällä  hetkellä  voimassa  oleva  ympäristönsuojeluasetus  (169/2000)  kumotaan  uudella
ympäristönsuojeluasetuksella. Hallituksen esitystä uudeksi ympäristösuojeluasetukseksi ei ole vielä annettu.
Asetuksen muutokset  johtuvat  ympäristölainsäädännön kokonaisuudistuksesta.  Asetus tullee muuttumaan
etenkin  teollisuuspäästödirektiivin  toimeenpanon  tuomien  lisäysten  ja  YSL:n  tai  hallintolain  kanssa
päällekkäisten velvoitteiden poistamisten johdosta. Asetuksesta ollaan siirtämässä luvanvaraiset toiminnot
ympäristönsuojelulakiin.

Ympäristönsuojeluasetus määrittelee tarkemmin ne toiminnot, jotka vaativat ympäristönsuojelulain mukaisen
ympäristöluvan, luettelo näistä toiminnoista on esitetty liitteessä I (169/2000: 1 §). Asetus määrittelee 1) eri
ympäristölupaviranomaisten,  aluehallintoviraston  ja  kunnan  ympäristönsuojeluviranomaisen  toimivallan
(169/2000:  5  §,  7  §),  sekä  2)  ympäristölupahakemuksen  sekä  kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle
tehtävien ilmoituksien sisällön (169/2000: 9 §, 28 §). Ympäristölupaan liittyvät asiat käsitellään tarkemmin
kappaleessa 4. 

3.2 Ympäristövaikutusten arviointi

3.2.1 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)

Ympäristövaikutusten  arviointimenettelyä  koskevan  lain  tavoitteena  on  edistää  ympäristövaikutusten
arviointia ja  huomioon ottamista  suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Lakia sovelletaan hankkeisiin,  joista
saattaa  aiheutua  merkittäviä  haitallisia  ympäristövaikutuksia.  Ympäristövaikutusten  arviointimenettelyllä
selvitetään ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset sekä kuullaan viranomaisia ja muita asianosaisia.
Lain mukaan kunkin hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. (468/1994: 1 §, 4 §, 7 §) 

3.2.2 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrittelee ne hankkeet, joihin arviointimenettelyä tulee
soveltaa. Teollisuuteen liittyviä YVA-velvollisia toimintoja ovat esimerkiksi: valimot ja sulatot (vuosituotanto
vähintään  5 000  tonnia),  rautatehtaat,  terästehtaat,  sintraamot,  rautalejeerinkien  valmistuslaitokset,
pasutuslaitokset, liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävät laitokset (käyttö vähintään 1 000 tonnia
vuodessa) sekä vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti valmistavat tehtaat. (713/2006: 6 §). Tämän lisäksi
asetus  määrittelee  arviointimenettelyn  sekä  arviointiohjelman  ja  arviointiselostuksen  tarkemmat  sisällöt
(713/2006: 7 §, 9 §, 10 §).

3.2.3 Ympäristövaikutusten arviointidirektiivin uudistus

Ympäristövaikutusten arviointidirektiivin (2011/92/EU) uudistus on parhaillaan käynnissä. Uudistus pohjautuu
komission  esitykseen (COM(2012)  628).  Euroopan unionin  parlamentti  ja  jäsenvaltioiden  edustajat  ovat
päässeet sopuun esityksen sisällöstä joulukuussa 2013. Esityksen käsittelyssä seuraavana vaiheena on,
että parlamentin täysistunnon ja Euroopan unionin ministerineuvoston on hyväksyttävä esitys. Kun direktiivi
on  hyväksytty,  on  se  vielä  erikseen  toimeenpantava  Suomen  lainsäädäntöön.  Toimeenpanossa  edellä
mainittua lakia (468/1994) ja asetusta (713/2006) muutetaan.



3.3 Muu keskeinen lainsäädäntö

3.3.1 Maankäyttö ja rakentaminen

Maankäyttöön  ja  rakentamiseen  liittyvän  lainsäädännön  tavoitteena  on  järjestää  alueiden  käyttö  ja
rakentaminen  niin,  että  siinä  luodaan  edellytykset  hyvälle  elinympäristölle  sekä  edistetään  ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (132/1999: 1 §). Maankäyttö- ja rakennuslaki
määrittelee 18 luvussa rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuuden. Rakennuslupaan liittyvät
asiat käsitellään tarkemmin kappaleessa 4. On huomattava, että lakiuudistus alkaa vuoden 2014 aikana.

3.3.2 Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvä lainsäädäntö koostuu kemikaalilaista (744/1989),
kemikaaliasetuksesta  (675/1993),  laista  vaarallisten kemikaalien  ja  räjähteiden  käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)  sekä  Valtioneuvoston  asetuksista  vaarallisten  kemikaalien  teollisen  käsittelyn  ja  varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista  (856/2012)  ja  vaarallisten  kemikaalien  käsittelyn  ja  varastoinnin  valvonnasta
(855/2012).

Kemikaalilainsäädännön  tarkoituksena  on  ehkäistä  ja  torjua  vaarallisten  kemikaalien  sekä  räjähteiden
valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä sekä muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-,
ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lainsäädännön tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta. 

Kemikaalilainsäädäntö määrittelee toiminnanharjoittajalle yleiset vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvät
turvallisuusperiaatteet (390/2005: 7 §, 8 §, 9 §): 

1) Selvilläolovelvollisuus velvoittaa  toiminnanharjoittajaa  hankkimaan  tiedot  valmistamiensa,
käsittelemiensä ja varastoimiensa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden fysikaalisista, kemiallisista,
palo- ja räjähdysvaarallisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja niiden
luokituksista.

2) Valintavelvollisuus velvoittaa  toiminnanharjoittajaa  valitsemaan  käyttöönsä,  silloin  kun  se  on
kohtuudella  mahdollista,  olemassa olevista  vaihtoehdoista  kemikaalin,  räjähteen tai  menetelmän,
josta aiheutuu vähiten vaaraa.

3) Huolehtimisvelvollisuus  Toiminnanharjoittajan  on  noudatettava  riittävää  huolellisuutta  ja
varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi.

Tuotantolaitoksen sijoituksessa tulee kemikaalilainsäädännön mukaan huomioida, että se sijoitetaan riittävän
etäälle luonnon ja ympäristönsuojelun kannalta erityisen tärkeistä ja herkistä alueista (390/2005: 18 §).

Vaarallisten  kemikaalien  teollinen  käsittely  ja  varastointi  jaetaan  vaarallisten  kemikaalien  määrän  ja
vaarallisuuden mukaan laajamittaiseen sekä vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Laajamittaista
teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämällä
luvalla.  Vähäistä  teollista  käsittelyä  ja  varastointia  taas  saa  harjoittaa  vain  tekemällä  siitä  ilmoituksen
paikalliselle pelastusviranomaiselle tai poikkeustapauksessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (390/2005:
22 §, 23 §, 24 §)

Laajamittaista  teollista  käsittelyä  ja  varastointia  harjoittavan  toiminnanharjoittajan  tulee  lisäksi  laatia
tuotantolaitosta  koskeva  sisäinen  pelastussuunnitelma,  jossa  määritellään  toimenpiteet,  joilla  torjutaan
ennalta  mahdollisiksi  arvioitavissa  onnettomuustapauksissa  onnettomuuden  vaikutuksia,  rajoitetaan
seuraukset mahdollisimman vähäisiksi sekä varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön
puhdistamiseen.  Tuotantolaitoksessa,  jossa  vaarallisten  kemikaalien  käsittelystä  ja  varastoinnista  voisi
aiheutua  suuronnettomuus,  toiminnanharjoittajan  on  lisäksi  laadittava  asiakirja,  jossa  selostetaan
toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi,  tai turvallisuusselvitys, jossa toiminnanharjoittaja
osoittaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä antaa tarvittavat
tiedot niiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. (390/2005: 28
§,30 §)

Vaarallisten  kemikaalien  laajamittaiseen  teolliseen  käsittelyyn  ja  varastointiin  liittyvää  lupaa  haettaessa
toiminnanharjoittajan  on  esitettävä  lisäksi  ympäristövaikutusten  arviointiselostus,  jos  kyse  on
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetusta hankkeesta (390/2005: 26 §).



3.3.3 Jätelainsäädäntö

Jätelainsäädännön  tarkoituksena  on  ehkäistä  jätteistä  ja  jätehuollosta  aiheutuvaa  vaaraa  ja  haittaa
terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista (646/2011: 1 §).

Toiminnanharjoittajan tulee  jätelainsäädännön mukaan noudattaa  kaikessa toiminnassa  mahdollisuuksien
mukaan  etusijajärjestystä,  jonka  mukaan  ensisijaisesti  on  vähennettävä  syntyvän  jätteen  määrää  ja
haitallisuutta.  Jos  jätettä  kuitenkin  syntyy,  on  toiminnanharjoittajan  esisijaisesti  valmisteltava  jäte
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on
hyödynnettävä  jäte  muulla  tavoin  esimerkiksi  energiana.  Jos  hyödyntäminen  ei  ole  mahdollista,  on  jäte
loppukäsiteltävä.  Toiminnanharjoittajan  on  noudatettava  etusijajärjestystä  siten,  että  saavutetaan
kokonaisuutena  arvioiden  paras  tulos  ottaen  huomioon  tuotteen  tai  jätteen  koko  elinkaaren  aikaiset
vaikutukset, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen sekä toiminnanharjoittajan tekniset
ja taloudelliset edellytykset. (646/2011: 8 §)

3.3.4 Vesilainsäädäntö

Vesilainsäädännön tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä 
niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää sekä ehkäistä ja vähentää veden ja
vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa vesivarojen ja -ympäristön tilaa. (587/2011: 1 §)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista määrittelee tarkemmin vesilain mukaan lupahakemuksen sisällön, 
hakemuksessa esitettävät selvitykset sekä hakemusasioiden käsittelyn. (1560/2011)

3.3.5 Pelastuslainsäädäntö

Pelastuslainsäädännön tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta  ja  vähentää onnettomuuksia.  Lain
tärkeimpänä  tavoitteena  on,  että  onnettomuuden  uhatessa  tai  tapahduttua  ihmiset  pelastetaan,  tärkeät
toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslaki määrittelee yleisen
toimintavelvollisuuden sekä huolellisuusvelvollisuuden. Yleisen toimintavelvollisuuden mukaan jokainen, joka
huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen, on velvollinen viipymättä
ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen ja ryhtymään pelastustoimenpiteisiin kykynsä
mukaan.  Huolellisuusvelvollisuuden  mukaan  taas  jokaisen  on  oltava  huolellinen  tulipalon  tai  muun
onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. (379/2011: 1 §, 3 §, 4 §)

Valtioneuvoston pelastustoimesta antama asetus määrittelee tarkemmin kohteet, joita koskee velvollisuus
laatia pelastuslainsäädännön mukainen pelastussuunnitelma. Näitä ovat  esimerkiksi  yli  1 500 neliömetrin
suuruiset teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset; työpaikkatilat, joissa samanaikaisesti paikalla olevien
ihmisten määrä on yleensä vähintään 50; sekä kohteet, joissa vaarallisten kemikaalien teollinen käyttö ja
varastointi  edellyttävät  vaarallisten  kemikaalien  ja  räjähteiden  turvallisuudesta  annetun  lain  mukaista
ilmoitusta. Pelastussuunnitelman sisältö määritellään pelastuslaissa. (407/2011: 1 §; 379/2011: 15 §) 

3.3.6 Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain  tavoitteena  on  luonnon  monimuotoisuuden  ylläpitäminen,  luonnonkauneuden  ja
maisema-arvojen  vaaliminen,  luonnonvarojen  ja  luonnonympäristön  kestävän  käytön  tukeminen,
luonnontuntemuksen  ja  yleisen  luonnonharrastuksen  lisääminen  sekä  luonnontutkimuksen  edistäminen
(1096/1996: 1 §).

Luonnonsuojelulaki  (1096/1996)  velvoittaa  toiminnanharjoittajaa  ilmoittamaan  aiheuttamastaan
luontovahingosta  tai  sen  välittömästä  uhasta  viipymättä  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskukselle  ja
ryhtymään  tarpeellisiin  toimenpiteisiin  haitallisten  vaikutusten  ehkäisemiseksi  tai  rajoittamiseksi
mahdollisimman  vähäisiksi.  Elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskuksen  (ELY-keskus)  on  taas  tiedon
saatuaan  määrättävä  haitan  aiheuttanut  toiminnanharjoittaja  tarvittaessa  ryhtymään  toimenpiteisiin
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi. (1096/1996: 57a §)



Luonnonsuojelulain  mukaisesti  hankkeen toteuttajan  tai  suunnitelman laatijan on asianmukaisella  tavalla
arvioitava  vaikutukset,  jos  hanke  tai  suunnitelma  todennäköisesti  heikentäisi  merkittävästi  niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää valtioneuvoston Natura
2000  -verkostoon.  Sama  koskee  myös  sellaista  hanketta  tai  suunnitelmaa  alueen  ulkopuolella,  jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi
voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvussa
tarkoitettua arviointimenettelyä. (1096/1996: 65 §)

Ympäristönsuojelulain  uudistuksen  yhteydessä  tullaan  muuttamaan  luonnonsuojelulakiakin.  Lain
muutosehdotukset ovat lausunnolla 24.3.2014 asti.

3.4 Kunnan ympäristönsuojelu- ja jätemääräykset

Kunnanvaltuusto  voi  antaa  ympäristönsuojelulain  täytäntöönpanemiseksi  tarpeellisia  paikallisista
olosuhteista johtuvia,  kuntaa tai  sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.  Nämä määräykset  voivat  koskea
esimerkiksi 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia, 2)
erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa, 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia
edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella, 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi
on  kielletty  jäteveden  johtaminen  maahan  tai  vesistöön,  5)  vyöhykkeitä  ja  alueita,  joilla  lannan  tai
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan. (YSL 19
§)

4. TARVITTAVAT LUVAT JA SELVITYKSET

Ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavaan  toimintaan  vaaditaan  ympäristönsuojelulain  (86/2000)
mukainen  ympäristölupa.  Jos  kyseinen  toiminta  saattaa  kuitenkin  aiheuttaa  merkittäviä  haitallisia
ympäristövaikutuksia,  tulee  hankkeesta  laatia  ensin  ympäristövaikutusten  arviointilainsäädännön  (YVA-
lainsäädäntö)  mukainen  ympäristövaikutusten  arviointi  (YVA).  Ympäristönsuojelu-  ja  YVA-lainsäädäntöön
liittyvän luvan ja arvioinnin lisäksi toimintaan voi liittyä myös muita lupa- ja selvitysvaatimuksia. Alla olevassa
kaaviossa (kuva 1) on kuvattu eri lainsäädäntöihin perustuvien lupia ja niistä vastaavia viranomaisia. 



Kuva  1.  Eri  lainsäädäntöihin  perustuvien  lupien,  määräysten  sekä  muiden  vaadittavien  dokumenttien
keskinäiset suhteet ja toimijat

OHJAAVIA TEKIJÖITÄ:
Natura 
2000

PohjavesialueetKaavamääräykset

YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ:

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI

YMPÄRISTÖLUPA
(aluehallintovirasto tai kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen) 

VARAUTUMISSUUNNITELMA
(HE YSL)

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ:
RAKENNUSLUPA

(kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen) 

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ:

TURVALLISUUSSELVITYS
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

TOIMINTAPERIAATEASIAKIRJA
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

KEMIKAALILUPA
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

SISÄINEN 
PELASTUSSUUNNITELMA

KEMIKAALI-ILMOITUS
(pelastusviranomainen)

VESILAINSÄÄDÄNTÖ:

PELASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ:

VESILUPA
 (Aluehallintovirasto)

PELASTUSSUUNNITELMA



4.1 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa
haetaan  kirjallisesti,  ja  rakennuslupahakemukseen  on  liitettävä  selvitys  siitä,  että  hakija  hallitsee
rakennuspaikkaa.  Lisäksi  hakemukseen  liitetään  rakennuksen  pääpiirustukset,  jotka  suunnittelija  on
varmentanut  nimikirjoituksellaan.  Hakijalta  voidaan  tarvittaessa  edellyttää  muutakin  hakemuksen
ratkaisemiseksi  tarpeellista  selvitystä.  Rakennusluvan  ratkaisee  kunnan  rakennusvalvontaviranomainen.
(132/1999: 125 §, 130 §, 131 §)

Jos  rakentamisesta  taikka  muusta  maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukaan  luvanvaraisesta  tai
viranomaishyväksyntää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun  lain  (468/1994)  mukainen  arviointiselostus,  se  tulee  liittää  rakennuslupahakemukseen  tai
ilmoitukseen.  Jos  rakentamisen  tarkoittamaan  toimintaan  tarvitaan  ympäristönsuojelulaissa  (86/2000)
säädetty  ympäristölupa,  rakennuslupa-asian  ratkaisemista  voidaan lykätä,  kunnes ympäristölupa-asia  on
ratkaistu,  jos  se  rakennuksen  käyttömahdollisuudet  tai  aiotun  toiminnan  ympäristövaikutukset  huomioon
ottaen on perusteltua. (132/1999: 132 §, 134 §)

4.2 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain  perusteella  ympäristölupa  tarvitaan ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavaan
toimintaan, esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa, kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnissa
tai  energiantuotannossa.  Yksityiskohtaisempi  luettelo  ympäristönsuojeluasetuksen  mukaisista
ympäristölupavelvollisista toiminnoista on esitetty liitteessä I. (86/2000: 28 §; 169/2000: 1 §)

Hallituksen  esityksessä  uudeksi  ympäristönsuojelulaiksi  liite  siirtyy  asetuksen  liitteestä  lain  liitteeksi.
Lakiesityksen liitteessä I on esitetty luvanvaraiset toiminnat, jotka on jaettu direktiivilaitoksiin (taulukko 1) ja
muihin laitoksiin (taulukko 2) laitoksen koon ja toiminnan mukaisesti. Lakiesityksen liitteessä II on esitetty
rekisteröitävät toiminnat.

4.2.1 Ympäristölupamenettely

Ympäristölupamenettely perustuu ympäristönsuojelulakiin ja se koostuu useasta eri vaiheesta alla esitetyn
kaavion (kuva 2) mukaisesti. 



Kuva 2.  Ympäristölupamenettelyn eri vaiheet

Toiminnanharjoittaja  laatii  ympäristölupaa  vaativaan  toimintaan  tai  sen  aloittamiseen  liittyvän
ympäristölupahakemuksen. Hakemuksessa tulee esittää tiedot luvan hakijasta ja laitoksesta, laitosalueesta
ja sen ympäristöstä, laitoksen toiminnasta, ympäristökuormituksesta, parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta
ja ympäristön kannalta parhaasta käytännöstä, vaikutuksista ympäristöön, tarkkailusta ja raportoinnista, sekä
vahinkoarvio  ja  tiedot  vahinkoja  estävistä  toimenpiteistä.  Ympäristölupahakemuksen  tarkempi  sisältö  on
esitetty  liitteessä  II.  Suomen  ympäristökeskuksen  vuonna  2010  laatiman  selvitysraportin  mukaan
ympäristölupahakemuksen laatiminen vaatii keskimäärin noin 300 tunnin työpanoksen.

Ympäristölupahakemus  toimitetaan  kolmena  kappaleena  ympäristönsuojeluasetuksessa  määritetylle
lupaviranomaiselle,  joita  ovat  aluehallintovirastot  sekä  kuntien  ympäristönsuojeluviranomaiset.
Aluehallintoviraston  ratkaistaviksi  tulevat  muun  muassa  ne  ympäristölupahakemukset,  joihin  liittyvällä
toiminnalla  saattaa  olla  merkittäviä  ympäristövaikutuksia  (YVA-menettely)  tai  joiden  toiminnan
ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle.

Ympäristölupaviranomainen  tiedottaa  vireillä  olevista  ympäristölupahakemuksista  kuuluttamalla  niistä
paikallisissa lehdissä, kunnan tai viraston ilmoitustaululla sekä internetissä. Kuulutuksesta annetaan erikseen
tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kuulutusaika on vähintään 30 vuorokautta. 

Ympäristölupaviranomainen pyytää lupahakemukseen liittyviä lausuntoja esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, muilta viranomaistahoilta sekä muilta tarpeellisilta tahoilta. Lisäksi lupaviranomaisen
on  ennen  asian  ratkaisemista  varattava  niille,  joiden  oikeutta  tai  etua  asia  koskee,  tilaisuus  tehdä
muistutuksia  lupa-asian  johdosta.  Muille  kuin  asianosaisille  on  varattava  lisäksi  tilaisuus  ilmaista
mielipiteensä.  (86/2000: 36 §, 37 §) 

Ympäristölupa voidaan myöntää, jos kyseinen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden
nojalla  annettujen  asetusten  vaatimukset.  Luvan  myöntäminen  edellyttää,  ettei  toiminnasta,  asetetut
lupamääräykset  ja toiminnan sijaintipaikan huomioiden, aiheudu: 1) terveyshaittaa,  2) merkittävää muuta
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,  3) maaperän,  pohjaveden tai  meren pilaantumista,  4) erityisten
luonnonolosuhteiden  huonontumista  tai  vedenhankinnan  tai  yleiseltä  kannalta  tärkeän  muun
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä 5) eräistä naapuruussuhteista annetun
lain  tarkoittamaa  kohtuutonta  rasitusta.  Toimintaa  ei  myöskään  saa  sijoittaa  asemakaavan  vastaisesti.
(86/2000: 41 §, 42 §)



Ympäristönsuojeluasetuksen  (169/2000:  17  §)  mukaan ympäristölupahakemus  on  käsiteltävä  joutuisasti.
Tyypillisesti  viranomaisen  lupaharkinta  sekä  päätösprosessi  vievät  aikaa  noin  3-6  kk  (SYKE,  2010).
Ympäristölupapäätös koostuu kertoelmaosasta ja ratkaisuosasta. Ympäristölupapäätöksen kertoelmaosassa
esitetään seuraavat asiat (169/2000 18 §):

1) tiedot hakijasta
2) ympäristöluvan hakemisen peruste
3) asian vireilletulo
4) selvitys toimintaa koskevista luvista ja alueen kaavoitustilanteesta
5) tiedot toiminnan sijaintipaikan ympäristön tilasta, ympäristön laadusta ja kohteista, joihin toiminnalla

on vaikutusta
6) toiminnan ja sen laadun kuvaus
7) keskeiset tiedot toiminnasta, käytetyistä prosesseista, raaka-aineista, polttoaineista ja tuotteista
8) tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta
9) tiedot toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja jätteistä
10) tiedot toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön
11) tiedot  suunnitelluista  ympäristönsuojelutoimenpiteistä  sekä  jätteiden  hyödyntämisestä  ja

loppukäsittelystä
12) tiedot  toimintaan  liittyvistä  riskinarvioinneista  ja  onnettomuuksien  ehkäisemiseksi  suunnitelluista

toimista  ja  toimista  onnettomuuksien  aikana  sekä  toimista  puhdistuslaitteiden  toimintahäiriön  tai
muiden prosessihäiriöiden aikana

13) hakemuksen käsittely
14) lausunnot, muistutukset, mielipiteet, vastineet sekä niiden pääasiallinen sisältö
15) tiedot tehdyistä ratkaisuista 

Ympäristölupapäätöksen ratkaisuosassa esitetään lisäksi seuraavat asiat (169/2000: 19 §):

1) asian  ratkaisu  ja  miten  asiassa  tehdyt  vaatimukset  ja  mahdollinen  ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä  annetun  lain  mukainen  selvitys  ja  yhteysviranomaisen  lausunto  on  otettu
huomioon

2) luvan  myöntämisen  edellytysten  varmistamiseksi  annettavat  ja  valvonnan  kannalta  tarpeelliset
lupamääräykset

3) päästöraja-arvot  ja  muut  päästömääräykset,  jos  näitä  aineita  voi  päästä  ympäristöön  tai
vesihuoltolaitokseen  viemäriin  sellaisia  määriä,  että  toiminnasta  voi  aiheutua  ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle

4) määräykset sellaisista merkittävistä päästöistä, jotka leviävät ympäristöön Suomen valtion rajojen
ulkopuolelle

5) määräykset  sellaisista ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä,  jotka liittyvät
toiminnan  käynnistämiseen,  huoltoihin,  vahinkoihin,  väliaikaiseen  toiminnan  pysäyttämiseen  ja
lopulliseen toiminnan lakkauttamiseen

6) määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta sekä määräykset  toiminnan
ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja valvomiseksi

7) mahdolliset korvauksia koskevat määräykset
8) luvan ja lupamääräysten voimassaolo ja tarkistaminen
9) mahdollinen  määräys  päätöksen  täytäntöönpanosta  muutoksenhausta  huolimatta  sekä  tähän

määräykseen liittyvä vakuuden asettaminen
10) käsittelymaksu

Ympäristöluvassa  on  ympäristönsuojelulain  mukaan  annettava  tarpeelliset  lupamääräykset  ympäristön
pilaantumisen  ehkäisemiseksi:  1)  päästöistä,  päästöraja-arvoista,  päästöjen  ehkäisemisestä  ja
rajoittamisesta  sekä  päästöpaikan  sijainnista,  2)  jätteistä  sekä  niiden  määrän  ja  haitallisuuden
vähentämisestä,  3)  toimista  häiriö-  ja  muissa  poikkeuksellisissa  tilanteissa,  4)  toiminnan  lopettamisen
jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä 5) muista toimista, joilla
ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla 30 vuorokauden ajan,



ja  siitä  tiedotetaan  ainakin  yhdessä  toiminnan  vaikutusalueella  yleisesti  leviävässä  sanomalehdessä.
Ympäristölupapäätös  toimitetaan  hakijalle,  sitä  erikseen  pyytäneille  sekä  valvontaviranomaisille.  Lisäksi
päätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat tehneet asiasta muistutuksen.

Ympäristölupapäätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään (86/2000: 96 §).

4.2.2 Yritysten kommentit ympäristölupamenettelyyn

Sähköiseen  kyselyyn  ja  haastatteluihin  vastasi  yhteensä  113  yritystä.  Vastaajilta  pyydettiin  kommentteja
ympäristölupaan  ja  siihen  liittyviin  menettelyihin.  Sähköiseen  kyselyyn  vastanneista  yhdeksän  ja
haastatelluista yhdeksän yritystä ilmoitti ympäristöluvan ja siihen liittyvien prosessien olevan suuri työllistävä
tekijä tai suurin taakka. 

Ympäristölupa

Vaikka ympäristölupa itsessään koettiin erittäin kuormittavana ja raskaana taakkana yrityksissä, pidettiin sitä
kuitenkin  tarkoituksenmukaisena  järjestelmänä.  Se  puoltaa  paikkansa  eri  sidosryhmien  tiedonvaihdon
menettelynä.  Vastanneiden  mielestä  tietty  ympäristönsuojelun  taso  on  oltava.  Toimiva  ympäristölupa
edellyttäisi kuitenkin, että toimintarajat ja vaatimukset ovat järkevällä tasolla. Luvan toimivuuden kannalta
voitaisiin lisätä joustavuutta raja-arvojen tulkinnassa ja huomioida paremmin yrityskoko raja-arvojen ylitysten
investointivaatimuksissa.  Lupia  uusittaessa  vaatimukset  ovat  laajasti  ottaen  kiristyneet,  esimerkiksi
päästörajoja on tiukennettu, mikä on vaatinut investointeja. Samalla kustannukset sekä vaadittava työmäärä
ovat kasvaneet merkittävästi.  Uusissa luvissa edellytetään hyvin yksityiskohtaisia tietoja tarkkailtavaksi ja
raportoitaviksi.  Laajat,  kustannuksia  sekä  henkilöresursseja  vaativat  selvitysvelvoitteet  ovat  myös
lisääntyneet.

Suurimpina ongelmina nähtiin, että lupaa tulkitaan eri tavalla kuin se on kirjoitettu ja etteivät samanlaiset
laitokset  ole  tasavertaisia  keskenään  eri  puolilla  Suomea.  Lupaehdot  eivät  ole  tasapuolisia,  vaan  ne
poikkeavat  kuntien  välillä  ja  aluehallintovirastojen  (AVI)  välillä  toisistaan.  Tällaista  tulkinnan  varaa  eri
viranomaisten välillä ei lainsäädännössä ja luvissa saa olla. Tämän korjaamiseksi useampi vastaaja ehdotti,
että vain yksi  aluehallintovirastojen (AVI) ja yksi  elinkeino-,  liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)  antaisi  ja
valvoisi tietyn teollisuussektorin lupia, mikä voisi olla kaikkien toimijoiden etu. Samanaikaisesti tulisi miettiä
uudestaan,  voiko  kunnallinen viranomainen harkita  ja  myöntää lupia,  vaikka nykyinen lainsäädäntö näin
määräisikin.  Etenkään  pienempien  paikkakuntien  ympäristöviranomainen  ei  todennäköisesti  tunne
teollisuuslaitosta  koskevaa  erityislainsäädäntöä.  Edellä  mainitut  puutteet  on  havainnut  myös
ympäristöministeriön BAT-päätelmät -työryhmä, jonka johtopäätös oli, että Suomessa eri AVI:en myöntämät
luvat (samalle toimialalle) eivät ole linjassa keskenään. Suomessa tarvittaisiin AVI:en erikoistumista, jolloin
yksi AVI myöntäisi tietylle toimialelle luvat koko Suomeen.

Päällekkäisyyttä  ja  ristiriitaa  on  ympäristöluvan  ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin  (YVA)  kesken,  kun
kummassakin  käydään  kaikki  ympäristövaikutukset  läpi.  Tämän  korjaamiseksi  ehdotettiin
ympäristölupaprosessin  ja  YVA:n yhdistämistä  siten,  että  tarvittava YVA olisi  osa ympäristölupaa,  ei  siis
erillinen  dokumentti.  Toinen  mainittu  lainsäädännön  päällekkäisyys  on  polttoaineen  jakeluaseman
rekisteröinti-ilmoitus. Voidaan kyseenalaistaa, onko vaadittu ilmoitus yritykselle oikeasti helpotus, kun se on
jo mukana yrityksen ympäristöluvassa. Lisäksi päällekkäisyyttä on havaittu yleisen ympäristölainsäädännön
ja kuntien omien ympäristönsuojelumääräysten kesken, kun kummassakin määritellään samoja asioita.

Ympäristölupaprosessi

Kaikki kommentoineet yritykset pitivät ympäristölupaan liittyvää prosessia raskaana ja liian hitaana. Vastaajat
kaipasivat  lupaprosessien  nopeuttamista,  selkeämpiä  ohjeita  ja  selkeitä  päästörajoja  sekä tarpeettomien
tehtävien karsimista. Esimerkiksi luvan uusiminen on valmisteluineen vähintään kahden vuoden prosessi.
Valitusten  takia  lupaprosessi  käy  hallinto-oikeuden  tai  jopa  korkeimman  hallinto-oikeuden  kautta,  mikä
venyttää prosessia usealla vuodella. 

Luvitusprosessi etenkin lupien tarkistamisessa tulisi tehdä kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Erityisesti
vastaajat korostivat aluehallintovirastojen (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toimintojen
sekavuutta,  kun  AVI  päättää  luvasta  ja  ELY  valvoo  sitä,  mutta  samanaikaisesti  ELY  valittaa  AVI:n
myöntämästä luvasta. Tulisi myös harkita tarvitsisiko lupaa uusia, jos mitään olennaista ei ole muuttunut.



Esimerkiksi  lupaa hakevan yrityksen pitää päivittää viranomaiselle kaavamuutokset,  vaikka viranomainen
nimenomaan muuttaa kaavaa, ei yritys. Tämä on vain viranomaisten välistä tiedonsiirtoa, mikä nyt tekee
turhan lenkin yrityksen kautta.  Uuden YSL:n toivottiin  tuovan vaatimusten keventämistä ja järkeistämistä
myös prosesseihin.

Toimintaa  aloittavalle  uudelle  laitokselle  lupahakemuksen pitkä  käsittelyaika  aiheuttaa  suurta  haittaa,  tai
pahimmillaan estää investoinnin kokonaan.

YSL:n uudistuksessa direktiivilaitosten pitäisi tehdä maaperän  perustilaselvitys, mutta tällä hetkellä ei ole
ohjeita, kuinka se käytännössä tehtäisiin. Esimerkiksi millaisella verkolla näytteet otettaisiin, kuinka monta
kairausta tarvittaisiin, mitä aineita analysoitaisiin, jne.

Lupaprosessiin  tarvitaan  tietojärjestelmä,  johon  voisi  tallettaa  luvan  hakuun  liittyvät  materiaalit  eri
viranomaisten käyttöön, eikä toimittaa ”pakettiautollista paperia”. 

Lupaprosessien  ennalta-arvaamattomuus  haittaa  jätteen  hyötykäyttöä,  kun  ei  ole  etukäteen  varmuutta,
saako lupaa vai ei. Esimerkiksi vanhan teollisuuskiinteistön purusta syntyvän betonimurskeen voisi käyttää
asuinalueen  pohjatäyttöön.  Luvat  ovat  nyt  liian  spesifisiä  eivätkä  ne  katso  kokonaisuutta  ja
kokonaiskustannusta.  Betonimurskeen  sijaan  joudutaan  käyttämään  nyt  esimerkiksi  neitseellistä
kalliomursketta.

Valitusoikeus

Eräs  lupaprosessin  pituuteen  vaikuttava  tekijä  on valitusoikeus.  Vastaajien  mielestä  valitusoikeutta  tulisi
rajata siten, ettei valituksia voisi tehdä kevein perustein, ja etenkin ettei lupaprosessi päätyisi aina hallinto-
oikeuden  tai  korkeimman  hallinto-oikeuden  käsiteltäväksi.  Yksi  vastaajista  kertoi,  että  heidän
ympäristölupiensa  (useita  lupia)  lupaprosessit  ovat  käyneet  aina  hallinto-oikeudessa  tai  korkeimmassa
hallinto-oikeudessa valitusten takia. 

Nykyinen  YSL:n  §101  antaisi  mahdollisuuden  aloittaa  toiminnan  takuuta  vastaan  vaikka  luvasta  olisikin
valitettu, mutta tätä mahdollisuutta ei käytetä tällä hetkellä. Tämä tulisi palauttaa normaaliksi toimintatavaksi.

Raportoinnit

Eri  raportoinnit  tulisi  yhdistää,  ja tiedot  olisi  voitava antaa yhteen ainoaan tietojärjestelmään kaikkien eri
viranomaisten  käyttöön.  Tällä  hetkellä  raportoidaan samaa tietoa useaan paikkaan,  ja  usein  ainoastaan
paperilla. Lisäksi tulle harkita ovatko kaikki raportoinnit tarpeen, ja kuka ne pystyy tai ehtii käsittelemään.
Tässä tarvittaisiin harkintaa ja suoraviivaistamista. Tarvittava tietojärjestelmä voitaisiin luoda TYVI- tai Vahti-
tietojärjestelmän pohjalle, ja sen tulee olla kaikkien viranomaisten, myös kuntien, käytössä.

Ympäristöluvan kohdennetut resurssit ja valvonta

Valvonta kohdistuu vain luvanvaraisiin toimijoihin, ei luvattomiin, ja tätä perustellaan resurssipulalla. Luvaton
toimija voi pilata ympäristöä rauhassa useita vuosia ilman kiinnijäämisen pelkoa tai rangaistusta. 

Viranomaisvalvonnan rinnalle tulisikin miettiä omavalvontamenettelyjen kehittämistä. Jos viranomaisilla ei ole
resursseja,  voisi  valvontaa  ulkoistaa  esimerkiksi  akkreditoiduille  /  sertifioiduille  toimijoille  (vertaa
päästökaupan  varmennus  ja  järjestelmien  sertifioinnit).  Myös  ympäristöluvan  edellyttämiä  mittauksia
voitaisiin  siirtää  yritysten  itsensä  tehtäväksi,  ja  nämä  mittausten  tulokset  kävisi  todentamassa  kolmas
osapuoli.

Koordinointi

Viranomaistoimintojen  koordinointia  tulisi  parantaa.  Yksi  tuotantolaitos  voi  olla  usean  viranomaisen
toimialueella,  ja  jokainen  käy  tarkastamassa  laitoksen  eri  aikaan.  Paremmalla  koordinoinnilla  ja
viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla voitaisiin kohdentaa vähäisiä resursseja tarpeellisempiin kohtiin.
Tässäkin  on  kaikkien  käytössä  oleva  tietojärjestelmä  avainasemassa.  Usea  vastaaja  myös  kommentoi,
etteivät viranomaiset olleet tutustuneet heille ennen tarkastusta toimitettuun materiaaliin. Esimerkiksi eräässä
yrityksessä  on  käynyt  viimeisen  14  kuukauden  sisällä  12  henkilöä  tekemässä  tarkastuksia.  Mitään
vaaratilannetta tai vahinkoa ei ole sattunut, vaan nämä ovat olleet ”rutiinitarkastuksia”. Kuitenkaan yrityksen
toiminnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. 



Parannusehdotuksia ympäristölupaan ja -prosessiin
1) Jokaisessa  lupaprosessissa  tulisi  arvioida  tilannetta  kokonaisvaltaisemmin  ympäristön  tai  riskien

kannalta ja asettaa velvoitteet, kuten esimerkiksi tarkkailuvelvoitteet päästöille ja ympäristön tilalle,
kohtuullisina suhteessa todelliseen riskiin. 

2) Turhista tarkkailuista tulisi  pystyä luopumaan, eikä tuoda vain tarkkailun piiriin uusia tarkkailtavia
asioita. 

3) Lupa- ja valvontaviranomaiset tulisi perehdyttää erityisesti suurempien tuotantolaitosten toimintaan
siinä määrin, että laitoksen asioita hoitavilla viranomaistahoilla olisi selkeä kokonaiskuva laitoksen
toiminnasta ja he tuntisivat toiminnan ja historian. Nykyisin päätökset tehdään usein hakemuksen
perusteella perehtymättä tai tutustumatta laitoksen toimintaan riittävästi. 

4) Lupa- ja valvontaviranomaisen yhteistyötä on lisättävä. Tästä kertoo muun muassa se, että useissa
päätöksissä eräällä alueella on valituksen jättänyt ainoastaan valvontaviranomainen.

5) Byrokratiaa tulisi ehdottomasti karsia ja EU-tasolta tulevia uusien vaatimusten määrää olisi pyrittävä
kohtuullistamaan.

6) Järjestelmiä  pitäisi  yksinkertaistaa,  eikä  luoda  niistä  liian  byrokraattisia  ja  yksityiskohtaisia
kokonaisuuksia,  joiden  hallinta  on  kohtuutonta.  Tätä  tulee  selkeyttää  ottamalla  TYVI-  ja  Vahti-
järjestelmät  kaikkien  viranomaisten,  myös  kuntien,  käyttöön.  Ympäristöluvan  hakemisen  tulee
tapahtua sähköisesti ja päivitetyillä lomakkeilla (nyt osa lomakkeista vuodelta 2002). Tietotekniikan
hyödyntämistä pitäisi viranomaispuolella kehittää.

Ympäristösuojelulain (YSL) uudistus

YSL:n  uudistus  ei  ilmeisesti  toisi  direktiivilaitoksille  suuria  muutoksia  käytännön  toimintaan,  kun  nämä
tuotantolaitokset  aina  toimivat  laajimman  menettelyn  mukaisesti.  Suurin  muutos  olisi  BAT/BREF-
dokumenttien sitovuus. Pienet ja keskisuuret yritykset toivoivat uudelta YSL:ltä vaatimusten keventämistä ja
järkeistämistä.

Kaikkien  vastanneiden  yritysten  suurin  huoli  oli,  miten  uuttaa  YSL:a  tullaan  soveltamaan eri  elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa. Pelkona on, etteivät tulkintaerot tule poistumaan.

4.3 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä
haitallisia  ympäristövaikutuksia.  YVA-asetus  taas  määrää  tietyn  kokoluokan  hankkeet  aina
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin
kuin  asetuksessa  mainittuihin  hankkeisiin,  jos  hankkeista  katsotaan  aiheutuvan  merkittäviä  haitallisia
ympäristövaikutuksia. (468/1994: 4 §; 713/2006: 6 §; www.ymparisto.fi)

Ympäristövaikutusten  arviointimenettelyn  tarkoituksena  on  selvittää  ja  arvioida  hankkeen  ja  sen  eri
toteutusvaihtoehtojen  ympäristövaikutukset  ennakolta,  ja  etsiä  mahdollisten  haitallisten  vaikutusten
ehkäisykeinoja.  Menettelyssä  pyritään  toimivaan  vuorovaikutukseen  ja  osallistamiseen  eri  osapuolten
kesken.  Ympäristövaikutusten  arviointimenettelyssä  ei  myönnetä  hankkeelle  varsinaista  ympäristölupaa,
vaan se toteutetaan ennen ympäristöluvan hakemista ja liitetään varsinaiseen ympäristölupahakemukseen.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin sisältö on esitetty alla olevassa kaaviossa (kuva 3).



Kuva 3. Ympäristövaikutustenarviointiprosessin sisältö

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma arvioinnissa tarvittavista
selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Näiden selvitysten jälkeen hankkeesta vastaava taho
laatii  varsinaisen  ympäristövaikutusten  arviointiselostuksen.  Molemmat  osuudet  kuulutetaan  erikseen  ja
niistä  voi  esittää  mielipiteensä  yhteysviranomaiselle,  joka  ottaa  ne  edelleen  huomioon  lausunnossaan.
Arviointimenettely  päättyy,  kun  yhteysviranomainen  toimittaa  lausuntonsa  arviointiselostuksesta  ja  sen
riittävyydestä sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle.

Ympäristövaikutusten  arviointiohjelman  ja  -selostuksen  sisältö  on  esitetty  alla  olevassa  taulukossa  2
(713/2006: 9 §, 10 §).



Taulukko 2. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen sisältö

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma:
 Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyt-

tötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaa-
vasta.

 Hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteutumatta jät-
täminen, jollei tällainen vaihtoehto ole erityisestä syystä tarpeeton.

 Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rin-
nastettavista päätöksistä.

 Kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunni-
telluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä me-
netelmistä ja arviointiin liittyvistä oletuksista.

 Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta.
 Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä.
 Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja ar-

viointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus:

 Arviointiohjelmassa esitetyt tiedot tarkastettuina.
 Selvitys  hankkeen  ja  sen  vaihtoehtojen  suhteesta  a)  maankäyttösuunnitelmiin;

sekä b) hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuoje-
lua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

 Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut; kuvaus toiminnasta, kuten
tuotteista,  tuotantomääristä,  raaka-aineista,  liikenteestä,  materiaaleista;  ja  arvio
jätteiden ja päästöjen laadusta ja määrästä ottaen huomioon hankkeen suunnitte-
lu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien.

 Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto.
 Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaiku-

tuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuuste-
kijöistä,  mukaan lukien arvio  mahdollisista  ympäristöonnettomuuksista  ja  niiden
seurauksista

 Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
 Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
 Hankkeen vaihtoehtojen vertailu.
 Ehdotus seurantaohjelmaksi.
 Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen
 Selvitys  siitä,  miten  yhteysviranomaisen  lausunto  arviointiohjelmasta  on  otettu

huomioon. 
 Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto.

Itse ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei ole valitusoikeutta, mutta mikäli arviointimenettelyä ei ole
suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osilta puutteellisesti, voi hanketta koskevasta ympäristölupa-asian
ratkaisusta valittava vedota tähän.
 
Viranomainen  ei  saa  myöntää  ympäristölupaa  hankkeen  toteuttamiseen  tai  tehdä  muuta  siihen
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä
antaman  lausunnon.  Hanketta  koskevasta  ympäristölupapäätöksestä  tai  siihen  rinnastettavasta  muusta
päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu
huomioon. (468/1994: 13 §) 

4.3.1 Yritysten kommentit ympäristövaikutusten arviointiin

YVA:ssa  tulisi  tarkastella  vain  erilaisia  todellisia  vaihtoehtoja  keskenään,  kuten  sijoituspaikkoja.
Haastatteluissa  kävi  kuitenkin  ilmi,  että  YVAa  käytetään  muutoinkin  kuin  todellisten  vaihtoehtojen
punnitsemiseen. YVA vaadittiin esimerkiksi, kun suurteollisuusalueella sijaitseva vanha tehdas suunniteltiin
korvattavaksi  uuden teknologian tehtaalla,  jolloin päästöt  olisivat  pienentyneet ja turvallisuus parantunut.
Tehtaan sijoittamiselle ei ollut todellisuudessa vaihtoehtoista paikkaa, koska tehdas on integroituna muihin
alueella oleviin tuotantolaitoksiin. YVA:n vaatiminen on ymmärrettävää, jos rakennetaan vaikkapa täysin uusi
tehdasalue tai moottoritielinja.



4.4 Kemikaalilupa

Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa kemikaalilainsäädännön mukaan
harjoittaa  vain  Turvallisuus-  ja  kemikaaliviraston  (Tukes)  luvalla.  Toiminnanharjoittajan  tulee  hakea
kemikaalilupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja
hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot
ja  selvitykset  suunnitellusta  toiminnasta  ja  turvallisuusjärjestelyistä.  Kemikaaliluvan  tarkempi  sisältö  on
esitetty liitteessä III. (390/2005: 23 §; 855/2012: 8 §)

Toiminnanharjoittajan  on  esitettävä  kemikaaliturvallisuuslain  23  §:n  mukaista  lupaa  hakiessaan
ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa
laissa (468/1994)  tarkoitetusta  hankkeesta.  Siltä  osin  kuin  selostukseen sisältyy kemikaaliturvallisuuslain
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samoja tietoja vaadita uudestaan.
Kemikaaliluvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen
arviointi on otettu huomioon. (390/2005: 26 §)

4.5 Vesilupa

Vesilainsäädännön mukaan vesitaloushankkeella on oltava viranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön
asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää.
Esimerkiksi toiminta, jossa pohjavettä otetaan yli  250 m3/vrk, vaatii  aina vesiluvan. Yli  100 m3/vrk, mutta
korkeintaan 250 m3/vrk pohjaveden ottaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta valtion valvontaviranomaiselle.
(587/2011: 2 15 §, 3 3 §)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista määrittelee tarkemmin vesilakiin liittyvän lupahakemuksen sisällön
seuraavasti (1560/2011: 1 §):

1) hakijan nimi ja yhteystiedot
2) hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
3) yleiskuvaus siitä vesistön osasta tai pohjavesiesiintymästä, johon hankkeen vaikutukset ulottuvat
4) yleiskartta hankkeen vaikutusalueesta ja työkohteen sijainnista
5) selvitys tehtävistä rakenteista ja rakennelmista sekä suoritettavista toimenpiteistä
6) piirustukset  työkohteista  ja  suunnitelluista  rakennelmista  ja  laitteistoista  sekä  tieto  käytetystä

korkeusjärjestelmästä
7) selvitys työn suorittamisesta aikatauluineen
8) selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista, hakijan omistamista tai hänen käytössään olevista

alueista kiinteistötunnuksineen ja alueita esittävine karttoineen.

Lisäksi hakemuksessa on esitettävä erillisiä selvityksiä hankkeen laajuudesta riippuen, näitä ovat esimerkiksi
selvitys  veden  ottamisen  tarkoituksesta,  otettavasta  vesimäärästä  sekä  veden  tarpeen  vaihteluista  eri
ajankohtina. (1560/2011: 2 §, 3 §)

4.6 Pelastussuunnitelma

Pelastuslainsäädännön  mukaisessa  pelastussuunnitelmassa  on  oltava  selostus:  1)  vaarojen  ja  riskien
arvioinnin johtopäätelmistä, 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, 3)
asukkaille tai muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja
vaaratilanteissa toimimiseksi sekä 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä
toimenpiteistä. (379/2011: 15 §)

4.7 Sisäinen pelastussuunnitelma

Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukainen sisäinen pelastussuunnitelma sisältää (855/2012: Liite VI):



 
 

1) Niiden henkilöiden nimet ja tehtävät, joilla on valtuudet käynnistää pelastustoimet ja jotka ovat 
vastuussa laitoksen sisäisistä pelastustoimista sekä sen henkilön nimi ja tehtävät, joka vastaa 
yhteyksistä ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaaviin viranomaisiin. 

2) Kuvauksen toimista, joihin on ryhdyttävä tilanteen tai tapahtuman hallitsemiseksi ja sen seurauksien 
rajoittamiseksi, jokaisen ennakoitavissa olevan tilanteen tai tapahtuman osalta, joka voisi 
merkittävästi vaikuttaa suuronnettomuuden syntymiseen. Kuvauksessa on selostettava myös 
turvallisuuslaitteet ja käytettävissä olevat voimavarat. 

3) Alueella oleviin ihmisiin kohdistuvien vaarojen rajoittamiseen tähtäävät toimet, mukaan lukien 
hälytysjärjestelmä ja ohjeet käyttäytymisestä hälytyksen sattuessa. 

4) Kuvauksen, millä tavalla onnettomuuden sattuessa ilmoitetaan nopeasti ulkoisen 
pelastussuunnitelman aloittamisesta vastaaville viranomaisille, millaisia tietoja annetaan välittömästi 
ja miten yksityiskohtaisempia tietoja toimitetaan sitä mukaa kuin niitä saadaan. 

5) Kuvauksen, millä tavalla henkilökuntaa koulutetaan tehtäviin, jotka heidän edellytetään suorittavan, 
ja tarpeen vaatiessa tämän toiminnan yhteensovittaminen ulkoisen pelastuspalvelun kanssa. 

6) Kuvauksen, millä tavalla alueen ulkopuolella tehtäviä pelastustoimia tuetaan. 
 
 
 

5. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT)  
 
Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan ympäristönsuojelulain mukaan mahdollisimman tehokkaita 
ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan 
suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama 
ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. (86/2000: 3 §) 
 
Toiminnanharjoittajan on ympäristölupahakemuksessaan esitettävä oma arvionsa parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan soveltamisesta omassa toiminnassaan. (www.ymparisto.fi) 
 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000: 37 §) 
mukaan otettava huomioon: 
 

1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
2) käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuus käyttää entistä haitattomampia aineita 
3) tuotannossa käytettyjen aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön valmistelun, 

kierrätyksen ja muun hyödyntämisen mahdollisuus 
4) muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus 
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus 
6) energian käytön tehokkuus 
7) toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä onnettomuuksien 

seurausten ehkäiseminen 
8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottamiseen kuluva aika ja toiminnan suunnitellun 

aloittamisajankohdan merkitys, sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt 
9) kaikki vaikutukset ympäristöön 
10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantoa ja päästöjen hallintaa koskevat menetelmät 
11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys 
12) Euroopan komission tai kansainvälisten toimielimien julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta 

tekniikasta. 
 
Euroopan komissio vastaa teollisuuden ja viranomaisten välillä tapahtuvasta parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan liittyvästä tietojen vaihdosta. Tietojenvaihdon tulokset julkaistaan komission BAT-
vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja ne ovat vapaasti saatavissa Euroopan IPPC-
toimiston (EIPPCB) kotisivuilta. (www.ymparisto.fi) 
 
 
 

 

http://www.ymparisto.fi/


6. YRITYSTEN VASTAUKSET KUSTANNUKSISTA KYSELYSSÄ JA 
HAASTATTELUISSA

Tässä kappaleessa on esitetty sähköiseen kyselyyn ja  haastatteluihin  vastanneiden yritysten ilmoittamia
kustannuksia sekä työ- että rahamääräisesti. Aihealueeseen liittyviä sanallisia vastauksia ja kommentteja on
esitetty myös eri aihealueita koskevissa luvuissa 4 ja 5.

Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa, joihin osallistui yhteensä 113 yritystä, kysyttiin mikä on yritysten
mielestä  suurin  ympäristölainsäädännöllinen  taakka  joko  yksittäisenä  säädöksenä  tai  lainsäädännön
aihealueena.  Sähköiseen  kyselyyn  vastanneista  yhdeksän  ja  haastatelluista  yhdeksän  yritystä  ilmoitti
ympäristöluvan ja siihen liittyvien prosessien olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin taakka. 

6.1 Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset - merkittävyys

Sähköisessä kyselyssä yrityksiä pyydettiin ensin arvioimaan tiettyjen aihealueiden merkittävyyttä yrityksille
aiheutuvissa  kustannuksissa  (kysymys  9  ”Merkitse,  mitkä  seuraavista  aiheuttavat  yrityksellenne
kustannuksia.”).  Kustannusvaikutuksia  pyydettiin  arvioimaan  vaihtoehdoilla  ”merkittävä”,  ”vähäinen”,  ”ei
koske  meitä”  ja  ”en  osaa  sanoa”.  Haastateltujen  yritysten  vastaukset  otettiin  myös  huomioon  tuloksia
tarkasteltaessa.

Kysymyksessä  9  oli  alakohtana  ”9.1  Tuotantoon  liittyvät  ympäristökustannukset  (kuten  ympäristölupa,
ympäristövaikutusten  arviointi,  kemikaalilupa  [toimintaperiaateasiakirja,  turvallisuusselvitys],  kemikaali-
ilmoitus,  vesilupa,  jätteiden  hoitoon  liittyvät  luvat,  päästökauppa,  ilmoitukset  ja  raportointi  viranomaisille
jne.)”. Tässä tuotantoon liittyvillä ympäristökustannuksilla tarkoitettiin esimerkiksi
• ympäristölupaa ja ympäristövaikutusten arviointia (YVA)
• kemikaalilupaa tai -ilmoitusta
• vesilupaa, jätteiden hoitoon liittyviä lupia

Tähän kohtaan vastasivat lähes kaikki kyselyyn osallistuneet ja haastatellut yritykset, yhteensä 112 yritystä.
Taulukossa 3 ja kuvassa 4 on esitetty tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys toimialoittain.
Vastaavasti taulukossa 4 ja kuvassa 5 on esitetty tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys
yritysten kokoluokittain.

Taulukoista  ja  kuvista  nähdään,  että  joka  neljäs  vastaaja  piti  tuotantoon  liittyviä  ympäristökustannuksia
merkittävinä ja joka viidennen mielestä se ei koskenut heidän tuotantoaan. Hieman yli puolet vastaajista piti
merkitystä  vähäisenä.  Toimialoittain  tuotannon  ympäristökustannukset  olivat  merkittävimpiä
metallinjalostajille ja joka neljännelle kone- ja metallituotteita valmistavalle yrityksille. Kone- ja metallituotteita
sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset pitivät pääasiassa vaikutuksia vähäisinä tai ne eivät
koskeneet  yrityksiä  lainkaan.  Yrityksen  kokoluokan  huomioiden  mikroyritykset  poikkesivat  pk-  ja
suuryrityksistä  merkittävyyden  osalta.  Tosin  johtuen  mikroyritysten  pienestä  otoksesta  ei  syvällisiä
johtopäätöksiä voida eroavaisuudesta tehdä.

Taulukko 3. Tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys toimialoittain



Kuva 4. Tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys toimialoittain

Taulukko 4. Tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys yrityksen kokoluokan mukaan 
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Kuva 5. Tuotantoon liittyvien ympäristökustannusten merkittävyys yrityksen kokoluokan mukaan

Yritykset, jotka pitivät kyselyn kohdan 9.1. tuotannon ympäristökustannuksia vaikutuksiltaan merkittävinä,
saivat  vastattavakseen  tarkentavia  kysymyksiä  eri  ympäristönäkökohtiin  liittyvistä  luvista,
henkilökustannuksista,  investoinneista  ja  ulkoisista  kustannuksista.  Jatkokysymysten  vastauksia
tarkasteltaessa on huomioitava, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset eivät vastanneet
näihin kysymyksiin, koska kaikki alan toimijat pitivät kysymystä 9.1 merkittävyydeltään joko vähäisenä tai se
ei koskenut heitä.

Vastausten pienen lukumäärän johdosta seuraavia kohtia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.

6.1.1 Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – henkilökustannukset

Taulukossa 5 ja  kuvassa 6 on  esitetty  tuotannon ympäristönäkökohtiin  liittyvien  ympäristölainsäädännön
aiheuttamien henkilökustannusten suuruus toimialoittain (kysymys 46 ”Arvioi, kuinka monta henkilötyövuotta
kuluu  työhön:”).  Vastaavasti  taulukossa  6  ja  kuvassa  7  on  esitetty  tuotantoon  liittyvien
ympäristökustannusten  aiheuttamien  henkilöstökustannusten  suuruus  yrityksen  kokoluokan  mukaan.
Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan,  kuinka  monta  henkilötyövuotta  kuluu  tuotantoon  liittyvien
ympäristölainsäädäntöjen vaatimiin tehtäviin. Vastausvaihtoehtoina käytettiin ”0”, ”< 1”, ”1-3”, ”4-10” ja ”> 10”
henkilötyövuotta. Tähän kohtaan antoi arvionsa 29 yritystä (25 % osallistuneista).

Vastausten  perusteella  näyttäisi  toimialojen  välillä  olevan  eroavaisuuksia.  Metallinjalostajien
henkilökustannukset  ovat  keskimäärin  suuremmat  kuin  muilla  toimialoilla,  mutta  tämä selittyy  osittain  jo
yritysten  suuremman  henkilöstön  koon  perusteella.  Yrityksen  kokoluokka  huomioiden  suuret  yritykset
poikkesivat  pk-  ja  mikroyrityksistä  henkilökustannusten  osalta  (itseään  selittävä  yhteys).  Tuloksista  on
huomioitava, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset eivät vastanneet tähän kysymykseen,
koska kaikki alan toimijat pitivät kysymystä 9.1 merkittävyydeltään joko vähäisenä tai se ei koskenut heitä.
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Taulukko 5. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – henkilökustannukset toimialoittain

Kuva 6. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – henkilökustannukset toimialoittain

Taulukko 6. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – henkilökustannukset yrityksen kokoluokan mukaan
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Kuva 7. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – henkilökustannukset yrityksen kokoluokan mukaan

6.1.2 Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investoinnit

Taulukossa 7 ja  kuvassa 8 on  esitetty  tuotannon ympäristönäkökohtiin  liittyvien  ympäristölainsäädännön
aiheuttamien investointi- ja muiden kertaluontoisten kustannusten suuruus toimialoittain (kysymys 48 ”Arvio
investointi- ja muista kertaluonteisista kuluista:”). Vastaavasti taulukossa 8 ja kuvassa 9 on esitetty tuotannon
ympäristönäkökohtiin liittyvien ympäristölainsäädännön aiheuttamien investointi- ja muiden kertaluontoisten
kustannusten suuruus yrityksen kokoluokan mukaisesti luokiteltuna. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka
suuria  investointi-  ja  kertaluontoisia  kuluja syntyy tuotantoon liittyvien ympäristölainsäädäntöjen vaatimiin
tehtäviin. Vastausvaihtoehtoina käytettiin ”0”, ”< 10 000”, ”10 000-50 000”, ”50 000-500 000” ja ”> 500 000”
euroa. Tähän kohtaan antoi arvionsa 30 yritystä (26 % osallistuneista).

Vastausten  perusteella  näyttäisi  toimialojen  välillä  olevan  eroavaisuuksia.  Metallinjalostajien
investointikustannukset ovat keskimäärin suuremmat kuin muilla toimialoilla, mutta tämä selittyy osittain jo
yritysten  suuremman  liikevaihdon  perusteella.  Yrityksen  kokoluokkia  vertailtaessa  suuret  yritykset
poikkesivat  pk- ja mikroyrityksistä investointikustannusten osalta (itseään selittävä yhteys). Tuloksissa on
huomioitava, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset eivät vastanneet tähän kysymykseen,
koska kaikki alan toimijat pitivät kysymystä 9.1 merkittävyydeltään joko vähäisenä tai se ei koskenut heitä.

Taulukko 7. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset toimialoittain
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Kuva 8. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset toimialoittain

Taulukko  8.  Tuotantoon  liittyvät  ympäristökustannukset  –  investointikustannukset  yrityksen  kokoluokan
mukaan
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Kuva 9. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset yrityksen kokoluokan mukaan

6.1.3 Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – jatkuvaluonteiset kustannukset

Taulukossa 9 ja kuvassa 10 on esitetty tuotannon ympäristönäkökohtiin liittyvien ympäristölainsäädäntöjen
aiheuttamien  ulkoisten kustannusten suuruus  toimialoittain.  Vastaavasti  taulukossa  10 ja  kuvassa  11 on
esitetty  tuotannon  ympäristönäkökohtiin  liittyvien  ympäristölainsäädäntöjen  aiheuttamien  ulkoisten
kustannusten suuruus yrityksen kokoluokan mukaisesti luokiteltuna. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka
paljon  yritykselle  on  aiheutunut  ulkoisia  kustannuksia  tuotteiden  ainesisältöä  koskevia
ympäristölainsäädäntöön liittyviin tehtäviin. Vastausvaihtoehtoina käytettiin ”0”, ”< 10 000”, ”10 000-50 000”,
”50 000-500 000” ja ”> 500 000” euroa. Tähän kohtaan antoi arvionsa 10 yritystä.

Vastausten  perusteella  näyttäisi  toimialojen  välillä  olevan  eroavaisuuksia.  Metallinjalostajien
jatkuvaluonteiset  kustannukset  ovat  keskimäärin  suuremmat  kuin  muilla  toimialoilla,  mutta  tämä  selittyy
osittain  jo  yritysten suuremman liikevaihdon perusteella.  Yrityksen kokoluokkavertailussa suuret  yritykset
poikkesivat  pk-  ja mikroyrityksistä investointikustannusten osalta  (itseään selittävä yhteys).  Tuloksista  on
huomioitava, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset eivät vastanneet tähän kysymykseen,
koska kaikki alan toimijat pitivät kysymystä 9.1 merkittävyydeltään joko vähäisenä tai se ei koskenut heitä.

Taulukko 9. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset toimialoittain
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Kuva 10. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset toimialoittain

Taulukko  10.  Tuotantoon  liittyvät  ympäristökustannukset  –  investointikustannukset  yrityksen  kokoluokan
mukaan
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Kuva 11. Tuotantoon liittyvät ympäristökustannukset – investointikustannukset yrityksen kokoluokan mukaan

6.2 Yritysten vastaukset koskien ympäristölupaa

Sähköiseen  kyselyyn  ja  yrityshaastatteluihin  osallistuneilta  113  yritykseltä  kysyttiin,  kuinka  monella  on
ympäristölupa (kysymys 38) sekä pyydettiin kommentteja ympäristölupiin.  Ympäristölupa on yhteensä 30
vastanneella yrityksellä. Ympäristölupien kokonaismäärä on tuota lukua suurempi, koska joillakin yrityksillä
on ympäristölupa usealla toimipaikalla. 12 yritystä vastasi, ettei heidän toimintansa tarvitse ympäristölupaa. 

Taulukossa  11  ja  kuvassa  12  on  esitetty  ympäristöluvallisten  yritysten  määrä  toimialoittain.  Vastaavasti
taulukossa  12  ja  kuvassa  13  on  esitetty  ympäristöluvallisten  yritysten  määrä  yrityksen  kokoluokan
mukaisesti.

Taulukosta  11  havaitaan,  että  joka  neljännellä  kyselyyn  ja  haastatteluihin  osallistuneella  yrityksellä  on
ympäristölupa. Toimialoittain metallinjalostuksen ”lupapakko” ei yllätä. Kone- ja metallituotteiden valmistajista
joka  viidennellä  vastanneista  on  ympäristölupa  johtuen  yleensä  yritysten  omista  pintakäsittelylaitoksista.
Vastaavasti  taulukosta  12  havaitaan,  että  ympäristöluvallisten  määrä  kasvaa  yrityskoon  kasvaessa.
Suhteellisesti mikroyrityksillä näyttäisi olevan enemmän lupia kuin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Tämä
antaa kuitenkin virheellisen kuvan, koska Suomen yrityksistä ja Teknologiateollisuus ry:n jäsenistä suurin osa
on pieniä ja mikroyrityksiä, mutta vastanneista vain 35 % oli pieniä tai mikroyrityksiä. Näin ollen syvällisiä
johtopäätöksiä tästä ei voida tehdä.

Taulukko 11. Ympäristöluvallisten yritysten määrä toimialoittain
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Kuva 12. Ympäristöluvallisten yritysten määrä toimialoittain

Taulukko 12. Ympäristöluvallisten yritysten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.
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Kuva 13. Ympäristöluvallisten yritysten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

6.3 Yritysten vastaukset koskien ympäristövaikutusten arviointia

Sähköiseen kyselyyn ja yrityshaastatteluihin osallistuneilta 113 yritykseltä kysyttiin, kuinka moni on tehnyt tai
teetättänyt  ympäristövaikutusten  arvioinnin  (YVA)  viime  vuosien  aikana  (kysymys  39)  sekä  pyydettiin
kommentteja YVAan liittyen.  YVAn on tehnyt  tai  teetättänyt  yhteensä 22 vastannutta yritystä.  14 yritystä
vastasi, ettei heidän toimintansa tarvitse ympäristölupaa. 

Taulukossa  13  ja  kuvassa  14  on  esitetty  ympäristövaikutusten  arvioinnin  tehneiden  yritysten  määrä
toimialoittain. Vastaavasti taulukossa 14 ja kuvassa 15 on esitetty ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden
yritysten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

Taulukosta  13  havaitaan,  että  joka  viides  kyselyyn  ja  haastatteluihin  osallistunut  yritys  on  tehnyt  tai
teetättänyt ympäristövaikutusten arvioinnin viime vuosina. Toimialoittain vain metallinjalostajat ja vähemmistö
kone- ja metallituotteita valmistavista yrityksistä ovat tehneet YVAn viime vuosina. Vastaavasti taulukosta 14
havaitaan,  että  YVAn  tehneiden  yritysten  määrä  kasvaa  yrityskoon  kasvaessa,  mikä  on  myös  asiaa
koskevan lainsäädännön mukainen. 

Taulukko 13. Ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden yritysten määrä toimialoittain
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Kuva 14. Ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden yritysten määrä toimialoittain

Taulukko 14. Ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden  yritysten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.
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Kuva 15. Ympäristövaikutusten arvioinnin tehneiden yritysten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

6.4 Ympäristöluvan ja ympäristövaikutusten arviointi yhdessä

Edellä olevissa kappaleissa on tarkasteltu sekä ympäristölupaa että ympäristövaikutusten arviointia erillisinä 
toimenpiteinä, vaikka käytännössä nämä toimenpiteet ovat sidoksissa toisiinsa. Taulukossa 15 ja 16 on 
esitetty kyselyn kysymysten 38 ja 39 yhdistetyt vastaukset luokiteltuna toimialoittain ja yrityksen kokoluokan 
mukaisesti.

Taulukko 15. Ympäristöluvan ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteisvaikutus toimialoittain

Taulukko 16. Ympäristöluvan ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteisvaikutus luokiteltuna yrityksen koko-
luokan mukaisesti.

6.5 Yritysten vastaukset koskien kemikaalilupaa ja kemikaali-ilmoituksia

Sähköiseen  kyselyyn  ja  yrityshaastatteluihin  osallistuneilta  113  yritykseltä  kysyttiin,  kuinka  monella  on
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kemikaalilupa tai moniko on tehnyt kemikaali-ilmoituksen (kysymykset 40 ja 41) sekä pyydettiin kommentteja
kemikaalilupaan ja kemikaali-ilmoitukseen liittyen. Kemikaalilupa tai -ilmoitus on yhteensä 27 vastanneella
yrityksellä. Lisäksi kahdeksan yritystä vastasi, ettei heidän toimintansa edellytä kumpaakaan. 

Taulukossa 17 ja kuvassa 16 on esitetty kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä toimialoittain.  Vastaavasti
taulukossa 18 ja kuvassa 17 on esitetty kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä yrityksen kokoluokan mukaan.

Taulukosta  17  havaitaan,  että  joka  viides  kyselyyn  ja  haastatteluihin  osallistunut  yritys  on  tehnyt  tai
teetättänyt  ympäristövaikutusten  arvioinnin  viime  vuosina.  Toimialoittain  vain  kaikilla  vastanneilla
metallinjalostajilla ja osalla kone- ja metallituotteita valmistavista yrityksistä on kemikaalilupa tai -ilmoitus.
Kyselyyn ja haastatteluihin vastanneet sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavat yritykset käyttävät vähän
kemikaaleja  tuotannossaan  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Vastaavasti  taulukosta  18  havaitaan,  että
kemikaaliluvan tai -ilmoituksen omaavien yritysten määrä kasvaa yrityskoon kasvaessa, mikä on myös asiaa
koskevan lainsäädännön mukainen. 

Taulukko 17. Kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä toimialoittain

Kuva 16. Kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä toimialoittain
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Taulukko 18. Kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

Kuva 17. Kemikaalilupien ja -ilmoitusten määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

6.6 Yritysten vastaukset koskien vesilupaa

Sähköiseen  kyselyyn  ja  yrityshaastatteluihin  osallistuneilta  113  yritykseltä  kysyttiin,  kuinka  monella  on
vesilupa  (kysymys  42)  sekä  pyydettiin  kommentteja  vesilupaan  liittyen.  Vesilupa  on  yhteensä  14
vastanneella yrityksellä. 18 yritystä vastasi, ettei heidän toimintansa edellytä vesilupaa. 

Taulukossa  17  ja  kuvassa  18  on  esitetty  vesilupien  määrä  toimialoittain.  Vastaavasti  taulukossa  18  ja
kuvassa 19 on esitetty vesilupien määrä yrityksen kokoluokan mukaan.

Taulukosta 17 havaitaan, että joka kahdeksannella kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneella yrityksellä on
vesilupa.  Toimialoittain  vain  kaikilla  vastanneilla  metallinjalostajilla  ja  osalla  kone-  ja  metallituotteita
valmistavia  yrityksiä  on  vesilupa.  Kyselyyn  ja  haastatteluihin  vastanneet  sähkö-  ja  elektroniikkatuotteita
valmistavat  yritykset  käyttävät  vähän  vettä  tuotannossaan  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Vastaavasti
taulukosta 18 havaitaan, että vesiluvallisten yritysten määrä kasvaa yrityskoon kasvaessa, mikä on myös
asiaa koskevan lainsäädännön mukainen. 
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Taulukko 19. Vesilupien määrä toimialoittain

Kuva 18. Vesilupien määrä toimialoittain

Taulukko 20. Vesilupien määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.
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Kuva 19. Vesilupien määrä yrityksen kokoluokan mukaisesti.

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän  osaprojektin  tavoitteina  oli  selvittää  ympäristösuojelulainsäädännön aiheuttamia  kustannuksia
yrityksille sekä siihen liittyviä taakkoja, sekä eri lakien päällekkäisyyksistä aiheutuvia kustannuksia. Tietoa
hankittiin  säädöksistä,  niiden  valmisteluasiakirjoista  ja  muusta  kirjallisesta  aineistosta,  sekä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja tarkemmissa haastatteluissa. 

7.1 Keskeinen lainsäädäntö

Ympäristölainsäädännön  tavoitteena  on  ennaltaehkäistä  ympäristön  pilaantumista.  Siinä  tarkastellaan
ympäristön  pilaantumisen  vaaraa  aiheuttavien  toimintojen  tuottamia  ympäristöhaittoja  sekä  niiden
ehkäisemistä  ottaen  huomioon  koko  ympäristön.  Ympäristölainsäädännön  keskeisimmät  säädökset  ovat
ympäristönsuojelulaki  (YSL  86/2000)  sekä  sitä  tarkentava  ympäristönsuojeluasetus  (YSA  169/2000).
Ympäristönsuojelulainsäädäntö tulee kuitenkin muuttumaan kokonaisuudistuksen myötä. 

Hallituksen  esityksessä  uudeksi  ympäristönsuojelulaiksi  tavoitteena  on  ajanmukaistaa  nykyinen
ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä sekä Suomen perustuslain
säännösten  kehittynyttä  tulkintaa.  Ympäristönsuojelulain  uudistuksessa  saatetaan  EU:n
teollisuuspäästödirektiivi  (IED)  osaksi  kansallista  lainsäädäntöä.   Uudistuksella  on  tarkoitus  parantaa
ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusjärjestelmän toimivuutta. Uudistus täsmentää parasta käyttökelpoista
tekniikkaa koskevaa säätelyä.

Tällä  hetkellä  voimassa  oleva  ympäristönsuojeluasetus  (169/2000)  kumotaan  uudella
ympäristönsuojeluasetuksella. Hallituksen esitystä uudeksi ympäristösuojeluasetukseksi ei ole vielä annettu.
Asetuksen muutokset  johtuvat  ympäristölainsäädännön kokonaisuudistuksesta.  Asetus tullee muuttumaan
etenkin  teollisuuspäästödirektiivin  toimeenpanon  tuomien  lisäysten  ja  YSL:n  tai  hallintolain  kanssa
päällekkäisten velvoitteiden poistamisten johdosta. Asetuksesta ollaan siirtämässä luvanvaraiset toiminnot
ympäristönsuojelulakiin.
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Ympäristösuojelulain ja -asetuksen lisäksi ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa tulee
huomioida  muun  muassa  ympäristövaikutusten  arviointiin,  maankäyttöön  ja  rakentamiseen,  vaarallisten
kemikaalien  käsittelyyn  ja  varastointiin,  jätteisiin,  vesivaroihin  ja  vesiympäristöön,  pelastustoimeen  sekä
luonnonsuojeluun liittyvä lainsäädäntö.

7.2 Yrityskysely ja haastattelut

Sähköisessä kyselyssä ja haastatteluissa, joihin osallistui yhteensä 113 yritystä, kysyttiin mikä on yritysten
mielestä  suurin  ympäristölainsäädännöllinen  taakka  joko  yksittäisenä  säädöksenä  tai  lainsäädännön
aihealueena.  Sähköiseen  kyselyyn  vastanneista  yhdeksän  ja  haastatelluista  yhdeksän  yritystä  ilmoitti
ympäristöluvan ja siihen liittyvien prosessien olevan suuri työllistävä tekijä tai suurin taakka.

Kyselyssä  ja  haastatteluissa  tuotantoon  liittyvillä  ympäristökustannuksilla  tarkoitettiin  esimerkiksi
ympäristölupaa ja ympäristövaikutusten arviointia (YVA), kemikaalilupaa tai -ilmoitusta, vesilupaa, ja jätteiden
hoitoon liittyviä lupia. Joka neljäs vastaaja piti tuotantoon liittyviä ympäristökustannuksia merkittävänä ja joka
viidennen mielestä  ne eivät  koskeneet  heidän tuotantoaan.  Hieman yli  puolet  vastaajista  piti  merkitystä
vähäisenä. Toimialoittain tuotannon ympäristökustannukset olivat merkittävimpiä metallinjalostajille  ja joka
neljännelle  kone-  ja  metallituotteita  valmistavalle  yrityksille.  Kone-  ja  metallituotteita  sekä  sähkö-  ja
elektroniikkatuotteita valmistavat  yritykset  pitivät pääasiassa vaikutuksia vähäisinä tai  ne eivät koskeneet
yrityksiä  lainkaan.  Yrityksen  kokoluokan  huomioiden  mikroyritykset  poikkesivat  pk-  ja  suuryrityksistä
merkittävyyden osalta.  Tosin  johtuen  mikroyritysten pienestä  otoksesta  ei  syvällisiä  johtopäätöksiä  voida
eroavaisuudesta tehdä.

Yritykset,  jotka  pitivät  kyselyssä  ja  haastatteluissa  tuotannon  ympäristökustannuksia  vaikutuksiltaan
merkittävinä,  saivat  vastattavakseen  tarkentavia  kysymyksiä  eri  ympäristönäkökohtiin  liittyvistä  luvista,
henkilökustannuksista,  investoinneista  ja  ulkoisista  kustannuksista.  Jatkokysymysten  vastauksia
tarkasteltaessa  on  huomioitava,  että  sähkö-  ja  elektroniikkatuotteita  valmistavat  eivät  vastanneet  näihin
kysymyksiin, koska kaikki alan toimijat pitivät kustannuksia merkittävyydeltään joko vähäisinä tai ne eivät
koskeneet  heitä.  Vastausten  pienen  lukumäärän  johdosta  tarkentaviin  kysymyksiin  annettuja  vastauksia
voidaan  pitää  vain  suuntaa-antavina.  Vastausten  perusteella  näyttäisi  toimialojen  välillä  olevan
eroavaisuuksia. Metallinjalostajien henkilö-, investointi- ja jatkuvaluonteiset kustannukset ovat keskimäärin
suuremmat  kuin  muilla  toimialoilla,  mutta  tämä  selittyy  osittain  jo  yritysten  suuremman  liikevaihdon
perusteella.  Yrityksen  kokoluokan  huomioiden  suuret  yritykset  poikkesivat  pk-  ja  mikroyrityksistä
investointikustannusten osalta (itseään selittävä yhteys).

7.3 Yritysten kommentit

Sähköiseen  kyselyyn  ja  haastatteluihin  vastanneilta  pyydettiin  kommentteja  ympäristölupaan  ja  siihen
liittyviin menettelyihin. 

Ympäristölupa

Vaikka ympäristölupa itsessään koettiin erittäin kuormittavana ja raskaana taakkana yrityksissä, pidettiin sitä
kuitenkin  tarkoituksenmukaisena  järjestelmänä.  Se  puoltaa  paikkansa  eri  sidosryhmien  tiedonvaihdon
menettelynä.  Vastanneiden  mielestä  tietty  ympäristönsuojelun  taso  on  oltava.  Toimiva  ympäristölupa
edellyttäisi kuitenkin, että toimintarajat ja vaatimukset ovat järkevällä tasolla. Luvan toimivuuden kannalta
voitaisiin lisätä joustavuutta raja-arvojen tulkinnassa ja huomioida paremmin yrityskoko raja-arvojen ylitysten
investointivaatimuksissa.  Lupia  uusittaessa  vaatimukset  ovat  laajasti  ottaen  kiristyneet,  esimerkiksi
päästörajoja on tiukennettu, mikä on vaatinut investointeja. Samalla kustannukset sekä vaadittava työmäärä
ovat kasvaneet merkittävästi.  Uusissa luvissa edellytetään hyvin  yksityiskohtaisia tietoja tarkkailtaviksi  ja
raportoitaviksi.  Laajat,  kustannuksia  sekä  henkilöresursseja  vaativat  selvitysvelvoitteet  ovat  myös
lisääntyneet.

Suurimpina ongelmina nähtiin, että lupaa tulkitaan eri tavalla kuin se on kirjoitettu ja etteivät samanlaiset
laitokset  ole  tasavertaisia  keskenään  eri  puolilla  Suomea.  Lupaehdot  eivät  ole  tasapuolisia,  vaan  ne
poikkeavat  kuntien  välillä  ja  aluehallintovirastojen  (AVI)  välillä  toisistaan.  Tällaista  tulkinnanvaraa  eri
viranomaisten välillä ei lainsäädännössä ja luvissa saa olla. Tämän korjaamiseksi useampi vastaaja ehdotti,
että  vain  yksi  AVI  ja  yksi  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus  (ELY)  antaisi  ja  valvoisi  tietyn



teollisuussektorin lupia, mikä voisi  olla kaikkien toimijoiden etu.  Samanaikaisesti  tulisi  miettiä uudestaan,
voiko kunnallinen viranomainen harkita ja myöntää lupia, vaikka nykyinen lainsäädäntö näin määräisikin.
Etenkään  pienempien  paikkakuntien  ympäristöviranomainen  ei  todennäköisesti  tunne  teollisuuslaitosta
koskevaa  erityislainsäädäntöä.  Edellä  mainitut  puutteet  on  havainnut  myös  ympäristöministeriön  BAT-
päätelmät -työryhmä, jonka johtopäätös oli, että Suomessa eri AVI:en myöntämät luvat (samalle toimialalle)
eivät ole linjassa keskenään. Suomessa tarvittaisiin AVI:en erikoistumista, jolloin yksi AVI myöntäisi tietylle
toimialelle luvat koko Suomeen.

Päällekkäisyyttä  on  ympäristöluvan  ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin  (YVA)  kesken,  kun  kummassakin
käydään kaikki ympäristövaikutukset läpi. Tämän korjaamiseksi ehdotettiin ympäristölupaprosessin ja YVA:n
yhdistämistä siten, että tarvittava YVA olisi osa ympäristölupaa, ei siis erillinen dokumentti. Toinen mainittu
lainsäädännön päällekkäisyys on polttoaineen jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus. Voidaan kyseenalaistaa,
onko vaadittu ilmoitus yritykselle oikeasti helpotus, kun se on jo mukana yrityksen ympäristöluvassa. Lisäksi
päällekkäisyyttä on havaittu yleisen ympäristölainsäädännön ja kuntien omien ympäristönsuojelu-määräysten
kesken,  kun  kummassakin  määritellään  samoja  asioita.

Ympäristölupaprosessi

Kaikki kommentoineet yritykset pitivät ympäristölupaan liittyvää prosessia raskaana ja liian hitaana. Vastaajat
kaipasivat  lupaprosessien  nopeuttamista,  selkeämpiä  ohjeita  ja  selkeitä  päästörajoja  sekä tarpeettomien
tehtävien karsimista. Esimerkiksi luvan uusiminen on valmisteluineen vähintään kahden vuoden prosessi.
Valitusten  takia  lupaprosessi  käy  hallinto-oikeuden  tai  jopa  korkeimman  hallinto-oikeuden  kautta,  mikä
venyttää prosessia usealla vuodella. 

Luvitusprosessi etenkin lupien tarkistamisessa tulisi tehdä kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Erityisesti
vastaajat  korostivat  aluehallintovirastojen (AVI)  ja elinkeino-,  liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työnjaon
sekavuutta,  kun  AVI  päättää  luvasta  ja  ELY  valvoo  sitä,  mutta  samanaikaisesti  ELY  valittaa  AVI:n
myöntämästä luvasta. Tulisi myös harkita tarvitsisiko lupaa uusia, jos mitään olennaista ei ole muuttunut.
Esimerkiksi  lupaa hakevan yrityksen pitää päivittää viranomaiselle kaavamuutokset,  vaikka viranomainen
nimenomaan muuttaa kaavaa, ei yritys. Tämä on vain viranomaisten välistä tiedonsiirtoa, mikä nyt tekee
turhan lenkin yrityksen kautta.  Uuden YSL:n toivottiin  tuovan vaatimusten keventämistä ja järkeistämistä
myös prosesseihin.

Lupahakemuksen pitkä käsittelyaika ei näyttäisi haittaavan jo toiminnassa olevaa laitosta, mutta toimintaa
aloittavalle uudelle laitokselle se aiheuttaa suurta haittaa, tai pahimmillaan estää investoinnin kokonaan.

YSL:n  uudistuksessa direktiivilaitoksen lupaa varten pitäisi  tehdä  maaperän  perustilaselvitys,  mutta  tällä
hetkellä ei ole  ohjeita, kuinka se käytännössä tehtäisiin. Esimerkiksi millaisella verkolla näytteet otettaisiin,
kuinka monta kairausta tarvittaisiin, mitä aineita analysoitaisiin, jne.

Lupaprosessiin  tarvitaan  tietojärjestelmä,  johon  voisi  tallentaa  luvan  hakuun  liittyvät  materiaalit  eri
viranomaisten käyttöön, eikä toimittaa ”pakettiautollista paperia”. 

Lupaprosessien  ennalta-arvaamattomuus  haittaa  jätteen  hyötykäyttöä,  kun  ei  ole  etukäteen  varmuutta,
saako lupaa vai ei. Esimerkiksi vanhan teollisuuskiinteistön purusta syntyvän betonimurskeen voisi käyttää
asuinalueen  pohjatäyttöön.  Luvat  ovat  nyt  liian  spesifisiä  eivätkä  ne  katso  kokonaisuutta  ja
kokonaiskustannusta.  Betonimurskeen  sijaan  joudutaan  käyttämään  nyt  esimerkiksi  neitseellistä
kalliomursketta.

Valitusoikeus

Eräs  lupaprosessin  pituuteen  vaikuttava  tekijä  on valitusoikeus.  Vastaajien  mielestä  valitusoikeutta  tulisi
rajata siten, ettei valituksia voisi tehdä kevein perustein, ja etenkin ettei lupaprosessi päätyisi aina hallinto-
oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Yksi vastaaja kertoi, että heidän ympäristölupiensa
(useita  lupia)  lupaprosessit  ovat  käyneet  aina  hallinto-oikeudessa  tai  korkeimmassa  hallinto-oikeudessa
valitusten takia. 

Nykyinen  YSL:n  §101  antaisi  mahdollisuuden  aloittaa  toiminnan  takuuta  vastaan  vaikka  luvasta  olisikin
valitettu, mutta tätä mahdollisuutta ei käytetä tällä hetkellä. Tämä tulisi palauttaa normaaliksi toimintatavaksi.

Raportoinnit



Eri  raportoinnit  tulisi  yhdistää,  ja tiedot  olisi  voitava antaa yhteen ainoaan tietojärjestelmään kaikkien eri
viranomaisten  käyttöön.  Tällä  hetkellä  raportoidaan samaa tietoa useaan paikkaan,  ja  usein  ainoastaan
paperilla. Lisäksi tulee harkita ovatko kaikki raportoinnit tarpeen, ja kuka ne pystyy tai ehtii käsittelemään.
Tässä tarvittaisiin  harkintaa ja  suoraviivaistamista.  Tarvittava tietojärjestelmä voitaisiin  luoda TYVI-/Vahti-
tietojärjestelmän pohjalle, ja sen tulee olla kaikkien viranomaisten, myös kuntien, käytössä.

Ympäristöluvan kohdennetut resurssit ja valvonta

Valvonta kohdistuu vain luvanvaraisiin toimijoihin, ei luvattomiin, ja tätä perustellaan resurssipulalla. Luvaton
toimija voi pilata ympäristöä rauhassa useita vuosia ilman kiinnijäämisen pelkoa tai rangaistusta. 

Tulisikin miettiä omavalvontamenettelyjen kehittämistä viranomaisvalvonnan rinnalle. Jos viranomaisilla ei
ole  resursseja,  voisi  valvontaa  ulkoistaa  esimerkiksi  akkreditoiduille  /  sertifioiduille  toimijoille  (vertaa
päästökaupan  varmennus  ja  järjestelmien  sertifioinnit).  Myös  ympäristöluvan  edellyttämiä  mittauksia
voitaisiin siirtää yritysten itsensä tehtäväksi,  ja mittausten tulokset  kävisi  todentamassa kolmas osapuoli.

Koordinointi

Viranomaistoimintojen  koordinointia  tulisi  parantaa.  Yksi  tuotantolaitos  voi  olla  usean  viranomaisen
toimialueella,  ja  jokainen  käy  tarkastamassa  laitoksen  eri  aikaan.  Paremmalla  koordinoinnilla  ja
viranomaisten välisellä tietojen vaihdolla voitaisiin kohdentaa vähäisiä resursseja tarpeellisempiin kohtiin.
Tässäkin  on  kaikkien  käytössä  oleva  tietojärjestelmä  avainasemassa.  Usea  vastaaja  myös  kommentoi,
etteivät viranomaiset olleet tutustuneet heille ennen tarkastusta toimitettuun materiaaliin. Esimerkiksi eräässä
yrityksessä  on  käynyt  viimeisen  14  kuukauden  sisällä  12  henkilöä  tekemässä  tarkastuksia.  Mitään
vaaratilannetta tai vahinkoa ei ole sattunut, vaan nämä ovat olleet ”rutiinitarkastuksia”. Kuitenkaan yrityksen
toiminnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. 

Parannusehdotuksia ympäristölupaan ja -prosessiin

1) Jokaisessa  lupaprosessissa  tulisi  arvioida  tilannetta  kokonaisvaltaisemmin  ympäristön  tai  riskien
kannalta ja asettaa velvoitteet, kuten esimerkiksi tarkkailuvelvoitteet päästöille ja ympäristön tilalle,
kohtuullisina suhteessa todelliseen riskiin. 

2) Turhista tarkkailuista tulisi  pystyä luopumaan, eikä tuoda vain tarkkailun piiriin uusia tarkkailtavia
asioita. 

3) Lupa- ja valvontaviranomaiset tulisi perehdyttää erityisesti suurempien tuotantolaitosten toimintaan
siinä määrin, että laitoksen asioita hoitavilla viranomaistahoilla olisi selkeä kokonaiskuva laitoksen
toiminnasta,  ja  että  he  tuntisivat  toiminnan  ja  historian.  Nykyisin  päätökset  tehdään  usein
hakemuksen perusteella perehtymättä tai tutustumatta laitoksen toimintaan riittävästi. 

4) Lupa- ja valvontaviranomaisen yhteistyötä on lisättävä. Tästä kertoo muun muassa se, että useissa
päätöksissä eräällä alueella on valituksen jättänyt ainoastaan valvontaviranomainen.

5) Byrokratiaa tulisi ehdottomasti karsia ja EU-tasolta tulevia uusien vaatimusten määrää olisi pyrittävä
kohtuullistamaan.

6) Järjestelmiä  pitäisi  yksinkertaistaa,  eikä  luoda  niistä  liian  byrokraattisia  ja  yksityiskohtaisia
kokonaisuuksia,  joiden  hallinta  on  kohtuutonta.  Tätä  tulee  selkeyttää  ottamalla  TYVI/Vahti-
järjestelmät  kaikkien  viranomaisten,  myös  kuntien,  käyttöön.  Ympäristöluvan  hakemisen  tulee
tapahtua sähköisesti ja päivitetyillä lomakkeilla (nyt osa lomakkeista vuodelta 2002). Tietotekniikan
hyödyntäminen on viranomaispuolella heikkoa.

Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistus

YSL:n  uudistus  ei  ilmeisesti  toisi  direktiivilaitoksille  suuria  muutoksia  käytännön  toimintaan,  kun  nämä
tuotantolaitokset  aina  toimivat  laajimman  lupamenettelyn  mukaisesti.  Suurin  muutos  olisi  BAT/BREF-
dokumenttien sitovuus. Pienet ja keskisuuret yritykset toivoivat uudelta YSL:ltä vaatimusten keventämistä ja
järkeistämistä.

Kaikkien  vastanneiden  yritysten  suurin  huoli  oli,  miten  uutta  YSL:a  tullaan  soveltamaan  eri  elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksissa  ja aluehallintovirastoissa. Pelkona siis on, että tulkintaeroavaisuudet eivät
tulisi poistumaan.



Ympäristövaikutustenarviointi (YVA)

Ympäristön vaikutustenarvioinnissa tulisi  tarkastella vain erilaisia todellisia vaihtoehtoja keskenään, kuten
sijoituspaikkoja.  Haastatteluissa  kävi  kuitenkin  ilmi,  että  YVAa  käytetään  muutoinkin  kuin  todellisten
vaihtoehtojen punnitsemiseen. YVA vaadittiin esimerkiksi, kun suurteollisuusalueella sijaitseva vanha tehdas
suunniteltiin korvattavaksi  uuden teknologian tehtaalla,  jolloin päästöt  olisivat  pienentyneet ja turvallisuus
parantunut.  Tehtaan  sijoittamiselle  ei  ollut  todellisuudessa  vaihtoehtoista  paikkaa,  koska  tehdas  on
integroituna muihin alueella oleviin tuotantolaitoksiin. YVA:n vaatiminen on ymmärrettävää, jos rakennetaan
vaikkapa täysin uusi tehdasalue tai moottoritielinja.

8. CONCLUSIONS

Administrative burden of companies will be generated e.g. fulfilling the legal requirements. Year 2013 The
Federation of Finnish Technology Industries carried out study called ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden
kustannukset tuotteen elinkaaren aikana” (”Cost of environmental legislation during the life cycle of product”)
which had three subprojects. 

The  goal  of  this  subproject  was  to  define  administrative  burden  and  costs  caused  by  environmental
legislation, and possible overlaps of different environmental legal instruments.  Information was collected
about legislation, its background documents and other written documents.  

During this study 25 companies were interviewed, and 98 companies answered internet survey (totally 113
answers because of duplicate answers). Companies represented electronics and electrotechnical industry,
mechanical engineering industry and metal processing industry.

In  internet  survey  and  interviews  term  costs  intended  production  related  environmental  costs  like
environmeal permit,  environmental  impact assessment (EIA), chemical  permit or waste treatment permit.
Every fourth answerer found production related environmental costs significant, every fifth answerer informed
that it did not apply to their products, and every second answerer found it less meaningful. Production related
environmental costs were the most meaningful for metal processing industry and for every fourth mechanical
engineering company. 

In  internet  survey  and  interviews  companies  were  asked  to  estimate  what  is  the  most  burdensome
environmental legislation (as a single regulation or a subject). Every sixth answerer found the environmental
permit and processes related it to be the most burdensome factor. Enronmental permit is a permit needed for
activities  that  will  or  may  cause  environmental  pollution  or  degradation;  allowed  by  the  environmental
authority. Even environmental permit and processes related to it was considered very burdensome, it still
was deemed to be functioining system. The major issues are that legislation and environmental permits are
interpreted  in  different  ways  by  different  authorities,  hence  permit  conditions  are  not  equal  for  similar
production units. Also processes leading to a permit were considered too slow, especially when it is about
renewal of a permit. Renewal process should be lightened and simplified.

There is an overlap between environmental permit and environmental impact assessment because both of
these scrutinize all environmental effects. It was suggested that enviromental permit and impact assessment
would be consolidated, and impact assessment would be a part of permit, not a separate document. Impact
assessment should be used only when there are true options to select between. During the interviews it was
informed about a case where an impact assessment was insisted when an old chemical unit was to be
revamped more energy efficient with less emissions, hence there were no actual options to select between.
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LIITE I,

Ympäristönsuojeluasetuksessa  (169/2000)  määritellyt  toiminnot,  jotka  vaativat  ympäristönsuojelulain
mukaisen ympäristöluvan.

Metsäteollisuus:
a) massa-, paperi- tai kartonkitehdas
b) lastulevyä, kuitulevyä, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas
c) ikkunatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 10 000 ikkunayksikköä vuodessa
d) ovitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 5 000 ovea vuodessa
e) liimapuutehdas taikka sellainen muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava 

tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia vuodessa
f) sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 vuodessa sahatavaraa, viilu-

tehdas taikka sellainen kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa sa-
manaikaisesti vähintään 20 000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, jossa on suljettu vesienkäsit-
telyjärjestelmä

g) puun kyllästämö taikka sellainen muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, jossa käyte-
tään suojakemikaaleja yli 1 tonni vuodessa

Metalliteollisuus:
a) malmien pasutuslaitos tai sintraamo taikka koksaamo
b) rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas
c) muita kuin rautametalleja valmistava tehdas
d) valimo tai muu sulatto, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa, kuu-

maupotuslaitos taikka akkutehdas
e) rautametallin valssaamo tai takomo
f) muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö
g) telakka
h) laitos, jossa prosessikylpyihin kastamalla harjoitetaan metallien tai muovien elektrolyyttistä

tai kemiallista pintakäsittelyä, piirilevyn valmistamista, peittaamista, fosfatointia tai alumii-
nin anodisointia

Energian tuotanto:
a) ydinvoimalaitos
b) öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta ainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos 

tai muu laitos, joiden suurin polttoaineteho on yli 5 megawattia tai muu toiminta, jossa 
käytettävän polttoaineen energiamäärä on vuodessa vähintään 54 terajoulea

c) hiilidioksidin talteenottolaitos

Kemianteollisuus:
a) epäorgaanisia peruskemikaaleja, kuten happoja, emäksiä, suoloja, ammoniakkia, klooria, 

kloorivetyä, fluoria, fluorivetyä, hiilen oksideja, rikkiyhdisteitä, typen oksideja, vetyä, rikki-
dioksidia, karbonyylikloridia, epämetalleja, metallioksideja tai muita epäorgaanisia yhdistei-
tä valmistava tehdas

b) orgaanisia peruskemikaaleja, kuten hiilivetyjä, alkoholeja, aldehydejä, ketoneita, karbok-
syylihappoja, estereitä, asetaatteja, eettereitä, peroksideja, epoksihartseja sekä fosforia, 
rikkiä, eettereitä, typpeä sisältäviä hiilivetyjä, halogenoituja hiilivetyjä tai organometallisia 
yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas

c) öljyn- tai kaasunjalostamo
d) väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka sellainen maali-, väri- tai lakkatehdas, 



jonka tuotanto on vähintään 300 tonnia vuodessa
e) muoviraaka-aineita, muovilaminaatteja, latekseja tai tekokuituja valmistava tehdas, kumi-

tehdas tai liimatehdas
f) räjähdysaineita, seoslannoitteita, niiden välituotteita tai muita lannoitteita, torjunta-ainei-

ta, suojauskemikaaleja tai biosidivalmisteita tai niiden tehoaineita valmistava tehdas
g) lääkevalmisteita tai lääkeraaka-aineita valmistava tehdas
h) pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodes-

sa, taikka muita pinta-aktiivisia aineita kuin pesuaineita valmistava tehdas

Kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely:
a) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on 

vähintään 10 m3, taikka muu polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varas-
to, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, ei kuitenkaan voimansiir-
ron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjave-
sialueen ulkopuolella sijaitseva vähittäismyynnin valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaleta-
varavarasto

b) puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai nesteytyslaitos tai muu kiinteän, nestemäisen tai kaa-
sumaisen polttoaineen valmistuslaitos, joissa valmistetaan polttoainetta vähintään 3 000 
tonnia vuodessa taikka sähköteknisen hiilen tai grafiitin valmistuslaitos taikka puuta raaka-
aineena käyttävää grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähintään 3 000 ton-
nia vuodessa

c) kivihiilivarasto

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:
a) laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on yli 150 kiloa

tunnissa tai yli 200 tonnia vuodessa
b) laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on, kun siitä 

vähennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava huip-
pukulutus vähintään 20 kiloa tunnissa, mukaan lukien toiminnot, joissa haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta

c) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(435/2001) 3 §:ssä tarkoitettu toiminta

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
a) kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu
b) malmin tai mineraalin rikastamo
c) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa 

kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää
d) turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria
e) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirret-

tävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 
päivää

f) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfalttiasema

Mineraalituotteiden valmistus:
a) sementti- tai kalkkitehdas
b) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
c) mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapasiteetti on yli 20 tonnia päivässä tai yli 6 000 tonnia 

vuodessa
d) lasia tai lasikuitua valmistava tehdas, jonka sulatuskapasiteetti on yli 20 tonnia päivässä tai 



yli 6 000 tonnia vuodessa
e) asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos
f) kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas, joiden tuotantomäärä on yli 3 000 tonnia vuodessa
g) tiilitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 75 tonnia vuorokaudessa tai uunin tilavuus ylit-

tää 4 m3 ja lastauskapasiteetti yli 300 kg/m3 uunia kohden
h) keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantomäärä on vähintään 200 tonnia vuodessa
i) kipsilevytehdas
j) muu kuin edellisissä alakohdassa tarkoitettu mineraaleja sulattava laitos, mukaan lukien 

mineraalikuituja valmistava laitos, jonka sulatuskapasiteetti on suurempi kuin 20 tonnia 
vuorokaudessa

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
a) nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi käsitellyistä

nahoista
b) kuitukangastehdas, kuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä tai värjäystä suorittava laitos
c) tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa, tai kemialli-

nen pesula, johon ei sovelleta orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja lai-
toksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä tarkoitettua poikkeusta

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä
b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähin-

tään 400 tonnia vuodessa
c) kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vä-

hintään 200 tonnia vuodessa
d) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa maidon vastaanottokapasiteetti on vähin-

tään 30 000 tonnia vuodessa, taikka jäätelötehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään
1 000 tonnia vuodessa

e) sokeri- tai makeutusainetehdas
f) perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 2

000 tonnia vuodessa
g) tärkkelystehdas tai tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas
h) margariinitehdas taikka kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas, ei kuiten-

kaan kylmäpuristettua kasvisöljyä valmistava tehdas
i) einestehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 2 000 tonnia
j) leipomo tai keksitehdas, joiden jauhojen kulutus on vähintään 20 000 tonnia vuodessa, 

taikka makeistehdas
k) vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas, jonka raaka-aineen vastaanottokapasiteetti 

on vähintään 2 000 tonnia vuodessa
l) virvoitusjuomatehdas tai mallas-, alkoholijuomien tai virvoitusjuomien pullottamo, joiden 

tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa
m) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 500 000 litraa vuodessa
n) mallastehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 tonnia vuodessa, taikka hii-

vatehdas
o) alkoholitehdas tai alkoholijuomatehdas, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 300 ton-

nia vuorokaudessa neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella
p) rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 3 000 

tonnia vuodessa
q) rehusekoittamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 3 000 tonnia vuodessa



r) luujauhotehdas
s) kahvipaahtimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 1 000 tonnia vuodessa, taikka tu-

pakkatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 1 000 tonnia vuodessa
t) liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja luista
u) muu kuin edellä esitetyissä alakohdissa tarkoitettu kasviperäistä raaka-ainetta käyttävä elin-

tarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotanto on enemmän 
kuin 300 tonnia vuorokaudessa neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella, tai 
muu kuin edellä esitetyissä  alakohdissa tarkoitettu eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä 
elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotanto on enem-
män kuin 75 tonnia vuorokaudessa

Eläinsuojat tai kalankasvatus:
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 täysikasvui-

selle emakolle, 210 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 160 uuhelle tai vuohelle, 2 700 muni-
tuskanalle tai 10 000 broilerille, taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympä-
ristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa

b) vähintään 250 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka vähintään 50 siitosnaarasketun tai -su-
pin taikka vähintään 50 muun siitosnaaraseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, joka 
lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 250 siitosnaarasminkil-
le tarkoitettua turkistarhaa

c) kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kiloa vuodessa kuiva-
rehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu on 
vähintään 2 000 kiloa vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravinto-
lammikko tai lammikkoryhmä

Liikenne:
a) pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitettu ja yli 1 350 tonnin vetoisille aluksille sovel-

tuva satama tai lastaus- taikka purkulaituri
b) lentopaikka
c) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko
d) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
e) kemikaaliratapiha tai terminaali, joilla siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia ke-

mikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen

Jätevesien käsittely ja jätehuolto:
a) puhdistamo, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien 

käsittelemiseen, tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin ylei-
seen viemäriin

b) teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo
c) toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta 

(151/2013)
d) kaatopaikka
e) kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (190/2013) tarkoitettu kaivan-

naisjätteen jätealue
f) muu kuin c–e alakohdassa tarkoitettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen

hyödyntäminen tai loppukäsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista

Muu toiminta:
a) ulkona sijaitseva ampumarata
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto



d) krematorio ja pieneläinten polttolaitos

HE YSL LUVANVARAISET TOIMINNAT (Liite I)

Luvanvaraiset toiminnat: Direktiivilaitokset

Hallituksen esityksessä uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (HE YSL) määritellyt toiminnot, jotka vaativat 
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Metsäteollisuus:
a) teollisuuslaitos, jossa valmistetaan massaa puusta tai muusta kuitumateriaalista
b) teollisuuslaitos, jossa valmistetaan paperia tai kartonkia, kapasiteetin ylittäessä 20 tonnia 

vuorokaudessa
c) teollisuuslaitos, jossa valmistetaan yhtä tai useampia seuraavista puulevyistä: suurlastulevy,

lastulevy tai kuitulevy kapasiteetin ylittäessä 600 m3 vuorokaudessa
d) puun ja puutuotteiden suojaus kemikaaleilla tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3 vuoro-

kaudessa lukuun ottamatta pelkkää sinistäjäsienen torjuntakäsittelyä

Metalliteollisuus:
a) malmien, mukaan lukien sulfidimalmit, pasutus ja sintraus
b) raakaraudan tai teräksen tuotanto (primääri- tai sekundäärisulatus), mukaan lukien jatkuva 

valu, kapasiteetin ylittäessä 2,5 tonnia tunnissa
c) muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineis-

ta metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysimenetelmillä
d) rautametallivalimo, jonka tuotantokapasiteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa
e) muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti ylittää 4 tonnia vuorokaudessa lyijyn ja 

kadmiumin osalta ja 20 tonnia vuorokaudessa muiden kuin rautametallien osalta
f) rautametallien jalostus suojakäsittelemällä sulalla metallilla käsittelykapasiteetin ylittäessä 

2 tonnia raakaterästä tunnissa
g) rautametallien kuumavalssaamo, jonka kapasiteetti ylittää 20 tonnia tunnissa tai takomo, 

jossa vasaroiden iskutyö ylittää 50 kilojoulea vasaraa kohti ja lämmitysteho ylittää 20 mega-
wattia

h) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 
käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa yli 30 m3

Energian tuotanto:
a) polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jonka polttoaineteho on 50 megawattia tai 

enemmän, laitoksen polttoainetehoa määritettäessä lasketaan yhteen kaikki samalla laitos-
alueella sijaitsevat energiantuotantoyksiköt

b) direktiivilaitoksiin kuuluvista laitoksista tulevien hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista 
varastointia varten direktiivin 2009/31/EY nojalla

Kemianteollisuus: teollisessa mittakaavassa tapahtuva, alla mainittujen aineiden tai aineryhmen 
kemiallinen tai biologinen jalostaminen

a) epäorgaanisten kemikaalien valmistus, kuten:
- kaasut, kuten ammoniakki, kloori tai kloorivety, fluori tai fluorivety, hiilen oksidit, 

rikkiyhdisteet, typen oksidit, vety, rikkidioksidi, karbonyylikloridi
- hapot, kuten kromihappo, fluorivetyhappo, fosforihappo, typpihappo, kloorivety-

happo, rikkihappo, oleum, rikkihapokkeet
- emäkset, kuten ammoniumhydroksidi, kaliumhydroksidi, natriumhydroksidi
- suolat, kuten ammoniumkloridi, kaliumkloraatti, kaliumkarbonaatti, natriumkar-



bonaatti, perboraatti, hopeanitraatti
- epämetallit, metallioksidit tai muut epäorgaaniset yhdisteet, kuten kalsiumkarbidi, 

pii, piikarbidi
b) orgaanisten kemikaalien valmistus, kuten:

- yksinkertaiset hiilivedyt (suoraketjuiset tai rengasrakenteiset, tyydyttyneet tai tyy-
dyttymättömät, alifaattiset tai aromaattiset)

- happea sisältävät hiilivedyt, erityisesti alkoholit, aldehydit, ketonit, karboksyyliha-
pot, esterit ja esterien seokset, asetaatit, eetterit, peroksidit ja epoksihartsit

- rikin hiilivedyt
- typen hiilivedyt, erityisesti amiinit, amidit, typpipitoiset yhdisteet tai nitraatit, nit-

riilit, syanaatit, isosyanaatit
- fosforia sisältävät hiilivedyt
- halogenoidut hiilivedyt
- organometalliyhdisteet
- muovit (polymeerit, synteettiset kuidut, selluloosapohjaiset kuidut)
- synteettiset kumit
- väriaineet ja pigmentit
- pinta-aktiiviset aineet

c) öljyn- tai kaasunjalostamo
d) kasvinsuojeluaineiden tai biosidien tuotanto
e) räjähteiden tuotanto
f) fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisiin raaka-aineisiin perustuvien lannoitteiden valmistus 
g) lääkeaineita sisältävien tuotteiden ja välituotteiden tuotanto

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi ja käsittely:
a) hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen tai muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttami-

nen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden polttoaineteho on vähintään 20 megawattia
b) kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotanto polttamalla tai hiilettämällä
c) koksin tuotanto

Orgaanisia liuottimia käyttävä tuotanto:
a) aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittely, erityisesti kiillotus, painatus, pinnoittami-

nen, rasvanpoisto, vedenpitäväksi käsittely, liimaus, maalaus, puhdistaminen tai kyllästys 
käytettäessä orgaanisia liuottimia liuottimen kulutuskapasiteetin ylittäessä 150 kg tunnissa 
tai 200 tonnia vuodessa

Mineraalituotteiden valmistus:
a) sementtiklinkkerin tuotanto kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 

vuorokaudessa, tai muun tyyppisissä uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia
vuorokaudessa

b) kalkin tuotanto uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa
c) mineraalien sulatus, mukaan lukien mineraalikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 ton-

nia vuorokaudessa
d) lasin valmistus, mukaan lukien lasikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia vuoro-

kaudessa
e) asbestin ja asbestipohjaisten tuotteiden valmistus
f) keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, tulenkestävät ra-

kennuskivet, laatat, hiekkakivi tai posliini, kun tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia vuoro-
kaudessa ja/tai uunikapasiteetti ylittää 4 m3 ja lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden

g) magnesiumoksidin tuotanto uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuoro-



kaudessa

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
a) tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittely (kuten pesu, valkaisu, merserointi) tai värjäys kä-

sittelykapasiteetin ylittäessä 10 tonnia vuorokaudessa
b) nahanparkitus käsittelykapasiteetin ylittäessä12 tonnia valmiita tuotteita vuorokaudessa

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
(katso HE YSL)

Eläinsuojat tai kalankasvatus:
(katso HE YSL)

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden ka-

pasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja vaarallisten 
jätteiden osalta ylittää 10 tonnia vuorokaudessa

b) ruhojen tai eläinperäisen jätteen loppukäsittely tai kierrätys käsittelykapasiteetin ylittäessä 
10 tonnia vuorokaudessa

c) direktiivilaitoksen jätevesien erillinen jätevedenpuhdistamo, joka ei kuulu yhdyskuntajäte-
vesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/ETY soveltamisalaan

d) vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasiteetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja joka si-
sältää yhden tai useamman esimerkiksi (katso tarkemmin HE YSL) seuraavista toiminnoista:

- biologinen käsittely
- fysikaalis-kemiallinen käsittely
- liuottimien talteenotto tai regenerointi
- muun epäorgaanisen materiaalin kuin metallien tai metalliyhdisteiden kierrätys tai 

talteenotto
- happojen tai emästen regenerointi
- pilaantumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen
- katalyyttien ainesosien hyödyntäminen
- öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö
- maanvarainen allastaminen

e) muiden kuin vaarallisten jätteiden loppukäsittely, kun kapasiteetti ylittää 50 tonnia vuoro-
kaudessa, mukaan luettuna yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja lukuun ottamatta 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia toimintoja:

- biologinen käsittely
- fysikaalis-kemiallinen käsittely
- jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkaispolttoa varten
- kuonan ja tuhkan käsittely
- metallijätteen käsittely leikkureilla, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

sekä romuajoneuvot ja niiden osat
f) muiden kuin vaarallisten jätteiden hyödyntäminen tai hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 

yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 75 tonnia vuorokaudessa, mukaan luettuna yksi tai 
useampi seuraavista toiminnoista ja lukuun ottamatta yhdyskuntajätevesien käsittelystä an-
nettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia toimintoja (jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminta on
anaerobinen käsittely (mädätys), tämän toiminnan kapasiteettia koskeva raja-arvo on 100 
tonnia vuorokaudessa):

- biologinen käsittely
- jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkaispolttoa varten
- kuonan ja tuhkan käsittely



- metallijätteen käsittely leikkureilla, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
sekä romuajoneuvot ja niiden osat

g) kaatopaikat, joihin tuodaan enemmän kuin 10 tonnia jätettä vuorokaudessa tai joiden ko-
konaiskapasiteetti on enemmän kuin 25 000 tonnia, lukuun ottamatta pysyvän jätteen kaa-
topaikkoja

h) vaarallisen jätteen väliaikainen varastointi eräin tarkennuksin (katso HE YSL) kun kokonais-
kapasiteetti on enemmän kuin 50 tonnia, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia keräilyn
aikana paikassa, jossa jäte tuotetaan

i) vaarallisen jätteen maanalainen varastointi, kun kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 50 
tonnia

Luvanvaraiset toiminnat: Muut laitokset

Metsäteollisuus:
a) sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
b) kuorellisen puutavaran vesivarasto, jossa pidetään puutavaraa samanaikaisesti vähintään 

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

vähintään 10 000 m3 vuodessa tai enintään 600 m3 vuorokaudessa taikka vaneria tai muita 
puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 
000 m3 vuodessa

d) puun kyllästämö, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 75 m3 vuorokaudessa taikka sellai-
nen muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, jossa käytetään suojakemikaaleja yli 1 tonni
vuodessa

e) liimapuutehdas taikka sellainen muita liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava 
tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia vuodessa

f) viilutehdas

Metalliteollisuus:
a) rautametallien kylmävalssaamo
b) rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkiä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti 

on enintään 2,5 tonnia tunnissa
c) muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö
d) rautametallivalimo, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mut-

ta vähintään 200 tonnia vuodessa
e) muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, 

mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia sulatuskapasiteet-
ti saa olla enintään 4 tonnia vuorokaudessa

f) rautametallien jalostus suojakäsittelemällä sulalla metallilla, kun käsittelykapasiteetti on 
enintään 2 tonnia raakaterästä tunnissa

g) rautametallien kuumavalssaamo, jonka kapasiteetti on enintään 20 tonnia tunnissa tai ta-
komo, jossa vasaroiden iskutyö on enintään 50 kilojoulea vasaraa kohti tai lämmitysteho on
enintään 20 megawattia

h) metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 
käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa vähintään 5 ja enintään 30 m3

i) laivatelakka
j) akkutehdas

Energian tuotanto:
a) polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vä-



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

b) ydinvoimalaitos

Kemianteollisuus: teollisessa mittakaavassa tapahtuva, alla mainittujen aineiden tai aineryhmien 
kemiallinen tai biologinen jalostaminen

a) pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa
b) maali-, väri- tai lakkatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 300 tonnia vuodessa
c) liimatehdas
d) kumitehdas
e) mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 

tonnia vuodessa
f) makeutusainetehdas
g) tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely:
a) muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden 

polttoaineteho on alle 20 megawattia ja joissa valmistetaan polttoainetta vähintään 3 000 
tonnia vuodessa

b) kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan 
polttoainetta vähintään 5 000 vuodessa

c) puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vähintään 
3 000 tonnia vuodessa

d) nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on 
vähintään 10 m3, ei kuitenkaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä 
polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasema

e) muu polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoi-
da tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, ei kuitenkaan erillisen liitteen mukaan (katso HE 
YSL) rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttoainesäiliö, voimansiirron suurmuunta-
ja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulko-
puolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto

f) kivihiilivarasto

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 liuottimen kulutus 
on yli 1 tonni vuodessa, mutta enintään 200 tonnia vuodessa sekä toiminnat, joissa orgaa-
nisten liuottimien kulutus on yli 10 tonnia vuodessa mutta enintään 200 tonnia vuodessa:

- muu kuin yllä tarkoitettu pintojen puhdistus
- ajoneuvojen 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
- eräät painatustoiminnat (katso HE YSL)
- kumin jalostus
- jatkuvatoiminen nauhapinnoitus



- puun kyllästäminen
b) toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 tonnia vuodessa:

- kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat
- maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien valmistus
- lääketeollisuus

c) laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähenne-
tään tuotteisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus 
vähintään 20 kg tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto:
a) kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu
b) malmin tai mineraalin rikastamo
c) kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa 

kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää
d) turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus
e) kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoittuva siirrettä-

vä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-
vää

Mineraalituotteiden valmistus:
a) sementtitehdas, jonka tuotantokapasiteetti kiertouunissa on enintään 500 tonnia vuoro-

kaudessa ja muun tyyppisissä uuneissa enintään 50 tonnia vuorokaudessa
b) kalkin tuotanto uuneissa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on enintään 50 tonnia

vuorokaudessa
c) mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, mutta

yli 6 000 tonnia vuodessa
d) lasia tai lasikuitua valmistava tehdas, jonka sulatuskapasiteetti on enintään 20 tonnia vuo-

rokaudessa, mutta yli 6 000 tonnia vuodessa
e) asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos
f) seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enin-

tään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasiteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapasiteet-
ti 300 kg/m3 uunia kohden: 1) keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 
vähintään 200 tonnia vuodessa ja 2) kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 
3 000 tonnia vuodessa

g) kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
h) kevytbetonitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on yli 3 000 tonnia vuodessa
i) kipsilevytehdas

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely:
a) tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä tai värjäystä suorittava laitos, jonka käsittelykapa-

siteetti on vähintään1 ja enintään 10 tonnia vuorokaudessa
b) nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi käsitellyistä

nahoista
c) kuitukangastehdas
d) tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin 

erillisen liitteen mukaan (katso HE YSL) rekisteröitävä kemiallinen pesula

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:
(katso HE YSL)



Eläinsuojat tai kalankasvatus:
(katso HE YSL)

Liikenne:
a) pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitettu ja yli 1 350 tonnin vetoisille aluksille sovel-

tuva satama tai lastaus- taikka purkulaituri
b) lentopaikka
c) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko
d) ulkona sijaitseva moottoriurheilurata
e) kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia ke-

mikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen, ei 
kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely:
a) kiinteää tai nestemäistä jätettä polttava jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolai-

tos, jonka kapasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta on enintään 3 tonnia tun-
nissa ja vaarallisten jätteiden osalta enintään 10 tonnia vuorokaudessa

b) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enintään 10 tonnia 
vuorokaudessa

c) muu kuin ”Direktiivilaitokset”-taulukossa tarkoitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuh-
distamo, jossa käsitellään ”Muut laitokset” -taulukossa tarkoitettujen toimintojen jätevesiä

d) yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähin-
tään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä

e) kaivannaisjätteen jätealue
f) muu kuin yllä tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on am-

mattimaista tai laitosmaista

Muu toiminta:
a) ulkona sijaitseva ampumarata
b) pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
c) kiinteä eläintarha tai huvipuisto
d) krematorio tai pieneläinten polttolaitos
e) muu kuin ”Direktiivilaitokset”-taulukon kohdassa ”Kemianteollisuus” tarkoitettu lannoite-

tehdas
f) öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toiminta 

Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä



LIITE II

Ympäristölupahakemuksen sisältö

Luvan hakijan ja laitoksen tiedot
1. Toiminta, jolle lupaa haetaan
2. Hakijan yhteystiedot
3. Laitoksen yhteystiedot
4. Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset

Laitosalue ja sen ympäristö
5. Tiedot kiinteistöstä
6. Tiedot sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä 

alueen kaavoitustilanteesta
 alueen maa- ja kallioperä
 pohjavesialueet
 vesistöt ja niiden tila
 alueen ilman laatu
 melu- ja tärinätilanne
 alueen liikenne
 alueen ympäristöä kuormittavat muut toiminnot
 alueen kaavoitustilanne
 arkeologiset kohteet
 luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet

7. Sijaintipaikan rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset
 rajanaapurit
 lähimmät asuinrakennukset
 koulut ja päiväkodit
 elintarviketehtaat

Laitoksen toiminta
8. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä hakemuksen tiedoista
9. Toiminnan ajankohta
10. Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti

 tuotantomäärät
 käyntiaika
 tuotantoprosessin kuvaus
 päälaitteet
 varastot ja varastoalueet

11. Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varas-
tointi ja säilytys sekä kulutus ja veden käyttö
 raaka-aineet
 veden kulutus
 pakkausmateriaalit

12. Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta
 sähkö
 lämpö
 energiankäytön tehokkuus

13. Vedenhankinta ja viemäröinti
14. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet
15. Liikenne ja liikennejärjestelyt



16. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Ympäristökuormitus

17. Päästöjen laatu ja määrä
 päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin
 päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan
 päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen
 melupäästöt ja tärinä

18. Päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevat toimet
19. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet ja määrät, jätteiden varastointi sekä edelleen toi-

mittaminen 
20. Jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentäminen sekä jätteiden hyödyntäminen omassa

toiminnassa
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)

21. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta
22. Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista
23. Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) soveltamisesta

Vaikutukset ympäristöön
24. Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön

 vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen
 vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
 vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
 ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset
 vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
 melun ja tärinän vaikutukset
 ympäristövaikutusten arviointi

Tarkkailu ja raportointi
25. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

 käyttötarkkailu
 päästötarkkailu
 vaikutustarkkailu
 mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus
 raportointi ja tarkkailuohjelmat

Vahinkoarvio ja vahinkoa estävät toimenpiteet
26. Vahinkoarvio ja vahinkoa estävät toimenpiteet sekä korvaukset

 arvio vesistöön kohdistuvista vahingoista
 toimenpiteet vesistöön kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi
 korvausesitys vesistöön kohdistuvista vahingoista
 toimenpiteet muiden kuin vesistövahinkojen ehkäisemiseksi

Muut tiedot
27. Hakemukseen liitettävät tiedot
28. Hakijan allekirjoitus



LIITE III

Laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupahakemuksen sisältö

Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot
1. Toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka sekä osoite.
2. Kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunta, käyntiosoite ja postitusosoite sekä 

selvitys siitä, että hakija hallitsee tuotantolaitoksen aluetta.
3. Tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema.

Yleistiedot toiminnasta
4. Arvio tuotantolaitoksen käyttöönoton ajankohdasta.
5. Kuvaus tuotantolaitoksessa harjoitettavasta toiminnasta ja erityisesti siitä, miten kemikaa-

lien käsittely ja varastointi on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi sekä tarvittaessa kaa-
viopiirros.

6. Kuvaus vaarallisista aineista:
a) luettelo vaarallisista kemikaaleista, joita tuotantolaitoksessa on tai voi olla; luettelosta

tulee käydä ilmi kemikaalien kemiallinen nimi,  luokitus ja  olomuoto sekä enimmäis-
määrä tuotantolaitoksessa

b) fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet ja selostus ihmiselle tai ympäris-
tölle välittömästi tai viivästyneesti aiheutuvista vaaroista

c) kemikaalin fysikaalinen tai kemiallinen käyttäytyminen normaaleissa käyttöolosuhteis-
sa ja ennakoitavissa olevissa onnettomuusolosuhteissa.

Vaarojen ja riskien tunnistaminen
7. Selvitys, miten vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät vaarat ja niistä 

mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet tunnistetaan sekä miten onnettomuuksien seu-
raukset ja riskit arvioidaan. Selvityksestä tulee käydä ilmi tehtävät analyysit ja arvioinnit 
sekä menettelyt, joilla varmistetaan, että tulokset otetaan huomioon suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja käytössä.

Tuotantolaitoksen sijoittaminen
8. Laitoksen sijaintipaikan osoittava karttapiirros, josta näkyy laitosta ympäröivä vähintään

2000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen, rakennelmineen ja muine kohteineen, joissa
voi  olla  ihmisiä.  Vyöhykkeelle  merkitään  myös  mahdolliset  vedenottamot  ja  tärkeät  tai
muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä muut luonnon tai ympäristönsuoje-
lun kannalta erityisen tärkeät ja tai herkät alueet tai kohteet. Karttapiirrosta tulee täyden-
tää selostuksella, josta käy ilmi vaarassa olevien kohteiden luonne ja arvio vaarassa olevien
ihmisten määrästä. Lisäksi selvitetään sellainen toiminta, kuten liikenne tai muut tuotanto-
laitokset, ja sijaintiin liittyvät luonnonolosuhteet, kuten tulvien mahdollisuus tai sellaiset
sääolosuhteet, jotka voivat lisätä tuotantolaitoksen onnettomuusriskiä.

9. Selvitys  tuotantolaitoksen  tontin  kaavoituksesta  sekä  ympäristön  kaavoitustilanteesta  ja
erityisesti sen mahdollistamien muutosten vaikutuksista riskeihin ja onnettomuuksista ai-
heutuviin seurauksiin, kuten vaarassa olevien henkilöiden määrään tai ulkopuolelta tuotan-
tolaitokseen kohdistuvaan vaaraan.

10.Arvio tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta merkittävimpien tunnistettujen onnettomuuk-
sien sekä niiden ihmiseen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuu-
desta ja vakavuudesta sekä kuvaus siitä, miten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspai-
kan valinnassa.

11. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitetusta hankkeesta.

Toteutusperiaatteet
12.Selvitys siitä, miten säädöksissä esitetyt vaatimukset ja tunnistetut riskit otetaan huomioon

tuotantolaitoksen teknisessä toteutuksessa. Hakemukseen liitetään yhteenveto suunnitte-



lussa noudatettavista periaatteista ja käytännöistä, jotka koskevat:
a) kemikaalien valmistus- tai käsittelymenetelmien valintaa
b) laitoksen alueen suunnittelua sekä laitteistojen ja toimintojen sijoittamista laitoksen

alueella
c) rakennusten ja rakenteiden valintaa ja suojaamista
d) laitteistojen ja laitteiden valintaa
e) turvallisuuden varmistamiseksi tai onnettomuuksien seurausten lieventämiseksi asen-

nettavia järjestelmiä ja laitteita (ilmanvaihto, vuotojen sekä sammutus- tai jäähdytys-
vesien keräily ja käsittely,  vuotojenvalvontajärjestelmät,  turvallisuuteen liittyvä auto-
maatio, sammutuslaitteistot ja -kalusto ja muut vastaavat järjestelmät ja laitteet).

13.Selvitys, miten toteutusvaiheessa varmistetaan, että tuotantolaitoksen suunnittelu, raken-
taminen, sijoittaminen sekä laitteiden ja järjestelmien valinnat tapahtuvat esitettyjen peri-
aatteiden mukaisesti ja että laitos on turvallisesti käyttöönotettavissa.

Lupahakemusta täydentävät selvitykset

Käyttö ja osoitukset periaatteiden täyttämisestä
14.Tuotantolaitoksessa noudatettavat toimintaperiaatteet (vaarojen rajoittamista koskevat 

päämäärät ja toimintatavat) sekä niiden noudattamisesta vastaavan henkilön nimi.
15.Yhteenveto tuotantolaitokselle tehtyjen vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia koske-

vien analyysien tuloksista. Tuloksista tulee käydä ilmi tyypilliset ja suurimmat mahdolliset 
onnettomuudet tuotantolaitoksessa sekä niiden seuraukset laitoksen alueella ja vaikutukset
laitoksen ulkopuolelle. Lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi onnettomuuksien syyt sekä mil-
lä todennäköisyydellä tai minkälaisissa olosuhteissa tai tilanteissa niitä voi tapahtua.

16.Piirustukset, joista ilmenee tuotantolaitoksen rakennusten, laitteistojen ja varastojen sekä 
tärkeimpien käsittelypaikkojen sijoitus laitoksen alueella sekä laitteistojen sijoitus raken-
nuksissa.

17.Yksityiskohtainen kuvaus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
sekä tarvittaessa sitä täydentävät kaaviot, kuten virtaus- tai putkisto- ja instrumentointi-
kaaviot.

18.Osoitukset, joista käy ilmi, että rakenteiden, laitteiden, järjestelmien sekä turvatoimintojen 
toteutuksessa on noudatettu kohdassa 12 kuvattuja periaatteita ja kuvauksia.

19.Kuvaus turvallisen käytön ja kunnossapidon järjestämisestä, joka kattaa toiminnan ohjeis-
tuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta, ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestä-
misen sekä eri tehtävien edellyttämän osaamisen varmistamisen.
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