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EHDOTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN LIITTEIKSI 1 JA 2 

 

Ehdotuksen pääasiall inen sisältö  

Nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n luettelo ympäristöluvanva-

raisista toiminnoista siirrettäisiin ympäristönsuojelulain liitteiksi 1 ja 2. Liitteessä 1 

lueteltaisiin teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) liitteessä I luetellut, direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvat toiminnot ja liitteessä 2 muut, kansallisesti luvanvaraiset 

toiminnot. Samalla luetteloa tarkistettaisiin kansallisesti luvanvaraisten toimintojen 

osalta. 

Nykyiset säännökset  

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toimintaan on ympäristönsuojelulain 

(86/200) 28 §:n 1 momentin mukaan oltava lupa. Ympäristönsuojeluasetuksen 

(169/200) 1 §:ssä säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Pykälä sisältää 

luvanvaraisten toimintojen laitosluettelon. Ympäristölupa on lisäksi oltava YSL 28 

§:n 2 momentin 1–5 kohtien tarkoittamissa tapauksissa sekä saman pykälän 3 mo-

mentin ja 29 §:n tarkoittamissa tapauksissa. 

 

Nykyinen ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n laitosluettelo pohjautuu Suomessa ai-

emmin voimassa olleeseen lainsäädäntöön, kuten naapuruussuhdelakiin, terveyden-

suojelulakiin ja -asetukseen, ilmansuojelulakiin ja -asetukseen sekä jätelakiin ja -

asetukseen. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa ja luvanhakuvelvollisuuden 

määräytymisessä on huomioitu myös Suomea velvoittava EY-lainsäädäntö, kuten 

IPPC-direktiivi (Neuvoston direktiivi 96/61/EY ympäristön pilaantumisen ehkäise-

misen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi, nyttemmin Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivi 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämi-

sen yhtenäistämiseksi) ja YVA-direktiivi (Neuvoston direktiivi 85/337/ETY tiettyjen 

julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista). Laitosluette-

loa on viimeksi tarkistettu vuonna 2009 (29.12.2009/1792). 

 

Ehdotuksen sisältö  

Ehdotuksen mukaisesti nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n luettelo luvanva-

raisista toiminnoista siirrettäisiin ympäristönsuojelulain liitteiksi, sillä laitosluetteloi-

ta kuvaavien perussäännösten kirjaaminen lakiin olisi hankalaa. Myös perustuslain 

sen vaatimuksen kannalta, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on 

säädettävä laissa, on asianmukaisempaa säätää yksityiskohtaisesta laitosluettelosta 

laintasoisin säännöksin. Nykyinen laitosluettelo jaettaisiin lain soveltamisen selkeyt-

tämiseksi kahteen osaan: teollisuuspäästödirektiivin liitteen I mukaisiin suuriin lai-

toksiin (liite 1) ja muihin, kansallisesti luvanvaraisiin toimintoihin (liite 2). 

 

Laitosluettelon muut (kansallisesti) luvanvaraiset toiminnot olisivat siten muotoiltu-

ja, että ylempi lupakynnys vastaisi direktiivin liitteen I lupakynnyksen alarajaa. Sa-

malla lupamenettelystä olisi poistettu joitakin pienempiä toimintoja nostamalla lupa-



 

2 

 

 

kynnystä. Luettelosta kokonaan poistettaviksi toiminnoiksi esitetään leipomoita ja 

keksitehtaita, kahvipaahtimoita, tupakkatehtaita sekä pohjavesialueiden ulkopuolella 

sijaitsevia tukkumyynnin ja kaupan logistiikkakeskusten vaarallisia kemikaaleja si-

sältäviä kappaletavaravarastoja. 

 

Niiden toimintojen, joiden lupakynnystä nostettaisiin, ympäristövaikutukset ovat niin 

vähäisiä, että lupamenettelystä voitaisiin luopua vaarantamatta ympäristönsuojelun 

tasoa. Lupakynnyksen nostaminen kohdistettaisiin nykyisen ympäristönsuojelulain 

28 §:n 1 momentin tarkoittaman laitosluettelon toimintoihin. Kokonaan poistettavien 

toimintojen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja niitä on lukumääräisesti vain joi-

takin koko maassa, tupakkatehtaita ei enää lainkaan. 

 

Luvanvaraisuuskynnystä laskettaisiin panimoilla tuotantokapasiteetin osalta 250 

kuutiometriin vuodessa ja niiden rinnalle lisättäisiin siideriä tai viiniä käymisteitse 

valmistava laitos, jonka tuotantokapasiteetti olisi 1 000 m
3
 vuodessa. 

 

Merkittävimpänä muutoksena olisi alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden 

ja niihin liittyvien ojitusten siirtyminen luvanvaraisuuden piiriin niiden aiheuttamien 

ympäristöhaittojen sääntelemiseksi. Luvanvaraisuuden piiriin ehdotetaan myös mi-

neraaliöljytuotteita yli 10 000 tonnia vuodessa valmistavia tehtaita. 

 

Ehdotetussa laitosluettelossa joidenkin toimintojen luvanvaraisuudelle, joilla ei ai-

kaisemmin ole ollut lupakynnystä, olisi sellainen asetettu. Lupakynnys selkeyttäisi ja 

yhdenmukaistaisi luvanvaraisuuden tulkintaa. Vain lupakynnyksen ylittäviltä toi-

minnoilta edellytettäisiin lupaa. Asettamalla lupakynnys lupamenettelystä poistuisi-

vat pienimmät ja ympäristövaikutuksiltaan haitattomimmat toiminnot. Lupakynnyk-

sen asettaminen vähentäisi erityisesti kunnassa käsiteltävien lupa-asioiden määrää.  

 

Lupavelvollisuuden tulkintaa olisi selkeytetty ja täsmennetty tarkistamalla joidenkin 

toimialojen prosessikuvauksia paremmin teollisuuspäästödirektiivin sisältöä vastaa-

viksi. Samalla olisi pyritty poistamaan luvanvaraisuuden tulkinnan ongelmia ja epä-

kohtia, joita on havaittu ympäristönsuojelulainsäädännön voimaantulon jälkeen. 

Merkittävä osa ehdotuksista koskisi luvanvaraisuuden sanontojen muutoksia, täs-

mennyksiä ja toimintojen uudelleen jaotteluja. Sanontojen täsmennykset yhdenmu-

kaistaisivat ja selkeyttäisivät luvanvaraisuuden tulkintaa ja parantaisivat luvanhaki-

joiden tasapuolista kohtelua. 

  

Joitakin nykyisen laitosluettelon sellaisia kohtia, joissa on lueteltu useampia toimin-

toja yhdessä, ehdotettaisiin jaettavaksi erillisiksi alakohdiksi. Erilliset alakohdat sel-

keyttäisivät ja helpottaisivat luvanvaraisuuden hahmottamista. Toimialoittaisille ala-

kohdille on annettu kirjaintunnukset siten, että liitteiden 1 ja 2 toiminnot vastaavat 

toisiaan niissä tapauksissa, joissa toiminta voi olla kapasiteetista riippuen luvanva-

rainen jommankumman liitteen perusteella. 

 

Yksityiskohtaiset  perustelut  

Laitosluettelon ilmaisuissa on pyritty noudattamaan mahdollisuuksien mukaan yleis-

kielen ilmaisuja. Toiminnalta edellytetään yleisesti pysyvyyttä ja laitosmaisuutta tai 

muuten riittävää kokoa sekä pilaantumisvaaran todennäköisyyttä. Tämän vuoksi 
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määrittelyssä käytetään mahdollisuuksien mukaan kapasiteettirajoja tai termejä laitos 

tai tehdas. Pieniä käsityöpajoja ei luettaisi tässä yhteydessä laitoksiksi.  

 

Laitokseen luetaan kuuluvaksi siihen kiinteästi liittyvät toiminnot. Jos samalla laitos-

alueella on useampia saman toiminnan yksiköitä, niiden kapasiteetit lasketaan yhteen 

määritettäessä luvanvaraisuuden perustumista joko liitteeseen 1 tai 2. Toiminnan tar-

kastelu ei rajoitu ahtaasti pelkästään luvanvaraisen toiminnan määritelmän mukai-

seen toimintaan, vaan myös erilaisiin osa- ja aputoimintoihin. Esimerkiksi ei-

luvanvarainen energiantuotantoyksikkö, jakelupiste, varastointi tai lastaustoiminta on 

osa luvanvaraista laitoskokonaisuutta. Osatoiminnoilta edellytetään kohtuullista lä-

heisyyttä, joten esimerkiksi useiden kilometrien päässä oleva tukkien lastausalue ei 

olisi osa sahan toimintaa. Myöskään etäällä sijaitsevaa etälantavarastoa ei lueta osak-

si eläinsuojan toimintaa, jos se ei ole välttämätön vaadittavan lannan varastointitila-

vuuden täyttymiseksi. Osatoimintojen omistussuhteilla ei ole merkitystä laitoksen 

määrittelyn kannalta. Lupaharkintaan voidaan lisäksi eräissä tapauksissa katsoa kuu-

luvaksi sellaisia toiminnallisia kysymyksiä, jotka eivät kuulu varsinaisesti laitosmai-

sesti määriteltyyn toimintaan.  

 

Laitosluettelon eläinsuojia ja kalankasvatusta koskevat kohdat pysyisivät asiasisällöl-

tään ennallaan.  

 

Seuraavissa toimialakohtaisissa perusteluissa on kirjoitusteknisistä syistä esitetty ny-

kyiseen ympäristönsuojeluasetuksen mukaiseen laitosluetteloon verrattuna tehtävät 

muutokset tulevien ympäristönsuojelulain liitteiden 1 ja 2 mukaisina muutoksina, 

vaikka kyseiset liitteet ovatkin uusia. 

 

Metsäteollisuus (kohta 1) 

 

Liitteeseen 1 lisättäisiin teollisuuspäästödirektiivin liitteen I mukaiset uudet toimin-

not alakohdiksi c) (puulevyjen valmistus) ja d) (puun ja puutuotteiden suojaus kemi-

kaaleilla). Suurlastulevyllä alakohdassa c) tarkoitettaisiin direktiivin liitteessä I mai-

nittua OSB-levyä (Oriented Strand Board). Alakohdat a) ja b) säilyisivät ennallaan.  

 

Liitteessä 2 alakohtaan b) olisi eriytetty omaksi kohdakseen kuorellisen puutavaran 

vesivarasto ja alakohtaan f) viilutehdas niitä muuten muuttamatta. Alakohdassa c) 

liitteen 1 vastaavan kohdan tuotantokapasiteetin alle jääviin toimintoihin olisi lisätty 

suurlastulevyn valmistus ja yhdistetty vanerin ja muiden puulevyjen valmistus tai 

pinnoitus sekä lisätty tuotantokapasiteetin alarajaksi vähintään 10 000 m
3
 vuodessa. 

Alakohdassa d) puun kyllästämön enimmäiskapasiteetiksi lisättäisiin 75 m
3
. Alakoh-

tien a), b) ja e)–h) soveltamisala ehdotettaisiin säilytettäväksi ennallaan.  

 

Metalliteollisuus (kohta 2)  

 

Liitteessä 1 koko kohta säilyisi sisällöllisesti muuttamattomana. Alakohdassa g) 

muutettaisiin direktiivin sanamuoto terminologisesti oikeaksi ja alakohdassa h) teh-

täisiin tekninen muutos. Alakohdassa h) käsittelyaltaiden yhteenlaskettuun tilavuu-

teen ei laskettaisi huuhtelualtaita. 
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Liitteessä 2 ehdotettaisiin koksaamon siirtämistä polttoaineiden valmistukseen liit-

teen 1 kohdaksi 5c). Alakohdaksi a) olisi lisätty rautametallien kylmävalssaamo ala-

kohdan g) koskiessa kuumavalssaamoita ja takomoita. Takomoita koskeva termino-

logia alakohdassa g) olisi korjattu liitteen 1 mukaisesti, mutta kohtaa sovellettaisiin 

takomoihin, joissa käytetään vasaroita tai lämmitetään muokattavaa kappaletta. Täl-

löin molempien ehtojen ei tarvitsisi täyttyä luvanvaraisuutta määritettäessä. Alakoh-

dassa e) olisi tarkistettu sanamuotoa ja pintakäsittelylaitosten sanamuoto alakohdassa 

h) yhtenäistettäisiin liitteen 1 mukaiseksi, mutta se käsittäisi edelleen myös mm. pii-

rilevyn valmistamisen. Käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden alaraja olisi 5 m
3
, 

millä kaikkein pienimmät ja ympäristövaikutuksiltaan vähäpätöisimmät laitokset ra-

jattaisiin soveltamisalan ulkopuolelle. Huuhtelualtaat eivät olisi allastilavuuteen las-

kettavia käsittelyaltaita.  

 

Alakohtiin b) sekä d)–g) lisättäisiin enimmäiskapasiteetiksi liitteen 1 mukainen alara-

ja ja alakohdassa f) nykyinen kuumaupotuslaitos muutettaisiin liitteen 1 vastaavan 

kohdan mukaiseksi. Telakan määritelmää alakohdassa i) olisi tarkennettu siten, että 

se käsittäisi laivojen rakennus- ja korjaustelakat. Laiva määritellään yli 24 metrin pi-

tuiseksi alukseksi, joten myös suurten huvialusten vastaavat toiminnot olisivat lu-

vanvaraisia. Myös muun suurikokoisen, vesillä käytettävän kaluston, kuten öljynpo-

rauslauttojen ja muiden vastaavien rakentaminen tai maalaaminen tai maalin poista-

minen, katsottaisiin tässä tarkoitetuksi luvanvaraiseksi toiminnaksi. Alakohdat c) ja j) 

säilyisivät ennallaan. 

 

Energian tuotanto (kohta 3) 

 

Liitteessä 1 alakohdassa a) direktiivin sanamuoto ”nimellinen kokonaislämpöteho” 

muutettaisiin terminologisesti oikeaksi ”polttoainetehoksi” ja kohtaa sovellettaisiin 

myös polttoaineteholtaan tasan 50 MW:n laitoksiin. Selvyyden vuoksi olisi myös 

mainittu, että teollisuuspäästödirektiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvat kaikki 

samalla laitosalueella sijaitsevat energiantuotantoyksiköt polttoainetehosta riippu-

matta. On kuitenkin huomattava, että direktiivin III luvun eli polttolaitoksia koskevi-

en erityissäännösten soveltamisala poikkeaa tästä yhteenlaskusäännöstä. Alakohdaksi 

b) lisättäisiin hiilidioksidin talteenotto direktiivin soveltamisalan laajennuksen mu-

kaisesti.  

 

Liitteessä 2 alakohdassa a) tarkennettaisiin polttoainetehon koskevan alle 50 MW:n 

laitoksia. Alakohta b) säilyisi ennallaan. 

 

Kemianteollisuus (kohta 4) 

 

Kemianteollisuuden orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien valmistus koskisivat 

ainoastaan teollisessa mittakaavassa tapahtuvaa kemiallista tai biologista jalostamis-

ta. Jalostamisessa aine tai aineet reagoisivat yhden tai useamman kerran kemiallisesti 

tai biologisesti valmistusprosessin aikana. Pelkkää aineiden sekoittamista keskenään, 

vedenpoistoa, laimentamista tai uudelleenpakkaamista ei pidettäisi jalostamisena. 

 

Liitteessä 1 alakohtiin d) ja g) tehtäisiin direktiivin mukaiset sanamuotomuutokset ja 

alakohdan f) sanamuotoa tarkistettaisiin. Alakohdassa a) oleiinihappo korvattaisiin 

oleumilla. Alakohdat a)–c) ja e) säilyisivät sisällöllisesti ennallaan. 
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Liitteessä 2 alakohtaa b) tarkennettaisiin sanalla ”tuotantokapasiteetti” ja alakohdassa 

d) tarkoitettu kumitehdas tarkoittaisi ainoastaan sellaisia kumia käsitteleviä laitoksia, 

joissa olisi käytössä vulkanointi tai mastisointi. Alakohdaksi e) ehdotetaan lisättä-

väksi mineraaliöljytuotteita vähintään 10 000 tonnia vuodessa valmistava tehdas nii-

den ympäristövahinkoriskin perusteella. Alakohdan f) sanamuodoksi muutettaisiin 

muu lannoitetehdas ja alakohdat g) ja h) siirrettäisiin kohdasta 10 (elintarvikkeiden 

tai rehujen valmistus).  

 

Nykyiseen laitosluetteloon kuuluvat entsyymejä valmistava tehdas, eettereitä sisältä-

viä hiilivetyjä valmistava tehdas, lääkeraaka-aineiden tuotanto sekä muoviraaka-

aineita, muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas katsottaisiin kuuluvan liit-

teessä 1 lueteltuihin toimintoihin. Alakohdat a), c) ja d) ehdotettaisiin säilytettäväksi 

ennallaan. 

 

Polttoaineiden valmistus tai kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsit-

tely (kohta 5) 

 

Kohdan 5 otsikko muutettaisiin vastaamaan siinä lueteltuja toimintoja. 

 

Liitteessä 1 alakohtaan a) lisättäisiin direktiivin liitteen I mukainen soveltamisalan 

laajennus ja alakohdassa b) korjattaisiin direktiivin käännösvirhe. Koksin tuotanto 

siirrettäisiin metalliteollisuudesta alakohdaksi c). 

 

Liitteessä 2 alakohdan a) sanamuoto muutettaisiin vastaamaan liitettä 1 ja alakohdas-

sa b) valmistettavan polttoaineen vuosittaisen määrän alaraja nostettaisiin nykyisestä 

3 000 tonnista 5 000 tonniin. Tarkistus poistaisi luvanvaraisuudesta joitakin pienim-

piä valmistajia. Alakohdasta e) poistettaisiin sana ”vähittäismyynnin”, mikä selkeyt-

täisi tulkintaa poistamalla pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevat tukkumyynnin 

ja kaupan logistiikkakeskusten vaarallisia kemikaaleja sisältävät kappaletavaravaras-

tot. Samaa alakohtaa ei myöskään sovellettaisi sellaisiin nestemäisinä varastoitaviin 

kemikaaleihin, jotka normaaliolosuhteissa ovat kaasuja, kuten ilmakaasut ja neste-

kaasu. Alakohdat c), d) ja f) esitettäisiin säilytettäväksi ennallaan. 

 

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta (kohta 6) 

 

Liitteessä 1 alakohta a) säilyisi ennallaan. 

 

Liitteessä 2 alakohdassa a) selvennettäisiin sanamuotoa siten, että soveltamisalaan 

kuuluisivat liitteen 1 tavoin ainoastaan pintakäsittelylaitokset, joissa käytetään haih-

tuvia orgaanisia yhdisteitä. Tällä sellaiset melko pienetkin toiminnot, jotka käyttävät 

raaka-aineenaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mutta joita ei haihdu lainkaan ul-

koilmaan, rajattaisiin luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Alakohdat b) ja c) säilyisivät 

ennallaan. 
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Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto (kohta 7) 

 

Liitteessä 1 ei olisi tämän toimialan mukaisia toimintoja. 

 

Liitteen 2 alakohdan d) soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että kaikki turvetuotan-

toalueet olisivat luvanvaraisia koosta riippumatta. Tällä estettäisiin muun muassa 

samalle suolle vierekkäin perustettujen, eri toiminnanharjoittajien omistamien alle 10 

hehtaarin tuotantoalueiden tuotanto ilman ympäristölupaa, jolloin vesistöpäästöt ja 

pölyhaitat saataisiin paremmin hallintaan ja myös luontoarvot tulisivat huomioiduiksi 

lupamenettelyssä. Lukuisilla pienillä tuotantoalueilla voi olla maakunnallisesti yh-

teenlaskettuna huomattaviakin vesistövaikutuksia. Alakohdat a)–c) sekä e) ja f) esite-

tään säilytettäväksi ennallaan. 

 

Mineraalituotteiden valmistus (kohta 8) 

 

Liitteeseen 1 lisättäisiin alakohdaksi g) direktiivin liitteen I mukainen soveltamisalan 

laajennus. Tällä ei kuitenkaan olisi käytännön vaikutusta, sillä Suomessa ei maape-

rämme mineraalivaroista johtuen ole magnesiumoksidin tuotantoa. Alakohdan a) sa-

namuoto muutettaisiin sementtiklinkkeriksi ja alakohdat b)–f) säilyisivät ennallaan. 

 

Liitteen 2 alakohdissa a)–d) muutettaisiin tuotantokapasiteetin ylärajat vastaamaan 

liitteen 1 mukaisia vastaavia alarajoja. Alakohdassa f) muutettaisiin johdantosana-

muoto vastaamaan liitteen 1 sanamuotoa ja toiminnot jaettaisiin alakohdiksi f1) ja 

f2). Alakohdat e)–i) säilyisivät asiasisällöltään muuttamattomina. 

 

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely (kohta 9) 

 

Liitteiden 1 ja 2 alakohdissa a) täsmennettäisiin luvanvaraisuuden kohdistuvan teks-

tiilikuituihin. Muut alakohdat säilyisivät ennallaan. 

 

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus (kohta 10) 

 

Liitteen 1 alakohtien b)–e) toimintoihin kuuluisivat direktiivin soveltamisalan laa-

jennuksen myötä myös rehujen tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden käsittely ja 

jalostus, riippumatta siitä, onko niitä aikaisemmin jalostettu pakkaamista lukuun ot-

tamatta. Alakohdan d) tuotantokapasiteetin laskukaavan tueksi kohtaan olisi liitetty 

kaavio. Sisällöllisesti nykyisellään säilyisivät alakohdat a), b) ja e). 

 

Liitteessä 2 luvanvaraisuus poistettaisiin leipomoilta, keksitehtailta, kahvipaahtimoil-

ta ja tupakkatehtailta. Näiden toimintojen ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäisiä 

ja nykyiset kynnysarvot ylittäviä laitoksia on vain muutama. Alakohtaan a) lisättäi-

siin tuotantokapasiteetin ylärajaksi 50 tonnia ruhoja päivässä. Alakohtiin b1), b2), 

c2), e1), e2) ja h) tehtäisiin tekniset muutokset sanamuotoihin.  

 

Panimoiden luvanvaraisuusrajaa alakohdassa h) ehdotettaisiin laskettavaksi valmis-

tuskapasiteetiltaan 250 kuutiometriin vuodessa. Samaan kohtaan lisättäisiin käymis-

teitse valmistettavan siiderin ja viinin 1 000 m
3
 vuodessa ylittävä tuotantokapasiteet-

ti. Nämä kapasiteetit vastaisivat ympäristökuormitukseltaan suurin piirtein toisiaan. 

Alakohdasta f) siirrettäisiin alkoholitehdas kuuluvaksi kemianteollisuuteen liitteen 1 
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kohtaan 4b). Alakohdat c4)–c6), d1–d3) ja i) ehdotettaisiin säilytettäviksi muuttamat-

tomina. 

 

Eläinsuojat ja kalankasvatus (kohta 11) 

 

Liitteiden 1 ja 2 toiminnot säilyisivät ennallaan. 

 

Liikenne (kohta 12) 

 

Liitteessä 1 ei olisi tämän toimialan mukaisia toimintoja. 

 

Liitteen 2 toiminnot säilyisivät muuten ennallaan lukuun ottamatta alakohtaa e), jo-

hon ehdotettaisiin tarkennukseksi kappaletavaran siirtämisen jättämistä luvanvarai-

suuden ulkopuolelle. 

 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely 

(kohta 13) 

 

Kohdan 13 otsikkoa täsmennettäisiin koskemaan jätteiden ammattimaista tai laitos-

maista käsittelyä. 

 

Liitteeseen 1 lisättäisiin teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalan laajennukset ala-

kohdissa a)–d), f), g) ja i). Alakohdassa i) tarkoitetussa teollisuuden jätevesien erilli-

sessä jätevedenpuhdistamossa käsiteltäisiin ainoastaan sellaisia jätevesiä, jotka olisi-

vat peräisin liitteen 1 mukaisesta toiminnosta. Tällainen puhdistamo ei sijaitsisi teol-

lisuuslaitoksen yhteydessä eikä siten olisi osa luvanvaraista laitoskokonaisuutta. Ala-

kohdat e) ja h) säilyisivät ennallaan. 

 

Liitteeseen 2 lisättäisiin liitteen 1 uusia toimintoja vastaavat toiminnot alakohdiksi a), 

c), d), f), g) ja h1). Ne ovat nykyisinkin luvanvaraisia, mutta moni jätteiden hyödyn-

tämiseen ja loppukäsittelyyn liittyvä toiminto kirjoitettaisiin direktiivin liitteen I ta-

voin auki. Mahdollinen itsenäinen renderöintilaitos katsottaisiin kuuluvaksi käsitte-

lykapasiteetin mukaan joko liitteen 1 alakohtaan h) tai liitteen 2 alakohtaan h1).  

 

Alakohdan i) sanamuoto muutettaisiin kattamaan muut kuin liitteen 1 alakohdassa 

10i) tarkoitetut toiminnot ja alakohdan j) sanamuotoa muutettaisiin siten, että luvan-

varaisuuden piiriin tulisi myös yhdyskuntajätevesien johtaminen käsiteltäväksi. Tällä 

ei tarkoitettaisi viemäriverkoston luvanvaraisuutta, mutta luvassa voitaisiin antaa 

määräyksiä muun muassa verkoston vuotovesien ja verkostorakenteiden ylivuotojen 

tarkkailusta ja vuotovesien vähentämisestä sekä jätevesipumppaamoista. 

 

Alakohdat b), e), h2), k) ja l) ehdotetaan säilytettäviksi muuttamattomina. 

 

Muu toiminta (kohta 14) 

 

Liitteessä 1 ei olisi tämän toimialan mukaisia toimintoja. 

 

Liitteeseen 2 siirrettäisiin nykyisen ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 5 koh-

dasta öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liit-
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tyvä toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Alakohdat a)–d) säilyisivät 

ennallaan. 

 

Ehdotuksen vaikutukset  

Laitosluetteloon ehdotetut toimialoja koskevat poistot vähentäisivät laitoksia luvan-

varaisuudesta yhteensä arviolta 10–20 kappaletta. Uudet kapasiteettikynnykset vä-

hentäisivät luvanvaraisia laitoksia arviolta enintään 10 kappaletta. Vähennykset koh-

distuisivat tasapuolisesti kunnan ja valtion lupaviranomaisen toimivaltaan kuuluviin 

laitoksiin.  

 

Luvanvaraisten laitosten luetteloon lisättäväksi ehdotettujen toimintojen määräksi ar-

vioidaan 150–200. Näistä noin 99 % olisi alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita ja lo-

put mineraaliöljytuotteita valmistavia tehtaita. Turvetuotantoalueet kuuluisivat valti-

on lupaviranomaisen toimivaltaan, mutta mineraaliöljytuotteita valmistavan tehtaan 

toimivalta-asiaa ei ole vielä käsitelty. 

 

Merkittävin myönteinen parannus ympäristönsuojelun tasoon seuraisi pienten turve-

tuotantoalueiden siirtämisestä luvanvaraisiksi, sillä se parantaisi mahdollisuuksia 

puuttua niistä aiheutuvien ympäristö- ja luontovaikutusten torjumiseen ja vähentämi-

seen. Muuten lupakynnysten tarkistamisen vaikutukset ympäristönsuojeluun olisivat 

vähäiset, koska lupamenettelyn ulkopuolelle siirrettäisiin vain sellaisia laitoksia, joi-

den ympäristövaikutukset nykytiedon mukaan ovat vähäisiä.  

 

Muutoksista ei arvioida aiheutuvan sanottavia julkistaloudellisia eikä yritystaloudel-

lisia vaikutuksia. 
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LUVANVARAISUUSKOHTIEN VASTAAVUUSTAULUKKO 
 

Vanha  
YSA 1 § + YSL 

Uusi YSL 
IED liite I Uusi YSL liite 1 

liite 1 liite 2 
1a 1a, 1b - 1.1. 3a 

1b 1c 1c 1.2. 4c 

1c - 1g 1.3. 5c 

1d - 1h 1.4.a 5a 

1e - 1e 1.4.b 5a 

1f - 1a, 1b, 1f 2.1. 2a 

1g 1d 1d 2.2. 2b 

2a 2a, 5c - 2.3.a 2g 

2b 2b 2b 2.3.b 2g 

2c 2c - 2.3.c 2f 

2d 2d, 2e, 2f  2f, 2j 2.4. 2d 

2e 2g 2a, 2g 2.5.a 2c 

2f - 2c 2.5.b 2e 

2g - 2i 2.6. 2h 

2h 2h 2h 3.1.a 8a 

3a - 3b 3.1.b 8b 

3b 3a 3a 3.1.c 8g 

3c 3b - 3.2. 8e 

4a 4a - 3.3. 8d 

4b 4b - 3.4. 8c 

4c 4c - 3.5. 8f 

4d 4b 4b 4.1.a 4b 

4e 4b 4c, 4d 4.1.b 4b 

4f 4b, 4d, 4e, 4f 4f 4.1.c 4b 

4g 4g - 4.1.d 4b 

4h 4b 4a 4.1.e 4b 

5a - 5d, 5e 4.1.f 4b 

5b 5a, 5b 5a, 5b, 5c 4.1.g 4b 

5c - 5f 4.1.h 4b 

6a 6a 6a 4.1.i 4b 

6b - 6b 4.1.j 4b 

6c - 6c 4.1.k 4b 

7a - 7a 4.2.a 4a 

7b - 7b 4.2.b 4a 

7c - 7c 4.2.c 4a 

7d - 7d 4.2.d 4a 

7e - 7e 4.2.e 4a 

7f - 7f 4.3. 4f 

8a 8a, 8b 8a, 8b 4.4. 4d 

8b - 8g 4.5. 4g 

8c 8c 8c 4.6. 4e 

8d 8d 8d 5.1.a 13a 

8e 8e 8e 5.1.b 13a 

8f 8f 8f2, 8h 5.1.c 13a 

8g 8f - 5.1.d 13a 

8h 8f 8f1 5.1.e 13a 

8i - 8i 5.1.f 13a 

8j 8c - 5.1.g 13a 

9a 9b 9b 5.1.h 13a 
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9b 9a 9a, 9c 5.1.i 13a 

9c - 9d 5.1.j 13a 

10a 10a 10a 5.1.k 13a 

10b 10b 10b1 5.2.a 13b 

10c 10b 10b2 5.2.b 13b 

10d 10e 10e1, 10e2 5.3.a 13c 

10e 10c 10c1, 4g 5.3.b 13d 

10f 10c 10c2 5.4. 13e 

10g 10c 10c3, 4h 5.5. 13f 

10h 10d 10d1 5.6. 13g 

10i 10d 10d2 6.1.a 1a 

10j 10c 10c4 6.1.b 1b 

10k 10c 10c5 6.1.c 1c 

10l - 10h 6.2. 9a 

10m - 10g 6.3. 9b 

10n 10c 10c6 6.4.a 10a 

10o 4b 10f 6.4.b 10b, 10c, 10d 

10p 10d 10d3 6.4.c 10e 

10q - 10i 6.5. 13h 

10r 13h 13h1 6.6.a 11a 

10s - - 6.6.b 11a 

10t 13h 13h2 6.6.c 11a 

10u - 10j 6.7. 6a 

11a 11a 11a 6.8. 5b 

11b - 11b 6.9. 3b 

11c - 11c 6.10. 1d 

12a - 12a 6.11. 13i 

12b - 12b   

12c - 12c   

12d - 12d   

12e - 12e   

13a - 13j   

13b 13i 13i   

13c 13b 13b   

13d 13e 13e   

13e - 13k   

13f 13a, 13c, 13d, 13f, 
13g 

13a, 13c, 13d, 13f, 
13g, 13l 

  

14a - 14a   

14b - 14b   

14c - 14c   

14d - 14d   

YSL 28.2:4 § 13a–h 13a–h, 13k, 13l   

YSL 28.2:5 § - 14e   

 


