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Toiminnan rekisteröinti 11 L
Rekisteröintimenettely säilyy
lähes ennallaan, uutena luettelo
rekisteröitävistä toiminnoista
YSL liitteessä 2
UUSI: liite 2 –toiminnan
rekisteröinti, vaikka olisi
luvanvaraisen toiminnan osa
(poikkeuksena
direktiivilaitokset) YSL 30 §
Siirtymäsäännökset luvassa
nyt oleville YSL 231 § –
rekisteröidään, kun asetus
tulee sovellettavaksi…

Ilmoitus rekisteröintiä varten 90
pv ennen toiminnan aloittamista
(kunnat) YSL 116.1 §
Jätteen käsittelystä kuitenkin
ilmoitus ELYlle hyvissä ajoin YSL
116.2 §
UUSI: molemmat perusteet,
ilmoitus kuntaan (jäteasfaltti)
116.3 § ja valvonta 189.2 §

UUSI: VOC-ilmoitukset kuntiin
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Rekisteröitävät toiminnat, YSL liite 2
1. Energiantuotantolaitos (PINO-rajaus)
• jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella
sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään yhden megawatin
energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5 megawattia,
mutta alle 50 megawattia, ja jossa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän
energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia.
2. Asfalttiasema
3. Jakeluasema (JANO-rajaus:)
• Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena
käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka
polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.
4. Kemiallinen pesula
• jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja
järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa
syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.
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5. VOC – max 10 tonnia / vuosi
• Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10
tonnia vuodessa:
a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen
ulkopuolella
b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka
sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai
H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän
kuin 2 tonnia vuodessa.
6. VOC - >5 – 10 tonnia / vuosi
• Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän
kuin 5, mutta enintään 10 tonnia vuodessa:
a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin,
muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
b) lankalakkaus
c) jalkineiden valmistus
d) puun ja muovin laminointi
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Ilmoitusmenettelyt
(pl. PIMA) 12 Luku
118 § (ex 60 §) Melua ja tärinää
aiheuttava tilapäinen toiminta
Uutta: laissa kielto aloittaa toiminta
ennen säädettyä määräaikaa, ellei
viranomainen päätä toisin

225.1
§ 5)

Koetoiminta 119 §
(ex 61 §) – ei
muutoksia

120 § (ex 62 §) Poikkeukselliset
tilanteet - uusi §-jako: muu kuin
luvanvarainen tai rekisteröitävä
Vaaditaan uutena syyn
(onnettomuus, häiriö, muu)
yllättävyyttä, poikkeuksellisuutta
ja riippumattomuutta toiminnasta

Uutta, kriminalisointi: jos aloittaa
toiminnan ennen säädettyä
määräaikaa tai päätöksen saamista

Uutta: määräaika, kun ilmoitus
tehdään ELYlle, aina 30 vuorokautta

Ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle
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Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja
rekisteröitävässä toiminnassa 123 § 1/4
Poikkeuksellinen tilanne aiheutuu
1. onnettomuudesta
2. ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä
3. muusta niihin rinnastettavasta
yllättävästä

toiminnasta riippumattomasta
poikkeuksellisesta

syystä tai
4. rakennelman tai laitteen purkamisesta
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Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja
rekisteröitävässä toiminnassa 123 § 2/4
Tästä syntyy päästöjä tai jätettä siten, että aiheutuu
tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa
koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida
noudattaa tai
tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai
tilanne, jossa voi aiheutua jätteen määrän tai
ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia
jätehuollossa
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Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja
rekisteröitävässä toiminnassa 123 § 3/4
Ilmoitus ja suunnitelman jättämisvelvollisuus

Tällöin toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on
1) ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tai valtion
valvontaviranomaiselle (valvontavastuun mukaan)
2) toimitettava viipymättä ilmoituksen jälkeen valvojalle
suunnitelma päästöjen, jätteiden ja pilaantumisen
rajoittamiseksi tilanteen aikana
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Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja
rekisteröitävässä toiminnassa 123 § 4/4
Viranomaisen päätös ja määräykset
Viranomaisen on tehtävä päätös ja annettava tarpeelliset
määräykset
• Toiminnan palauttamiseksi määräajassa lain mukaiseksi
• Haitan ja vaaran poistamiseksi määräajassa
• Väliaikaiset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Määräyksiä annettaessa noudatetaan 18 luvun hallintopakkoa
koskevia säännöksiä
• Määräykset ja kiellot, 175 §; Luontovahingon käsittely, 176 §
• Uhkasakko tai muu uhka tehosteeksi, 184 §
• Kuuleminen 185 §, päätöksen tiedoksianto (HalL?)
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LUKU 14 Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistaminen – muuttuuko mikään?
Lupamenettely poistuu, ilmoitusmenettely maaperän ja pohjaveden
puhdistamisen viranomaismenettely (136 §)
• Ilmoitusaika jatkossa 45 päivää ennen aloittamista.
• MUISTA kuitenkin luvanvaraisuus naapuruushaitan ja vesien
pilaantumisvaaran vuoksi

Toimivallan siirtoa ELY  kunnan ysvo voi hakea toistaiseksi (138 §)

Kiinteistön luovutus- ja vuokraustilanteiden selontekovelvollisuus maaalueen luovutuksen yhteydessä siirtyy 14 lukuun (104 139 §), mukana
myös alueella mahdollisesti tehdyt tutkimukset ja puhdistamistoimenpiteet
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LUKU 14 Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistaminen – muuttuuko mikään?
Hienosäätöä pykälien sanamuodoissa, suurimmaksi
osaksi olemassa olevien käytäntöjen kirjaamista esiin
lakiin
• Selvitysvelvollisuudessa (135 §) oma-aloitteisuus ja
raportointi ELYlle
• Pohjavesi maaperän rinnalle säännöksiin
• Ilmoitusmenettelyssä myös puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen
kaivualueella tai poistaminen toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi
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